الجراءات التبعة في قسم الستيراد
سياسة الستيراد الحالية والجرات التبعة
منذ مطلع فبراير  1992م إعلن سياسة التحرير القتصادي الغي نظام العمل برخصة استيراد وأصبحت عملية
الستيراد تتم عن طريق الجهاز الصرفي وسلطات الجمارك وفق الضوابط التي تضعها وزارة التجارة.
فيما يختص الجراءات فهنالك أربعة أقسام في أدارة الستيراد .
القسم التجاري – قسم الغير تجاري – قسم الترانزيت – قسم العربات
أدناه الجراءات التبعه فى كل قسم
الجراءات والضوابط التبعة في القسم التجاري
 يشترط أن يكون الستورد لديه سجل تجاري ساري الفعول ومضمن فيه السلع الراد استيرادها  -أتباع الجراءاتالصرفية بإحدى طرق الدفع العمول بها وفق منشورات بنك السودان
 إخضاع السلع ذات الطبيعة الخاصة لعتماد الجهة الفنية الخاصة بها أما بالنسبة للسبيرات الستعملة فتتم إعتماد الفاتورة البدئية لتكملة الجراءات الصرفية بعد إرفاق السجلالتجارى سارى الفعول ثم بعد الشحن يحضر الفاتورة النهائية  +بوليصة الشحن +فورم  I Mلعتماده من أجل
التخليص .
العربات بكميات تجارية
أ /تستورد من أصل النشأ
ب /أن تكون موديل نفس عام الستيراد ومن النوعيات الجربة بالبلد
ج /عن طريق الوكيل الحلى ليكون مسئول عن توفير خدمات مابعد البيع .
سياسة إستيراد العربات
وقد اصدر مجلسىى الوزارء قرار رقم) (203لسنة 2015م باستيراد العربات والليات واجازة بعض الضوابط لها.
تجازالضوابط التالية للحد من استيراد العربات والليات :

أ /التأمين على استمرار حظر استيراد العربات الصغيرة الستعملة
ب /تستثنى العربات الجديده)غير الستعملة( الوجودةبالناطق الحرة أو الوانىء بالسودان من الحظر ،شريطة
استيقائها للمواصفات الفنية  ،على أن تتولى سلطات الجمارك التاكد من سلمة السنتدات التي تثبت تاريخ ادخال
تلك العربات للبلد.
ج /اعتماد سنة الصنع بدل من موديل السنه.
د /ليشمل الحظر الحفارات والتركنورات الرفعات والشاحنات  ،شريطة ال يتجاوز تاريخ صنعها خمس سنوات
سابقه للعام الذي تصل فيه العربه الوانىء أو الناطق الحره السودانيه
ه /يسمح بدخول عربات النقل الكبيرة للبلد ) عربات نقل الركاب ( شريطة أن ليتجاوز تاريخ صنعها ثلث سنوات
سابقه للعام الذي تصل فيه العربات الونىء أو الناطق الحرة السودانية.
و /تعني العربات الستوردة بواسطة الوكلء من شرط الوديل اذا كانت العربة جديدة )غير مسنعملة( وموجودة
من قبل هذا القراربالوانىء أو الناطق الحرة السودانية .
ز /ليسمح بدخول العربات الستعملة للبعثات الدبلوماسية.
ح/يقتصر استثناء اسيتراد السيارات الستعملة على اربع شرائح هي  :الدبلوماسيون  ،البعوثون  ،العارون ،
العائدون نهائيا للبلد.
ط /يسمح للفئات الذكورة بأستيراد سيارة واحدة وفق الضوابط العامه التية :
-

يسمح بأستيراد سيارة واحدة صالون أو بوكس أو مركبة نقل عام أونقل مواد.

-

أليتجاوز عمر السيارة خمس سنوات وفق الشروط والضوابط .

-

يكون الستيراد مرة واحدة في العمر .
حظرإستيراد السيارات ماعدا موديل نفس العام

الستثناء -:يستثنى من قرار حظر السيارات ماعدا موديل نفس العام الفئات الربعة ويسمح لهم بإستيراد عربة
واحدة للستعمال الشخصىى ويجب ال يتجاوز عمرها خمسة سنوات وهذا الجراء يتم فى الجمارك .
الجراءات التبعة فى تجارة العبور )الترانسيت(
تقديم خطاب معنون للسيد  /الوكيل مرفق التى
/1عقد إتفاق معتمد من الستورد والصدر
 /2عقد نقل يختم من البنك
 /3تفويض قانونى من صاحب البضائع العابرة لن ينوب عنه معتمد من السفارة السودانية بدولة التصدير
 /4شهادة منشأ معتمد من دون التصدير للسلع الشابه الصادر السودانية
/5بوليصة شحن موضح عليها كلمة ترانزيت
 /6إثبات شخصية سارى الفعول
يتم إصدار فورم  Tمن الصورة الولى بالون البيض لصاحب الشأن والثانية باللون الحمر سلطة جمارك ثلثة
بالون الصفر بنك السودان الرابعة باللون الخضر تحفظ فى سجلت بقسم الترانسيت مع الستندات الطلوبه
فيما يختص البل هنالك قرارحظرالبل
الرسوم -:
150ج

للفراد

 200ج

للشركات

 20ج

لرأس البل

 15ج

لرأس البقر

10ج

لرأس الواشىى الخرى

يتم تحصيلها بأورنيك 15

دولة جنوب السودان
مايختص بعبور السلع لدولة جنوب السودان ففى عام 2011م قد تم إصدار مصفوفة لدولة جنوب السودان وفقآ
لتوجيهات مجلس الوزراء فى جلسته رقم ) (25للعام 2011م بتاريخ 25/10/201م والتى تنص على أن يتم إستخراج
فورم  Tلتجارة العبورة وفقآ لبوليصة الشحن وعقد النقل وإن الجهة النفذة هى وزارة التجارة والمن القتصادى .
يتم الجراءات وفقآ لخطاب وزارة النفط فيما يخص البترول
الجراءات التبعة فى الغيرتجارى)الستعمال الشخصىى(
صدر قرار وزارى رقم ) (63لس ـ 2013م ــة للفئات السموح بها بالستيراد تفاصيلها كالتى
الدبلوماسىى  ،البعوث الحكومى  ،النتدب العمومى  ،الغترب  ،الواطن العادى
الستندات الطلوبه لكل منهم موضحة بالقرار الرفق  ،وايضا أنواع السلع والكميات السموح بإستيرادها  .وبعد
إكتمال الستندات الطلوبة لكل فئة من هذه الفئات تمل إستمارة تسجيل إحصائى رقم ) (2مرفقة ويرسل صاحب
الستمارة لدارة الكافحة والرقابة والسح اليدانى لحضار خلو طرف وبعدها يتم ختم الستثمار فى مكتب
الضرائب وبعد ذلك يتم تحصيل مبلغ  15جنيه بإيصال  15بخزينة الوزارة ومن ثم تكتمل الجراءات داخل الدارة
وترسل الصورة الصفراء لدارة الجمارك .

