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م
ل
ا

ملخص تنفيذي

هدفت الدراس ��ة إىل مراجعة وتقييم سياس ��ات اإلصالح اجلمركي اليت مت تنفيذها خالل الفرتة قبل عام 2007م
ونتائجها وتقديم مقرتحات بالرؤى املس ��تقبلية للهياكل اجلمركية يف ظل املرحلة اليت ميربها اإلقتصاد الس ��وداني
ومراعاة اإللتزامات حنو املنظمات اإلقليمية والدولية .
ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة اآلتـي:
*اإلصالح اجلمركي عملية مس ��تمرة تقتضيها املصاحل اإلقتصادية الوطنية أو اإلس ��تجابة إللتزامات الدولة جتاه
املنظمات اإلقليمية والدولية مع العلم أن االصالح اجلمركي احلقيقي لن يتأتى إال يف ظل استقرار اقتصادي شامل.
* برام ��ج اإلص�ل�اح اجلمرك ��ي ال�ت�ي طبقت يف الف�ت�رة ما قب ��ل الع ��ام 2007م أدت إىل نتائج إجيابي ��ة متثلت يف
إزالة التش ��وهات يف هيكل التعريفة اجلمركية وزيادة اإليرادات وتش ��جيع الصادرات واإلستثمار ومحاية الصناعات
الوطني ��ة إال أن الفج ��وة اإليرادية اليت حدثت خالل الف�ت�رة 2011-2008م نتيجة لألزمة املالية العاملية وإنفصال
اجلنوب أدت إىل اخلروج من مسار اإلصالح اجلمركي وذلك بفرض ضريبة تنمية على الواردات عام 2008م بفئة
 %5ثم رفعت إىل  %10وأخرياً إىل  %13جبانب فرض رس ��م إضافى على عدد من الس ��لع املثيلة املس ��توردة بفئات
أعلي من ضرائب اإلنتاج على السلع املنتجة حملياً .
* و بالرغ ��م م ��ن هذا الرتاجع عن اإلصالح اجلمركي إال أن هيكل التعريفة ظل كما هو من ناحية عدد الفئات(5
فئات) والفئة األعلى . %40
* اإلعفاءات من ضريبة الوارد ما زالت تشكل يف املتوسط  %40من القيمة الكلية للواردات.
* وفى جانب اإلنضمام لتجمعات الكوميس ��ا واملنطقة العربية فقد توصلت الدراس ��ة إىل أن اإلنتقال إىل مرحلة
اإلحتاد اجلمركي ألحد التجمعني س ��يفاقم من النتائج الس ��البة اليت نتجت يف مرحلة التجارة احلرة وسيقود أيضاً
إىل التضارب مع عرض السلع الذي قدم لإلنضمام إىل منظمة التجارة الدولية .
وبنا ًء على النتائج أعاله برزت العديد من التوصيات أهمها:
* إستمرار هيكل التعريفة احلالي بفئاته اخلمس.
* إلغاء ضريبة التنمية.
* ع ��دم التميي ��ز يف ضرائب اإلنتاج حبيث تكون الفئات املفروضة متس ��اوية بني الس ��لع املس ��توردة والس ��لع املثيلة
املنتجة حملياً.
* ختفيض نسبة اإلعفاءات من ضريبة الوارد من  %40إىل . %25
* ختفيض نسبة اإلعفاءات من ضريبة القيمة املضافة على الواردات من %55إىل . %40
* التأم�ي�ن على اإلس ��تمرارفى عضوية الكوميس ��ا واملنطقة العربي ��ة يف مرحلة التجارة احلرة وع ��دم اإلنتقال إىل
مرحلة اإلحتاد اجلمركي ألحد التجمعني إال بعد إكمال إجراءات اإلنضمام ملنظمة التجارة الدولية.
* تطوير البحث العلمي يف اجملال الضرييب واجلمركي .
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مقدمة:
يف إطار سعي الدولة الرامي إلستعادة االستقرار االقتصادي عرب رفع معدالت النمو االقتصادي وخفض
•
مع ��دالت التضخ ��م ،كان ال ب ��د م ��ن حش ��د م ��وارد الدولة لتموي ��ل التنمي ��ة يف كافة القطاع ��ات اإلنتاجية وتس ��يري
أعمال الدولة املختلفة ،ويف هذا اإلطار ش ��كل الس ��يد /وزير املالية جلنة لإلصالح يف جانب اجلمارك بهدف وضع
إصالحات مجركية ضريبية وتقوية آليات ووسائل الرقابة والتحصيل ورفع مساهمة اإليرادات الضريبية يف الناتج
احمللي اإلمجالي على النحو التاىل-:
.1

السيد/على محمود محمد عبد الرسول

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

السيدة  /د .مريم اإلمام

رئيساً
(وكيل وزارة التجارة)

عضواً
عضواً

السيدة  /منى السيد إسماعيل ابوحراز
السيد  /عبد اهلل املساعد

(األمني العام لديوان الضرائب)

عضواً

السيد  /يوسف أحمد يوسف

(إتحاد أصحاب العمل)

عضواً

السيد  /عبد اهلل إبراهيم علي

(مدير إدارة اإليرادات القومية)

عضواً

السيد  /عمر محمد أحمد هجام

(وزارة املالية واالقتصاد الوطني)

عضواً

السيد  /د.محمد يحي

(وزارة املالية واالقتصاد الوطني)

عضواً

السيد  /د.عوض اهلل موسى

(وزارة املالية واالقتصاد الوطني)

عضواً

السيدة  /سعدية الخضر

(وزارة املالية واالقتصاد الوطني)

عضواً

السيد  /اللواء عبد الحفيظ صالح علي

(الجمارك)

عضواً

السيد  /اللواء خليل باشا سايرين

(الجمارك)

عضواً

السيد  /العقيد أحمد إسماعيل

(الجمارك)

عضواً
عضواً

السيد  /ممثل جامعة السودان
السيدة  /نجاة محمد الحسن

(وزارة املالية واالقتصاد الوطني)

عضواً

السيدة  /إيمان الصادق

(وزارة املالية واالقتصاد الوطني)

عضواً

السيد العقيد  /علي جدو آدم

(الجمارك)

عضواً ومقرراً

السيد العقيد  /وهبي الحاج أحمد

(الجمارك)

عضواً ومقرراً مناوبا

ومتت إضافة املذكورين أدناه للجنة وهم :
.1

السيد /عبدالحفيظ محمود محمد

ممثل وزارة الخارجية

.2
.3
.4

السيد/راشد حسني همت
السيد /عبداملاجد منصور عبداملاجد
السيدة/نعمات محمد التيجانى

ممثل وزارة املعادن
ممثل وزارة النفط
ممثلة وزارة االستثمار
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 .5السيدة /اميمة صديق عبدالرحمن
 .6السيد /على ادم حسن
 .7السيد /بالل يوسف املبارك
 .8السيد حسبو محمد الحاج
 .9السيد /حسن يوسف مركز
 .10السيدة  /وداد عبدالرحيم
 .11السيدة/ابتسام على محمد
 .12األستاذة /حنان أحمد جابر

ممثلة بنك السودان
ممثل منظمة العون االنسانى
وكيل وزارة الصناعة
ممثل وزارة الزراعة
ممثل الثروة الحيوانية
ممثل وزارة املالية
ممثل وزارة املالية
وزارة املالية واالقتصاد الوطني

مهام وإختصاصات اللجنة:
1 .1اإلطالع علي الدراسات وأوراق العمل السابقة حول سياسات اإلصالح اجلمركي .
2 .2مراجعة وتقييم السياسات اليت مت تنفيذها ونتائجها .
3 .3تقديم مقرتحات بالرؤي املس ��تقبلية للهياكل الضريبية اجلمركية يف ظل أوضاع االقتصاد الس ��وداني واإللتزامات
جتاه املنظمات اإلقليمية والدولية .

منهجية اللجنة -:

ف ��ور تش ��كيلها عقدت اللجنة إجتماعها األول بتاريخ /1أبري ��ل4102/م وحددت منه منهجية عملها على النحو

•
اآلتى-:
1 .1االجتماعات الدورية  :حيث عقدت اللجنة و اللجنتني الفرعيتني عدد ()10اجتماعات .
2 .2اإلطالع على برامج اإلصالح يف جانب اجلمارك وحتديد ما مت تنفيذه وما مل ينفذ.
3 .3إعداد أوراق العمل يف جمال عمل اللجنة (فريقني).
4 .4اإلطالع على برامج حتديث العمل اجلمركي وحتديد أوجه القصور.

بع ��د حتدي ��د منهجية عملها واصلت اللجنة اجتماعاتها وإطلعت على برامج اإلصالح اجلمركي الس ��ابقة ،كما
•
درست أوراق العمل التى مت إعدادها ومن ثم مت إعداد التقرير.
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الفصل األول
اإلصالح اجلمركي
تعريف
يُقص ��د باإلص�ل�اح الضرييب يف جم ��ال الضرائب اجلمركي ��ة (الضرائب عل ��ي الواردات والص ��ادرات واإلنتاج
•
الصناع ��ي) إج ��راء تعدي�ل�ات يف هي ��اكل هذه الضرائ ��ب من حيث الع ��دد أو الفئات املفروضة والنس ��بة املئوي ��ة لكل فئة
واملتوسط لتلك الفئات علي الواردات أو الصادرات وإزالة التشوهات يف الضرائب اجلمركية.
وتضم قائمة الضرائب والرس ��وم املفروضة حالياً علي الواردات والصادرات والس ��لع الصناعية املنتجة حملياً
•
حيث تقوم اجلمارك بتحصيل الضرائب اآلتية :
1 .1ضريبة الوارد (. )Import duty
2 .2ضريبة الرسم اإلضايف ()Excise on Imports
3 .3ضريبة التنمية على الواردات (.)Development Tax
4 .4ضريبة القيمة املضافة على الواردات (.)VAT On Imports
5 .5ضريبة الصادر (. )Export duty
6 .6ضريبة اإلنتاج على السلع الوطنية (.)Excise Tax
واستناداً علي التجارب الدولية واإلقليمية هنالك ثالث أسباب تدفع الدول إلي إجراء اإلصالح اجلمركي تتمثل
•
يف اآلتى-:
(أ) مقرتحات وسياس ��ات داخلية للمؤسس ��ات احلكومية املعنية باالقتصاد (املالية – الصناعية – التجارية
 االستثمارية).(ب) ضغوط من القطاع اخلاص (املوردين و املصدرين واملنتجني).
(ج) تنفيذ اإللتزامات جتاه املنظمات التجارية واالقتصادية واإلقليمية والدولية.
أهداف اإلصالح اجلمركي:

تهدف برامج اإلصالح الضرييب يف جمال الضرائب اجلمركية إىل حتقيق األهداف التالية :

1 .1إزالة التشوهات يف الضرائب اجلمركية بإلغاء تعدد الضرائب مبسميات خمتلفة على الوعاء الواحد والذى يتم
بغرض حتقيق موارد مالية فقط .
2 .2تبسيط هياكل الضرائب بتخفيض عدد شرائح التعريفة اجلمركية .
3 .3ختفيض احلد األعلى لفئات التعريفة اجلمركية.
4 .4تقلي ��ص نطاق ضريب ��ة اإلنتاج علي الس ��لع الصناعية الوطني ��ة وتطبيقها بطريقة إنتقائية لس ��لع حمدده وفقاً
للمصاحل الوطنية.
5 .5إحالل الضريبة علي القيمة املضافة لبعض الضرائب غري املباشرة حبكم أنها أكثر عداله.
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6 .6إزال ��ة احلواج ��ز غري اجلمركية املرتبطة بالتجارة اخلارجية مثل الرتاخيص واإلجراءات اإلدارية املعقدة اليت
تتخذها مؤسسات الدولة يف إطار الرقابة علي حركة السلع املستوردة واملصدرة.
7 .7تصنيف السلع وفق النظم العاملية من حيث الرتميز والوصف.
8 .8تضييق الفجوة يف الفئات بني احلد األعلى واألدنى.
9 .9إحداث توازن بني اإليرادات العامة للدولة وتشجيع الصادرات واالستثمار عرب منح اإلعفاءات اجلمركية.
هياكل التعريفات اجلمركية قبل تطبيق سياسة التحرير االقتصادي:
التعريفة اجلمركية عبارة عن قوائم ترصد فيها السلع األكثر تداوالً يف التجارة الدولية وأمام كل سلعة توضع
•
الفئ ��ة الضريبي ��ة املقررة هلا وفقاً للسياس ��ة املالي ��ة للدولة ومن هذه القوائ ��م ما هو خاص بالواردات ويس ��مي جدول أو
تعريفة الواردات وما هو خاص بالصادرات ويسمي جدول أو تعريفة الصادرات .

•

تؤثر التعريفة اجلمركية على االقتصاد يف اجملاالت التالية :
	•اإليرادات العامة للدولة .
	•الدخل القومي .
	•تشجيع الصادرات.
	•محاية اإلنتاج الوطين .
	•تنظيم حركة التجارة اخلارجية.
	•ميزان املدفوعات .
	•تشجيع وجذب االستثمار.
	•ختفيف أعباء املعيشة على املواطن.

جدول رقم ()1

مالمح هياكل التعريفة اجلمركية يف فرتة ماقبل اإلصــالح الضـرييب 1986-1990م

الفئات املستخدمـــــــة

السنة

عدد الشرائح احلد األعلى احلد األدنى

1986م صفر 250-175-150-125-100-80-75-70-60-50-40-30-20-15-10-5

17

250%

صفر%

1988م صفر300-200-125-90-60-51-42-36-24-18-12-9-6-3-

15

300%

صفر%

1990م صفر 1000-800-600-200-125-60-4-30-20-10-5

13

 1000%صفر%

املصدر:هيئة اجلمارك
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باإلضاف ��ة إىل رس ��م ال ��وارد كان ��ت تفرض ضرائب عدي ��دة على ال ��واردات مثل ضريبة االس ��تهالك وضريبة
•
اخلدمات وضريبة الدفاع .ويتضح من اجلدول أعاله بأن النظام اجلمركي قبل اإلصالح كان متسما باآلتي-:
أ /تعدد الضرائب على الوعاء الواحد بأمساء خمتلفة .
ب /كثرة عدد الشرائح اجلمركية اليت تتوزع عليها السلع اخلاضعة للضريبة مبتوسط ( )15شرحية أو فئة.
ج /اتساع الفجوة بني احلد األعلى ( )%1000و (صفر )%يف عام 1990م .
د /متوسط الضريبة على الواردات اكرب من %100
هذه السمات تدل على وجود درجة عالية من التعقيد والسياسة احلمائية للدولة والرتكيز الشديد علي جباية
•
اإلي ��رادات عل ��ى الواردات لصاحل الدولة كم ��ا أن بعض الفئات العالية تعكس اجتاه الدول ��ة حلماية القيم الدينية بفرض
تعريفات عالية علي سلع مثل اخلمور وحلوم اخلنازير (.)%1000
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الفصل الثاني
اإلصالح يف هياكل التعريفات اجلمركية خالل الفرتة (2007 - 1990م):
برامج اإلصالح الضرييب يف جمال الضرائب غري املباشرة ,واليت بدأ إنفاذها بصورة فعلية اعتباراً من عام
•
1996م استهدفت تقليل عدد فئات الضريبة علي الوارد والصادر واإلنتاج الصناعي وختفيض احلد األعلى وإزالة التعدد
الضرييب علي الوعاء الواحد ,وقد نتجت عن تلك الربامج اإلصالحات التالية :
أوالً :يف جانب الضرائب والرسوم على الواردات :

1 .1تقلص عدد الفئات من  13فئة عام 1992م إىل  5فئات فقط يف عام 2007م .
2 .2شهد احلد األعلى للفئات اخنفاض كبري من  %1000يف عام 1992م إلي  %40يف عام 2007م.
3 .3أما احلد األدنى فقد تذبذب بني  %5وصفر  %واس ��تقر أخريا يف فئة الصفر اعتبارا من بداية اإلصالح عام
2001م مقارنة بفئة  %5يف عام 1996م.
4 .4أصبح ��ت الفجوة مقبول ��ة وموضوعية بني احلد األعلى  %40واحلد األدنى صفر %مقارنة بالفئة  %1000والفئة
صفر %يف عام 1990م (قبل اإلصالح).
5 .5اخنفض متوسط التعريفة علي الواردات إىل  %20,3عام 2007م مقارنة مبتوسط اكرب من  %100عام 1992م .
 6 .6يف إطار إزالة تعدد الضرائب علـى الوعاء الواحد مت إلغاء الضرائب اآلتية:
 -1ضريبة االستهالك اليت كانت تفرض علي الواردات بفئة .%10
 -2ضريبة اخلدمات على قائمة تشمل ( )38سلعة بفئة .%5
 -3ضريب ��ة الدف ��اع اليت كانت حتصل علي الواردات بفئات تراوحت بني  %4إىل  %20خالل 2000-1990م
حتى مت إلغاؤها يف عام 2000م.
 -4تطبيق الضريبة على القيمة املضافة على الوارد بفئة موحدة ( )%10ثم عدلت إىل  %12عام  2007م.
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استمرت فئات وشرائح التعريفة الجمركية ( ,3% ,10% ,25% ,40%صفر )%خالل الفرتة من 2006-
•
2007م ،والجدول أدناهــ يوضح ذلك:
جدول رقم ()2

هيكل التعريفة الجمركية خالل الفرتة 1992-2007م

السنة

1992م
1994م
1996م
1997م
1998م
1999م
2000م
2001م
2002م
2003م
2004م
2005م
2006م
2007م

8
9
7
7
5
5
4
4
4
5
5
5
5
5

عدد الفئات

احلد االعلى

70%
250%
250%
250%
80%
80%
60%
40%
45%
45%
45%
45%
40%
40%

احلد األدنى

صفر%
صفر%
5%
5%
6%
6%
6%
صفر%
صفر%
صفر%
صفر%
صفر%
صفر%
صفر%

املصدر:هيئة الجمارك

ثانياً :يف جانب الضرائب املفروضة علي الصادرات:

1 .1تقلي ��ص ع ��دد فئ ��ات ر س ��م الص ��ادر م ��ن (  )4فئ ��ات إىل فئت�ي�ن ( معف ��اة ) ل ��كل الصادرات
و  %15لص ��ادرات اجلل ��ود ا خل ��ام.
2 .2حدث ختفيض تدرجيي للحد األعلى بنسبة  %15يف عام 1996م وصوالً إىل الفئة صفر لكل الصادرات اعتباراً
من يناير 2000م عدا سلعة واحدة وهى اجللود اخلام.
3 .3تعترب الفئة  %15املفروضة كرس ��م صادر على س ��لعة اجللود اخلام حالة استثنائية وقد فرضت بغرض تشجيع
الصناعة األولية للجلود (الدباغة) لعكس توجه الدولة لتش ��جيع صادرات الس ��لع املصنعة بدالً عن املواد اخلام
واجلدول أدناهـ يوضح هيكل رسوم الصادر خالل الفرتة 2007 – 1996م:
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جدول رقم ()3

هيكل رسوم الصادر خالل الفرتة 1996م 2007 -م

السنة

1996م
1997م
1998م
1999م
2000م
2001م
2002م
2003م
2004م
2005م
2006م
2007م

2
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2

عدد الفئات

10%
10%
7%
5%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%

احلد االعلى

احلد األدنى

5%
صفر%
5%
5%
6%
صفر%
صفر%
صفر%
صفر%
صفر%
صفر%
صفر%

املصدر:هيئة الجمارك

ثالثاً :يف جانب ضرائب اإلنتاج علي القطاع الصناعي احمللي:

1 .1مت تقليص عدد فئات ضريبة اإلنتاج من ( )13فئة عام 1999م إىل  7فئات يف عام  2000م.
2 .2ظل احلد األدنى صفرا دون تغيري حتى يف فرتة ما قبل اإلصالح الضرييب بينما ارتفع احلد األعلى املفروض
على سلعة السجائر من  %150إلي  %210ألسباب صحية وإيراديه .
3 .3عند تطبيق الضريبة على القيمة املضافة عام 2000م مت إلغاء الضرائب اآلتية:
أ-ضريب ��ة اخلدم ��ات اليت كان ��ت تحُ صل جبان ��ب ضريبة اإلنتاج بواق ��ع  %10على الس ��لع الصناعية،
واجلدول التالي يوضح ذلك.
ب-ضريبة اإلنتاج علي معظم السلع وإبقاؤها علي سبع سلع منتقاة هــي ( :السجائر والسكر واالمسنت
والبوهيات وعربات الصالون واملياه الغازية العصائر واملواد البرتولية) .
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جدول رقم ()4

هيكل رسوم اإلنتاج املقررة علي السلع الصناعية

السنة

1996م
1997م
1998م
1999م
2000م
2001م
2002م
2003م
2004م
2005م
2006م
2007م

8
11
11
13
7
7
7
7
2
2
8
8

عدد الفئات

احلد االعلى

150%
150%
150%
150%
200%
210%
210%
210%
210%
210%
210%
210%

احلد األدنى

5%
صفر%
5%
5%
6%
صفر%
صفر%
صفر%
صفر%
صفر%
صفر%
صفر%

املصدر:هيئة الجمارك
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الفصل الثالث
اإلصالح اجلمركي يف الفرتة من ( 2008حىت 2013م)
(اآلثار املرتتبة على األزمة املالية العاملية وانفصال اجلنوب) :

	•أ ف ��رزت اإلصال ح ��ات اجلمركي ��ة ا ل�ت�ي مت ��ت يف هي ��اكل ضريبة ا ل ��واردات والص ��ادر واإلنتاج
خ�ل�ال الف�ت�رة م ��ن ( 1992م) حت ��ى ( 2007م) نتا ئ ��ج إجيابي ��ة متثل ��ت يف تبس ��يط هي ��اكل
ه ��ذه الضرا ئ ��ب وإزا ل ��ة التع ��دد الضر ي�ب�ي عل ��ي الو ع ��اء الوا ح ��د وإ ح�ل�ال الضريب ��ة عل ��ي
القيم ��ة املضا ف ��ة بد ي�ل�ا لع ��دد م ��ن الضرا ئ ��ب.
	•أ ش ��ار التقر ي ��ر الس ��نوي للبن ��ك الدو ل ��ي لع ��ام ( 2004م) ب ��أن الس ��ودان بهي ��كل التعريف ��ة
اجلمركي ��ة عل ��ي ا ل ��واردات بالفئ ��ات (صف ��ر –  )%40 - %25 -%10 -%3يصن ��ف يف قائم ��ة
ا ل ��دول املنفتح ��ة جتار ي� �اً عل ��ي الع ��امل.
	•ش ��هد اإل ص�ل�اح يف جا ن ��ب الضرا ئ ��ب غ�ي�ر املبا ش ��رة تراجع� �اً يف العامني (  2008و 2011م)
نتيج ��ة لألز م ��ة املالي ��ة العاملي ��ة ا ل�ت�ي أحد ث ��ت فج ��وة كب�ي�رة يف إ ي ��رادات الدو ل ��ة وكذ ل ��ك
انفص ��ال جن ��وب الس ��ودان.
/1اإلصالح الضريبي خالل الفرتة من ( 2008حتى -:)2009

•

ش ��هد ع ��ام 2008م تراجع� �اً ع ��ن اإل ص�ل�اح حي ��ث مت اآل ت ��ى-:
1 .1ف ��رض ضريب ��ة التنمي ��ة عل ��ي ا ل ��واردات ع ��ام 2008م.
2 .2ز ي ��ادة فئ ��ات ضريب ��ة ا ل ��واردات عل ��ي ع ��دد مق ��در م ��ن الس ��لع.
3 .3تو س ��يع قائم ��ة الس ��لع اخلاضع ��ة لضريب ��ة الر س ��م اإل ض ��ايف بطريق ��ة أظه ��رت متيي ��ز اً ب�ي�ن
الس ��لع املس ��توردة والس ��لع الصناعي ��ة الوطني ��ة املثيل ��ة و ه ��و وضع حيت ��اج ملراجعة وإصالح
للتوا ف ��ق م ��ع التزاماتن ��ا جت ��اه املنظم ��ات اإلقليمي ��ة والدولي ��ة.

•

متيز عام 2009م بنوع من الثبات واال س ��تقرار الذي مشل السيا س ��ات واإلجراءات اجلمركية.

•

من السرد أعاله نخلص إىل اآلتي-:

/2اإلصالح الضريبي خالل الفرتة من ( 2010حتى 2014م):

مشل ��ت ه ��ذه الفرتة عدة إ ج ��راءات اقتصادية وحز م ��ة من السيا س ��ات املالي ��ة واجلمركية اليت
•
هد ف ��ت إ ل ��ي ا س ��تعادة اال س ��تقرار االقتص ��ادي مبعا جل ��ة عج ��ز املواز ن ��ة ومعا جل ��ات اجتماعي ��ة لآل ث ��ار
الس ��البة املتوقع ��ة منه ��ا ،األ م ��ر الذي أدى إ ل ��ي تراجع يف برامج اإل ص�ل�اح اجلمر ك ��ي متثلت يف اآلتى-:
1 .1نق ��ل بع ��ض فئ ��ات ر س ��م ا ل ��وارد إ ل ��ي الفئ ��ات األعل ��ى.

10

دراسة االصـالح الضرييب و اجلمركي يف السودان

2 .2الز ي ��ادة يف فئ ��ات الضريب ��ة عل ��ي القيم ��ة املضا ف ��ة عل ��ي ا ل ��واردات م ��ن  %15إ ل ��ي .%17
3 .3الز ي ��ادة يف فئ ��ات ضريب ��ة التنمي ��ة م ��ن  %10آ ل ��ي .%13
4 .4إخض ��اع س ��لع أخري إلي ضريبة الر س ��م اإلضايف ور س ��وم اإلنتاج و ف ��ق التفاصيل أدناه-:

 /1يف جانب الضرائب والرسوم على الواردات:

مشل ��ت التعد ي�ل�ات يف فئات ضريبة الوارد علي الس ��لع املس ��توردة (  )25س ��لعة فق ��ط من مجلة
•
(  )5272س ��لعة مدر ج ��ة يف ج ��دول التعريف ��ة اجلمركي ��ة وا جل ��دول أد ن ��اه يو ض ��ح :
جدول رقم ()5

تعديالت فئات رسم الوارد

نوع التعديل
من %10-3

عدد السلع
1

طبيعة السلع املستهدفة
مشمعات البالستيك

من 4 %25-10

لنب البدرة وظهره الغسيل وقطع غيار السيارات وقطع غيار الدراجات النارية والهوائية
والعدد اليدوية

من 20 %40-25

الف���ول املصري وإط���ارات الس���يارات واألخش���اب ومصنوعات السالس���ل واملكانس
الكهربائية وبعض األجهزة الكهربائية املنزلية مثل السخانات
والفوط الصحي���ة واألواني املنزلية والزهور والصناعات وبع���ض البهارات والصواميل
والحنة والتلميع واملعاجن وورق الحائط.

املصدر:هيئة الجمارك

•

بهذا التعديل يُصبح هيكل التعريفة اجلمركية وفق اجملموعات السلعية على النحو التاىل-:
جدول رقم ()6

هيكل التعريفة الجمركية للمجموعات السلعية

نوع الســـــــــــــــلـــــع

عدد الســـــــلــــع

فئة التعـــــــريفة

السلع الرأسمالية

498

0%

المواد الخام

985

3%

السلع الوسيطة

1084

10%

السلع الوسيطة والكاملة

894

25%

السلع الكمالية

2023

40%

المـــــــــــــجــمـــــوع

5484

املصدر:هيئة الجمارك

11

دراسة االصـالح الضرييب و اجلمركي يف السودان

•

كما يوضح اجلدول التاىل عدد الفئات اجلمركية والفئة األعلى واألدنى لرسم الوارد-:
جدول رقم ()7

الحد األعلى و األدنى لفئات رسم الوارد

السنة

احلد االعلى

عدد الفئات

احلد األدنى

2008م

5

40%

صفر%

2009م

5

40%

صفر%

2010م

5

40%

صفر%

2011م

5

40%

صفر%

2012م

5

40%

صفر%

2013م

5

40%

صفر%

املصدر:هيئة الجمارك

عل ��ي الرغ ��م م ��ن انه مل تكن هناك أي تعديالت يف فئة احل ��د االعلي وفئة احلد األدنى ،إال أن هنالك تراجعا
•
يف برنامج اإلصالح اجلمركي خالل هذه الفرتة متثل يف انتقال بعض السلع من الفئة األدنى إلي الفئة االعلي.
 /2في جانب الضرائب المفروضة علي الصادرات:

مت إعفاء كل س ��لع الصادر من أي رس ��وم وضرائب وذلك بغرض تشجيع الصادرات وزيادة القدرة التنافسية هلا
•
عاملياً يف ظل ارتفاع تكلفة اإلنتاج احمللي للسلع املصدرة عدا سلعيت اجللود اخلام ( )%15واحلديد اخلردة ( ،)%25عليه
فإن اإلصالح الضرييب يف جانب الرس ��وم املفروضة على الصادرات كان له األثر اإلجيابي خالل الفرتة وذلك بالزيادة
املطردة اليت شهدتها الصادرات ودخول سلع جديده يف قائمة سلع الصادر.
مؤ خ ��ر اً مت ف ��رض ضريب ��ة ص ��ادر  %200عل ��ى منتج ��ات القم ��ح وذ ل ��ك به ��دف و ص ��ول الد ع ��م
•
املق ��دم م ��ن الدو ل ��ة لس ��لعة القم ��ح للخب ��ز فق ��ط ،وا جل ��دول أد ن ��اه يو ض ��ح ذ ل ��ك:
جدول رقم ()8

فئات رسم الصادر

السلع التي تخضع لنسبة

معدل التعريفة

كل الصادرات عدا الجلود الخام و نفايات الحديد

0%

الجلود الخام
نفايات الحديد
القمح

15%
25%
200%
املصدر:هيئة الجمارك
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•

ا جل ��دول أد ن ��اه يو ض ��ح ا حل ��د األعل ��ى واألد ن ��ى لفئ ��ات ر س ��م الص ��ادر:
جدول رقم ()9

السنة

2008م
2009م
2010م
2011م
2012م
2013م

الحد األعلى واألدنى لفئات رسم الصادر
2
2
3
3
3
3

عدد الفئات

احلد االعلى

15%
15%
25%
25%
25%
25%

احلد األدنى

صفر%
صفر%
صفر%
صفر%
صفر%
صفر%

املصدر:هيئة الجمارك

 /3في جانب ضرائب اإلنتاج علي القطاع الصناعي :

•

مت إختاذ بعض التعديالت يف ضرائب اإلنتاج على النحو اآلتى-:
1 .1إخضاع عدد من سلع الصناعات التجميعية وبعض منتجاتها لضريبة اإلنتاج.
2 .2أخضاع سلعة املعسل لرسوم اإلنتاج عندما بدأ إنتاجها يف السودان.
3 .3ختفيض فئة ضريبة اإلنتاج علي سلعة األمسنت املنتجة حملياً من ( %20إىل  )%5يف موازنة عام 2010م.

•

مربرات اختيار بعض السلع إلخضاعها لضريبة اإلنتاج :
 تنفيذاً ملا جاء بتوصية الربنامج الثالثي إلعادة التوازن واستدامة االستقرار االقتصادي (2014-2012م) التىأقرت توسيع قائمة السلع اخلاضعة لضريبة اإلنتاج بإضافة سلع جديدة ،واجلدول أدناه يوضح تفاصيل ذلك-:
جدول رقم ()10

قائمة السلع املضافة إىل رسوم اإلنتاج

وصف السلعة

املكيفات
التلفزيونات
الثالجات ومبردات املاء
الرسيفرات
املراوح
املواتر
اجلملونات واحلديد والكمر
مبردات الهواء

فئة الضريبة

%10
%10
%10
%10
%10
%10
%10
%10

املصدر:هيئة الجمارك
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قا م ��ت اجلم ��ارك بإ ج ��راء مقار ن ��ة ب�ي�ن الضرا ئ ��ب والر س ��وم املفرو ض ��ة عل ��ي ه ��ذه الس ��لع عندما
•
تس ��تورد جا ه ��زة الصن ��ع و ب�ي�ن مد خ�ل�ات إنتاجها ا ل�ت�ي ختفض الضرا ئ ��ب اجلمركي ��ة املق ��ررة عليها مبوجب
قا ن ��ون اال س ��تثمار وا جل ��دول أد ن ��ا يو ض ��ح ذ ل ��ك-:
جدول رقم ()11

مقارنة بني الضرائب املفروضة علي الواردات جاهزة الصنع و الضرائب علي مدخالت اإلنتاج

الضرائب املفروضة على الواردات (جاهزة الصنع)

الضرائب على املدخالت ألغراض الصناعة اخملتلفة

رســـــــــــم وارد

40%

رســـــــــــم وارد

3%

قيمــــــــة مضافة

17%

قيمة مضــــــــافة

17%

ضريبة تنمـــــــية

13%

رســــــــــم إضافي

20%

ضريبة أرباح أعمال

2%

الجمـلــــــــــــــة

92%

الجمـلــــــــــــــة

20%

املصـدر:هيئة الجمارك

يتض ��ح م ��ن ه ��ذه املقار ن ��ة ب ��أن الفرق ب�ي�ن املنت ��ج اجلا ه ��ز املس ��تورد واملنتج احملل ��ي اجملمع
•
وا ل ��ذي ال خيض ��ع لضرا ئ ��ب إنت ��اج حملي ��ة (  )%72و ه ��ذا يش ��كل فا ق ��د اً يف اإل ي ��رادات به ��ذه النس ��بة وكان
يف�ت�رض تعو ي ��ض ه ��ذا الفاقد ع�ب�ر توفري فرص العما ل ��ة وبيع ه ��ذه املنتجات بأ س ��عار منخفض ��ة للمواطنني،
إال أن الوا ق ��ع يؤ ك ��د ب ��أن ه ��ذه الس ��لع املنتج ��ة حملي� �اً تب ��اع بنف ��س أ س ��عار املثي ��ل املس ��تورد.
م ��ا ذ ك ��ر ع ��ن صنا ع ��ات التجمي ��ع ينس ��حب أيض� �اً عل ��ي منتج ��ات احلديد (الس ��يخ وا ل ��زوى والكمر
•
واجلملو ن ��ات) ،وا جل ��دول أد ن ��اه يو ض ��ح ذ ل ��ك-:
جدول رقم ()12

مقارنة بني الرسوم املقررة على املنتجات الجاهزة واملنتجة محلياً

املنتجات اجلاهزة املستـــــوردة

خام احلديد ألغراض الصناعات احلديدية

رســـــــــــم وارد

40%

رســـــــــــم وارد

3%

قيمــــــــة مضافة

17%

قيمة مضــــــــافة

17%

ضريبة تنمـــــــية

13%

أرباح أعمـــــــال

2%

الجمـلــــــــــــــة

72%

الجمـلــــــــــــــة

20%

املصـدر:هيئة الجمارك
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يتض ��ح م ��ن ه ��ذه املقار ن ��ة أن الف ��رق يف الضرا ئ ��ب املفروضة عل ��ي املنتج ��ات اجلاهزة املس ��توردة
•
ومد خ�ل�ات اإلنت ��اج وقدر ه ��ا  %52يش ��كل فا ق ��د اً يف اإل ي ��رادات.
علي ��ه ف ��إن ا هل ��دف من إخض ��اع هذه الس ��لع لضريب ��ة اإلنتاج هو ا س�ت�رداد جزء م ��ن الفاقد
•
اإل ي ��رادى يف إ ط ��ار س ��عي الدولة إلجياد مصادر إل ي ��رادات إضافية لتغطي ��ة فجوة املوازنة م ��ع احملافظة علي
فج ��وة منا س ��بة للمنافس ��ة م ��ع املثيل املس ��تورد حي ��ث يبلغ الفا ق ��د الس ��نوي مبلغ (  )125مليون جنية و س ��وف
يع ��وض إخض ��اع ه ��ذه الس ��لع لر س ��وم اإلنت ��اج مبل ��غ ( )25ملي ��ون جني ��ة فق ��ط.
عن ��د تطبي ��ق قا ن ��ون الضريب ��ة عل ��ي القيم ��ة املضافة يف عام 2000م كان االجتاه الس ��ائد هو إلغاء
•
ضريب ��ة اإلنت ��اج كلي� �اً لك ��ن حس ��م األ م ��ر ومت االتف ��اق عل ��ي تعديل ا جل ��دول امللح ��ق بقا ن ��ون ضريب ��ة اإلنتاج
حي ��ث مت تقلي ��ص الس ��لع اخلاضع ��ة للضريبة إلي س ��بعه س ��لع فقط وأعفيت كل الس ��لع األ خ ��رى ومل يتم إلغاء
القا ن ��ون وكان ذ ل ��ك لال س ��باب التالي ��ة-:
1 .1االتفاقي ��ة العا م ��ة للتج ��ارة والتعريف ��ات لس ��نة 1994م الت ��ى متن ��ح ا ل ��دول حرية يف فرض
ضرا ئ ��ب داخلي ��ة و م ��ن ضمنه ��ا ضريب ��ة اإلنت ��اج بش ��روط وضوا ب ��ط حم ��ددة أهمه ��ا أن
تف ��رض بفئ ��ات متس ��اوية عل ��ي املنتج ��ات الوطني ��ة واملس ��توردة منع� �اً للتميي ��ز .
2 .2أو ص ��ت درا س ��ة أعدته ��ا األما ن ��ة العا م ��ة ملنظم ��ة الكوميس ��ا ع ��ام 2002م ح ��ول اآل ث ��ار
املتوقع ��ة م ��ن مرحل ��ة اإل حت ��اد اجلمر ك ��ي ا ل ��دول األكث ��ر تض ��رر اً م ��ن الفا ق ��د اإل ي ��رادى
بالتو س ��ع يف ضريب ��ة القيم ��ة املضا ف ��ة و ضريب ��ة اإلنت ��اج للتعو ي ��ض.
3 .3و ج ��ود قا ن ��ون لضريب ��ة اإلنت ��اج جبا ن ��ب قا ن ��ون الضريب ��ة عل ��ي القيم ��ة املضا ف ��ة ال يش ��كل
أي تع ��ارض ألن كل دول الع ��امل ا ل�ت�ي طبق ��ت ضريب ��ة القيم ��ة املضا ف ��ة مل تلغ ��ي ضرا ئ ��ب
اإلنت ��اج وهنا ل ��ك س ��لع تتف ��ق كل ا ل ��دول عل ��ى إخضاعه ��ا لضريب ��ة اإلنت ��اج لتقلي ��ل معدالت
ا س ��تهالكها وختفي ��ض حج ��م الض ��رر الصح ��ي واالجتما ع ��ي مث ��ل الس ��جائر ومنتج ��ات التبغ
والكح ��ول.
ا جل ��دول أد ن ��اه يو ض ��ح فئ ��ات ر س ��وم اإلنت ��اج-:
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جدول رقم ()13

السلعة

فئات رسوم اإلنتاج

الفئات الضريبية

 -1االسمنت

5%

 -2البوهيات

5%

 -3مياه غازية

10%

 -4صناعات التجميع

10%

 -5منتجات الحديد

10%

 -6السكر

17%

 -7جازولين

23%

 -8بنزين

36%

 -9العربات

60-20%

 -10المعسل

100%

 -11السجائر

210%

املصـدر:هيئة الجمارك

جدول رقم ()14

السنة

احلد االدني واالعلي للضريبة علي رسوم االنتاج

عدد الفئات

احلد االعلى

احلد األدنى

2008م

9

210%

صفر%

2009م

9

210%

صفر%

2010م

8

210%

صفر%

2011م

8

210%

صفر%

2012م

8

210%

صفر%

2013م

9

210%

صفر%

املصـدر:هيئة الجمارك

 /4اإلصالح الضريبي يف جانب ضريبة الرسم اإلضايف:

حتملت ضريبة الر س ��م اإلضايف العبء األكرب يف التعديالت (إخضاع بعض الس ��لع للر س ��م وزيادة
•
الفئ ��ة عل ��ى البع ��ض اآل خ ��ر) و يُعت�ب�ر ذلك ترا ج ��ع يف جانب اإل ص�ل�اح الضر ي�ب�ي إذ مشلت ه ��ذه التعديالت
س ��لع جد ي ��دة مس ��توردة لي ��س هلا مثي ��ل ُمنتج حملي� �اً  ،مما أخل باملبدأ األسا س ��ي لف ��رض الضريبة وهو عدم
التميي ��ز ب�ي�ن الس ��لع ا ملُنتج ��ة حملي� �اً واملس ��توردة.
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جدول رقم ()15

الفئة الضريبية
10%
20%

السلع اجلديدة في قائمة الرسم اإلضافي

السلع اخلاضعة

الثالجات والغس���االت والتلفزيونات وكيبالت الكهرباء والمسدسات والكبريت
والمصنوعات الجلدية والصلصة والعطور ومس���تحضرات التجميل والعس���ل
الصناعي والصابون.
التلفزيونات والركش���ات واالس���منت وأجهزة التكييف والس���يراميك واللحوم
المحضرة والبوهيات ومنتجات األلبان والمنتجات الحيوانية االخري واألشجار
والنباتات ومنتجات الدقيق والجلود ومنتجات القش والقنا

25%

العصائر

30%

الحلوي���ات واألثاث والحيوان���ات الحية والطيور واللح���وم الطازجة والمبردة
والحرير ومنتجاته ومصنوعات الريش والزهور الصناعية والمظالت والعصي
والمياه الغازية والمعدنية.

90%

عربات صالون اقل من  1000سي سي

100%

عربات صالون اكبر من  1000سي سي وبكاسي

130%

المعسل

210%

السجائر

املصـدر:هيئة الجمارك

آ خ ��ر تعد ي ��ل يف ضريب ��ة الر س ��م اإلضايف مت يف ع ��ام 2013م حي ��ث مشلت التعد ي�ل�ات اليت طرأت
•
عل ��ي قا ن ��ون ضريب ��ة الر س ��م اإل ض ��ايف عل ��ي ا ل ��واردات ( )43س ��لعة بالتفاصي ��ل أد ن ��اه-:
1 .1ث�ل�اث س ��لع كا ن ��ت خاضعة أ ص�ل ً�ا للضريب ��ة ومت تعد ي ��ل الفئ ��ات املق ��ررة عليها عل ��ى النحو
الت ��اىل-:
	•املسد س ��ات النار ي ��ة لال س ��تعمال الش ��خصي م ��ن  %20إىل %30
	•عر ب ��ات الصا ل ��ون مباكين ��ة أ ق ��ل م ��ن (  )1000س ��ي س ��ي م ��ن  %75إىل %90
	•عر ب ��ات الصا ل ��ون مباكين ��ة أ ك�ب�ر م ��ن (  )1000س ��ي س ��ي م ��ن  %85إىل %100
 )40 (2 .2س ��لعة مت اخضاعه ��ا للر س ��م بفئ ��ة (  )%20و ه ��ي س ��لع (الفوا ك ��ه واأللع ��اب النارية
واملال ب ��س اجلا ه ��زة واألحذ ي ��ة واألدوات الصحي ��ة والز ج ��اج وا مل ��راوح والبطار ي ��ات
واألدوات املو س ��يقية واللع ��ب) ،وا جل ��دول أدناه يوضح ا حل ��د األعلي واحلد األد ن ��ي لفئات
الر س ��م اإلضايف-:
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جدول رقم ()16
احلد األعلي واحلد األدني لفئات الرسم اإلضافي

عدد الفئات

السنة

2008م 7

احلد االعلى

210%

احلد األدنى

صفر%

2009م 7

210%

صفر%

2010م 7

210%

صفر%

2011م 7

210%

صفر%

2012م 8

210%

صفر%

2013م 8

210%

صفر%

املصـدر:هيئة الجمارك

 /5يف جانب ضريبة التنمية علي الواردات:

ص ��در يف ع ��ام 2008م قا ن ��ون ضريب ��ة التنمي ��ة عل ��ي ا ل ��واردات ومت العم ��ل ب ��ه اعتبار اً م ��ن يناير
•
2009م وا ل ��ذى مبوجب ��ه مت ف ��رض ضريب ��ة بفئ ��ة  %5عل ��ى ا ل ��واردات ،و ق ��د ا س ��تثين م ��ن ه ��ذه الضريب ��ة
البضا ئ ��ع املس ��توردة اآلتي ��ة:
 1 .1الس ��لع املعف ��اة مبو ج ��ب قا ن ��ون اجلم ��ارك مث ��ل الس ��لع الرأمسالي ��ة.
2 .2مبو ج ��ب اتفاقي ��ة الع ��ون الف�ن�ي والتقا ن ��ي حلكو م ��ة الس ��ودان.
3 .3مبو ج ��ب أ ح ��كام املاد ت�ي�ن  54و ( 186أ) و (ب) م ��ن قا ن ��ون اجلم ��ارك.
4 .4املس ��توردات املعف ��اة مبوجب األوا م ��ر الصادرة وفق أحكام قا ن ��ون احلصانات واالمتيازات
لس ��نة 1956م.
5 .5مد خ�ل�ات اإلنت ��اج واألدو ي ��ة.
مت ز ي ��ادة فئ ��ة ه ��ذه الضريبة خالل الس ��نوات األخرية  %5إىل  %10إىل  %13يف العام 2013م كما
•
ه ��و مو ض ��ح يف ا جل ��دول أد ن ��اه-:
جدول رقم ()17

احلد األعلي لفئات ضريبة التنمية

السنة

2009م
2010م
2011م
2012م
2013م

2
2
2
2
2

عدد الفئات

احلد االعلى

5%
10%
10%
13%
13%

احلد األدنى

صفر%
صفر%
صفر%
صفر%
صفر%

املصـدر:هيئة الجمارك

فرض هذه الضريبة يُعد تراجعاً يف اإلصالح اجلمركي ملا ميثله من إزدواج ضرييب سبق أن متت إزالته
•
بفرض الضريبة على القيمة املضافة ،كما ميثل عبء اضايف علي الضرائب املفروضة علي الواردات.
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الفصل الرابع
اإلعفاءات اجلمركية :
تش ��كل اإلعف ��اءات اجلمركية جزءا مهما يف السياس ��ات املالي ��ة واالقتصادية للدول ��ة لتحقيق أهداف حمددة
•
( )For gone Revenueورغ ��م م�ب�ررات من ��ح اإلعفاءات إال أنها ت ��ودي إلي فقدان مبلغ مق ��در من اإليرادات
العام ��ة خاص ��ة يف حالة غياب اآلليات اإلدارية والرقابية الكفيلة بتوجيه هذه اإلعفاءات ألغراضها ومنعها من االحنراف
وسوء االستغالل ،وجدير الذكر أن هذه اإلعفاءات تمُ نح مبوجب نصوص قانونية ملزمة ترد يف قوانني خاصة واتفاقيات
خمتلفة إقليمية ودولية وتشمل اإلعفاءات البنود اآلتية-:
1 .1إعف ��اءات اهليئ ��ات الدبلوما س ��ية (قا ن ��ون احلصا ن ��ات واالمتيازات الدبلوما س ��ية لس ��نة 1956م
وهيئ ��ات األ م ��م املتح ��دة.
2 .2إعفاءات املنظمات الطوعية (قانون العمل الطوعي اإلنساني).
 3 .3إعفاءات إعادة الوارد (قانون اجلمارك).
4 .4اإلعفاءات بالفئة صفر يف جدول التعريفة (قانون اجلمارك).
5 .5إعفاءات قانون االستثمار (قانون تشجيع االستثمار القومي لسنة 2013م).
6 .6إعفاءات الكوميسا (اتفاقية السوق املشرتكة لدول شرق وجنوب أفريقيا).
7 .7إعفاءات املنطقة العربية (اتفاقية منطقة التجارة العربية احلرة الكربى).
8 .8القوانني اخلاصة (مرفق قائمة).
اجلدول أدناه يوضح اإلعفاءات بأنواعها اخملتلفة وأثرها علي الواردات من العام 2011م حتي 2013م:
جدول رقم ()18
اإلعفاءات اجلمركية كنسبة من قيمة الواردات
2011م

الكوميسا
الدبلوماسي

نوع اإلعفاء

2013م

2012م

القيمة %من اإلعفاءات القيمة %من اإلعفاءات القيمة %من اإلعفاءات

547
467

5%
4.3

661
2631

5.4%
21.4%

1104
1595

6%
8.6%

الحكومي

224

2.1

323

2.6%

128

1.7%

المنطقة العربية

2

-

211

1.7%

39

%,2

35.1% 3807
االستثمار
9.1%
986
المنظمات الطوعية
1
إعادة الوارد
الصفرية بموجب التعرفه الجمركية 44.4 4810
100% 10846
الجملــــــــــــــــــــــة

11.8% 1460
5.6%
692
1
51.5% 6341
100% 12320

20.2% 3731
7% 1297
%,1
21
57.2% 10578
100% 18494

املصـدر:هيئة الجمارك
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م ��ن ا جل ��دول أ ع�ل�اه يتض ��ح أن هنا ل ��ك ثبات نس�ب�ي ملعدالت حج ��م اإلعفاءات م ��ن قيمة الواردات
•
خ�ل�ال الف�ت�رة يف جا ن ��ب إلعفاءات املنطق ��ة العربية والكوميس ��ا ،بينم ��ا هنالك تذ ب ��ذب يف معدالت إعفاءات
ا ل ��واردات الدبلوما س ��ية واملنظم ��ات الطوعي ��ة اال س ��تثمار والفئ ��ة الصفر ي ��ة يف التعريف ��ة اجلمركي ��ة و ي�ب�رر
ذ ل ��ك باخت�ل�اف حج ��م النش ��اط وحجم الواردات يف الش ��رائح املختلفة.هن ��اك العديد م ��ن القوانني اخلاصة
جبه ��ات منص ��وص فيه ��ا على إعف ��اءات مجركية لوارداته ��م وبالتاىل فإنه ��ا ما زالت ملز م ��ة بالرغم من أن
ا هل ��دف األسا س ��ي من اإلعفاءات عن ��د إجازة تلك القوا ن�ي�ن كان بتش ��جيع قيام اجله ��ات املعنية ولعب الدور
املن ��اط به ��ا خا ص ��ة يف مرحل ��ة التأ س ��يس ،إال أن التط ��ورات الت ��ى أعقب ��ت ذ ل ��ك أدت إىل ممار س ��ة أعمال
جتار ي ��ة إ س ��تثمارية تتمت ��ع باإلعف ��اءات اجلمركية مما يؤدى إىل خلل مالي واقتصادي يهزم سيا س ��ة الس ��وق
ا حل ��ر واملنافس ��ة م ��ع اجله ��ات العاملة يف نفس األنش ��طة (مرفق قائم ��ة بتل ��ك القوانني يف امللح ��ق ر ق ��م .)2
ن ��ورد أد ن ��اه إمجا ل ��ي الفا ق ��د اإل ي ��رادي م ��ن اإلعف ��اءات خ�ل�ال الف�ت�رة 2011م – 21013م.
•
جدول رقم ()19
الفاقد االيرادي لالعفاءات 20114م2013-م

السنة

القيمة مبليون جنية

2011م 10846
2012م 12320
2013م 18494

الفاقد اإليرادى مبليون جنية

2180
2476
3717

املصـدر:هيئة الجمارك

م ��ن اجل ��دول أعاله يتضح تنامي الفاقد اإليرادي من اإلعفاءات اجلمركية خالل الفرتة 2000م 2013 -م إذ
•
ارتف ��ع م ��ن  2,2ملي ��ون جنيه عام 2011م إىل حوالي  4مليون جنيه يف عام 2013م ،ويتضح أن إعفاءات االس ��تثمار متثل
النسبة األكرب من مجلة الفاقد اإليرادي لإلعفاءات حيث بلغت نسبة  .%20,2واجلدول أدناه يوضح ذلك-:
جدول رقم ()20

الفاقد اإليراداي من اعفاءات االستثمار 2011م2013-م

السنة

القيمة مبليون جنية

2011م 3807
2012م 1460
2013م 3731

الفاقد اإليرادى مبليون جنية

765
293
750

املصـدر:هيئة الجمارك

من اجلدول أعاله يتضح أن هنالك تنامى للفاقد اإليرادي من إعفاءات االستثمار حيث بلغ  293مليون جنيه
•
يف عام 2012م ثم قفز إىل مبلغ  750مليون جنيه يف عام 2013م ،عليه جيب إجراء اآلتى-:
1 .1تفعيل آلية مراقبة اإلعفاءات املمنوحة مبوجب قانون االستثمار حتى ال يتسرب إىل قطاعات غري مستهدفة.
2 .2تكثيف عمليات مكافحة تهريب املستوردات املعفاة السوق التجاري.
3 .3مراعاة النظرة الكلية لتأثري اإلعفاءات علي النواحي االقتصادية املختلفة.
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الفصل اخلامس
أثر االصالحات اجلمركية على النشاط االقتصادي:
اهمية االصالح االقتصادى واملالي :

	•أصبحت قضايا االصالح االقتصادى واملالي ضرورة حتمية لغالبية دول العامل تقتضيها التطورات املتسارعة للحركة
االقتصادية العاملية  ،وميكن إمجال أهم دواعي اإلصالح يف:
1 .1تدهور معدالت النمو االقتصادي
2 .2إختالل امليزان التجاري
3 .3إختالل امليزانية العامة واملتمثل يف قصوراإليرادات وزيادة النفقات العامة.
4 .4تنامي املديونية اخلارجية
5 .5ارتفاع معدالت البطالة
	•معاجلة هذه اإلختالالت تتطلب اختاذ العديد من السياسات واالجراءات اليت تستهدف اآلتى-:

أ /تعزيز اإلصالحات املالية والنقدية وتوفري بيئة إس ��تثمارية مؤاتية من خالل تنفيذ حزمة من السياس ��ات واإلجراءات
التالية-:
1 .1مواصلة تنفيذ إسرتاتيجية إصالح املالية العامة ورفع كفاءة اإلنفاق.
2 .2توسيع قاعدة اإليرادات العامة وحتسني كفاءة التحصيل لإلجهزة اإليرادية.
3 .3تقليل اإلعتماد على املوارد الناضبة واحملافظة على التوازنات النقدية واملالية.
4 .4زيادة متويل املشاريع اإلستثمارية واملنشآت الصغرية واملتوسطة.
5 .5تعزيز عناصر البيئة اجلاذبة إلستثمارات احمللية واألجنبية.

ب /تعزيز اإلصالحات املؤسسية واإلدارية بالرتكيز بصورة أساسية على إعادة بناء وهيكلة اجلهاز اإلداري للدولة ورفع
كفاءة املوظف العام وحتسني اخلدمات الداعمة ومشول برامج حتديث اخلدمة املدنية على خمتلف جوانب وابعاد اإلدارة
والوظيفة العامة .
ج /تقوي ��ة وتطوي ��ر والوحدات اإليرادية باعتبارها عامل أساس ��ي لتحريك املوارد الغ ��راض التنمية وتقليل االعتماد علي
العون اخلارجي وما يتطلب ذلك من تقوية النظام الضرييب للمحافظة علي استدامة النمو االقتصادي .
د /ضمان تطبيق مبادئ وسياسات االصالح الضرييب واليت جيب أن تراعي التاىل :
 /1الفاعلية – احليادية :بتقليل االعفاءات ومراعاة منح امليزات التفضيلية للقطاعات او االنشطة االقتصادية املعينة .

 /2البساطة والشفافية :بتقليل وتبسيط وختفيض الفئات مبا يؤدي الي سهولة الفهم وعدم التهرب واستبعاد الضرائب
ذات تكلفة التحصيل املرتفعة .
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 /3العدالــــ ��ة :ف ��رض نف ��س فئات الضرائب على الدخول املش ��ابهة (عدال ��ة افقية) وفرض ضرائب اك�ب�ر على الدخول
املرتفعة (عدالة راسية ).
 /4توفر طاقة اكرب للتحصيل  :بهدف استدامة توفري وإنسياب االيرادات ملقابلة التزامات الصرف .
 /5التناسق والتنسيق  :مع األجهزة االخرى لتقليل التهرب الضرييب بهدف زيادة حصيلة الضرائب.
 /6اجلدوى  :واملتمثلة يف تصميم هيكل ضرييب يسهل تطبيقه .
 /7التكامل  :بتناغم وتناسق اجراءات وتطبيق خمتلف الضرائب مبا يضمن املعاملة العادلة وتقليل التكلفة االدارية .
السياسات اجلمركية :

	•تع ��د السياس ��ات اجلمركي ��ة (زيادة أوختفيض فئات الرس ��وم أو إلغائها على الس ��لع املصدرة واملس ��توردة والس ��لع
الصناعية الوطنية وأية ضرائب أخرى ذات األثر املماثل للضريبة اجلمركية) جزء اليتجزأ من سياسات املالية
العام ��ة للدول ��ة إلرتباطها بغاياتها ورؤيتها اإلس�ت�راتيجية بهدف حتريك املوارد ألغ ��راض تقليل االعتماد على العون
اخلارجى وتشجيع اإلنتاج واالستثمار والتجارة.
	•وقد مت تنفيذ العديد من السياسات واإلصالحات اجلمركية يف الفرتة 2008م – 2013م وفق كما ورد سابقاً.
أثراإلجراءات والسياسات اجلمركية خالل  2010ـ  2013على املالية العامة ومؤشرات اإلقتصاد الكلى-:
أو ًال  :أثر اإلجراءات على املالية العامة (اإليرادات القومية ) :

	•سيا س ��ات يف جا ن ��ب اجلم ��ارك به ��دف ز ي ��ادة اإل ي ��رادات وتش ��جيع القطا ع ��ات اإلنتاجي ��ة وختفي ��ف أعباء
املعيش ��ة والتأث�ي�ر اإلجياب ��ي عل ��ى مي ��زان املدفوع ��ات.
	•ج ��اءت نتا ئ ��ج السيا س ��ات واإلجراءات اليت أ خت ��ذت لتحقيق أهداف برنامج اإل ص�ل�اح املالي يف ظل غياب
م ��وارد الب�ت�رول املنتج بدولة جنوب الس ��ودان اجيابية اىل م ��دي كبري إذ أمكن حتقيق اإل ي ��رادات القومية
ب ��دون ر س ��وم عب ��ور مببل ��غ  21.265مليون جني ��ه ع ��ام 2011م مقا ب ��ل  18.474مليون جني ��ه عام 2010م
س ��اهمت فيه ��ا اإل ي ��رادات اجلمركي ��ة بنس ��بة . %28
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اجلدول رقم ()21
مساهمة اجلمارك ورسوم اإلنتاج في اإليرادات القومية للفترة 2013 -2010م

األداء عام 2010م األداء عام 2011م األداء عام 2012م األداء عام 2013م معدل النمو

البيان

19552,7
اإليرادات القومية
4801,7
اجلمارك ورسوم اإلنتاج
مساهمة اجلمارك في اإليرادات 24,6%

21505,7
4855,2
22,6%

21253,06
7069,28
33,2%

94590,35 32279,52
26622,7 9896,52
28,1%
30,7%

املصـدر:وزارة املالية

	•يُال ح ��ظ م ��ن ا جل ��دول اعاله أن مس ��اهمة اجلمارك ور س ��وم اإلنتاج يف اإل ي ��رادات القومي ��ة تذبذبت خالل
الف�ت�رة 2010م – 2013م.
ثانياً  :أثر اإلجراءات على مؤشرات اإلقتصاد الكلى:

أ/الناتج املحلي اإلجمالي :

	•حا ف ��ظ االقتص ��اد الس ��وداني عل ��ي حتقي ��ق معدالت من ��و موجبه خ�ل�ال الف�ت�رة 2008 -2007م حي ��ث بلغ
متو س ��ط مع ��دل النم ��و لالقتصاد  ،%4.3كما بل ��غ حجم الناتج احمللى اإلمجاىل ح ��واىل  162.2مليار جنيه
للع ��ام 2010م مبع ��دل منو قدره  ،% 2.5بينما بلغ ح ��واىل  341مليار جنيه للعام 2013م مبعدل منو قدره
 % 3.6وذ ل ��ك عل ��ى النح ��و التا ل ��ي .واجلدول أدناه يوضح نس ��بة مس ��اهمة اإل ي ��رادات اجلمركي ��ة يف التاتج
احملل ��ي االمجا ل ��ي خ�ل�ال الف�ت�رة 2007م – 2013م.ا جل ��دول ر ق ��م )(22
نسبة مساهمة اإليرادات اجلمركية في التاجت احمللي االجمالي 2007م – 2013م.

السنوات
2007م
2008م
2009م
2010م
2011م
2012م
2013م

الناجت احمللي االجمالي باالسعار اجلارية اإليرادات اجلمركية نسبة املساهمة في الناجت احمللي اإلجمالي
90339.0
127746.9
151560.5
160646.5
186689.9
243412.8
341000

3454.5
3592.4
4099.3
4801.7
4855.2
7069.3
9896.5

3.8
2.8
2.7
3.0
2.6
2.9
2.9

املصـدر:وزارة املالية

بالر غ ��م م ��ن القف ��زات الكب�ي�رة يف النا ت ��ج احمللي اإلمجا ل ��ي والنا جت ��ة ع ��ن التضخم وارتفاع
•
األ س ��عار إال أن نس ��ب مس ��اهمة إ ي ��رادات الر س ��وم اجلمركي ��ة ق ��د ش ��هدت إ س ��تقرار اً نس ��بياً خ�ل�ال
الف�ت�رة 2007م – 2013م.

23

دراسة االصـالح الضرييب و اجلمركي يف السودان

ثالثاً :أثر اإلصالحات الجمركية على بعض القطاعات اإلنتاجية-:
 /1القطاع الزراعي :

يف إ ط ��ار جه ��ود الدو ل ��ة للنه ��وض بالقط ��اع الزرا ع ��ي بإعتب ��ار القطاع أ ه ��م قطا ع ��ات الناتج
•
احملل ��ي اإلمجا ل ��ي مت اإلعف ��اء الكا م ��ل م ��ن الر س ��وم اجلمركي ��ة الحتيا ج ��ات الزرا ع ��ي املتمثل ��ة يف-:
1 .1الس ��لع الرأمسالية (اجلرارات ،احلصادات ،الزراعات ،تراكتورات ،أجهزة الرى احملوري ،خراطيش الرى
بالتنقيط  ..اخل.
 2 .2مدخالت اإلنتاج الزراعي وتشمل-:
أ /األمسدة.
ب /التقاوى.
ج /البذور.
د /املبيدات احلشائشية.
 3 .3مدخالت اإلنتاج احليواني-:
أ /احليوانات املستوردة ألغراض األنسال.
ب /الكتاكيت عمر يوم واحد.
ج /بيض التفقيس.
د /مركزات األعالف.
هـ /آالت احللب.
بالر غ ��م م ��ن كل ه ��ذه اإلعف ��اءات إال أن مس ��اهمة القط ��اع الزرا ع ��ي يف النا ت ��ج احملل ��ي
•
اإلمجا ل ��ي ج ��اءت متذبذ ب ��ة ومل حتق ��ق النم ��و املس ��تهدف وذ ل ��ك لع ��دد م ��ن الصعو ب ��ات الت ��ى واجهت
القط ��اع املتمثل ��ة يف اآل ت ��ى-:
1 .1العوامل الطبيعية
2 .2مشاكل التمويل املالي
3 .3مشاكل اآلراضي
4 .4العمالة
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 /2القطاع الصناعي :

تضمن ��ت اإلصال ح ��ات اجلمركي ��ة العد ي ��د م ��ن اإل ج ��راءات والسيا س ��ات املرتبط ��ة بالقط ��اع
•
الصنا ع ��ي مث ��ل-:
أ -اإلعفاء الكامل من الرسوم اجلمركية للسلع الرأمسالية (ماكينات/آالت/ومعدات).
ب -ختفيض الرسوم اجلمركية على مدخالت اإلنتاج الصناعي من الفئات األعلى إىل .%3
ج -اإلعفاء الكامل من الرسوم اجلمركية ملدخالت إنتاج صناعة األدوية.
د -إعفاء الصادرات الصناعية من الرسوم اجلمركية.
أدت ه ��ذه اإل ج ��راءات إىل إ س ��تقرار كا م ��ل يف هي ��كل التعريف ��ة اجلمركي ��ة عل ��ى ه ��ذا القطاع
•
وتبس ��يط اإل ج ��راءات وبالر غ ��م م ��ن أن هنا ل ��ك ز ي ��ادة وتو س ��ع وتن ��وع يف قا ع ��دة اإلنت ��اج ،إال أن
هنا ل ��ك صعو ب ��ات أدت إىل تذ ب ��ذب نس ��ب من ��و ه ��ذا القط ��اع ومس ��اهمته يف النا ت ��ج احملل ��ي اإلمجالي
و ع ��دم وصو هل ��ا إىل النس ��ب املس ��تهدفة.
 /3قطاع التعدين :

يُعت�ب�ر الذ ه ��ب والك ��روم واملنجني ��ز واملل ��ح م ��ن أ ه ��م املع ��ادن الت ��ى يت ��م إنتاجه ��ا ،وتش ��جيعاً
•
هل ��ذا القط ��اع مت إ ج ��راء اآل ت ��ى-:
1 .1اإلعف ��اء الكامل للمس ��توردات الالزم ��ة للتنقيب من الرس ��وم اجلمركية يف مراحل (االستكش ��اف واإلنتاج
التجرييب) مبوجب أحكام املادة (54ط) من قانون اجلمارك (اتفاقيات).
2 .2إعفاء صادرات القطاع من رسوم الصادر.
كم ��ا يُعت�ب�ر قط ��اع التعد ي ��ن م ��ن القطا ع ��ات النا ش ��ئة الت ��ى حتت ��اج إىل تو ف�ي�ر البني ��ة التحتية
•
حت ��ى يتمك ��ن م ��ن حتقي ��ق املس ��اهمة املس ��تهدفة من ��ه يف النا ت ��ج احملل ��ي اإلمجا ل ��ي.
 /4يف مجال االستثمار :

يتمت ��ع الس ��ودان بامكا ن ��ات و م ��وارد هائل ��ة ومي ��زا ت نس ��بية جتعل ��ه اكث ��ر البل ��دان العربي ��ة
•
واالفريقي ��ة جذ ب� �اّ ال س ��تثمارات االجنبي ��ة ,ونس ��بة ألهمي ��ة ه ��ذا القطاع فق ��د اختذت الدولة إجراءات
وسيا س ��ات أدت إىل من ��ح مي ��زات اإلعف ��اءات اجلمركي ��ة تلقائي� �اً يف إدارة اجلم ��ارك .و ق ��د مت ذ ل ��ك
يف إ ط ��ار اإلصال ح ��ات اجلمركي ��ة وتش ��مل تل ��ك املزا ي ��ا اآل ت ��ي-:
1 .1إعفاء السلع الرأمسالية مثل املاكينات واالالت واملعدات من الرسوم اجلمركية مبا فيها ضريبة التنمية.
2 .2إخضاع مدخالت االنتاج لفئة رسوم مجركية منخفضة ( )%3جبدول التعريفة اجلمركية.
3 .3مدخالت االنتاج ذات االس ��تخدام املزدوج اليت ال ختضع للفئه  %3ختضع لنفس الفئه  %3مبوجب كش ��ف
احتياجات صادر من وزاره االستثمار.
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4 .4إعفاء مجيع الصادرات من رسوم الصادر ،ماعدا اجللود اخلام ( )%15واحلديد اخلردة ( )%25ومنتجات
القمح .%200
وبالر غ ��م م ��ن أن ه ��ذه اإل ج ��راءات خلق ��ت من ��اخ ا س ��تثماري منا س ��ب وأزا ل ��ت كث�ي�ر م ��ن
•
التعقي ��دات اإلجرائي ��ة و س ��رعت يف انس ��ياب واردات اال س ��تثمار وحقق ��ت ر ض ��ى املس ��تثمرين (ال
تو ج ��د أي ش ��كاوى منه ��م يف جا ن ��ب اإل ج ��راءات اجلمركي ��ة) ،إال أن هنا ل ��ك عوا ئ ��ق أ خ ��رى تؤ ث ��ر
س ��لباً عل ��ى من ��اخ اال س ��تثمار مثل-:اجلمركي ��ة) ،إال أن هنا ل ��ك عوا ئ ��ق أ خ ��رى تؤ ث ��ر س ��لباً عل ��ى مناخ
اال س ��تثمار مث ��ل-:
أ /عدم استقرار السياسات النقدية.
ب /األوضاع األمنية غري املستقرة.
ج /نزاعات اآلراضي.
د /البين التحتية.
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الفصل السادس
االصالح التشريعي و الفني
	•واكب اإلصالح يف جانب هياكل الفئات اجلمركية إصالح يف اجلانب التشريعي والفين نوجزه فيما يلى-:
	•أه ��م أه ��داف االصالح اجلمركي إزالة احلواج ��ز غري التعريفية املرتبط ��ة باإلجراءات اإلداري ��ة املعقدة التى تطبق
للرقابة على حركة الصادرات والواردات ووسائل النقل واألشخاص العابرين.
	•اإلدارة اجلمركية احلديثة هى التى تعمل على تبسيط وتسهيل إجراءاتها لتقديم خدمة مجركية بفعالية وكفاءة عالية
من أجل تقليل التكاليف التى تنجم عن التأخري يف إجراءات التخليص.
	•حتدي ��ث اإلدارة اجلمركي ��ة ص ��ار أمراً حمتوماً خصوصاً بعد إجازة إتفاقية تس ��هيل التجارة حي ��ث أصبح لزاماً على
مجيع اإلدارات اجلمركية تطبيق املعايري الدولية املتمثلة يف إجراءات مبس ��طة وس ��هلة وإستخدام نظم إدارة املخاطر
وتطبيق تش ��ريعات ذات ش ��فافية عالية واس ��تخدام التقنيات احلديثة كأجهزة الكشف باألش ��عة السينية واحلواسيب
واالتصاالت وتطبيق دراسة زمن التخليص.
* مواكبة هلذه املتغريات قامت اجلمارك السودانية بربامج التحديث االصالح على النحو التاىل-:

1 .1حتديث وتعديل التشريعات اجلمركية-:

	•تعديل قانون اجلمارك لسنة 1986م يف يونيو 2010م إلستيعاب مطلوبات منظمة التجارة العاملية ومنظمة
اجلمارك العاملية واملنظمات اإلقليمية (الكوميسا واملنطقة العربية).
	•إصدار حزمة من اللوائح اجلديدة املتخصصة.
	•رمجة وطباعة دليل تعليمات ضباط اجلمارك.

2 .2تطبيق نظام االسيكودا العاملية-:

	•هو نظام يعتمد على االنرتنت ( )Web basedومربمج بالكامل على لغة جافا حيث يستطيع املصرحني
الدخول على النظام من أى مكان يف العامل من خالل شبكة االنرتنت.
	•لنظام يعتمد على أحدث أنظمة التشغيل مثل ( )Linuxوقاعدة البيانات (.)oracle
	•مت التطبيق بنسبة  %97من احملطات اجلمركية ذات الثقل التجاري واإليرادي.

3 .3الربط الشبكي-:

	•تشغيل املوقع الرمسي ( )Websiteاجلديد لإلدارة العامة للجمارك (إدارة اإلعالم) أمثلة لذلك-:

1 .1الربط مع بنك السودان املركزي.
2 .2الربط مع إدارة املرور (شهادة وارد السيارات).
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3 .3الربط مع وزارة التجارة.
4 .4جارى اآلن ربط السجل املدني – وزارةى املعادن واحلجر الصحي.
5 .5الربط مع الضرائب والرمز التعريفي الضرييب.
	•مت الربط بنسبة .%95

 .4الدفع اإللكرتوني-:

	•وهو برنامج يتيح ألصحاب الش ��أن دفع رس ��وم ش ��هاداتهم اجلمركية عرب أى فرع من فروع بنك فيصل
اإلس�ل�امي وإرس ��ال إش ��عارات الدفع إلكرتوني� �اً لضباط اخلزين ��ة والتى يقوم مبوجبها بتمرير الش ��هادة
اجلمركية إىل املرحلة التالية بإعتبارها شهادة مجركية مدفوعة الرسوم.
	•اهلدف من املشروع املساهمة يف تقليل زمن اإلفراج عن البضائع ومن أهدافه-:
1 .1حتقيق أهداف احلكومة اإللكرتونية.
2 .2خيارات متعددة للدفع (زيادة إيرادات اليوم).
3 .3ميثل النظام بيئة تقنية حقيقية لوسائل الدفع املتطور األخرى مثل الصراف اآللي.
4 .4سرعة حتصيل وتوريد حسابات اجلمارك يف البنك املركزي.
	•مت التفعيل باخلرطوم والبحر األمحر.

 .5أجهزة الكشف السينية-:

	•منع تهريب املخدرات واألسلحة واملواد اخلطرة.
	•سرعة اإلجراءات.
	•كشف الرسائل اجلمركية ذات الصنف الواحد.
	•سرعة كشف البضائع واألغراض الشخصية للمسافرين بالصاالت.
	•تقليص زمن التخليص.
	•مت التطبيق بدمادما (البحر األمحر).

 .6السريك اإللكرتوني-:

	•حتديث الربيد على رأس كل ساعة مما يساعد على سرعة اختاذ القرار.
	•مت إنشاء خادم للرتاسل االلكرتوني للمستندات.
	•يعمل به جبميع احملطات املربوطة شبكياً.
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 .7تطبيق نظام النافذة املوحدة (-:)one stop shop
	•ويعت�ب�ر مبن ��ى النا ف ��ذة الوا ح ��دة بدماد م ��ا ه ��و تطبي ��ق ملفه ��وم النا ف ��ذة الوا ح ��دة املكا ن ��ي
(  )one stop shopإذ تو ج ��د با مل ��كان اجله ��ات التى هل ��ا صل ��ة بدورالش ��هادة اجلمركية
و ه ��ى تعم ��ل عل ��ى حن ��و م ��ن االنس ��جام الت ��ام م ��ع اجلم ��ارك.

 .8اعتماد تطبيق نظام إدارة املخاطر-:

تطبي ��ق املرحل ��ة الثاني ��ة م ��ن نظ ��ام إدارة املخا ط ��ر  Risk managementلتحلي ��ل البيانات لفرع
املخا ط ��ر توطئ ��ة إل ع ��داد املعا ي�ي�ر مم ��ا يس ��اعد يف س ��رعة اإلج ��راءات والرقاب ��ة مع� �اً.

 .9القائمة الذهبية-:

• وذ ل ��ك باختي ��ار ( )5ش ��ركات يف إ ط ��ار برنامج املش ��غلون االقتصاد ي ��ون املفوضون ( )AEO
و ه ��م م ��ن كب ��ار العم�ل�اء الذ ي ��ن ا س ��توفوا ش ��روط ا ل� �ـ ( )AEOحي ��ث يتم اإل ف ��راج عن ر س ��ائلهم
دون إ ج ��راءات الكش ��ف عليه ��ا لتت ��م املراجع ��ة الحقاً يف مواقع الش ��ركات مما يس ��اعد على س ��رعة
اإلج ��راءات لل ��وكالء والعم�ل�اء.

 .10الشراكة مع القطاع اخلاص-:

• توقي ��ع مذك ��رة تفاه ��م م ��ع احت ��اد أصح ��اب العم ��ل.
• تكوي ��ن جمل ��س الش ��راكة.
• عق ��د اجملل ��س ع ��دة اجتما ع ��ات مت وضع الئحة أعم ��ال وبرنا م ��ج عمل وتداول اجملل ��س فعمل
عل ��ى ح ��ل بع ��ض املش ��اكل الت ��ى يواجهه ��ا القط ��اع اخل ��اص.

 .11امللكية الفكرية-:

• تعد ي ��ل القا ن ��ون ليش ��مل فق ��رة ع ��ن امللكي ��ة الفكر ي ��ة وختصي ��ص مكا ت ��ب للملكي ��ة الفكر ي ��ة
باحملط ��ات اجلمركي ��ة.
• توقي ��ع مذ ك ��رات تفاهم مع ش ��ركات حلما ي ��ة عالماتها التجار ي ��ة ( ش ��ركة يونيليفر) منوذجاً.

 .12توفري قاعدة بيانات عريضة-:

• لتو ف�ي�ر املعلو م ��ات االحصائي ��ة لكا ف ��ة املتعامل�ي�ن م ��ع اجلم ��ارك.

 .13بناء القدرات البشرية وبرامج اجلودة والتميز املؤسسي-:
• العدي ��د م ��ن ال ��دورات التدريبي ��ة.
• حص ��ول أكث ��ر م ��ن إدارة عل ��ى ش ��هادة اآلي ��زو.
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 .14تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد-:
• تقلي ��ص العم ��ل الي ��دوي إىل نس ��بة  %5يف جم ��ال العملي ��ات واإل ج ��راءات اجلمركي ��ة.
•

س ��رعة الب ��ت يف القضا ي ��ا املرتبط ��ة بالنزا ه ��ة واألما ن ��ة .

 .15املنفست االلكرتوني-:

• حي ��ث يت ��م إر س ��ال املنافيس ��تات من قبل وصول و س ��ائل النق ��ل إىل احملط ��ات اجلمركية مما
يس ��هل م ��ن تطبي ��ق نظ ��ام التخلي ��ص قب ��ل وص ��ول البضاع ��ة.

 .16تطبيق دراسة زمن التخليص-:

• مت إ ج ��راء درا س ��تني لز م ��ن التخلي ��ص يف األ ع ��وام (2011 – 2009م) و م ��ن خالهلما وقفت
اإلدارة اجلمركي ��ة عل ��ى أوجه القصور وأ س ��باب التأ خ�ي�ر يف ختليص بعض الر س ��ائل ومت العمل على
معاجلتها وتتج عن ذلك أن إجراءات الر س ��الة املكتملة املس ��تندات تس ��تغرق ( )4أيام يف املتو س ��ط
مقارنة بأكثر من أ س ��بوعني يف الس ��ابق.
• و س ��تتم مواصل ��ة إجراء الدرا س ��ات للو ص ��ول إىل أدنى زمن ختليص حس ��ب جت ��ارب البلدان
األخ ��رى.

 .17التقييم اجلمركي للسلع وفق اتفاقية القات 1994م-:

• مت إ س ��تيعاب أ س ��س وأ ح ��كام اتفاقي ��ة منظم ��ة التج ��ارة العاملية يف قا ن ��ون اجلمارك املعدل يف
ع ��ام 2010م
• مت تدر ي ��ب ا ل ��كادر البش ��ري عل ��ى نظ ��ام التقيي ��م اجلد ي ��د.
• مت إ ص ��دار قرارات الس ��يد /وز ي ��ر املالية للب ��دء يف التطبيق التدرجيي للنظام ،و ب ��دأ التطبيق
إعتب ��ار اً م ��ن ينا ي ��ر 2013م.
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الفصل السابع
عضوية السودان يف التجمعات االقتصادية االقليميةو الدولية
أو ًال :الكوميسا وأثرها علي اإلصالح الجمركي:

	•مل يكن الس ��ودان يف قائمة الدول املؤسس ��ة ملنظمة التجارة التفضيلية لدول ش ��رق وجنوب أفريقيا اليت نش ��أت عام
1981م ولكن ��ه أنض ��م إليها مبوجب املادة ( )46من تلك املعاهدة وال�ت�ي متنح حق العضوية لتلك الدول اليت جتاور
مباشرة إحدى الدول األعضاء الراغبة يف مفاوضات الدخول يف منظومة املنطقة وكان انضمام السودان يف الثاني من
أغسطس عام ( )1990وبهذا يعترب من مؤسسي املرحلة الثانية واليت عرفت اتفاقيتها باسم الكوميسا حيث وضعت
س ��كرتارية الكوميس ��ا برناجم� �اً ملزماً لتخفيض ��ات التعريفات اجلمركية وص ��والً للتعريفة الصفري ��ة يف عام 2000م
واجلدول أدناه يوضح تلك التخفيضات-:
جدول رقم ()23

الرقم

مراحل تخفيضات التعريفات اجلمركيه

نسبة التخفيض

السنـــــــة

1
2
3

أكتوبر 1993م
أكتوبر 1996م
أكتوبر 1998م

60%
70%
80%

4

أكتوبر 1999م

90%

5

أكتوبر 2000م

100%

املصـدر:هيئة الجمارك

	•وقد شارك السودان فعلياً يف تطبيق التزامات منطقة التجارة التفضيلية عام 1998م بتطبيق اخلفض بنسبة ()%80
وعلي عدد حمدود من الس ��لع املس ��توردة من دولة كينيا ثم انتقل مباش ��رة إلي تطبيق التعريفة الصفرية ( ختفيض
بنسبة  )%100يف  31أكتوبر 2000م اثر انضمامه ملرحلة منطقة التجارة احلرة ( )FTAضمن قائمة تضم تسعة
دول .واجلدول أدناه يوضح امليزان التجاري للسودان مع دول الكوميسا :
جدول رقم ()24

امليزان التجاري للسودان مع دول الكوميسا

السنة
2011م
2012م
2013م
الجملة

قيمة الصادرات السودانية
مبليون دوالر

63
58
208
329

الواردات من دول الكوميسا
مبليون دوالر

203
185
232
620

االنحراف
(140 )-
(127 )-
(24 )-
(291 )-

املصـدر:هيئة الجمارك
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السلبيات واملعوقات اليت برزت يف مرحلة التجارة التفضيلية والتجارة احلرة للكوميسا:

	•علي الرغم من اإلجيابيات اليت حتققت للس ��ودان من عضويته ومش ��اركته يف برنامج وأنش ��طة الكوميسا املختلفة إال
أن هنالك عدد من السلبيات واملعوقات اليت برزت يف مرحليت التجارة التفضيلية والتجارة احلرة ال بد من الوقوف
عنده ��ا قب ��ل اختاذ القرار باملش ��اركة يف املرحلة الثالثة من مراحل التكامل االقتص ��ادي ( اإلحتاد اجلمركي) وأبرز
تلك السلبيات هـي :
1 .1مي ��ل املي ��زان التجاري لصاحل جمموعة دول الكوميس ��ا جمتمعة أو منفردة م ��ع الزيادة املضطردة يف حجم
الفجوة منذ انضمام الس ��ودان للكوميس ��ا حيث بلغت قيمة واردات الس ��ودان من الكوميسا من عام 2011م
حيت 2013م مبلغ( )620مليون دوالر بينما بلغت الصادرات فقط ( )329مليون دوالر بعجز ( )291مليون
دوالر .
2 .2الضعف الواضح يف الصادرات السودانية إلي الكوميسا وذلك بسبب تذبذب اإلنتاج وتدني اجلودة و ارتفاع
تكلفة اإلنتاج.
3 .3املنافسة غري املتكافئة والتأثري السليب علي بعض الصناعات التحولية السودانية لعدم قدرتها علي منافسة
الس ��لع املستوردة مبوجب اتفاقية الكوميسا ومن الصناعات املتأثرة النسيج واملالبس اجلاهزة والصناعات
اجللدية والسرياميك ومنتجات البالستك واحللويات.
4 .4الفاقد اإليرادى املرتتب علي اإلعفاءات اجلمركية نتيجة تطبيق التعريفة الصفرية علي السلع ذات املنشأ
من دول الكوميسا حيث بلغ الفاقد للفرتة من عام 2011م حتى 2013م مبلغ ( )466مليون جنية سوداني
مع مالحظة االجتاه التصاعدي للفاقد اإليرادى نتيجة زيادة السلع املستوردة من عام آلخر.
نتائج املشاركة يف مرحليت التجارة التفضيلية والتجارة احلرة للكوميسا :

	•أفرزت مشاركة السودان يف اتفاقية الكوميسا وتنفيذ برامج وأنشطة التكامل االقتصادي ملرحليت التجارة التفضيلية
والتجارة احلرة النتائج اآلتية-:
 /1اآلثار اإليجابية-:

1 .1االرتباط بسوق كبري يبلغ تعداده أكثر من ( )400مليون نسمة وما ميثله من فرص متاحة أمام الصادرات
السودانية.
 2 .2زيادة حجم التبادل التجاري بني الس ��ودان ودول الكوميس ��ا خالل الفرتة من 2001م حتى 2009م على
الرغم من عدم جتاوز واردات السودان من دول الكوميسا نسبة ( )%8من مجلة وارداته والصادرات نسبة
( )4%من مجلة صادرات السودان إلي دول العامل .
3 .3ختفيف أعباء املعيش ��ة وزيادة الرفاه االجتماعي باس ��تهالك س ��لع بأس ��عار منخفضة مس ��توردة بإعفاءات
مجركية ومواد خام بتكلفة اقل لبعض الصناعات السودانية.
4 .4اختيار السودان كمقر ألحدى أهم مؤسسات الكوميسا وهـــي حمكمة عدل الكوميسا.
5 .5متويل العديد من املشروعات االستثمارية عن طريق بنك التجارة التفضيلية.
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6 .6فتح مكتب بالسودان لشركة إعادة التأمني لدول الكوميسا (.)ZEP-RE
7 .7رئاسة السودان للجنة حكماء الكوميسا.
8 .8توفري وظائف للسودان بسكرتارية الكوميسا.
9 .9رئاسة السودان الحتاد منتجي األدوية لدول الكوميسا .
1010حتقيق األمن والس�ل�ام يف الس ��ودان من خالل الدور الذي لعبته جلنة األمن والس�ل�ام يف الكوميس ��ا يف حل
مش ��كلة جنوب الس ��ودان والدعم والس ��ند السياس ��ي املقدم للس ��ودان من الدول األعضاء يف الكوميس ��ا يف
احملافل الدولية حبكم عضوية السودان يف هذا التكتل اإلقليمي .
 /2اآلثار السلبية-:

1 .1ميل امليزان التجاري لصاحل دول الكوميسا مع استمرار االجتاه التصاعدي حلجم الواردات وتذبذب حجم
الصادرات من عام آلخر.
2 .2الفاقـد االيرادى للرس ��وم اجلمركية مبتوس ��ط ( )39.7مليون جنيـه س ��نوياً للف�ت�رة (2009 -2001م) مع
ضعف الصادرات السودانية لدول الكوميسا.
3 .3وجود عقبات عديدة أمام حتقيق التكامل االقتصادي اإلقليمي باملستوي املطلوب.
اآلثار املتوقعة من االنضمام ملرحلة االحتاد اجلمركي للكوميسا :

تقتضي مرحلة االحتاد اجلمركي للكوميس ��ا أن توحد الدول األعضاء نظم التصنيف والتقييم اجلمركي للس ��لع
•
إضاف ��ة إل ��ي السياس ��ات التجارية والفئات اجلمركي ��ة للتعامل مع دول العامل خارج الكوميس ��ا ،ومن أب ��رز اآلثار يف هذه
املرحلة -:
	• الدول األعضاء هيكل موحد للتعريفة اجلمركية للسلع املستوردة من الدول األخرى.
	•إلغاء قواعد املنشأ للسلع املنتجة يف الدول األعضاء والسماح حبرية انتقال السلع املنتجة يف الدول
األعضاء.
	•حتويل اإليرادات املتحصلة من الضرائب اجلمركية علي الواردات إلي صندوق اإليرادات لإلحتاد
اجلمركي بسكرتارية الكوميسا (زامبيا) وتقسيمها بنسب حمددة للدول األعضاء حسب املعايري اليت
يتفق عليها وزراء املالية يف الدول األعضاء ،وعليه فإن األثر الواضح واألكرب لتطبيق انضمام السودان
لإلحتاد اجلمركي (الكوميسا) يتمثل يف اآلتى-:
 1 .1تعدي ��ل هي ��كل التعريفة اجلمركية املكون حالياً من مخس ش ��رائح هــي (صف ��ر)%40-%25-%10-%3-
باالنتق ��ال إىل اهليكل اجمل ��از لإلحتاد اجلمركي واملكون من ثالث ش ��رائح (صفر )%25-%10-مما يعنى
فاق ��داً كبرياً يف اإليرادات واخنفاضاً يف مس ��توي احلماية للصناعات الوطنية وإضعاف قدرتها التنافس ��ية
للسلع املستوردة.

33

دراسة االصـالح الضرييب و اجلمركي يف السودان

2 .2انضم ��ام الس ��ودان لإلحتاد اجلمركي للكوميس ��ا قبل إكمال خطوات وإجراءات االنضم ��ام ملنظمة التجارة
العاملي ��ة يعنى اخنفاض املتوس ��ط الفعلي للتعريف ��ة اجلمركية علي الواردات من ( %20إلي  )%12وس ��وف
يرتتب علية حتديد سقوفات متدنية لفئات التعريفة اجلمركية ألغراض االنضمام ملنظمة التجارة العاملية.
ثانياً :االتفاقية العربية (منطقة التجارة احلرة الكربى)وأثرها علي اإلصالح اجلمركي :

	•يف عام 1997م اقر اجمللس االقتصادي واالجتماعي العربى الربنامج التنفيذي ملنطقة التجارة احلرة
العربية الكربى بناءاً علي قرار القمة العربية يف القاهرة عام 1996م.
	•بدأ تطبيق منطقة التجارة احلرة العربية الكربى يف حقبة العوملة وقيام منظمة التجارة العاملية بهدف
احلد من اآلثار السلبية للعومله على االقتصاديات العربية ،وقد اقر الربنامج التنفيذي هلذه املنطقة من
قبل اجمللس االقتصادي واالجتماعي العربي على ان تتحقق خالل  10سنوات ويقضي الربنامج التنفيذي
بتخفيض الرسوم اجلمركية والرسوم والضرائب ذات األثر املماثل بنسب سنوية مقدارها ( )%10سنويا
مت اختصارها اىل سبع سنوات إنتهت فى عام  ،2005وفقا ملبدأ التحرير التدرجيي مع مراعاه احكام
وقواعد منظمة التجارة العاملية ،مع إعداد قواعد املنشأ اليت يقرها اجمللس االقتصادي العربي للسلع
اخلاضعة للتفضيل ،فيما مسح مبعاملة تفضيلية للدول العربية األقل منوا .

الدول األعضاء:

	•بلغ عدد الدول العربية اليت انضمت حتى االن إىل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى ( )18دولة
عربية هي (اململكة األردنية اهلامشية ،اإلمارات العربية املتحدة ،البحرين ،تونس ،السودان ،السعودية،
سوريا ،العراق ،سلطنة عمان ،فلسطني ،قطر ،الكويت ،لبنان ،ليبيا ،مصر ،املغرب واليمن واجلزائر).
التزامات السودان الواردة يف الربنامج التنفيذي:

	•انضم السودان إلي منطقة التجارة احلرة العربية ليصبح العضو اخلامس عشر يف سبتمرب عام 2002م
مبوجب القرار رقم ( )1444للمجلس االقتصادي واالجتماعي باجلامعة العربية وفق املعامله اخلاصة
للدول العربية األقل منواً الواردة يف أحكام االتفاقية والقاضية مبنحها فرتة انتقالية تبدأ من تاريخ
انضمامها ويتم التخفيض بنسب متفاوتة لرسومها اجلمركية املفروضة علي السلع العربية ابتدأ من
العام 2005م وإزالتها كلياً حبلول األول من يناير 2010م مع التمتع بالتسهيالت واإلعفاءات اليت تتيحها
املنطقة بتطبيق مبدأ املعاملة الوطنية .وقد تدرج اخلفض اجلمركي علي الصادر السوداني مبوجب
املعاملة اخلاصة من  %60عام 2003م إىل  %80يف عام 2004م وبدأت صادراته إلي الدول األعضاء تتمتع
باملعاملة الوطنية والتعريفية الصفرية منذ العام 2005م .ويف إطار تنفيذ برنامج منطقة التجارة احلرة
العربية اخنفضت الرسوم اجلمركية والضرائب املفروضة علي الواردات ذات املنشأ العربي بنسبة %20
عام 2006م  %40عام 2007م وكان املفرتض أن ينتهي كلياً عام 2010م إال أنة مت التمديد لعامني آخرين
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لتصبح صفرية يف العام 2012م ويؤكد االجتاه العام للصادرات السودانية أن األسواق العربية هي السوق
الرئيسي إن مل يكن الوحيد لبعض السلع احليوانات احلية اللحوم  ,املنتجات الزراعية ) لتميزها خبلوها
من املواد الكيمائية.
أهم فوائد منطقة التجارة العربية :

1 .1وفر نوعاً من التكامل االقتصادي العربي من خالل فتح االسواق العربية.
2 .2االنفت ��اح عل ��ى االقتص ��اد العاملي بثقة  ،وم ��ع خمتلف التجمعات التجاري ��ة واالقليمي ��ة و الدوليه العمالقه
وخاصة االحتاد االوروبي .
3 .3توحيد االسواق العربية و إقامة مشاريع للتنمية الصناعية والزراعية والقطاعات االخرى املرشحة ملواجهة
حتديات اتفاقيات منظمة التجارة العاملية .
4 .4تعزي ��ز عوام ��ل الثقة ب�ي�ن املس ��تثمرين احملليني واالجان ��ب وتدفق االس ��تثمار بني ال ��دول االعضاء وجذب
االستثمارات.
5 .5االستفادة من كرب حجم االسواق العربية وقيام استثمارات عربية مشرتكة .
6 .6إس ��تقطاب مش ��اريع نقل التكنولوجيا مما يس ��اهم يف عملية النمو والتنمية العربية اليت ستؤدي يف النهاية
اىل حتقيق السوق العربية املشرتكة .
جدول رقم ()25
واردات السودان مبوجب االتفاقية العربية من العام 2011م حتى 2013م

السنة

2011م
2012م
2013م
الجملة

2

قيمة الواردات مبليون جنية

212
39
253

الفاقد اإليرادى مبليون جنية
32
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 -مالحظه أن واردات السودان باالتفاقية العربية يف حالة تذبذب مما يدل عن عدم تفعيل االتفاقية بالصورة املطلوبة .
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ثالثاً :اتفاقية الشراكة االقتصادية بني االحتاد األوربي والدول األفريقية الكاريبية الباسيفيكية
ب ��دأت العالقات ب�ي�ن االحتاد األوربى وجمموعة الدول األفريقية الكاريبية الباس ��فيكية ( )ACPباتفاقيات
•
ياوندى األوىل والثانية والثالثة فى األعوام 1963م و1969م و1973م ثم اتفاقيات لومى املتعاقبة األوىل 1975م والثانية
1980م والثالثة 1985م والرابعة 1990م ثم اتفاقية كوتونو التى مت التوقيع عليها فى  23يونيو 2000م .وبدأت العالقات
وف ��ق تل ��ك االتفاقيات مبجموعات قليلة من الدول تراوح ��ت بني  6من الدول األوربية حتى أصبحت  25ثم حالياً  27دولة
بانضمام كل من رومانيا وبلغاريا .بينما تنامى عدد الدول األفريقية الكاريبية الباسيفيكية من  18إىل  79دولة حالياً.
اتفقت الدول األفريقية الكاريبية الباس ��يفكية على تقس ��يم اجملموعة إىل س ��تة جمموعات إقليمية  :اجملموعة
•
الباسيفيكية واجملموعة الكاريبية شرق وجنوب أفريقيا ،جنوب أفريقيا ،وسط أفريقيا وغرب أفريقيا.
كما اتفقت أن يتم التفاوض فى ستة حماور :النفاذ إىل األسواق ،املواضيع املتعلقة بالتجارة ،الزراعة ،التنمية،
•
التجارة فى اخلدمات ،األمساك.
أُتفق أن يكون التفاوض يف إطار حترير جوهرياً كل التجارة ()Substantially All The Trade
•
حبيث يقوم اإلحتاد األوروبي بتحرير جتارته بنس ��بة  %100ودول الـ  ACPبنس ��بة  %80و املتبقي  %20كقائمة الس ��لع
احلساسة ولكن دول الـ  ESAتطالب بأن تكون النسبة  %70اىل .%30
الوضع الراهن فيما يتعلق بالـ  EPAعلى النحو التالي :
•
جمموعة الكاريبيان و اإلكواس وقعت اإلتفاق الشامل . Comprehensive EPA
جمموعة ش ��رق أفريقيا {كينيا  ،يوغندا  ،بروندي  ،رواندا وتنزانيا  ،و اجلزر (موريش ��س  ،سيش ��ل ،
مدغشقر  ،وجزر القمر)  ،وزامبيا  ،وزميبابوي ) }مجيعها وقعت االتفاقية االنتقالية .Interim EPA
مالوي و دول القرن االفريقي {السودان ،أثيوبيا  ،أرتريا و جيبوتي}مل توقع ال االتفاق الشامل و ال االنتقالي.
أتفق ��ت ال ��دول األعض ��اء ف ��ى قمة الكوميس ��ا الثامنة التى عقدت باخلرط ��وم فى م ��ارس 2003م على أن يتم
•
التفاوض مع االحتاد األوربى حول الشراكة االقتصادية فى إطار إقليم شرق وجنوب أفريقيا ( )ESAوالذى يشمل 16
دولة هى  :أثيوبيا ،إرتريا ،كينيا ،يوغندا ،بورندى ،رواندا ،مالوى ،زامبيا ،زمبابوى ،جزر القمر ،موريشص ،مدغشقر،
السودان ،سيشل  ،جيبوتى ومجهورية الكنغو الدميقراطية).
يف االجتماعات التى ُعقدت مبوريش ��ص  7فرباير 2004م مت وضع خارطة الطريق املش�ت�ركة بني إقليم ش ��رق
•
وجنوب أفريقيا واالحتاد األوربى ملفاوضات الشراكة االقتصادية والتى سوف حتقق الفوائد اآلتية-:
	•اإلندماج فى االقتصاد العاملى وختفيف حدة الفقر وتشجيع التنمية وزيادة اإلنتاج وإزالة معوقات العرض.
	•تعمل الشراكة كوسيلة للتنمية املستدامة.
	•دعم التكامل اإلقليمى بني الدول األعضاء.
	•التعاون التجاري واالقتصادي يأخذ فى االعتبار مستوى الدول واختالف اإلحتياجات للتنمية ووضع الدول (األقل
منواً ،اجلزر ،الدول املغلقة) والدول ذات االقتصاديات الضعيفة.
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	•أال جتعل اتفاقية الش ��راكة االقتصادية أى من الدول فى وضع أقل أو أس ��وا مما كانت عليه ()worse off
مما يعنى أن حتافظ اتفاقيات الشراكة على مكتسبات كوتونو ومكتسبات الدول األقل منواً فى مبادرة االحتاد
األوربي كل شئ إال السالح (.)EBA
السودان ومفاوضات الشراكة االقتصادية -:
ظل الس ��ودان يش ��ارك يف مفاوضات الش ��راكة االقتصادي ��ة منذ التوقيع على اتفاقية كوتون ��و 2000م  ،وكذلك
•
مفاوض ��ات املرحلة األولي على مس ��توى كل الدول االفريقية الكاريبية الباس ��فيكية بربوكس ��ل ،وق ��د قدم االحتاد االوربي
للسودان تكلفة دراسة عن أثر واستدامة الشراكة االقتصادية على االقتصاد السوداني .
اس ��تمرت مش ��اركة الس ��ودان يف اجتماعات االعداد واالجتماعات املتخصصة للتعريف بالش ��راكة االقتصادية
•
واملفاوضات وقد شاركت العديد من الوزارات يف هذه االجتماعات وأيضاً القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدنى.
اس ��تضاف الس ��ودان أيضاً بعض االجتماعات املتعلقة بالش ��راكة االقتصادية مثل اجتماعات املواضيع املتعلقة
•
بالتجارة ومنتدى التفاوض االقليمي الثامن باالضافة اىل اجتماعات القمة االفريقية الكاريبية الباس ��يفيكية يف ديس ��مرب
2006م  ،والتى أصدرت إعالن اخلرطوم عن الشراكة االقتصادية .
موقف السودان بالنسبة للسلع احلساسة التى الينطبق عليها حترير التجارة :
•

اقرتح السودان قائمة السلع احلساسة بنسبة  %20من جتارته مع االحتاد األوروبي و تتكون من اآلتي-:
1 .1الس ��لع ذات األهمية االقتصادية لإليرادات والتى عليها رس ��وم اضافية خبالف التعريفة اجلمركية ،وهى
األمسنت ،السجائر ،املياه الغازية ،العربات ،البوهيات ،البرتول ،السكر والعصائر.
2 .2قائمة السلع التى تقدم بها السودان ملنظمة التجارة العاملية فى إطار مفاوضات االنضمام . SSG
3 .3سلع الرزنامة الزراعية التى عليها رسوم إضافية فى موسم اإلنتاج .
4 .4السلع التى طلب السودان هلا فرتات انتقالية فى إطار منظمة التجارة العاملية .
5 .5السلع التى عليها رسوم مجركية %40

موقف السودان من اتفاقية الشراكة :

الس ��ودان مل يوقع على االتفاقية وكذلك مل يوقع االتفاق الش ��مال لكن الصادرات الس ��ودانية تتمتع بالنفاذ اىل
•
أسواق االحتاد األوروبي مبوجب نظام الـ  EBAحتت مظلة الـ  GSPلإلحتاد األوروبي كبديل مناسب إلنفاقية كتونو
واتفاق الـ .EPA
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رابعاً -:اآلثار املتوقعة من انضمام السودان ملنظمة التجارة العاملية علي اإلصالح اجلمركي :
منظمة التجارة العاملية:

جاءت كتطور لإلتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية وذلك خالل عدد من دورات التفاوض أهمها دورة أروجوى
•
الت ��ى مت مبوجبها إنش ��اء املنظمة يف 1995م  ،وتقوم منظمة التجارة العاملية باالش ��راف عل ��ى تنظيم العالقات التجارية
الدولية وحتديداً اإلشراف على النظام التجاري الدولي ،وتعمل املنظمة يف ذلك على حتريرالتجارة الدولية بازالة القيود
عل ��ى املتاج ��رة دولي� �اً وحركة رؤوس األموال عاملياً والعمالة  ،وذلك بهدف الوصول اىل قيام س ��وق عاملية واحدة مفتوحة
للجميع على قدم املس ��اواة  ،ومتش ��ياً مع أهداف اجلات ( )GATTتس ��عي منظمة التجارة العاملية اىل ازالة احلواجز
اجلمركية من جهة وعدم التمييز بني الدول من جهة اخرى مع األخذ يف االعتبار مبدأ الدولة األكثر رعاية ()MFN
.
ويعترب االعالن عن انشاء منظمة التجارة العاملية عام 1995م مبثابة اكمال الركان النظام االقتصادي العاملي
•
ال ��ذي ب ��رز بعد احلرب العاملية الثانية  ،بداية مبؤسس ��ات برينت وودز يف العام 1944م – البن ��ك الدولي وصندوق النقد
الدولي وانتها ًء بانشاء منظمة التجارة العاملية يف عام 1995م.
أهداف املنظمة:

التأكي ��د عل ��ى أهداف اجلات( )GATTوهي زيادة اإلنتاج وتوس ��يع التجارة  ،زيادة تش ��غيل العمالة  ،رفع
•
مستوى املعيشة والدخل  ،واالستخدام األمثل للموارد العاملية  ،وقد مت توسيع نطاق األهداف لتشمل :
	•جتارة اخلدمات.
	•تعزيز التنمية املس ��تدامة مع محاية البيئة واحملافظة عليها بطريقة تتمش ��ي مع مستويات التنمية االقتصادية
الوطنية.
	•ض ��رورة ب ��ذل جهود اجيابية لضمان حصول البلدان النامية وخاصة أقلها منواً على حصة كبرية من النمو يف
التجارة الدولية .
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السمات الرئيسية التفاقية منظمة التجارة العاملية:
القواعد األساسية:

محاية الصناعة احمللية بواسطة التعريفات اجلمركية :على الرغم من حرية التجارة إال أن البلدان قد حتتاج
•
ان حتمى انتاجها احمللي يف مواجهة املنافسة اخلارجية.
ربط التعريفات اجلمركية :جيب ربط التعريفة اجلمركية التى يتم ختفيضها على هذا املس ��توى وعدم زيادتها يف
•
املستقبل.
معاملة الدولة االولي بالرعاية او مبدأ عدم التمييز  :ال جيوز ألى من البلدان أن يفرض رسوماً مجركية على
•
الواردات من بلد ما بنسبة أعلى من الرسوم التى يفرضها على الواردات من بلدان أخرى.
قاعدة املعاملة الوطنية  :حيظر على البلدان االعضاء التمييز بني املنتجات املستوردة ومثيالتها املنتجة حملياً
•
فيما خيتص بالضرائب احمللية املفروضة عليها او باالنظمة احمللية املعمول بها.
مهام منظمة التجارة العاملية :

•

تسهيل وادارة وتفعيل الصكوك القانونية.

توف ��ر حمف�ل ً�ا للمزيد م ��ن املفاوضات بني البلدان األعضاء ح ��ول األمور التى تغطيه ��ا االتفاقيات اضافة اىل
•
القضايا اجلديدة التى تقع ضمن واليتها  ،واالستمرار يف حترير التجارة.
•

تسوية اخلالفات والنزاعات الناشئة بني االعضاء.

•

اجراء املراجعات الدورية للسياسات التجارية يف البلدان االعضاء.

أهم الفوائد:

انه ��ا تعمل على انش ��اء نظام ش ��فاف يعتمد على القواعد والقوانني ويعمل على ادم ��اج جتارة واقتصاد البالد يف
•
النظام التجارى املتعدد االطراف.
•

االستفادة من جهاز تسوية املنازعات .

•

بناء القدرات املؤسسية والبشرية.

•

االستفادة من املبادرات اخلاصة بالدول النامية واألقل منواً.

-

يعمل النظام التجاري املتعدد األطراف على تنظيم وانشاء واستمرارية الرتتيبات التجارية االقليمية ()RTAs
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– التجمعات االقتصادية االقليمية -وتشري املادة ( )24اىل تنظيم الرتتيبات التجارية بني الدول ،بينما ينظم شرط
التمك�ي�ن الع ��ام ( )Enabling Clauseالرتتيب ��ات التجاري ��ة ب�ي�ن ال ��دول النامية .وعليه فان ه ��ذه الرتتيبات ال
تتعارض مع منظمة التجارة العاملية وتعمل على االندماج يف النظام التجاري املتعدد األطراف.
االنضمام ملنظمة التجارة العاملية واس ��تيعاب متطلبات العضوية من منح للميزات وممارس ��ة لاللتزامات يعين
•
لإلدارة اجلمركية تعدي ً
ال يف أهدافها وتش ��ريعاتها ووس ��ائل ونظم عملها ،لذلك هنالك حتديات حقيقية تواجه اإلدارات
اجلمركية يف ظل البيئة التجارية العاملية اجلديدة اليت جاءت نتاجاً التفاقيات والتزامات منظمة التجارة العاملية ويف ظل
هذه املعطيات تصبح عملية حتديث اإلدارات اجلمركية أمراً ضرورياً وحتمياً ملواكبة هذه املستجدات خاصة وإن اإلدارات
اجلمركية يف كل دول العامل تس ��تخدم أدوات ذات أبعاد عاملية .علية فأن تطبيق املعايري الدولية يف اإلجراءات اجلمركية
ونظمها يتطلب مواكبة كل املستجدات وتوفيق األوضاع معها.
قدم السودان إلغراض االنضمام للمنظمة عرضاً مجركياً أولياً عام 2004م وقد راعت هذه الوثيقة املصاحل
•
واأله ��داف الوطني ��ة إال أن هنال ��ك آثار كثرية ترتتب علي انضم ��ام أي دولة ملنظمة التجارة العاملي ��ة وتطبيق االلتزامات
واالمتيازات يف جمال عمل اجلمارك أهم تلك اآلثار يف اآلتى-:
أ /هيكل التعريف الجمركية:

تنص املادة الثانية من اتفاقية القات 1994م علي تقيد التعريفات اجلمركية ألية دولة تس ��عي لالنضمام إلي
•
املنظم ��ة وس ��قوفات ال ميك ��ن جتاوزها مس ��تقب ً
ال إال بالرج ��وع إلي املنظمة وه ��ذا يعين بأن الدول ال�ت�ي تصبح عضواً يف
املنظمة ليس ��ت هلا احلرية الكاملة لرفع وتعديل الفئات اجلمركية كما تش ��اء بل هنالك س ��قوفات غري مسموح بتجاوزها
وحت ��ى هذه الس ��قوفات تنخفض تدرجيياً حس ��ب ما يتف ��ق علية يف جوالت املفاوض ��ات وصوالً إلي التعريف ��ة الصفرية يف
املستقبل لكل السلع.
ب /نظام التقييم لألغراض الجمركية :

اعتماد القيمة التعاقدية لواحد من أسس التقييم اجلمركي يقضي بنقل عبء إثبات عدم صحة القيمة املقدمة
•
من املورد أي سلطات اجلمارك.
ج /اإليرادات الجمركية :

التعدي ��ل املتوق ��ع عل ��ي هي ��كل التعريفة اجلمركي ��ة وكذلك التخفيض املت ��درج لفئات التعريف ��ة اجلمركية من
•
الوصول إلي التعريفة الصفرية س ��وف يؤثر س ��لباً علي حجم اإليرادات اجلمركية ونس ��ب مساهماتها يف اإليرادات العامة
للدولة.

40

دراسة االصـالح الضرييب و اجلمركي يف السودان

ً
أوال :نتائج الدراسة

الفصل الثامن

النتائج و التوصيات

1 .1اإل ص�ل�اح اجلمر ك ��ي عملي ��ة مس ��تمرة تقتضيه ��ا املص ��احل االقتصاد ي ��ة الوطنية أو اال س ��تجابة اللتزامات
الدو ل ��ة جت ��اه املنظم ��ات اإلقليمي ��ة والدولي ��ة.
2 .2أ ف ��رزت برا م ��ج اإل ص�ل�اح الضرييب ا ل�ت�ي نفذت حتى الع ��ام 2007م نتا ئ ��ج إجيابية متثل ��ت يف إزالة كل
التش ��وهات يف اهلي ��اكل الضريبي ��ة وز ي ��ادة اإل ي ��رادات العا م ��ة للدو ل ��ة إضا ف ��ة إ ل ��ي تش ��جيع اال س ��تثمار
والص ��ادرات ومحا ي ��ة الصنا ع ��ات الوطني ��ة .
3 .3ش ��هدت األ ع ��وام 2011 - 2008م منعطف ��ات تارخيي ��ة وتغي�ي�ر اً يف املس ��ار اإلجيابي لإل ص�ل�اح اجلمركي
بف ��رض ضريب ��ة التنمي ��ة عل ��ي ا ل ��واردات ع ��ام 2008م لتف ��ادي آ ث ��ار الفج ��وة اإليرادية لألز م ��ة املالية
العاملي ��ة وآ ث ��ار انفص ��ال اجلن ��وب يف يولي ��و 2011م .
4 .4حا ف ��ظ اإل ص�ل�اح اجلمر ك ��ي يف كل املرا ح ��ل عل ��ي اهلي ��كل األسا س ��ي للتعريف ��ة اجلمركي ��ة علي الواردات
بالفئ ��ات (صف ��ر )%40 -%25 -%10 -%3 -من ��ذ عام 2002م وحص ��ر كل املعا جل ��ات والتعديالت يف إطار
ه ��ذه الش ��رائح ب ��دون فق ��ط يت ��م التحر ي ��ك ب�ي�ن الش ��رائح.
5 .5مت إعف ��اء كل الس ��لع الس ��ودانية املص ��درة م ��ن الر س ��وم اجلمركي ��ة علي الص ��ادرات من ��ذ يناير 2000م
م ��ا ع ��دا اجلل ��ود ا خل ��ام واحلد ي ��د ا خل ��ردة ومؤ خ ��را منتج ��ات الدقي ��ق مما س ��اهم يف حتس�ي�ن القدرة
التنافس ��ية للس ��لع الس ��ودانية يف األ س ��واق العاملية.
6 .6ف ��رض ضريب ��ة التنمي ��ة عل ��ي ا ل ��واردات بالفئ ��ة  %5ع ��ام 2008م ث ��م رفعه ��ا إ ل ��ي الفئ ��ات  %10و %13
وكذ ل ��ك ف ��رض ضريبة الر س ��م اإلضايف علي عدد من الس ��لع املثيلة املس ��توردة بفئ ��ات أعلي من ضرائب
اإلنت ��اج املفرو ض ��ة عل ��ي الس ��لع احمللية يعت�ب�ر تراجعاً عن اإل ص�ل�اح الضرييب وعدم توافق م ��ع متطلبات
االنضم ��ام ملنظم ��ة التج ��ارة العاملي ��ة .
7 .7عل ��ي الر غ ��م م ��ن اإل ص�ل�اح اجلمركي ا ل ��ذي مت ,مازا ل ��ت اإلعف ��اءات اجلمركية م ��ن ضريب ��ة الواردات
باملرا ج ��ع املختلفة تش ��كل يف املتو س ��ط  %40م ��ن القيمة الكلي ��ة للواردات وهي نس ��بة عاليه وخفض هذه
النس ��بة إلي مس ��تويات أقل س ��وف يس ��اهم إجياباً يف اإليرادات العامة .
8 .8عضو ي ��ة الس ��ودان يف التكت�ل�ات اإلقليمي ��ة (الكوميس ��ا واملنطق ��ة العربي ��ة) يف مرحل ��ة التج ��ارة أ ف ��رزت
نتا ئ ��ج إجيابي ��ة واأل خ ��رى س ��لبية عل ��ي االقتص ��اد الو ط�ن�ي إال أن األ ث ��ر األ ك�ب�ر متو ق ��ع عن ��د االنضمام
ملرحل ��ة اال حت ��اد اجلمر ك ��ي حي ��ث تقتض ��ي ه ��ذه املرحل ��ة تعد ي�ل ً�ا جذر ي� �اً يف هي ��كل التعريف ��ة اجلمركي ��ة
لتطبي ��ق التعريف ��ة اجلمركي ��ة املو ح ��دة للكوميس ��ا بالفئ ��ات (صف ��ر. )%25 - %10 -
9 .9االنضم ��ام إ ل ��ي منظم ��ة التجارة العاملية س ��وف يؤدي إ ل ��ي تقييد فئ ��ات التعريف ��ات اجلمركية للواردات
يف س ��قوفات ال ميك ��ن جتاوز ه ��ا مس ��تقب ً
ال إال مبوافق ��ة أعض ��اء املنظم ��ة ويف ح ��دود ضيق ��ة ج ��د اً.
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ً
ثانيا :توصيات الدراسة:
1 .1اإلبق ��اء عل ��ي اهلي ��كل احلا ل ��ي للتعريف ��ة اجلمركي ��ة عل ��ي ا ل ��واردات بالفئ ��ات (صف ��ر-%25 -%10 -%3 -
 )%40وإ ج ��راء آي معا جل ��ات بالتخفي ��ض أو الز ي ��ادة بالتحر ي ��ك ب�ي�ن ه ��ذه الش ��رائح.
2 .2ختفي ��ض نس ��بة ا ل ��واردات املعفاة من ضريبة الواردات من  %40إىل  %25س ��نوياً خ�ل�ال فرتة الربنامج
اخلما س ��ي وذ ل ��ك مبراجع ��ة نص ��وص اإلعفاءات ا ل ��واردة بالقوا ن�ي�ن اخلاصة (مر ف ��ق قائم ��ة) خصوصاً
اجله ��ات الت ��ى إنته ��ت مرا ح ��ل تأسيس ��ها وأصب ��ح لديها إ س ��تثمارات وممار س ��ات جتارية حبي ��ث ختضع
ا ل ��واردات اال س ��تثمارية لقا ن ��ون اال س ��تثمار والورادات التجار ي ��ة لقانون اجلمارك م ��ع مراجعة إعفاءات
اجله ��ات الت ��ى تتمت ��ع باحلصا ن ��ات الدبلوما س ��ية لتفعي ��ل مب ��دأ املعامل ��ة باملث ��ل.
3 .3ختفي ��ض نس ��بة ا ل ��واردات املعف ��اة م ��ن الضريب ��ة عل ��ى القيم ��ة املضافة م ��ن  %55إىل  %40خالل فرتة
الربنا م ��ج اخلما س ��ي.
4 .4إلغ ��اء ضريب ��ة التنمي ��ة عل ��ي ا ل ��واردات تدرجيي� �اً بوا ق ��ع  %3س ��نوياً خ�ل�ال األ ع ��وام - 2017 – 2016
2018م ث ��م  %4يف ع ��ام 2019م.
5 .5إزا ل ��ة التميي ��ز املو ج ��ود يف ضرا ئ ��ب اإلنت ��اج عل ��ي ا ل ��واردات (الر س ��م اإلضايف) حبي ��ث تك ��ون الفئات
متس ��اوية بني الس ��لع املس ��تورة والس ��لع احمللية املثيلة.
6 .6تو س ��يع قائم ��ة الس ��لع ا ملُنتج ��ة حملي� �اً اخلاضع ��ة لضريب ��ة اإلنتاج بص ��ورة انتقائية لس ��لع حم ��ددة تراعي
قدرته ��ا التنافس ��ية م ��ع املثي ��ل املس ��تورد.
7 .7العم ��ل عل ��ى إلغاء الر س ��وم اجلمركية على الصادرات بهدف تش ��جيع الصادرات ورفع القدرة التنافس ��ية
ملعا جل ��ة اخلل ��ل يف املي ��زان التج ��اري ،واال س ��تعاضة ع ��ن ذ ل ��ك بإ ج ��راءات أ خ ��رى مث ��ل-:
أ /تطبي ��ق نظ ��ام الكو ت ��ة على احلديد اخلردة أى حتد ي ��د كوتة تكف ��ي لتغطي ��ة احتياجات مصانع
احلد ي ��د و م ��ن ث ��م تصد ي ��ر املتبق ��ى وإعف ��اءه م ��ن ر س ��وم الص ��ادر.
ب /من ��ع ا س ��تخدام القم ��ح املس ��تورد املدعوم يف إنت ��اج منتجات أخرى عدا دقي ��ق اخلبز وإعفاء
ص ��ادرات منتجا ت ��ه م ��ن ر س ��وم الص ��ادر.
ج /اإلبقاء على ر س ��وم الص ��ادر على اجللود اخلام وذلك به ��دف حتقيق قيمة مضا ف ��ة لالقتصاد
وتش ��جيع الص ��ادرات املصنع ��ة.
8 .8معا جل ��ة الر س ��وم اجلمركي ��ة املفرو ض ��ة عل ��ي املكم�ل�ات الغذائي ��ة ا ل�ت�ي حتم ��ل مسات عالجية (أ س ��وة
باألدو ي ��ة) و ف ��ق م ��ا ختل ��ص إلي ��ه توصي ��ات اللجن ��ة الفني ��ة املش�ت�ركة ب�ي�ن اجلم ��ارك واجملل ��س القومي
لألدوية والس ��موم.
9 .9مواكب ��ة املعا ي�ي�ر العاملي ��ة يف نظ ��م تصنيف وتقييم الس ��لع و ف ��ق االتفاقي ��ات الدولية اليت ترعا ه ��ا منظمة
اجلم ��ارك العاملي ��ة ومنطق ��ة التج ��ارة العاملي ��ة .
1010اعتم ��اد خط ��ة رقا ب ��ة تس ��تند على تقو ي ��م املخا ط ��ر والرقا ب ��ة االختيارية للس ��لع واملورد ي ��ن حتقيق درجة
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عالي ��ة م ��ن النزا ه ��ة واالنضب ��اط وحمار ب ��ة ظوا ه ��ر الفس ��اد.
1111تكثي ��ف اجله ��ود لو ض ��ع آليات الرقابة على الس ��لع املعف ��اة عرب إجراءات حمددة ومن ثم تكثي ��ف عمليات
مكافح ��ة التهر ي ��ب اجلمر ك ��ي.
1212تو س ��يع ا س ��تخدام التقني ��ات احلديث ��ة يف جماالت احلا س ��وب واالتصاالت وأجهزة الكش ��ف عل ��ى البضائع
وتطو ي ��ر آلي ��ات وأدوات تقلي ��ل الزمن املس ��تغرق يف عمليات ختليص الس ��لع من خ�ل�ال املراجعة الالحقة
للتخلي ��ص والتخلي ��ص قب ��ل و ص ��ول البضا ع ��ة وتطبي ��ق نظ ��ام قي ��اس الو ق ��ت.
1313التأ م�ي�ن عل ��ي ا س ��تمرار الس ��ودان يف عضو ي ��ة الكوميس ��ا ومنطق ��ة التج ��ارة العربي ��ة ا حل ��رة الك�ب�رى يف
مرحل ��ة التج ��ارة ا حل ��رة ( )FTAوتأجي ��ل االنضم ��ام ملرحلة اإل حت ��اد اجلمر ك ��ي ( )CUوذلك الن
الس ��ودان حيت ��اج لو ق ��ت لتوفي ��ق أوضا ع ��ه االقتصاد ي ��ة.
1414ع ��دم الد خ ��ول يف أي ا حت ��اد مجر ك ��ي (الكوميس ��ا – املنطق ��ة العربي ��ة ا حل ��رة) قب ��ل إكم ��ال إجراءات
وخط ��وات انضم ��ام الس ��ودان ملنظم ��ة التج ��ارة العاملي ��ة حت ��ى ال يؤ ث ��ر ذ ل ��ك عل ��ي مس ��توي س ��قوفات
التعريف ��ات اجلمركي ��ة.
1515التحف ��ظ عل ��ى التوقي ��ع عل ��ى اتف ��اق الش ��راكة الش ��امل م ��ع اال حت ��اد األورو ب ��ي  EPAأو االتفاقي ��ة
االنتقالي ��ة ضم ��ن جمم ��وع ا ل� �ـ  ESAيف الو ق ��ت الرا ه ��ن .
1616تطو ي ��ر البح ��ث العلم ��ي يف ا جمل ��ال الضر ي�ب�ي واجلمركي من خالل انش ��اء أكادمييات ومرا ك ��ز حبثي ��ة.
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ملحق ()1

�أمثلة تو�ضيحية ملطلوبات تنفيذ بع�ض التو�صيات

م

رقم التوصية

األمثلة التوضيحية

1

تم التوصل إلي الهيكل الحالي للتعريفة املكون من ( )5شرائح بالفئات من صفر إلي  40%باإلصالح
( )1الهيكل الحالي الذي تم منذ 1990م وبناء علي توصيات املنظمات الدولية وتم تقديم العرض الجمركي ألغراض
للتعريفة الجمركية
االنضمام ملنظمة التجارة العاملية بناء علي هذا الهيكل وعلية فإن آي تعديل يف هذا الهيكل بزيادة
عدد الشرائح ورفع فئة الحد األعلى من  40%إلي  45%أو  50%سوف يخل بتلك االلتزامات.

2

تسمح اتفاقيات املنظمات اإلقليمية والدولية للدول بفرض ضرائب اإلنتاج علي السلع الوطنية وعلي
السلع املثيلة املستوردة شريطة أن تكون بفئات متساوية ليس فيها تمييز لصالح السلع الوطنية
( )2إزالة التمييز يف
والتجربة الحالية للسودان فيها تمييز لعدد من السلع أبرزها االسمنت املحلي  5%واملستورد 20%
ضرائب اإلنتاج
وكذلك السكر املحلي  17%واملستوردة معفاة واملياه الغازية والعصائر املحلية  10%واملستورد  25%وأن
تفرض الضريبة علي السلع التي لها مثيل محلي.
وفقاً للممارسة والتجربة العاملية فإن تطبيق الضريبة علي القيمة املضافة يؤدي إلي تقليص

3

( )1توسيع قائمة
السلع الخاضعة
لضريبة اإلنتاج
بصورة انتقائية

4

تعترب النسبة الحالية لإلعفاءات  % 40عالية لذلك يتطلب تخفيض هذه النسبة مجهودات كبرية
( )5تخفيض نسبة و آليات فعالة تتمثل يف اآلتي :
الواردات املعفاة من 	•تكوين لجنة فنية من الجهات املعنية ملراجعة وتحليل قوائم السلع املعفاة بالتفصيل ثم التوصية
ضريبة الوارد من
بسلع محددة يف كل عام .
 40%إلي 25%
	•مراجعة القوانني والتشريعات التي تمنح تلك اإلعفاءات لسد الثغرات التشريعية إن وجدت.
	•اقرتاح ضوابط فنية وإدارية لتأكيد االستفادة من اإلعفاءات يف وجهتها وعدم االستغالل.

5

وفقاً للرصد واإلحصاءات الفعلية للواردات املعفاة من الضريبة علي القيمة املضافة فإن نسبتها  55%من
( )6تخفيض نسبة جملة الواردات وتشكيل هذه النسبة خلل واضحاً بحيث يصبح اإلعفاء هو األصل وفرض الضريبة
الواردات املعفاة من هو االستثناء فاملطلوب عكس هذه النسب حتى تكون النسبة األعلى للواردات الخاضعة.هذا
القيمة املضافة من اإلجراء يتطلب عمل دءوب ومتواصل من لجان مشرتكة من الجهات املعنية للتحليل املفصل لكل
 55%إلي 40%
اإلعفاءات حسب مصادرها القانونية ودراسة اآلثار املتوقعة يف حالة إلغاء اإلعفاء ثم تقديم مقرتحات
محدده بناء علي تلك الدراسة وعلي سبيل املثال إعفاءات القيمة املضافة ألغراض االستثمار.

6

العرض الجمركي الذي تقدم به السودان لالنضمام إلي منظمة التجارة العاملية بني علي الهيكل
( )12عدم الدخول
الحالي للتعريفة الجمركية بمتوسط فعلي  22%وتجاز سقوفات فئات التعريفة الجمركية يف
يف أي إتحاد
ً
جمركي قبل إكمال املنظمة قياسا علي املتوسط الفعلي للتعريفات السارية والشك أن االنضمام لالتحاد الجمركي
ال سوف يخفض املتوسط الفعلي من  22%إىل  12%األمر الذي يشكل خطراً علي
خطوات االنضمام للكوميسا مث ً
ملنظمة التجارة
االيردات العامة والقوة التنافسية للسلع السودانية وصعوبة توفيق األوضاع يف حالة االنسحاب من
العاملية
الكوميسا مستقبالً.
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قائمة السلع التي تخضع لضريبة اإلنتاج علية يجب أن تتم مراعاة االنتقائية لسلع محددة وفق
تحليل ودراسة ملعرفة االيجابيات والسلبيات علي املؤشرات االقتصادية وبصفة خاصة علي اإلنتاج
واإلنتاجية والقوة التنافسية للسلع املختارة لفرض الضريبة أو إلغاء الضريبة علي بعض السلع إذا
كانت املربرات واألسباب التي فرضت بموجبها مؤقتة وزالت.
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ملحق رقم ()2
ر�صد القوانني اخلا�صة املن�صو�ص فيها على �إعفاءات جمركية

1 .1قا ن ��ون التأ م�ي�ن اإلجتما ع ��ي
2 .2قان ��ون بن ��ك الس ��ودان
3 .3قا ن ��ون مص ��رف اإلد خ ��ار التنمي ��ة االجتماعي ��ة
4 .4قا ن ��ون هيئ ��ة التصني ��ع احلر ب ��ي
5 .5قا ن ��ون الصن ��دوق القو م ��ي لد ع ��م الط�ل�اب
6 .6قان ��ون صن ��دوق م ��ال الالجئ�ي�ن
7 .7قا ن ��ون منظم ��ة الد ع ��وة اإل س�ل�امية
88 .8الصن ��دوق القو م ��ي للمعا ش ��ات
9 .9قا ن ��ون صن ��دوق التكا ف ��ل اإلجتما ع ��ي
1010قا ن ��ون منظم ��ة الش ��هيد
1111قا ن ��ون اال حت ��اد اإل س�ل�امي العا مل ��ي للمنظم ��ات اإل س�ل�امية
1212قا ن ��ون صن ��دوق د ع ��م األنش ��طة الش ��بابية والرياضي ��ة
1313قا ن ��ون الصن ��دوق القو م ��ي لرعا ي ��ة الط�ل�اب لس ��نة 2005م
1414إعفاء أنش ��طة اهلالل األمحر الس ��وداني
1515قان ��ون دي ��وان ال ��زكاة
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ت�صميم :

إدارة التخطيط و االصالح والتحديث

