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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ال�ضوابط والتوجيهات املتعلقة بعمليات
النقد الأجنبي للعام 2014م
ت�سهي ًال للعاملني باجلهاز امل�صريف وامل�ؤ�س�سات املالية وعمالئهم لفهم وتنفيذ
القوانني واللوائح واالوامر والتوجيهات واملن�شورات املتعلقة بالنقد االجنبي
مت �إ�صدار هذا الكتيب الذي يحتوي على جتميع و�إعادة �صياغة جلميع
املن�شورات ال�سارية� ،إ�ضافة �إيل قانون تنظيم التعامل بالنقد لعام  1981م
وتعديالته ،والئحة تنظيم التعامل بالنقد ل�سنة 2013م وذلك ل�سهولة
الإطالع عليها ،وتقرر �إلغاء كتيب �ضوابط وتوجيهات النقد االجنبي للعام
2013م والإ�ستعا�ضه عنه بهذا الكتيب على �أن ي�سري العمل به وب�أي مالحق
ومن�شورات تالية له خالل الفرتة من الأول من يناير وحتى نهاية دي�سمرب
2014م.
�إدارة ال�سيا�سات
الإدارة العامة لل�سيا�سات والبحوث والإح�صاء
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الف�صل الأول
�أ�س�س و�ضوابط فتح و�إدارة احل�سابات

يحق للم�صارف فتح ح�سابات مقيمني وح�سابات غري مقيمني بالنقد الأجنبي
دون الرجوع لبنك ال�سودان املركزى وفق ًا لتعريف املقيم وغري املقيم الوارد �أدناه :
تعريف املقيم  :يق�صد به �أي �شخ�ص طبيعي �أو معنوي له حمل �إقامة
م�شروعة يف ال�سودان ويعمل لأكرث من �سنة وفق ًا للنظم والقوانني ال�سارية
بال�سودان وي�شمل كل من الآتي :
 الأفراد ال�سودانيني الذين يقيمون و�/أو يعملون ب�شكل متوا�صل يف ال�سودانملدة �سنة على الأقل.
 الأفراد ال�سودانيني الذين يتواجدون يف اخلارج للدرا�سة �أو للعالج �أوال�سياحة مهما طالت مدة �إقامتهم يف اخلارج.
 الأفراد واملوظفني ال�سودانيني العاملني يف ال�سفارات والقن�صليات وامل�صالحال�سودانية باخلارج.
 الأفراد ال�سودانني الذين يعملون مع ال�سفارات والقن�صليات الأجنبيةواملنظمات الدولية والطوعية الأجنبيه املوجودة يف ال�سودان.
 الأفراد االجانب الذين يقيمون و �/أو يعملون يف ال�سودان ملدة �سنة علىالأقل.
 ال�شركات وامل�ؤ�س�سات و�أ�سماء الأعمال امل�سجلة بال�سودان �سواء ًا مملوكةل�سودانيني �أو �أجانب �أو باال�شرتاك بني احلكومة ال�سودانية والقطاع
اخلا�ص حملي �أو �أجنبي �أو باال�شرتاك بني القطاعني اخلا�ص املحلي
والأجنبي وفروع ال�شركات الأجنبية.
 الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية ال�سودانية. ال�سفارات والقن�صليات وامل�صالح الر�سمية ال�سودانية يف اخلارج.تعريف غري املقيم  :يق�صد به �أي �شخ�ص طبيعي �أو معنوي يعمل بال�سودان
لأقل من �سنة وي�شمل كل من الآتي :
 الأفراد الأجانب الذين يقيمون و �/أو يعملون يف ال�سودان ملدة �أقل من �سنة. الأفراد الأجانب الذين يتواجدون يف ال�سودان للدرا�سة �أو العالج �أوال�سياحة مهما طالت مدة �إقامتهم يف ال�سودان.
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-

الأفراد الأجانب �أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي الأجنبي و املوظفون الأجانب
يف ال�سفارات وامل�صالح الأجنبية واملنظمات الدولية والطوعية الأجنبية
يف ال�سودان.
الأفراد الأجانب الذين يعملون يف قوات حفظ ال�سالم بال�سودان.
الأفراد ال�سودانيني الذين يقيمون و�/أو يعملون ب�شكل متوا�صل يف اخلارج
ملدة �سنة على الأقل.
ال�شركات و�أ�سماء الأعمال ال�سودانية وفروعها امل�سجلة يف اخلارج.
ال�سفارات والقن�صليات واملنظمات وامل�صالح الر�سمية الأجنبية املتواجدة
يف ال�سودان.
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات و�أ�سماء الأعمال ال�سودانية والأجنبية املتواجدة يف
املناطق احلرة ال�سودانية.
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات و�أ�سماء الأعمال الأجنبيه غري امل�سجلة بال�سودان.

فتح و�إدارة احل�ســابات :
ح�ســــــابات املقيـــمـــني :
ي�سمح للم�صارف فتح ح�سابات مقيمني بالنقد االجنبي ( ح�سابات جارية ،ح�سابات
�إدخارية ،ح�سابات �إ�ستثمارية ) لكافة اجلهات املقيمة بال�سودان واملذكورة �أعاله
عدا اجلهات وامل�ؤ�س�سات احلكومية الإحتادية :
متطلبات فـــتح احل�ســــــابات :
بالن�سبة للأفراد ال�سودانيني :
 طلب العميل لفتح احل�ساب ح�سب الأمنوذج الذى يحدده امل�صرف. �صورة من �إثبات �شخ�صية طالب فتح احل�ســـاب (بطاقــــة �إثــبات �شــــــخ�صية/بطاقة الرقم الوطني ...الخ)
 العنـوان بالكامل ورقم الهاتف وطبيعة العمل �إن وجد.بالن�سبة للأفراد الأجانب املقيمني بال�سودان :
 طلب العميل لفتح احل�ساب ح�سب الأمنوذج الذى يحدده امل�صرف. �صورة من جواز ال�سفر لطالب فتح احل�ساب. العنـوان بالكامل بال�سودان ورقم الهاتف.�ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
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 �صورة من �إذن وعقد العمل يف حالة �إن كان الأجنبي يعمل مبن�ش�أةبال�سودان.
 طبيعة العمل �إن وجد بالن�سبة للأجانب الذين يعملون �أعمال حرةبال�سودان.
بالن�سبة لل�شركات وامل�ؤ�س�سات و�أ�سماء الأعمال امل�سجلة بال�سودان:
 طلب فتح احل�ساب ح�سب الأمنوذج الذى يحدده امل�صرف. العنـوان بالكامل ورقم الهاتف. �صورة من �شهادة الت�سجيل ال�صادرة من م�سجل عام ال�شركات و�صورة منالعقد والئحة الت�أ�سي�س وخطاب �إدارة ال�شركة بفتح احل�ساب مع حتديد
الأ�شخا�ص املخول لهم �إدارة احل�سابات.
 بالن�سبة ل�شركات الطريان تقدمي موافقة من الهيئة العامة للطريان املدين. بالن�سبة للجامعات واملعاهد العليا والكليات وهيئات ومراكز البحوث التابعةلها تقدمي موافقة من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
بالن�سبة للوزارات وامل�ؤ�س�سات والوحدات احلكومية ال�سودانية
الوالئية :
 طلب فتح احل�ساب ح�سب الأمنوذج الذى يحدده امل�صرف. موافقة من وزارة املالية الوالئية املعنية. قرار من اجلهة �صاحبة احل�ساب بتحديد الأ�شخا�ص املخول لهم �إدارةاحل�ساب.
تغذية ح�سابات املقيمني :
 تتم تغذية ح�سابات املقيمني بالنقد الأجنبي ب�أي مبالغ وب�أي و�سيلة منو�سائل الدفع ومن كل امل�صادر عدا املبالغ امل�شرتاة من امل�صارف و �شركات
ال�صرافة.
�إ�ستخدامات ح�سابات املقيمني :
 ت�ستخدم ح�سابات املقيمني بالنقد الأجنبي يف كافة الأغرا�ض مبا فيهاال�سحب النقدي.
 غري م�سموح بالتحويل حل�سابات غري املقيمني.10
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 يف حالة بيع النقد الأجنبي من ح�سابات املقيمني التي تخ�ص ال�شركاتالأجنبية العاملة يف جمال تنقيب و�إ�ستك�شاف و�إ�ستخراج البرتول وت�شييد
خطوط الأنابيب وامل�صايف ومواين الت�صدير للبرتول وكذلك ال�شركات
الأجنبية العاملة يف جمال تنقيب و�إ�ستخراج الذهب واملعادن الأخرى يتم
البيع ل�صالح بنك ال�سودان املركزي بن�سبة  %100وب�سعر �صرف امل�صرف
املعلن املنفذ للعملية.
 يف حالة بيع النقد الأجنبي من ح�سابات املقيمني التي تخ�ص ال�شركاتوفروع ال�شركات وامل�ؤ�س�سات و�أ�سماء الأعمال الأجنبية وكافة اجلهات
الأجنبيه الأخرى التي ي�ساهم فيها �أجانب بن�سبة تزيد عن  %10من ر�أ�س
مالها يتم البيع ل�صالح بنك ال�سودان املركزي بن�سبة  %70و ل�صالح امل�صرف
التجاري املعني بن�سبة  %30وب�سعر �صرف امل�صرف املعلن
ح�سابات غري املقيمني :
ي�سمح للم�صارف فتح ح�سابات غري مقيمني بالنقد الأجنبي (ح�سابات جارية،
ح�سابات �إدخارية ،ح�سابات �إ�ستثمارية ) بتحويالت من اخلارج فقط لكافة
اجلهات غري املقيمة املذكورة �أعاله.
متطلبات فتح احل�سابات :
بالن�سبة للأفراد ال�سودانني غري املقيمني :
 طلب العميل لفتح احل�ساب ح�سب الأمنوذج الذى يحدده امل�صرف. �صورة من جواز ال�سفر.بالن�سبة للأفراد الأجانب غري املقيمني :
 طلب العميل لفتح احل�ساب ح�سب الأمنوذج الذى يحدده امل�صرف. �صورة من جواز ال�سفر. العنـوان بالكامل بال�سودان ورقم الهاتف. �صورة من البطاقة الدبلوما�سية �سارية املفعول بالن�سبة للأجانب العاملنيمع البعثات الدبلوما�سية الأجنبية والإقليمية.
 �شهادة ت�سجيل من اجلامعة �أواملعهد يف حالة الطالب بامل�ؤ�س�سات التعليمية.بالن�سبة لل�شركات واجلهات غري امل�سجلة بال�سودان:
 طلب العميل لفتح احل�ساب ح�سب الأمنوذج الذى يحدده امل�صرف.�ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي

11

 موافقة �أمانة الإ�ستك�شاف والإنتاج بوزارة النفط بالن�سبة للجهات العاملةيف جمال البرتول.
 موافقة الهيئة العامة للأبحاث اجليولوجية بوزارة املعادن بالن�سبةللجهات التى تعمل يف جمال الإ�ستك�شاف و�إ�ستخراج املعادن
بالن�سبة لل�سفارات والقن�صليات واملنظمات :
 طلب فتح احل�ساب ح�سب الأمنوذج الذى يحدده امل�صرف. العنـوان بالكامل ورقم الهاتف. بالن�سبة للبعثات والهيئات الدبلوما�سية الأجنبية والإقليمية والعاملنيبها يتم فتح احل�ساب مبوجب خطاب �صادر منها ي�ؤكد ذلك.
 بالن�سبة للمنظمات الطوعية واخلريية الأجنبية التي تعمل يف جمالالإغاثة يتم فتح احل�ساب بعد �إبراز �شهادة ت�سجيل �سارية املفعول �صادرة
من مفو�ضية العون الإن�ساين.
تغذية ح�سابات غري املقيمني :
تتم تغذية ح�سابات غري املقيمني بالنقد الأجنبي من امل�صادر التالية :
 حتويالت من اخلارج. �شيكات م�سحوبة من ح�سابات غري املقيمني الأخرى عدا ال�شيكات امل�سحوبةمن ح�سابات غري املقيمني لل�سودانيني العاملني باخلارج.
ا�ستخدامات ح�سابات غري املقيمني :
ت�ستخدم ح�سابات غري املقيمني بالنقد الأجنبي للأغرا�ض التالية :
 حتويالت للخارج. ال�سحب النقدي. لأغرا�ض الإ�سترياد وفق امل�ستندات ون�شاط اجلهة املعنية. حتويالت حل�سابات غري املقيمني الأخرى. حتويالت حل�سابات املقيمني. البيع للم�صارف. يف حالة بيع النقد الأجنبي باخل�صم من ح�سابات غري املقيمني التي تخ�صالهيئات الدبلوما�سية واملنظمات الدولية والإقليمية والطوعية الأجنبية
يتم البيع ل�صالح بنك ال�سودان املركزي بن�سبة  %70ول�صالح امل�صرف
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التجاري املعني بن�سبة  %30وب�سعر �صرف امل�صرف املعلن.
�ضوابط عامة حل�سابات املقيمني وغري املقيمني بالنقد الأجنبي :
 .iيحق لكافة اجلهات مقيمة وغري مقيمة بفتح �أكرث من ح�ساب بالنقد
الأجنبى لدى نف�س امل�صرف �أو �أى م�صرف �آخر.
 .iiال ي�سمح ملوظفي امل�صارف ب�إدارة ح�سابات العمالء بالوكالة.
 .iiiال ي�سمح لأي �شخ�ص ب�إدارة �أكرث من ح�ساب واحد بالوكالة �إال ب�أذن
م�سبق من مدير عام امل�صرف وي�شرتط �أن يتم تو�ضيح ذلك فى ا�ستمارة
فتح احل�ساب.
 .iعلى امل�صارف عدم فر�ض �أي ر�سوم عند ال�سحب النقدي من احل�سابات
بالنقد الأجنبي
 .ivعلى امل�صارف الإحتفاظ ب�سجالت احل�سابات ملدة كافية ح�سب القانون
و�أن تكون متوفرة لفرق تفتي�ش بنك ال�سودان املركزى متى ما ُطلب ذلك.
 .vالتقيد ب�ضوابط قانون مكافحة جرائم غ�سل االموال ومتويل الإرهاب.
 .viعلى امل�صارف عدم فتح �أي ح�سابات بالنقد الأجنبي للجهات احلكومية
والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة الإحتادية.
 .viiالي�سمح للم�صارف بتح�صيل �شيكات النقد الأجنبي التي تتجاوز قيمتها
مبلغ � 100ألف دوالر عرب املقا�صة .كما الي�سمح بتح�صيل �أكرث من �شيك
واحد �صادر من عميل واحد لعميل �آخر يف نف�س اليوم.
 .viiiعلى امل�صارف موافاة البنك املركزي – �إدارة النقد الأجنبي-براجعة
�شهرية تو�ضح التحويالت للخارج التي تتم من ح�سابات املقيمني وغري
املقيمني وفق ًا للإ�ستمارة املرفقة.
 .ixعلى امل�صارف موافاة البنك املركزي – �إدارة النقد الأجنبي-براجعة
�شهرية تو�ضح ح�سابات املقيمني وغري املقيمني بالنقد الأجنبي التي يتم
فتحها �أو قفلها خالل ال�شهر.
 .xيجوز للم�صارف -مـتى مار�أت ذلك �ضروري ًا� -أن ت�ضع التوجيهات وال�ضوابط
الداخلية لعمليات فتح و�إدارة احل�سابات بالنقد االجنبي �إ�ضافة �إىل ماهو
�ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
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مو�ضح �أعاله على �أال تتعار�ض تلك ال�ضوابط والتوجيهات مع ماهو حمدد
بوا�سطة بنك ال�سودان املركزي.
ح�سابات املقيمني وغري املقيمني بالعملة املحلية بالن�سبة للجهات والأفراد
الأجانب:
يتم فتح و�إدارة احل�سابات بالعملة املحلية للأفراد واجلهات الأجنبية املقيمة
وغري املقيمة وفق ًا لل�ضوابط ال�صادرة من الإدارة العامة لتنظيم وتنمية اجلهاز
امل�صريف ببنك ال�سودان املركزي.
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الف�صـــــلالثاين
�ضـــــوابط و�إجراءات ال�صـــادر
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الف�صـــــل الثاين
�ضـــــوابط و�إجراءات ال�صـــادر
� -1إجراءات ال�صــــادر:
(�أ) عقـــودات ال�صــــادر:
-

-
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يتقدم امل�صدر امل�سجل بوزارة التجارة واحلا�صل على �سجل جتارى (�سجل
امل�صدرين) �ساري املفعول من وزارة التجارة بعقودات ال�صادر اخلا�صة به
مبا�شرة للم�صارف التجارية العتمادها على �أن تكون فرتة �سريان العقد
�شهرين من تاريخ �إعتماده بوا�سطة امل�صرف التجاري وي�ستثنى من فرتة �سريان
العقد العقودات ال�صادرة بطريقة الدفع املقدم.
يجوز متديدعقودات ال�صادر لتكون بحد �أق�صى � 6أ�شهر وفى كل الأحوال يجوز
متديد فرتة العقد باتفاق الطرفني.
يجب �أن ي�شمل عقد ال�صادر البيانات الأ�سا�سية الآتية:
• ا�سم امل�صدر وعنوانه ورقم ال�سجل التجاري.
• ا�سم امل�شرتي وعنوانه.
• ا�سم اجلهة امل�صدر اليها.
• الكميات وموا�صفات الب�ضاعة.
• تاريخ ال�شحن.
• طريقة الدفع.
• فرتة �سريان العقد.
يف حالة �صادرات الرثوة احليوانية يتم الن�ص بالعقد علي �أن يقوم امل�ستورد
بتقدمي خطاب �ضمان بحري ل�صالح ال�شركة الناقلة وذلك بغر�ض الإف�ساح عن
�صادرات الرثوة احليوانية.
يعتمد امل�صرف التجاري العقد بعد مراجعة البيانات الواردة به ويختمه
بخامته ويوقع عليه بتوقيعني معتمدين مع و�ضع ا�سم االخت�صار للم�صرف
ورقمه امل�سل�سل.
للم�صدر علي �أن يحتفظ
بعد �إعتماد العقد من قبل امل�صرف يعاد �أ�صل العقد ُ
امل�صرف ب�صورة من العقد.
تقوم امل�صارف التجارية ب�إخطار بنك ال�سودان املركزى ووزارة التجارة ب�أي
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تعديل يطر�أ علي ن�صو�ص العقد يف نف�س اليوم الذي تخطر فيه بالتعديل.
 تقوم امل�صارف التجارية املعتمدة باعتماد عقودات وا�ستمارات ال�صادر جلميعال�سلع وفقا لأ�سعارها (.) FOB
 يجوز للم�صارف التجارية املعتمدة اعتماد عقودات وا�ستمارات ال�صادر جلميعال�سلع وفقا لأ�سعارها ( )C&Fوذلك بعد تقدمي �شهادة بقيمة النولون قبل
�إعتماد العقد و�إ�ستمارة ال�صادر.
 ي�سمح للم�صدرين الذين يتعاقدون على ا�سا�س ( )C&Fب�سداد قيمة النولون منعائد ال�صادر �شريطة �أاليقل عائد ال�صادر بعد �سداد قيمة النولون عن قيمة
العائد على �أ�سا�س ال�سعر (.) FOB

(ب) ا�ستمـــــارات ال�صــــادر:
-

-

-

علي امل�صرف التجاري �إعتماد ا�ستمارة ال�صادر بعد ا�ستكمال جميع البيانات الواردة
بها للت�أكد من �صحة البيانات والتوقيع عليها بتوقيعني معتمدين (�أ) و (ب) وذلك
عرب نظام ال�صادر والوارد الإلكرتوين ).(IMEX
على امل�صارف تداول ا�ستمارات ال�صادر بني اجلهات ذات ال�صلة (امل�صارف،
اجلمارك ،البنك املركزي) بوا�سطة نظام الربط ال�شبكي لتداول �إ�ستمارات
ال�صادر والوارد الكرتوني ًا.
على امل�صارف قبل البدء يف �إجراءات عمليات �صادر الرثوة احليوانية الرجوع
لعقد الت�أ�سي�س لل�شركة امل�صدرة وذلك للت�أكد من عدم حظر �أي من امل�ساهمني
بها بوا�سطة بنك ال�سودان املركزي .ويف حالة ورود �إ�سم �أحد امل�ؤ�س�سني �أو
امل�ساهمني �ضمن امل�صدرين املحظورين م�صرفي ًا على امل�صارف عدم تنفيذ عملية
ال�صادر.
على جميع امل�صارف عدم تكملة االجراءات امل�صرفية املتعلقة ب�صادر الرثوة
احليوانية ومنتجاتها اال بعد �إبراز وثيقة ت�أمني حل�صيلة ال�صادر م�صدرة من
الوكالة الوطنية لتامني ومتويل ال�صادرات �أو �شركة �شيكان للتامني و�إعادة
التامني املحدودة �أو �شركة الت�أمني اال�سالمية املحدودة وي�شمل ذلك كل طرق
الدفع عدا طريقة الدفع املقدم.

(ج) �سجالت امل�صرف:

 حتتفظ امل�صارف ب�سجالت منتظمة ت�سجل فيها بيانات العقود واال�ستمارات�ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
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املعتمدة عن طريقها وما مت �شحنه من واقع �أ�صل ا�ستمارات ال�صادر.
 يحتفظ امل�صرف ب�سجل لكل م�صدر يت�ضمن معلومات كافية عن امل�صدر ت�شتملعلى الآتي:
• ا�سم املُ�صدر رباعي.
• �صورة من ال�سجل التجاري للم�صدر.
• �صورة من هوية املُ�صدر من واقع الأوراق الثبوتية ال�سارية املفعول
(بطاقة �شخ�صية – جواز �سفر).
للم�صدر – رقم الهاتف و �أي بيانات �أخرى
• مكان العمل  -العنوان الدائم ُ
ت�ؤدي للتعرف علي امل�صدر.
• احل�صول علي تعهد كتابي من املُ�صدر يتعهد مبوجبه باخطار امل�صرف ب�أي
تعديل يطر�أ م�ستقبال على عنوانه.

(د) ال�شحـن:

 تتوىل �سلطات �شرطة اجلمارك بعد �إمتام عملية ال�شحن تظهري الكمياتامل�شحونة على اجلزء اخلا�ص باجلمارك با�ستمارة ال�صادر الإلكرتونية.
 �أن يتم �إجراء ال�شحن اجلزئي لعمليات ال�صادر ب�شرط ان يتم ا�صدار ا�ستمارة�صادر منف�صلة لكل �شحنة على حده .ومتابعة ا�سرتداد احل�صيلة للجزء
امل�شحون ح�سب الفرتة املحددة من بنك ال�سودان املركزي.

(هـ) طرق الدفــع:

 ي�سمح بقبول طرق الدفع التالية يف عمليات ال�صادر-:• خطاب االعتماد اطالع.
• خطاب االعتماد قبول.
• الدفع املقدم.
• الدفع �ضد امل�ستندات.
• التح�صيل امل�ستندي قبول.
• البيع حتت الت�صريف.
 ي�سمح للم�صدرين حاملي بوال�ص ت�أمني من امل�ؤ�س�سة اال�سالمية لت�أمني اال�ستثماروائتمان ال�صادر (اململكة العربية ال�سعودية) وامل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان
اال�ستثمار (دولة الكويت) وبرنامج متويل التجارة العربية التابع ل�صندوق
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النقد العربي بـ(�أبوظبي) بالت�صدير لعمالئهم باخلارج ب�أي من طرق الدفع
املعتمدة على �أن يتم ا�ستالم احل�صيلة خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ ال�شحن
وبعد احل�صول على تغطية امل�ؤ�س�سة املعنية.

(و) االعتمادات امل�ستندية:

يجب علي امل�صارف مراجعة �شروط االعتمادات امل�ستندية التي تفتح عن طريقها
بغر�ض الت�صدير للتحقق من �أن �شروط االعتماد متم�شية مع القواعد املو�ضوعة
لل�صادرات ويف حالة �إذا ما تبني للم�صرف �أن هناك اختالف ،عليه اخطار امل�صدر
بذلك الجراء التعديل.

 -2ح�صيـــــلة ال�صــــادر:
(�أ) فرتة ا�سرتداد ح�صيلة ال�صادر :

 على كل من ي�صدر ب�ضاعة للخارج �أن ي�سرتد قيمتها بالنقد الأجنبي وفق ًاللآتي:
• الإعتمادات امل�ستندية لأجل ح�سب تاريخ ال�سداد الوارد باالعتماد �أو
بفرتة �أق�صاها ثالثة �أ�شهر من تاريخ ال�شحن �أيهما �أقل.
• امل�ستندات �ضد القبول( )D/Aح�سب تاريخ �إ�ستحقاق الكمبياالت �أو بفرتة
�أق�صاها ثالثة �أ�شهر من تاريخ ال�شحن �أيهما �أقل.
• الإعتمادات امل�ستندية �إطالع ( )Sight L/Cمبجرد االطالع على امل�ستندات
بوا�سطة البنك املرا�سل للم�ستورد باخلارج وبحد �أق�صى �شهر واحد من
تاريخ ال�شحن.
• الدفع �ضد امل�ستندات( )CADمبجرد و�صول م�ستندات ال�شحن للبنك
املرا�سل باخلارج وبحد �أق�صى �شهر واحد من تاريخ ال�شحن.
• طريقة البيع حتت الت�صريف بحد �أق�صى ثالثة �أ�شهر من تاريخ ال�شحن.
• ح�صائل ال�صادر التي ترد بعد الفرتة املحددة لو�صول احل�صيلة من اخلارج
كما ورد �أعاله يتم �شرا�ؤها ل�صالح بنك ال�سودان املركزي وب�سعره املعلن .

(ب) متابعة ح�صيلة ال�صادر:

 يجب على امل�صارف املعتمدة متابعة وكالء ال�شحن والبواخر ل�ضمان ت�سليمبوال�ص ال�شحن فور �إمتام عملية ال�شحن ومتابعة امل�صدر ال�ستكمال بقية
امل�ستندات (�شهادة املن�ش�أ ،الفاتورة التجارية ...الخ) ويف حالة عدم ت�سليم
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البوال�ص خالل فرتة �أ�سبوعني من تاريخ ال�شحن علي امل�صرف �إخطار بنك
ال�سودان املركزي فور ًا باجلهة املق�صرة و�إال �سيعر�ض امل�صرف نف�سه للعقوبات
املن�صو�ص عليها يف الئحة اجلزاءات االدارية واملالية لعام 2004م.
 يجب على امل�صارف التجارية مراعاة الدقة يف مراجعة امل�ستندات بغر�ضالت�أكد من مطابقتها مع �شروط خطاب االعتماد وخلوها من املخالفات تفادي ًا
لأي ت�أخري يف ا�ستالم احل�صيلة جزئي ًا �أو كلي ًا و�أن �أي خمالفة يف امل�ستندات
تعترب م�سئولية امل�صرف كاملة� ،أما املخالفة يف موا�صفات الب�ضاعة تعترب
م�سئولية امل�صدر.
 بعد �إمتام عملية ال�شحن وتظهري الكمية امل�شحونة بوا�سطة �سلطات اجلماركيقوم امل�صرف التجاري املعني بتظهري اجلزء امل�ستلم من احل�صيلة يف املكان
املخ�ص�ص لها ب�إ�ستمارة ال�صادر الإلكرتونية ح�سب طريقة الدفع .
 يف حالة عدم ا�ستالم احل�صيلة بعد انق�ضاء الفرتة املحددة من بنك ال�سوداناملركزي لكل طريقة دفع كما هو مذكور �أعاله .يجب على امل�صرف تو�ضيح عدم
ا�ستالم احل�صيلة عرب نظام ال�صادر والوارد الإلكرتوين باجلزء املخ�ص�ص فور
انتهاء املهلة املحددة واال �سيعر�ض امل�صرف نف�سه للعقوبة املن�صو�ص عليها يف
الئحة اجلزاءات االدارية واملالية لعام  2004م.
 علي امل�صارف متابعة عمالئها من امل�صدرين بغر�ض الت�أكد من �إكتمال ال�شحنعلى الإ�ستمارة الإلكرتونية ويف حالة عدم �إكتمال ال�شحن خالل فرتة �سريان
عقد ال�صادر على امل�صرف �إلغاء �إ�ستمارة ال�صادر.
 تلتزم امل�صارف املعتمدة مبتابعة عمالئها من امل�صدرين ل�ضمان �سداد احل�صيلةخالل الفرتة املحددة من قبل بنك ال�سودان املركزي ويف حالة ف�شل امل�صارف
يف متابعة عمالئها ال�سرتداد احل�صيلة وابالغ بنك ال�سودان املركزى يف الوقت
املحدد لذلك يقوم بنك ال�سودان املركزى بخ�صم قيمة احل�صيلة من ح�ساب
امل�صرف لدى غرفة مقا�صة النقد االجنبي ببنك ال�سودان املركزي.
 �أن يتم ت�صدير املوا�شي احلية (�إبل �أبقار �ض�أن ماعز �..إلخ) بطريقة الدفعاملقدم �أو الإعتمادات امل�ستندية فقط.
 يف حالة �صادرات الرثوة احليوانية عن طريق الدفع املقدم على امل�صارف عدمالدخول يف اكمال اجراءات ال�صادر االبعد الت�أكد من الآتي :
و�صول التحويل اخلا�ص بح�صيلة ال�صادر من اخلارج مبوجب ر�سالة التحويل
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(.) SWIFT Message

	�أن يكون غر�ض التحويل املو�ضح يف ر�سالة ( � ) SWIFTسداد ح�صيلة �صادر
ثروة حيوانية (حية او ذبيح ).
على البنك مراجعة امل�ستندات املتعلقة بعملية ال�صادر ( الكمية ،العدد،
االوزان واال�سعار للوحدة ).
ان يقوم البنك بار�سال ر�سالة التحويل ( ) SWIFT Messageل�سلطات
اجلمارك ( ) Onlineعرب نظام الربط ال�شبكي اخلا�ص بتداول ا�ستمارات
ال�صادر واال�سترياد الكرتوني ًا.
 يف حالة الدفع املقدم حل�صيلة ال�صادر يجوز للبنوك �إعادة حتويل ح�صيلةعقد ال�صادر الذي مت �إلغا�ؤه لعدم متكن امل�صدر من تنفيذ عملية ال�صادر ويف
هذه احلالة ميكن للبنك اتخاذ �أي من الإجراءات التالية-:
• حتويل القيمة املدفوعة مقدم ًا خ�صم ًا من ح�ساب ال�صادر اخلا�ص بامل�صدر
�إذا كــــان لديه ر�صيد كايف.
• حتويل القيمة املدفوعة مقدم ًا من موارد النقد الأجنبي للبنوك التجارية
�إذا كان امل�صدر قد قام ببيع نف�س القيمة املدفوعة مقدم ًا �إىل البنوك �أو
ا�ستخدامها لال�سترياد لنف�سه وذلك بعد �أن يقوم امل�صدر ب�إبراز امل�ستندات
التي ت�ؤكد بيعه للمبلغ املعني �أو ا�ستخدامه لأغرا�ض اال�سترياد.
• ال�سماح للم�صدر باعتبار املبلغ املدفوع مقدم ًا نظري �صادرات �أخرى على �أن
تكون العملية منفذة بوا�سطة نف�س امل�صدر ولنف�س امل�ستورد وال ي�شرتط يف
هذه احلالة �أن تكون نف�س ال�سلعة.

(ج) االحتفاظ بح�صيلة ال�صادر:

 يحق للأ�شخا�ص – �أفراد و�شخ�صيات اعتبارية – امل�سجلني يف �سجل امل�صدرينلدى وزارة التجارة االحتفاظ بح�صيلة �صادراتهم من كل ال�سلع.على �أن تقوم
امل�صارف التجارية بتخ�صي�ص ن�سبة  %10على الأقل من ح�صائل ال�صادرات غري
البرتولية عدا الذهب قبل �أن تتم �إ�ضافتها حل�سابات ال�صادر ل�صالح �إ�سترياد
الأدوية الب�شرية .وعلى امل�صارف فتح ح�ساب ي�سمى ح�ساب �إ�سترياد الأدوية
يغذى بن�سبة ال %10املخ�ص�صة من ح�صائل ال�صادر وي�ستخدم فقط يف �إ�سترياد
الأدوية بعد احل�صول على موافقة جمل�س الأدوية وال�سموم لكل عملية �إ�سترياد.

�ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
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 يتم االحتفاظ باحل�صيلة بفتح ح�ساب مكتبي ) )Office Accountبالنقدالأجنبي با�سم امل�صدر لهذا الغر�ض لدى امل�صارف املعتمدة ي�سمى ح�ساب �صادر
ويغذى باحل�صيلة املحتفظ بها فور ا�ستالمها  ،على �أن تبقى ح�صيلة ال�صادر
اخلا�صة بامل�صدرين يف ح�سابات ال�صادر لفرتة �شهر كحد �أق�صى  ،وتكون م�سئولية
امل�صرف �إبالغ امل�صدر بو�صول احل�صيلة و�إ�ضافتها حل�ساب ال�صادر فور ا�ستالم
امل�صرف لها.
 ح�صائل ال�صادر التي تتجاوز الفرتة املحددة لبقاء احل�صيلة يف ح�ساب ال�صادراخلا�ص بامل�صدر املعني والبالغة �شهر يتم �شرا�ؤها ل�صالح بنك ال�سودان املركزي
وب�سعره املعلن .

(د) �إ�ستخدام ح�صيلة ال�صادر:

الإ�ستخدامات امل�سموح بها حل�صائل ال�صادر:
.1اال�سترياد ل�صاحب احل�صيلة .
 .2بيع احل�صيلة لأي م�ستورد �أخر داخل �أو خارج م�صرف امل�صدر .
 .3بيع احل�صيلة مل�صرف امل�صدر او �أي م�صرف �أخر.
 .4ال ي�سمح ببيع ح�صيلة ال�صادر ل�شركات ال�صرافة.

(هـ) �شراء وا�ستخدام ح�صيلة ال�صادر بوا�سطة امل�صارف:
 ي�سمح للم�صارف املعتمدة �شراء ح�صيلة �سلع ال�صادر من امل�صدرين بعدالت�أكد من و�صول ح�صيلة �سلع ال�صادر مبا يف ذلك ح�صيلة ال�صادر املدفوعة
مقدم ًا و�إ�ضافتها حل�ساب ال�صادر اخلا�ص بامل�صدر.
 يجوز للم�صارف �شراء احل�صيلة من امل�صدر بال�سعر املعلن بوا�سطة امل�صرف. على امل�صارف ا�ستخدام احل�صيلة امل�شرتاه من امل�صدر لكافة الأغرا�ضامل�سموح بها ال�ستخدام موارده الأخرى.
 يجب مراعاة الآتي بالن�سبة حل�صيلة ال�صادر : .1ت�أكيد ا�ستالم ح�صائل ال�صادر بتحويل من خارج ال�سودان .
 .2ال ي�سمح باخل�صم من ح�ساب ال�صادر �إال لال�ستخدامات املذكورة �أعاله.
 .3يف حالة بيع احل�صيلة مل�ستورد يف م�صرف �أخر يجب ان تكون الإ�ضافة
با�سم امل�صرف امل�ستفيد ل�صالح ح�ساب اال�سترياد با�سم امل�ستورد.
 .4يف حالة بيع احل�صيلة مل�صرف �أخر يجب �أن تكون الإ�ضافة با�سم امل�صرف
املعنى.
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 -3اجراءات ت�صدير خا�صة ببع�ض ال�سلع:

( )1بالن�سبة للأجهزة ال�شخ�صية واملعدات والآالت التي يتم ت�صديرها بغر�ض
اال�صالح �أو اال�ستبدال والإعادة واال�ستخدام باخلارج والعودة النهائية ،يتم ذلك
وفقا للآتي:
�أ -بالن�سبة للمعدات والآالت اخلا�صة ب�شركات القطاع العام والوحدات احلكومية
يتم �إ�صدار ا�ستمارة ال�صادر اخلا�صة بها بوا�سطة امل�صارف التجارية بعد
ا�ستيفاء ال�شروط الآتية:
( )iخطاب من الوزارة �أو الوحدة احلكومية املعنية م�شفوع ًا بتعهد منها
با�سرتجاع املعدات والآالت امل�صدرة خالل فرتة زمنية حمددة قابلة
للتجديد.
()iiرخ�صة �صادر من وزارة التجارة.
ب  -بالن�سبة للمعدات والآالت اخلا�صة ب�شركات القطاع اخلا�ص يتم �إ�صدار
ا�ستمارة ال�صادر اخلا�صة بها بوا�سطة امل�صارف التجارية بعد ا�ستيفاء ال�شروط
الآتية:
()iخطاب من اجلهة مقدمة الطلب.
()iiرخ�صة �صادر من وزارة التجارة.
(� )iiiشيك �ضمان من ح�ساب ال�شركة �أو اجلهة مقدمة الطلب بقيمة املعدات
املراد ت�صديرها ا�ستناد ًا على فاتورة ال�شراء �أو �صورة من �شهادة الوارد
�أو �إبراز �شهادة بالقيمة من �سلطات اجلمارك.
( )iiiخطاب من بنك ال�سودان املركزي يف حالة ال�شركات العاملة يف جمال
اال�ستثمار.
ج -بالن�سبة للمعدات والآالت اخلا�صة بال�شركات واجلهات الأجنبية امل�ستثمرة
بال�سودان يتم �إ�صدار �إ�ستمارة ال�صادر اخلا�صة بها بوا�سطة بنك ال�سودان
املركزي � -إدارة النقد الأجنبي.
د -بالن�سبة للأجهزة ال�شخ�صية مثل �أجهزة الفيديو و�آالت الت�صوير و�أجهزة
احلا�سوب ...الخ يتم �إ�صدار ا�ستمارة ال�صادر اخلا�صة بها بوا�سطة امل�صارف
التجارية مقابل تعهد من العميل ب�إرجاع اجلهاز املعني.
( )2يجوز للم�صارف التجارية ا�ستخراج ا�ستمارة ال�صادر بالن�سبة للهدايا
والعينات بقيمة وبدون قيمة بعد �إبراز رخ�صة �صادر من وزارة التجارة على
�أن تتم معاجلة الهدايا والعــــــينات بقيـــمة وفق ًا للآتي:
�ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
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 الهدايا والعينات بقيمة خم�سة �آالف دوالر فما دون يجوز ا�ستالم قيمتهانقد ًا.
 الهدايا والعينات بقيمة اكرث من خم�سة �آالف دوالر يتم ا�ستالم قيمتهابتحويل من اخلارج فقط.
( )3ال�سماح للم�صارف التجارية با�ستخراج ا�ستمارات ال�صــــادر ( )EXللأغرا�ض
التالية:
 -1الأمتعة ال�شخ�صية للأجانب العاملني بالبالد بعد ا�ستيفاء ال�شروط التالية:
()iخطاب من اجلهة التي يعمل بها مقدم الطلب.
( )iiرخ�صة �صادر من وزارة التجارة.
 -2ال�سلع والأغرا�ض للم�شاركة يف املعار�ض اخلارجية بعد ا�ستيفاء ال�شروط
التالية:
( )iخطاب من وزارة التجارة – �إدارة املعار�ض.
( )iiرخ�صة �صادر من وزارة التجارة.
 -3ال�شاحنات والعربات واملعدات للالجئني بغر�ض العودة الطوعية وبدون قيمة
بعد ا�ستيفاء ال�شروط التالية:
( )iخطاب من املفو�ضية العامة للالجئني باملوافقة على الت�صدير.
(� )iiشهادة ملكية من �إدارة املرور لل�شاحنات والعربات.
(� )iiiشهادة مطابقة الأ�سماء باحل�صر والهوية �سارية املفعول من املفو�ضية
العامة للالجئني.
( )ivيف حالة التوكيل يجب �أن يكون موثق ًا.
(� )4صادر الذهب احلر:
�أ -غري م�سموح لأي جهة بت�صدير الذهب املنتج بوا�سطة التعدين الأهلي ويتم
ت�صديره بوا�سطة بنك ال�سودان املركزي فقط.
ب -ي�سمح لل�شركات املرخ�ص لها بالعمل يف جمال تنقيب الذهب ولها اتفاقيات مع
حكومة ال�سودان بت�صدير �إنتاجها من الذهب بعد ت�صفيته وتنقيته مب�صفاة
اخلرطوم.
ج -يحظر ت�صدير الذهب اخلام.

طريقة الت�صدير:

�أن تكون طريقة الدفع امل�ستخدمة يف �صادر الذهب احلر هي طريقة الدفع املقدم
بتحويل القيمة من اخلارج.
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ح�صيلة ال�صادر:

بالن�سبة لل�شركات العاملة يف جمال �إنتاج وت�صدير الذهب :
 ي�سمح لل�شركات العاملة يف جمال �إنتاج وت�صدير الذهب بفتح ح�سابات بالنقدالأجنبي يف امل�صارف العاملة بال�سودان يتم تغذيتها بح�صيلة �صادرات الذهب.
 يتم ا�ستخدام ح�صيلة �صادرات الذهب يف املجاالت الآتية :(�أ) �إ�سترياد �إحتياجات الت�شغيل من قطع غيار ومواد و�سلع وخدمات.
(ب)	 �سداد مرتبات اخلرباء الأجانب بالنقد الأجنبي.
(ج) حتويل �أرباح امل�ساهمني الأجانب بالنقد الأجنبي.
(د) متويل م�شاريع التو�سع اخلا�صة بال�شركات يف جمال التعدين.
(هـ) �أي حتويالت �أخرى بالنقد الأجنبي للخارج تتعلق بتحقيق �أغرا�ض
ال�شركات.
(و) �أن يتم �شراء الر�صيد املتبقي ل�صالح بنك ال�سودان املركزي �أو امل�صرف
التجاري املعني وب�سعر ال�صرف ال�ساري يف تاريخ عملية ال�شراء.
(ز) تطبق ال�ضوابط املذكوره �أعاله على جميع ال�شركات العاملة يف جمال
�إنتاج وت�صدير الذهب.

البيانات الإح�صائية املطلوبة:

علي امل�صارف مد بنك ال�سودان املركزي � -إدارة النقد الأجنبي بالإدارة العامة
للأ�سواق املالية  -بالآتي:
�أ -راجعة �شهرية ل�صادر الذهب احلر وفق ًا للنموذج املعد لذلك.
ب -ك�شف �شهري بح�ساب ح�صيلة �صادر الذهب.
(� )5صادر الذهب بغر�ض الإ�صالح والإعادة:
يتم ت�صدير الذهب بغر�ض الإ�صالح والإعادة بعد ا�ستيفاء ال�شروط التالية:
�أ -رخ�صة �صادر من وزارة التجارة.
ب� -شيك �ضمان بالقيمة املراد ت�صديرها ح�سب �شهادة الهيئة العامة
للموا�صفات واملقايي�س ي�سري ملدة �شهر واحد فقط من تاريخ حتريره.
ج-يف حالة ف�شل العميل يف �إرجاع الذهب امل�صدر بغر�ض الإ�صالح والإعادة
خالل فرتة ال�شهر املذكورة على امل�صارف �إخطار بنك ال�سودان املركزي
التخاذ الإجراءات الالزمة.
( )6ال�صادرات التي ت�صدق بها احلياة الربية بعد ا�ستيفاء ال�شروط التالية:
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( )iخطاب من �إدارة احلياة الربية يو�ضح نوع احليوانات وعددها وقيمتها.
( )iiرخ�صة �صادر من وزارة التجارة.
و -ال�سماح للم�صارف التجارية با�ستخراج ا�ستمارات ال�صــــادر ( )EXلل�شركات
العاملة يف جمال البرتول ,وذلك للإعادة النهائية �أو الإ�صالح والإعادة
بعد ا�ستيفاء الآتي:
( )iخطاب من وزارة النفط باملوافقة على الت�صدير.
( )iiرخ�صة ت�صدير من وزارة التجارة.
(� )7صادر ال�سم�سم �إىل جمهورية م�صر العربية عن طريق الرب:
( )iال ي�سمح للم�صارف بت�صدير ال�سم�سم �إىل جمهورية م�صر العربية بطريقة
البيع حتت الت�صريف.
( )iiعلى امل�صدر تقدمي ال�ضمانات الكافية ال�سرتداد احل�صيلة يف حالة
الت�صدير بطريقة الدفع �ضد امل�ستندات.
(� )iiiأن يتم �ضمان الكمبيالة بوا�سطة بنك امل�ستورد يف حالة الدفع الآجل.
(� )ivأن يتم الت�أمني على ح�صيلة ال�صادر بوا�سطة الوكالة الوطنية لت�أمني
ومتويل ال�صادرات �أو �شركة �شيكان للت�أمني و�إعادة الت�أمني املحدودة.
(� )8صادر ال�صمغ العربي:
ي�سمح للم�صارف بتكملة االجراءات امل�صرفية وا�صدار ا�ستمارة ( )EXل�صادر
ال�صمغ العربي بكل انواعه ولكافة اجلهات امل�صدرة طبق ًا ملوا�صفات الهيئة
ال�سودانية للموا�صفات و املقايي�س.
(� )9صادر الذرة:
يحظر ت�صدير الذرة وعلى امل�صارف �إيقاف ا�ستالم �أي طلبات �أو اتخاذ �أي �إجراء
متعلق ب�صادر الذرة.
( )10يحظر ت�صدير الفحم النباتي بنوعيه (الطلح وامل�سكيت) .
( )11ي�سمح ب�صادر الب�صل بجميع طرق الدفع الواردة ،املو�ضحة يف البند (هـ)
طرق الدفع و هي :
• خطاب االعتماد اطالع.
• خطاب االعتماد قبول.
• الدفع املقدم.
• الدفع �ضد امل�ستندات.
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• التح�صيل امل�ستندي قبول.
• البيع حتت الت�صريف

 -4الدفع املقدم واملدفوعات غري املنظورة املتعلقة بالتجارة
اخلارجية:

(�أ) يق�صد باملدفوعات غري املنظورة املتعلقة بعمليات التجارة اخلارجية (ا�سترياد
وت�صدير) ما يلي:
 فروقات الأوزان. فروقات النولون. العموالت والر�سوم وامل�صروفات البنكية املتعلقة بعمليات ال�صادر واال�سترياد.ب) يف حالة الدفع املقدم ( )Advance Paymentل�شراء عمليات ال�صادر يجب �أن
يكون من امل�صادر التالية-:
 دفع مقدم مبوجب اعتمادات م�ستندية (.)Letter of Credit حتويالت نظيفة من اخلارج.ج) يف حالة الدفع املقدم ت�ستخرج ا�ستمارة ت�صدير الب�ضائع ( )EXفور ًا وتر�سل
ال�صورة �إىل �إدارة النقد الأجنبي  -م�شفوعة با�ستمارة ( )Rو�صورة من م�ستند
التحويل من اخلارج.
د) غري م�سموح مطلق ًا ب�إعادة ا�ستخدام املبالغ امل�ضافة �إىل ح�ساب ال�صادر يف
�سداد قيمة �أي �صادرات �أخرى �سواء كانت عن طريق الدفع املقدم او �أي طرق
�أخرى.

� -5ضوابط عامــة:

على امل�صارف الإلتزام بالآتي:
 على امل�صارف مراعاة االلتزام بالقواعد امل�صرفية الدولية اخلا�صةباالعتمادات والتح�صيالت.
 غري م�سموح بتداول امل�ستندات باليد وي�ستثني من ذلك البيع حتت الت�صريفوكذلك الدفع املقدم.
ي�سمح للم�صارف با�ستالم حتويالت ح�صائل ال�صادر من بلدان �أخرى غري التي متالت�صدير لها يف حالة وجود �صعوبة يف حتويل ح�صائل ال�صادر من البلدان التي
مت الت�صدير لها .
 ي�سمح بدفع قيمة الهدايا والعينات بكل و�سائل الدفع مبا يف ذلك الدفع النقدى. بالن�سبة للدفع املقدم يتم ذلك مبوجب حتويل من اخلارج.�ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
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 بالن�سبة لل�صادر عن طريق البيع حتت الت�صريف يجب مراعاة ال�ضوابطالتالية:
• �أن يوقع امل�صدر تعهد ًا مكتوب ًا با�ستجالب احل�صيلة خالل املهلة املحددة وحتمل
املخاطر التجارية علي �أال يقل املبلغ عن قيمة الب�ضاعة ( )FOBح�سب ال�سعر
العاملي.
• غري م�سموح بت�صدير كل من �سلع ال�سم�سم ،ال�صمغ العربي ،القطن ،الذرة،
الكركدي ،االبل ،االبقار ،ال�ض�أن ،املاعز ،اجللود و اللحوم عن طريق البيع
حتت الت�صريف.
•
-

غري م�صرح بتغذية ح�سابات املقيمني وغري املقيمني بالنقد اجلنبي من ح�سابات
ال�صادر.
�أن تتم عمليات الت�صدير التجاري وفق ال�سيا�سات ال�صادرة من وزارة التجارة.
مراعاة �أن تكون �أ�سعار ال�صادر املعتمدة بالعقودات يف حدود م�ؤ�شرات الأ�سعار
العاملية التي ت�صدرها وزارة التجارة.
على امل�صارف موافاة وزارة التجارة يومي ًا ب�صورمن العقودات التي يتم
اعتمادها.

 يجب ملء ا�ستمارة احل�صر لدى مكاتب وزارة التجارة مبواينء الت�صدير. �أن يتم تقدمي طلبات ال�صادر غري التجاري (العينات بقيمة �أو بدون قيمة)والهدايا وبغر�ض اال�صالح واالعادة ...الخ مبا�شرة لوزارة التجارة.
 على امل�صارف التجارية مراعاة عدم اعتماد عقودات ال�صادر للم�صدريناملق�صرين و�سيقوم بنك ال�سودان املركزي مبد امل�صارف بقوائم ه�ؤالء امل�صدرين
من وقت لآخر.
 على امل�صارف عدم ربط ال�صادر بالوارد يف اطار اتفاقية الكومي�سا علي �أن يتمالتنفيذ يف اطار النظم وال�ضوابط املنظمة لذلك.
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�ضـوابط واجراءات اال �سـترياد
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الف�صل الثالث
�ضـوابط واجراءات اال �سـترياد

�أو ً
ال� :ضوابط عامة تطبق على كافة طرق اال�سترياد:
 )1يجب �أن يكون العميل حا�ص ًال على �سجل امل�ستوردين من وزارة التجارة و�أن
يكون ال�سجل �ساري املفعول و�أن يتم االحتفاظ ب�صورة من ال�سجل مبلف
العميل على �أن تكون ال�سلعة امل�ستوردة �ضمن املجموعة امل�سموح بها بال�سجل
(مرفق رقم.)1
 )2ال يجوز للم�صارف البدء يف �أي �إجراءات م�صرفية �أو �إجراءات حتويل نقد
�أجنبي للخارج لأغرا�ض اال�سترياد – لكافة طرق اال�سترياد وبكل و�سائل
الدفع � -إال مبوجب ا�ستمارة اال�سترياد الإلكرتونية (.)IM
 )3عند البـدء يف الإجراءات امل�صرفية املتمثلة يف ملء ا�ستمارة اال�سترياد
الإلكرتونية ( ،)IMيجب �أن يقوم العميل ب�إرفاق فاتورة مبدئية �أو �صورة من
كاف من و�صول الب�ضاعة ،وذلك
وقت ٍ
العقد مع طلب اال�سترياد ،وذلك قبل ٍ
لكافة طرق الدفع امل�سموح بها يف عمليات اال�سترياد واملو�ضحة يف البند ()22
�أدناه.
 )4على م�صرف امل�ستورد ملء اجلزء املخ�ص�ص للم�ستورد با�ستمارة اال�سترياد
الألكرتونية وميثل ذلك بدء الإجراءات امل�صرفية املتعلقة بكل عملية
ا�سترياد على حدة .
 )5على م�صرف امل�ستورد ملء اجلزء املخ�ص�ص للم�صرف با�ستمارة اال�سترياد
الألكرتونية على �أن يتم التوقيع عليها بوا�سطة امل�صرف بتوقيعني معتمدين.
 	)6على �سلطات اجلمارك ملء اجلزء املخ�ص�ص لها با�ستمارة اال�سترياد
الألكرتونية علي �أن يتم التوقيع عليها بوا�سطة اجلمارك بتوقيعني
معتمدين.
 	)7على �سلطات اجلمارك مراعاة عدم الإفراج عن �أي �سلعة �أو ب�ضاعة يتم ا�ستريادها
لداخل ال�سودان عرب كافة املوانئ واملحطات الربية والبحرية واجلوية �إال
مبوجب ا�ستمارة اال�سترياد الإلكرتونية ( )IMوي�شمل ذلك اال�سترياد عرب جتارة
احلدود مع الدول املجاورة واال�سترياد من املناطق احلرة وال�شراء من البوند
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احلر �إىل الداخل وال ي�شمل التجارة العابرة (الرتانزيت) والب�ضائع امل�ستجلبة
للمناطق احلرة والبوند احلر.
 )8على امل�صارف عدم �إكمال الإجراءات امل�صرفية املتمثلة يف تعبئة اجلزء
املخ�ص�ص للم�صرف من ا�ستمارة اال�سترياد الإلكرتونية �إال بعد ا�ستالم خطاب
باملوافقة على اال�سترياد �صادر من اجلهات ذات االخت�صا�ص الفني ببع�ض
ال�سلع كما هو مبني بقائمة ال�سلع (مرفق رقم  )2وبعد و�ضع ختم هذه اجلهات
على الفواتري املبدئية.
 )9على جميع امل�صارف االلتزام ب�إر�سال �صورة من ا�ستمارة اال�سترياد ( )IMعند
ملئها لوزارة التجارة يومي ًا مع مراعاة دقة وو�ضوح املعلومات يف كل ال�صور
املر�سلة.
 )10على جميع امل�صارف تداول �إ�ستمارات اال�سترياد بني اجلهات ذات ال�صلة عرب
نظام الربط ال�شبكي لتداول �إ�ستمارات ال�صادر والوارد الكرتوني ًا.
 )11على امل�صارف عدم �إكمال الإجراءات امل�صرفية ال�سترياد �أي ب�ضاعة ما مل
يربز امل�ستورد �شهادة من�ش�أ من الدولة التي مت ا�سترياد الب�ضائع منها.
 )12بالن�سبة للب�ضائع امل�ستوردة من دولة خالف دولة املن�ش�أ يجب �أن ت�صحب
الب�ضاعة �شهادة �صادرة من الغرفة التجارية بالدولة امل�صدرة.
 )13بالن�سبة لل�سلع و الب�ضائع الواردة من دول منطقة الكومي�سا (مرفق رقم )3
ودول منطقة التجارة احلرة العربية الكربى (مرفق رقم  )4فان �شهادات
املن�ش�أ اخلا�صة بها يجب �أن تعتمد من الغرف التجارية و وزارات التجارة يف
دول املنطقتني املذكورتني ،وذلك وفق ًا لن�ص االتفاقيات التي حتكم التجارة
بني الدول التي تتمتع بع�ضوية املنطقتني.
 )14يطبق الإجراء الوارد �أعاله بالن�سبة ل�شهادات املن�ش�أ على كافة عمليات
اال�سترياد و ي�ستثني من ذلك:
�أ -اال�سترياد لال�ستعمال ال�شخ�صي.
ب -ال�سلع التي تقل قيمتها عن ع�شرة �ألف دوالر �أمريكي �أو ما يعادلها.
 )15يجب تداول م�ستندات ال�شحن وجميع امل�ستندات املطلوبة عن طريق امل�صرف
املحلـي والبنك املرا �سل باخلارج بطريقه مبا�شرة وعدم قبول �أي م�ستندات
�ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي

31

يتم تداولها باليد ،على �أنه يجوز ا�ستثناء الآتي:
�أ -تكملة الإجراءات امل�صرفية و�إ�صدار ا�ستمارة ( )IMمل�ستندات اال�سترياد
(بخالف خطابات االعتماد) التي تر�سل بوا�سطة امل�صدرين باخلارج
للم�صرف املعني مبا�شر ًة يف حالة تعذر �إر�سالها عرب املرا�سل.
ب -تداول امل�ستندات باليد لل�سلع املذكورة �أدناه والتي تتميز ب�أنها �سريعة
التـلف وتتطلب الإ�سراع ب�إكمال �إجراءاتها امل�صرفية وال�سلع هي:
• الأدوية والأم�صال.
• اخل�ضر والفاكهة ،ويف هذه احلالة ميكن قبول �صور امل�ستندات املر�سلة
بالفاك�س على �أن يقوم العميل ب�إبراز امل�ستندات الأ�صلية الحق ًا.
• منتجات الألبان ماعدا اللنب املجفف.
• جميع منتجات الأجبان.
• الفـراخ املربدة واملجمدة.
• الزهور والورد الطبيعي املقطوف.
• البي�ض والكتاكيت.
• قطع الغيار امل�ستعجلة والتي يتم �شحنها بالطائرة ،و ذلك بالن�سبة
لال�ستثمار وال�صناعة و ال تتعدى قيمتها ع�شرة �ألف دوالر.
ج� -إعفاء الكتب واملجالت وال�صحف من �شرط �إكمال الإجراءات امل�صرفية
على �أن يتم حتويل القيمة بعد التخلي�ص وبعد تقدمي الآتي- :
• الفاتورة املبدئية.
• ا�ستمارة اال�سترياد (.)IM
 )16يجب �أن يطلع العميل على م�ستندات ال�شحن للت�أكد من مطابقتها لل�شروط
واملوا�صفات بغر�ض القبول واملوافقة �أو الرف�ض على �أن يتم ذلك كتابة.
 )17على كافة امل�صارف االلتزام التام ب�أن يتم اال�سترياد (� )C&Fأي �أن ت�صدر
بولي�صة الت�أمني من ال�شركات العاملة بال�سودان وعدم قبول �أي ت�أمني على
الواردات م�صدر من جهة خارجية با�ستثناء اجلهات التالية:
�أ -الأمم املتحدة وبعثاتها.
ب -البعثات الدبلوما�سية.
ج-غري املقيمني بال�سودان وقت التعاقد على اال�سترياد.
د -احلاالت التي تتطلب ومل�صلحة قومية �إجراء الت�أمني عليها من قبل �شركات
ت�أمني خارج ال�سودان يجب احل�صول على موافقة الهيئة العامة للرقابة
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على �أعمال الت�أمني.
 (18يتم فتح ح�ساب مكتبي و�سيط (  )Office Accountي�سمى ح�ساب اال�سترياد
با�سم امل�ستورد تتم �إدارته على النحو التايل-:
( )1تتم تغذية احل�ساب باملبالغ التي يتم �شرا�ؤها بوا�سطة امل�ستورد
من م�صرفه �أو �أي م�صرف �آخر  ،بالإ�ضافة �إىل املبالغ التي يح�صل عليها
امل�ستورد من ح�سابات �صادر با�سمه �أو من ح�سابات �صادر با�سم م�صدرين �آخرين.
( )2ال يتم اخل�صم من ح�ساب اال�سترياد �إال لغر�ض �سداد الهوام�ش النقدية
للإعتمادات او �سداد قيمة م�ستندات ا�سترياد حان اجل �سدادها .
( )3يف حالة �إلغاء عملية اال�سترياد يتم �إعادة املبالغ املخ�صومة من ح�ساب
اال�سترياد املكتبي لذات احل�ساب فور ًا.
( )4ال يجوز �أن تبقى املبالغ امل�ضافة يف ح�ساب اال�سترياد لفرتة تزيد عن
�شهر  ،و�أية مبالغ تتخطى هذا القيد الزمني يتم خ�صمها �أو ًال ب�أول من ح�ساب
اال�سترياد و�شرا�ؤها بوا�سطة امل�صرف وتوزع بن�سبة  %70ل�صالح بنك ال�سودان
املركزي و ب�سعر �صرفه املعلن و %30ل�صالح امل�صرف التجاري و ب�سعر �صرفه
املعلن.
 )19ي�سمح بقبول طرق الدفع التالية يف عمليات الإ�سترياد:
خطابات �إعتماد �إطالع ( .)sight L/C خطابات �إعتماد قبول ( .)Acceptance L/C الدفع �ضد امل�ستندات ( .)CAD الدفع املقدم ( .)Advance payment الدفع الآجل ( .)D/A �أي طرق دفع �أخري حتال لبنك ال�سودان املركزي للموافقة امل�سبقة عليها. )20ي�سمح للم�صارف با�ستخدام كل طرق الدفع امل�سموح بها لتنفيذ عمليات
اال�سترياد لل�سلع اال�سا�سية ذات االولوية (القمح ،االدوية ،االجهزة واملعدات
الطبيه ،مدخالت االنتاج الزراعي وال�صناعي ،الآالت واملعدات الرا�سمالية)
واال�سترياد لأغرا�ض اال�ستثمار .اما بالن�سبة لل�سلع االخرى فيتم �إ�ستريادها
عن طريق خطابات االعتمادات امل�ستندية �إطالع ( )Sight/Lcsوالدفع �ضد
امل�ستندات ( )Cash Against Documentوالدفع املقدم(.)Advance Payment
 )21يف حالة رف�ض امل�ستندات �أو يف حالة عدم متابعة العميل امل�ستورد لها �أو يف
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حالة ف�شله يف دفع قيمة امل�ستندات �أو يف حالة عدم قبول امل�ستندات ،على
امل�صرف املعني �إخطار البنك الذي قام ب�إر�سال امل�ستندات مع اتباع تعليماته
وفق ًا للقواعد والأعراف الدولية التي حتكم طريـقة الدفع املعمول بها.
 )22يف حالة رف�ض �إدخال ب�ضاعة لعدم مطابقتها املوا�صفات �أولأي �سبب �آخر،
تكون م�سئولية �سلطات اجلمارك رد ا�ستمارة اال�سترياد ( )IMامل�ستعملة
للعملية املعنية �إىل بنك ال�سودان املركزي – �إدارة النقد الأجنبي مظهرة يف
اجلزء املخ�ص�ص ل�سلطات اجلمارك مبا يفيد بعدم ال�سماح ب�إدخال الب�ضاعة،
وتكون م�سئولية العميل امل�ستورد ا�سرتداد قيمة الب�ضاعة �أو ا�سترياد �سلعة
بديلة من نف�س النوع وم�ستوفية لل�شروط خالل فرتة �أق�صاها �ستة �أ�شهر من
تاريخ تظهري اجلمارك ال�ستمارة اال�سترياد و�سيقوم بنك ال�سودان املركزي
باملتابعة مع �سلطات اجلمارك وامل�صرف املعني وامل�ستورد وتطبيق العقوبات
املنا�سبة على امل�ستورد الذي يف�شل يف الوفاء بذلك خالل املدة املحددة.
 )23على امل�صارف حت�صيل هام�ش ا�سترياد نقدي  %100لكافة طرق الدفع وجلميع
�سلع الوارد عند بـدء الإجراءات امل�صرفية املتعلقة باال�سترياد با�ستثناء:
 الأدوية والأم�صال الب�شرية والبيطرية ومدخالت االنتاج الزراعيوال�صناعي.
 على امل�صارف حتديد الهام�ش املنا�سب عند ا�سترياد ال�سلع امل�ستثناة بعاليه. )24ي�شكل اال�سترياد بخطابات اعتماد غري معززة (� )Unconfirmed L/Csأو
بخطابات اعتماد �آجلة ال�سداد �أو م�ستندات قبول م�ضمونة من امل�صرف �أو �أي
تعهدات �أخرى ملزمة للم�صرف ،ي�شكل م�سئولية على امل�صرف وعلى امل�صرف
احل�صول على التزام من عمالئه بال�سداد يف تواريخ اال�ستحقاق املحددة
و�أخذ ال�ضمانات الكافية والقيام بالتحويل يف تاريخ اال�ستحقاق املحـدد.
)25على امل�صارف عند الدخول يف التزامات ب�ش�أن اال�سترياد مراعاة االلتزام
ب�أ�س�س و�ضوابط التمويل امل�صريف و�ضوابط عمليات النقد الأجنبي ال�صادرة
من بنك ال�سودان املركزي.
 )26يجب تطبيق كافة االجراءات املنظمة لال�سترياد من اخلارج وذلك يف حالة
اال�سترياد للداخل من امل�ستودعات اجلمركية احلرة املوجودة خارج املنطقة
احلرة على �أن يتم تداول امل�ستندات عن طريق م�صارف حملية ميثـل �أحدهما
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م�صرف امل�صدر والآخر م�صرف امل�ستورد� .أما بالن�سبة للإ�سترياد من املناطق
احلرة فيتم تطبيق كافة الإجراءات املنظمة للإ�سترياد من املناطق احلرة
الواردة يف الف�صل ال�سابع ثاني ًا( ب).
 )27يحظر الإ�سترياد بدون حتويل قيمة () Nil Valueعدا للأغرا�ض التالية :
(�أ) لأغرا�ض الإ�ستعمال ال�شخ�صي و�إ�سبريات ماكينات امل�صانع
امل�ستعجلة :
ي�سمح ل�سلطات اجلمارك بتخلي�ص الواردات بدون حتويل قيمة و التي ال تتجاوز
قيمتها مبلغ  10,000يورو ( فقط ع�شرة �ألف يورو ) �أو مايعادلها من العمالت
الأجنبية الأخرى وللأغرا�ض التالية فقط :
 الأمتعة والأغرا�ض للإ�ستخدام ال�شخ�صي. قطع غيار ماكينات امل�صانع امل�ستعجلة والتي يتم �شحنها بالطائرة على �أنتكون م�ستندات ال�شحن با�سم عمل امل�شروع املعني.
(ب) العربات للإ�ستعمال ال�شخ�صي :
ي�سمح با�سترياد العربات للإ�ستخدام ال�شخ�صي بدون حتويل قيمة وفق ًا ل�سيا�سة
و�ضوابط وزارة التجارة.
(ج) لأغرا�ض الإ�ستثمار :
ي�سمح للم�صارف ب�إ�ستخراج �إ�ستمارات الإ�سترياد ( )IMبدون حتويل قيمة
لأغرا�ض الإ�ستثمار وفق ًا لل�ضوابط الواردة �أدناه :
تقدمي �شهادة ت�سجيل من امل�سجل التجاري العام . تقدمي ترخي�ص الإ�ستثمار النهائي املمنوح للم�شروع من اجلهاز القومي للإ�ستثمار�أو ال�صادر من مفو�ضيات و�إدارات الإ�ستثمار بالواليات.
تقدمي ك�شف باملعدات والآليات والإحتياجات املراد �إ�ستريادها معتمدة مناجلهاز القومي للإ�ستثمار �أو من مفو�ضيات و�إدارات الإ�ستثمار بالواليات والإدارة
العامة للجمارك .
 تقدمي خطاب �صادر من اجلهاز القومي للإ�ستثمار �أو مفو�ضيات و�إداراتالإ�ستثمار بالواليات للإدارة العامة للجمارك باملعدات والآليات والإحتياجات
املراد �إ�ستريادها للم�شروع .
 للم�ستثمر احلق يف �إ�ستجالب التجهيزات الر�أ�سمالية جمتمعة عند بدايةامل�شروع �أو وفق برنامج ومراحل تنفيذ امل�شروع املعتمدة بوا�سطة اجلهاز القومي
�ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
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للإ�ستثمار �أو مفو�ضيات و�إدارات الإ�ستثمار بالواليات.
 ي�سمح للم�شاريع الإ�ستثمارية ب�إ�سترياد املواد اخلام الواردة بك�شف الإحتياجاتاملعتمدة من اجلهاز القومي للإ�ستثمار �أو مفو�ضيات و�إدارات الإ�ستثمار
بالواليات.بدون حتويل قيمة خالل ال�سنة الأوىل فقط من بداية �إنتاج
امل�شروع التي يحددها اجلهاز القومي للإ�ستثمار �أو مفو�ضيات و�إدارات
الإ�ستثمار بالواليات.
 يجب �أن تكون م�ستندات الإ�سترياد (الفواتري وم�ستندات ال�شحن وغريها منامل�ستندات ب�إ�سم امل�شروع الإ�ستثماري املعني ).
يتم تخلي�ص الواردات املذكورة يف (�أ) و(ب) �أعاله بوا�سطة �سلطات اجلمارك
فقط وبدون �إ�ستمارة الإ�سترياد (.)IM
على امل�صارف عدم �إ�ستخراج �إ�ستمارة اال�سترياد ( )IMلأي واردات متت بدون
حتويل قيمة ( )Nil Valueوب�أي مبلغ عدا املذكورة يف (ج) �أعاله.
)28يحظر على امل�صارف الدخول يف �أي ترتيبات ال�سترياد ال�سلع املذكورة �أدناه:
 اخلمور واملخدرات. �أدوات لعب املي�سر. الأ�سلحة والذخرية واملتفجرات غري املرخ�صة. -مادة حت�سني اخلبز .Potassium Bromide

 لعب الأطفال التي متاثل يف حجمها وت�صميمها الأ�سلحة النارية. ال�سلع املحظور ا�ستريادها بقرارات وزير التجارة. )29يحظر على امل�صارف تنفيذ تعليمات املرا�سل بالإفراج عن م�ستندات
اال�سترياد بدون دفع قيمتها بوا�سطة امل�ستورد (� )Free Of Paymentأو
قبول خطابات املخال�صة �أو ب�أي �شكل ي�ؤدي �إىل �إكمال عملية ال�سداد
خارج امل�صرف.
 )30يحظر ا�سترياد ف�سائل و�أن�سجة النخيل لل�سودان عدا ف�سائل النخيل
الن�سيجية املحتوية على ثالثة �إىل �أربعة �أوراق �أولية ومزروعة يف تربة
�صناعة معقمة من املعمل مبا�شرة.
 )31ا�ستخراج �أورنيك رقم ( )10للر�سائل الواردة من جنوب �إفريقيا:
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	�إلزام ال�شركات ب�إيفاد مندوب من احلجر الزراعي (على نفقة امل�ستورد)�إىل بلد املن�ش�أ لفح�ص الر�سائل املعاملة وقبل �شحنها للت�أكد من خلوها من
امل�سببات املر�ضية� ،أي �أن تتم عملية الفح�ص قبل حالة الر�سائل الكبرية
لتاليف عملية �إعادة ال�شحن �أو �إعدامها كحاجز �أمام التجارة الدولية.
	�إلزام ال�شركات با�ستخراج �إذن ال�سترياد �أورنيك احلجر الزراعي رقم ()10قبل �إجراءات اال�سترياد حتى يتم حتديد �أنواع امل�سببات املر�ضية املمنوع
دخولها ح�سب نوع البذور من �أجل الزراعة والإكثار.
 البذور الواردة بغر�ض البحث العلمي يجب �أن تكون مطابقة للموا�صفات منحيث الكمية وال�صنف من جهات بحثية معروفة.
� )32إجراءات حتوطية للحيلولة دون انتقال مر�ض �أنفلونزا الطيور �إىل ال�سودان:
 ي�سمح للم�صارف بالدخول يف ترتيبات م�صرفية ال�سترياد الطيور الداجنةوالربية ومنتجاتها من كل دول العامل وفقا للآتي:
�أ� -أن يكون طلب اال�سترياد با�سم �صاحب املزرعة.
ب -احل�صول على ت�صديق احلكومة الوالئية – التي توجد بها املزرعة –
على اال�سترياد.
ج -التقيد ببقية �ضوابط اال�سترياد الأخرى ال�صادرة من بنك ال�سودان
املركزي.
د -يتم تطبيق �إجراءات اال�سترياد وفق �ضوابط املنظمة العاملية ل�صحة
احليوان ( )OIEخا�صة فيما يتعلق باحل�صول على ال�شهادة ال�صحية
البيطرية ال�صادرة من ال�سلطات البيطرية معتمدة من ال�سفارة
ال�سودانية بدولة املن�ش�أ.
 )33تقرر عدم �إ�صدار �أي ت�صديقات جديدة ال�سترياد الذرة الرفيعة من تاريخ
�إ�صدار خطاب وزارة رئا�سة اجلمهورية بتاريخ �/23أكتوبر 2005 /م.
� )34أي ا�سترياد ملعدات تخ�ص �صناعة االت�صاالت وتقنية املعلومات يجب ان يكون
عرب اعتماد مفتوح من احد البنوك العاملة بالبالد ووفق فاتورة مبدئية
معتمدة من الهيئة القومية لالت�صاالت.
 )35حظر ا�سترياد االرز امل�صري والفول امل�صري والعد�س عرب احلدود ال�سودانية
ً
وخا�صة ميناء او�سيف وان يتم ا�سترياد تلك ال�سلع عرب ميناء
امل�صرية
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بورت�سودان او ميناء �سواكن وميناء حلفا فقط.
 )36ي�سمح بدخول الب�ضائع الدمناركية للبالد.
ثاني ًا� :ضوابط منح التمويل لأغرا�ض اال�سترياد:
على امل�صارف التي ترغب يف منح التمويل بالنقد الأجنبي لعمالئها امل�ستوردين
االلتزام بالآتي-:
( )1يف حالة الدخول يف عمليات متويل بالنقد الأجنبي لأول مرة على امل�صارف
العاملة احل�صول على موافقة بنك ال�سودان املركزي امل�سبقة (�إدارة النقد
الأجنبي).
( )2يتم منح التمويل بالنقد الأجنبي بوا�سطة امل�صارف ال�سترياد كافة ال�سلع
امل�سموح با�ستريادها وفق ال�ضوابط املنظمة لال�سترياد عدا �سلعتي التبغ
وال�سجائر.
(� )3أن تكون فرتة التمويل ح�سب طبيعة العملية وعلى امل�صارف االلتزام
مبن�شورات بنك ال�سودان املركزي اخلا�صة بال�ضوابط امل�صرفية العامة
و�أ�س�س منح التمويل مع مراعاة اخذ ال�ضمانات الكافية التي متكن امل�صرف من
ا�سرتداد التمويل يف تاريخ اال�ستحقاق.
( )4يتم التمويل من امل�صادر التالية:
(�أ) موارد امل�صرف املختلفة بالنقد الأجنبي لكل القطاعات واالن�شطة
خا�صة القطاع الزراعي ويجوز توجيه  %70من الودائع اال�ستمارية
بالنقد االجنبي للتمويل متو�سط االجل.
(ب) خطوط التمويل التي يتح�صل عليها امل�صرف من مرا�سليه.
( )5يتم منح التمويل بكل �صيغ التمويل الإ�سالمية عدا �صيغة امل�ضاربة املطلقة.
( )6يف حالة التمويل ب�صيغة امل�شاركة يحدد امل�صرف م�شاركة العميل يف ر�أ�س مال
العملية وهوام�ش االدارة مع مراعاة �ضوابط وا�س�س التمويل امل�صريف.
( )7يتم التمويل ب�صيغة املرابحة وفق ًا للمر�شد الفقهي ال�صادر يف هذا اخل�صو�ص
من بنك ال�سودان املركزي.
( )8يحدد كل م�صرف ن�سبة ن�صيب امل�ضارب يف الربح يف حالة التمويل ب�صيغة
امل�ضاربة املقيدة.
( )9عدم قبول الأوراق املالية امل�صدرة حملي ًا ك�ضمان لأي متويل خارجي �أو
38

�ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي

رهونات ل�صالح غري املقيمني.
()10على امل�صرف �أخذ ال�ضمانات الكافية.
( )11غري م�سموح للم�صارف �إ�صدار خطابات ال�ضمان بغر�ض اال�سترياد با�ستثناء
خطابات ال�ضمان البحري للب�ضائع امل�ستوردة لل�سودان.
()12يف حالة دفع العميل املقابل املحلى ك�سداد للتمويل بالنقد الأجنبي ،على
امل�صرف ال�شروع فور ًا يف عمل االحتياطات الالزمة لتغطية االنك�شاف يف
موقف النقد الأجنبي من موارده الذاتية �أو من �أي م�صادر �أخرى وذلك
لتفادي حدوث �أي عجز يف موقف امل�صرف بالنقد الأجنبي.
()13يتم االلتزام بتطبيق كافة �أ�س�س و�ضوابط ال�سيا�سة التمويلية وال�ضوابط
والإجراءات الواردة مبن�شورات �ضوابط التمويل ال�صادرة من بنك ال�سودان
املركزي.
( )14يحظر على امل�صارف منح التمويل بالعملة املحلية لتغطية عمليات اال�سترياد
�سـواء بغر�ض تدبري النقد الأجنبي من �أي م�صدر �أو لأغرا�ض تغطية تكاليف
التخلي�ص �أو الرتحيل �أو خالفها من امل�صروفات املتعلقة ب�إكمال عمليات
ا�سترياد الب�ضائع وال�سلع  ,على �أن ت�ستثنى من ذلك مدخالت الإنتاج الزراعي
وال�صناعي والأدوية الب�شرية والبيطرية.
ثالثـ ًا� :ضوابط اال�سترياد بت�سهيالت خارجية:
 -1ي�سمح للم�صارف بالدخول يف التزامات �آجلة ال�سداد ال�سترياد ال�سلع اال�سا�سية
ذات االولوية (القمح ،االدوية ،االجهزة واملعدات الطبيه ،مدخالت االنتاج
الزراعي وال�صناعي ،الآالت واملعدات الر�أ�سمالية) واال�سترياد لأغرا�ض
اال�ستثمار ،وذلك عن طريق فتح اعتمادات �آجلة ال�سداد بالأق�ساط امل�ستحقة
�أو �إعطاء �أي تعهدات �أخري مثل قبول الكمبياالت �أو تظهريها �أو خالفها من
التعهدات وااللتزامات نيابة عن العمالء ،على �أن يكون العميل حا�ص ًال على
متويل من جهة خارجية ،و�أن يقدم للم�صرف امل�ستندات التي ت�ؤيد ذلك وعلى
امل�صرف االحتفاظ بامل�ستندات مبلف العملية.
 -2ان يتم حت�صبل هام�ش نقدي منا�سب بد ًال عن .%100
ال�سلع الر�أ�سمالية:
يتم ا�سترياد ال�سلع الر�أ�سمالية بت�سهيالت يف الدفع وفق ال�شروط التالية:
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�أ -ال�سلع التي تبلغ قيمة امل�ستندات اخلا�صة بها �أو تقل عن � 500ألف دوالر �أو
ما يعادلها بالعمالت احلرة الأخرى ي�سمح با�ستريادها ب�أي �أجل يف ال�سداد
وفق �شروط التعاقد.
ب  -ال�سلع التي تتجاوز قيمة امل�ستندات اخلا�صة بها � 500ألف دوالر �أو ما
يعادلها بالعمالت احلرة الأخرى يجب �أال تقل فرتة التمويل املمنوح عن
�سنتني.
ج -يجب �أال تزيد تكلفة التمويل عن ( )%2.5+LIBORبالن�سبة للتمويل الذي
تقل فرتته عن �سنتني.
د -يجب �أال تزيد تكلفة التمويل عن ( )%3+LIBORبالن�سبة للتمويل الذي
تكون فرتته �سنتني �أو �أكرث.
ال�سلع الأخرى (االدوية ،القمح ،االجهزة واملعدات الطبية ،مدخالت
االنتاج الزراعي وال�صناعي )امل�سموح با�ستريادها باجل يف ال�سداد:

 -1يجب �أال تزيد تكلفة التمويل عن ( )%1.5+LIBORيف حالة �أال تتعدى فرتة
التمويل عام ًا واحد ًا و ( )%2+LIBORيف حالة فرتة التمويل التي تزيد عن
عام واحد.
 -2بالن�سبة لعمليات اال�سترياد ب�أجل يف ال�سداد ودون �أن ت�شكل التزام ًا على
امل�صرف ( )A/Dلل�سلع امل�سموح با�ستريادها باجل يف ال�سداد يجب مراعاة
الأتي-:
�أ� /أن يكون امل�ستورد حا�ص ًال على متويل من جهة خارجية و�أن يقدم للم�صرف
امل�ستندات التي ت�ؤيد ذلك� ،أي �أن تظهر امل�ستندات املقدمة من امل�ستورد فرتة
وتكلفة التمويل وطريقة ال�سداد وعلى امل�صرف االحتفاظ بامل�ستندات
مبلف العملية.
ب� /أن يتم تداول امل�ستندات عن طريق امل�صارف.
ج /على امل�صرف احل�صول على تعهد مكتوب من عميله بال�سداد يف تواريخ
اال�ستحقاق املحددة.
د /يف حالة ف�شل العميل يف الوفاء بالتزاماته يف تاريخ اال�ستحقاق املحدد
على امل�صرف �إخطار بنك ال�سودان املركزي و�سيقوم بنك ال�سودان املركزي
بح�صر امل�ستوردين املق�صرين و�إ�صدار ن�شرة يحظر مبوجبها امل�ستوردين
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املتعرثين من احل�صول على �أي متويل جديد بغر�ض اال�سترياد.
� -3أن يكون اال�سترياد ب�أجل يف ال�سداد وفق ًا للأ�س�س امل�صرفية ال�سليمة والأعراف
والقواعد الدولية املتعارف عليها وال ي�سمح بقبول م�ستندات ا�سترياد ب�أجل
يف ال�سـداد ال يتم تداولها عرب امل�صارف.
 -4على امل�صارف موافاة بنك ال�سودان املركزي �إدارة النقد الأجنبي براجعة
�شهرية تو�ضح عمليات اال�سترياد بت�سهيالت يف الدفع التي متت خالل ال�شهر
عرب نظام الرواجع الإلكرتونية وفق ًا لال�ستمارة بالرمز(.)IMPUP
رابعـ ًا� :ضوابط اال�ســترياد بخطاب اعتماد م�ستندي اطالع

( :)Sight L/C

 )1على امل�صرف تطبيق كافة ال�ضوابط العامة املن�صو�ص عنهـا يف البند �أو ًال
�أعاله.
 )2على العميل تقدمي طلب لفتح خطاب اعتماد (م�ستندي اطالع) للم�صرف
وفق ال�شروط املطلوبة والواردة يف النظم والأعراف املوحدة لالعتمادات
امل�ستندية.
 )3على امل�صرف عدم ت�سليم م�ستندات ال�شحن للعميل �إال بعد �سداد قيمة
امل�ستندات كاملة بالنقد الأجنبي من ح�ساب امل�ستورد.
 )4يتم اخلتـم والتوقيع على امل�ستندات بوا�سطة امل�صرف بتوقيعني معتمديـن.
 )5على امل�صارف موافاة بنك ال�سودان املركزي �إدارة النقد الأجنبي براجعة
�شهرية تو�ضح عمليات اال�سترياد مبوجب خطابات اعتماد اطالع عرب نظام
الرواجع الإلكرتونية.
خام�سا ً �:ضوابط اال�سترياد بطريقة الدفع �ضـد امل�ستندات

(CAD):

 -1على امل�صرف تطبيق كل ال�ضوابط العامة املن�صو�ص عنهـا يف البند �أو ًال �أعاله.
 -2على امل�صرف عدم ت�سليم م�ستندات ال�شحن للعميل �إال بعد �سداد قيمة
م�ستندات ال�شحن بالنقد الأجنبي باخل�صم من ح�ساب امل�ستورد وال تقبل
خطابات املخال�صة وغريها من طرق اال�سترياد بدون حتويل قيمـة.
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�ساد�سـ ًا� :ضوابط اال�سترياد عن طريق الدفع املقدم:
 -1على امل�صرف تطبيق كل ال�ضوابط العامة املن�صو�ص عنها يف البند �أو ًال �أعاله.
� -2أن يحدد العميل التاريخ املتوقع �أو املحدد لل�شحن وو�صول امل�ستندات وعلى
امل�صرف االحتفاظ بامل�ستند الذي ي�ؤيد ذلك مبلف العملية.
 -3على العميل التعهد كتابة بـرد املبلغ خالل فرتة ال تتعدى الأ�سبوعني من
تاريخ انتهاء املدة املحددة لتنفيذ اال�سترياد وفى حالة ف�شل العميل يف تنفيذ
اال�سترياد خالل الفرتة املحددة يتم �إ�ضافة املبلغ امل�سـرتد حل�ساب الهام�ش.
� -4إذا فاق املبلغ املدفوع مقدم ًا خم�سني �ألف دوالر يف الوقت الواحد يجب على
امل�صرف �إ�صدار توجيهاته ملرا�سله باخلارج برد املبلغ بح�سابه لدى املرا�سل
خالل فرتة ال تتعدى الأ�سبوعني من تاريخ انتهاء املـدة املحددة لتنفيذ
اال�سترياد �إذا مل تقدم امل�ستندات.
 - 5يجوز للم�صارف متديد فرتة الأ�سبوعني املذكورة يف �ساد�س ًا(� )3أعاله بعد
انتهاء الفرتة الأوىل و�إخطار بنك ال�سودان املركزي بالفرتة اجلديدة فور
اتخاذ القرار بالتمديد.
 -6يف حالـة ف�شل العميل يف رد املبلغ خالل فرتة الأ�سبوعني امل�شار �إليها يف �ساد�س ًا
(� )3أعاله � -أو �أي متديد الحـق لها  -يتم رفع الأمر فور ًا بوا�سطة امل�صرف
لبنك ال�سودان املركزي �إدارة النقد الأجنبي مدعم ًا بامل�ستندات الالزمة
لفر�ض اجلزاءات عليـه.
�ســابع ًا� :ضوابط اال�سترياد بغر�ض اال�ستثمار:
ي�سمح بقبول كل طرق الدفع املو�ضحة بالبند �أو ًال الفقرة (� )19أعاله بالإ�ضافة
لال�سترياد بدون حتويل قيمة ووفق ًا لل�ضوابط املذكورة بالبند (� )27أعاله.
ثامنــ ًا� :ضوابط اال�سترياد للبــ�ضائع العابـرة(Transit):
� -1أن يكون الت�أمني ل�ضمان مرور ال�سلع عرب الأرا�ضي ال�سودانية يف �شكل تعهد
كتابي من وكيل ال�شركة الأجنبية الطالبة للنقل �أو �شركة النقل املتعاقد معها.
� -2أن يحمل منفي�ستو ال�شحن كلمة (ترانزيت).
� -3أال تتجاوز فرتة العبور �ستة �أ�شهر كحد �أق�صى.
 -4يجب حتديد خط �سري الب�ضاعة وحتديد املحطة اجلمركية التي تعرب عن
طريقها الب�ضائع الرتانزيت �إىل خارج احلدود.
 - 5تقوم �سلطات اجلمارك عند حمطة (اخلروج) با�ستالم م�ستندات العبور
و�إ�صدار �شهادة ت�ؤكد ذلك وال يتم الإفراج عن ت�أمني �ضمان العبور امل�شار �إليه
يف ثامن ًا (� )1أعاله �إال مبوجب هذه ال�شهادة.
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.-6الي�سمح بدخول الب�ضائع العابرة �إال �إذا تقدم �أ�صحابها ل�سلطات اجلمارك
باالتي:
 العقد املوقع بني ال�شركة الأجنبية الطالبة للنقل �أو وكيلها بال�سودان معتمد ًاوخمتوم ًا بوا�سطة �أحد البنوك ال�سودانية ،وذلك بعد ح�صول البنك على
تعهد من ال�شركة بتوريد ح�صيلة عقد النقل للبنك التجاري يف التاريخ
املحدد بتحويل من اخلارج.
 �أن يقوم البنك ب�إخطار بنك ال�سودان املركزي يف حالة ف�شل اجلهة الطالبةللنقل يف تنفيذ املطلوب.
 -7غري م�سموح للم�صارف بالدخول يف �أي ترتيبات م�صرفية ال�سترياد �سلع �أو
خدمات لدول اجلوار من املوارد القومية للبالد �سواء لفتح اعتمادات �أو
تعزيزها �أو ب�أي و�سيلة من و�سائل الدفع الأخرى.
-8يحظر عبور الإبل عرب جتارة الرتانزيت.
تا�سع ًا� :ضوابط اال�سترياد اخلا�صـة ببع�ض ال�سلع:
على امل�صارف تطبيق كافة ال�ضوابط العامة الواردة يف البند �أو ًال وال�ضوابط
اخلا�صة التى حتكم �أي من طرق الدفع املذكورة اعاله والتي ميكن �أن يتم ا�ستخدام
�أى منها عند ا�سترياد املبيدات،العربات،ال�شاحنات،الناقالت ،الإطارات واللنب
املجفف بالإ�ضافة �إىل ال�ضوابط الواردة �أدناه:
 - 1ا�سترياد املبيــدات:
ال يتم ا�سترياد املبيدات �إال عن طريق اعتماد م�ستندي وعلى امل�صارف عدم فتح �أي
اعتمادات ال�سترياد مبيدات ما مل تربز اجلهة امل�ستوردة رخ�صة ا�سترياد مبيدات -
�أورنيك رقـم (� - )3صادر من املجل�س القومي للمبيدات بوزارة الزراعة والغابات.
 -2ا�سـترياد العربـات والبكا�سي والرك�شات:
 على امل�صـــــــــارف االلتزام با�سترياد العربات والبكا�سي عن طريق خطاباالعتماد امل�ستندي �إطالع ( ، )sight L/Cمع االلتزام بتح�صيل هام�ش
نقدي قبل فتح الإعتماد وبن�سبة  %100بالعملة احلرة املفتوح بها
االعتماد�،أو عن طريق الدفع املقدم لكامل قيمة م�ستندات الإ�سترياد  ،على
�أن يكون املقدم بنف�س عملة امل�ستندات و�أن تقوم امل�صارف بتح�صيل الدفع
املقدم عند بدء الإجراءات امل�صرفية.
 يحظر على امل�صارف ا�سترياد العربات والبكا�سي عن طريق �أية ت�سهيالت يفال�سداد  -مبا يف ذلك جتزئة الهام�ش النقدي.
 ت�ستثنى ال�شاحنات والب�صات الكبرية (�سعة  25راكب ًا فما فوق ) مما �سبق�أعاله على �أن تط َبق عليها كافة الإجراءات وال�ضوابط الأخرى التي حتكم
�ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
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عملية �إ�ستريادها عرب امل�صارف.
 يتم ا�سترياد العربات بكميات جتارية بوا�سطة الوكالء املعتمدينامل�ستوردين لل�سيارات.
 يجب �أن يتم اال�سترياد من دول املن�شـ�أ. يجب االلتزام التام باملوا�صفات الفنية خا�صة موديل ال�سيارة ح�سبال�ضوابط ال�صادرة من وزارة التجارة وال�سارية يف هذا ال�ش�أن.
 يف حالة الإعفاء �أو اال�ستثناء من �ضوابط وزارة التجارة مثل �شهادة املن�ش�أو�شرط املوديل بالن�سبة للعربات وال�شاحنات و اال�سترياد من غري دول
املن�ش�أ والوكيل يطلب خطاب من وزارة التجارة بالإعفاء �أو اال�ستثناء
بتوقيع الأ�شخا�ص املخول لهم ذلك.
 يحظر ا�سترياد الرك�شات. يحظر ا�سترياد �سيارات التاونر والداما�س (�أجماد) التي ت�ستخدم الغازالطبيعي يف عملية الوقود.
 يحظر ا�سترياد العربات واملوتو�سيكالت امل�ستعملة املخالفة ل�شروط املوديلوال ي�سمح ب�إنزالها من البواخر وال تخلي�صها مقابل �أي ر�سوم �أو غرامة
وي�ستثنى من ذلك ال�شاحنات حمولة 20طن ف�أكرث.
 حتفظ كل العربات والآليات واملتحركات التي ت�صل للموانئ البحريةال�سودانية يف حظائر خارج امليناء.
 -3ا�سترياد ال�شاحنات والناقالت:
على امل�صارف عدم الدخول يف �أي ترتيبات م�صرفية ال�سترياد �شاحنات �أو ناقالت
�أال بعد ا�ستيفاء الآتي:
(�أ) احل�صول على موافقة من الهيئة القومية للطرق واجل�سور مت�ضمنة
املوا�صفات املطلوبة وفق ًا للإعالن ال�صحفي رقم ( )26121ال�صادر من وزارة
التجارة (مرفق رقم .)5
(ب) احل�صول على فاتورة مبدئية بال�شاحنات �أو الناقالت املراد ا�ستريادها
مو�ضحا فيها كافة املوا�صفات املطلوبة وفق ًا ملوافقة الهيئة القومية للطرق
واجل�سور.
(ج)يف حالة اال�سترياد بخطابات اعتماد يجب �أن ت�ضمن املوا�صفات املحددة
يف موافقة الهيئة القومية للطرق واجل�سور �ضمن �شروط االعتماد ويف
حالة اال�سترياد بطرق الدفع الأخرى يجب �أن تتطابق املوا�صفات الواردة
بالفاتورة املبدئية مع املوا�صفات الواردة بالفاتورة النهائية وان يكون كل
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ذلك متطابق ًا مع موافقة الهيئة العامة للطرق واجل�سور.
 - 4ا�سترياد الإطارات :
 ي�سمح با�سترياد الإطارات اجلديدة عن طريق الوكيل املحلي من بلد املن�ش�أفقط على �أن تعتمد الفاتورة املبدئية من الهيئة العامة للموا�صفات
واملقايي�س.
 يحظر ا�سترياد الإطارات امل�ستعملة. - 5ا�سترياد اللبـن املجفف:
يتـم ا�سترياد اللنب املجفف من بلـد املن�شـ�أ فقط وال ي�سمح با�سترياد �ألبان جمففة
من غري بلد املن�ش�أ  ,كما ال ي�سمح با�سترياد الألبان املجففة التي تتم تعبئتهـا يف بلد
خالف بلد املن�ش�أ الأ�صلي .وعليه فان �إبراز �شهادة املن�شـ�أ يعترب �أمـر ًا الزم ًا لإكمال
الإجراءات امل�صرفية اخلا�صة با�سترياد اللنب املجفف وتخلي�صـه بوا�سطة �سلطات
اجلمارك.
 - 6ا�سترياد ال�سكر الأبي�ض:
ي�سمح با�سترياد ال�سكر الأبي�ض وعلى امل�صارف الدخول يف �أي ترتيبات م�صرفية
ال�سترياده.
 -7ا�سترياد العينات املجانية وحوافز ال�شراء )(Bonusللأدوية
الطبية:
(�أ) يجب �أن ت�صنف �أنواع الأدوية امل�ستوردة من حيث طبيعة اال�سترياد با�ستمارة
اال�سترياد ( )IMعلى النحو التايل :ا�سترياد �أدوية ،ا�سترياد عينات جمانية
وا�سترياد �أدوية حوافز م�شرتوات.
(ب) يق�صد با�سترياد العينات املجانية للأدوية اال�سترياد الذي يتم لأغرا�ض
الرتويج التجاري �أو التجريب الدوائي �أو لأي �أغرا�ض �أخرى ترى ال�شركة
املنتجة �أو امل�صدرين منحها لل�شركات امل�شرتية بدون قيمة.
(ج) يق�صد بحوافز ال�شراء منح امل�ستورد كمية �إ�ضافية من الأدوية عند بلوغه
�سقف ًا حمدد ًا من امل�شرتوات من ال�شركة املنتجة.
(د) ي�ستثنى ا�سترياد العينات املجانية وحوافز �شراء الأدوية مما ورد
بالبند()26من �أو ًال �ضوابط عامة تطبق علي كافة طرق اال�سترياد.
(هـ) يجب �أن ي�ستويف امل�ستورد عند ا�سترياد العينات املجانية وحوافز ال�شراء
للأدوية ال�شروط التالية:
 تقدمي �شهادة من وزارة ال�صحة االحتادية لبدء الإجراءات امل�صرفية�ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
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لال�سترياد وفى حالة العينات املجانية يجب �أن ين�ص فى ال�شهادة ب�أنها
عينات جمانية.
 �إيداع �صورة من ن�ص الإتفاق اخلا�ص بحوافز ال�شراء طرف امل�صرف التجاريلتقدميه لفرق تفتي�ش بنك ال�سودان املركزى متى ماطلب ذلك.
 يجب �أن ين�ص فى الفواتري املقدمة للم�صرف فى حالة العينات املجانيةب�أنها عينة جمانية وي�سجل امل�صرف القيمة فى ا�ستمارة اال�ستريد ()IM
للأغرا�ض الإح�صائية.
 �أن تكون العبوات واملحتويات خمتومة بخامت ي�ؤكد �أنها عينة جمانية. فى حالة احلافز يجب تقدمي فواتري حتدد القيمة الفعلية حلافز ال�شراءللأغرا�ض الإح�صائية وت�سجل با�ستمارة اال�سترياد (.)IM
مرفق رقم ()1
تعديل الئحة ت�سجيل امل�صدرين وامل�ستوردين ل�سنة 2002م
بناء ًا على خطاب وزارة التجارة بتاريخ 2003/7/5م فقد تقررتعديل الئحة
ت�سجيل امل�صدرين وامل�ستوردين ل�سنة  – 2002ابتداء من  - 2003/7/16بتعديل
اجلدول امللحق بالئحة امل�صدرين وامل�ستوردين ل�سنة 1984م فى الفقرة ( )1من
اجلدول لت�صبح جمموعات ال�صادر والوارد كاالتى:
جمموعة �سلع ال�صادر
جمموعة �سلع الوارد
م /و�سائل نقل
ن /1ا�سبريات ومعدات ور�ش
ن /2زيوت و�شحوم
�س /1معدات و�آليات زراعية
�س /2معدات و�آليات �صناعية
ع /مواد غذائية
ف� /1أ�سمدة وكيماويات
ف/2مبيدات وخم�صبات
�ص /مواد خام
ق /مواد تعبئة
ر /1مواد بناء
ر� /2أثاثات مكتبية ومنزلية
�ش /1غزول
�ش /2من�سوجات وملبو�سات
ت /عطور وم�ستح�ضرات جتميل
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�أ /حلوم
حيوانات حية
ب /خ�ضر وفاكهة
ج /حبوب
د /قطن ومنتجات قطنية
هـ /جلود وم�صنوعات جلدية
و /زيوت طعام
ز /اعالف ومواد اولية لالعالف
ح /منتجات غذائية
ط /منتجات معدنية
ى /منتجات غابية
ك /منتجات بحرية
ل /برتول ومنتجاتة
م /متنوعات
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�ض� /1أدوية
�ض /2معدات طبية
ظ /برتول ومنتجاته
غ� /أجهزة كهربائية وملحقاتها
ث /تبغ و�سجائر
خ /ورق و�أدوات مكتبية
ذ /متنوعات
ل� /سكر (ال يظهر بال�سجل ويعطى
بت�صديق خا�ص من ال�سيد/الوزير ر�أ�س ًا)

يراعى �أن تكون ال�سلعة امل�ستوردة �ضمن املجموعة ال�سلعية امل�سموح بها يف ال�سجل
عند بدء االجراء امل�صريف.
مرفق رقم ()2
قائمة ال�سلع التى يتوجب ختم الفواتري املبدئية اخلا�صة بها
من جهات الإخت�صا�ص الفنى
ال�سلعة
 /1مدخالت الإنتاج ال�صناعى
 /2مدخالت الإنتاج الزراعى
/3الأدوية والعقاقري الطبية
 /4الكتب واملطبوعات واملواد الأخرى
 /5التقاوى والبذور
 /6الأدوية البيطرية واللقاحات
ومدخالت الإنتاج احليواين

اجلهة املخت�صة
وزارة ال�صناعة
وزارة الزراعة والغابات
الإدارة العامة لل�صيدلة بوزارة ال�صحة
ت�سجيل امل�صنفات الثقافية (وزارة
الثقافة)
وزارة الزراعة والغابات
وزارة الرثوة احليوانية

وزارة ال�صحة وهيئة املوا�صفات (وزارة
 /7املواد الغذائيــة
التجارة)
املجل�س القومي للمبيدات (وزارة الزراعة
والغابات)(الرتخي�ص مبوجب رخ�صة
 /8املبيـــــدات
�إ�سترياد املبيدات �أورنيك رقم )3
اللجنة الوطنية للإت�صاالت الف�ضائية
� /9أجهزة الفيديو �سندر ور�سيفر
)VEDIO
(SENDER & RECIEVER
بوزارة الثقافة
اللجنة القومية للبطاط�س بوزارة
 /10البطاط�س (تقاوي �أو الإ�ستهالك)
الزراعة والغابات
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 /11اجلرارات والآالت الزراعية
وم�ضخات الري ور�شا�شات املبيدات
 /12ال�سلع امل�ستعملة
 /13ال�شاحنات والب�صات والعربات
ال�صغرية امل�ستعملة
 /14املوازين و �آالت القيا�س

هيئة املوا�صفات وااملقايي�س
وزارة التجارة اخلارجية
وزارة التجارة اخلارجية
الهيئة ال�سودانية للموا�صفات و املقايي�س-
�إدارة القيا�س و املعايرة

ملحوظة:
بالن�سبة للب�ضائع وال�سلع يف ( )11و( )12و( )13ي�ستمر الإجراء اخلا�ص بختم
الفواتري و�إ�صدار خطابات املوافقة من هيئة املوا�صفات واملقايي�س ووزارة التجارة
وذلك �إىل حني �إخطار �آخر.
مرفق رقم ()3
الدول الأع�ضـاء يف ال�سوق امل�شرتكة لدول �شرق
وجنوب �إفريقيا (الكومي�سـا)
 -1ال�ســـــودان
 -2اثيــــوبيــا
-3ارتريــــــا
-4الكونغو الدميقراطية
-5بورنـــــدي
-6جزر القمــــر
-7جيبـــــوتي
�-8سوازيالنــــد
�-9سي�شـــــل
-10كينيــــــا
-11روانـــــدا
-12زامبيـــــا
-13زميبابــــوي
-14مـــــالوي
-15موري�شــــ�ص
-16مدغ�شقــــر
-17م�صــــــر
-18يوغنـــــدا
-19ليبيا
48

�ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي

مرفق رقم ()4
الـدول الأع�ضـاء مبنطقة التجارة احلرة العربيـة الكبـرى
حتى عام 2003م
 -1االردن
 -2االمارات العربية املتحدة
 -3البحـــــــرين
 -4تونــــــــ�س
 -5اململكة العربية ال�سعودية
� -6ســـــــوريا
 -7العـــــــراق
� -8سلطنــة عمــان
 -9قطــــــــر
 -10الكــــــويت
 -11لبنـــــــان
 -12م�صـــــــر
 -13ليبيـــــــا
 -14املغــــــرب
 -15ال�ســـــودان
 -16اليمــــــن
 -17فل�سطـــــني
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مرفق رقم ()5
وزارة التجارة
�إعالن �صحفي رقم ()26121
2001/9/20م
()1بهذا تعلن وزارة التجارة اخلارجية ب�أنه غري م�سموح با�سترياد �أي �شاحنات او
ناقالت غري مطابقة للموا�صفات الت�صميمية للطرق واجل�سور وفقا للحموالت
املحورية الق�صوي التالية-:
املحور الفردي
		
 10طن
املحور الثنائي
		
 16طن
املحور الثالثي
		
 22طن
للحمولة االجمالية
		
 46طن
( )2الوزارة غري ملزمة بادخال �أي ناقلة �أو �شاحنة غري مطابقة للموا�صفات �أعاله
وال يتجاوز عمرها اثنتي ع�شر عاما وفقا ملا جاء باالمر الوزاري رقم()346
ال�صادر بتاريخ 2001/5/9م.
عبد اهلل �إدري�س هباين
وكيل وزارة التجارة اخلارجية
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الف�صـــــلالرابع
�ضــــــــوابطخطابــــــاتال�ضمــان
بالنقـــــداالجنبي
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الف�صـــــلالرابع
�ضــــــــوابطخطابــــــاتال�ضمــان
بالنقـــــداالجنبي
نظر ًا للمخاطر امل�صاحبة لعمليات امل�صارف يف جمال �إ�صدار خطابات ال�ضمان بالنقد
الأجنبي بطلب من العمالء مثل خماطر ت�سييل خطاب ال�ضمان وخماطر �سعر ال�صرف
وخالفها ،ومبا �أن هذه العمليات متثل التزام ًا على امل�صارف واجبة ال�سداد عند �أجل
معني �أو عند �إ�ستيفاء �شروط معينة فقد تقرر ال�سماح للم�صارف ب�إ�صدار خطابات
ال�ضمان ب�أنواعها بالعملة االجنبية مبا يف ذلك الدخول يف التزامات �آجلة ال�سداد
لل�سلع الر�أ�سمالية وفق �ضوابط معينة وذلك علي النحو التايل:
�أوال ً :ا�صدار خطابات ال�ضمان:
علي امل�صارف عند �إ�صدار خطابات ال�ضمان بالعملة االجنبية وبكافة �أنواعها
ولكل الأغرا�ض مراعاة الآتي:
 -1الإلتزام ب�أ�س�س و�ضوابط التمويل امل�صريف ال�صادرة من بنك ال�سودان املركزي
واملتعلقة ب�إجراء الدرا�سات الوافية عن العمالء عند درا�سة طلبات �إ�صدار
خطابات ال�ضمان واحل�صول علي ال�ضمانات الكافية ،اال�ستعالم من بنك
ال�سودان املركزي عن التزامات العميل املالية للم�صارف الأخري ومراعاة احلد
الأق�صي اللتزامات العميل الواحد جتاه امل�صرف وغريها من �أ�س�س و�ضوابط
التمويل.
 -2يرتك للم�صرف حتديد الهام�ش النقدي املنا�سب لكل عملية على حدة .وذلك
يف �إطار املالءة املالية للعميل ومقدرته على ال�سداد وفق الدرا�سات التي يجريها
امل�صرف يف هذا ال�ش�أن والعمل على تغطية الفجوة بني قيمة ال�ضمان امل�صدر
والهام�ش النقدي املدفوع بوا�سطة العميل ب�ضمانات �إ�ضافية مثل ربط وديعة
بكامل قيمة ال�ضمان �أو بتغطية عينية مثل رهن عقاري بهام�ش منا�سب وفق
ال�ضوابط ال�صادرة من بنك ال�سودان املركزي.
 -3عدم قبول الأوراق املالية امل�صدرة حملي ًا ك�ضمان لأي متويل خارجي �أو رهونات
ل�صالح غري املقيمني.
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ثانيــا ً :ال�ضمان البحري:
يف حالة �إ�صدار خطابات ال�ضمان البحري ( )LETTER OF INDEMNITYلل�سلع
والب�ضائع الوا�صلة قبل ا�ستالم م�ستندات ال�شحن بوا�سطة امل�صرف يجب
مراعاة الآتي:
 -1على امل�صارف احل�صول على تعهد كتابي من العميل بقبول م�ستندات ال�شحن
عند ا�ستالمها بغ�ض النظر عن املخالفات التي ترد يف هذه امل�ستندات.
 -2بالن�سبة لل�ضمان البحري لل�سلع والب�ضائع امل�ستوردة عن طريق خطابات
اعتماد �إطالع �أو الدفع �ضد امل�ستندات ( )CADال يتم �إ�صدار ال�ضمان �إال
بعد دفع كامل قيمة امل�ستندات ( )%100بوا�سطة العميل امل�ستورد.
 -3يف حالة ال�سلع والب�ضائع امل�ستوردة عن طريق خطابات اعتماد �ضد القبول �أو
خالفها من طرق الدفع امل�ؤجل يجب مراعاة الآتي-:
�أ -احل�صول علي تعهد كتابي من العميل بقبول الكمبياالت عند ا�ستالم
امل�ستندات و�سدادها يف تاريخ اال�ستحقاق.
ب -عدم �إ�صدار خطاب ال�ضمان البحري املطلوب �إال بعد �أخذ ال�ضمانات
الكافية من العميل لتمكني امل�صرف من ال�سداد يف تاريخ اال�ستحقاق حتي
لو كانت ال�سلع والب�ضائع م�ستوردة بت�سهيالت يف الدفع �سواء ًا كان امل�صرف
�ضامن ًا ل�سداد الأق�ساط �أو مل يكن �ضامن ًا لها.
 -4على امل�صارف الإلتزام بال�ضوابط الواردة يف الف�صل الرابع ب�ش�أن عمليات
الإ�سترياد التى يتم �إ�صدار خطاب �ضمان بحرى ب�ش�أنها.
ً
ثالــــثـا:ال�ضمــــاناتاخلارجــــيةاملقـــابلة
(COUNTER FOREIGN GUARANTEES):

يف حالة خطابات ال�ضمان التي يتم �إ�صدارها علي قوة خطابات �ضمان �أو تعهدات
ال رجعة فيها بالنقد الأجنبي �صادرة من بنوك خارجية يجب اتباع الآتي:
�-1إذا كان البنك اخلارجي من بنوك الدرجة الأوىل يجوز للم�صرف املحلي �إ�صدار
خطاب ال�ضمان املقابل.
� -2إذا كان البنك اخلارجي خالف بنوك الدرجة االويل ال يجوز للم�صرف املحلي
�إ�صدار خطاب ال�ضمان املقابل �إال بعد �إجراء الدرا�سة والتحري الالزمني عن
�ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
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امل�صرف اخلارجي للت�أكد من مقدرته املالية وا�ستيفاء ال�ضوابط الواردة يف �أو ًال
�أعاله.
 -3يجب على امل�صرف املحلي التحقق من �صحة ال�ضمان �أو التعهد امل�ستلم ،وذلك
قبل �إ�صدار خطاب ال�ضمان املقابل وا�ستيفاء كل املتطلبات وفقا للنظم
والأعراف امل�صرفية.
ً
رابعــا :تبليغ ال�ضمانات اخلارجية:
يجوز للم�صارف تبليغ خطابات ال�ضمان ال�صادرة من بنوك خارجية ل�صالح
م�ستفيدين بالداخل بعد ا�ستيفاء الآتي-:
 -1التحقق من �صحة ال�ضمان امل�ستلم قبل تبليغه وا�ستيفاء كل املتطلبات وفقا
للنظم واالعراف امل�صرفية.
 -2يف حالة طلب البنك اخلارجي �إ�ضافة تعزيز امل�صرف املحلي خلطاب ال�ضمان
قبل تبليغه يتم اتباع الآتي-:
�أ� -إذا كان البنك اخلارجي ُم�صدر خطاب ال�ضمان من بنوك الدرجة االويل
يجوز للم�صرف املحلي ا�ضافة التعزيز.
ب� -إذا كان البنك اخلارجي ُم�صدر خطاب ال�ضمان من خالف بنوك الدرجة
االويل ال يجوز للم�صرف املحلي �إ�ضافة التعزيز �إال بعد �إجراء الدرا�سة
والتحري الالزمني للت�أكد من مقدرته علي االيفاء بالتزامه يف حالة
الرجوع �إليه وا�ستيفاء ال�ضوابط الواردة يف رابع ًا (� )1أعاله.
ً
خام�سـا� :ضوابط عامة:
-1علي امل�صارف االلتزام بالأ�س�س والأعراف املحا�سبية يف �إظهار خطابات ال�ضمان
بدفاترهم حتت بند االلتزامات العر�ضية واحل�سابات النظامية على �أن يتم
�إجراء القيود �أو ًال ب�أول و�أن تتم مراجعة هذه احل�سابات �شهري ًا حتى يظهر
املوقف بنهاية ال�شهر العمليات التي قام امل�صرف بالدفع مبوجبها داخل
امليزانية كالتزامات مبا�شرة على الغري و�أال تبقي قيود معلقة يف ح�سابات
املرا�سلني تقابلها عمليات يف بند احل�سابات النظامية وااللتزامات العر�ضية.
-2عند درا�سة الطلبات اخلا�صة ب�إ�صدار �ضمانات بالعملة الأجنبية يجب قبل
الت�صديق عليها بوا�سطة امل�صرف الت�أكد من عدم ت�أثريها على كفاية ر�أ�س املال
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وفق ًا للمعايري املطلوبة يف هذا ال�ش�أن و ال�صادرة من بنك ال�سودان املركزي -
الإدارة العامة لتنظيم وتنمية اجلهاز امل�صريف.
-3علي امل�صارف عند �إ�صدار �ضمانات بالعملة الأجنبية جلهات خارجية مراعاة
الإلتزام بكافة القواعد والأعراف الدولية واملحلية التي حتكم مثل هذا النوع
من العمليات.
 -4اليجوز �إ�صدار خطابات �ضمان بالعملة االجنبية ل�صالح م�ستفيدين بالداخل
اال مبوافقة بنك ال�سودان املركزي امل�سبقة وي�ستثنى من ذلك خطابات ال�ضمان
ال�صادرة ل�صالح اجلهات احلكومية وال�شركات التي تعمل يف جمال ا�ستك�شاف
وا�ستخراج البرتول.
� -5أي م�صرف تتعرث لديه عمليات ال�ضمانات بالنقد الأجنبي مما ي�ؤدي �إىل
حتويلها �إىل متويل مبا�شر داخل امليزانية نتيجة للتعرث (ويف حالة بلوغ
العمليات املتعرثة ن�سبة ( )%15من العمليات القائمة يف �أي وقت) �سيتم حظره
من الدخول يف �أي �ضمانات جديدة وعلى امل�صرف العمل على توفيق �أو�ضاعه
بالتعاون مع بنك ال�سودان املركزي– الإدارة العامة لتنظيم وتنمية اجلهاز
امل�صريف..
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الف�صـــــلاخلام�س
�ســـوق النقــد الأجنبـــي
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الف�صل اخلام�س
�ســـــوق النقــــــد الأجنبــــــي
�أوال :الإعالن عــــن العمـــالت:
 ي�سمح للم�سافرين عند و�صول ومغادرة مطارات ومواينء البالد املختلفة حمل�أي مبالغ من العمالت الأجنبية دون الإعالن عنها.
 يجوز للم�صارف التجارية �شراء �أو ا�ضافة �أي مبالغ حل�سابات النقد الأجنبيللمقيمني القائمة (ح�ساب جاري ،ح�ساب ا�ستثمار او ادخار ) دون املطالبة
بابراز االعالن اجلمركي.
ثانيـ ًا :التعامل يف النقد الأجنبي:
 -1يتم التعامل يف النقد الأجنبي بيع ًا و�شراء ًا وفق الأ�س�س وال�ضوابط
املو�ضحة يف مدونة �أ�س�س التعامل يف النقد الأجنبي ()Code of Conduct
(مرفق رقم .)1

 -2غري م�سموح للم�صارف ب�شراء النقد االجنبي من �شركات ال�صرافة.
 -3ت�ستخدم موارد امل�صرف من النقد الأجنبي للأغرا�ض التالية:
�أ /تغطية عمليات اال�سترياد ح�سب ال�ضوابط املنظمة.
ب� /سداد االلتزامات القائمة على التمويل بالنقد الأجنبي لعمالء امل�صرف �أو
امل�صارف الأخرى.
ج� /سداد االلتزامات القائمة بالنقد الأجنبي بت�سهيالت من اخلارج لأغرا�ض
اال�سترياد.
د /حتويل ر�ؤو�س االموال واالرباح و �أق�ساط القرو�ض والتمويل والعائد عليها
وفق ًا للأحكام الواردة بالف�صل ال�سابع البند ثالث ًا من هذا الكتيب.
ح/البيع لبنك ال�سودان املركزي.
ط /البيع للم�صارف الأخرى.
ى /حتويالت الطالب الدار�سني باخلارج بعد تقدمي امل�ستندات التي حتدد
املبلغ املطلوب حتويله على �أن تكون �صادرة من امل�ؤ�س�سات التعليمية باخلارج.
ك /ر�سوم اال�شرتاك يف امل�ؤمترات وال�سمنارات والدوريات العلمية بعد تقدمي
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امل�ستندات امل�ؤيدة لذلك والتي تو�ضح املبلغ املطلوب.
ل /ر�سوم الت�سجيل و اال�شرتاكات و االمتحانات لنيل �شهادات الزمالة و
ال�شهادات الأخرى يف امل�ؤ�س�سات العلمية و املهنية باخلارج بعد تقدمي
امل�ستندات امل�ؤيدة لذلك.
م /ت�سجيل براءات االخرتاع باخلارج بعد �إبراز �شهادة ت�سجيل من امل�سجل
التجاري العام – النائب العام.
ن /ر�سوم العالمات التجارية وحقوق االمتياز بعد تقدمي امل�ستندات التالية:
 �صورة من �شهادة ت�سجيل املن�ش�أة التي تتمتع بحق االمتياز �أو ت�ستخدمالعالمة التجارية.
 �صورة من العقد املوقع بني اجلهتني. طلب يحدد املبلغ املراد حتويله.�س� /أق�ساط �إعادة الت�أمني بعد �إبراز موافقة الهيئة العامة للرقابة و
الإ�شـراف علي �أعمال الت�أمني،مرفق معها خطاب من �شركة الت�أمني املعنية
يحدد املبلغ املطلـوب حتويله.
ع /اتفاقيات الإدارة و اال�ست�شارات الفنية بعد �إبراز �صور من العقود و
االتفاقيات املربمة مع اجلهات الأخرى.
ف /مرتبات اخلرباء و العاملني الأجانب داخل ال�سودان بعد تقدمي امل�ستندات
الآتية:
 �صورة من عقـد العمل �أذن العمل من مكتب اال�ستخدام اخلارجي. �صورة من الإقامة �سارية املفعول.�ص /يتم البيع لأغرا�ض ال�سفر بعد تقدمي امل�ستندات التالية:
 ت�أ�شرية خروج �سارية املفعول. تذكـــرة �ســــفر. على امل�صارف ختم جواز ال�سفر باملبلغ املباع لأغرا�ض ال�سفر ب�آخر �صفحةباجلواز.
ق /يتم البيع لإغرا�ض ال�سفر للحج وفق ًا لل�ضوابط التي تعلن يف كل مو�سم.
ر /يتم البيع لأغرا�ض العالج بعد تقدمي امل�ستندات التالية:
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 ت�أ�شرية خروج �سارية املفعول. تذكــرة �ســفر. �شهادة من القوم�سيون الطبي معززة بربقية من وزارة اخلارجية مو�ضحفيها تكلفة العالج باخلارج.
 على جميع امل�صارف عدم التعامل مع �أي قرار للعالج باخلارج ال يحمل ختمالقوم�سيون الطبي البارز بالإ�ضافة �إىل اخلتم العادي اخلا�ص بالقمو�سيون
الطبي.
�ش /البيع لتحويل فائ�ض مبيعات �شركات الطريان الأجنبية بالعملة املحلية
بعد تقدمي �شهادة من هيئة الطريان املدين.
ت /البيع ل�شركات املالحة لتغطية التزاماتهم اخلارجية بالنقد الأجنبي
لدفع �إيجار ال�سفن بعد �إبراز عقد الإيجار.
ث /حتويالت م�صروفات الإعا�شة للطالب والأ�سر املقيمة باخلارج بعد تقدمي
طلب يو�ضح فيه الغر�ض وعنوان املر�سل واملر�سل �إليه بالكامل على �أن يتم
التحويل مرة واحدة يف ال�شهر.
خ�	/أي حتاويل ومدفوعات جارية �أخرى بعد �إبراز امل�ستندات امل�ؤيدة للغر�ض
من التحويل.
�ض /التحويل للعمال الأجانب بعد ابراز م�ستند االقامة بال�سودان وترخي�ص
العمل بال�سودان والت�أكد من املبلغ املراد حتويله من ال�شخ�ص واجلهة
املخدمة للعامل املعني على �أن يتم التحويل مرة واجدة يف ال�شهر .
ظ /حتويالت مرتبات وا�ستحقاقات امل�صريني العاملني بال�سودان وفق الآتي:
 تقدمي عقد عمل �ساري املفعول. تقدمي جواز �سفر �ساري املفعول. ان يتم التحويل يف حدود املرتب ال�شهري �أو اال�ستحقاقات الأخرىالواردة بالعقد.
 -4على امل�صارف يف حالة البيع بغر�ض حتويل �أق�ساط القرو�ض والتمويل والعائد
عليها ور�أ�س املال والأرباح وفق ًا لأحكام البنـد ثالث ًا من الف�صل ال�سابع من هذا
الكتيب �إخطار بنك ال�سودان املركزي – �إدارة النقد الأجنبي ق�سم التدفقات
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ً
كتابة فور �إجراء عملية التحويل مع �إرفاق �صورة من �شهادة
الر�أ�سمالية
ت�سجيل القر�ض �أو التمويل �أو ر�أ�س املال ال�صادرة من بنك ال�سودان املركزي.
 -5غري م�صرح بتغذية احل�سابات بالنقد الأجنبي من موارد امل�صرف.
 -6يجب على امل�صارف ا�ستالم املقابل املحلي للمبلغ فور �إمتام عملية البيع.
 -7نذكر ب�ضرورة االلتزام بال�سيا�سات ال�سارية اخلا�صة باال�سترياد وعدم متويل
املقابل املحلي للمبالغ بالنقد االجنبي املباعة لعمالئكم.
 -8يجوز للم�صرف التعامل يف موارده بالنقد الأجنبي بيع ًا و�شراء ًا مع عمالئه �أو
عمالء امل�صارف الأخرى �أو التعامل املبا�شر مع امل�صارف الأخرى وبنك ال�سودان
املركزي.
 -9على امل�صارف العمل على ت�شجيع ال�سودانني العاملني باخلاج وغريهم من
املتواجدين باخلارج لتحويل �أموالهم ومدخراتهم وم�صروفات �أ�سرهم عرب
امل�صارف من خالل تب�سيط الإجراءات املتعلقة بالتحويالت من اخلارج.
� -10صرف مبلغ التحويل الوارد من اخلارج �إما نقد ًا �أو حتويله حل�ساب امل�ستفيد
بامل�صرف �أو �أي م�صرف �آخر بالعملة التي يختارها امل�ستفيد من التحويل وعدم
�إلزامه ب�إ�ستالم ما يعادله باجلنيه ال�سوداين  .ويف حالة اختيار امل�ستفيد �صرف
التحويل الوارد من اخلارج نقد ًا بالعملة املحلية ي�شرتط دفع قيمة التحويل
ح�سب ال�سعر املعلن يف اللوحة يف تاريخ �صرف التحويل.
 -11على امل�صارف عدم �إجراء �أي حتويالت مالية للخارج ل�شركات االت�صاالت اال
بعد ابراز موافقة الهيئة القومية لالت�صاالت.
 -12على امل�صارف عدم دفع �أي مرتبات للعاملني ب�شركات االت�صاالت بالعملة
االجنبية اال بعد موافقة الهيئة القومية لالت�صاالت وللحاالت اال�ستثنائية.
 13غري م�سموح للم�صارف بيع النقد االجنبي �أو �إجراء �أي حتويالت للخارج ل�صالح
املقيمني (�شركات ،افراد....،الخ) بغر�ض ا�ستثمارات خارجية.
 -14يجب ان تتم ت�سوية كافة املعامالت الداخلية بالعملة املحلية عدا املعامالت
اخلا�صة بااليجارات واق�ساط التامني للجهات االجنبية و ا�ستحقاقات �شركات
الطريان واملقاولني املحليني املدفوعة من اجلهات االجنبية.
 -15على امل�صارف موافاة بنك ال�سودان املركزي �إدارة ال�سيا�سات ببيان تف�صيلي
�ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
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يومي يو�ضح املوارد واال�ستخدامات بامل�صرف عرب نظام الرواجع الإلكرتونية
وفق ًا لال�ستمارة بالرمز(.)SUFDR
 -16على امل�صارف موافاة بنك ال�سودان املركزي ببيان تف�صيلي يومي يو�ضح املبالغ
امل�شرتاة ل�صالح بنك ال�سودان املركزي عرب نظام الرواجع الإلكرتونية وفق ًا
لال�ستمارة بالرمز (.)SAPFBOS
 -17على امل�صارف موافاة بنك ال�سودان املركزي ب�أ�سماء وتوقيعات و�أرقام
تليفونات املوظفني املخولني ب�إدارة موارد امل�صرف بالنقد الأجنبي.
ثالثـ ًا :تطوير �سوق ما بني امل�صارف يف النقد الأجنبي:
بغر�ض تفعيل وتطوير دور امل�صارف التجارية يف جمال بيع و�شراء النقد
الأجنبي يف �سوق ما بني امل�صارف ( )INTER - BANK MARKETلتغطية
احتياجات عمالئها من النقد الأجنبي فقد تقرر يف حالة بيع نقد �أجنبي
من م�صرف جتاري لآخر خ�صم ًا على ح�سابه بالنقد الأجنبي لدى بنك
ال�سودان املركزي �أن يقوم امل�صرف البائع بتفوي�ض بنك ال�سودان املركزي
مبوجب تلك�س م�شفر بخ�صم املبلغ املباع من ح�سابه اجلاري بالنقد الأجنبي
لدى بنك ال�سودان و�إ�ضافته حل�ساب امل�صرف امل�شرتي على �أن يقوم امل�صرف
امل�شرتي يف نف�س الوقت بتفوي�ض بنك ال�سودان املركزي مبوجب تلك�س م�شفر
بخ�صم املقابل املحلي للمبلغ الذي قام ب�شرائه من ح�سابه اجلاري بالعملة
املحلية لدى بنك ال�سودان املركزي و�إ�ضافته حل�ساب امل�صرف البائع.
رابعــ ًا :ال�سعر الت�أ�شريي:
 -1ي�ستمر العمل بنظام �سعر ال�صرف املرن املدار..
 -2يقوم البنك املركزي بح�ساب ون�شر ال�سعر الت�أ�شريي للدوالر االمريكي يومي ًا
و�سيكون هنالك نطاق ًا يحدده البنك املركزي من فرتة لأخرى حول ال�سعر
الت�أ�شريي لأغرا�ض �إدارة �سعر ال�صرف.
 -3النطاق حول ال�سعر الت�أ�شريي حالي ًا يبلغ .%4±
-4يقوم البنك املركزي بتطبيق الأ�سعار التقاطعية ( )Cross Ratesلتحديد
ال�سعر الت�أ�شريي ونطاقاته للعمالت الأجنبية الأخرى.
-5تقوم امل�صارف بتحديد و�إعالن ا�سعارها يف مدى النطاق املذكور يف (� )3أعاله
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وي�سمح بتغيري �أ�سعارها �أثناء اليوم.
-6على امل�صارف موافاة بنك ال�سودان املركزي � -إدارة ال�سيا�سات -ببيان يومي
يو�ضح �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية عرب نظام الرواجع الإلكرتونية وفق ًا
لال�ستمارة بالرمز( )EXCHRTمع تو�ضيح �أي تعديالت قد تطر�أ على
�أ�سعار ال�صرف لديها خالل اليوم
 -7على امل�صارف تطبيق هام�ش بني �سعر ال�شراء و�سعر البيع يف حدود  %0.5من
�سعر ال�شراء كحد �أق�صى.
 -8عند �إجراء املعامالت على امل�صارف االلتزام ب�أن تكون �أ�سعار العمالت الأجنبية
من �أربعة خانات ع�شرية لكل عملة على �أن تقرب اخلانات الع�شرية لناجت
املعاملة ايل �أقرب قر�ش.
� -9سيتم ن�شر التغريات يومي ًا يف كل من �سعر البنك املركزي ،وال�سعر الت�أ�شريي
باال�ضافة ايل ا�سعار امل�صارف وال�صرافات باملوقع الإلكرتوين لبنك ال�سودان
املركزي ب�شبكة االنرتنت.
 -10على امل�صارف �إعالن �أ�سعار ال�شراء و�أ�سعار البيع يف اللوحات املخ�ص�صة لذلك
يف مكان بارز .
خام�سـ ًا� :آلية التدخل يف �سوق النقد الأجنبي:
 يف حالة البيع للبنوك : -1يطبق �سعر بيع البنك املركزي �أو �سعر �شراء البنك �أيهما �أعلى على م�شرتياتهم
من البنك املركزى.
 -2يحت�سب �سعر البيع يف البنوك لكل املوارد امل�شرتاة �سواء ًا من البنك املركزى �أو
امل�شرتاة من امل�صادر الأخرى يف �أي يوم مبا ي�ساوي �سعر ال�شراء يف ذات اليوم
م�ضاف ًا �إليه هام�ش الربح املحدد من البنك املركزي.
 -3على امل�صارف تزويد البنك املركزي بتفا�صيل ا�ستخدام املبالغ امل�شرتاة منه
وفق اال�ستمارة املخ�ص�صة لذلك.
�ساد�سـ ًا� :صناع ال�سوق يف جمال النقد الأجنبي:
ي�سمح للم�صارف العاملة بالبالد بالعمل كمجموعات يف �سوق النقد الأجنبي مبا
�ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي

63

ي�ؤدي �إىل خلق قوة فاعلة وم�ؤثرة ذات �أعراف و�ضوابط ذاتية حتفظ لل�سوق
ا�ستقراره وت�ضمن تطوره مبا ميكنها من لعب دور �صناع ال�سوق يف جمال النقد
الأجنبي.
هذا و�سيتم تنظيم عمل امل�صارف على النحو املذكور �أعاله وفق ًا لل�ضوابط والأ�س�س
التالية:
 -1على امل�صارف الراغبة يف العمل يف �شكل جمموعات التن�سيق فيما بينها واختيار
م�صرف قائد للمجموعة يتوىل �أمر التن�سيق مع بنك ال�سودان املركزى وحتديد
ا�سم املجموعة ،ثم بعد ذلك التقدم بطلب مكتوب لبنك ال�سودان املركزي
لل�سماح لها بالعمل على �أن يرفق مع الطلب موافقة امل�صارف املكونة للمجموعة
وال�ضوابط الداخلية التي يتم االتفاق عليها كالئحة لتحكم عمل املجموعة
فيما بينها.
� -2ستتم املوافقة و�إعالن امل�صارف املكونة للمجموعة بوا�سطة بنك ال�سودان
املركزى بناء ًا علي االعتبارات التالية:
�أ� -سالمة املوقف املايل وال�سيويل للم�صرف.
ب� -سالمة موقف النقد الأجنبي بامل�صرف.
ج -مدى التزام امل�صرف ب�ضوابط التعامل يف النقد الأجنبي وفق التوجيهات
ال�صادرة من بنك ال�سودان املركزي.
 -3يجب على امل�صارف املكونة للمجموعة مراعاة كافة ال�ضوابط واملوجهات
املنظمة للنقد الأجنبي ال�صادرة من بنك ال�سودان املركزي وعلى وجه
اخل�صو�ص مراعاة الآتي:
�أ -العمل على و�ضع �أ�سعار ال�شراء والبيع ملختلف العمالت يف �إطار املجموعة وفق
م�ؤ�شرات ال�سوق مبا ي�ؤدي �إىل تعزيز دورها الرائد يف �سوق النقد الأجنبي
واملحافظة على تناف�سية ال�سوق.
ب -الت�صرف يف املبالغ التي تقوم ب�شرائها يف حدود الأ�سعار املعلنة بوا�سطتها.
ج  -مقابلة احتياجات العمالء واجلمهور بكل �أنواعها وفق ًا لل�ضوابط اخلا�صة
با�ستخدامات موارد امل�صرف.
د  -العمل على مقابلة احتياجات املجموعات الأخرى وامل�صارف خارج املجموعة
يف �إطار �سوق ما بني امل�صارف (.)INTER -BANK MARKET
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هـ  -االلتزام مبركز النقد الأجنبي
والت�صرف يف املبالغ الفائ�ضة وتغطية العجز �أو ًال ب�أول يف �إطار التوجيهات
املنظمة لذلك.

()FOREIGN EXCHANGE POSITION

 -4يف حالة وجود عر�ض يفوق احتياجات املجموعة �سيقوم بنك ال�سودان
املركزي مبنح املجموعة �أو �أي من �أع�ضاء املجموعة عند الطلب عملة حملية
مقدم ًا لتمكينها من �شراء النقد الأجنبي ل�صاحله وفق ًا لأ�سعار تفاو�ضية ت�شمل
عمولة املجموعة يتم االتفاق عليها مع بنك ال�سودان املركزي.
 -5املبالغ بالعملة املحلية وامل�ضافة مقدم ًا بوا�سطة بنك ال�سودان املركزي
للمجموعة �أو لأي من م�صارفها وفقا ملا ورد يف (� )4أعاله ال تعتمد لأغرا�ض
املقا�صة الداخلية.
 -6لت�سهيل ان�سياب العمل يف �إطار املجموعة �سيقوم بنك ال�سودان املركزى
بامل�ساعدة يف ت�سوية املقابل املحلي �أو ًال ب�أول وذلك يف �إطار ال�ضوابط الواردة
بالبند ثالث ًا اخلا�ص بتطوير �سوق ما بني امل�صارف.
 -7على امل�صارف املكونة للمجموعة ولغر�ض ت�سيري عملها بال�سوق و�ضع اللوائح
وال�ضوابط الداخلية الالزمة ،على �أن يتم �إيداعها لدى بنك ال�سودان املركزي
– �إدارة النقد الأجنبي و�أي تعديالت تطر�أ عليها مع �إرفاق �صورة من موافقة
كل امل�صارف املكونة للمجموعة.
 -8يجوز لأي من امل�صارف املكونة للمجموعة االن�سحاب طواعية منها بعد ا�ستيفاء
الآتي:
�أ  -تقدمي مذكرة االن�سحاب مكتوبة بوا�سطة امل�صرف للمجموعة وم�شفوعة
بالأ�سباب.
ب � -أن يتم رفع مذكرة االن�سحاب لبنك ال�سودان املركزي مع تقرير من
املجموعة ي�شمل تعليقها على مالب�سات و�أ�سباب ان�سحاب امل�صرف املعني.
ج -يتم ان�سحاب امل�صرف مبوجب �إعالن ي�صدر تلقائي ًا من بنك ال�سودان املركزي
بتعديل �أ�سماء امل�صارف املكونة للمجموعة و�إعالن ان�سحاب امل�صرف املعني
منها.
 -9يجوز لأي م�صرف االن�ضمام لأي جمموعة بعد تقدمي طلب بذلك للم�صرف
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القائد للمجموعة املعنية على �أن تقوم املجموعة بدورها برفع الطلب م�شفوع ًا
بتو�صيتها لبنك ال�سودان املركزى للح�صول على موافقته ،و�سي�صدر �إعالن
من بنك ال�سودان املركزي يف حالة املوافقة بتعديل �أ�سماء امل�صارف املكونة
للمجموعة.
� -10سيقوم بنك ال�سودان املركزى بتقييم �أداء املجموعة من وقت لآخر وفقا
للآتي:
�أ -النظر يف �أمر ا�ستبعاد امل�صارف التي يت�سم تعاملها بال�ضعف من املجموعة
وذلك وفق االعتبارات التالية:
 اجلهد املبذول لتطوير ال�سوق. حجم عمل �أع�ضاء املجموعة خا�صة يف جمال البيع وال�شراء للم�صارفالأخرى خارج املجموعة.
 حجم تعامل كل ع�ضو من املجموعة بيع ًا و�شراء ًا من بنك ال�سودان املركزىومدى اعتماده عليه مقارنة بحجم تعامله مع اجلهات الأخرى.
 مدي التزام كل ع�ضو باملجموعة بال�ضوابط الواردة يف البند �ساد�س ًا الفقرة(� )3أعاله وال�ضوابط الأخرى يف جمال النقد الأجنبي.
ب -حتفيز املجموعات �أو امل�صارف ذات الأداء املتميز ،وذلك بالنظر يف حتويل
بع�ض الأعمال بالنقد الأجنبي من بنك ال�سودان املركزي �إىل املجموعة �أو
امل�صرف املعني داخل املجموعة.
�سابعـ ًا :التحول للتعامل بالعمالت االجنبية الأخرى خالف
الدوالر الأمريكي:
 -1تعامل امل�صارف مع بنك ال�سودان املركزي:
�أ�	-أن تكون عملة االحتياطي القانوين بالنقد الأجنبي املحفوظ لدي البنك
املركزي عملة اليورو.
ب�	-أن تكون عمالت التعامل يف املقا�صة بالنقد الأجنبي اليورو والريال
ال�سعودي والدرهم الإماراتي.
 -2تعامل امل�صارف مع مرا�سليها باخلارج:
�أ -ي�شجع البنك املركزي �أن تقوم امل�صارف بالتعامل مع مرا�سليها بعمالت �أخرى
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خالف الدوالر الأمريكي لتقليل خماطر اال�ستمرار يف التعامل بالدوالر.
ب -على امل�صارف العمل على تو�سيع �شبكة املرا�سلني بحفظ ح�سابات بالنقد
الأجنبي طرفها بعمالت �أخرى خالف الدوالر الأمريكي خا�صة عمالت
اليورو ،الريال ال�سعودي ،الدرهم الإماراتي واجلنيه الإ�سرتليني.
ج -ين�صح البنك املركزي ب�أن يتم �سداد التزامات امل�صارف اخلارجية القائمة
بالدوالر الأمريكي وامل�ستحقة خالل العام 2008م بعمالت �أخرى خالف
الدوالر �سواء ًا كانت تلك االلتزامات متمثلة يف خطوط التمويل ،ال�ضمانات
بالنقد الأجنبي ،االعتمادات �آجلة ال�سداد.....الخ.
 -3تعامل العمالء:
�أ-على امل�صارف ن�صح عمالئها املحتفظني ب�أر�صدة بالدوالر الأمريكي لديها
بتحويل تلك الأر�صدة �إىل عمالت �أخرى وتب�صريهم باملخاطر املرتبطة
ً
كتابة
باالحتفاظ ب�أر�صدة بالدوالر الأمريكي على �أن يتعهد العميل
بتحمله خماطر التعامل بالدوالر الأمريكي.
ب-على امل�صارف ت�شجيع العمالء على تنفيذ كافة العمليات و التعاقدات
بعمالت �أخرى خالف الدوالر الأمريكي �أو بعملة من�ش�أ الب�ضاعة �أو اخلدمة
�إذا كانت العملة املعنية قابلة للتحويل ،على �أنه يجوز تقدمي فواتري من
العمالء بالدوالر الأمريكي �شريطة �أن يتم ال�سداد بعملة �أخرى خالف
الدوالر ح�سب رغبة العميل.
ج  -بالن�سبة اللتزامات العمالء القائمة بالدوالر الأمريكي دون م�سئولية على
امل�صارف ميكن �أن يتم �سدادها بعمالت �أخرى خالف الدوالر الأمريكي بعد
قيام العمالء ب�إجراء الرتتيبات الالزمة مع امل�ستفيدين باخلارج.
د -يجوز للم�صارف قبول الدوالر الأمريكي يف التعامل (�شراء /بيع) على
الطاولة ( )OTCمع حتملها املخاطر املرتتبة علي ذلك.
 -4توجيهات عامة:
 اعتبار ًا من الأول من يناير 2008م تكون معامالت البنك املركزي بالعمالتالأخرى خالف الدوالر الأمريكي.
 ين�صح البنك املركزي امل�صارف ب�إعادة هيكلة تركيبة �أ�صولها بالنقد الأجنبيبغر�ض التخل�ص من الدوالر الأمريكي على �أن يكون اليورو والعمالت الرئي�سية
الأخرى هي عملة الأ�سا�س يف التعامل.
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 ين�صح البنك املركزي امل�صارف مراعاة عدم الدخول يف �أي معامالت بالدوالرالأمريكي اعتبارا من 2008/1/1م.
 علي امل�صارف ن�صح عمالئها بعدم الدخول يف معامالت جديدة بالدوالرالأمريكي اعتبار ًا من 2008/1/1م.
 عملية التحول للعمالت الأخرى هي عملية اختيارية ولي�ست �إلزاميةللم�صارف �أو العمالء وذلك بغر�ض تفادي خماطر التعامل بالدوالر الأمريكي.
ثامن ًا :تفعيل دور العمالت الأجنبية يف التعامالت امل�صرفية و
التجارية:
مت�شيا مع �سيا�سة التحرير يف �سوق النقد الأجنبي و ملزيد من املرونة وت�سهي ًال
حلركة التعامل التجاري بني ال�سودان و دول العامل با�ستخدام العمالت الأجنبية
خالف الدوالر الأمريكي يف املعامالت اخلارجية (التجارية و امل�صرفية) و بغر�ض
دعم القدرة التناف�سية لل�صادرات ال�سودانية مع ال�شركاء التجاريني الرئي�سيني
و احلد من خماطر تقلبات �سعر ال�صرف الناجتة عن الرتكيز بالتعامل يف عملة
واحدة ،يتم الآتي:
 -1ي�سمح للم�صارف باالحتفاظ بح�سابات باليورو و الريال ال�سعودي والدرهم
الإماراتى لدي ق�سم املقا�صة ببنك ال�سودان املركزى.
 -2على امل�صارف عند فتح ح�ساباتها لدى مرا�سليها بالعمالت الأجنبية الرئي�سية
الأخرى و املتمثلة يف اليورو ،الريال ال�سعودي ،الني الياباين و الدرهم
الإماراتي بالإ�ضافة �إىل ح�ساباتها بالدوالر مراعاة التوزيع اجلغرايف و حجم
التعامل اخلارجي للعمالت املذكورة.
 -3على امل�صارف عدم تنفيذ عمليات ال�صادر و اال�سترياد �إال �إذا كانت فواتريها
وتعاقداتها قد متت بعملة املنطقة �أو الدولة و ذلك على النحو التايل:
�أ .اليورو للتعامل مع منطقة اليورو (دول االحتاد الأوروبي).
ب .الريال ال�سعودي للتعامل مع اململكة العربية ال�سعودية.
ج .اجلنيه الإ�سرتليني للتعامل مع اململكة املتحدة.
د .الني الياباين للتعامل مع اليابان.
هـ .الدرهم الإماراتي للتعامل مع الإمارات العربية املتحدة.
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و .عملة اليورو �أو �أي عمالت �أخرى للتعامل مع دول العامل الأخرى.
 -4على امل�صارف القيام ب�إجراء كافة الت�سويات الالزمة ملعامالتها بالن�سبة
للدوالر و اليورو و الريال ال�سعودي والدرهم من خالل مقا�صة بنك ال�سودان
املركزي� ،أما بالن�سبة للجنيه الإ�سرتليني و الني الياباين و �أي عمالت �أخرى
فتتم ت�سويتها عرب مرا�سليها باخلارج.
� -5ضوابط عامة:
�أ -على امل�صارف ت�شجيع عمالئها على فتح احل�سابات مبختلف �أنواعها (جارية،
ادخارية ،ا�ستثمار� ،صادر ،ا�سترياد...،الخ) بالعمالت الأجنبية امل�شار �إليها
يف (� )1أعاله.
ب -على كافة امل�صارف عدم تنفيذ �أي عمليات ت�صدير �أو ا�سترياد �أو �إجراء
حتويالت ملناطق العمالت املذكورة بعملة خالف عملة اجلهة املعنية ،على
�أنه يجوز للم�صارف – يف حالة اال�سترياد من دولة خالف دولة املن�ش�أ –
حتويل قيمة الب�ضاعة امل�ستوردة ب�أي من العمالت املذكورة يف الفقرة ()3
�أعاله �شريطة �أن يتم ذلك وفق �شهادة من�ش�أ الب�ضاعة امل�ستوردة� ،أو ال�شهادة
ال�صادرة من الدولة التي مت اال�سترياد منها.
ج -على احتاد امل�صارف واحتاد ال�صرافات ن�شر �أ�سعار تداول النقد الأجنبي
بالبنوك وال�صرافات بيعا و�شراء ًا يومي ًا من خالل و�سائل الأعالم املختلفة
وخا�صة املقروءة منها على الأقل للتعريف بها يف �أو�ساط املتعاملني.
تا�سع ًا� :أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية الأخرى خالف الدوالر:
بغر�ض �إزالة الت�شوهات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأخرى خالف الدوالر
الأمريكي التي نتجت من التباين يف طرق احت�ساب �أ�سعار ال�صرف بامل�صارف
التجارية فقد تقرر الآتي:
� -1أن يتم احت�ساب �أ�سعار البيع و ال�شراء للتحاويل امل�صرفية الواردة و
ال�صادرة ولل�شراء و البيع من احل�سابات بالنقد الأجنبي وح�سابات ال�صادر
و لكافة عمليات النقد الأجنبي التي ال يدخل فيها تداول العمالت الورقية
(البنكنوت) عرب الكاونرت بتطبيق طريقة الأ�سعار التقاطعية (Cross
 )Ratesبا�ستخدام الأ�سعار الواردة يف ن�شرة بنك ال�سودان املركزي
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اليومية للعمالت الأجنبية مقابل اليورو �أو الأ�سعار التي حت�صل عليها
امل�صارف التجارية من املرا�سلني الرئي�سيني يف املراكز املالية الدولية.
 - 2طريقة الأ�سعار التقاطعية ( )Cross Ratesتطبق على النحو التايل:
حتديد �سعر ال�شراء التقاطعي للعملة املعنية يتم بحا�صل �ضرب �سعر �شراء اليورو
املعلن بوا�سطة امل�صرف يف �سعر �شراء العملة املعنية مقابل اليورو الوارد بن�شرة
العمالت احلرة ال�صادرة من بنك ال�سودان املركزي �أو من املرا�سل و ذلك على
النحو التايل:
�سعر ال�شراء التقاطعي للعملة املعنية = (�سعر �شراء اليورو مقابل اجلنيه
ال�سوداين) �(Xسعر �شراء العملة املعنية مقابل اليورو).
حتديد �سعر البيع التقاطعي للعملة املعنية يتم بحا�صل �ضرب �سعر بيع اليورو
املعلن بوا�سطة امل�صرف يف �سعر بيع العملة املعنية مقابل اليورو الوارد بن�شرة
العمالت احلرة ال�صادرة من بنك ال�سودان املركزي �أو من املرا�سل ،و ذلك على
النحو التايل:
�سعر البيع التقاطعي للعملة املعنية = (�سعر بيع اليورو مقابل اجلنيه ال�سوداين)
�( Xسعر بيع العملة املعنية مقابل اليورو).
 -3يف حالة ا�ستخدام امل�صرف لن�شرة العمالت الأجنبية مقابل اليورو ال�صادرة
بوا�سطة مرا�سليه باخلارج يجب �أن يكون املرا�سل من امل�صارف الن�شطة يف �أحد
املراكز املالية الدولية و �أن يكون م�صرف ًا من م�صارف الدرجة الأوىل.
 -4ي�سمح للم�صارف الراغبة يف حتديد �سعر �شراء للنقد الأجنبي (عملة ورقية)
خالفا ل�سعر ال�شراء املعمول به للتحويالت و الأر�صدة الوارد ذكره يف ()1
�أعاله� ،أن تقوم باحت�ساب �سعر �شراء النقد �شريطة �أن يكون هذا ال�شراء بهام�ش
يتدرج حتى خم�سة يف الألف كحد �أق�صى يخ�صم من �سعر �شراء التحويالت و
الأر�صدة للعملة املعنية.
 -5لأغرا�ض ا�ستخدام �سعر �شراء للنقد بخالف �سعر ال�شراء التقاطعي املعمول به
للتحاويل و الأر�صدة ف�إنه يق�صد بالنقد العملة الورقية و ال�شيكات ال�سياحية
وال�شيكات امل�صرفية و الـ (� )International Money Ordersأو ما يف
حكمها من و�سائل الدفع عند تقدميها عرب الكاونرت بغر�ض بيعها للم�صرف.
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 -6على امل�صارف عند �إعالن �أ�سعار ال�صرف �سواء يف لوحات الأ�سعار بالفروع �أو
عرب �أجهزة الإعالم املختلفة ،االلتزام بالإعالن عن الأ�سعار ب�شكل وا�ضح و
مفهوم للجمهور يو�ضح �أ�سعار �شراء التحويالت و الأر�صدة منف�ص ًال عن �أ�سعار
�شراء النقد – �إن كان امل�صرف يحت�سب �سعر ًا منف�ص ًال ل�شراء النقد.
 -7علي امل�صارف �إلزام امل�سافرين املتجهني �إىل ال�سعودية ب�إجراء حتويالتهم
بالريال ال�سعودي و امل�سافرين املتجهني �إىل البلدان الأوربية ب�إجراء
حتويالتهم باليورو� ،أما امل�سافرين املتجهني �إىل بلدان �أخرى فيجوز التحويل
لهم بالدوالر �إذا رغبوا يف ذلك.
عا�شراً :فروع امل�صارف العاملة بالنقد االجنبي:
 -1ي�سمح للم�صارف التجارية بتحديد فروعها التي ترغب يف مزاولة عمليات
النقد االجنبي وفق ًا لل�سيا�سة الداخلية لكل م�صرف مع �إخطار بنك ال�سودان
املركزي بذلك (قطاع امل�ؤ�س�سات املالية والنظم ب�صورة لقطاع االقت�صاد
وال�سيا�سات )
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مرفق رقم ()1
مدونة �أ�س�س التعامل يف النقد الأجنبي
Code of Conduct

مقدمة:
بالإ�شارة �إىل الئحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي ل�سنة 1999م ال�صادرة
بتاريخ /13فرباير1999/م والتعديالت الالحقة لها نرجو الإفادة ب�أن من �سمات
�سيا�سة التحرير االقت�صادي التي انتهجتها الدولة هي �إلغاء القيود على التعامل
يف النقد الأجنبي ،وحتى ت�ستغل تلك احلرية ب�صورة �صحيحة تنعك�س �إيجاب ًا
علي الأداء االقت�صادي ر�أت ال�سلطات النقدية �أن ال�ضرورة حتتم عليها و�ضع
الأ�س�س الالزمة والتي ميكن �أن تكون يف �شكل �ضوابط لأخالقيات املهنة لتنظيم
العمل يف هذا املجال حتى يت�سم العمل باجلدية وبعيد ًا عن التناف�س امل�ضر علي
�أال تتعار�ض تلك ال�ضوابط مع القوانني ال�سارية �أو التي حتل حملها بالبالد وعليه
يتوجب على امل�صارف االلتزام بالأ�س�س وال�ضوابط التالية:
�أو ً
ال� -:ضوابط التعامل يف �سوق النقد الأجنبي:
( )1تكون امل�صارف م�سئولة م�سئولية تامة عن كل �أن�شطة التعامل يف هذا املجال
مبا يف ذلك املتعاملني والعاملني الذين ي�شرفون على ذلك التعامل وت�شمل تلك
ال�ضوابط الآتي:
�أ -ال�سيا�سة العامة للتعامل يف النقد و�إر�سال تقارير دورية بذلك لبنك ال�سودان
املركزى �أو عندما يطلبها.
ب -قوائم ب�أ�سماء الأ�شخا�ص امل�صرح لهم بالتعامل يف النقد الأجنبي.
ج -امل�سائل امل�ستخدمة يف �إجراءات التعامل.
د -املراكز امل�صرح بالتعامل بداخلها بالتحديد.
هـ	�إجراءات الت�أكد من طبيعة املعامالت.
و�	-أي �ضوابط �أخرى ترى امل�صارف �أنها �ضرورية.
( )2تكون امل�صارف م�سئولة عن:
�أ /اختيار العاملني من بني موظفيها �شريطة �أن يكونوا من ذوي الكفاءة
واخلربة والدراية الكافية للتعامل يف هذا املجال وبالتايل تكون القرارات
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التي يتخذها �أي منهم ك�أمنا �صادرة من امل�صرف الذي يتبع له.
ب� /أن يتم التعامل يف النقد الأجنبي داخل حدود املركز املخ�ص�ص ولذلك يجب
و�ضع نظام رقابة داخلية دقيقة بحيث ال يتعدى املتعاملون تلك احلدود.
ثاني ًا� :أ�س�س التعامل:
()1يجب االلتزام ب�أ�سعار البيع وال�شراء اجلارية املعلنة لأن عدم االلتزام بها
قد ي�ؤدي �إىل ممار�سات �ضارة خا�صة فيما يتعلق بتحديد الربح واخل�سارة ،ويف
حالة عدم تزويد املوظف املخت�ص بذلك يكون ال�سعر املو�ضح يف العقد ملزم ًا
للطرفني.
( )2يجوز متديد �ساعات العمل يف مراكز التعامل �إىل ما بعد �ساعات العمل
الر�سمية بعد موافقة بنك ال�سودان املركزي.
( )3يجب تزويد بنك ال�سودان املركزى بك�شف يو�ضح �أ�سماء الأ�شخا�ص الذين
ي�صرح لهم ب�أداء عمليات حمددة ونوعها وحجمها بعد اتخاذ التدابري الالزمة
من ت�سجيل للعمليات التي متت وخالفه ،وذلك للت�أكد من �أن تلك العمليات
املعنية قد متت وفق مقت�ضيات التعامل يف النقد الأجنبي.
( )4ال يجوز التعامل (بيع ًا و�شراء ًا) يف الودائع ال�شخ�صية والتي ميتلكها �أي من
املديرين �أو املوظفني العاملني بامل�صرف داخل مراكز التعامل املحددة لذلك
امل�صرف.
( )5ال يجوز لأي مدير �أو موظف يعمل مبركز التعامل يف النقد الأجنبي �أن يقبل
�أو يطلب �أي هدية �أو منحة مهما كان نوعها �أو قيمتها من �أي �شخ�ص يتعامل
داخل املركز وت�شمل تلك الهدايا �أو املنح الدعوات الرتفيهية وما يف �شاكلتها.
ثالث ًا� :إجراءات التعامـل:
( )1يتم ال�سماح بالتعامل داخل مراكز التعامل بعد ا�ستيفاء الآتي:
-

�إخطار املوظف امل�سئول عن التعامل.
يجب الإف�صاح عما �إذا كان التعامل �سوف يتم عن طريق متويل من طرف
ثالث وحجم ذلك التمويل.
عند �إكمال �أي عملية يجب �إخطار املوظف امل�سئول بذلك.
االتفاق على املواعيد التي متكن من �إكمال عملية ما داخل املركز �إذا كان
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املتعامل مرتبط ًا بعملية تعاقد �أخرى يف مركز �آخر.
 �أي �شروط ت�أهيلية يري امل�صرف �أنها �ضرورية.( )2يجوز للم�صارف �أن تتعامل يف النقد الأجنبي فيما بينها وحتدد الأ�سعار يف
حدود امل�ؤ�شرات ال�صادرة من بنك ال�سودان املركزي �إما عن طريق العطاءات
�أو بوا�سطة عوامل العر�ض والطلب على �أن يخطر املتعاملون الآخرون بهذه
العمليات وحجمها والأ�سعار التي نفذت بها عند بدء العمل يف اليوم التايل
لإكمالها ،وكيفية �إجراء الت�سوية لهذه العمليات.
( )3علي املتعاملني االلتزام بالأ�سعار املعلنة �أو املتفق عليها و�أي �شروط جتارية
�أخري مرتبطة بعملية التعامل يف النقد الأجنبي وال يجوز النكو�ص عنها لأي
�سبب من الأ�سباب.
( )4يجب احلفاظ علي �سرية كل املعلومات التي تتم داخل املركز �أو التي تتم
عرب الهاتف ويتم ت�سجيلها وعدم �إف�شاء �أي معلومات و�صلت �إىل علم �أي من
الطرفني نتيجة لذلك التعامل �إىل �أي جهة �أخرى �إال مبوافقة بنك ال�سودان
املركزي وما يفر�ضه القانون �أو امل�صلحة العامة.
( )5متي ما كان ذلك ممكن ًا يجب ت�سجيل كل العمليات التي تتم عرب الهاتف،
وعلى كل م�صرف الت�أكد من �أن كل �أجهزته تعمل بدقة وكفاءة عالية ،كما
يجب حفظ هذا الت�سجيل ب�صورة دقيقة متكن من الرجوع �إليها يف حالة
ال�ضرورة خا�صة يف ح�سم النزاعات التي قد تن�شب بني املتعاملني.
( )6يجب �أن يتم �سداد قيمة كل العمليات �أو ت�سويتها بني الأطراف با�ستخدام
�أ�سرع الطرق لتكملة �إجراءات الدفع �أو الت�سوية بني املتعاملني مبا يف ذلك
ا�ستخدام و�سائل الدفع املتعارف عليها ،وذلك لتفادي �أي خالف قد ين�شب
نتيجة �أي خط�أ يف �إجراءات الدفع �أو الت�سوية.
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الف�صل ال�ساد�س
اال�ستثمارات املدفوعة بالنقد الأجنبي

ت�سهي ًال للمعامالت امل�صرفية اخلا�صة بالأفراد وال�شركات والذين يقومون با�ستثمار
ر�ؤو�س �أموالهم بالنقد االجنبي داخل ال�سودان فقد تقرر تنظيم ذلك وفق ًا للآتي:
�أو ً
ال :تعريف ر�أ�س املال والقرو�ض:
يق�صد بر�أ�س املال والقرو�ض املدفوعة بالنقد الأجنبي مايلي:
 -1النقد الأجنبي املحول من اخلارج عن طريق امل�صارف املعتمدة ل�صالح امل�شروع.
 - 2الآالت واملعدات والأجهزة التي ت�ستورد بدون حتويل قيمة لت�ستخدم يف
�إن�شاء امل�شروع �أو ت�أهيله �أو حتديثه.
 -3اخلدمات امل�شرتاة من اخلارج لأغرا�ض ت�شييد امل�شروع �أو ت�أهيله �أو حتديثه.
 -4الأرباح املر�سملة لال�ستثمار املحول من اخلارج وامل�سجل طرف بنك ال�سودان
املركزي (بالن�سبة لر�أ�س املال).
ثانيــ ًا� :إجراءات ت�سجيل ر�أ�س املال والقرو�ض املدفوعة بالنقد
الأجنبي:
على كافة اجلهات التي ي�ساهم فيها �أجانب بن�سبة تزيد عن  %10من ر�أ�سمالها
ت�سجيل ر�ؤو�س �أموالهم �أو ح�صيلة القرو�ض الأجنبية املدفوعة لهم بالنقد
الأجنبي لدى �إدارة النقد الأجنبي ببنك ال�سودان املركزي وذلك وفق ًا للآتي:
 -1امل�شاريع اال�ستثمارية:
�أ -يتم ت�سجيل ر�أ�س املال وح�صيلة القرو�ض امل�ستجلبة يف �شكل حتويل نقدي
لدي بنك ال�سودان املركزي بعد بيعها للم�صرف التجاري و�إثبات عملية
التحويل والبيع بتقدمي م�ستند التحويل من اخلارج ( )SWIFTو�أ�صل
�إ�شعارات البيع لعملة حملية معتمدة من امل�صرف.
ب -يتم ت�سجيل ر�أ�س املال �أو القرو�ض امل�ستجلبة يف �شكل معدات �أو ماكينات
لدي بنك ال�سودان املركزى (وي�ستثنى من ذلك اال�سترياد بت�سهيالت يف
الدفع) بعد �إبراز �شهادة القيمة اجلمركية ( )CCVللعمليات التي مت
تخلي�صها بوا�سطة �سلطات اجلمارك يف �أو قبل  15يناير  2002يف ميناء
الو�صول و�إبراز ما يفيد ب�أنها ا�ستوردت بدون حتويل قيمة من �سلطات
اجلمارك وب�إبراز �صورة من ا�ستمارة اال�سترياد (� )IMأو �شهادة الوارد
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للعمليات الالحقة لهذا التاريخ.
ج-بالن�سبة لر�أ�س املال والقرو�ض امل�ستجلبة يف �شكل خدمات م�شرتاة من اخلارج
لأغرا�ض ت�شييد �أوت�أهيل �أو حتديث امل�شروع يتم ت�سجيل قيمة اخلدمات
بتقدمي ك�شوفات معتمدة من مكتب مراجع قانوين �سوداين تبني قيمة
وطبيعة كل دفعية.
د -يتم ت�سجيل الأرباح املر�سملة لال�ستثمار املحول من اخلارج وامل�سجل طرف
بنك ال�سودان املركزي بعد ابراز قرار جمل�س الإدارة باملوافقة على ر�سملة
الأرباح ،و�شهادة من املراجع القانوين تو�ضح حجم الأرباح املحققة ون�صيب
امل�ساهمني الأجانب منها (كل م�ساهم على حدة) واجلزء املراد ر�سملته ،مع
مراعاة �أن تكون ال�شهادة املقدمة هي الن�سخة الأ�صلية مع الإحتفاظ بها.
 -2ال�شركات العاملة يف جمال الإ�سترياد والت�صدير:
بالن�سبة لل�شركات التي ي�ساهم فيها �أجانب وتعمل يف جمال اال�سترياد والت�صدير
ف�إن ت�سجيل ر�أ�س املال امل�ستجلب كم�ساهمة لل�شريك الأجنبي ال يتطلب بيعه
للم�صرف التجاري و�إمنا فقط �إبراز �إ�شعار حتويل املبلغ و�إفادة من امل�صرف التجاري
بالر�صيد باحل�ساب.
ثالثــ ًا� :إعادة حتويل ر�أ�س املال واالرباح:
 -1ر�أ�س املال النقدي:
ي�سمح ب�إعادة حتويل ر�أ�س املال املدفوع بالنقد الأجنبي وفق ًا للآتي:
�أ� -أن يكون اال�ستثمار املذكور قد ُنفذ مبوافقة بنك ال�سودان املركزي واجلهات
الأخرى ذات ال�صلة ،و�أن يكون امل�ستثمر قد قام مبلء ا�ستمارة ح�صر
الإ�ستثمارات بالنقد الأجنبي بوزارة الإ�ستثمار (مرفق رقم .)1
ب� -أن يكون ا�ستالم املبالغ امل�ستثمرة قد مت ب�شكل مقبول لدى بنك ال�سودان
املركزي.
ج� -أن يكون قد مت ت�سجيلها لدى �إدارة النقد الأجنبي ببنك ال�سودان املركزي،
وذلك على النحو التايل:
�إعادة حتويل ر�أ�س املال يف حالة الت�صفية الكلية للم�شروع :يتم التحويل
وفق ًا للآتي:
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 تقدمي �شهادة ت�سجيل ر�أ�س املال �صادرة من �إدارة النقد الأجنبي ببنكال�سودان املركزي.
 �إبراز موازنة ت�صفية امل�شروع معتمدة من مراجع قانوين بال�سودان. �إبراز �شهادة من امل�صفي تثبت �سداد امل�شروع جلميع التزاماته امل�ستحقةقانون ًا والن�صيب ال�صايف للم�ستثمر القابل للتحويل.
 موافقة ال�شركاء وامل�ساهمني علي الت�صفية يف حالة ال�شركات �أو ال�شراكاتموثقة من حمامي ومعتمدة من امل�سجل التجاري العام بوزارة العدل �أو قـرار
املحكمة املخت�صة بالت�صفية.
 �أن تكون امل�ستندات املقدمة هي الن�سخ الأ�صلية مع االحتفاظ بها.�إعادة حتويل ر�أ�س املال يف حالة الت�صرف اجلزئي يف امل�شروع �أو بيع الأ�سهم
وذلك وفق ًا للآتي:
 تقدمي �شهادة ت�سجيل ر�أ�س املال الأجنبي �صادرة من �إدارة النقد الأجنبيببنك ال�سودان املركزي.
 تقدمي عقد حتويل امللكية موثق من حمكمة خمت�صة �أو حمامي. �شهادة خلو طرف من ديوان ال�ضرائب. �شهادة خلو طرف من ديوان الزكاة.فى حالة الت�صرف اجلزئي للم�شروع و�إلغاء ا�سم العمل على ال�شركة املالكةتقدمي امل�ستندات امل�ؤيدة لذلك واملتمثلة فى �إيقاف ا�سم العمل طرف
امل�سجل التجارى و�إلغاء الرتخي�ص اخلا�ص بامل�شروع من وزارة اال�ستثمار.
 -2ر�أ�س املال العيني:
ي�سمح للم�ستثمر بارجاع وت�صدير ر�أ�سماله العيني امل�ستورد بدون حتويل قيمة بعد
ا�ستيفاء الآتي:
 �أن تكون الآليات واملعدات التي يرغب يف ارجاعها م�سجلة كا�ستثمار بالنقدالأجنبي طرف بنك ال�سودان املركزي.
 تقدمي موافقة اجلهات املخت�صة باال�ستثمار على االرجاع. رخ�صة من وزارة التجارة اخلارجية. خلو طرف من ال�ضرائب والزكاة.78
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الت�أكد من عدم وجود �أي التزامات م�صرفية على امل�ستثمر
 -3الأرباح:
�أ)	 ي�سمح ب�إعادة حتويل الأرباح و�أرباح الأ�سهم امل�ستحقة على ر�أ�س املال املدفوع
بالنقد االجنبي امل�ستثمر يف ال�سودان �شريطة �أن يكون قد مت ت�سجيل
امل�ساهمة لدى �إدارة النقد الأجنبي ببنك ال�سودان املركزي.
ب)	 ي�سمح للم�صارف التجارية ب�إعادة حتويل ر�أ�س املال املدفوع بالنقد الأجنبي
و�أرباح الأ�سهم دون الرجوع لبنك ال�سودان املركزي بعد ا�ستيفاء ال�شروط
الآتية:
•بالن�سبة لأرباح الأ�سهم التي تتقدم ال�شركات لتحويلها ل�صالح امل�ساهمني الأجانب
فيها يتم التحويل لهم وفق ًا للآتي:
 �شهادة ت�سجيل ال�شركة من م�سجل عام ال�شركات.تقدمي �شهادة ت�سجيل ر�أ�س املال الأجنبي ال�صادرة من �إدارة النقد الأجنبيببنك ال�سودان املركزي على �أن تكون با�سم امل�ستثمر الذي يراد التحويل له.
تقدمي ميزانية ال�شركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر مراجعة بوا�سطة مراجعقانوين معتمد.
تقدمي �شهادة من املراجع القانوين تو�ضح حجم الأرباح القابلة للتوزيعواجلزء الذي ي�ستحق التحويل للم�ساهمني الأجانب لكل م�ساهم على حدة مع
مراعاة �أن تكون ال�شهادة املقدمة هي الن�سخة الأ�صلية مع االحتفاظ بها.
 تقدمي موافقة اجلمعية العمومية على توزيع الأرباح.�شهادة خلو طرف من �ضريبة �أرباح الأعمال.�شهادة خلو طرف من ديوان الزكاة. بالن�سبة لتحويل �أرباح ال�شركات العاملة يف جمال االت�صاالت تقدمي �شهادةمن الهيئة القومية لالت�صاالت ت�ؤكد �أن املبلغ املطلوب حتويله للخارج ميثل
�أرباح ت�شغيل عن العام املا�ضي.
توكيل من �صاحب الأ�سهم يخول ال�شركة بتحويل الأرباح له.مراعاة �أن يكون التحويل للخارج لنف�س اال�سم الوارد ب�شهادة الأ�سهم و�شهادة ت�سجيل ر�أ�س املال الأجنبي ال�صادرة من بنك ال�سودان املركزي و �شهادة
املراجع القانوين بالإرباح القابلة للتوزيع.
�أن تكون امل�سـتندات املقدمة هي امل�ستندات الأ�صلية مع االحتفاظ ب�صور منها.
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• بالن�سبة لأرباح الأ�سهم التي يتقدم الأفراد بطلبات لتحويلها يتم التحويل لهم
وفق ًا للآتي:
تقدمي �صورة من �شهادة ملكية الأ�سهم.طلب بتحويل الأرباح موقع بوا�سطة �صاحب ال�سهم �أو توكيل ل�شخ�ص �آخريخول له حق ا�ستالم و حتويل قيمة �أرباح الأ�سهم �شريطة �أن يذكر يف الطلب
�أو التوكيل ا�سم ال�شركة التي ي�ساهم فيها و�أرقام �شهادات الأ�سهم املراد حتويل
�أرباحها.
�شهادة من املراجع القانوين تو�ضح مبلغ الأرباح املراد حتويلها بالن�سبةللم�ساهم ،مع مراعاة �أن تكون ال�شهادة املقدمة هي الن�سخة الأ�صلية مع
االحتفاظ بها.
تقدمي �شهادة ت�سجيل ر�أ�س املال الأجنبي من �إدارة النقد الأجنبي ببنكال�سودان املركزي على �أن تكون با�سم ال�شخ�ص امل�ستثمر الذي يراد التحويل
له.
مراعاة �أن يكون التحويل للخارج لنف�س اال�سم املو�ضح ب�شهادة ملكية الأ�سهمو�شهادة ت�سجيل اال�ستثمار الأجنبي ببنك ال�سودان املركزي و �شهادة املراجع
القانوين بالأرباح القابلة للتوزيع.
• بالن�سبة لأرباح املن�ش�آت خالف �شركات امل�ساهمة (ال�شراكات و املن�ش�آت الفردية)
يتم حتويل الأرباح للم�ستثمرين وفق ًا للآتي:
 تقدمي �شهادة ت�سجيل ر�أ�س املال الأجنبي ال�صادرة من �إدارة النقد الأجنبيببنك ال�سودان املركزي.
 تقدمي امليزانية و ح�ساب الأرباح و اخل�سائر للمن�ش�أة مراجعة بوا�سطةمراجع قانوين معتمد.
 �شهادة خلو طرف املن�ش�أة من ال�ضرائب. �شهادة خلو طرف املن�ش�أة من الزكاة. �صورة من �شهادة الت�سجيل و عقد ال�شراكة يف حالة ال�شراكات. �صورة من �شهادة ت�سجيل املن�ش�أة يف حالة املن�ش�أة الفردية. �شهادة من املراجع القانوين تو�ضح مبلغ الأرباح املراد حتويلها للم�ستثمراملعني وال�سنة املالية املعنية ،مع مراعاة �أن تكون ال�شهادة املقدمة هي
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الن�سخة الأ�صلية مع االحتفاظ بها.
 طلب بتحويل الأرباح موقع بوا�سطة امل�ستثمر املو�ضح ا�سمه بعقد ال�شراكةيف حالة ال�شراكات �أو �شهادة الت�سجيل بالن�سبة للمن�ش�أة الفردية �أو توكيل
منه ل�شخ�ص �آخر يخول له حق ا�ستالم و حتويل الأرباح.
 �أن تكون امل�ستندات املقدمة هي امل�ستندات الأ�صلية مع االحتفاظ ب�صورمنها.
 مراعاة �أن يكون التحويل للخارج با�سم ال�شخ�ص املو�ضح ب�شهادة ت�سجيلاال�ستثمار بالنقد الأجنبي ال�صادرة من �إدارة النقد الأجنبي و كذلك
�شهادة املراجع القانوين بالأرباح القابلة للتحويل و �شهادة ت�سجيل املن�ش�أة
يف حالة املن�ش�آت الفردية وال�شراكات.
• بالن�سبة ال�ستثمارات غري املقيمني يف الأوراق املالية احلكومية يف ال�سوق الأولية
يتم حتويل قيمة هذه الأوراق و�أرباحها للخارج وفق الآتي:
 �إبراز �إي�صال بيع النقد الأجنبي لبنك ال�سودان املركزي �أو �أي م�صرفجتاري عند االكتتاب.
 تقدمي م�ستند �صادر من �شركة ال�سودان للخدمات املالية باملبلغ املرادحتويله للخارج.
رابع ًا :اعادة حتويل القرو�ض:
ي�سمح ب�إعادة حتويل �أ�صل القرو�ض املدفوعة بالنقد الأجنبي والعائد عليها بعد
ا�ستيفاء الآتي:
 -1احل�صول على موافقة بنك ال�سودان املركزي امل�سبقة على اتفاقية و�شروط
القر�ض ،وذلك قبل ا�ستجالب القر�ض لل�سودان.
� -2أن يكون قد مت ا�ستجالب ح�صيلة القر�ض للبالد ب�شكل مقبول لبنك ال�سودان
املركزى.
� -3أن يكون ا�ستالم ح�صيلة القر�ض قد مت ت�سجيله لدى �إدارة النقد الأجنبي.
 -4يف حالة رغبة امل�ستثمر يف حتويل �أق�ساط القرو�ض والتمويل والعائد عليها
وفق ًا ملا جاء �أعاله تقدمي �شهادة ت�سجيل القر�ض �أوالتمويل من بنك ال�سودن
املركزي مرفق معها جدول ال�سداد مو�ضح ًا الأق�ساط امل�ستحقة والعائد عليها.
�ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
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خام�ســـــ ًا :ح�سابات امل�ستثمرين الأجانب :
يتم فتح و�إدارة احل�سابات للم�ستثمرين الأجانب وفق ًا لل�ضوابط التي تنظم
ح�سابات املقيمني وغري املقيمني الواردة بالف�صل الأول من هذا الكتيب.
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مرفق رقم ()1
بنك ال�ســـــــودان املركزى
�إدارة النـــــقد الأجنبي
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 -7ر�أ�س املال املراد ا�ستثماره بالنقد الأجنبي:
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(ج) خدمي........................................................
 -8القــــرو�ض:
(�أ) نقــدي( .....................ب) عيني..........................
(ج) خدمي........................................................
 -9امل�ساهمون الرئي�سيون يف امل�شروع:
ن�سبة امل�ساهمة
اجلن�سية
اال�ســــــــم
(�أ).................... ................. ...................
(ب).................... ................. ..................
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ملحوظة:
 .1تتم تعبئة الإ�ستمارة من �أ�صل و�صورتني بوا�سطة امل�ستثمر عند تقدمي طلب
ملنح الرتخي�ص لوزارة الإ�ستثمار �أو ال�سلطات الأخرى ويعاد �أ�صل الإ�ستمارة
بعد ملئها لبنك ال�سودان املركزى – �إدارة النقد الأجنبي – على �أن يحتفظ
امل�ستثمر واجلهة املانحة للرتخي�ص ب�صورة منها.
 .2يف حالة عدم ملء هذه اال�ستمارة ال ي�سمح للم�ستثمر ب�إعادة حتويل ر�أ�سماله
و�أرباحه.
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الف�صل ال�سابع
مو�ضــــوعات �أخرى خمتلفة

�أو ً
ال :ال�شركة ال�سودانية للأ�سواق واملناطق احلرة:
ي�صرح لل�شركة ال�سودانية للأ�سواق واملناطق احلرة بالبيع بالنقد االجنبي يف

�أ�سواقها داخل البالد بالإ�ضافة لل�سوق املخ�ص�ص للدبلوما�سيني وبعثات الأجانب
و�صالتي الو�صول واملغادرة.
ثاني ًا� :ضوابط التعامل مع املناطق احلرة ال�سودانية :
�أ -يف جمال ال�صادر :
 -1على امل�صارف املحلية تطبيق كافة �ضوابط و�إجراءات ال�صادر ال�صادرة
من بنك ال�سودان املركزي على ال�صادرات من ال�سودان �إيل املناطق احلرة
ومطالبة امل�صدرين بح�صيلة ال�صادر ح�سب �سيا�سات و�ضوابط النقد االجنبي
ال�سارية.
 -2على امل�صارف املحلية تطبيق �ضوابط جتارة العبور ال�سارية حالي ًا على ال�سلع
امل�صدرة عرب املناطق احلرة لدول اجلوار.
 -3يتم التعامل يف ال�صادرات بني املنطقة احلرة والعامل اخلارجي وفق ًا للقوانني
واللوائح التي ت�صدر من �سلطات املنطقة احلرة.
 -4علي فروع امل�صارف العاملة باملناطق احلرة معاملة ح�صيلة ال�صادرات لل�سلع
امل�شحونة من املنطقة احلرة �إيل ال�سودان �أو �أي دولة �أخري وفق ًا للقوانني
املحلية واللوائح التي ت�صدرها �سلطات املنطقة احلرة.
ب -يف جمال اال�سترياد :
 -1على امل�صارف تطبيق كافة �إجراءات و�ضوابط اال�سترياد ال�صادرة من البنك
املركزي على اال�سترياد من املناطق احلرة.
�	-2أن يتم تداول م�ستندات ال�شحن اخلا�صة باال�سترياد من املناطق احلرة عرب
امل�صارف خارج املنطقة احلرة (م�صارف امل�ستوردين) وامل�صارف داخل املنطقة
احلرة (م�صارف امل�صدرين)..
 -3يحظر على امل�صارف املحلية متويل اال�سترياد و� /أو الدخول يف �أي ترتيبات
م�صرفية لال�سترياد للمناطق احلرة �سواء ًا من موارد امل�صرف �أو من املوارد
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الذاتية للعمالء.
ج -يف جمال التحويالت :
 -1ي�سمح للم�صارف املحلية بتنفيذ التحويالت واملدفوعات اجلارية فقط
للم�صارف العاملة يف املنطقة احلرة.
 -2غري م�سموح للم�صارف املحلية بتحويل �أي مبالغ خا�صة بال�شركات واجلهات
العاملة داخل املنطقة احلرة متعلقة باالرباح �أو �إعادة ر�أ�س املال �أو خالفه.
ويجب ان يتم تنفيذ حتويالتها عرب امل�صارف املوجودة داخل املنطقة احلرة.
د� -ضوابط عامة :
 -1يحظر �إ�ستخدام العملة املحلية ال�سودانية يف التعامل داخل املنطقة احلرة.
 -2يحظر على امل�صارف العاملة داخل املنطقة احلرة �إ�ستخدام �إ�ستمارات
اال�سترياد ()IMوا�ستمارات ال�صادر( ( EXال�صادرة من البنك املركزي ،وعلى
امل�صارف عدم مد فروعها العاملة داخل املنطقة احلرة بتلك اال�ستمارات.
 -3على امل�صارف املحلية معاملة اجلهات العاملة داخل املناطق احلرة كجهات غري
مقيمة عند التعامل معها م�صرفي ًا.
 -4ي�سمح للمقيمني احل�صول على التمويل والقرو�ض من امل�صارف داخل املنطقة
احلرة وفق ًا ل�سيا�سات بنك ال�سودان املركزي ال�سارية.
ثالث ًا :تنظيم مراكز النقد االجنبي بامل�صارف التجارية
)(Foreign Exchange Exposure
يف �إطار توجه بنك ال�سودان املركزي نحو تنظيم �سوق النقد الأجنبي و
احلد من خماطر التعامل بالنقد الأجنبي يف القطاع امل�صريف فقد تقرر
تفعيل العمل بنظام مراكز النقد الأجنبي (Foreign Exchange Exposure
 ،)Limitsفقد تقرر �أن يكون الهدف النهائي ن�سبة  %20+كحد �أدنى ل�صايف
موقف النقد الأجنبي وفــق ًا للمعادلة الواردة �أدناه� .أما مرحلي ًا فقد

ّ
مت حتديد ن�ســـــــبة ( )%25-كحد �أدنى ل�صايف موقف النقد الأجنبي
الكلي ( )Overall Net Foreign Exchange Exposure Positionلكل م�صرف
ن�سبته �أقل من ذلك يف الوقت الراهن و �سوف تتم زيادة هذه الن�سبة
م�ستقب ًال ،عليه يجب على كل م�صرف الإلتزام ب�إجراء عملياته يف
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جمال النقد الأجنبي مبا ي�ساعد على حتقيق الن�سبة املقررة عليه
ب�صورة تدريجية.
�آلية ح�ساب �صايف موقف النقد الأجنبي الكلي
(Overall Net Foreign Exchange Exposure Position):

يتم ح�ساب موقف النقد الأجنبي الكلي لكل م�صرف ح�سب ال�صيغة الآتية :
(الأ�صول بالنقد الأجنبي)–(التعرث بالنقد الأجنبي –
خم�ص�ص الديون املتعرثة بالنقد الأجنبي){ (} – )1
اخل�صوم بالنقد الأجنبي  -خم�ص�ص الديون املتعرثة بالنقد
املوقف الكلـــي = الأجنبي  +الإلتزامات خارج امليزانية{ ()2
}(ر�أ�س املال  +الإحتياطيات) – ( %55من �إحتياطي �إعادة تقييم
الأ�صول){ ()3

مع مراعاة الآتي:
تتم �إ�ضافة �صايف الإلتزامات خارج امليزانية بالنقد الأجنبي �إيل اخل�صوم
بالنقد الأجنبي امل�شار �إليها بالرقم ( )2يف ب�سط الن�سبة �أعاله ،و ذلك
بعد خ�صم هوام�ش الإعتمادات و خطابات ال�ضمان يف حالة دفعها بالنقد
الأجنبي و عدم خ�صمها يف حالة مت دفعها بالعملة املحلية.
يتم تق�سيم البنود خارج امليزانية ح�سب تاريخ �إ�ستحقاقها عند �إعداد
الراجعة كما يلي:
1

من �شهر – � 6أ�شهر

يتم ت�ضمينها بالكامل

2

من � 6أ�شهر – �سنة

يتم ت�ضمينها بن�سبة 50%

3

�أكرث من �سنة

يتم �إ�ستبعادها بالكامل

يتم �إ�ستبعاد الديون املتعرثة بالعملة الأجنبية بعد خ�صم خم�ص�ص الديون
املتعرثة بالنقد الأجنبي من �إجمايل الأ�صول بالنقد الأجنبي (ح�سب
ت�صنيفها الوارد مبن�شور الإدارة العامة لتنظيم و تنمية اجلهاز امل�صريف
رقم ( )2008 /1ال�صادر بتاريخ  6يناير  2008و اخلا�ص ب�سيا�سات و
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�إجراءات التمويل املتعرث وتكوين املخ�ص�صات) ،كالآتي:
الرقم

1

2
3

4

ت�صنيف التمويل الفرتة الزمنية
املتعرث
مل يحن �أجله بعد ح�سب ال�صيغ
املختلفة �إال �أنّ متابعة العملية
التمويلية �أو�ضحت وجود �صعوبات
متويل ي�شوبه
قد تواجه عملية ال�سداد مما ي�ؤدي
ال�ضعف
�إيل ت�أخر ال�سداد �أي اذا تخلف
العميل عن ال�سداد لفرتة تقل عن 3
�أ�شهر من تاريخ الإ�ستحقاق
�إذا تخلف العميل عن ال�سداد لفرتة
متويل دون
� 3أ�شهر و تقل عن � 6أ�شهر من تاريخ
امل�ستوى العادي
الإ�ستحقاق
�إذا تخلف العميل عن ال�سداد لفرتة
متويل م�شكوك يف
� 6أ�شهر و تقل عن � 12شهر ًا من
حت�صيله
تاريخ الإ�ستحقاق
متويل ردىء

�إذا تخلف العميل عن ال�سداد لفرتة
عام �أو �أكرث

الن�سبة التي يتم
�إ�ستبعادها من الأ�صول
بالنقد الأجنبي

%2

%20
%50
%100

على �أن يتم �إرفاق ملحق بالتفا�صيل �أعاله مع راجعة مركز النقد الأجنبي.
يف حالة دفع العميل قيمة املرابحة الدوالرية بالعملة املحلية كت�سوية نهائية
يجب �إ�ستبعادها من الأ�صول دون الإنتظار حلني توفر النقد الأجنبي.
يجب ف�صل املبالغ بالعملة املحلية و املبالغ بالعملة الأجنبية يف البنود خارج
امليزانية (و يف ح�ساب جاري الفروع) ،الواردة يف امليزانية الأ�سبوعية و يف
الراجعة الأ�سبوعية ملركز النقد الأجنبي .كما يجب ت�ضمني البنود خارج
امليزانية براجعة امليزانية التي يتم �إر�سالها �إلكرتوني ًا �إيل البنك املركزي.
يتم �إ�ستبعاد البنود خارج امليزانية التي ال ت�شكل �إلتزام ًا على امل�صرف مثل
الكمبياالت غري امللزمة ( )Without bank engagementو ما يف حكمها.
يتم �إ�ستبعاد خم�ص�ص الديون املتعرثة بالنقد الأجنبي من جانب اخل�صوم عند
�إعداد موقف النقد الأجنبي.

يتم �إ�ستبعاد  %55من قيمة �إحتياطي �إعادة تقييم الأ�صول من �إجمايل ر�أ�س
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املال و الإحتياطيات.
و تبع ًا لهذا القرار ف�إنّه يجب على امل�صارف الإلتزام بالآتي:
(�أ) امل�صارف غري املتجاوزة لن�سبة (:)%25-
 .1عدم الدخول يف �أي �إلتزامات جديدة بالنقد الأجنبي �إال يف حال القدرة على
توفري املوارد من م�صرفكم.
(ب) امل�صارف املتجاوزة لن�سبة (:)%25-
 عدم الدخول يف �أي �إلتزامات جديدة بالنقد الأجنبي �إال يف حال القدرة علىتوفري املوارد من م�صرفكم و ذلك حلني توفيق �أو�ضاعكم.
 �سوف يبد�أ العمل بنظام مراكز النقد الأجنبي يف الأ�سبوع الأول من �شهر يوليو2010م مبا�شرة.
 على امل�صارف املعتمدة �إعداد تقارير ا�سبوعية مبركز النقد الأجنبي و�إر�سالهالإدارة النقد الأجنبي عرب نظام الرواجع الإلكرتونية وفق ًا لال�ستمارة املعدة
لذلك.
�أي م�صرف ال يلتزم ب�إر�سال التقارير املطلوبة �أعاله �ستوقع عليه الغراماتاملن�صو�ص عليها يف الئحة اجلزاءات االدارية واملالية ل�سنة 2004م و�أي
عقوبات �أخرى من�صو�ص عليها يف قانون تنظيم التعامل بالنقد ل�سنة 1981م
واللوائح والتوجيهات ال�صادرة مبوجبه.
رابع ًا :ح�ساب موارد نافذة بنك ال�سودان املركزى:
على جميع امل�صارف املعتمدة الإ�ستمرار يف ا�ضافة املوارد غري املنظورة والتي يتم
�شرا�ؤها ل�صالح بنك ال�سودان املركزي للح�ساب املفتوح طرفها با�سم موارد نافذة
البنك املركزي ,وذلك وفق ال�ضوابط التالية:
� -1إخطار بنك ال�سودان املركزي – �إدارة النقد الأجنبي – برقم احل�ساب
وتفا�صيل �أي �إ�ضافة للح�ساب املذكور فور الإ�ضافة مع مراعاة عدم اخل�صم
من هذا احل�ساب الإ بت�صديق م�سبق من �إدارة النقد الأجنبي ببنك ال�سودان
املركزي.
 -2ار�سال ك�شف ح�ساب يومي و�شهري يو�ضح حركة احل�ساب عرب نظام الرواجع

الإلكرتونية وفق ًا للإ�ستمارة
التوايل.
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خام�ســ ًا :الرتتيبات امل�صرفيه املتعلقه بعدم ا�ستخدام نظام
مقا�صة الدوالر االمريكى:
 -1اليتم تنفيذ �أي عقودات �صادر �أو وارد مع �أي �شخ�ص امريكي – طبيعي �أو
معنوي -الإ بعد احل�صول على رخ�صة �سارية املفعول من مكتب الرقابة على
الأ�صول الأجنبية ( )OFACت�سمح بتنفيذ عملية ال�صادر �أو الوارد و�أن
ن�صيب بنك ال�سودان املركزي يف ح�صيلة ال�صادر لن يتعر�ض للتجميد.
 -2يتم التعاقد و�إ�صدار االعتمادات ب�أي عملة قابلة للتحويل ،على �أن يتم ال�سداد
يف تاريخ اال�ستحقاق ب�أي عملة قابلة للتحويل عدا الدوالر الأمريكي ب�سعر
�صرف العملة املختارة مقابل الدوالر الأمريكي و�أن ينفذ ال�سداد عن طريق �أي
بنك عدا البنوك الأمريكية.
 -3الإيرادات غري املنظورة:
�أ -ت�شمل الإيرادات غري املنظورة :حتويالت ال�سودانيني العاملني باخلارج
 ,التحويل الوطني  ,اال�ستثمارات بالنقد الأجنبي يف كافة املجاالت
(ا�ستخراج البرتول وتنميته والتنقيب عن الذهب واملعادن ...الخ) ,
�إيرادات تعوي�ضات الت�أمني و�إعادة الت�أمني و�إيرادات وكالء البواخر
واملعا�شات و�أجور ترحيل مواد الدعم اخلارجي.....الخ.
ب -على امل�صارف املعتمدة �إخطار عمالئها ومرا�سليها ب�إجراء التحويالت �إىل
الداخل ب�أي عملة قابلة للتحويل عدا الدوالر الأمريكي وبالتايل عدم
التعامل مع ال�شيكات امل�صرفية �أو احلواالت و�أوامر الدفع وال�شيكات املعتمدة
�أو �أي و�سائل دفع �أخرى م�سحوبة على �أو �صادرة من البنوك الأمريكية.
جـ -ت�ستثنى من البند (ب) �أعاله حتويالت ال�سودانيني املقيمني ب�أمريكا
ال�شمالية وحتويالت الأمم املتحدة وموظفيها وال�سفارات الأجنبية
واملنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات الإغاثة غري احلكومية وعلى
البنك املعني احل�صول على ترخي�ص م�سبق من مكتب الرقابة على الأ�صول
الأجنبية ( )OFACبالواليات املتحدة ي�سمح بدفع ن�صيب بنك ال�سودان

املركزي يف تلك املوارد دون �أن يتعر�ض للتجميد.

 -4املدفوعات غري املنظورة:
�أ -وت�شمل حتويالت الأرباح  ,خدمة القرو�ض الأجنبية  ,حتويالت
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�أق�ساط و�إعادة الت�أمني  ,التحويالت غري املنظورة املتعلقة بعمليات التجارة
اخلارجية  ,حتويالت �شركات الطريان الأجنبية .....الخ.
ب -بالن�سبة للتحويالت املذكورة يف البند (�أ) �أعاله يتم تنفيذها ب�أي عملة
قابلة للتحويل عدا الدوالر الأمريكي وبالتايل اليتم �إ�صدار �أي و�سائل دفع
م�سحوبة على البنوك الأمريكية.
 -5توجيهات عامة:
�أ� -أي حاالت مل يرد ذكرها �أعاله تُال �إىل �إدارة النقد الأجنبي ببنك
ال�سودان املركزي للنظر فيها.
ب -يق�صد بعبارة (البنوك الأمريكية) الواردة �أعاله ما يلي:
• البنوك الأمريكية وفروع البنوك الأجنبية داخل الواليات املتحدة.
• فروع البنوك الأمريكية ووكاالتها ( )Subsidiariesخارج الواليات املتحدة.
ج -يق�صد بعبارة)Office Of Foreign Assets Control(:التابع لوزارة اخلزانة
الأمريكية بوا�شنطن.
�ساد�س ًا :حتويل موارد بنك ال�سودان املركزي ملرا�سليه باخلارج:
على امل�صارف التقيد التام مبا يلي-:
�أ -التنبيه ب�شدة على املخت�صني بامل�صارف التقيد بحق الدفع ()value date
الوارد يف تعليمات بنك ال�سودان املركزي ومالحقة مرا�سليكم لاللتزام
بذلك.
ب -عدم حتويل �أي مبالغ من النافذة �إال بعد احل�صول على تعليمات بالدفع من
بنك ال�سودان املركزي.
ج -تقدم املطالبة بدفع املقابل املحلي م�شفوعة ب�صورة طبق الأ�صل من
التعليمات امل�ستلمة بوا�سطة مرا�سل البنك (MACHINE COPY WITH
.)ANSWER BACK

�سابعـ ًا :ح�سابات امل�صارف لدي بنك ال�سودان املركزي:
 -1ميكن للم�صارف التجارية �إيداع �أي مبالغ بالدوالر الأمريكي والريال
ال�سعودي والعمالت الرئي�سية الأخرى بح�ساباتها لدي بنك ال�سودان
املركزي بغر�ض �أ�ضافتها لأر�صدتها ببنك ال�سودان املركزى.
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 -2يتم خ�صم قيمة ال�شيكات امل�صرفية بالعملة املحلية ال�صادرة من امل�صارف
التجارية ل�صالح �شركات ال�صرافة بغر�ض �شراء نقد اجنبي من بنك ال�سودان
املركزى من ح�ساب امل�صرف امل�صدر لل�شيك مبا�شرة ويف تاريخ تقدمي ال�شيك
لبنك ال�سودان املركزي.
ثامنـ ًا :ال�سرية امل�صرفية و منح املعلومات والبيانات:
على امل�صارف املعتمدة عدم منح �أي معلومات �أو بيانات مبا�شرة لأي جهة تطلبها
�إال عن طريق بنك ال�سودان املركزى وي�ستثنى من ذلك املحاكم بكافة درجاتها.
تا�سع ًا� :إيجار العقارات بالنقد الأجنبي:
 -1ي�سمح ملالك العقارات بت�أجريها بالعملة احلرة للجهات التالية والعاملني بها:
 ال�سفارات والهيئات الدبلوما�سية الأجنبية العاملة يف ال�سودان. املنظمات والهيئات العاملية والإقليمية والقطرية. ال�شركات الأجنبية. املقاولني ومقاويل الباطن وبيوت اخلربة الأجنبية. منظمات االغاثة والهيئات الدينية واخلريية الأجنبية. -2يحق للم�ؤجر �إ�ضافة قيمة االيجار يف ح�سابه بالنقد الأجنبي القائم با�سمه
وله احلق يف ا�ستخدام القيمة يف مقابلة متطلباته بالنقد االجنبي وفق ًا
ال�ستخدامات حل�سابات املقيمني بالنقد الأجنبي.
عا�شراً :ادارة ار�صدة امل�صارف لدي مرا�سليها باخلارج:
 -1على كل م�صرف االلتزام بو�ضع �سيا�سة داخلية وا�ضحة وحمددة تتنا�سب
مع و�ضعه و�إحتياجاته لتفادي خماطر االحتفاظ ب�أر�صدته اخلارجية لدى
م�صارف وم�ؤ�س�سات مالية معينة ويف مناطق جغرافية حمددة مع مراعاة توزيع
الأر�صدة على امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية املرا�سلة والدول واملناطق اجلغرافية
املختلفة وبعمالت خمتلفة بقدر الإمكان ،على �أن ت�شتمل ال�سيا�سة الداخلية
على نظام لل�ضبط ي�ضمن متابعة �أحوال هذه امل�صارف وامل�ؤ�س�سات والبلدان
واملناطق اجلغرافية والعمالت لتقييم مواقفها و�سمعتها و�أو�ضاعها من كل
النواحي ب�شكل دائم وم�ستمر ليتقرر يف �ضوئه �أمر بقاء الأر�صدة لديها �أو
حتويلها جلهات �أخرى �أو ا�ستبدال عملة ب�أخرى.
-2على كل م�صرف موافاة بنك ال�سودان املركزي – �إدارة النقد االجنبي ببيان
�شهري يو�ضح الأر�صدة لدى املرا�سلني عرب نظام الرواجع الإلكرتونية وفق ًا
�ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
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لال�ستمارة بالرمز(  )SADBSعلى �أن يتم �إر�ساله خالل فرتة ال تتعدى
�أ�سبوع واحد من نهاية ال�شهر املعني ،مع مراعاة الآتي عند تعبئة اال�ستمارة
املذكورة:
�أ -يجب �أن تو�ضح احل�سابات ب�شكل منف�صل �أي ال يتم عمل (� )Setoffسواء
كانت ح�سابات جارية �أو ح�سابات هوام�ش �أو ودائع ا�ستثمارية �أو عمليات
م�ضاربة ..الخ.
ب -يق�صد بامل�صارف املرا�سلة كل امل�صارف وفروع امل�صارف التي يحتفظ لديها
امل�صرف بح�سابات �أو ودائع �أو �أي �أر�صدة خارجية حتى لو كانت فروع لذات
امل�ؤ�س�سة التي يتبع لها امل�صرف العامل بال�سودان ويق�صد بها �أي�ض ًا امل�ؤ�س�سات
املالية غري امل�صرفية التي يحتفظ امل�صرف لديها ب�أر�صدة خارجية.
ج -الأر�صـــــدة املديـــــنة كما تظـــهرها احل�ســـــابات لدى املرا�ســــل
( )NOSTRO A/Cتو�ضع بني قو�سني وكذلك الأر�صدة املدينة بح�سابات
الظل( )MERROR A/Cتو�ضع بني قو�سني.
د -بالن�سبة لأر�صدة ح�سابات الظل بالعملة املحلية يجب مراعاة �أن تكون جملة
الأر�صدة املدينة م�ساوية لبند املرا�سلني بجانب الأ�صول وجملة الأر�صدة
الدائنة م�ساوية لبند املرا�سلني يف جانب اخل�صوم بالبيان ال�شهري لأ�صول
وخ�صوم امل�صرف الذي يتم �إر�ساله للإدارة العامة لل�سيا�سات والبحوث
واالح�صاء والإدارة العامة لتنظيم وتنمية اجلهاز امل�صريف.
هـ -يجب �أن يو�ضح يف عمود امللحوظات ما يفيد ب�أن احل�ساب قد مت فتحه خالل
ال�شهر املعني وذلك بالن�سبة للح�سابات اجلديدة كما �أن احل�سابات التي مت
قفلها خالل ال�شهر يجب �أن يتم �إدراجها باال�ستمارة بنهاية ال�شهر الذي مت
قفلها فيه مع تو�ضيح ذلك يف بند امللحوظات.
و -ما عدا �أر�صدة ح�سابات الظل بالعملة املحلية يجب �أن تظهر كل االر�صدة
واملبالغ الأخرى باال�ستمارة بالعملة التي مت بها فتح احل�ساب �أو و�ضع
الوديعة.
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�أحد ع�شر :بطاقات �سوبرميا التي ت�صدرها وتديرها �شركة
فيوت�شر ا�سرتاتيجيز  FUTURE STRATEGIESب�إيطاليا:
بالإ�شارة �إىل الفتوى ال�صادرة من الهيئة العليا للرقابة ال�شرعية للجهاز
امل�صريف وامل�ؤ�س�سات املالية بتاريخ /19جمادى الأوىل 1422/هـ املوافق
�/8أغ�سط�س2001/م واخلا�صة بعدم م�شروعية بطاقات �سوبرميا التي
ت�صدرها وتديرها �شركة فيوت�شر ا�سرتاتيجيز ()FUTURESTRATEGIES
ب�إيطاليا وما توافر من معلومات تفيد ب�أن هناك عدد ًا من ال�سودانيني
يتعاملون بهذه البطاقات خمالفني بذلك �أحكام هذه الفتوى فقد تقرر
الآتي-:
 -1عدم ال�سماح بالتعامل بهذه البطاقات من خالل اجلهاز امل�صريف بال�سودان.
 -2عدم ال�سماح بتحويل �أي مبالغ لهذا الغر�ض �أو �أي �أغرا�ض �أخرى م�شابهة
وعدم تنفيذ �أي حتويالت لهذه ال�شركة (� )FUTURE STRATEGIESأو �أي
�شركات �أخرى لهذا الغر�ض �أو لأغرا�ض �أخرى م�شابهة.
(LISA REGGIANI

 -3عدم ال�سماح بتحويل �أي مبالغ ل�شركة
بالتعامل ببطاقات �سوبرميا �أو لأي �أغرا�ض �أخرى م�شابهة.

) تتعلق

ثاين ع�شر :مكافحة غ�سل الأموال:
 -1يف حالة طلب �أي م�صرف �أو م�ؤ�س�سة مالية تعمل باخلارج فتح ح�ساب �أو
ح�سابات بالنقد الأجنبي لدى م�صرفكم ،على م�صرفكم وقبل النظر يف طلب
فتح احل�ساب �إر�سال اال�ستمارة املرفقة بالرقم ( )1مللئها بوا�سطة مقدم الطلب
ويجب حفظ هذه اال�ستمارة مبلف العميل يف حالة املوافقة علي فتح احل�ساب.
 -2على امل�صرف مراعاة حركة هذه احل�سابات ويف حالة مالحظة �أن هذه
احل�سابات ت�ستخدم يف �شكل حتاويل مل�ستفيدين خارج ال�سودان ومببالغ كبرية
رفع الأمر مل�سئول االلتزام بامل�صرف للنظر يف �ش�أنه يف �إطار متطلبات القانون.
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)1( مرفق رقم
ا�ستمارة ا�ستبيان غ�سل االموال

CENTRAL BANK OF SUDAN
The General Administration for Financial Markets
Foreign Exchange Department
ANTI MONEY LAUNDERING QUESTIONAIRE
FOR FOREIGN FINANCIAL INSTITUTIONS

Full name of Institution...................................

Address of Institution.......................................
1
2
3
4
5

6

7

8

Statement
Has your country established laws designed to
prevent money laundering and is your institution
subject to such laws?
Are you in compliance with anti-money laundering
regulations?
Has you H.Q. maintained a place of business that
is located at a fixed address in the country in which
your H.Q. is authorized to conduct business?
Do you follow the guidelines for “know your
customer, and accept your customer” policies?
Has your institution established written policies
designed to combat money laundering? (If “Yes”,
please provide any written material outlining such
policies) ?
Has your institution established written internal
procedures and control to implement anti-money
laundering policies?

Yes

No

Does your institution have an established employee
training program to teach employees about money
laundering and to assist them in identifying any
suspicious activities?
Does your institution have an established audit and
compliance review function to test the adequacy of
anti-money laundering policies and procedures?
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9

10

11

12

13

14

15

16

Are the anti-money laundering policies applicable
to your head office also applied to your foreign
branches and majority owned subsidiaries? (If
“No”, please explain the basic nature of your antimoney laundering arrangement)
Is there an established method at your institution for
reporting suspicious activities and transaction to the
appropriate authorities?
Does your institution have a written policy to
ensure that reasonable measures are taken to obtain
information about the true identity of customers so
as to ensure legitimate activities?
Does your institution maintain records on customer
identification, account files and correspondence
for a specified period of time and cooperate with
local authorities so as to permit investigation of
suspicious activities as well as provide, if necessary,
evidence for prosecution of criminal behavior?
Does your institution have a policy of protecting
employees if they report, in good faith, any
suspicious activity?
If your institution does not have a written policy at
this time, do you plan to develop written policies?
(If “Yes”, please indicate the expected completion
date for your policies)
Does your institution have a policy of not opening
accounts for a bank that does not have a physical
presence in any country, (i.e. a foreign shall bank)?
It is the policy of your bank to only process
transfers received from other banks in the name,
account number and address of the originator of
the transfer are noted on the instructions received.
When remitting funds do you also provide the same
information other banks?

Questionnaire completed by..........................:
) please print name and sign(Title....................:
Date..........................................................:
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الف�صل الثامن
القوانني واللوائح
والأوامر الإدارية
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
قانون تنظيم التعامل بالنقد ل�سنة 1981

املــــــــــــــــــــــــادة :
-1ا�سم القانون
-2الغاء وا�ستثناء
 -3تف�سري

ترتيب املواد
الف�صل االول
احكام متهيدية

الف�صل الثاين
التعامل بالنقد
-4التعامل بالنقد ال�سوداين باخلارج.
-5النقد االجنبي وال�ضمانات املالية والكوبونات.
-6ا�سرتداد قيمة الب�ضائع امل�صدرة.
-7ا�سترياد وت�صدير الذهب.
الف�صل الثالث
�سلطة ا�صدار اللوائح واالوامر
�-8سلطة ا�صدار اللوائح واالوامر

-9العقوبات
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
قانون تنظيم التعامل بالنقد ل�سنة 1981
()1981/3/23
لف�صل االول
احكام متهيدية
ا�سم القانون:
 -1ي�سمى هذا القانون « قانون تنظيم التعامل بالنقد ل�سنة .»1981
الغاء وا�ستثناء:
 -2يلغى قـانون الرقابة املتبقية ل�سنة  1966على ان تظل الالئحة املالية
(ملراقبة العملة) ل�سنة  1976واالوامر ال�صادرة مبوجبها �سارية كما لو
كانت قد �صدرت مبوجب احكام هذا القانون اىل ان تلغي �أو �أن تعدل وفق ًا
الحكامه ،على اال يرتتب على ذلك االلغاء �أي �أثر على االجراءات التى
متت اثناء �سريان ذلك القانون �أو االجراءات التى بدئ فيها ومل تكتمل
حتى تاريخ الغائه.
تف�سري:
 -3يف هذا القانون ما مل يقت�ض ال�سياق معنى �آخر :
“ ال�ضمانات املالية” يق�صد بها اال�سهم وال�سندات و�شهادات الدين و�سندات
الدين واية وثائق من هذا القبيل.
يق�صد به الكوبون اخلا�ص بارباح اال�سهم او االرباح
“كوبون”
امل�ستحقة على �ضمان مايل.
يق�صد به حمافظ بنك ال�سودان.
“ املحافظ”
ي�شمل النقود املعدنية والورقية �أو �أي دفع قانوين �آخر
“نقد”
واحلواالت املالية واذونات الربيد وال�شيكات و�شيكات
ال�سياح والتحاويل املالية(الدرافت) وخطابات االعتماد
1

 -1قانون رقم  83ل�سنة .1983
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“نقد اجنبي”

وال�سندات االذنية وال�صكوك القابلة للتحويل بكل
انواعها.
يق�صد به �أي نقد يكون الدفع به دفع ًا قانوني ًا خارج
ال�سودان.
الف�صل الثاين
التعامل بالنقد

التعامل بالنقد ال�سوداين باخلارج:
 -4ال يجوز التعامل بالنقد ال�سوداين خارج ال�سودان اال بالقدر الذي ت�سمح به
اللوائح .2
النقد االجنبي وال�ضمانات املالية والكوبونات:
 -5يكون التعامل بالنقد االجنبي وا�سترياده وت�صديره ويكون ا�سترياد وت�صدير
ال�ضمانات املالية والكوبونات ح�سبما تقرره اللوائح.
ا�سرتداد قيمة الب�ضائع امل�صدرة:
 -6لكل من ي�صدر ب�ضاعة اىل خارج ال�سودان ان ي�سرتد قيمتها بالنقد االجنبي
وحتدد اللوائح امل�صدرة كيفية ا�ستخدامه.
ا�سترياد وت�صدير الذهب:
 -7يخ�ضع ا�سترياد وت�صدير الذهب بكل �صوره وفق ًا ملا تقرره اللوائح.

 - 2قانون رقم  12ل�سنة .1966
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الف�صل الثالث
�سلطة ا�صدار اللوائح واالوامر
�سلطة ا�صدار اللوائح والأوامر:
 -8يحوز للمحافظ �أن ي�صدر اللوائح واالوامر الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا
القانون 3والأوامر.
الف�صل الرابع
العقوبات
 -9مع عدم االخالل ب�أي عقوبة اخرى يكون ال�شخ�ص عر�ضه لها مبوجب �أي
قانون لآخر يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون او اى الئحة ت�صدر
مبوجبه او اى امر ي�صدر مبوجب تلك الالئحة على الوجه الآتى:
�أ -ال�سجن ملدة ال تزيد عن ثالث �سنوات او الغرامة او بالعقوبتني مع ًا
وم�صادرة النقد االجنبي مو�ضوع اجلرمية.
ب -باال�ضافة لتوقيع العقوبات املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) يجب على
املحكمة م�صادرة اى مركبة او �سيلة نقل او اى ب�ضائع او و�سيلة حفظ
اموال عند ارتكاب اجلرمية متى ما ثبت ان املركبة او و�سيلة النقل
او و�سيلة حفظ االموال مملوكة للجاين او كان ملالكها علم بارتكاب
اجلرمية ومل يبلغ ال�سلطات املخت�صة وفق ًا الحكام قانون االجراءات
اجلنائية ل�سنة .1991
ج يجوز للمحكمة م�صادرة العقار الذي ارتكبت فيه اجلرمية متى
تبني لها انه مملوك للجاين او كان مالكه عامل ًا بارتكاب اجلرمية فيه
ومل يبلغ بذلك ال�سلطات املخت�صة وفق ًا الحكام قانون االجراءات
4
اجلنائية ل�سنة .1991

 - 3قانون رقم  10ل�سنة .1999
 -4قانون رقم  31ل�سنة .1996
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
املجـــــــــل�س الوطـــــــني
ت�شـــــــــــــــــــــــريع
دورة االنعقــــــــــــــاد الثـــــــــــــالث
قانون تنظيم التعامل بالنقد (تعديل) ل�سنة 2011
عم ًال ب�أحكام د�ستور جمهورية ال�سودان الإنتقايل ل�سنة � 2005أجاز املجل�س
الوطني ووقع رئي�س اجلمهورية القانون الآتي ن�صه:
ا�سم القانون وبدء العمل به
 -1ي�سمى هذا القانون “قانون تنظيم التعامل بالنقد (تعديل) ل�سنة ”2011
ويعمل به من تاريخ التوقع عليه.
تعديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 -2يعدل قانون تنظيم التعامل بالنقد ل�سنة  ،1981على الوجه الآتي:
تلغى املادة ( )5وي�ستعا�ض عنها باملادة اجلديدة الآتية:
“النقد االجنبي وال�ضمانات املالية والكبونات”
 )1(-5ال يجوز التعامل بالنقد االجنبي اال من اال�شخا�ص املرخ�ص لهم
وامل�صارف واجلهات املعتمدة.
( )2يعد مرتكبا جرمية االجتار بالنقد االجنبي كل من يخالف احكام البند
(.)1
( )3حتدد اللوائح التعامل بالنقد االجنبي وا�سترياده وت�صديره.
( )4يكون ا�سترياد وت�صدير ال�ضمانات املالية والكبونات وفق ما حتدده
اللوائح.
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�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادة
بهذا �أ�شهد بان املجل�س الوطني قد �أجاز قانون “ تنظيم التعامل بالنقد (تعديل)
ل�سنة  ”2011يف جل�سته رقم ( )30من دورة االنعقاد الثالث بتاريخ  26رجب
1432هـ املوافق  28يونيو  2011كما قررت اللجنة الدائمة امل�شرتكة للمجل�سني
يف اجتماعها رقم ( )3بتاريخ � 25شعبان 1432هـ املوافق  26يوليو 2011م� ،أن هذا
القانون ال ي�ؤثر على م�صالح الواليات.
�أحمد ابراهيم الطاهر
رئي�س املجل�س الوطني
رئي�س اللجنة الدائمةامل�شرتكة للمجل�سني
�أوافــــــــــــــــــــــــــــــق:
امل�شري  :عمر ح�سن �أحمد الب�شري
رئي�س اجلمهورية
التاريخ 1432/9/10هـ
املوافق2011/8/10 :م
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الئحة تنظيم التعامل بالنقد ل�سنة 2013م
املو�ضوع

الفهـــر�س

رقم املادة

الف�صل االول
ا�سم الالئحة وبدء العمل بها)1(......................................
الغاء)2(.............................................................
تف�سري)3(............................................................
الف�صل الثانى
(مزاولة عمليات النقد االجنبى وتقدمي البيانات)
امل�صارف واجلهات املرخ�ص لها مبزاولة عمليات النقد االجنبى) 4(.....
تقدمي البيانات) 5(.................................................
الف�صل الثالث
التعامل فى النقد االجنبى) 6(.......................................
الف�صل الرابع
(التعامل فى الذهب)
ا�سترياد الذهب)7(................................................
ت�صدير الذهب) 8(................................................
الف�صل اخلام�س
(�سعر ال�صرف)
حتديد �سعر ال�صرف)11-10-9(....................................
الف�صل ال�ساد�س
(العمليات الرا�سمالية)
اال�ستثمار املبا�شر)12(................................................
االوراق املالية)13(...................................................
منح التمويل واحل�صول عليه)14(......................................
ح�سابات البنوك املحلية باخلارج وح�سابات البنوك اخلارجية بالداخل)15(...
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الف�صل ال�سابع
(احكـــــــام عامـــــــــة)
العملة املربئة للذمه)16(.....................................
�شراء اال�صول وايجارها)17(.................................
العقوبات و�سحب الرتخي�ص)18(..............................
حمل اوراق النقد ال�سودانية)19(.............................
�سلطة ا�صدار االوامر واملن�شورات) 20(.........................
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الئحة تنظيم التعامل بالنقد ل�سنة 2013م
عم ًال بال�سلطة املخولة له مبوجب املادة ( )8من قانون تنظيم التعامل بالنقد
ل�سنة 1981م مقروءة مع املادة (13د) من قانون تف�سري القوانني والن�صو�ص
العامة ل�سنة 1974م �أ�صدر حمافظ بنك ال�سودان املركزي الالئحة الآتي ن�صها
-:
الف�صل االول
احكام متهيـــدية
ا�سم الالئحـــة وبدءالعمــل بها
 	)1ت�سمى هذه الالئحة (:الئحة تنظيم التعامل بالنقد ل�سنة 2013م) ويعمل
بها من تاريخ التوقيع عليها.
 	)2تلغى الئحة تنظـيم التعامل بالنقد االجنبى ل�ســنة 1999م والتعديالت
الالحقة لها (الئحة تنظيم التعامل بالنقد االجنبي تعديل ل�سنة ،2003
الئحة تنظيم التعامل بالنقد االجنبي تعديل ل�سنة 2005م) على �أن تظل كل
االجراءات التى متت مبوجبها �سارية اىل �أن تلغى �أو تعدل.
 )3فى هذه الالئحة -:

تف�ســـــري

�أ /تكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات املعانى املمنوحة لها فى قانـون
تنظيم التعامل بالنقد ل�سنة 1981م.
ب /مامل يقت�ض ال�سياق معنى �آخر -:
«�أر�صـــــدة»

 :يق�صد بها �أي ر�صيد نقدى �أو ر�صيد دائن فى ح�ساب بالنقد
االجنبى فى �أي م�صرف فى ال�سودان �أو م�صرف �أجنبي.

«اال�ستثمار املبا�شر»  :يق�صد به �أي �إ�ستثمار بو�ساطة �شخ�ص �أجنبى مقيم �أو
غري مقيم باعتباره م�ستثمر ًا مبا�شر ًا للح�صول على �أ�سهم فى
�شركة مقيمة �أو غري مقيمة يتجاوز  %10من �إجمايل ر�أ�سمالها
املدفوع.
«البنـــك»

 :يق�صد به بنك ال�ســــــودان املركزي.

«املحافظ»

 :يق�صد به حمافظ البنك.
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ق�صد بها �صكوك القر�ض واملقار�ضة و�أي �صكوك �أخرى
«الأوراق املالية» ُ :ي َ
مبوجب �صيغ املعامالت اال�سالمية التي ت�صدرها احلكومة
وم�ؤ�س�ساتها العامة و�شركات امل�ساهمة العامة والأ�سهم التي
ت�صدرها �شركات امل�ساهمة العامة وما يف حكم ذلك من
ال�صكوك واالوراق املالية �سواء ًا كانت بالعملة املحلية �أو
الأجنبية.
«التعامل يف الأوراق املالية»  :يق�صد به عمليات �شراء وبيع الأوراق املالية �سواء ًا
كان مبا�شر ًة �أو بالوكالة وانتقال ملكيتها.
 :يق�صد بها �أي م�صرف مرخ�ص له بالعمل امل�صريف وفق ًا
«امل�صارف»
لأحكام قانون تنظيم العمل امل�صريف ل�سنة2003م
«اجلهات املعتمــدة»  :يق�صد بها اجلهات غري امل�صرفية واملعتمدة بوا�سطة
املحافظ للتعامل يف النقد الأجنبي لأغرا�ض حمددة.
«ال�شخ�ص»

 :يق�صد به ال�شخ�ص الطبيعي �أو الإعتباري.

«ال�شخ�ص امل�صرح له» :يق�صد به �أي �شخ�ص �إعتباري ي�صدر له املحافظ رخ�صة
ملزاولة العمل فى النقد الأجنبى بخالف امل�صارف واجلهات
املعتمدة.
«الذهب امل�شغول»  :يق�صد به كل قطعة من الذهب النقى امل�شغول لأغرا�ض
الزينة.
«العمالت القابلة للتحويل»:يق�صد بها اى عملة اجنبية يحدد البنك انها قابلة
للتحويل.
«العمليات الر�أ�سمالية» :يق�صد بها �أي �إيرادات او مدفوعات بالنقد الأجنبى
حتول من و�إىل اخلارج وذلك لغر�ض االحتفاظ بها فى �شكل
ودائع جارية او ادخارية� ،أو �إ�ستخدامها فى التمويل �أو
�إ�ستغاللها ل�شراء �أ�سهم �أو عقارات �أو �أي �أ�صول او �إ�ستثمارات
�أخرى.
«مقيـــم»

 :يق�صد به �أى �شخ�ص طبيعي �أو معنوي له اقامة م�شروعة فى
ال�سودان ويعمل الكرث من �سنة وفقا للنظم والقوانني ال�سـارية
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وتكون له م�صلحة اقت�صادية بال�سودان.
«غري مقيم»

 :يق�صد به �أى �شخ�ص طبيعي �أو معنوي يعمل بال�سودان القل
من �سنة ويق�صد به كذلك الهيئات الدبلوما�سية الأجنبية
والهيئات واملنظمات وامل�ؤ�سـ�سات االقليمية والدولية العاملة
فى ال�سـودان وما فى حكمها وال�سودانيون العاملون باخلارج
اثناء فرتة عملهم باخلارج والطالب واملر�ضى الأجانب
املتواجدون بال�سودان بغر�ض الدرا�سة و العالج وال�سياحة.

«املدفوعات والتحاويل اجلارية»  :يق�صد بها �أي مدفوعات �أو حتويالت
م�صرفية جارية بالنقد الأجنبي بخالف التحويالت الر�أ�سمالية وت�شمل -:
�أ -مدفوعات لواردات دخلت ال�سودان فى �شكل ب�ضائع �أو
خدمات وذلك عن طريق حتويل او �أي ت�سهيالت م�صرفية
ق�صرية االجل.
ب -دفعيات تكلفة التمويل وارباح اال�سهم و�صافى ارباح اى
ا�ستثمارات.
ج -دفعيات اق�ساط التمويل امل�ستحقة وامل�سجلة لدى البنك
او اال�ستثمارات املبا�شرة
د� -أي مدفوعات و حتويالت جارية �أخرى.
«املتح�صالت اجلارية» :يق�صد بها النقد االجنبى الذى حت�صل عليه ال�شخ�ص
املقيم من ح�صيلة �صـادر �سـلع �أو خدمات �أو �أي خدمات دخل
ناجت عن ودائع �أو متويل �أو �أي �إ�ستثمارات متت باخلارج.
«النقد االجنبى»  :يق�صد به العملة واالر�صدة االجنبية وال�شيكات
والتحويالت واحلواالت امل�صرفية املقومة بعمالت �أجنبية
والقابلة لل�صرف.
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الف�صل الثاين
مزاولة عمليات النقد االجنبى وتقدمي البيانات
امل�صارف واجلهات املرخ�ص لها مزاولة عمليات النقد االجنبى
 /1 )4تكون امل�صارف واجلهات املرخ�ص لها مبزاولة عمليات النقد االجنبى على
الوجه الآتى -:
�أ -امل�صارف املرخ�ص لها بالعمل امل�صريف بال�سودان.
ب -اجلهات املعتمدة.
ج -اال�شخا�ص امل�صرح لهم.
 /2دون امل�سا�س بعموم ما جاء بالبند ( )1يجوز للمحافظ متى ما ر�أى ذلك
�ضروريا �أن ي�صدر املن�شورات واالوامر الالزمة ل�ضبط وتنظيم مزاولة
التعامل يف النقد االجنبي.
تقدمي البيانات
 )5يجب على امل�صارف واجلهات الأخرى املن�صو�ص عليها فى املادة ( )4موافاة
البنك ب�أي بيانات يطلبها ويرى �أنها �ضرورية لتمكينه من مراقبة تنفيذ
احكام هذه الالئحة.
الف�صــل الثالــث
التعامـــل فى النقــــد االجنبـــى
 /1 )6يجوز لأي �شخ�ص مبوافقة املحافظ �أو من يفو�ضه �أن يتعامل فى النقد
االجنبى ب�أي من الو�سائل الآتية -:
�أ� -إدخال �أي �أر�صدة و�ضمانات �أو �إخراجها من ال�سودان.
ب� -إ�سترياد �أو ت�صدير النقد الأجنبى �أو الت�صرف فيه.
ج -حتويل اجلنيه ال�سوداين �إىل نقد �أجنبى بغر�ض اداء مدفوعات �أو
�إجراء حتويالت اىل داخل ال�سودان �أو خارجه.
د -ت�سوية املعامالت بني املقيمني وغري املقيمني.
 /2يجوز لأي �شخ�ص �أن يدخل اىل ال�سودان نقد ًا �أجنبي ًا و�أن يت�صرف فيه
وفقا ملا يقرره املحافظ من وقت لآخر.
 /3يجوز للمقيم فتح ح�سابات بالنقد الأجنبى لدى �أي من امل�صارف �شريطة �أن
ت�ستخدم �أر�صدة هذه احل�سابات وفقا الحكام هذا القانون وهذه الالئحة
واالوامر التي ي�صدرها املحافظ من وقت لآخر.
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 /4يجوز لغري املقيم فتح ح�سابات بالعملة املحلية �أو النقد الأجنبى لدى
�أي م�صرف من امل�صارف وفقا الحكام هذه الالئحة والأوامر واملن�شورات
ال�صادرة مبوجبها.
 /5يجوز للم�صارف �أن تتعامل فيما بينها بالنقد االجنبي تداو ًال ومتوي ًال وفق ًا
لل�شروط التي يحددها املحافظ من وقت لآخر.
 /6ال يجوز التعامل بالنقد الأجنبي بيع ًا �أو �شراء �أو ب�أي وجه �آخر اال من
امل�صارف �أو اجلهات املعتمدة �أو اال�شخا�ص امل�صرح لهم.
الف�صـــل الرابـــع
التعامـــل فـــــى الذهــــــب
ا�ســترياد الذهــــب
 	)7اليجـوز لأي �شـخ�ص �إ�سترياد الذهب امل�شـغول �أو الذهب امل�صفى يف �شكل
�سبائك �إىل ال�سـودان اال مبوجب ت�صـديق �إ�سـترياد �صادر من وزارة التجارة
وموافقة البنك .على �أنـه يجوز لأي �شخ�ص �أن يـدخل �إىل ال�سودان ذهب ًا
م�شغوال لأغرا�ض الزينة فى حـدود ع�شر �أوقيات.
ت�صدير الذهب
 /1 )8اليجوز لأي �شخ�ص ت�صدير �أو �إخراج الذهب امل�شغول �أو الذهب امل�صفى
يف �شكل �سبائك من ال�سودان اال مبوجب ت�صديق �صادر من وزارة التجارة
وموافقة البنك.
 /2دون امل�سا�س بعموم ما جاء بالبند ( )1يجوز لأي �شخ�ص �أدخل اىل
ال�سودان ذهب ًا م�شغو ًال وقام بت�سجيله بجواز �سفره مبيناء الو�صول �أن
يخرج به.
 /3يجوز للمقيم �إخراج ذهب م�شغول لأغرا�ض الزينة ال يزيد عن ع�شـر
�أوقيات ويجب عليه �أن ي�سجله بجواز �سفره مبيناء املغادرة للت�أكد من
�إعادته عند العودة.
 /4يجوز لغري املقيم �أن يعيد ت�صدير �أو �إخراج كل �أو بع�ض الذهب امل�شغول
الذى �أعلن عنه مبيناء الو�صول.
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الف�صل اخلام�س
�سعر ال�صرف وعدم فر�ض القيود ومنح التمويل
حتديد �سعر ال�صرف
( /1 )9يكون حتديد �سعر �صرف اجلنيه ال�سودانى مقابل النقد االجنبى وفقا
لعوامل العر�ض والطلب وموافقة املحافظ.
 /2دون امل�سا�س بعموم ما جاء بالبند ( ،)1تكون للم�صارف واجلهات املعتمدة
واال�شخا�ص امل�صرح لهم فى التعامل بالنقـد االجنبى حرية حتديـد ا�سـعار
ال�شراء والبيع بالنقد االجنبى.
 /3يجب على امل�صـارف واجلهات املعتمدة واال�شخا�ص امل�صرح لهم فى التعامل
بالنقـد االجنبى �إعالن �أ�سعار بيع و�شراء النقد االجنبى وال�شـيكات
ال�سياحية املتـداولة يوميا فى مكان ظاهر داخـل مقر مزاولة ذلك الن�شـاط
�أو خارجه.
 /4يجب على البـنك ان يعلـن يوميا �سـعر ًا للنقد االجنبى الذى ي�سـتخدم
لأغرا�ض حتديد �سعر الدوالر اجلمركى وت�سوية عائد العمليات التي تتم
بـني البنك و وحدات احلكومة �أو �أي جهات اخرى.
عدم فر�ض قيود على املتح�صالت واملدفوعات
 /1 )10تكون كل املتح�صالت واملدفوعات والتحاويل اجلارية خالية من
القيود.
 /2يجوز اعادة ر�أ�س املال املدفوع او حتويل ارباح اال�سهم املحققة او الدفعيات
املتعلقة بخدمة الدين �شريطة �أن يكون را�س املال �أو القر�ض الذى نتجت
عنه االرباح او قيمة خدمة الدين م�سجال لدى البنك بالطريقة والكيفية
التي يحددها املحافظ.
 /3يجب على املقيم ا�سرتداد ح�صيلة ال�صادرات ال�سلعية وغري ال�سلعية وذلك
بتحويلها لأي م�صرف والت�صرف فيها خالل املهلة التي يحددها املحافظ.
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منح التمويل بو�ساطة امل�صارف املحلية
 /1 )11يجوز للم�صارف املحلية ان متنح التمويل وان ت�صدر ال�ضمانات بالنقد
االجنبى لتنفيذ عمليات تخ�ص احل�ساب اجلارى فح�سب وفقا لال�س�س
امل�صرفية ال�سليمة التي تن�ص عليها القوانني املنظمة لذلك.
 /2اليجوز منح اى �ضمانات لتغطية خماطر �سعر ال�صرف او اى دعم من اى نوع
متعلق بعمليات احل�ساب اجلاري.
الف�صل ال�سـاد�س
العملـيــــات الرا�سماليـــــة
اال�ستثمــــار املبا�شــــر
 /1 )12يجوز الدخول فى �أي عمليات ا�ستثمارية مبا�شرة من اخلارج دون قيود
فيما يتعلق بحركة النقد االجنبى وي�شمل ذلك �إن�شاء م�شروعات جديدة،
امتالك �أ�سهم �أو زيادة را�سمال م�شروع قائم .وعلى غري املقيمني مراعاة
التقيد بالقوانني املنظمة لذلك.
 /2يجوز �إعادة حتويل �أو �إخراج �أي نقد �أجنبى ا�ستغل فى عمليات اال�ستثمار
املبا�شر املن�صو�ص عليه فى البند ( ،)1على ان يكون النقد االجنبى
امل�ستخدم فى تلك العمليات قد مت ت�سجيله لدى البنك ح�سب ال�ضوابط
واملن�شورات املنظمة لذلك.
 /3يجب �أن تتم كل عمليات النقد الأجنبى املتعلقة باال�ستثمار املبا�شر
داخل ال�سودان عن طريق امل�صارف فقط.
 /4اليجوز للم�صارف التجارية منح �أى �ضمانات من �أى نوع متعلقة بالعمليات
الرا�سمالية.
 /5ال يجوز بيع نقد �أجنبى اىل �أي �شخ�ص ال�ستخدامه فى ا�ستثمار مبا�شر
او ل�شراء عقارات �أو حفظ ودائع خارج �أو داخل ال�سودان اال بعد موافقة
املحافظ.
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التعامل يف االوراق املالية
/1 )13ال يجوز للم�صارف واجلهات املعتمدة والأ�شخا�ص امل�صرح لهم يف التعامل
بالنقد الأجنبي بيع �أي نقد �أجنبي لغر�ض الإ�ستثمار يف الأوراق املالية يف
اخلارج.
 /2ال يجوز للمقيم ان ي�صدر للخارج او يبيع يف اخلارج او الداخل ل�شخ�ص
مقيم �أي اوراق مالية تكون م�ستحقة الدفع خالل عام او �أقل اال مبوافقة
املحافظ.
 /3ال يجوز لغري املقيم ان ي�شرتي او يبيع اوراق ًا مالية يف الداخل او اخلارج من
�شخ�ص مقيم تكون م�ستحقة الدفع خالل عام او اقل اال مبوافقة املحافظ.
منح التمويل او احل�صول عليه
 /1 )14فيما عدا امل�صارف ال يجوز للمقيم ان يح�صل على متويل من اخلارج تكون
فرتة �سريانه ملدة عام او اقل اال اذا كان ذلك التمويل متعلق باملتح�صالت
واملدفوعات اجلارية ،على �أنه يجب فى هذه احلالة احل�صول على موافقة
املحافظ.
 /2يجوز للمقيم ان مينح متويال لغري املقيم بعد موافقة املحافظ.
 /3يجب على املقيم املحلى �سواء كان م�صرفيا او من�ش�أة خا�صة ان يو�ضح
للبنك م�سبقا كل �شروط واحكام العقود املتعلقة باحل�صول على او منح
متويل معلق على حتقق �شرط م�ستقبلي غري متوقع.
ح�سابات امل�صارف املحلية باخلارج
وح�سابات امل�صارف الأجنبيـة بالداخـل
 /1 )15يجوز للم�صارف فتح او قفل احل�سايات بالنقد االجنبي لدي مرا�سليها
باخلارج دون الرجوع للبنك الخذ موافقته �شريطة ان تراعي امل�صارف عند
فتح هذه احل�سابات ال�ضوابط وال�شروط التي يحددها املحافظ مع اخطار
البنك خالل ثالثني يوما من تاريخ فتح او قفل احل�ساب.
 /2يجوز للم�صارف املحلية فتح ح�سابات بالنقد الأجنبي للم�صارف الأجنبية
دون الرجوع لبنك ال�سودان املركزي على ان تراعي امل�صارف عند فتح هذه
احل�سابات ال�ضوابط وال�شروط التي يحددها املحافظ مع �إخطار البنك
خالل ثالثني يوم ًا من فتح احل�ساب.
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الف�صـــــل ال�سـابع
�أحكام عامــــة
( )16يعترب اجلنيه ال�سودانى العملة الوحيدة املربئة للذمة داخل ال�سودان
ويجوز حتويله اىل عمالت اجنبية وفقا الحكام هذه الالئحة.
�شــراء اال�صــــول وايجارها
( )17على الرغم من �أحكام املادة ( )16يجوز بيع و�شراء العقارات او ال�سلع او
اخلدمات او ايجار العقارات �أو خالفها بالنقد االجنبى بعد احل�صول على
موافقة املحافظ امل�سبقة ،ويجوز للمحافظ يف هذه احلالة و�ضع ال�ضوابط
وال�شروط الالزمة لكيفية الت�صرف فى مبلغ النقد االجنبى.
العقوبات و�سحب الرتخي�ص
(  )18دون امل�سا�س ب�أي عقوبة �أخرى مقررة مبوجب قانون تنظيم التعامل
بالنقد ل�سنة 1981م �أو قانون تنظيم العمل امل�صريف ل�سنة 2004م �أو �أي
قانون �آخر ،يجوز للمحافظ �أذا ماخالف �أي م�صرف �أو جهة معتمدة �أو
�شخ�ص م�صرح له التعامل يف النقد االجنبي احكام هذه الالئحة �أن يوقع
اجلزاءات التالية :
 /1تعليق �أو �سحب الرتخي�ص املمنوح للم�صرف �أو للجهة املعتمدة او لل�شخ�ص
امل�صرح له.
 /2توقيع �أي جزاءات �إدارية �أو مالية �أو الأثنني مع ًا على ان تكون هذه
اجلزاءات مبوجب الئحة.
حمل �أوراق النقد ال�سودانية
( /1 )19اليجوز الى �شخ�ص حمل اوراق نقد �سودانية بغر�ض �إدخالها اىل
ال�سودان او اخراجها منه اال بالقدر الذى يحدده املحافظ من وقت الخر.
 /2على ال�سلطات املعنية م�صادرة �أي كميات من عملة اجلنيه ال�سوداين
منقولة عرب احلدود دون ابراز موافقة البنك.
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�سلطة ا�صدار االوامر واملن�شورات
( )20يجـوز للمحافظ �أن ي�صدر املن�شـورات والأوامر الالزمة لتو�ضيح �شروط
و�ضوابط �أحكام هذه اللآئحة.
�صدر حتت توقيعى فى اليوم الع�شرون من �شهر �صفر 1434هـ املوافق اليوم
الثاين من �شهر يناير �سنة 2013م.
د .حممد خري احمد الزبري
حمافظ بنـك ال�ســودان املركزي

�ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي

117

الئحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي ل�سنة 1999م
�أمر رقم ( )2001/5
املو�ضوع  :ال�سماح لفروع امل�صارف التجارية
بالتعامل بالنقد الأجنبي
عم ًال بال�سلطات املخولة يل مبوجب املادتني ( )20و ( )6من الئحة تنظيم التعامل
بالنقد الأجنبي ل�سنة  1999ا�صدر الأمر الآتي ن�صه :
 -1ا�سم الأمر وبدء العمل به
ي�سمى هذا الأمر « �أمر بال�سماح لكافة فروع امل�صارف التجارية املعتمدة مبزاولة
عمليات النقد الأجنبي ل�سنة  ،2001ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه« .
 -2الغــــــــــــــاء
تلغى جميع الأوامر الإدارية ال�سابقة ال�صادرة من حمافظ بنك ال�سودان
للم�صارف التجارية املعتمدة بالأرقام � 98/30 – 98/3شاملة بتاريخ 11اكتــوبر
 1998واخلا�صة بتحديد فروع امل�صارف امل�صرح لها التعامل بالنقد الأجنبي.
 -3مــــزاولة عمليـــات النقد الأجنبــــي
ي�سمح لكافة فروع امل�صارف التجارية املعتمدة مبزاولة عمليات النقد الأجنبي
وفق ًا لل�سيا�سة الداخلية التي حتددها �إدارة �أي م�صرف ويف �إطار املن�شورات
املنظمة ال�صادرة من بنك ال�سودان�.صدر حتت توقيعي يف اليوم الرابع ع�شر من
�شهر �صفر ل�سنة 1422هـ املوافق الثامن من �شهر مايو ل�سنة 2001م.
د .عبد املنعم حممود القو�صـي
املحافـظ بالإنـابة
بنك ال�سودان
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الئحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي ل�سنة 1999م
�أمر رقم ( )2001/6
املو�ضوع  :حيازة النقــد الأجنبـي
عم ًال بال�سلطات املخولة يل مبوجب املادتني ( )20و ( )6من الئحة تنظيم التعامل
بالنقد الأجنبي ل�سنة  1999ا�صدر الأمر الآتي ن�صه :
 -1ا�سم الأمر وبدء العمل به
ي�سمى هذا الأمر « �أمر تنظيم حيازة النقد الأجنبي ل�سنة  2001ويعمل به من
تاريخ التوقيع عليه».
 -2الغـــــــــــــاء
يلغى الأمر رقم ( )1ل�سنة  1993ال�صادر من حمافظ بنك ال�سودان بتاريخ التا�سع
والع�شرون من �شهر ربيع الثاين 1414هـ املوافق اليوم اخلام�س ع�شر من �شهر
اكتوبر  1993م.
 -3حيازة النـقد الأجنـبي
ي�سمح بحيازة �أي مبالغ بالنقد الأجنبي دون �أي م�ستندات ثبوتية.
�صدر حتت توقيعي يف اليوم الرابع ع�شر من �شهر �صفر ل�سنة 1422هـ املوافق
الثامن من �شهر مايو ل�سنة 2001م.
د .عبد املنعم حممود القو�صـي
املحافـظ بالإنـابة
بنك ال�سودان
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الئحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي ل�سنة 1999م
�أمر رقم ( )2001/7
عم ًال بال�سلطات املخولة يل مبوجب املواد  20و  4و 6و 17من الئحة تنظيم
التعامل بالنقد الأجنبي ل�سنة  1999ا�صدر الأمر الآتي ن�صه :
 -1ا�سم الأمر وبدء العمل به
ي�سمى هذا الأمر « �أمر بحظر التعامل بالنقد الأجنبي الإ للم�صارف واجلهات
املرخ�ص لها مبزاولة عمليات النقد الأجنبي.
 -2التعامـــل يف النقـد الأجنــبي
اليجوز التعامل بالنقد الأجنبي بيع ًا �أو �شراء �أو ب�أي وجه �آخر الإ للم�صارف
واجلهات املرخ�ص لها بوا�سطة بنك ال�سودان.
�صدر حتت توقيعي يف اليوم اخلام�س ع�شر من �شهر �صفر ل�سنة 1422هـ املوافق
اليوم التا�سع من �شهر مايو ل�سنة 2001م.

د .عبد املنعم حممود القو�صـي
املحافـظ بالإنـابة
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