المحطات الجمركية
توزعت المحطات الجمركية على واليات السودان المختلفة حسب الواليات-:
والية البحر االحمر - :
الميناااال اللااامال  :والااايق يبااات ودونتساااودان وتدلااال ةسااااحت ال لياااة  )853.5ألااات ةتااار ةروااات
وتدلااال اااوت ح(يرتااا  )2.845ةتااار وماااو ةتخمااال ااا ةناولاااة الد اااا ت ال اةاااة  ،الزياااوت ،
المااوال ، ،الد ااا ت المااب الجااال والسااا ( وواا عاا د  )12ةاارول للساافا كمااا يحااوق عاا د )6
صواةت .
الميناااال الجناااوو  :والااايق يبااات دناااون ةااا ت( ةيناااال وونتساااودان و اااوت ح(يرتااا  ) 1.765ةتااار
وماااو ةتخمااال ااا تااا اوت الحاوياااات اواااا ة الاااى وداااود صاااوة ة ااا ت ويودااا وااا عااا د ) 6
ةراول سفا .
ةينااال االةياار ع مااان د ن ا  :يباات وم ينااة سااواكا و ا ع ا د  ) 9ةااراول للساافا ومااو ةتخماال اا
حركة الركان ةت ةينال د ة  ،الماشية الد ا ت المب الجال .
ةيناااال أوسااايت :يخاااتل وحركاااة تااااو الح يااا والم اااادن ويبااات علاااى و ااا
وونتسودان .
ةطااان وونتسااودان الاا ول  :يباات علااى و اا
ةطان دول و ةطان الخر وو .

 )260كلااام شااامات ة يناااة

 )20كلاام دنااون ة ينااة وونتسااودان وي اا ااا

اكداار

والية الخرطوم -:
والت تحتوق على االت
ةحطااااة الحاويااااات سااااووا  - :تباااات اااا ةنطبااااة سااااووا وماااا ةختمااااة اااا حركااااة الد ااااا ت عداااار
الحاويات .
ةطاااان الخر اااوو -:يبااات ااا وسااال ال اصااامة وماااو المطاااان الااا ول االوت لل ولاااة يساااتبد( الركاااان
والد ا ت التجانية المستوندة ويم ن عا ريب الفواك ،الخ روات ،السمك واللحوو
والية نهر النيل-:
تحتاااوق علاااى دماااان اواااو حمااا ودماااان ال دي ياااة والميناااال الجاااال عطدااارة ومااا تلااا حركاااة
و ا ت ةت دم ونية ةمر ال روية .
وا ااوا الساالت الااواندة عداار المحطااات ماا عدااانة عااا ة لدااات يا يااة  ،ةماانوعات و سااتي ية
 ،االوا اااا المنزليااااة  ،ل اااااب اال فااااات  ،المااااااوون وت واعاااا  ،االلمو ياااااوو وةنتجاتاااا  ،اساااااديرات
ةختلفة

اةااااا ا ااااوا الساااالت المماااا نة عداااار المحطااااات عدااااانة ماااا السمساااام  ،اللاااامان االت اااار ،
ال رك ق  ،ال طرون  ،ال تن  ،الجلود .
الوالية الشمالية - :
والتاا تحتااوق علااى دمااان د باا ودماااان كريمااة ودمااان وادق حلفااا وة داار اشااا يت
وة در أن يا وم تل الحركة التجانية ةت ةمر وليديا
الساااااالت الااااااواندة عداااااار المحطااااااات المماااااانوعات الد سااااااتي ية  ،الدساااااا ويت  ،المفااااااان ،
اساااديرات عرواااات الماااناعات ال يا ياااة و السااالت الممااا نة عدااار المحطاااات اللااامان  ،الحنااا ،
االو(  ،الترةس  ،حيوا ات حية وسمسم.
والية النيل االبيض -:
المينااااال الجااااال كوساااات  :يسااااتخ و لحركااااة الد ااااا ت عداااار الحاويااااات الساااالت الااااواندة عداااار
المحطااة ماا كاا( الد ااا ت التاا تسااتوند عداار المااوا و الساالت المماا نة عداار المحطااة ماا
المنتجات الزناعية ة ( ال رديب  ،ال رك ق اوا ة الى الجلود .
والية كسال-:
تودااا و اااا ةحطاااة دماااان كسااا  ،ومااا تخااا و التجاااانة ةااات انيترياااا وي ااا ال مااا( و اااا
و يت الى ح ةا اذا ان ا لب السلت يتم ت ريد ا الى انيتريا .
السااالت الممااا نة عدااار المحطاااة مااا الماااواد ال يا ياااة و ا اااة شااا ال ا و السااالت الاااواندة عدااار
المحطة م االد زة ال روا ة المختلفة.
والية القضارف-:
يودااا و اااا ةحطاااة دماااان الب اااانل وة دااار الب واااات ومااا تلااا حركاااة الد اااا ت
ةت دولة ا يوويا .
السااالت الاااواندة عدااار المحطاااات مااا كااا( السااالت التااا تناااتث ااا ا يووياااا وتمااا ن لل اااالم ة ااا(
الب اااو  ،المنتجاااات الجل ياااة والدااايون الزيتياااة و السااالت الممااا نة عدااار المحطاااات المنتجاااات
ال يا ية والحيوا ات الحية .
والية النيل االزرق -:
تودااا و اااا ةحطاااة دماااان الااا ةازيا ومااا اي اااا تساااتبد( حركاااة التجاااانة ةااات الجاااان
أ يوويا
السااالت الاااواندة عدااار المحطاااة الب اااو  ،المنتجاااات الجل ياااة والدااايون الزيتياااة و السااالت الممااا نة
عدر المحطة المنتجات ال يا ية والممل ال رو .

واليات دارفور -:
وتحتاااوق ةحطاااات الفاشااار ووالياااة دان اااون وةحطاااات الجنيناااة ووالياااة ااارن دان اااون
وةحطاااة يااااال ووالياااة دناااون دان اااون ومااا تخااا و التجاااانة ةااات الجاااانة تلااااد عدااار ةحطتااا
الجنينااااة و ياااااال اوااااا ة الااااى التجااااانة ةاااات دم ونيااااة ا ريبيااااا الوسااااطى عدرةحطااااة ياااااال
واالوا ة الى التجانة ةت ليديا عدر ةحطة الفاشر .
والساالت التاا تسااتوند عداار مااي المحطااة م ا الحدااون  ،التداال واللاااق والساالت المماا نة ماا
طا  ،وطا س مح ،س ر  ،لحوو الحيوا ات.
واليات كردفات-:
يودااا و اااا الميناااال الجاااال االوااايس والااايق يخااا و السااالت المساااتوندة عدااار الحاوياااات ويساااتخ و
لتم ير الممل ال رو والمنتجات الزناعية

