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  بسم هللا الرحمن الرحيم

لكافة املهتمني من الباحثني  2015يرس بنك السودان املركزي أن يُقدم تقريره السنوي للعام 

واألكادمييني واملختصني بالشأن املرصيف واملايل واالقتصادي من املؤسسات والهيئات املحلية 

  حتياجات ومتطلبات املستفيدين.إ واإلقليمية والدولية ، ونأمل أن يلبي هذا التقرير 

 

 

  عبد الرحمن حسن عبد الرحمن        

  زيمحافظ بنك السودان املرك     

  ورئيس مجلس اإلدارة      
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  بنك السودان املركزي إدارةمجلس 

  

    اإلدارةرئيس مجلس  - املحافظ         عبد الرحمن حسن عبد الرحمنالسيد/ 

  عضو املجلس  -نائب املحافظ                  الجييل محمد البشريالسيد/ 

  عضو املجلس –السيد / مصطفي يوسف حويل                            وكيل وزارة املالية 

  عضو املجلس                 محمد الفاتح حامد السيد/ بروفيسور/

  عضو املجلس                  براهيم قنديلإ السيد/ قنديل 

  عضو املجلس               براهيم عبد املنعم صباحيإ السيد/ د. 

  عضو املجلس     / بروفيسور/ عواطف يوسف محمدة يدالس

  السيد/ حازم عبد القادر أحمد                             سكرتري مجلس اإلدارة
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يف ظل تحديات وظروف دولية وإقليمية ومحلية معقدة أدت  2015يصدر التقرير السنوي لبنك السودان املركزي لعام 

يف معظم املجموعات اإلقتصادية. حيث إشتمل التقرير عيل عرشة فصول تناول الفصل األول  منها اىل تباين األداء 

ملخصاً للتطورات اإلقتصادية العاملية واإلقليمية، بينام إستعرضت بقية الفصول أداء اإلقتصاد املحيل بقطاعاته املختلفة، 

القطاع الحقيقي والقطاع الخارجي (التجارة الخارجية والتي تشمل: القطاع النقدي واملرصيف وقطاع مالية الحكومة و 

  وميزان املدفوعات).

% يف عام 3.4مقارنة مبعدل منو قدره   2015% يف عام3.1عىل الصعيد الدويل سجل اإلقتصاد العاملي معدل منو قدره 

األزمات خاصة الواليات املتحدة اإلمريكية وذلك إلنخفاض تأثري  طفيفاً  تعافياً  املتقدمة االقتصاداتت حقق، حيث 2014

تجدر االشارة اىل أن اإلقتصاد العاملي ما زال . مالبطالة بوجه عامعدالت ض اوانخف مام ساهم يف تسارع النمواألخرية 

دة للنفط، وتزايد االنخفاض الكبري يف أسعار النفط وتداعياته عىل كل من الدول املصدرة واملستور يواجه تحديات 

املخاطر ، وهشاشة القطاع املايل وإرتفاع يف معظم دول املجموعات االقتصاديةاملتسارعة السياسية والتغريات التوترات 

% 2.0ايل  2014% يف عام 1.8من ذلك ارتفع معدل النمو يف الدول الصناعية من الصاعدة. عيل الرغم املالية يف األسواق 

 2015% يف عام 4.0إىل  2014% يف عام 4.6خفض معدل النمو يف مجموعة الدول النامية من . فيام إن 2015يف عام 

ويعزى ذلك إلنخفاض معدالت النمو يف دول الرشق األوسط ودول رشق آسيا وأمريكا الالتينية، هذا اىل جانب إنخفاض 

% يف 1.4وعة الدول الصناعية من صادرات املواد األولية من الدول النامية. كام أنخفض متوسط معدل التضخم ملجم

% يف عام 5.1، أما متوسط معدالت التضخم يف مجموعة الدول النامية فقد إرتفع من 2015% يف عام 0.3إىل  2014عام 

نتيجة للضغوط التي تواجهها معظم الدول املصدرة للبرتول، باإلضافة إيل تقلبات أسعار  2015% يف عام 5.6إىل  2014

ملوقف الحساب الجاري إىل الناتج املحيل اإلجاميل ملجموعة الدول الصناعية، فقد  طاع املايل. بالنسبةالرصف وهشاشة الق

موقف الحساب الجاري كنسبة إىل  %، فيام تدهور0.4والتي بلغت  2014حافظت هذه الدول عيل نسبة الفائض يف عام 

، 2015% يف عام 0.1إىل عجز قدره  2014% يف عام 0.5 قدرهمن فائض الناتج املحيل اإلجاميل يف الدول النامية مجتمعة 

  نتيجة إلنخفاض التدفقات الرأساملية من الدول املتقدمة.

إىل  2014% يف عام 2.6أما عىل املستوى اإلقليمي، فقد إنخفض معدل النمو ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا من 

إىل  2014% يف عام  1.1التجارة العربية الحرة الكربى من ، بينام إنخفض معدل منو دول منطقة 2015% يف عام 2.3

. وظل 2015% يف عام 3.2إىل  2014% يف عام 3.5، وكذلك إنخفض معدل منو دول الكوميسا من 2015% يف عام 0.7



5 
 

، 2015و  2014% لعامي 6.5متوسط معدالت التضخم يف دول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عيل ما هو عليه 

،  2015% يف عام 5.6إىل  2014% يف عام 5.4رتفع بشكل طفيف يف دول منطقة التجارة العربية الحرة الكربى من كام إ

  . 2015% يف عام 7.2إىل  2014% يف عام 7.6بينام  إنخفض لدي دول الكوميسا من 

ق األوسط وشامل أفريقيا أما موقف الحساب الجاري كنسبة إىل الناتج املحيل اإلجاميل، فقد تحولت النسبة لدول الرش 

، كام إرتفعت نسبة العجز لدول الكوميسا من 2015يف عام  %0.4إىل عجز قدره  2014% يف عام  6.1من فائض قدره 

. وارتفعت أيضاً  نسبة العجز لدول منطقة التجارة العربية الحرة الكربى 2015% يف عام 11.1إىل  2014% يف عام 9.4

  .  2015% يف عام 10.2اىل  2014% يف عام 2.1من 

بالتنسيق مع السياسات املالية  2015أما عيل الصعيد املحيل فقد إستهدفت سياسات بنك السودان املركزي لعام 

%، ومتوسط معدل 6.3والسياسات اإلقتصادية األخري تحقيق معدل منو حقيقي يف الناتج املحيل اإلجاميل يف حدود 

%، مع تحقيق قدر 15.3هداف معدل منو إسمي يف عرض النقود يف حدود %، من خالل إست25.9تضخم سنوي يف حدود 

، 2015% بنهاية عام20.5بلغ معدل منو عرض النقود  مناسب من التوازن الداخيل والخارجي. وتشري بيانات األداء إىل أن

دعم أسعارها،  وقد نتجت تلك الزيادة من دخول بنك السودان املركزي يف متويل رشاء بعض السلع واملنتجات بهدف

عوامل أخرى. نحجت السياسات واإلستمرار يف رشاء الذهب وتخصيصه إلسترياد السلع اإلسرتاتيجية، باإلضافة إىل 

، كام ساهمت يف تحقيق  2015% يف عام 17.6ايل  2014% يف عام 25.7واإلجراءات بالنزول مبتوسط معدل التضخم من 

ي القطاع املرصيف . وعىل مستو 2014% يف عام 2.7ارنة مبعدل منو قدره مق 2015% يف عام 4.9قدره  معدل منو حقيقي

ام ـع يفجنيه  مليار108.9إىل  2014عام  يفجنيه  مليار 92.3أصول املصارف العاملة من  من إجاميلفقد إرتفع كٌل 

 مليار 53.4إىل  2014يف عام جنيه  مليار 44.3جاميل رصيد التمويل املمنوح من املصارف من ، وإ %18مبعدل  2015

تحسناً يف مؤرشات السالمة املالية للمصارف، حيث إرتفعت  2014%. كام شهد عام 20.6مبعدل  2015يف عام جنيه 

املرصيف من ت نسبة التعرث ، بينام إنخفض 2015% يف عام 20.0إىل  2014% يف عام 18.0نسبة كفاية رأس املال من 

  .2015يف عام %  5.1إىل 2014% يف عام 7.1

لتحقيق األهداف اإلقتصادية الكلية  2015، فقد هدفت املوازنة العامة للدولة يف عام قطاع مالية الحكومةب ام يتعلقفي

مليار جنيه،  54.5من خالل العمل عيل زيادة اإليرادات وترشيد اإلنفاق الحكومي، حيث بلغت جملة اإليرادات العامة 

 مليار 6.9، لتسجل املوازنة عجزاً كلياً مقداره 2015ر جنيه بنهاية عام مليا 61.5فيام بلغت جملة املرصوفات العامة 

  . جنيه
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ايل  2014مليون دوالر عام  3.3، فقد تحول املوقف الكيل مليزان املدفوعات من عجز مببلغ لقطاع الخارجيفيام يخص ا

ايل  2014مليون دوالر يف عام  3,545.5، فيام ارتفع عجز الحساب الجاري من 2015مليون دوالر عام  38.4فائض مببلغ 

%. وتشري بيانات التجارة الخارجية إىل ارتفاع العجز يف امليزان التجاري 67.4مبعدل  2015مليون دوالر يف عام  5,933.5

 % ،حيث تراجعت قيمة42مبعدل  2015دوالر يف عام  مليار 5.2مبلغ  إىل2014ام ــدوالر يف ع مليار 3.65من 

إىل دوالر  مليار 8.1الواردات من ،  فيام ارتفعت قيمة %29دوالر مبعدل مليار 3.2دوالر إىل  مليار 4.45 الصادرات من

  %.3.2دوالر مبعدل مليار 8.36

 بسبب، 2015عام  يفمليار دوالر  45.0 إىل 2014عام  يفمليار دوالر  43.7ت مديونية السودان الخارجية من إرتفع

  جزائية.لفوائد الاة و فوائد القروض التعاقدي تراكم
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  2014**  2015*  

 أهم املؤرشات العاملية :

 3.1  3.4  معدل منو اإلقتصاد العاملي ( %) -

 2.0  1.8  معدل منو إقتصاديات الدول الصناعية ( %)-

 0.3  1.4  التضخم يف الدول الصناعية ( %)معدل -

 6.8  7.3  معدل البطالة يف الدول الصناعية ( %)-

 0.5  0.4  موقف الحساب الجاري كنسبة إىل الناتج املحيل اإلجاميل بالدول الصناعية (%)-

 4.0 4.6  معدل منو إقتصاديات الدول النامية ( %)-

 5.6 5.1  معدل التضخم يف الدول النامية ( %)-

 (0.1) 0.5  موقف الحساب الجاري كنسبة إىل الناتج املحيل اإلجاميل بالدول النامية (%)-

  أهم املؤرشات اإلقليمية :

 3.8  5.0  فريقيا  جنوب الصحراء( %)إمعدل منو اإلقتصاد يف -

 6.5  6.8  معدل منو اإلقتصاد يف آسيا  ( %)-

 2.3  2.6  معدل منو اإلقتصاد يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا( %)-

 (0.3)  1.3  معدل منو اإلقتصاد يف دول أمريكا الالتينية  ( %)-

 6.9  6.4  معدل التضخم يف أفريقيا جنوب الصحراء( %)-

 3.0  3.5  معدل التضخم يف آسيا ( %)-

 6.5  6.5  معدل التضخم يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا ( %)-

 11.2  7.9  معدل التضخم يف دول أمريكا الالتينية ( %)  -

 (5.7) (4.1)  أفريقيا جنوب الصحراء ( %)  موقف الحساب الجاري كنسبة إىل الناتج املحيل اإلجاميل يف دول-

 2.0  1.4  موقف الحساب الجاري كنسبة إىل الناتج املحيل اإلجاميل يف دول آسيا ( %)-

 (4.0)  6.1  %) موقف الحساب الجاري كنسبة إىل الناتج املحيل اإلجاميل يف دول الرشق األوسط (-

 (3.0)  (3.0)  موقف الحساب الجاري كنسبة إىل الناتج املحيل اإلجاميل يف دول أمريكا الالتينية  (%).-

 0.7 1.1  معدل منو اقتصاديات دول منطقة التجارة العربية الحرة الكربى ( %)-

 5.8 5.4  معدل التضخم يف دول منطقة التجارة العربية الحرة الكربى ( %)-

 (10.2) (2.1)  الحساب الجاري كنسبة إىل الناتج املحيل اإلجاميل بدول املنطقة العربية الحرة الكربى (%)موقف -
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  2014**  2015*  

 أهم املؤرشات العاملية :

 2.9 3.0  معدل منو اقتصاديات دول الكوميسا ( %)-

 7.2 7.6  معدل التضخم يف دول الكوميسا( %)-

 (11.1) (9.4)  موقف الحساب الجاري كنسبة إىل الناتج املحيل اإلجاميل بدول الكوميسا(%)-

 : أهم مؤرشات أداء اإلقتصاد املحيل

 582,936.71 471,295.45  الناتج املحيل اإلجاميل باألسعار الجارية ( مليون جنيه سوداين )-

 4.9  2.7  معدل منو الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي ( %)-

 17.6  25.7  متوسط معدل التضخم السنوي ( %)-

 12.6  25.4  %)معدل التضخم بنهاية العام ( -

 6.9 4.4  العجز املايل الكىل للموازنة العامة ( مليون جنيه سوداين)-

 1.19  0.93  نسبة العجز املايل ( متضمناً املنح ) للناتج املحيل اإلجاميل (%)-

 1.19  0.93  نسبة العجز املايل ( باستثناء املنح ) للناتج املحيل اإلجاميل (%)-

 106  80  املصادر  املحلية (%)نسبة متويل العجز املايل من -

 (6)  20  نسبة متويل العجز املايل من املصادر الخارجية (%)-

 54.5  51.2  إجاميل اإليرادات العامة ( مليون جنيه سوداين)-

 0.00  26.2  نسبة اإليرادات البرتولية من إجاميل اإليرادات (%)-

 77.0  68.7  نسبة اإليرادات الرضيبية من إجاميل اإليرادات-

 61.5 51.9  إجاميل املرصوفات العامة ( مليون جنيه سوداين)-

 89.2 90.5  نسبة اإلنفاق الجاري من إجاميل املرصوفات العامة (%)-

 9.7  8.7  نسبة مرصوفات التنمية من إجاميل املرصوفات العامة (%)-

 93,642.6 77,739.0  ) ( مليون جنيه سوداين)M2عرض النقود مبعناه الواسع (-

 20.5  17.0  منو عرض النقود ( %)معدل -

 1.820  1.837  املضاعف النقدي (مرة)-

 6.251  6.121  رسعة دوران النقود (مرة) -

 0.160 0.163  درجة التعمق النقدي -

 26,001.2  12,094.0  صايف األصول األجنبية ( مليون جنيه سوداين )-

 96,877.8 66,042.5  صايف األصول املحلية ( مليون جنيه سوداين)-
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  2014**  2015*  

 أهم املؤرشات العاملية :

 53,456.7  44,320.7  إجاميل التمويل املرصيف ( مليون جنيه سوداين)-

 42,124.5  34,911.0  صايف التمويل املمنوح للحكومة ( مليون جنيه سوداين )-

 45,555.6  39,206.3  صايف التمويل املمنوح للقطاع الخاص ( مليون جنيه سوداين)-

 108,937.6  92,317.0  إجاميل األصول املرصفية ( مليون جنيه سوداين)-

 38.4 (3.3)  املوقف الكىل مليزان املدفوعات (مليون دوالر )-

 (5,933.5) (3,545.5)  صايف الحساب الجاري ( مليون دوالر )-

 3,169.0 4,453.7  ) ( مليون دوالر)FOBإجاميل الصادرات السلعية (-

 (8,367.6) (8,105.9)  ( مليون دوالر) (FOB)إجاميل الواردات السلعية-

 (5,198.7) (3,652.2)  صايف امليزان التجاري ( مليون دوالر)-

 3,266.1 3,580.5  إجاميل املتحصالت غري املنظورة ( مليون دوالر )-

 (4,000.9) (3,473.7)  إجاميل املدفوعات غري املنظورة ( مليون دوالر )-

 48.4 (1,439.1)  صايف الحساب املايل والرأساميل ( مليون دوالر )-

 1,736.8 1,251.3  صايف اإلستثامر األجنبي املبارش ( مليون دوالر)-

 (367.3) 22.0  صايف سحوبات وسداد القروض ( مليون دوالر )-

 45.0 43.7  الدين الخارجي (مليون دوالر )-

 51 52  نسبة الدين الخارجي للناتج املحيل اإلجاميل ( %)-

 520 487  اإليرادات (%)نسبة إجاميل الدين الخارجي إىل إجاميل -

 1,420 981  نسبة إجاميل الدين الخارجي إىل إجاميل الصادرات (%)-

  بيانات أولية* 
  ** أبيانات معدلة    

( ) تعنى سالب  عالمة       
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����	����� 

	���	���	
������	
��������	 �!���	��"�#���	$%&2015	 	
'()�*����	(�����	�������	��"�#+	',�&	 	

 تحقق ، حيث 2014% يف عام 3.4مقارنة مبعدل منو قدره   2015% يف عام3.1سجل اإلقتصاد العاملي معدل منو قدره 

األزمات األخرية الذي اقرتن وخاصة الواليات املتحدة األمريكية حيث إنخفض تأثري  طفيفاً  تعافياً  املتقدمة االقتصادات

معدالت ض اوانخف مام أدى إىل تسارع النمو اليةاملتقليل هيمنة السياسة بدعم طويل األمد من السياسة النقدية و 

 عىل الخامس للعام مو مبعدالت أقلالنامية تن واالقتصادات الصاعدة األسواق قتصاداتظلت إ بينام البطالة بوجه عام،

 األسواق إىل سامليةالرأ التدفقات نخفاضإ و  األولية، السلع أسعار نخفاضإ  آثار األساس يف يعكس ما وهو التوايل،

ة. ويرجع التباين يف النمو املالي األسواق يف التذبذبات زديادإو  الوطنية عمالتهاعىل لضغوط ا ، وإرتفاعالصاعدة

إىل أن االقتصادات املتقدمة شهدت تحسناً عىل عكس بعض الدول التي مازالت تعاين من تداعيات  االقتصادي للدول

األزمة املالية العاملية، باإلضافة إىل اآلثار الناجمة عن االنخفاض الذي شهدته أسعار النفط والسلع األخرى فضالً عن 

العوامل إىل إرتفاع أعداد املهاجرين إىل الدول األخرى العوامل السياسية واالقتصادية الخاصة بكل دولة، وقد أدت تلك 

  شكل تكاليف إقتصادية وإجتامعية إضافية عيل تلك الدول.  مام

االنخفاض الكبري يف أسعار النفط وتداعياته عىل كل من الدول بصورة عامة مازال اإلقتصاد العاملي يواجه تحديات 

يف معظم دول املجموعات املتسارعة السياسية والتغريات د التوترات تزايباإلضافة إىل املصدرة واملستوردة للنفط، 

عىل املدى الطويل، فإن آفاق النمو يف  الصاعدة.املخاطر املالية يف األسواق ، وهشاشة القطاع املايل وإرتفاع االقتصادية

البلدان التي تعتمد اعتامداً كلياً عىل السلع قد تراجعت إىل حد كبري، فيام يتوقع أن يستفيد مستوردو السلع األساسية 

 االستثامر مستوىو الكيل  الطلب انخفاضمن انخفاض األسعار والضغوط املالية عىل موازين املدفوعات يف ظل 

لدى  السيايس رارالستقا عدم أو املؤسيس القصور ن أوالسكا شيخوخةنب ثبات عوامل أخرى تتمثل يف ، بجااملنخفض

عدد من البلدان. وتشري توقعات الدوائر اإلقتصادية العاملية وعىل رأسها صندوق النقد الدويل إىل تحسن نسبي يف معدل 

 ن يف معدالت النمو بني الدول.مع إستمرار التباي 2016% بنهاية عام 3.6النمو العاملي ليبلغ 

فيام ييل إستعراض أداء بعض املؤرشات اإلقتصادية يف الدول الصناعية والدول النامية بصورة عامة وإلقليم الرشق 

، باإلضافة إىل إستعراض املؤرشات اإلقتصادية ألهم رشكاء السودان يف مجايل ورة خاصةاألوسط وشامل أفريقيا بص

  بجانب إستعراض األداء اإلقتصادي للتكتالت اإلقليمية التي ينضوي السودان يف عضويتها.التجارة واإلستثامر، 
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-1. /�01�	2����	
��#3���	$45����	�)6��	�,��	7"�8�1	'
���6���	��*�  

يف  النمو والتضخم ونسبة الحساب الجاري إىل الناتج املحيل اإلجاميل معدالتفاصيل كل من ت) 1-1الجدول (يوضح 

  .2015عام  يف) أداء هذه املؤرشات 1- 1ينام يوضح الشكل (ب ،2015و  2014عامي الرئيسية خالل  الدول الصناعية

) ��	$1-1( 
 %&�
�� '�*��� +���� ",.���� ��/�� �3	�� ���67�����*�8��� ��9�/��� ��	�� �:  

  ���9 �;<2014  �2015  
الحساب الجاري كنسبة إىل 

 اإلجاميل %الناتج املحيل 
 معدالت النمو % معدالت التضخم % معدالت البطالة %

 املؤرشات                            
 الدولة

2015* 2014** 2015* 2014** 2015* 2014** 2015* 2014** 

 الدول الصناعية مجتمعة 1.8 2.0 1.4 0.3 7.3 6.8 0.4 0.5

 الواليات املتحدة األمريكية 2.4 2.6 1.6 2.6 6.2 5.3 (2.2) (2.6)

 اليابان )0.1( 0.6 2.7 0.7 3.6 3.5 0.5 3.0

 أملانيا 1.6 1.5 0.8 0.2 5.0 4.7 7.4 8.5

 فرنسا 0.2 1.2 0.6 0.1 10.3 10.2 )0.9( )0.2(

 إيطاليا )0.4( 0.8 0.2 0.2 12.7 12.2 1.9 2.0

 إسبانيا 1.4 3.1 )0.2( )0.3( 24.5 21.8 0.8 0.9

 اململكة املتحدة 3.0 2.5 1.5 0.1 6.2 5.6 )5.9( (4.7)

 كندا 2.4 1.0 1.9 1.0 6.9 6.8 )2.1( (2.9)

 مجموعة الدول الصناعية األخرى 2.1 2.1 0.8 0.5 8.1 7.8 3.4 3.4

    :World Economic Outlook, Oct 2015املصدر 

 * بيانات أولية

  **  بيانات معدلة   

  عالمة  ( ) تعنى سالب  

  

  

  

  

                                                            
 .العمليات غري املنظورة (الخدمات، الدخل، والتحويالت الجارية)يقصد به الحساب الجاري مليزان املدفوعات والذي يشمل امليزان التجاري وحساب 1
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% يف عام 0.4موقف فائض الحساب الجاري كنسبة إىل الناتج املحيل اإلجاميل يف الدول الصناعية مجتمعة من  تحسن

وذلك بسبب تقلبات ، للنفط ومشتقاتهإنخفاض األسعار العاملية إستمرار بالرغم من  2015% يف عام 0.5إىل  2014

  .أسعار العمالت وتغريات األسواق املالية 

-2. 
���6��	��*�	7"�8�	/�01�	2����	$45����	�)6��	�,�� :  

يف  النمو والتضخم ونسبة الحساب الجاري إىل الناتج املحيل اإلجاميل معدالتفاصيل كل من ت) 2- 1الجدول (يوضح 

  .2015عام  يف) أداء هذه املؤرشات 2-1ينام يوضح الشكل (، ب2015و  2014عامي الدول النامية خالل 

) ��	$1-2(  

 ���9 �;< ����/�� ��	�� �: %&�
�� '�*��� +��� � ",.���� ��/�� �3	��2014  �2015  

لجاري كنسبة إىل الناتج الحساب ا
 املحيل اإلجاميل %

 معدالت النمو  % معدالت التضخم  %
 املؤرشات                        

 
 الدول

2015* 2014** 2015* 2014** 2015* 2014** 
 الدول النامية مجتمعة 4.6 4.0 5.1 5.6 0.5 (0.1)
 أفريقيا جنوب الصحراء 5.0 3.8 6.4 6.9 (4.1) (5.7)
 آسيا 6.8 6.5 3.5 3.0 1.4 2.0

 الرشق األوسط وشامل أفريقيا 2.6 2.3 6.5 6.5 6.1 (4.0)
 دول أمريكا الالتينية والكاريبية 1.3 (0.3) 7.9 11.2 (3.0) (3.3)
 أوروبا 2.8 3.0 3.8 2.9 (2.9) (2.1)
 أخرى 1.0 (2.7) 8.1 15.9 2.2 2.4

 World Economic Outlook, Oct 2015املصدر:     

 * بيانات أولية      

  **  بيانات معدلة                           

  عالمة  ( ) تعنى سالب.       
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-3. 
���6��	��*�	
�9"�:�	;����:  

  ) أداء بعض املؤرشات .3-1يوضح الجدول (

) ��	$1-3(  
 ����$�� ������ AB�/�� C�D �7*/E �F��	<� ��$&�,�� G��	��  

 ���9 ���F/H ����/�� ��	��2014  �2015  
 العام

 املؤرش
2014** 2015* 

 27.1 26.0 نسبة الديون الخارجية إىل الناتج املحيل اإلجاميل  (%)

 9.7 9.2 نسبة خدمة الديون الخارجية إىل الناتج املحيل اإلجاميل (%)

  World Economic Outlook, Oct 2015املصدر:

    * بيانات أولية 

  بيانات معدلة** 

% يف عام 27.1إىل  2014% يف عام 26إرتفعت نسبة الديون الخارجية إىل الناتج املحيل اإلجاميل يف الدول النامية من 

، ويعزى ذلك إىل تراكم حجم املديونية الخارجية لبعض هذه الدول، كام إرتفعت نسبة خدمة الدين إىل الناتج 2015

  .2015% يف عام 9.7إىل  2014يف عام  %9.2املحيل اإلجاميل للدول النامية من 

-4. ����<=&	��>�	?@���	A<B��	
�#6�	C	D���� :  

 نمو والتضخم ونسبة الحساب الجاري إىل الناتج املحيل اإلجاميلال تفاصيل كل من معدال ت) 4-1الجدول (يوضح 

 . 2015و  2014عامي خالل  لدى دول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

) ��	$1- 4(  
����$�� ������ AB�/�� C�D �7*/E %&�
�� '�*��� +���� ",.���� ��/�� �	��  

 ���9 �;<  ��I��:� ����� JK�L� M�N�� �:2014  �2015  
 البيان

 املؤرشات
 الدول مجتمعة الدول املستوردة للنفط الدول املصدرة للنفظ

2014** 2015* 2014** 2015* 2014** 2015* 

 2.3 2.6 3.9 2.9 1.8 2.6 معدل منو الناتج املحيل  اإلجاميل الحقيقي  (%)

 )4.0( 6.1 )4.2( )4.2( )3.4( 8.9 الحساب الجاري كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل (%)

 6.5 6.5 7.0 9.1 5.8 5.6 التضخم،متوسط سنوي  (%)

  Regional Economic Outlook, Oct 2015                              املصدر:

  * بيانات أولية 

  ** بيانات معدلة

  عالمة  ( ) تعنى سالب.
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% يف 2.6من  وشامل أفريقيا مجتمعةمنطقة الرشق األوسط لدول  معدالت النمو إنخفاض)4-1يتضح من الجدول (

، مع تباين هذا النمو حسب تصنيف الدول إما مصدرة أو مستوردة للنفط، حيث 2015% يف عام 2.3إىل  2014عام 

إنخفاض الطلب العاملي وإنخفاض األسعار العاملية، نتيجة  يف املنطقةاملصدرة للنفط البلدان إنخفضت يف معظم 

معدالت النمو يف  رتفعتوليبيا، بينام إوسوريا ات السياسية مجدداً خاصة يف دول العراق الرصاع تناميباإلضافة إىل 

  . 2015% يف عام 3.9إىل  2014 عام % يف2.9من الدول املستوردة للنفط 

إىل  2014عام يف % 6.1الحساب الجاري كنسبة إىل الناتج املحيل اإلجاميل لدول املنطقة من  فائض موقف إنخفض

عام يف % 8.9الحساب الجاري للدول املصدرة للنفط من  فائض موقف تدهور، نتيجًة ل2015عام يف % 4 عجز بنسبة

 %4.2يف معدل  عجز الحساب الجاري لدى الدول املستوردة إستقر، بينام  2014عام يف % 3.4 عجز بنسبة إىل 2014

  .2015و2014خالل عامي 

ه املعدالت ، مع تباين هذ2015و 2014% خالل عامي 6.5 يف حدودمعدل التضخم لدول املنطقة  إستقر متوسط

للنفط  املستوردةمعدالت التضخم يف الدول  حيث إنخفضتحسب تصنيف الدول إما مصدرة أو مستوردة للنفط 

ستفادتها من إنخفاض أسعار النفط العاملية ، بينام إل نتيجةوذلك  2015% يف عام 7إىل  2014% يف عام 9.1من 

 2015% يف عام 5.8إىل  2014% يف عام 5.6من بشكل طفيف للنفط  املصدرةإرتفعت معدالت التضخم للدول 

وذلك لتطبيق السياسات املالية املنضبطة يف بعض الدول وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي وحسن إدارتها 

  .فاض األسعار العاملية إلحتياطياتها عقب إنخ
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النمو والتضخم ونسبة الحساب الجاري إىل الناتج املحيل اإلجاميل  ت) تفاصيل كل من معدال 5-1الجدول (يوضح 

) أداء 4-1بينام يوضح الشكل (، 2015و  2014عامي ل خاللرشكاء السودان الرئيسيني يف مجال التجارة واإلستثامر 

  .2015عام  يفهذه املؤرشات 
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ماعدا مرص رشكاء السودان يف مجال التجارة واإلستثامر عظم معدالت النمو مل إنخفاض) 5- 1من الجدول ( يالحظ

، وإنخفضت نسبة اإلمارات العربية املتحدة ومرصمعدالت التضخم لكل الرشكاء عدا  بينام إنخفضت، وتايالند وتركيا

  ند واليابان.الصني وتايال فائض الحساب الجاري إىل الناتج املحيل اإلجاميل لكل هذه الدول بإستثناء 

% يف عام 4.2إىل  2014% يف عام 2.2سجلت أعىل إرتفاع يف معدالت النمو وذلك من  مرصوتشري البيانات إيل أن 

. 20.15% يف عام 6.8ليبلغ   2014% يف عام 7.3، بينام سجلت الصني أعىل معدل منو بالرغم من إنخفاضه من 2015

% يف عام 3.7إىل  2014% يف عام 2.3يف معدالت التضخم وذلك من  أعىل إرتفاعالعربية املتحدة  اإلماراتوسجلت 

  .2015% يف عام 19.8، بينام سجل السودان أعىل معدل تضخم حيث بلغ 2015

-6. '�L���5�	C	;���0��	7�56�	M��	
�)�*���	���N�*�	7�������	D����	 	
7�������D����	OPN��	F<1�	
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النمو والتضخم ونسبة الحساب الجاري إىل الناتج املحيل اإلجاميل  ت) يوضح تفاصيل كل من معدال 6-1الجدول (

) أداء 4-1، بينام يوضح الشكل (2015و  2014للدول األعضاء يف منطقة التجارة العربية الحرة الكربى خالل عامي 

  .2015عام يف هذه املؤرشات 
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الحساب الجاري كنسبة إىل الناتج 

 املحيل اإلجاميل %
 معدالت النمو   % معدالت التضخم   %

املؤرشات
 الدول

2015* 2014** 2015* 2014** 2015* 2014** 

 الجزائر 3.8 3.0 2.9 4.2 (4.5) (17.7)

 البحرين 4.5 3.4 2.7 2.0 3.3 (4.8)

 مرص 2.2 4.2 10.1 11.0 (0.8) (3.7)

 العراق (2.1) 0.0 2.2 1.9 (2.8) (12.7)

 السودان 3.6 3.5 36.9 19.8 (7.7) (5.8)

 األردن 3.1 2.9 2.9 0.2 (6.8) (7.4)

 الكويت 0.1 1.2 2.9 3.3 31.0 9.3

 لبنان 2.0 2.0 1.9 0.1 (24.9) (21.0)

 ليبيا (24.0) (6.1) 2.8 8.0 (30.1) (62.2)

 موريتانيا 6.9 4.1 3.5 3.6 (28.9) (18.3)

 املغرب 2.4 4.9 0.4 1.5 (5.5) (2.3)

 سلطنة عامن 2.9 4.4 1.0 0.4 2.0 (16.9)

 قطر 4.0 4.7 3.0 1.6 26.1 5.0

 اململكة العربية السعودية 3.5 3.4 2.7 2.1 10.3 (3.5)

N.A N.A N.A N.A N.A N.A سوريا 

 تونس 2.3 1.0 4.9 5.0 (8.8) (8.5)

 العربية املتحدة اإلمارات 4.6 3.0 2.3 3.7 13.7 2.9

 اليمن (0.2) (28.1) 8.2 30.0 (1.7) (5.3)

 املتوسط 1.1 0.7 5.4 5.8 (2.1) (10.2)

  World Economic Outlook, Oct 2015املصدر:   

  * بيانات أولية 

  بيانات معدلة **

    عالمة  ( ) تعنى سالب

N.A تعني غري متوفرة  
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 ���9 �;<2014 �2015  
الحساب الجاري كنسبة إىل 

 الناتج املحيل اإلجاميل %
 معدالت النمو   % معدالت التضخم   %

املؤرشات
  
  

 **2014 *2015 **2014 *2015 **2014 *2015 الدول

 الكنغو الدميقراطية 9.2 8.4 1.0 1.0 (9.2) (7.6)
 إثيوبيا  10.3 8.7 7.4 10.0 (8.0) (12.5)

 السودان 3.6 3.5 36.9 19.8 (7.7) (5.8)

 إريرتيا 1.7 0.2 12.3 12.3 (0.9) (2.2)

 بورندي 4.7 (7.2) 4.4 7.4 (17.6) (11.3)

 جزر القمر  2.0 1.0 1.3 2.0 (11.5) (15.7)

 كينيا 5.3 6.5 6.9 6.3 (10.4) (9.6)

 ليبيا (24.0) (6.1) 2.8 8.0 (30.1) (62.2)

 سوازيالند 2.5 1.9 5.7 5.2 2.9 1.1

 سيشل 3.3 3.5 1.4 4.3 (21.0) (15.2)

 مدغشقر 3.3 3.4 6.1 7.6 (0.2) (1.3)

 مالوي 5.7 4.0 23.8 20.1 (3.6) (2.6)

 مرص 2.2 4.2 10.1 11.0 (0.8) (3.7)

 موريشص 3.6 3.2 3.2 2.0 (5.6) (4.8)

 رواندا 6.9 6.5 1.8 2.1 (11.9) (10.6)

 زامبيا  5.6 4.3 7.8 7.3 (1.4) (1.4)

 زمبابوي 3.3 1.4 (0.2) (1.6) (22.0) (22.9)

 يوغندا 4.8 5.2 4.6 5.7 (9.7) (10.5)

 املتوسط 3.0 2.9 7.6 7.2 (9.4) (11.1)

  World Economic Outlook, Oct 2015املصدر:  

  * بيانات أولية 

  ** بيانات معدلة

  عالمة  ( ) تعنى سالب
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و الناتج املحيل
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 – 20عقدت االجتامعات السنوية للمجلس الوزارى وقمة رؤساء الدول والحكومات باقليم الكوميسا خالل الفرتة (  

  جمهورية اثيوبيا ، وتلخصت أهم مخرجات القمة يف اآليت :  –) بأديس أبابا 2015مارس  31

، (السيد/ هريى )رئيسا ً (رئيس وزراء اثيوبيا)-بالتزكية (السيد/ هايىل مريام ديسالني  انتخبت �

رئيس جمهورية  -و(السيد/ جوزيف كابيال )نائباً للرئيس(رئيس جمهورية مدغشقر)-اجاوناريامامبيانينا

 . )مقرراً (الكنغو الدميقراطية)

حث الدول االعضاء عىل مواصلة تعزيز منطقة التجارة الحرة للكوميسا من خالل ازالة جميع الحواجز غري  �

 الثالثية لالبالغ والرصد عرب شبكة االنرتنت . الجمركية باستخدام االلية

اإلحاطة بالتقدم املحرز ىف تطبيق االلية الثالثية لالبالغ والرصد للتخلص من جميع الحواجز غري الجمركية  �

التى تعوق التجارة داخل االقليم، ودعت الدول االعضاء بالكوميسا اىل مواصلة استخدام االلية عرب االنرتنت 

 عاجل عن كافة الحواجز غري الجمركية املعلقة .للتخلص بشكل 
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 والتى )2015مايو  29-25 (عقدت االجتامعات السنوية ملجموعة بنك التنمية االفريقي بساحل العاج خالل الفرتة 

 للدورة الثامنة فاز بها الدكتور/ أكينوومي لبنكجديد ل تزامنت مع الذكرى الخمسينية للبنك، وشهدت انتخاب رئيس

صندوق أفريقيا  كام تزامنت االجتامعات أيضا مع إنشاء .خمس سنوات مدتها فرتة أوليةلالجنسية نيجريي  –أديسينا

  . )Africa 50 Fund( 2الخمسيني لتمويل البنية التحتية

جتامعات الدائرة االنتخابية قد ترأس إ  السودانوفد رئيس املركزى السيد/ محافظ بنك السودان  الجدير بالذكر أن

إجازة التقرير السنوي للدائرة ومراجعة الئحة تناوب ت مت حيثوي السودان تحت عضويتها، ضالثامنة والتي ين

  . املوظفني العاملني بالدائرة بني الدول االعضاء

                                                            
: تقدمت إدارة بنك التنمية األفريقي مببادرة إلنشاء صندوق مايل لتمويل مشاريع البنية ) Africa 50 Fundللبنية التحتية ( أفريقيا الخمسينيصندوق 2

 Program for Infrastructure Development in(  2012البنية التحتية يف أفريقيا عام التحتية لدى البلدان األفريقية وذلك حسب إعالن برنامج تطوير 
Africa (PIDA)(.  
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جمهورية  –ابوتو ) مب2015يونيو  11-7ىف الفرتة (األربعني ملجموعة البنك اإلسالمي للتنميةالدورة السنوية انعقدت 

  .)مجموعة البنك(اجتامعات مجالس املحافظني والجمعيات العاّمة ملؤسسات  ، والتي شملت بيقمموز 

ظامت املشاركة، وذلك أهمية خاصة لدى الدول األعضاء، واملن تكتسبأتاح االجتامع السنوّي فرصة ملناقشة مواضيع 

، يف أفريقيا جنوب الصحراء  يف مجموعة من الندوات ، ومنها ندوة حول تحديات إدارة مخاطر الكوارث والنزاعات 

وهي دراسة قام بها مركز التدريب واألبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتامعية للدول اإلسالمية ومقره مدينة 

تنظيم معرض عن االبتكار لعرض مبادرات الدول األعضاء يف مجال  كام تم، تنميةوبدعم من البنك اإلسالمي للانقره 

 االبتكارات.
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 2015أغسطس  14و  13انعقد االجتامع الثامن والثالثني لجمعية محافظي البنوك املركزية االفريقية خالل يومي 

  جمهورية غينيا االستوائية ، وقد تلخصت أهم مخرجات اإلجتامع يف اآليت :–مبالبو 

اً نائب -املركزي النيجرييالبنك رئيسا للجمعية والسيد/ محافظ  –إنتخاب السيد/ محافظ اقليم وسط أفريقيا  �

  وعضوية رؤساء بقية األقاليم. سرئيلل

اعتامد الدراسة الصادرة عن مفوضية االتحاد االفريقى وجمعية محافظي البنوك املركزية االفريقية حول  �

 وحث. فريقىقيام البنك املركزى االفريقى مع االخذ ىف االعتبار تحفظات االقليم الفرعى للجنوب اال 

مفوضية االتحاد األفريقي إىل الدخول يف حوار سيايس مع جميع املساهمني لتسهيل تنفيذ  اإلجتامع

 وصيات الوثيقة اإلسرتاتيجية املشرتكة. ت

 عىل جهودهم املبذولة من أجل اإلنضامم للجمعية. بنك إريرتيا وبنك جنوب السودان ب اإلشادة �

ة غري التقليدية: اآلثار املرتتبة عىل السياسة السياسات النقدي(هو  2016للعام أن يكون موضوع الندوة  �

 .)االفريقيةاالستقرار املايل: تحديات جديدة للبنوك ( وعنوان السمنار القارى هو. )النقدية يف أفريقيا
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سبتمرب  13ىف عقد مجلس محافظي املصارف املركزية ومؤسسات النقد العربية دورته االعتيادية التاسعة والثالثني 

ناقش املجلس التطورات االقتصادية واملالية اإلقليمية والدولية، وانعكاساتها عىل االقتصادات حيث  ،القاهرةب 2015

  :عدداً من التقارير، أهمها استعرض ، كام  العربية

 .2014تقرير أمانة املجلس الذي اشتمل عىل أنشطة ومبادرات األمانة خالل العام  �

 .رير االجتامعني الرابع والعرشين والخامس والعرشين للجنة العربية للرقابة املرصفيةاتق �

  .تقرير األمانة حول أعامل فريق االستقرار املايل  �

  .الدفع والتسويةتقرير االجتامع الحادي عرش للجنة العربية لنظم  �

  .تقرير اللجنة الفرعية حول متابعة مرشوع إنشاء نظام إقليمي ملقاصة وتسوية املدفوعات العربية البينية �
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انعقد االجتامع السنوى السادس والثالثون ملحافظي املكتب التنفيذى للجنة محافظي البنوك املركزية االفريقية 

جمهورية الكنغو الدميقراطية، وقد خلص  –) بكنشاسا2015سبتمرب  16 – 14لدول الكوميسا خالل الفرتة ( 

  االجتامع اىل القرارات االتية : 

 .REPSS(3نظام الدفع والتسويات اإلقليمي (مبارشة عىل  للعمل البنك املركزي الكينياإلشادةب �

عرب  الخارجيةعىل مواصلة توجيه املدفوعات التجارية بالنظام  املتعاملةالبنوك املركزية من طلب ال �

من خالل االتصال مع البنوك التجارية الخاصة بكل منها يف تحديد مثل هذه املعامالت النظام 

 .واملصدرين ملزيد من املعامالتواستهداف املستوردين 

 .حتى اآلن عىل ترسيع تحضرياتهاالنظام  تستخدم ملالتي األعضاء حث البنوك املركزية  �

 

                                                            
): هو عبارة عن نظام إلجراء التسويات Regional Payment and Settlements System(REPSS)( لدول الكوميسا اإلقليمي نظام الدفع والتسويات3

وقد إنضم له وذلك بإعادة هيكلة غرفة املقاصة لدول الكوميسا بزميبابوي،  2009تم اإلعالن عنه يف إجتامعات املحافظني عام  واملدفوعات لدول الكوميسا،
  بنك مركزي ويحتوي عىل عدد من املميزات التي تساعد عىل إنسياب التجارة البينية بني دول الكوميسا. 13حتى اآلن 
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دولة بريو –بليام  )2015 كتوبرأ 11 – 9(الفرتة  خاللإنعقدت اإلجتامعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليني 

بأمريكا الجنوبية. شهدت فعاليات اإلجتامعات حراكاً ونقاشاً مستفيضاً من كل املهتمني بشأن االقتصاد العاملي 

من انخفاض يف  2015وقضايا التنمية املستدامة والقطاع املايل حيث تم الرتكيز عىل املتغريات التي يشهدها العام 

تدين معدالت النمو يف الصني ومآالته عىل االقتصاد العاملي باالضافة اىل أثر أسعار السلع العاملية (أسعار البرتول) و 

كل هذه املتغريات جعلت  من خالل رفع معدالت أسعار الفائدة.األمريكية تغيري السياسة النقدية بالواليات املتحدة 

   اإلجتامعات ذات اهمية لكل املشاركني باثراء النقاش وطرح الحلول وزيادة املعرفة. 

  متثلت جهود صندوق النقد الدويل ملواكبة التطورات العاملية يف اآليت :

مليون دوالر  400دعم الدول املتأثرة مبرض االيبوال باعفاء الدين وتوفري معونات مالية تقدر بحوايل  �

% واملحافظة عىل 50وكذلك دعم أهداف التنمية املستدامة من خالل زيادة القروض امليرسة بحوايل 

 اسعار فائدة متدنية للدول التي تعاين من أزمات وكوارث.

إستكامل برنامج اإلصالح التنظيمي املايل العاملي وذلك عرب إصالح الخلل يف ميزانيات مؤسسات  �

اإلقتصادات املتقدمة ومعالجة القروض املتعرثة ورصد سيولة السوق، باإلضافة إىل رضورة مراعاة 

ز أطر سياساتها اإلحرتازية الكلية،  بجانب وضع تدابري للمخاطر الناشئة الدول الصاعدة والنامية لتعزي

 عن تدفقات رؤوس األموال الكبرية واملتقلبة .

إيجاد مصادر جديدة للنمو من أجل زيادة اإلنتاج واإلنتاجية والحد من عدم املساواة ومعالجة  �

فة إىل تشجيع النمو اإلحتوايئ إختناقات العرض وثغرات البنية التحتية وشيخوخة السكان، باإلضا

 القابل لإلستمرار .

الرتكيز عىل جانب رفع القدرات عن طريق التدريب وتقديم العون الفني لكل الدول األعضاء   �

 واستحداث اساليب تدريب جديدة لزيادة عدد املستفيدين.

ت االخرى ورضورة التطرق اىل قضية الالجئني وأهمية معالجتها بالتعاون مع االمم املتحدة واملنظام �

  معالجة االضطرابات يف دول الرشق االوسط والدول الضعيفة.

والتي تتطلب التعاون مع كل الجهات  2015االتفاق عىل اهداف التنمية املستدامة خالل العام   �

(االمم املتحدة، البنك الدويل، صندوق النقد الدويل، القطاع الخاص واملجتمع املدين) لتوفري املوارد 



28 
 

زمة لتمويل اهداف التنمية بالرتكيز عىل النمو الشامل، خلق فرص عمل، البنى التحتية ، الكادر الال 

 البرشي واالنظمة الصحية .

لتحقيق اهداف مجموعة البنك الدويل واهداف التنمية  IDAتوفري املوارد عرب وكالة التنمية الدولية  �

ت املناخية ت الدولية التي من ضمنها (التغيريااملستدامة، واجراء االصالحات الالزمة لتواكب التغيريا

ملساعدة الدول املتأثرة خاصة رشيحة الفقراء عن طريق سياسات ذكية وتوفري والكوارث الطبيعية) و 

  فرص استثامرية من شأنها دعم برامج النمو .

املختلفة، بجانب اإلجتامع الجدير بالذكر أن وفد السودان عقد العديد من اإلجتامعات الجانبية مع إدارات الصندوق 

  الصديقة والدول الدائنة. مع عدد من وفود الدول
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زامبيا ، حيث متت مناقشة مجموعة من  –بلوساكا  2015نوفمرب  21-16إنعقد اإلجتامع املذكور أعاله خالل الفرتة 

  -أهم القرارات يف اآليت : املوضوعات، ومتثلت

حثت بقية  اإلشادة بالبنوك املركزية الثامنية التي قامت بتفعيل نظام الدفع والتسويات اإلقليمي كام �

 البنوك املركزية عىل اإلنضامم لعضوية النظام.

دورات تدريبية وورش عمل لرفع قدرات العاملني  )10عدد ( أن ينظم املعهد النقدي للكوميسا �

 .2016بالبنوك املركزية لدول الكوميسا خالل عام 

توصيات البحوث املتعلقة باملوضوعات التي تيل عمل البنوك املركزية، حيث أن بعض يف إعادة النظر  �

  تلك البحوث مل تحقق املعايري املطلوبة.
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زمبيا، وقد إعتمد املجلس الوزارى –بلوساكا  )2015ديسمرب  8-1انعقد االجتامعات املذكورة اعاله خالل  الفرتة (

  توصيات التقارير التالية :

 تقرير االجتامع السادس لوزراء الكوميسا املسؤولني عن شؤون الهجرة. .1

 والعرشين للجنة الكوميسا ملحافظي البنوك املركزية .تقرير االجتامع الحادى  .2
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 .4تقرير االجتامع الوزارى الحادى عرش للجنة صندوق الكوميسا للدعم .3

  تقرير االجتامع الخامس والثالثون للجنة اإلجهزة الحكومية . .4

  إستعراض تقارير وبيانات الرشكاء املتعاونني ومايقدمونه من دعم وبرامج للكوميسا . .5

 برامج وميزانيات املؤسسات التابعة للكوميسا .اعتامد  .6

الجدير بالذكر أن املجلس قد إعتمد القرارات الصادرة عن االجتامع الوزارى الخاص بصندوق الكوميسا للدعم ومن 

ضمنها منح السودان حصته من مخصصات الدعوة السادسة وفقا لتقييم االداء وذلك بعد أن يقوم بسداد كامل 

ألف دوالر مرة واحدة يف اطار فرتة املرشوع ليحصل مبوجبها عيل متويل  610الكوميسا والبالغة  مساهامته لصندوق

  مليون يورو سنويا طيلة مدة املرشوع . 1.21قدره 
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يف ابوظبي،   2015ديسمرب  21يخ ) بتار177عقد مجلس املدراء التنفيذيني لصندوق النقد العريب إجتامعه رقم (

  وإتخذ عدة قرارات أهمها:

املوافقة عيل دعم برنامج اإلصالح اإلقتصادي الشامل املتفق عليه مع الحكومة السودانية وتقديم  �

 مليون دينار عريب حسايب وذلك عىل ثالث دفعات. 39,900قرض مببلغ 

وتعديل أسس إحتساب إحتياطي  2015/2016تحديث إسرتاتيجية الصندوق متوسطة األجل للعام  �

 السيولة الدامئة لنشاط إستثامرات الودائع املقبولة والقواعد املنظمة إلدارته.

املوافقة عىل مشاركة الصندوق يف املرحلة الثالثة مبرشوع البوابة العربية للتنمية وتسديد حصته  �

 ألف دوالر أمرييك لهذه املرحلة . 300البالغة 

م مرشوع إنشاء نظام إقليمي ملقاصة وتسوية املدفوعات العربية البينية وذلك مواصلة الجهود يف دع �

 بإعتامد مبلغ ثالثة مليون دوالر أمرييك لتمويل تكاليف إنجاز مرحلة تصميم النظام.

  

 

                                                            
كالتخفيض الجمرىك  –عبارة عن آلية يتم بها دعم الدول املتاثرة بقرارات االجهزة االخرى للكوميسا هو   :)COMESA FUNDصندوق الكوميسا للدعم (4

حيث تقدم الدولة املعنية مايفيد بترضرها من هذا التخفيض عرب االمانة العامة للكوميسا ثم الصندوق وميرر عرب املجلس  –واثره عىل اقتصادات الدول 
 الوزارى ومن ثم تتم تغطية املفقود من الجامرك مقابل رسوم محددة .
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 2015متسقًة مع موجهات وأهداف املوازنة العامة للدولـة للعـام  2015 سياسات بنك السودان املركزي لعام صدرت

ــامج  ــق االســتقرار االقتصــادي ) 2019 –2015( 5الخــاميس اإلقتصــاديوالربن ــل مســتهدفًة املســاهمة يف تحقي املتمث

تحســني أداء ميــزان املــدفوعات بغــرض تخفــيض العجــز إىل الحــدود اآلمنــة و  العــام لألســعاراســتقرار املســتوى  يف 

البيئة املاليـة املناسـبة تهيئة ، وكذلك تحقيق استقرار سعر الرصف عرب تنظيم وضبط سوق النقد األجنبيو  املستدامة

رفية الالزمـة لتمويـل النشـاط ـاملصـ مبا يحقق االستقرار املايل والكفاءة يف عملية استقطاب وتخصيص املـوارد املاليـة

املساعدة يف تطوير سوق رأس املال بهدف جـذب رؤوس األمـوال املحليـة واألجنبيـة مبـا يحقـق النمـو ، و االقتصادي

  تعزيز ونرش برامج التمويل األصغر مبا يدفع عجلة التنمية ويخفف من حدة الفقر. والعمل عىل االقتصادي املستدام

  الية:تاملحاور ال من خالل2015هداف وأداء سياسات بنك السودان املركزي لعام أل إستعراض  فيام ييل

j,�&	'	7�6��	"�<��@��	"�c	 	
إىل اسـتقرار املسـتوى العـام لألسـعار عـن طريـق النـزول مبعـدالت  يف مجال اإلستقرار النقدي ، هدفت السياسـات

يف املتوسـط بانتهـاج سياسـة نقديـة ترشـيدية للحـد مـن السـيولة الفائضـة يف االقتصـاد  %25.9التضخم إيل حدود 

لإلسهام ىف تحقيق معدل منو حقيقي ىف الناتج املحيل % 15.3وباستهداف معدل منو إسمي ىف عرض النقود ىف حدود 

  %، وفيام ييل األداء الفعيل: 6.3اإلجاميل ىف حدود

%، وقـد نشـأت تلـك 15.3مقارنة باملستهدف البالغ  2015% بنهاية عام20.5بلغ معدل منو عرض النقود )  1( 

الزيادة من دخول بنك السودان املركزي يف متويل رشاء بعض السلع واملنتجات بهـدف دعـم أسـعارها باإلضـافة 

 إىل عوامل أخرى .

%، مقارنـة 17.3، كـام بلـغ متوسـط  التضـخم السـنوي 2015%بنهاية ديسـمرب 12.6بلغ معدل التضخم )  2( 

%، وقد ساهمت الجهـود املبذولـة مـن قبـل بنـك السـودان املركـزي ووزارة املاليـة 25.9باملستهدف البالغ 

. ومـن أهـم  تلـك 2015% يف ديسـمرب  12.6إىل   2014% بنهاية ديسمرب 24.0بالنزول مبعدل التضخم من 

ذي ساهم يف إمتصاص جزءأ مقـدراً وال 2014الجهود إطالق صندوق إدارة السيولة بني املصارف منذ سبتمرب 

                                                            
 وزيادة الصادرات إحالل الواردات بغرضسلع اليسعى ضمن أهداف أخرى إىل دعم التوسع يف إنتاج وتصنيع  )2019 -2015(من  برنامج إقتصادي إسعايف لألعوام ) 5
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، وذلك عن طريـق تقليـل تـدخل بنـك السـودان املركـزي لتغطيـة العجـز  2015من التوسع النقدي يف عام 

 السيويل املؤقت للمصارف التجارية.

j��W�X	'(9"�:�	_�#����	e<���	<�@	"�<��@`	"�c	 	
وتحقيق قدر من التوازن يف القطـاع ، سعر   الرصفة مرونو ستقرار إمحافظة عىل لل املحورهدفت السياسات يف هذا 

إنحرصت السياسات واإلجراءات التي إتخذها بنـك السـودان   الخارجي خالل فرتة الربنامج اإلقتصادي الخاميس، وقد 

 املركزي يف اآليت:

-1. 	<�@e<���		 	
إتخذ بنك السودان املركزي عدداً من اإلجراءات التي هدفت إلحداث قدر من اإلستقرار النسبي يف سعر الرصف 

، ومتثلت تلك اإلجراءات يف  2015وخفض الفجوة بني سعر الرصف يف السوق الرسمي والسوق املوازي خالل عام 

 إستقطابللجهات املحلية واألجنبية بغرض ضبط موارد النقد األجنبي وإعادة تنظيم الحسابات بالنقد األجنبي 

إضافة إىل إلزام االجانب بدفع قيمة الخدمات  ،وتنظيم إستخدامها السوق املنظمموارد املنظامت األجنبية إىل 

. أما يف جانب تشجيع الصادرات فقد تم تبسيط وتسهيل الفندقية واألنشطة السياحية األخرى بالعمالت األجنبية

سرتداد الحصائل كام تم السامح بإسترياد مدخالت اإلنتاج الزراعي والصناعي بدون  تحويل قيمة إجراءات الصادر وإ

 لتشجيع اإلستثامر وتقليل الطلب عىل النقد األجنبي يف الداخل.

-2. ��@��@	k69��	�6��'	 	
اإلجراءات والتي أسهمت يف ترشيد االسترياد وزيادة موارد و  قام البنك املركزي بتنفيذ حزمة من السياسات والضوابط

  الرصف، حيث شملت الجوانب التالية: سعرالنقد األجنبي واإلستقرار النسبي يف 

ألغراض تنظيم وضبط الحسابات بالنقد األجنبي وتبسيط وتسهيل إجراءات فتحها وتغـذيتها واسـتخدامها متـت  �

إىل حسـابات حـرة وحسـابات خاصـة بالنقـد األجنبـي وذلـك مبوجـب إعادة تصنيف الحسابات بالنقد األجنبي 

  .  1/2015منشور إدارة  السياسات رقم 

جذب املزيد من املوارد إىل سوق النقد األجنبي وتخفيف العبء عىل بنك السودان املركزي تم إلزام  بهدف �

،وذلك العمالء األجانب بسداد قيمة الخدمات الفندقية واألنشطة السياحية بالعمالت األجنبية القابلة للتحويل

 . 2/2015مبوجب منشور إدارة السياسات رقم 
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حتياجاتها وسداد إلتزاماتها إ ملقابلة  لدى مؤسسات التعليم العايل  النقد األجنبيتوفري موارد ذاتية ببهدف  �

(إذا رغبوا)   بناء السودانيني العاملني بالخارجأ بتحصيل رسوم الطالب األجانب و  لهاالخارجية تم السامح 

 .م 3/2015رقم  منشور إدارة السياساتوذلك مبوجب  ،بالعملة األجنبية

ن املوارد بالنقد األجنبي تم السامح للمقاولني املحليني بتحصيل مستحقاتهم املدفوعة لهم بهدف جذب املزيد م �

 . 5/2015وذلك مبوجب منشور إدارة السياسات رقم من الجهات األجنبية  التي يتعاملون معها بالنقد  األجنبي، 

 ، تم قة للمواصفات املطلوبةإطار سعي الهيئة السودانية للمواصفات واملقاييس لضامن استرياد سلع مطاب يف �

توجيه املصارف بعدم استخراج استامرات اإلسترياد لجميع السلع إال بعد إدراج شهادة املطابقة املبدئية للسلع 

 املراد استريادها ضمن مستندات اإلسترياد. 

بتصدير الذرة  تم السامحي، بهدف زيادة الصادرات غري البرتولية وضامن إسرتداد حصائل الصادر بالنقد األجنب �

إدارة  شورمنمبوجب وذلك وحرص طرق الدفع الخاصة به لتكون عرب اإلعتامدات املستندية والدفع املقدم فقط، 

 .5/2015رقم السياسات 

وذلك ألهميتها  ،املصارف باسترياد املبيدات بكافة طرق الدفع توجيهتم  بغرض تشجيع اإلنتاج الزراعي، �

 .للعمليات الزراعية

وضبط إجراءات الصادر وزيادة عائداته، تم توجيه املصارف باعتامد عقودات الصادر وتكملة  بغرض تسهيل �

 م .8/2015و 6/2015إجراءاتها، وذلك مبوجب منشوري إدارة السياسات رقم 

بغرض تسهيل عمليات استرياد احتياجات القطاعات الحيوية وتنشيط حركة اإلقتصاد ، تم السامح باإلسترياد  �

 . 9/2015قيمة الحتياجات القطاعات الحيوية وذلك مبوجب منشور إدارة السياسات رقم بدون تحويل 
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رىف عـىل ـالجهـاز املصـ هذا املحور إىل تهيئة البيئة املرصفية وتحسني قدرة يف  هدفت سياسات بنك السودان املركزي

واألجنبية وتحقيق أقىص قدر من الشمول املايل وتوجيه وترشيد استخدام تلك  استقطاب املدخرات بالعملتني املحلية

  -املوارد لخدمة أهداف السياسات ، وذلك من خالل اآلىت:
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بنك السودان املركزي ىف هذا املجال إىل تشجيع املصارف واألوعية اإلدخارية غري املرصفية عىل  هدفت سياسات

االستمرار ىف تبسيط إجراءات جديدة و للمصارف بفتح فروع   االستمرار ىف السامحعن طريق طاب املدخرات استق
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حث املصارف عىل تجويد خدماتها املقدمة خصوصاً  للعمالء،وفتح الحسابات الجارية وحسابات اإلدخار واإلستثامر 

ف اآليل وغريها أسوًة بأفضل املامرسات العاملية الرصا  اإللكرتونية منها مثل نقاط البيع واإليداع والتحويل عرب

االستمرار ىف نرش الوعي املرصىف بكافة أنحاء البالد وتطبيق اسرتاتيجية الشمول املايل مبا ىف ، ومواكبًة للتطور التقني

ل للخدمات االستمرار ىف نرش الخدمات لتمكني املواطنني من الوصو ، و ذلك محو األمية املالية لعمالء التمويل األصغر

  .املرصفية وذلك بهدف زيادة املوارد املرصفية وتحقيق الشمول املايل

  وقد أسهم  اإلستمرار يف تطبيق تلك اإلجراءات يف تحقيق اآليت:

مليون جنيـه  63,419.6إىل2014مليون جنيه بنهاية عام  53,469.3الزيادة امللحوظة يف  الودائع املرصفية من  �

%، ويعزى ذلك لزيادة الودائع الجارية ملؤسسات القطاع الخاص واألفراد نتيجة 8.61بنسبة  2015بنهاية عام 

 الخدمات املرصفية. يف توسعلل

 %.9.68مبعدل  2015بنهاية عام  1,074إىل  2014بنهاية عام  970عدد ماكينات الرصف اآليل من  زيادة  �

بطاقـة بنهايـة عـام  2,595,937إىل  2014بطاقـة بنهايـة عـام  2,305,465من  البطاقات املرصفيةزيادة عدد  �

 %.11.18مبعدل   2015

مبعــدل  2015بنهايــة عــام  2,885إىل  2014بنهايــة عــام  708الزيــادة امللحوظــة يف  عــدد نقــاط البيــع مــن  �
75.45%. 
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اىل توجيـه وترشـيد اسـتخدامات املـوارد املاليـة لتمويـل النشـاط  يف مجال استخدامات املـوارد، هـدفت السياسـات

    يف مجال إستخدامات املوارد يف اآليت:املركزي  السـودان كنستخدمها بإالتي  اآللياتل و ـالوسائوشملت االقتصادي ، 

تحقيق أهـداف االستمرار ىف تشجيع وحث املصارف عيل توجيه القدر األكرب من مواردها املالية للتمويل بغرض  �

اإلنتاج من املنتجات الزراعية والصناعية والنفط واملعادن لزيادة  الربنامج االقتصادي الخاميس املتمثلة ىف زيادة 

 .الصادرات وإحالل الواردات، وذلك عن طريق التمويل املبارش من املصارف أو تكوين محافظ فيام بينها

ن خـالل منحهـا حـوافز تشـجيعية كـام ورد باملنشـور رقـم مـ يفر ـرف عـىل التوسـع يف التمويـل املصـحث املصا �

مليـون  44,321نمـ املرصيف رصيد التمويل إجاميل رتفع)  والخاص بالحوافز املقدمة للمصارف، حيث  إ5/2012(

 .%20.5بنسبة   2015ديسمرببنهاية  مليون جنيه 53,424إىل  2014ديسمرب بنهايةجنيه 

 التمويل للقطاع الخاص بالرتكيز عىل القطاعات ذات األولوية، حيث إرتفـعتشجيع املصارف عىل التوسع يف منح  �

مليون جنيه بنهاية  43,509إىل  2014مليون جنيه بنهاية عام  37,283من  رصيد التمويل املقدم للقطاع الخاص
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والتجـارة  والنقل والتخـزين حيث شكّل التمويل املقدم لقطاعات الزراعة والصناعة % ، 16.7 مبعدل 2015عام 

 النصيب األكرب من إجاميل التمويل. والتشييد املحلية

	(����	"�<��@,�	"�c	'j��Q�"	�
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رفية بالوصـول اىل النسـب ـهذا املحور اىل تحقيق االستقرار املايل واملحافظة عىل السـالمة املصـ ت السياسات يفهدف

املرصىف وكفاية راس املال ومتوسـط التكلفـة اإلداريـة للمصـارف اىل إجـامىل العاملية املثىل فيام يتعلق بتعرث التمويل 

  .املرصوفات ، وذلك عن طريق تفعيل إجراءات اإلرشاف والرقابة املرصفية مبا يتواءم مع التطورات العاملية

  -وقد شمل هذا املحور الجوانب التالية: 

-1. C<���	Z�L8�	
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كزي يف تطبيق سياسات الشمول املايل ، وذلك بغرض نرش الوعي املرصيف والتنوير بسياسـاته إستمر بنك السودان املر  

ودوره يف تحقيق التوازن االقتصادي. ولإلستفادة من موارد املصـارف يف متويـل القطاعـات املنتجـة وتقليـل التمويـل 

بـات، كـام تـم وضـع أطـر رقابيـة االستهاليك ، حيث تم اإلستمرار يف حظـر تقـديم التمويـل للقطـاع العقـاري والعر 

للمصارف حسب نوع النشاط من مصارف شاملة تقدم كافة الخدمات املرصفية ومصـارف متخصصـة تقـوم بتقـديم 

التمويل التنموي متوسط وطويل اآلجل  للقطاعات الزراعية والصناعية والتمويـل األصـغر وإصـدار توجيهـات عامـة 

  املؤسيس.للمصارف برضورة االلتزام مبتطلبات الضبط 

-2. 
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الرقابيـة الدوليـة الصـادرة مـن   باملعايري  الجانب إىل تحقيق اإللتزام  يف هذا  هدفت سياسات بنك السودان املركزي

لجنة بازل ومجلس الخدمات املالية اإلسالمية، واإللتزام مبؤرشات السـالمة املاليـة للمصـارف ورفـع الكفـاءة املاليـة، 

 ضـامن بغرض والقصور ومعالجة الضعف كفاءتها ، ورفع للمصارف املالية السالمة لتحقيق املرصفية الرقابة وإحكام

املـوارد، وذلـك مـن خـالل تفعيـل دور مجـالس اإلدارات وتقويـة أنظمـة الرقابـة  توظيـف وحسـن املـودعني حقوق

 واملراجعة الداخلية ومسؤويل اإللتزام. 

ؤرشات املرصفية يف ظل الظروف اإلقتصادية التي شهدتها البالد خاصة سعى بنك السودان املركزي لتحسني موقف امل

فيام يتعلق بكفاية رأس املال والضبط املؤسيس وإدارة املخاطر للنزول بنسبة التعرث إىل الحدود املتعارف عليها عاملياً 

وخارجياً، وذلك من خالل  %)، وتحسني املوقف العام للمؤرشات املرصفية مبا مُيكن املصارف من املنافسة داخلياً 6(

  إصدار عدد من الضوابط ملنح التمويل املرصيف والضامنات املصاحبة.
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  ملؤرشات األداء التالية:  ألداء املصارف وفقاّ   فيام ييل ملخص

i. 	e"��)*�	
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، وذلك  2015عام % بنهاية 020.حواىل إىل 2014% بنهاية عام 18.0   ارتفعت نسبة كفاية رأس املال من �

رأس املال وهذا مؤرش جيد للمالءة املالية  طفيفة ىف  نتيجة النخفاض نسبة األصول الخطرة املرجحة وزيادة

  للجهاز املرصيف السوداين.

م ، ويعترب 2015% بنهاية عام 5.12وضع مثاىل حواىل إىل  2014% بنهاية عام 7.09انخفضت نسبة التعرث من  �

  %). 6ذلك مؤرشاً جيداً يتواكب مع مساعي بنك السودان املركزي للوصول إىل النسبة املعيارية واملحددة بـ(

، 2015% يف عام  90.6إىل  2014  % يف عام61.7إرتفعت نسبة مخصصات التمويل إىل الديون املتعرثة من  �

 الرضر الناجم عن مخاطر التمويل.  تقليل  ويعترب هذا مؤرشاً جيداً لكفاية املخصصات والتي تهدف إىل

كام كان عليه الحال ىف العام  2015%  يف عام 4.0 حواىل نسبة العائد عىل األصول (قبل الرضيبة)  ظلت �

2014. 

،  2015يف عام % 37.1إىل  2014%  يف عام 33.7ارتفعت نسبة العائد عىل رأس املال (قبل الرضيبة) من  �

ومواردها   وهذا يعنى ارتفاع العائد عىل السهم مام يشري إىل قدرة املصارف عىل استخدام رؤوس أموالها

 األخرى بكفاءة. 

% يف العام 39بينام كانت  2015%  يف العام 37.38نسبة نسبة األصول السائلة إىل أجاميل األصول ثابتة  بلغت �

2014. 

ii. e"��)*�	F!���	
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،  2015%يف عـام 58.2  إىل 2014يف عـام  %57.9  الخصـوم مـناجـامىل إجـاميل الودائـع إىل   ارتفعت نسبة �

ويشري ذلك اىل نجاح املصارف يف استقطاب ودائع جديدة للجهاز املرصيف وهذا يـنعكس إيجابـاً عـىل عمليـة 

  الوساطة املالية التي تقوم بها املصارف.

،  2015يف عـام  %14.9إىل  2014% يف عـام 16.0يات إىل الخصـوم مـن انخفضت نسبة رأس املال واإلحتياط �

ويرجع ذلك الرتفاع حجم الودائع مقابل استقرار نسبي لرأس املال واالحتياطيات للمصـارف نسـبة السـتيفاء 

  معظم املصارف ملتطلبات الهيكلة.

                                                            
  ملزيد من التفاصيل ميكن الرجوع للفصل الرابع  6
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وهو ما يـدل   ، 2015 عام % يف49.1إىل  2014% يف عام 48.0نسبة التمويل إىل إجاميل األصول من  رتفعتإ �

  عىل عدم استخدام البنوك ألصولها بصورة جيدة .

 .2015% يف عام 84.3إىل  2014% يف عام 82.9نسبة التمويل إىل إجاميل الودائع من  رتفعتإ �

-3. (W�)�J,�	2�6�����	����@��	 	
اإلستعالم والتصـنيف االئـتامين  إىل تطوير قاعدة بيانات وكالةهذا الجانب  ت سياسات بنك السودان املركزي يفهدف

ر ثقافة التصـنيف االئـتامين، وتـوفري املعلومـات الدميوغرافيـة واملاليـة لعمـالء املصـارف ـعن طريق اإلستمرار يف نش

  ومؤسسات التمويل األصغر.

 ؤسسـتيلكافة املصارف ومؤسسات التمويل األصغر ومل ويف هذا اإلطار أتاحت الوكالة تقديم خدمة التقرير اإلئتامين

زيـادة  العمـالء املسـجلني بقاعـدة بيانـات ،واىل يف إكامل بيانات العمالء الناقصة، كام واصلت الوكالة جهدها  إجارة

عميل بنهايـة  659,647مقارنة بعدد  2015عميل بنهاية عام  753,791، حيث تم إصدار الرمز اإلئتامين لعدد الوكالة

عميـل  628,968مقارنة بعـدد  2015عميل بنهاية عام 718,784امين لعدد  ، كام تم إجراء اإلستعالم اإلئت 2014عام 

  %. 14مبعدل  2014بنهاية عام 

) مؤسسة لإلسـتعالم اإلئـتامين يف نظـام الوكالـة،كام تـم البـدء يف 33كام تم إدخال كافة مؤسسات التمويل األصغر (

 .2016يكتمل خالل عام ومن املتوقع أن  2015إدخال نظام التصنيف اإلئتامين خالل عام 

	j�0���
�=<���	
�6�����	l=��	$bW	"�c	' 

يهدف هذا املحور ايل تطوير انظمة الدفع وزيادة انتشارها وترقية العمل املرصيف يف جميع واليات السودان 

خالل باستخدام انظمة تقنية متطورة، وذلك بالتوسع يف انظمة الدفع الحديثة وادخال الخدمات االلكرتونية من 

مبتكرات التقانة املرصفية العاملية املتاحة، وذلك من خالل تهيئة البني التحتية للقطاع املايل ليتكامل مع نظم الدفع 

) PKIالعمل يف مرشوع بنية املفتاح العمومي ( أمن خالل التكامل مع نظم االسواق واملؤسسات املالية حيث بد

 تنفيذ مرشوع الربط بني األنظمة املرصفية للمصارف التجارية ونظام بالتعاون مع مركز النيل. كام تواصل العمل يف

) مصارف تجارية. ويف اطار تشجيع استخدام املنتجات املرصفية 9املقاصة االلكرتونية، حيث تم االنتهاء من ربط (

ئح التي تتيح التعامل بها اإللكرتونية املبتكرة كالنقود االلكرتونية وتعزيز الثقة فيها وتوفري األدوات والضوابط واللوا

  التجهيز لإلطالق التجريبي. و  وتداولها، فقد تواصل العمل يف تنفيذ مرشوع الدفعيات عرب الهاتف السيار

) Reliability) واعتامديتها (Authenticityوتطويراً ألدوات ووسائل اإلرشاف عىل نظم الدفع لضامن موثوقيتها (

) وتواصل مراجعة VPNالتجهيز ملرشوع ترقية نظام حامية الشبكة املرصفية ()، فقد بدأ Integrityوتكامليتها (
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وتفتيش تطبيقات نظام محول القيود القومي. وتشجيعاً للقطاع الخاص لإلسهام يف تطوير نظم الدفع فيام يتعلق 

ع أصحاب بتشغيل وتقديم خدمات نظم الدفع وفقاً ملوجهات وضوابط بنك السودان املركزي من خالل التنسيق م

لتقديم خدمات الدفع اإللكرتوين املختلفة. كام  ات) جه5تم التصديق لعدد ( ،املصلحة والجهات ذات الصلة

التصديق لعدد من املصارف التجارية بتقديم خدمات التقديم اإللكرتوين للجامعات والتحصيل الجمريك يف اطار    تم

 همة ىف تحقيق وتعزيز الشمول املاىل.داة للمساأ إعتامد املنتجات املرصفية اإللكرتونية ك

توفري الحد املناسب من ماكينات الرصاف اآليل وفق ضوابط ، لتعزيزاً لإلنتشار الجغراىف لخدمات نظم الدفعو 

 10لمصارف برفع الحد األدين اإللزامي من الرصافات اآللية ايل ل توجيهتم اصدار  ،وموجهات بنك السودان املركزي

و داخل أ ملحق بالفرع  )رصآف آيل واحد عىل األقل(كل فرع مرصف مبا فيها الرئاسة   ن مقابل، عىل أن يكو رصافات

الفرع. وتوفرياً لقنوات الدفع االلكرتوين لدعم مرشوعات الحكومة االلكرتونية فقد متت املشاركة يف  منطقةحدود 

 ومية للمرشوع.وذلك بالتمثيل يف اللجنة الق اإللكرتوين)، 15(أورنيك  E-15طالق مرشوع إ

 2014مقارنة بعام  2015) يوضح التطور يف  عدد وسائل نظم الدفع  عام 1-2الجدول (
) ��	$2-1(  

 W:	�� ��X�� ���8��YDH��9 ���F/ �2014 � 2015 

  بنك السودان املركزي –املصدر : إدارة نظم الدفع 
j�@��@	'	"�c	<mn��	���)���	 	

من خالل زيادة إسهام  هذا املحور للمساهمة ىف دفع عملية التنمية االقتصادية واإلجتامعية هدفت السياسات يف

التخفيف من حدة الفقر بتوفري فرص   التمويل األصغر ىف الناتج املحيل اإلجاميل وتحقيق العدالة اإلجتامعية عرب

زيادة الدخول واألصول ملختلف الرشائح التوظيف الذايت والعمل الحر املستدام وإشاعة روح املبادرة واإلبتكار ل

% من املحفظة التمويلية اإلجاملية لكل مرصف 12االستمرارىف سياسة توظيف نسبة الـ و الفقرية النشطة اقتصادياً، 

للتمويل األصغر والتمويل ذو البعد اإلجتامعي ، وذلك عرب التمويل املبارش من املصارف لألفراد واملجموعات، أو عرب 

  .بالجملة من املصارف ملؤسسات التمويل األصغر املرخص لهاالتمويل 

% ������� 2015 2014 �	
�� 

 ماكينات الرصاف اآليل 970 1,074 10.7

 البطاقات املرصفية 2,305,465 2,595,937 12.6

 نقاط البيع 839 2,885 243.9
 بطاقات املحفظة االلكرتونية 1,492,154 2,221,615 48.9
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يف متويل الربامج   بالقطاعات اإلنتاجية، والتوسع االصغر التمويل ملرشوعاتالستمرار يف توجيه التمويل ل نتيجة

استخدام وثيقة التوسع يف ،و والحرفيني والشباب وخريجي التدريب املهني والفني املوجهة للخريجني واملرأة الريفية 

عدد عمالء إرتفع  ،تأمني التمويل األصغر الشاملة الصادرة من رشكات التأمني كضامن لتغطية عمالء التمويل األصغر

ألف  876مقارنة بعدد  2015ألف عميل بنهاية عام  1,217التمويل األصغر والتمويل ذي البعد اإلجتامعي إيل 

مؤسسة  32ذلك نتيجًة إلرتفاع عدد مؤسسات التمويل األصغر إيل و %. 39بزيادة بلغت  2014عميل بنهاية عام 

 . 2014مؤسسة بنهاية عام  30مقارنة بعدد  2015بنهاية عام 

  2014 عاممليون جنيه بنهاية  2,055 اىل 2015مليون جنيه بنهاية عام  2,692من التمويل األصغر حجم ارتفع 

بلغ  بينام ، 2015بنهاية عام  للمصارف الكلية التمويلية املحفظة إجاميل من% 5.0 ، بحيث يشكل نسبة %31 مبعدل

  . للمصارف الكلية التمويلية املحفظة إجاميل من% 10.5 بنسبة جنيه مليون 5,601 ياالجتامع البعد وذ التمويل


�����	��0@V���	C<���	Z�L8�	
)*@&	o�)�+�	<��#+	"�c	'j��Q�@	 	
هذا املحور اىل تطوير وتعميق أسلمة الجهاز املرصىف واملؤسسات املالية بتفعيل دور الهيئة  تهدف السياسات يف

التطبيق العميل للموجهات الفقهية للمعامالت فيام  عرب العليا وهيئات الرقابة الرشعية باملصارف واملؤسسات املالية

والتمويل  إدارة السياسة النقدية عد ىفإبتكار أدوات مالية جديدة لتساو  ،تفعيل سوق مابني املصارفيتعلق ب

استمرالتعاون بني بنك السودان املركزي وإتحاد املصارف والهيئة العليا للرقابة الرشعية الستنباط  وقد .األصغر

 .وتطوير صيغ ومنتجات مالية جديدة ملقابلة إحتياجات العمالء التى ال تغطيها الصيغ املعمول بها حالياً 

لني بالجهاز املرصىف واملتعاملني معه ىف الجوانب الرشعية والفقهية وبصفة خاصة فقه املعامالت رفع قدرات العامول 

، تم تنظيم  عدد  من  الدورات  التدريبية  بالعاصمة  يف فقه  املعامالت  املالية وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة

لواليات عن فقه املعامالت والبيوع والجوانب واملرصفية، باإلضافة اىل تنظيم عدد من املحارضات التنويرية  با

 الرشعية لصيغ ومخاطر التمويل االسالمي .

. كام اهتمت الهيئة بالنرش ىف تطوير وتوثيق التجربة املرصفية واملالية اإلسالمية ىف السودان استمرت الهيئة

) وتسهيل االطالع عىل www.hssb.gov.sdااللكرتوين ،حيث عكفت عىل  تطوير وتحديث املوقع االلكرتوين للهيئة (

 الفتاوى باملوقع ،هذا باإلضافة  للرابط الخاص بالهيئة  عىل  موقع  بنك  السودان  املركزي .
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مهام توسيع ، واستكامل تفعيل دور فروع بنك السودان املركزي بكل الواليات هذا املحور إىل ت السياسات يفهدف

، باإلضافة إىل عىل مستوى الواليات والتموييل واملرصيف فروع بنك السودان املركزي  املتعلقة بالنشاط اإلقتصادي

تعزيز املهام الوظيفية للفروع وهياكلها التنظيمية لتحقيق األهداف املتمثلة ىف تعزيز الدور الرقايب والتنظيمي 

  . الية غري املرصفيةلتطوير وتنمية الجهاز املرصىف واملؤسسات امل

j��@�+	'"�c	
*)���	F"��`	 	
 ملقابلةوحاميتها من التزييف  عملة نظيفةً الهذا املحور إىل تطوير إدارة العملة واملحافظة عىل السياسات يف  تهدف

الحفاظ عىل الحجم األمثل لإلصدار والرتكيبة الفئوية  عن طريق إحتياجات االقتصاد من العملة الورقية واملعدنية

  .ونرش ثقافة االستخدام الصحيح للعملة االستمرار ىف سياسة العملة النظيفةو املثىل لفئات العملة. 

تحسني نوعية وذلك باإلستمرار ىف سياسة العملة النظيفة و نرش ثقافة اإلستخدام الصحيح للعملة ولتحقيق ذلك تم 

تم تطبيق سياسة اإلحالل وهى عملية تعويض العملة التي تم سحبها من التداول لعدم ، حيث املتداولةالعملة 

إلزام املصارف برصف عمالت سليمة ونظيفة و صالحيتها للتداول و/أو لضبط الرتكيبة الفئوية لفئات العملة املختلفة. 

 .لعمالئها

إعادة تأهيل مركز الفرز اآلىل  ، تمادة العملة الورقيةتطوير أسس وآليات عد وفرز وفحص وتصنيف وإبويف إطار 

بالبنك للعملة الورقية. وتم اإلنتهاء من مرحلة التشغيل التجريبى وإجراء اإلختبارات الالزمة للامكينات.و يعمل 

  ى.و يجرى العمل عىل إكامل معينات العمل ليعمل املركز بطاقته القصو  القصوى % من طاقته60 بنسبةاملركز اآلن 

اقامة العديد من الورش  تبرامج التوعية للتعريف مبواصفات العملة النظيفة والسليمة للجمهور متأما يف جانب 

 للعملة الوطنية.  والدورات التدريبية للتعريف بسياسة العملة النظيفة والتعريف بالعالمات التأمينية

والعمل عىل تعديل النصوص القانونية  والعدلية يةمكافحة التزييف والتزوير بالتنسيق مع الجهات األمنويف مجال 

) 117تم إعتامد تعديل املواد (، العدلية  األمنية املتعلقة بجرائم تزييف وتزوير العملة بالتنسيق مع الجهات

) من القانون الجنايئ يف دورة اإلنعقاد العارش للمجلس الوطني والذي وافق عليه رئيس الجمهورية ىف فرباير 119و(

م، وهى املواد املتعلقة بتزييف وصناعة أدوات التزييف وذلك بتشديد العقوبة املقررة بالسجن مدة ال تتجاوز 2015

 ةعرشين عاماً أو بالغرامة أو العقوبتني معاً. وعقوبة جرمية صنع أدوات التزييف من خمس سنوات اىل خمس عرش 

املال املزيف وأدوات التزييف لصالح بنك السودان  سنة أو بالغرامة وتجوز معاقبته بالعقوبتني معاً مع مصادرة

 املركزي.
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  لفصل الثالثا
  عـــــرض النقود 

  

) كالً من العملة لدى الجمهور والودائع تحت الطلب باإلضافة إىل M2يشمل عرض النقود بالتعريف الواسع للنقود (

ئع ألجل والودائع اشبه النقود (الهوامش عىل خطابات اإلعتامدات املستندية وعىل خطابات الضامن والود

 .) العملة لدى الجمهور والودائع تحت الطلبM1اإلستثامرية). فيام يشمل عرض النقود مبعناه الضيق (

إىل التغريات يف القاعدة النقدية لفصل أهم تطورات عرض النقود والعوامل املؤثرة فيه، باإلضافة ايستعرض هذا 

 .والتعمق النقدي واملضاعف النقدي ورسعة دوران النقود

'j,�&��6��	p<�	�- M2. 
    )1-3( ألشكالوضح ات، كام   2015و  2014بنهاية عامي ) عرض النقود والعوامل املؤثرة فيه1-3يوضح الجدول ( 

  .2015و   2014نسب مكونات عرض النقود بنهاية عامي ) 2-3(و
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(ملي             

التغري خالل

 التغري

15,903.6 
9,785.6 
4,152.3 
5,633.3 
6,118.0 
6,484.6 

)366.6( 

)14,059.5( 
)1,021.4( 

30,984.6 
10,276.5 
7,213.5 
3,063.0 

6,349.3 

14,358.8 
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2014  �015
            

2015*  
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52,871 
27,495 
25,376 
40,770 
27,673 
13,097 
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الودائ

1( 

 ���9 ���F/H4
             

2 5

77 2.6
43 1.7
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34 0.9
21 3.4
13 7.5

(12  )3.5
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40 5.9
34 4.5
6, .4

39 5.6

(146
77 2.6

 يف بنك السودان املركز
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2014

7,739.0
3,086.1
3,343.1
9,743.0
4,652.9
1,188.8
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2,094.0)
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6,042.5
0,919.4
4,911.0
,008.4
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  األعوام            

               م
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ومات الوالئية واملحلية
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)  (M1 
 مهور
 *ب*

 نقود

رصيف عىل القطاع العا
 ة
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نتيجة لزيادة التمويل املقدم للقطاع الخاص واملصارف  2015و 2014 الذهب ،اال انه ارتفع مرة أخري بنهاية عامي

  .  التجارية، إضافة ايل إرتفاع فروقات سعردعم القمح

�6��	l@����	"����	$%&7	 	

 .2015و  2014بنهاية عامي  ي) أهم مصادر التوسع النقد2 –3يوضح الجدول (

) ��	$3 -2(  
  ���9 ���F/H %	I/�� WK���� &���� "#�2014  �2015   

  (مليون جنيه )                                                                                                         

  البيان  2014 *2015 التغيري  %  نسبة املساهمة يف التوسع يف عرض النقود (%)

  بنك السودان املركزي:
 1هبذفرق سعر بيع ورشاء ال  10,197.3 12,237.1 2,039.8 20.0 12.8
16.9 72.9 2,690.6 6,383.8 3,693.2   2فرق سعر دعم القمح 
22.0 156.3 3,500.0 5,740.0 2,240.0   مديونية مؤقتة للحكومة **

  املصارف التجارية:

  متويل القطاع الخاص    37,283.5 43,509.2 6,225.7 16.7 39.1

17.5 54.5 2,786.7 7,901.1 5,114.4   متويل القطاع العام  
  إدارة اإلحصاء -املصدر: بنك السودان املركزي       
  فرق السعر الناتج عن رشاء الذهب بسعر السوق املوازي  وتخصيص عائداته بالسعر الرسمي السترياد السلع االسرتاتيجية.        1      
  الفرق الناتج عن سعر استرياد القمح وتخصيصه لوزارة املالية واالقتصاد الوطنى بسعر اقل.   2     
  بيانات أولية *     
 ** بيانات معدلة    

ي جانب فف، 2015ساهم كل من بنك السودان املركزى واملصارف التجارية يف التوسع النقدى الذى حدث يف عام 

مليون جنيه بنهاية  2,240.0  املركزية منللحكومة  املديونية املؤقتةبنك السودان املركزي أسهمت الزيادة يف رصيد 

% من إجاميل التوسع 22.0% بزيادة بلغت 156.3مبعدل  2015مليون جنيه بنهاية عام  5,740.0إىل  2014عام 

إىل  2014مليون جنيه يف العام  10,197.3الذهب من  وبيع بند فروقات سعر رشاء إرتفع، كام  2015النقدي يف عام 

% من إجاميل الزيادة يف عرض 12.8% ونسبة مساهمة بلغت 20.0مبعدل  2015عام المليون جنيه يف  12,237.1

إىل  2014بنهاية عام مليون جنيه   3,693.2، كذلك إرتفع بند فرق سعر دعم القمح من2015النقود يف عام 

% من إجامىل التوسع يف عرض  16.9% ونسبة مساهمة بلغت 72.9مبعدل  2015مليون جنيه بنهاية عام  6,383.8

  .2015النقود  يف عام 

إىل  2014مليون جنية يف العام   37,283.5إرتفع التمويل املقدم للقطاع الخاص من ويف جانب املصارف التجارية 

من إجاميل الزيادة يف عرض % 39.1بلغت  نسبة مساهمة % و16.7مبعدل   2015مليون جنية يف العام  43,509.2

 إىل  2014مليون جنية يف العام  5,114.4كام  إرتفع التمويل املقدم للقطاع العام  من  ،2015 النقود يف عام 
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الزيادة يف عرض من إجاميل % 17.5بلغت  نسبة مساهمة % و54.5مبعدل   2015مليون جنية يف العام   7,901.1

  )). 1-3، إضافة اىل هذه العوامل توجد عوامل أخرى ذات اثر إنكاميش  (كام يظهر يف الجدول ( 2015 النقود يف عام

'j��W�X	.
�r���!��	���6��-	
��6��	F�����	'	 	
ور والعملة لدى العملة املتداولة خارج بنك الســـودان املركـــزي (العملة لدى الجمهـــ القاعدة النقدية تشمل 

املصارف التجارية) وإحتياطي املصارف التجاريـــة والودائع املضمنة يف عرض النقود طرف بنــك السودان املركزي، 

ومن املعلوم أن القاعدة النقدية متثل الهدف التشغييل لبنك السودان املركزي الذي تنفذ من خالله عمليات السياسة 

ية ، وبحكم العالقة بني القاعدة النقدية واملضاعف النقدي يتم التأثري النهايئ لتلك النقدية توسعيًة كانت أو إنكامش

  العمليات عىل حجم السيولة الكلية (عرض النقود). 

) 4-3، كام يوضح الشكل (2015و  2014) القاعدة النقدية واألصول املقابلة لها بنهاية عامي 3 –3يوضح الجدول (

  .2015مكونات القاعدة النقدية بنهاية عام 

) ��	$3- 3( 

 ���9 ���F/H �F� ��H�I��� ��_L�� ��	I/�� P	9�I��2014 �2015  
  )(مليون جنيه                                                                                                                                 

  2015التغري خالل 
2015* 2014 

                                                                                                
 العام                                                                                البيان

 التغري %                                                       

21.6 9,140.4 51,463.9 42,323.5 أ/ األصول
 . صايف األصول األجنبية1    (15,245.9) )28,074.8( )12,828.9( 84.1

 .إعادة التقييم2    24,563.5 23,553.7 )1,009.8( )4.1(
 .صايف األصول املحلية3    33,005.9 55,985.0 22,979.1 69.6
      ودائع) –(مستحقات  صايف مستحقات عىل الحكومة 1-3     26,204.4 31,011.9 4,807.5 18.3
 . مستحقات عىل الحكومة    3-1-1        27,630.7 31,985.7 4,355.0 15.8

 . ودائع الحكومة3-1-2        1,426.3 973.8 )452.5( )31.7(
 مستحقات عىل مصارف تجارية 2 -3    7,040.9 10,965.2 3,924.3 55.7
 مستحقات عىل مؤسسات عامة 3 -3    893.9 1,170.2 276.3 30.9

    *أدوات إدارة السيولة (شهاب)* 3-4     0.0 0.0 - -
 صايف بنود أخرى 5 -3    (1,133.3) 12,837.7 13,971.0 )232.6 ,1(

 ) = الخصوم3+2+1مجموع  األصول = ( 42,323.5 51,463.9 9,140.4 21.6
 ب/ الخصوم (القاعدة النقدية) 42,323.5 51,463.9 9,140.4 21.6

 .العملة املتداولة خارج بنك السودان املركزي1 25,060.1 29,340.4 4,280.3 17.1

 لدى الجمهور 1.-1     23,343.1 27,495.4 4,152.3 17.8
 لدى املصارف التجارية 2.-1     1,717.0 1,845.1 128.1 7.5
 .إحتياطي املصارف طرف بنك السودان املركزي2 16,088.7 19,142.6 3,053.9 19.0
 *عرض النقود طرف بنك السودان املركزي** املضمنة يف ودائعال. 3 1,174.7 2,980.9 1,806.2 153.7

  إدارة اإلحصاء -املصدر: بنك السودان املركزي  
  أولية *بيانات

 ** شهادات إجارة بنك السودان املركزي     
  *** ودائع الحكومات الوالئية واملحلية واملؤسسات العامة
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2s 	���:�	 	

رصيد الحساب اطي النقدي القانوين و جملة إحتياطيات املصارف طرف بنك السودان املركزي (اإلحتي تإرتفع

. %19.0مبعدل  2015جنيه بنهاية عام  مليون  19,142.6إىل 2014بنهاية عام مليون جنيه   16,088.7الجاري)  من

ت العملة املتداولة خارج بنك السودان املركزي (تشمل العملة لدى الجمهور والعملة طرف املصارف إرتفع كام

% 17.1مبعدل  2015مليون جنيه بنهاية عام  29,340.4إىل  2014مليون جنيه بنهاية عام  25,060.1من  التجارية) 

مليون جنيه  30,707.2إىل  2014بنهاية عام مليون جنيه  26,759.4من  العملة املصدرة لزيادة يف حجمل نتيجة، 

ودائع الحكومات الوالئية واملحلية واملؤسسات العامة املضمنة يف عرض  إرتفعتو  ، 14.8مبعدل  2015بنهاية عام 

%، 153.8مبعدل   2015بنهاية عام مليون جنيه   2,980.9إىل  2014مليون جنيه بنهاية عام  1,174.7من  النقود

  وذلك نتيجة لقرار تحويل الحسابات الحكومية من املصارف التجارية إىل البنك املركزي.

'j�E��X���6��	;�"��	
�<@�	7�6��	2��5��		7�6��	o)�����	 	
والتعمق  نقوداملضاعف النقــــدي وســرعــــة دوران ال )7-3و ( ) 6-3) ( 5- 3( شكال) واأل4- 3يوضح الجدول (

 ).2015 – 2011( الفرتةخالل  النقدي

)  ��	$3 -4(  
 G�&�� �9�K� %	I/�� +9�.��� ) P��^�� %	I/�� `������ ��I/��2011 -2015  (  

  *2015 2014 2013 2012 2011  البيان

 1.820  1.837  1.822 1.935 2.026 1املضاعف النقدي   

 6.251 6.121 5.159 4.149 4.461 2رسعة دوران النقود   

 0.160 0.163 0.194 0.241 0.224  3التعمق النقدي   

 0.047 0.049 0.056 0.069 0.069  (أ) العملة لدى الجمهور/ الناتج املحىل اإلجاميل      

 0.113 0.114 0.138 0.172 0.155  / الناتج املحىل اإلجاميل 4(ب) الودائع     
  إدارة اإلحصاء –املصدر: بنك السودان املركزي 

  * بيانات أولية
        = عرض النقود مبعناه الواسع / القاعدة النقدية ياملضاعف النقد 1
  مبعناه الواسع     / عرض النقود  باألسعار الجاريةاإلجاميل رسعة دوران النقود = الناتج املحيل 2
  التعمق النقدي= عرض النقود مبعناه الواسع/ الناتج املحيل اإلجاميل باالسعار الجارية     3 
  تشمل الودائع الجارية وودائع شبه النقود 4
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(بنك السودان املركزي واملصارف العاملة) واملؤسسات املالية غري  الجهاز املرصيف لفصل أداءايستعرض هذا 

 برامجه املساعدة له يف تنفيذأداء الرشكات والوحدات ، و ميزانية بنك السودان املركزيأداء حيث يتناول ة،املرصفي

ورشكة الخدمات  ،ووكالة اإلستعالم والتصنيف اإلئتامين ،سياساته املختلفة، والتي تشمل وحدة التمويل األصغرو

أهم التطورات املتعلقة باملصارف وأداء املؤسسات املالية غري  الفصل املرصفية اإللكرتونية (شامخ). كام يتناول

ورشكة ترويج ، ورشكةالسودان للخدمات املالية املحدودة ،كات الرصافة والتحاويل املاليةرش  املرصفية املتمثلة يف

ورشكات التأمني والوكالة الوطنية ، وسوق الخرطوم لألوراق املالية ،وصندوق ضامن الودائع املرصفية، لإلستثامر املايل

  .و صندوق إدارة السيولة بني املصارف لتأمني ومتويل الصادرات

',�&	C<���	Z�L8�	 	
1	v7aK<��	;���0��	]6Q 

يف املحافظة ) 2012 (تعديل 2002) من قانونه لسنة 6تتلخص مهام بنك السودان املركزي حسب ما ورد يف املادة (

النظام املرصيف وإصدار العملة بأنواعها وتنظيمها ومراقبتها،ووضع السياسة النقدية  كفاءةعىل إستقرار سعر الرصف و 

والعمل عىل تطويره وتنميته ورفع كفاءته مبا يساعد عىل  ،رقابته واإلرشاف عليهو وتنظيم العمل املرصيف  وتنفيذها،

، باإلضافة إىل عمله كمرصف للحكومة ومستشار ووكيل لها يف ةاإلقتصادية واإلجتامعية املتوازن ةتحقيق التنمي

  الشئون النقدية واملالية.

  .موزعة عىل واليات السودان املختلفة،2014كام هو الحال بنهاية عام  اً فرع17عدد فروع بنك السودان املركزي ظل 
  

املوىص  التصنيف املعياريحسب  2015و  2014) ميزانية بنك السودان املركزي بنهاية عامي 1-4يوضح الجدول ( 

  النقدية. غراض اإلحصاءاتصندوق النقد الدويل أل سلطات به من قبل 
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) ��	$4-1(  
 ���9 ���F/H %aE���� G���*�� b/H ����a��2014  �2015  

  (مليون جنيه)

 معدل التغري % التغري  *31/12/2015  31/12/2014 البيــــــــــــــــــــــــــــــــان
     األصول :

)2,615.4( 6,110.2 8,725.6 أوراق نقدية وأرصدة مصارف      )30.0(  
)13.6( 288.8 302.4 **سندات أجنبية        )4.5(  
 73.6 3525.9 8,317.8 4,791.9 متويل وسلفيات للمصارف     
 156.3 3,500.0 5,740.0 2,240.0)1 -48سلفيات مؤقتة للحكومة تحت املادة (     
)13.2( 9,699.0 9,712.2 متويل طويل األجل للحكومة       )0.1(  
 20.0 2,039.8 12,237.1 10,197.3  فروقات سعر بيع الذهب     
 80.0 232.1 522.3 290.2 متويل وسلفيات للمؤسسات العامة     
 17.7 398.4 2,647.4 2,249.0 املساهمة يف رؤوس أموال املصارف املحلية     
 7.3 44.2 647.9 603.7  **مساهامت أخرى *     
 35.6 13,827.6 52,620.3 38,792.7 حسابات أخرى     

 26.9 20,925.8 98,830.8 77,905.0 مجموع األصول
     الخصوم :

 17.1 4,280.3 29,340.4 25,060.1 العملة  الورقية واملعدنية املتداولة
 23.5 4,582.1 24,059.4 19,477.3 إلتزامات إطالع :

)452.5( 973.8 1,426.3 الحكومة املركزية              )31.7(  
 827.0 517.7 580.3 62.6 الحكومات الوالئية واملحليات            
 115.9 1,288.5 2,400.6 1,112.1 املؤسسات العامة            

 19.1 3,228.4 20,104.7 16,876.3 املصارف              
 45.2 738.5 2,373.5 1,635.0 مراسلون بالخارج  
 120.7 9,643.8 17,631.3 7,987.5 إلتزامات ألجل  
 1.6 2.3 143.2 140.9 اتفاقيات الدفع  
 35.5 192.0 732.3 540.3 رأس املال و اإلحتياطيات  
 6.4 1,486.8 24,550.7 23,063.9 حسابات أخرى  

 26.9 20,925.8 98,830.8 77,905.0 مجموع الخصوم
    إدارة اإلحصاء -املصدر : بنك السودان املركزي

  * بيانات اولية
  مساهامت يف بنوك أجنبية* *
  **مساهامت يف مؤسسات عامة محلية*

  

مليون جنيه بنهاية عام  77,905.0) الزيادة يف أصول وخصوم بنك السودان املركزي من 1-4يتضح من الجدول (

  %.26.9مبعدل  2015مليون جنيه بنهاية عام  98,830.8إىل   2014

ليون جنيه بنهاية م 290.2املمنوحة للمؤسسات العامة من سلفيات التمويل و إرتفاع حجم ال يف جانب األصول يتضح

العادة تبويب بند التمويل % ، ويعزى هذا اإلرتفاع 80مبعدل  2015ليون جنيه بنهاية عام م 522.3ايل  2014عام 

اميل % من اج62.4والذى ميثل نسبة ضمن هذا البند ملؤسسات التمويل االصغر املمنوح من بنك السودان املركزي 

مليون  4,791.9للمصارف من املمنوحة سلفيات التمويل و التمويل املمنوح للمؤسسات العامه .كام إرتفع حجم ال
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، وإرتفاع حجم التمويل املؤقت %73.6مبعدل  2015مليون جنيه بنهاية عام  8,317.8إىل  2014جنيه بنهاية عام 

مبعدل  2015مليون جنيه بنهاية عام  5,740.0إىل  2014مليون جنيه بنهاية عام  2,240.0املمنوح للحكومة من 

مليون  12,237.1إىل 2014مليون جنيه بنهاية عام  10,197.3فروقات سعر بيع الذهب من  %، كام إرتفعت156.3

مليون جنيه  2,249.0%، وإرتفعت املساهمة يف رؤوس أموال املصارف املحلية من 20.0مبعدل  2015بنهاية عام 

% ، بينام إنخفض بند أوراق نقدية 17.7مبعدل  2015مليون جنيه بنهاية عام  2,647.4إىل  2014بنهاية عام 

مبعدل  2015مليون جنيه بنهاية عام  6,110.2إىل  2014مليون جنيه بنهاية عام  8,725.6وأرصدة لدى املصارف من 

30.0 .%  

إىل  2014مليون جنيه بنهاية عام  25,060.1إرتفعت العملة الورقية واملعدنية املتداولة من يف جانب الخصوم 

%، كام إرتفع رصيد إلتزامات الحكومات الوالئية واملحليات 17.1مبعدل  2015مليون جنيه بنهاية عام  29,340.4

%، و إرتفعت 827.0مبعدل  2015مليون جنيه بنهاية عام  580.3إىل  2014مليون جنيه بنهاية عام  62.6من 

 2015مليون جنيه بنهاية عام  2,400.6إىل  2014مليون جنيه بنهاية عام  1,112.1عامة من التزامات املؤسسات ال

 20,104.7اىل  2014مليون جنيه بنهاية عام  16,876.3كذلك ارتفعت التزامات املصارف من %، 115.9مبعدل 

 2014ن جنيه بنهاية عام مليو  7,987.5إرتفعت االلتزامات ألجل من و%، 19.1مبعدل  2015مليون جنيه بنهاية عام 

%، بينام إنخفض رصيد إلتزامات الحكومة املركزية من 120.7مبعدل  2015مليون جنيه بنهاية عام  17,631.3إىل 

  %.31.7مبعدل  2015مليون جنيه بنهاية عام  973.8إىل  2014مليون جنيه بنهاية عام  1,426.3

2v
*�����	e"����	 	
  .2015و  2014العاملة يف السودان بنهاية عامي عدد املصارف )2-4يوضح الجدول (

) ��	$4-2(  
�����c& �������   ���9 ���F/H G���*�� �:2014  �2015  

  عدد                                                                                                                                                 

  2015  2014  البيان
  6  5  املصارف املتخصصة .1

  3  2  *مشرتكة
  3  3  حكومية

  31  32  املصارف التجارية .2
  22  24  مشرتكة

  1  1  حكومية
  8  7  أجنبية

  37  37  )2) + (1اإلجاميل (

  إدارة الشئون املرصفية –املصدر: بنك السودان املركزي           

  رأس مالها مشرتك بني عدة جهات سواء كانت محلية (عام أو خاص) أو أجنبية.املشرتكة: هي املصارف التي يكون املصارف * 
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كام هو الحال بنهاية عام مرصفاً  37 ظل عدد املصارف العاملة يف السودانأن إجاميل  )2-4يتضح من  الجدول (

نتيجة  2015مصارف بنهاية عام  6إىل  2014مصارف بنهاية عام  5،حيث ارتفع عدد املصارف املتخصصة من 2014

لتصنيف مرصف الرواد للتنمية واالستثامر كمرصف مشرتك متخصص، وإعادة تصنيف مرصف أيفوري كمرصف 

 تجاري أجنبي بدال عن مرصف تجاري مشرتك.

 .2015و  2014بنهاية عامي  حسب الواليات االنتشار الجغرايف للمصارف العاملة وفروعها) 3-4يوضح الجدول (

) ��	$4-3(  
� &�N��3� ������� c&����� �:��d
� ���9 ���F/H2014  �2015  

 (فرع)

 معدل التغري % التغري  2015 2014 البيان

  14.0  36  294  258  والية الخرطوم

 (6.3) )8(  118  126  الواليات الوسطي (سنار، الجزيرة، النيل االزرق والنيل االبيض)

  5.1  4  82  78  الواليات الرشقية (القضارف، كسال والبحر االحمر)

  4.5  3  70  67  الواليات الشاملية (الشاملية ونهر النيل)

  3.2  2  65  63  واليات كردفان (شامل، جنوب وغرب كردفان)

  )3.6( )2(  54  56  واليات دارفور (شامل، جنوب، غرب، وسط ورشق دارفور)

  5.4  35  683 648 املجموع

  إدارة الشئون املرصفية –املصدر: بنك السودان املركزي

فرعاً بنهاية عام  648)  إرتفاع عدد فروع املصارف العاملة يف واليات السودان املختلفة من 3-4يتضح من الجدول (

فروع  4فرعا جديداً يف والية الخرطوم  و 36حيث تم إفتتاح ،%5.4مبعدل  2015فرعاً بنهاية عام  683إىل 2014

ض عدد فروع انخفلية و فرعني يف واليات كردفان ، بينام فروع يف الواليات الشام 3جديدة يف الواليات الرشقية و

  .املصارف يف كل من  الواليات الوسطى و واليات دارفور

&	s 
*�����	e"��)*�	F!���	
�W�a���	 	
 املعياري حسب التصنيف 2015و  2014)  امليزانية املوحدة للمصارف العاملة بنهاية عامي 4-4يوضح الجدول (

  .سلطات صندوق النقد الدويل املوىص به من قبل
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) ��	$4-4(  
 ���9 ���F/H ������� c&����� P	Y���� ����a����2014  �2015  

  (مليون جنيه)

31/12/2014 البيان  معدل التغري % التغري *31/12/2015 
     األصول:

 7.5 128.1 1,845.1 1,717.0 نقد محيل
 16.3 2,799.9 19,974.0 17,174.1 أرصدة لدى بنك السودان املركزي

 16.8 456.0 3,175.9 2,719.9 أرصدة لدى مصارف أخرى
)1,290.2( 3,858.7 5,148.9 املراسلون بالخارج  )25.1(  

 20.6 9,136.0 53,456.7 44,320.7 **إجاميل التمويل
 25.4 5,390.8 26,627.2 21,236.4 حسابات أخرى

 18.0 16,620.6 108,937.6 92,317.0 مجموع األصول
      الخصوم:

 18.6 9,950.2 63,419.5 53,469.3 ودائـع  املقيمني 
 18.8 9,303.4 58,883.0 49,579.6 الجمهور 

 17.9 379.6 2,503.2 2,123.6 **الحكومة*
 15.1 267.2 2,033.3 1,766.1 املؤسسات العامة 

 19.3 1,289.1 7,955.3 6,666.2 املصارف 
 51.7 1,475.0 4,325.8 2,850.8 بنك السودان املركزي      

)126.4( 1,692.0 1,818.4 مصارف أخرى         )7.0(  
)59.5( 1,937.5 1,997.0 مراسلون بالخارج         )3.0(  

 10.3 1,515.0 16,254.4 14,739.4 س املال واإلحتياطياتأ ر  
 22.2 3,866.3 21,308.4 17,442.1 ا لحسابات األخرى 

 18.0 16,620.6 92,317.0108,937.6 مجموع الخصوم
  إدارة اإلحصاء –املصدر: بنك السودان املركزي

  اولية * بيانات

  الحكومة املركزية متويل شمل** ال ي

  تشمل الحكومة املركزية والحكومات الوالئية***  

مليون جنيه   108,937.6إيل  2014مليون جنيه بنهاية عام  92,317.0املصارف العاملة من  إرتفعت جملة أصول

مليون  17,174.1وذلك نتيجة إلرتفاع األرصدة لدى بنك السودان املركزي من  % ،18.0مبعدل  2015بنهاية عام 

رصدة لدى مصارف ألإرتفاع ا%،و 16.3مبعدل  2015مليون جنيه بنهاية عام   19,974.0إىل  2014جنيه بنهاية عام 

، %16.8مبعدل  2015 مليون جنيه بنهاية عام 3,175.9إىل  2014مليون جنيه بنهاية عام  2,719.9ى من خر أ 

 53,456.7إىل  2014مليون جنيه بنهاية عام  44,320.7من رصيد التمويل املمنوح من قبل املصارف  إجاميلوإرتفاع 

مليون جنيه   21,236.4من  بات االخرى%، كذلك ارتفع رصيد الحسا20.6مبعدل  2015مليون جنيه بنهاية عام 

% وتشمل الشهادات والصكوك الحكومية 25.4مبعدل  2015مليون جنيه بنهاية عام  26,627.2إىل  2014بنهاية عام 

 مبعدل 2015مليون جنيه بنهاية عام  11,191.0ايل  2014مليون جنيه بنهاية عام  8,773.0والتي ارتفعت من 
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 3,858.7إىل  2014مليون جنيه بنهاية عام  5,148.9حساب املراسلني بالخارج من %، بينام إنخفض رصيد 28.0

  %.25.1مبعدل  2015مليون جنيه بنهاية عام 

مليون  63,419.6إىل  2014مليون جنيه بنهاية عام  53,469.3يف جانب الخصوم إرتفع إجاميل ودائع املقيمني من 

مليون جنيه بنهاية عام  49,579.6ذلك إلرتفاع ودائع  الجمهور من  ويعزى، %18.6مبعدل  2015جنيه بنهاية عام 

مليون  6,666.2إرتفع رصيد املصارف من كام %، 18.8مبعدل  2015مليون جنيه بنهاية عام  58,883.0إىل  2014

ويعزى ذلك إلرتفاع  رصيد ، %19.3مبعدل  2015مليون جنيه بنهاية عام 7,955.3إىل  2014جنيه بنهاية عام 

مليون  4,325.8إىل  2014مليون جنيه بنهاية عام  2,850.8املصارف لدى بنك السودان املركزي حيث إرتفع من 

مليون جنيه بنهاية عام 17,442.1الحسابات األخرى من  إرتفعت كذلك%. 51.7مبعدل  2015جنيه بنهاية عام 

 .%22.2مبعدل  2015مليون جنيه بنهاية عام  21,308.4إىل  2014

 . 2015و  2014) (أ) تفاصيل الودائع بالعملة املحلية بنهاية عامي 5-4الجدول (يوضح 

) ��	$4-5(�) (  
 ���9 ���F/H ������� ������H W8�����2014  �2015  

  (مليون جنيه)                                                                                                                                                              

 املودعون

2014 ديسمرب  نسبة التغري% *2015ديسمرب  

ية ودائع إدخار ودائع جارية
وأخرى يةإستثامرو   

  يةودائع إدخار ودائع جارية
وأخرى يةإستثامرو   

ودائع 
 جارية

ية ودائع إدخار
وأخرى يةإستثامرو   

 14.7 58.1 648.3 952.0 565.1 602.1 الحكومة املركزية والواليات

 4.6 35.8 853.9 894.6 816.3 659.0 املؤسسات العامة

 26.8 24.9 24,084.6 22,816.9 18,991.2 18,265.2 **القطاع الخاص 

 25.6 26.3 25,586.8 24,663.5 20,372.6 19,526.3 املجموع

 25.9 50,250.3 39,898.9 املجموع الكيل
  إدارة اإلحصاء –املصدر: بنك السودان املركزي

  * بيانات أولية
  تتضمن ودائع الجمهور والرشكات واملؤسسات املالية .** 

  

 2014مليون جنيه بنهاية عام  39,898.9إرتفع إجاميل الودائع بالعمــــلة املحلية باملصارف العاملة من 

يتامىش ذلك مع سياسات بنك السودان املركزي و ،%25.9مبعـــــدل  2015مليون جنيه بنهاية عام  50,250.3إىل

 ،7املالية الالزمة لتمويل األنشطة االقتصادية األساسيةالتي تهدف إىل استقطاب املدخرات الوطنية لتوجيه املوارد 

%، وودائع الحكومة املركزية 3.5%، وودائع املؤسسات العامة نسبة 93.3وقد شكلت ودائع القطاع الخاص نسبة 

  .2015% من إجاميل الودائع بالعملة املحلية يف عام 3.2والواليات نســـــبة 

  

                                                            
ملزيد من التوضيح أنظر الفصل الثاين.  7 
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  .2015و  2014) (ب) تفاصيل الودائع بالعملة األجنبية بنهاية عامي 5-4يوضح الجدول (
  

) ��	$4- 5(') (  
  ���9 ���F/H ��7/$L� ������H W8�����2014  �2015  

  (مليون جنيه)

 
 املودعون

 نسبة التغري % * 2015ديسمرب2014ديسمرب
ودائع
 جارية

يةودائع إدخار
وأخرى يةإستثامرو   

ودائع
 جارية

ية إدخار ودائع
وأخرى يةإستثامرو   

ودائع 
 جارية

ية ودائع إدخار
وأخرى يةإستثامرو   

)11.9( 638.9317.5562.7340.2الحكومة املركزية والواليات  7.1 
)9.9( 94.4196.485.1199.7املؤسسات العامة  1.7 
)2.1( 4,246.98,076.34,157.17,824.4*القطاع الخاص *  )3.1(  

)3.5( 4,980.28,590.24,804.98,364.3املجموع  )2.6(  
)3.0(13,570.413,169.2املجموع الكيل  

  إدارة اإلحصاء –املصدر: بنك السودان املركزي
  بيانات أولية* 
 تتضمن ودائع الجمهور والرشكات و املؤسسات املالية**

إىل  2014مليون جنيه بنهاية عام  13,570.4إجاميل الودائع بالعملة األجنبية باملصارف العاملة من ما يعادل  إنخفض

%. شــكلت ودائع القطــاع الخاص أعىل نسبـة 3.0مبعدل   2015مليون جنيه بنهاية عام  13,169.2ما يعادل  

%، وودائع املؤسسات 6.8ات الواليات بنســـــبة %، تليها ودائـــع الحكومة املركزية وحكوم91.0مساهمة بلغت 

 .2015يف عام  %من إجاميل الودائع بالعملة األجنبية2.2العامة بنسبة 

/sC<���	���)���	 	

التمويل املرصيف التمويل املمنوح من قبل املصارف العاملة للقطاع الخاص واملؤسسات العامة والحكومات  يشمل

  إضافة إىل املساهامت الرأساملية بالعملة املحلية واألجنبية . ةالوالئية واملحلي

i. C<���	���)���	�n"	 	
نشطة ) رصيد التمويل املمنوح من املصارف العاملة بالعملة املحلية حسب األ 1-4) و الشكل (6-4يوضح الجدول (

  .2015و  2014قتصادية  بنهاية عامي اإل 

  

  

  

  

  

 



  

 

  يه)

%

(

بنهاية عام 
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���
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(مليون جني 

%التغري %  

25.4 

18.0 

)7.1(  

4.0 

59.7 

28.7 

36.1 

)14.7(  

21.9 

25.0 

���F/H �  

مليون جنيه ب 

6,698.2 5,

8,401.1 

������ ���F/H

%سبة املساهمة 

16.8 

13.8 

2.8 

6.7 

11.6 

2.1 

18.2 

0.6 

27.6 

100 

��������� �6

40,005.7من 

,839.1 

1,488.3

6,890.9 

1,

6(  
L� �� �6N���

2015  

 نس * 2015

8,401.

6,890.

1,383.

3,329.

5,799.

1,032.

9,091.

308.1

13,782

50,019

  ذكورة اعاله
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N�L� e*Y\6

�2015  
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2.%  
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2014
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0) ��	$4-
e*Y ������

��2014 �

5%همة

1 

9 

1 
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6 

7 

8 

1 

2.5 

19.6 

ارده يف القطاعات املذ

) >?�4-1
Y ������� ����

�\\ �2014 �

 

ل املرصيف بالع

25.0مبعدل  20

3,630.6 

802.6

5,799.6 

1

������H >��� ��
��9

 نسبة املساه

16.7 

14.6 

3.7 

8.0 

9.1 

2.0 

16.7 

0.9 

28.3 

100.0 

طاع الخدمات غري الوا
 ة

�\�\���H �:�
 ��9

 رصيد التمويل

015نهاية عام

6 

6,678.3 

1,032.7 

9,091.8

2015

����� 	�_&

2014 

6,698.2 

5,839.1 

1,488.3 

3,201.6 

3,630.6 

802.6 

6,678.3 

361.3 

11,305.7 

40,005.7 
  إدارة اإلحصاء –زي

قدم من املصارف لقط
متويل الحكومة املركزية

��� >������ 	�_

رتفاعإ) 4-6 (

مليون جنيه بن 

361.3 

11,3

8 

308.1 

 القطاع

 زراعة

 صناعة

 صادر

 والتخزيننقل

  تجارة املحلية

  وارد

 تشييد

  تعدين

  ى**خر 

 جاميل التمويل
ر: بنك السودان املركز

 أوليةات
مل رصيد التمويل املق
ظة : ال يشتمل عىل متو

_&

ظ من الجدول

50,019.6إىل 

305.7 

13,782.5 

الز

الص

الص

النق

التج

الو

التش

التع

أخ

إج
املصد     
* بيانا     

**تشم     
ملحوظ    

يالحظ

2014
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بنهايةملصارف 

2015. 
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5.0 
22.3 
0.0 
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3.8 
11.9 
16.5 
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������� �6N
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1.8

766.1
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والصادرصناعة

% و ميث18.2ة
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5و   2014مي

7 (  
��� �6N�L� e

2015  

*2015
171.8
766.1 
0.0 

685.4 
130.3 
409.4 
568.6 
3.1 
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  ذكورة اعاله
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N�L� e*Y ��7

2  �2015  

0.6

945.

0

2014
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الزراعة والص  (

ل التشييد نسبة

يل املميد التمو

جنبية بنهاية عام

) ��	$4-7
e*Y ��7/$L

���2014 �

ملساهمة %
4.9
19.7
0.0
21.9
3.9
19.2
10.8
0.0
19.6
100.0

وارده يف القطاعات املذ

) >?�4-2
7/$L� ������H

���9 �2014
.3

168.2

685.4

130

ذات االولوية

ثل رصيد متويل

من إجاميل رصيد

ل بالعملة األج

L� ������H >��
 �9

نسبةامل
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طاع الخدمات غري الو
. 

H �:����� >�
���F/H

828.3

46

.3

409.4

2015

ذ قطاعاتللح 

طاعات، كام ميث

م% 27.6نسبة 

) رصيد التمويل

����� 	�_&

2014
209.9
851.6 
0.6 

945.3 
168.2 
828.3 
464.6 
0.0 

846.5 
4,315.0 

  إدارة اإلحصاء –زي

املصارف لقط ملقدم من
ويل الحكومة املركزية

������ 	�_&

64.6

0

568.6

لتمويل املمنوح

ل املمنوح للقط

عات األخرى نس

)7-4 الجدول (

 القطاع
 راعة

 صناعة
 صادر

 قل والتخزين
  جارة املحلية

  رد
 شييد
  عدين

  **ىر 
 اميل التمويل

ر: بنك السودان املركز
  أوليةات

شمل رصيد التمويل امل
ظة :ال يشتمل عىل متو

846.5

3.1

70

ميّثل ال

التمويل

والقطا

يوضح

الزر
الص
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التج
الوار
التش
التع
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املصد     
بيانا*      
* * تش    
ملحوظ    

02.5
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مليون جنيه بنهاية  4,315.0من  بالعملة األجنبيةالتمويل إنخفاض املعادل املحيل لرصيد ) 7-4يالحظ من الجدول (

  .%20.3مبعدل  2015مليون جنيه بنهاية عام  3,437.2إىل  2014عام 

%من اجاميل 27.4نسبة  والصادر والتعدين)الزراعة والصناعة ذات االولوية ( قطاعاتللميّثل التمويل املمنوح 

لقطاع النقل والتخزين نسبة  التمويل املمنوحوح بالعملة األجنبية للقطاعات االنتاجيه، ورصيد التمويل املمن

 مثلت%، بينام 11.9%، وبلغت نسبة قطاع الوارد 16.5لقطاع التشييد نسبة  التمويل املمنوحرصيد  %،كام ميثل19.9

  .2015ة بنهاية  عام % من إجاميل رصيد التمويل بالعملة األجنبي20.5القطاعات األخرى نسبة 

ii. ��	
#BW��	h0!	C<���	���)���	o=+
������ 

  

) تدفق التمويل املرصيف بالعملة املحلية حسب األنشطة اإلقتصادية خالل عامي 3-4) و الشكل (8-4يوضح الجدول (

  .2015و  2014

 ) ��	$4 - 8 (  
 �� �6N�L� e*Y ������� ������H �:����� >������ `:	B ���9 �;< �������2014  �2015  

  (مليون جنيه)      

 النشاط
2014 2015* 

%التغري   
 نسبة املساهمة % التدفق نسبة املساهمة % التدفق

 82.9 20.5 11,089.4 15.7 6,062.1 الزراعة

 53.2 14.6 7,899.3 13.3 5,155.8 الصناعة

 25.9 4.1 2,230.5 4.6 1,771.5 الصادر

 12.1 4.6 2,508.5 5.8 2,237.3 النقل والتخزين

 50.7 18.3 9,928.5 17.0 6,588.3 التجارة املحلية

)34.3( 0.7 401.2 1.6 610.5  الطاقة والتعدين  

 54.3 11.0 5,937.0 9.9 3,848.0  العقارات والتشييد

)47.1( 2.9 1,568.9 7.7 2,968.2 االسترياد  

 33.8 23.3 12,629.9 24.4 9,436.9 **ىأخر 

 40.1 100.0 54,193.2 100.0 38,678.6 املجموع
  إدارة اإلحصاء –املصدر: بنك السودان املركزي

  * بيانات أولية
  * * التمويل املقدم من املصارف لقطاع الخدمات غري الوارده يف القطاعات املذكورة اعاله

 ةمتويل الحكومة  املركزي يتضمنال  التمويلملحوظة : 
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% من إجاميل تدفق 17.4%  ومثلت الصيغ األخرى 7.0فق التمويل بصيغة املشاركة %، وتد15.5بصيغة املقاولة 

  .2015التمويل خالل عام 

x	s<���mn��	������)���		(��)�9,�	�3��	�y	���)���� 

i. e"����	P�	<mn��	���)���	 	
والتمويل ذي البعد  األصغرلتمويل ا نسبةب استمرت جهود بنك السودان املركزي يف تطبيق سياساته الراميه للوصول

املحفظة التمويلية لكل مرصف ، وذلك عرب التمويل املبارش من املصارف لألفراد إجاميل % من 12 االجتامعي إىل

  .واملجموعات، أو عرب التمويل بالجملة من املصارف ملؤسسات التمويل األصغر املرخص لها

 .2015و   2014واسطة املصارف بنهاية عامي صغر املمنوح بأل ) حجم التمويل ا10 – 4يوضح الجدول (

 ) ��	$4 - 10(  
 i�/���� �d_L� >������ "
Y  ���9 ���F/H2014  �2015  

  (مليون جنيه)                                                                                                                                                                             

 التغري% 2015 2014 البيان
 20.6 53,456.7 44,320.7 إجاميل التمويل املرصيف 

 20.6 6,414.8 5,318.5 %)12حسب السياسة ( ستهدفامل
 31.0 2,692.0 2,055.0  حجم التمويل األصغر

 107  5,601  2,704  حجم التمويل ذو البعد االجتامعي
  5.0 4.6  يل التمويل (%)نسبة التمويل األصغر من إجام

  10.5 6.1  يل التمويل (%)من إجام ذو البعد االجتامعينسبة التمويل 
  وإدارة االحصاء وحدة التمويل األصغر –املصدر: بنك السودان املركزي 

 بيانات أولية * 
  **بيانات معدلة 

 2,692.0إىل  2014مليون جنيه بنهاية عام  2,055.0) إرتفاع حجم التمويل األصغر من 10-4من الجدول ( يتضح

% من 5.0بلغت  لتمويل األصغرنسبة األداء الفعيل ل. كام يالحظ أن %31.0مبعدل  2015مليون جنيه بنهاية عام 

، وارتفع التمويل ذو البعد االجتامعي من  2014% بنهاية عام 4.6مقارنة بنسبة  2015إجاميل التمويل بنهاية عام 

% بنسبة أداء 107.0مبعدل  2015مليون جنية بنهاية عام  5,601.0ايل  2014مليون حنية بنهاية عام  2,704.0

  .2015ن اجاميل التمويل بنهاية % م10.5

ii. <mn,�	���)���	��0@V� 

شامل كردفان ملؤسسة  التصديقتم مؤسسة ،حيث  33مؤسسة ايل  30ارتفع عدد مؤسسات التمويل االصغر من 

 ومؤسسة الخرطوم الزراعية للتمويل األصغر وسط دارفور للتمويل االصغرللتمويل األصغر(مشكاة) ومؤسسة 
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مليون جنيه بنهاية عام   35العمل.كام إرتفعت املساهمة الرأساملية ىف مؤسسات التمويل االصغر من  ملامرسة

  . 2015مليون جنيه بنهاية عام   37إىل  2014

مليون جنيه  430.0إرتفع إجامىل رصيد التمويل االصغر املمنوح بواسطة مؤسسات التمويل األصغر العاملة من 

  %.45.0مبعدل  2015مليون جنيه بنهاية عام  624.0إىل   2014بنهاية عام 

  .يوضح مصادر متويل هذه املؤسسات )11-4( الجدول 

 ) ��	$4 -11(  

��9 ���F/H ��*K!��� >���B &����� 2014  �2015  
  )(مليون جنيه                     

* 2015 نسبة املساهمة %2014املصدر  التغري% نسبة املساهمة % 
 12.3 39.8 195.050.0219.0 املركزىبنك السودان 

 - 22.1 0.0121.5-  صندوق االمناء العريب
 99.8 17.1 47.112.194.1 موارد ذاتية

 235.6 9.8 16.04.153.7املصارف
  7.5 98.825.341.0-الرشاكة مع البنك اإلسالمي للتنمية
 (40.7) 3.6 33.28.519.7الـرشكة السودانية لتنمية التمويل

 - 0.1 0.00.6- أخرى
 40.9 100.0 390.1100.0549.6اإلجامىل

  وحدة التمويل األصغر –املصدر: بنك السودان املركزي    

  * بيانات اولية
  

iii. 	<mn��	���)���	��H	C	
��g3��	��L8�	$%& 

دليل حامية زبائن التمويل األصغر ، كام تم توفري خدمات  مسودة قامت وحدة التمويل األصغر بإعداد

اإلستعالم االئتامىن لكل عمالء مؤسسات التمويل األصغر عرب التعاون والتنسيق بني وحدة التمويل األصغر 

مؤسسة متويل أصغر ىف نظام اإلستعالم  18.0وكالة اإلستعالم والتصنيف اإلئتامىن. حيث تم ادخال و 

بهم حول إستخدام النظام وإصدار منشور للمؤسسات لإللتزام بضوابط الرتميز واإلستعالم اإلئتامىن وتدري

املرشوعات بوإرسال التقارير الدورية للوكالة. وىف إطار تشجيع سياسة التمويل األصغر التي تُعنى 

 اإلنتاجية ذات امليزة النسبية بالواليات وخاصة مرشوعات سلسلة القيمة، فقد تم متويل مؤسسة

) مبحلية الخوى والية غرب كردفان يومتويل قطاع االنتاج الحيواىن (مرىب الضان الحمر  ،الصناعات الصغرية

باالضافه ايل مرشوعات سلسلة القيمة مبؤسسة الخرطوم الزراعية.متويل مرصف االدخار و  عمضاربة معرب 

ىف إطار تطبيق مقررات  من الرضائبتم إصدار قرار من وزارة املالية بإعفاء التمويل األصغر والصغري ذلك 

  كام شملت الجهود املبذولة األيت: وموجهات املجلس األعىل للتمويل األصغر
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� 	
�)6�*�	(��@,�	]63���	7aK<��	;���0��	]6Q	IQ	
K�<B��	z��W<Q–	F9	 	
      إنشاء حاضنات أعامل تدريبية بجامعة السودان للعلوم مراكز لتنمية األعامل الصغرى ، و  4تم إنشاء 

املنتجات إنتاج الربامج الحاسوبية و د  يف مجاالت االنتاج الحيواين و مستفي 4,000.0والتكنولوجيا  لتدريب 

 املالبس الجاهزة وربطهم بخدمات التمويل االصغر ىف املؤسسات.الجلدية وصناعة األثاثات و 

� 	(Q<���	A�6���	p<�(��)�9,��	7�������	D�qi� 

واليات) لإلستفادة من قرض  8مؤسسة متويل أصغر (تنترش يف  15تم توقيع عقود مضاربة مقيدة مع 

مليون دوالر،  حيث تم سحب الدفعة  50.0الصندوق العريب لإلمناء اإلقتصادي واالجتامعي البالغ قيمته 

التي وقع عليها اإلختيار وفقاً للمعايري التي تم وضعها مليون دوالر) وتوزيعها عىل املؤسسات  25االوىل (

 بواسطة قسم الرشاكات ومبوافقة إدارة الحساب الخاص بالصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتامعي.

� I{<:�	����<B�	���U	
b�c 

رصف تجاري، م 21مليون جنيه من بنك السودان املركزي و 75.0تم تكوين محفظة الخرجني برأسامل قدره 

ملرشوعات الخريجني  حجم التمويل وتم إختيار مرصيف املزارع التجاري واإلدخار كرائدين للمحفظة. ارتفع

% و إرتفع 10.0مبعدل  2015مليون جنيه بنهاية عام  78.6إىل  2014مليون جنيه بنهاية عام  71.5من 

  %.12.0مبعدل  2015م بنهاية عا 4,496إىل  2014بنهاية عام  4,024عدد املستفيدين من 

� F&<��	����<B�		���U	
b�c 

مراة يف إ 8,200والتي تستهدف تمويل مشاريع املرأة الريفية ل مليون جنيه10خصص بنك السودان املركزي 

كل  دخار والتنمية االجتامعية يفإطار رشاكة مع وزارة الرعاية االجتامعية عرب مضاربة مقيدة مع مرصف اإل 

ارتفع إجاميل التمويل املمنوح بواسطة من واليات (سنار، كسال ،شامل كردفان، الشاملية والخرطوم).

%، لعدد 7.4مبعدل  2015مليون جنيه بنهاية عام  5.8إىل  2014مليون جنيه بنهاية عام  5.4املحفظةمن 

  مستفيدة. 372.0

� 	IQ	
K�<B��;����	C<���	Z�L8��	F�Ka��	���	
b�c	-.;�	 	
مليون جنيه   150.0مليون جنيه والجهاز املرصىف مببلغ  50.0مببلغ  يساهم ديوان الزكاة ىف رأس مال املحفظة

%).ارتفع إجاميل التمويل 12خصامً عىل النسبة املخصصة ىف سياسات بنك السودان املركزى للتمويل االصغر (

 2015مليون جنيه بنهاية عام  173.6إىل  2014مليون جنيه بنهاية عام  168.4املقدم بواسطة املحفظةمن 

 2015 بنهاية عام  92,207إىل  2014بنهاية عام  81,825%، كام إرتفع عدد املستفيدين من  3.1دل مبع

  والية. 14%  منترشين يف 10.7مبعدل 
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iv. <mn��	���)���	��0@V�	�	e"��)*�	(0@V���	|���	$���	 		 	
الدعم الفني بتنفيذ العديد  عن طريق تقديم أنشطة نرش ثقافة التمويل األصغراستمر بنك السودان املركزي يف 

إستمرت املشاركات ىف الدورات التدريبية الداخلية والخارجية والتى شملت دورة من املنتديات وورش العمل،كام 

ومتابعة أداء مؤسسات التمويل ،متويل املرشوعات الصغرية واملتوسطة والتخطيط االسرتاتيجي وحاضنات األعامل 

واململكة املغربية بغرض  أثيوبيا تنظيم زيارتني تعريفيتني لكل من دولة فة ايل، باالضااألصغر والشمول املاىل

  .التعرف عىل تجربة الدولتني يف مجال التمويل االصغر

	�s	
�����	
��0��	��<RV�
�"�G���	e"��)*�	F!���	
�W�a����	 	
تبنى بنك السودان املركزي العديد  حيث إهتامماً كبرياً بسالمة القطاع املرصيف. أولت سياسات بنك السودان املركزي

اإلستقرار املايل واملحافظة عىل السالمة  الرقابية واإلرشافية التي هدفت إىل تحقيقواإلجراءات من السياسات 

املرصفية وضامن كفاءة النظام املرصيف بتقليل املخاطر اإلئتامنية عن طريق تفعيل إجراءات اإلرشاف والرقابة 

  . العاملية النظم واملعايرياءم مع املرصفية مبا يتو 

i. e"��)*�	
�����	
��0��	��<RV� 

 .2015و  2014مؤرشات السالمة املالية للمصارف بنهاية عامي أهم ) 5-4) و الشكل (12-4يوضح الجدول (
 

) ��	$4- 12             (  
 ���9 ���F/H ������� c&����� ������� ��;*�� ����!�2014  �2015  

                                                                                                                                (%)  

  إدارة الرقابة الوقائية -املصدر: بنك السودان املركزي        
  أولية* بيانات         
  **بيانات معدلة      

 
 
 
 
  
  
  

**2014 البيان  املعيار العاملي 2015* 

 8 20.2 18.0 كفاية رأس املال

 6 5.1 7.1 جاميل التمويلإ تعرثة إىل جاميل الديون املإ 

  90.7 61.7  إىل الديون املتعرثة التمويلمخصصات 

  4.0 4.0 العائد عىل األصول  (قبل الرضيبة)

  37.1 33.7  (قبل الرضيبة) رأس املالالعائد عىل 

  40- 30 37.4 39.1  السائلة إىل إجاميل األصولاألصول 
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والتي تعكس تراجع نسبة سيولة ، 2015% بنهاية عام 84.3إىل  2014% بنهاية عام 82.9إجاميل الودائع من 

  .املصارف

3v	2�6�����	����@��	
��K�(W�)�J,�	 	
نشاطها يف مجال منح الرمز اإلئتامين  لعمالء املصارف  2015واصلت وكالة اإلستعالم والتصنيف اإلئتامين خالل العام 

اإلئتامين عن العمالء، وفيام  واملؤسسات املالية ومؤسسات التمويل األصغر، كام استمرت يف توفري خدمة اإلستعالم

 2015ييل استعراض ألداءها خالل عام 

i. ��	a�<��D�)�*�	(W�)�J 

) نشاط وكالة اإلستعالم والتصنيف اإلئتامين يف مجال منح  الرمز اإلئتامين للعميل الذي يتقدم 4-14يوضح الجدول (

أو ذا  اً طبيعي  اً بطلب ملنحه متويل من أي مرصف أو مؤسسة مالية أو مؤسسة متويل أصغر سواء كان العميل شخص

  شخصية معنوية (رشكة أو منظمة).

 ��	$ )4 -14(  
R;���� �����8�� a���� &�	_D  ���9 ���F/H2014  �2015  

  )رمز(

 التغري %  *2015  **2014  الشكل القانوين
 14.5 721,800 630,665  افراد

 12.4 18,293 16,270  رشكات
 7.8 13,698 12,712  منظامت
 14.3 753,791 659,647  املجموع

  اإلئتامين.املصدر: وكالة االستعالم والتصنيف 

 أولية* بيانات 

  بيانات معدله * *  

إىل  2014رمزاً بنهاية عام  659,647الرموز املمنوحة بواسطة الوكالة من ) إرتفاع عدد14-4يتضح من الجدول (

 .2015رمزاً بنهاية عام  753,791

ii. 	D�)���	d�	(W�)�J��	����@�� 

اإلستعالم اإلئتامين عن العمالء لبنك السودان املركزي واملصارف قدمت وكالة اإلستعالم والتصنيف اإلئتامين خدمة 

) يوضح عدد مرات اإلستعالم اإلئتامين عن العمالء 15-4واملؤسسات املالية ومؤسسات التمويل األصغر، الجدول (

  .2014مقارنة بعام  2015خالل عام 
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) ��	$4-15(  
R;���� Q9 �����8�� a���� Q9 =;��K��  

  (مرة)     
 الشكل القانوين 2014 * 2015 معدل التغري%

 افراد 582,962 669,399 14.8

 رشكات 39,307 42,069 7

 منظامت 6,699 7,316 9.2

 املجموع 628,968 718,784 14.3

  املصدر : وكالة اإلستعالم والتصنيف اإلئتامين

 أوليةبيانات *  

استعالم  بنهاية عام  628,968إرتفاع عدد مرات اإلستعالم اإلئتامين عن العمالء من  )15-4( ظ من الجدولحيال 

  .%14.3مبعدل  2015إستعالم بنهاية عام  718,784إىل  2014

4v�=<���	���:�	
K<R
	�W�SN���
	����F	.	}��R- 

يف دفع عجلة التقنية املرصفية بالبالد، من خالل تطوير نظم الدفع اإللكرتونية املتمثلة يف الدفعيات  ةلرشكساهمت ا

)، واملقاصة اإللكرتونية التي توفر خدمة الربط بني املصارف السودانية وبنك SWIFTاإللكرتونية الخارجية سويفت (

إىل  ةيف جذب العمل ساهمخالل البطاقة املرصفية، مام  من ةالسودان املركزي، باإلضافة إىل الدفعيات اإللكرتوني

 داخل الجهاز املرصيف.

  .2015و 2014 عاميخالل  وسائل الدفع اإللكرتوين) 16–4يوضح الجدول (

) ��	$416-(  

�� W:	�� >8�K�����?��  
  )عدد( 

 العام  2014 *2015 التغري%
 ماكينات الرصف االيل 970 1,074 10.7
البطاقات املرصفية 2,305,465 2,595,937 12.6
نقاط البيع 839 2,885 243.9
 بطاقات املحفظة االلكرتونية 1,492,154 2,221,615 48.9

  إدارة نظم الدفع و رشكة الخدمات املرصفية االلكرتونية  -املصدر: بنك السودان املركزي

  *بيانات اولية 

 2015بنهاية عام  1,074إىل  2014بنهاية عام  970)إرتفاع عدد ماكينات الرصف اآليل من 16-4يتضح من الجدول (

 2015خالل عام  2,595,937إىل  2014خالل عام  2,305,465%، وإرتفاع عدد البطاقات املرصفية من 10.7مبعدل 

%، 243.9مبعدل  2015ة عام بنهاي 2,885إىل  2014بنهاية عام  839%، كام ارتفعت عدد نقاط البيع من 12.6مبعدل 
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 2015بنهاية عام  2,221,615إىل  2014بنهاية عام  1,492,154كام إرتفع عدد بطاقات املحفظة اإللكرتونية من 

 % .48.9مبعدل 

  .2015و  2014عامي ) املعامالت املرصفية اإللكرتونية خالل 17–4يوضح الجدول ( 

) ��	$4- 17(  
������?��� ��:����� �;������  

  )عدد(

 العام
 املعامالت بالبطاقة املرصفية املعامالت الخارجية(سويفت)

)ي(محول القيود القوم  صادرةالالرسائل    الرسائل الواردة 

2014 114,100 220,567 17,825,541 

2015 * 91,710 191,582 22,881,073 

)19.6( التغري%  )13.1(  28.4 

  اإللكرتونية املحدودة (شامخ)املصدر: رشكة الخدمات املرصفية 

  اوليةبيانات *    
  

خالل عام  114,100) إنخفاض عدد الرسائل الخارجية الصادرة عرب نظام سويفت من 17-4يتضح من الجدول (

خالل  220,567%، كام انخفضت عدد الرسائل الخارجية الواردة من 19.6مبعدل  2015خالل عام  91,710إىل  2014

ة والواردة ايل يعزى االنخفاض يف عدد الرسائل الصادر و%، 13.1مبعدل  2015خالل عام  191,582إىل  2014عام 

من  انخفاض عدد املراسلني الخارجيني بسبب العقوبات االمريكية من ناحية باالضافه اىل شح موارد النقد االجنبي

مليون خالل  22.9إىل  2014مليون خالل عام  17.8الناحية األخرى. بينام إرتفعت املعامالت بالبطاقة املرصفية  من 

  %.28.4مبعدل  2015عام 

��	'j��W�X
�=<���	tu	
�����	��0@V	 	
رشكـة تـرويج  و رشكـة السـودان للخـدمات املاليـة املحـدودة و رشكـات التحاويـل املاليـة افة والرصـ تشمل رشكـات 

رشكات التأمني والوكالـة الوطنيـة و  وراق املاليةسوق الخرطوم لأل و يةفصندوق ضامن الودائع املرص  و لإلستثامر املايل

  .وصندوق إدارة السيولة بني املصارف لتأمني ومتويل الصادرات

1v
�����	����~����	
=�<���	��K<R	 	
  .2015و  2014) عدد رشكات الرصافة والتحاويل املالية بنهاية عامي 18-4يوضح الجدول (
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إىل  2014مليون دوالر بنهاية عام  82.1من  رشكات الرصافة) إرتفاع موارد 7-4والشكل ( )19-4الجدول (يتضح من 

لك إيل تحسن موقف النقد األجنبي لدى رشكات ذ%، ويعزى 24.4مبعدل  2015مليون دوالر بنهاية عام  102.1

مليون دوالر بنهاية  102.1ايل  2014مليون دوالر  بنهاية عام  75.3الرصافة. كذلك إرتفعت اإلستخدامات من 

 %.34.9مبعدل  2015عام

  .2015و  2014خالل عامي  رشكات الرصافةتفاصيل إستخدامات  )20-4يوضح الجدول (

) ��	$4-20(  
 >�_�^B�:����� ��E�� ����	,�KD  ���9 �;<2014   �2015  

  (مليون دوالر)

صادرةتحاويل  سفر وعالج العام  املجموع أخري 

2014 13.461.00.9 75.3 

2015* 32.169.20.8 102.1 

)11.1(137.813.4 التغري%  35.4 

  إدارة السياسات -املصدر: بنك السودان املركزي
  اوليةبيانات *  

مليون دوالر  32.1إىل 2014مليون دوالر خالل عام  13.4) إرتفاع بند السفر والعالج من 20-4يتضح من الجدول (

 69.2إىل  2014مليون دوالر خالل عام  61.0%، كام إرتفعت  التحاويل الصادرة من 137.8مبعدل  2015خالل عام 

 %.13.4مبعدل  2015مليون دوالر خالل عام 

2vF����	
�����	���4*�	;���0��	
K<R	 	
تنظيم املزادات يف السوق األولية لألوراق املالية ببيع ورشاء شهادات مشاركة  2015واصلت الرشكة خالل عام 

  . فيام ييل تفاصيل األوراق املالية التي تديرها الرشكة.الحكومة (شهامة) وشهادات اإلستثامر الحكومية (رصح)

&	s		.
��LR-	
��N1�	
K"�B�	����LR	 	
  .2015و  2014 ) موقف مبيعات شهادات مشاركة الحكومة(شهامة)  بنهاية عامي 21 –4يوضح الجدول (
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) ��	$4- 21(  
����7� (���F�) ���?��� �E&�N� ����F� ��9 ���F/H �2014  �2015 

  (مليون جنيه)

 الجهة

%التغري *2015**2014  

عدد 
 الشهادات

 املباعة

 القيمة
 ( مليون جنيه )

 املساهمة %
 عدد الشهادات

 املباعة
 القيمة

 (مليون جنيه)
 املساهمة %

عدد 
 الشهادات

 املباعة

 القيمة
(مليون 
 جنيه)

بنك السودان
 املركزي 

5,616,300 2,808.2 17.8 3,675,621 1,837.8 10.0 )34.6(  )34.6(  

 40.4 40.4 49.8 9,184.9 18,369,755 41.5 6,542.8 13,085,544 املصارف

الرشكات
 والصناديق

8,780,168 4,340.1 27.5 10,879,588 5,439.7 29.5 23.9 25.3 

)4.7( 10.7 1,983.5 3,967,073 13.2 2,081.9 4,163,792 الجمهور  )4.7(  

 16.9 16.6 100.0 18,446.0 36,892,037 100.0 15,773.0 31,645,804 اإلجاميل

  رشكة السودان للخدمات املالية -املصدر:
  اولية  بيانات *  
  بيانات معدلة** 

مليون جنيه بنهاية  15,773.0شهادة بقيمة  31,645,804 من ةشاركة الحكومة ( شهامة ) املباعمعدد شهادات  إرتفع

 يتضح من الجدول%.16.6مبعدل  2015مليون جنيه بنهاية عام  18,446.0شهادة بقيمة  36,892,037إىل  2014عام 

، تليها الرشكات %49.8كرب من شهادات مشاركة الحكومة ( شهامة ) بنسبة أن املصارف حازت عىل النصيب األ )21- 4(

%، كام يالحظ إنخفاض نسبة مساهمة بنك السودان املركزي من 10.7%، والجمهور بنسبة 29.5والصناديق بنسبة 

كات ، باإلضافة ايل إرتفاع نسبة مساهمة كل من املصارف والرش  2015% يف عام 10.0إىل  2014% يف عام 17.8

 .2015والصناديق عام 

 .2015و 2014 خالل عامي) إصدارات شهادات شهامة 22 –4يوضح الجدول (

) ��	$4- 22(  
��9 �;<  (���F� ) ���?��� �E&�N� ����F� ��&�	_D �2014  �2015  

  (مليون جنيه)

 %التغري *2015 2014 البيانات

)6.9( 2,974.3 3,193.2 اإلكتتابات  

 23.0 15,471.7 12,579.9 التجديدات

)80.6( 301.2 1,554.5  التصفيات  

  18.4 18.6  متوسط األرباح %
  رشكة السودان للخدمات املالية -املصدر: 

  اوليةبيانات *  
  

 2,974.3إىل  2014مليون جنيه خالل عام  3,193.2) إنخفاض اإلكتتابات الجديدة من 22-4يتضح من الجدول (

 2014مليون جنيه خالل عام  1,554.5%،  وكذلك إنخفاض التصفيات من 6.9مبعدل  2015مليون جنيه خالل عام 
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مليون جنيه خالل  12,579.9%،  بينام إرتفعت التجديدات من 80.6مبعدل  2015مليون جنيه خالل عام  301.2إىل 

  %.23.0مبعدل  2015مليون جنيه خالل عام  15,471.7إىل  2014عام 

  2015خالل عام عىل شهادات مشاركة الحكومة  نسبة األرباح املوزعة ) 23 –4يوضح الجدول (

) ��	$4-23(  

�9j���� i�H&L� �7*�  =�9 (���F� ) ���?��� �E&�N� ����F� C�92015  
)%(نسبة األرباح  تاريخ اإلصدار   

1 01/01/2014 18.3 

2 01/04/2014 18.6 

3 01/07/2014 18.5 

4 01/10/201418.4 
 املصدر: رشكة السودان للخدمات املالية.  

 

/		s 	.�<n-	
���N1�	"�)E�@��	����LR	 	
  

 .2015و  2014لعامي  (رصح) ستثامر الحكومية) موقف مبيعات شهادات اإل24 –4يوضح الجدول (
��	$ )4-24(  

���� ( i�_) ����?��� &��O�K�� ����F� ����7� �2014  �2015  

 الجهة

 التغري%  *2015 **2014

 عدد الشهادات
 املباعة

القيمة(مليون 
 جنيه )

 عدد الشهادات
 املباعة

القيمة(مليون 
 جنيه)

 عدد الشهادات
 القيمة املباعة

 0.0 0.0 183.9 1,839,072 183.9 1,839,072 بنك السودان املركزي 

 1.2 1.2 416.7 4,167,298 411.7 4,117,298 املصارف

 22.2 22.2 222.0 2,219,782 181.7 1,816,782 الرشكات والصناديق

 60.9 61.0 81.6 815,949 50.7 506,817 الجمهور

 9.2 9.2 904.2 9,042,101 828.0 8,279,969 اإلجاميل

  املالية.ملصدر : رشكة السودان للخدمات ا

  أوليةبيانات *  

  ** بيانات معدلة 

مليون جنيه بنهاية  828.0شهادة بقيمة  8,279,969) إرتفاع عدد الشهادات املباعة من 24-4( يتضح من الجدول

  %.9.2مبعدل  2015مليون جنيه بنهاية عام  904.2شهادة بقيمة  9,042,101إىل 2014عام 
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  .2015و  2014) مبيعات شهادات إجارة مصفاة الخرطوم (شامة) يف عامي 25-4يوضح الجدول (

) ��	$4-25(  
      ���� (����) =�k�,�� P�^�� P&�$D ����F� ����7� �2014  �2015  

 الجهة

20142015* 

 عدد الشهادات
 (مليون جنيه) املباعة

عدد 
 الشهادات

 املباعة
 (مليون جنيه)

 0.0 2,401,2331,200.60.0 بنك السودان املركزي 
 0.0 1,086,246543.10.0املصارف

 0.0 275,939138.00.0 الرشكات والصناديق
 0.0 20,58210.30.0 الجمهور
 0.0 3,784,0001,892.00.0اإلجاميل

  املصدر : رشكة السودان للخدمات املالية.     
 اوليةبيانات *       

 . 2014أن شهادات إجارة مصفاة الخرطوم (شامة) تم بيعها بالكامل خالل عام  )25-4( يتضح من الجدول

	�s		./�LR-	7aK<��	]63��	F"�9`	����LR	 	
  .2015و  2014عامي ل) موقف شهادات إجارة البنك املركزي (شهاب) 26-4يوضح الجدول (

  ) ��	$4-26(    

       ���� ('�F�) %aE���� b/7�� P&�$D ����F��2014   �2015  

 البيان

2014** 2015 *  
عدد

 القيمة الشهادات
 (مليون جنيه )

عدد 
 الشهادات

 

 القيمة
 (مليون جنيه )

 0.0 0.0 243,871243.9رصيد بنك السودان املركزي عند بداية العام
 00 00 00 00 الشهادات املباعة 

 0.0 0.0 58.0 58,041  الشهادات املشرتاة

 0.0 0.0 185.8 185,830 رصيد بنك السودان املركزي عند نهاية العام

  0.0 0.0  0.0 0.0  الشهادات لدى املصارف موقف

  املصدر : بنك  السودان املركزي.

  أوليةبيانات *  

  ** بيانات معدلة

وآلت ملكيتها   2014املركزي شهاب لدى املصارف بنهاية عام الجدير بالذكر أنه متت تصفية شهادات إجارة البنك 

  لبنك السودان املركزي.
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) ��	$4-27(  
��9 ���F/H (&��) ����F� +��� �2014  �2015  

  دوالر)ألف (

 البيان

2014 2015 
عدد

 الشهادات
 

 القيمة
 

نسبة 
 املساهمه (%)

عدد
 الشهادات

 

 القيمة
 

نسبة املساهمه 
(%) 

 0.0 0.0 0.0 0.1 351.9 3,519 الرشكات والصناديق
 00 00 00 0.0 42.9 429 االفراد

 0.0 0.0 0.0  99.9  757,605.2  7,576,052  وزارة املالية واالقتصاد الوطني*

  0.0  0.0 0.0 100.0 758,000.0 7,580,000 اإلجاميل
  املصدر : رشكة السودان للخدمات املالية.  

  * الرصيد املحتفظ به بواسطة وزارة املالية واالقتصاد الوطني

 .2014متت تصفية شهادات نور تدريجيا خالل عام 

3v	����"�)E�@i�	z��<+	
K<R(	 	

املالية لصـالح العمـالء، كـام إىل تحقيق تسويات فورية  لجميع املعامالت الخاصة برشاء وبيع األوراق الرشكة تهدف 

السياسـة النقديـة عـن طريـق  هـدافتعمل كذراع لبنك السودان املركزي يف السوق الثانوية للمساهمة يف تحقيـق أ 

املالية يف السوقني لخدمات عمليات السوق املفتوح، بجانب ترويجها لجميع األوراق املالية ومنتجات رشكة السودان ل

 .األويل والثانوي

  :   2015و  2014)  نشاط الرشكة لعامي 28–4دول (يوضح الج

) ��	$4-28(  

        �����  A���B �E�� k�N�2014  �2015  
  (مليون جنيه) 

 %التغري  * 2015 2014 بيانال

 )20.2(  1,298.0 1,626.0 السوق الثانوية 
 45.5 71.6 49.2 السوق األولية 

 )18.2( 1,675.21,369.6 املجموع

  رشكة ترويج للخدمات املالية .املصدر : 

 أولية*  بيانات 
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مليـون جنيـه بنهايـة  1,626.0حجم نشاط رشكة ترويج يف السوق الثانوية من   ) إنخفاض28-4( يالحظ من الجدول

حجـم نشـاط الرشـكة يف السـوق  بينام ارتفع %. 20.2مبعدل  2015مليون جنيه بنهاية عام  1,298.0إىل   2014عام 

  %..45.5مبعدل   2015مليون جنيه بنهاية عام   71.6إىل   2014مليون جنيه بنهاية عام  49.2األولية من 

4v	
�=<���	lJ�����	;�)�	A�6n	 	
مبسـاهمة كـل مـن وزارة املاليـة وبنـك السـودان  1996أنشئ صندوق ضامن الودائع املرصفية مبوجب قانــونه لعام 

 اإلسالمي للودائع املرصفية.املركزي واملصارف، لتوفري خدمة التأمني 

  .2015و  2014) حجم املساهامت يف موارد  الصندوق  لعامي  29-4يوضح الجدول  ( 

) ��	$4-29(  
 ����� ��:����� W8����� G��� M�	/_ �&��� �: ���#�*��� "
Y2014  �2015  

  (مليون جنيه) 

 %االتغري  %ة نسبة املساهم  * 2015%مةنسبة املساه**2014 املساهمون
 17.4  48.2 47.9 40.846.9املصارف

 18.0  7.2  7.2 7.0 6.1وزارة املالية
 18.0 7.2 6.17.07.2 بنك السودان املركزي

 10.0 37.4 34.039.137.1 صحاب الودائع اإلستثامريةأ
 14.3 100.0 87.0100.099.4الجملة

  املصدر : صندوق ضامن الودائع املرصفية  
  أولية* بيانات  

  ** بيانات معدلة

 99.4إىل  2014مليون جنيه بنهاية  عام  87.0إرتفاع حجم املساهامت يف الصندوق من ) 29-4(من الجدول  يتضح

نسبة مساهمة أصحاب الودائع اإلستثامرية التي تقوم  و إنخفاض، %14.3مبعدل  2015عام مليون جنيه بنهاية 

  .2015بنهاية عام  %37.4إىل  2014بنهاية عام   %39.1الودائع من  تلك بدفعها املصارف نيابة عن أصحاب

5v	
�����	A�"���	��r<:�	A�@	 	

، وضامن تكافؤ اسوق الخرطوم لألوراق املالية تنظيم ومراقبة األسواق املالية والتعامل بها بيعاً ورشاءً  من أهداف

  املستثمرين.لفرص للمتعاملني يف األوراق املالية وحامية صغار ا

و  2014، 2013، 2012 مواعأل وراق املالية ل)املؤرش العام لسوق الخرطوم لأل 8 -4(والشكل  )30 - 4يوضح الجدول (

2015.  
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) ��	$4-31(  
L������ ��9�6I�� e*Y ����	���� "FK 2014 �2015  

  )(مليون جنيه

  القطاع

2014 2015*  

عدد األسهم 
 املتداولة

 (ألف سهم)

حجم 
 التداول 

 العقود
 املنفذة

نسبة 
 املساهمة

% 

عدد األسهم 
 املتداولة

 (ألف سهم)
 

حجم 
 التداول 

 العقود
 املنفذة

نسبة 
 املساهمة 

 % 

 63.5 545 104.8 230,834 46.9 336 141.5 92,550 البنوك واإلستثامر

 0.8 12 1.4 1,665 0.0 11 0.1 109,702 التأمني
 1.5 28 2.4 234 0.1 11 0.2 20,964 التجاري
 3.9 7 6.5 16,918 0.0 2 0 109  الصناعي

 0.0 1 0.0 0.05 1.0 2 2.9 2,858  الزراعي
 21.0 161 34.6 66,110154.516551.216,211 تصاالت والوسائطاإل

 0.5 7 0.8 697 0.3 11 1 2,507 الخدمات املالية
 8.8 69 14.6 5,877 0.5 31 1.7 10,881 ستثامر التنمية واإل

 100.0 830 165.1 272,436 100.0 569 301.9 305,681.0  املجموع
  املصدر:  سوق الخرطوم لألوراق املالية

  أوليةبيانات  *

إىل  2014مليون جنيه بنهاية عام  301.9يف السوق من  األسهم حجم تداول إنخفاض) 31-4الجدول(من  يتضح

مليون سهم  305.7عدد األسهم املتداولة من وكذلك إنخفض ، %45.3مبعدل  2015مليون جنيه بنهاية عام  165.1

 569املنفذة من عدد العقود  بينام إرتفع%.10.9مبعدل  2015عام  خاللمليون سهم  272.4إىل  2014عام  خالل

  .%38.6مبعدل  2015عام  خالل اً عقد 830إىل  2014عام  خالل اً عقد

          2014املالية لعامي  لألوراق الخرطوم سوق يف الصكوك يف السوق الثانويةتداول حركة )32-4الجدول (يوضح 

 .2015و

) ��	$4-32(  
 ����� ��9�6I�� e*Y ����	���� n�?���2014 �2015   

  جنيه)(مليون 

  
  القطاع

2014  2015*  

األسهم عدد 
 املتداولة

 (ألف سهم)

حجم 
 التداول 

 العقود
 املنفذة

نسبة 
  املساهمة

% 

األسهم عدد 
 املتداولة

 (ألف سهم)

حجم 
 التداول 

 العقود
 املنفذة

نسبة 
  املساهمة

% 
 0.2 170 14.4 916 0.9 313 48.3 937 الصناديق
 99.8 29,307 6,071.9 11,377 99.1 21,788 5,412.7 10,258 **الشهادات

 100.0 29,477 6,086.3 5,461.022,101100.012,293 11,195  املجموع

  املصدر:  سوق الخرطوم لألوراق املالية
  أوليةبيانات * 
  * الشهادات جميعها شهامة .*
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 6,086.3إىل  2014عام  خالل مليون جنيه 5,461.0إرتفاع حجم تداول الصكوك من  )32- (4يتضح من الجدول 

إىل  2014عام  مليون صك خالل 11.2،كذلك إرتفع عدد الصكوك من %11.5مبعدل  2015عام  خالل جنيهمليون 

إىل   2014عام  خالل 22,101ة من ذ. إرتفع عدد العقود املنف%9.8مبعدل  2015 عام مليون صك خالل 12.3

  .%33.4مبعدل  2015عام  خالل 29,477

6v	I�����	��K<R	 	

شخاص من الخسائر املادية الناشئة عن تحقق الخطر املحتمل الحدوث مستقبالً، وال تهدف رشكات التأمني لحامية األ

وذلك مقابل قسط يدفعه املؤمن له إىل رشكة التأمني، عىل أن تقوم رشكة التأمني بتعويض ، دخل للمؤمن له فيه

  ه .املؤمن له عن الخسائر الناتجة عن تحقق الخطر املؤمن ضد

يشتمل التأمني عىل تأمني املمتلكات والتأمني البحري والطريان والطاقه والسيارات، باالضافة ايل التأمني الطبي 

والهنديس بجانب تأمني الحوادث املتنوعه وغريها من أنواع التأمني املختلفة ، فيام ييل ملخصاً لنشاط رشكات التأمني 

 .  2014و  2013خالل عامي 

&s	(���`C�n�	I�����	��K<B�	��0���	 	

يشمل  إجاميل أقساط التأمني جملة املبالغ املدفوعة بواسطة املؤمن لهم لرشكات التأمني، بينام يشمل صايف أقساط 

التأمني صايف املبالغ املدفوعة بواسطة املؤمن لهم بعد خصم رشكات التأمني املبالغ التي تم دفعها إىل رشكات إعادة 

  ني.التأمني كأقساط تأم

  .2014و  2013قساط لرشكات التأمني والتكافل لعامي ) إجاميل وصايف األ  33 -4يوضح الجدول  ( 

 ) ��	$4 –33(  
 ����� >:�?���� Q��o��� ��E�N� k�*�L� �:�_� ����$D2013  �2014 

  (مليون جنيه)

 التغري % *2014 2013 البيـــــــــــــان

 11.8 1,830.5 1,637.7 إجاميل األقساط

 10.9 1,167.1 1,052.1 صايف األقساط
    ملصدر:  هيئة الرقابة عىل التأمني. ا

  *بيانات اولية

مليون  1,830.5إىل  2013مليون جنيه بنهاية عام  1,637.7من  األقساطرتفاع إجاميل إ) 33–4يتضح من الجدول (

اىل   2013مليون جنيه بنهاية عام  1,052.1، وارتفاع صايف االقساط من %11.8مبعدل  2014جنيه بنهاية عام 

  %.10.9مبعدل  2014مليون جنيه بنهاية عام  1,167.1
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يتمثل إجاميل املطالبات يف اجاميل املبالغ املدفوعة بواسطة رشكات التأمني للمؤمن لهم مقابل التلف ، بينام يتمثل 

  يف املبالغ املدفوعة للمؤمن لهم بعد خصم رشكات التأمني مطالباتها عىل رشكات إعادة التأمني .صايف املطالبات يف صا 

 .2014و  2013) إجاميل وصايف املطالبات لعامي 34 -4يوضح الجدول (
  

 ) ��	$4 –34(  
 �:�_� ����$D��7��6���  ����� >:�?���� Q��o��� ��E�N�2013  �2014 

  (مليون جنيه)

 التغري % *2014 2013 البيـــــــــــــان

 املطالباتإجاميل
984.0 993.7 1.0 

 3.8 641.6 618.3 املطالباتصايف
  املصدر:  هيئة الرقابة عىل التأمني. 

  *بيانات اولية

مليون جنيه  993.7إىل  2013مليون جنيه بنهاية عام  984.0من  املطالباترتفاع إجاميل إ) 34–4يتضح من الجدول (

مليون   641.6ايل  2013مليون جنيه بنهاية عام  618.3، وارتفاع صاىف املطالبات من %1.0مبعدل  2014بنهاية عام 

  %. 3.8مبعدل  2014جنيه بنهاية عام  

7v��"�����	���U�	I����	
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بغرض تشجيع وتنمية  2005ر يف عام تأسست الوكالة الوطنية لتأمني ومتويل الصادرات مبوجب قانونها الصاد

لك عن طريق تأمني حصيلة الصادرات وتقديم التمويل ذهب الخام، و ذالصادرات السودانية، بإستثناء البرتول وال

 2006عملها يف يناير الوكالة . بارشت والقيام باألنشطة الرتويجية والدراسات التسويقية ملنتجات وخدمات الصادر

 ،%19املالية بنسبة  ووزارة ،%77مليون جنيه، حيث ساهم بنك السودان املركزي بنسبة  55مدفوع قدره برأسامل 

  %.4بنسبة  مرصفاً  11عدد و 

، يشمل النشاط التأميني للوكالة التغطيات التأمينية التي يقدمها عقد التأمني عىل املخاطر التجارية وغري التجارية

إعادة تأمينها خارجيا لدى مؤسسات تأمني وإعادة تأمني عاملية، وكذلك وفقا ألحكام الرشيعة اإلسالمية، والتي يتم 

  بإعادة تأمينها محليا باالشرتاك مع رشكات التأمني املحلية.

  ، فيام يوضح الجدول  2015و 2014ي ) نشاط الوكالة الوطنية يف مجال تأمني الصادر لعام35-4يوضح الجدول (

 .2015و  2014لعامي  ) نشاطها يف مجال متويل الصادر36 –4(
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) ��	$4-35(  
���� &����� Q��oB ��
� �: ��/k��� ���E��� k�N��2014  �2015  

  )جنيه(مليون 

 التغري%  *2015  **2014 البيان

  0.0 1,625.0 1,625.0 إجاميل سقوفات التأمني بالخطة

  )71.2( 234.0 813.0 إجاميل الوثائق املصدرة

   14.4 50.0 نسبة األداء (%)
  املصدر: الوكالة الوطنية لتأمني ومتويل الصادرات.

  أولية* بيانات 
 ** بيانات معدلة

بنهاية   ظلت كام كانت عليها 2015املبالغ املؤمن عليها يف مجال الصادر بنهاية عام  أن) 35-4يتضح من الجدول (

مليون وثيقة   813املصدرة من مليون جنيه دون تغري يذكر. بينام إنخفضت الوثائق  1,625.0يف حدود  2014عام 

. كام ظلت الوكالة تقوم بتقديم التمويل %71.2مبعدل  2015مليون وثيقة  بنهاية عام  234.0إىل  2014بنهاية عام 

لسلع وخدمات الصادر عن طريق املصارف التجارية من خالل صيغة املضاربة املقيدة، أو باملساهمة يف املحافظ 

  التمويلية مع املصارف .

  .2015و  2014) يعكس نشاط الوكالة يف مجال التمويل لعامي 36 -4لجدول (ا 

) ��	$4-36(  
���� &�����  >���B ��
� �: ��/k��� ���E��� k�N� �2014  �2015  

�(مليون جنيه) �
 التغري% *2015  **2014 البيان

  )100.0( 0.0 6.0 التمويل املنفذ

  25.0 7.5 6.0 التمويل املصفي( السداد)

  )78.1( 2.1 9.6 التمويل القائم بنهاية الفرتة
  املصدر: الوكالة الوطنية لتأمني ومتويل الصادرات.

  أوليةبيانات -*  
  ** بيانات معدلة

حجم التمويل املنفذ بنهاية مل يشهد تنفيذ أي عمليات متويلية مقارنة ب 2015أن العام  )36–4من الجدول (  تضحي

إىل  2014مليون جنيه بنهاية عام  6.0من حجم التمويل املصفى بينام إرتفع مليون جنيه،  6.0والبالغ  2014عام 

مليون جنيه بنهاية  9.6من  حجم التمويل القائم ، وبالتايل إنخفض%25مبعدل 2015 مليون جنيه بنهاية عام 7.5

  %.78.1مبعدل  2015مليون جنيه بنهاية عام  2.1إىل  2014عام 
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% مساهمة 60% مساهمة نقدية و 40مليون جنيه منها  750.0برأسامل أويل  2014تم إنشاء الصندوق يف أغسطس 

. متت زيادة راس مال الصندوق  2015عينية يف صورة أوراق مالية حكومية،  وبدأ عمل الصندوق الغعيل يف سبتمرب 

مليون جنية مبساهمة جميع املصـارف العاملـة يف السـودان بقيمـه اسـمية ألـف جنيـه  900ليصبح  2015يف اكتوبر 

  لصك الصندوق.  

يهدف الصندوق إيل مساعدة املصارف يف إدارة فائض السيولة لفرتات قصـرية، وتنشـيط تـداول الصـكوك بينهـا  مـع 

  تحقيق عائد مناسب عىل صكوك الصندوق.

  .2015دوق إدارة السيولة خالل عام األداء الفعيل لصن) 37-4يوضح الجدول (

) ��	$4-37(  
 =�9 �;< ����*�� P&��D M�	/�� ���^�� R��L�2015  

  (مليون جنيه)                                                                                                                                         

  حجم املبالغ املسرتدة   عدد الصكوك   البيان

  4,781.1  4,677,431  اإلسرتدادات لصكوك الصندوق

  4,800.0  4,647,894  االشرتاكات بغرض صيانة املساهمة األولية

 3,670.4  3,542,124  اإلشرتاك اإلضايف

  3,369.9  حالة 269  التمويل من الصندوق (القرض الحسن)

  املصارف املصدر: صندوق إدارة السيولة بني

حالة بقيمة  269.0بلغت  2015) ان عدد حاالت التمويل املنفذ من الصندوق خالل عام 37- 4يتضح من الجدول (

  مليون جنيه.  3,369.9إجاملية 
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لفصل امليزانية العمومية (قامئة املركز املايل) لبنك السودان املركزي، وحساب األرباح والخسائر (قامئة ايتناول هذا 

 املراجعةو  ،2015ديسمرب 31 يف  يالدخل)، وقامئة التغريات يف حقوق امللكية و قامئة التدفقات النقدية للعام املنته

  من قبل ديوان املراجعة القومي.

(����	aK<��	
)J��	'j,�&	 	
  ) تفاصيل بنود قامئة املركز املايل.1-5يوضح الجدول (

) ��	$5-1 ( 
 �: ��E ������ aE���� ��8��31/12/2015  

  (ألف جنيه)
2014/12/31 2015/12/31 البيــــــان

 املوجودات

48,595,188 54,642,552  إجاميل مديونية الحكومة 

4,471,351 4,751,011  املوجودات الخارجية 

70,606 302,195 إحتياطى الذهب 

9,979,430 12,566,044  إستثامرات قصرية األجـل

3,155,169 3,584,071  إستثامرات طويلة األجـل 

12,868,314 21,625,784  حســابات أخــرى 

450,471 449,764  املوجودات الثابتـة 

10,638 27,387  إنشاءات تحت التنفيذ

20,265 24,953  مرشوعات التقنية تحت التنفيذ

 إجاميل املوجودات 97,973,761 79,621,432
 املطلوبات

25,060,075 29,340,437  العملـة املتداولـة 

23,690,273 26,145,476  الحسـابات الجـارية 

11,229,821 22,900,825  املطلـوبات الخارجيـة 

17,849,729 17,686,566  املطلـوبات األخــــرى 

398,392 493,398  مخصصـات ومسـتحقـات 

78,228,290 96,566,702 إجمـايل جـزيئ 

384,000 384,000 رأس املال 

156,316 348,316 اإلحتياطيات 

852,826 674,743 أرباح محتجزة

1,393,142 1,407,059 إجمـايل جـزيئ 

إجاميل املطلوبات ورأس املال واإلحتياطيات 97,973,761 79,621,432

 الحسابات النظامية  49,568,994 48,489,340
  اشم عبد الحليم نارصه محمد عيل  الشيخ   عبد الرحمن حسن عبد الرحمن

 مدير عام اإلدارة العامة للحسابات والشؤون املالية       لقطاع اإلدارة والخدماتمساعد املحافظ  ورئيس مجلس اإلدارة املحافظ
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 2015 عاممليون جنيه بنهاية  97,973.8 إىل  2014مليون جنيه بنهاية عام  79,621.4من  إجاميل املوجودات إرتفع

  التالية: سبابلأل%، ويرجع ذلك 23.0مبعدل 

يعزى ذلك بصورة %، و12.4مبعدل مليون جنيه  6,047.4بـمبلغ إجاميل رصيد مديونية الحكومة  إرتفاع �

مليون جنيه وفروقات أسعار رشاء و بيع الذهب مببلغ  2,430.3املديونية طويلة األجل مببلغ أساسية إلرتفاع 

مليون جنيه، إضافًة إىل ارتفاع تكلفة الودائع  1,000مليون جنيه،واإلستدانة املؤقتة للحكومة مببلغ  2,039.8

قات و فر مليون جنيه، بينام إنخفضت  407.6مليون جنيه واألرباح املستحقة للشهادات مببلغ  959.6مببلغ 

 .خالل الفرتة مليون جنيه 776.6بلغ سعر رصف العمالت مب

  %.328مليون جنيه مبعدل  231.6الذهب مببلغ  إرتفاع إحتياطي �
أساسية ذلك بصورة ويرجع  %6.3مبعدل  جنيه مليون 279.7 بلغرصيد املوجودات الخارجية مب إرتفاع �

  لإلرتفاع يف حساب املراسلني بالخارج.

وذلك إلرتفاع الودائع  % 25.9مليون جنيه مبعدل  2,586.6 بلغمب ستثامرات قصرية األجلرصيد اإل إرتفع �

 665.3مببلغ  مليون جنيه وزيادة بند املحافظ اإلستثامرية 2,048 مببلغالبنك الزراعي  ىاإلستثامرية لد

  مليون جنيه.

 بصورة أساسية ذلكيعزى و، %13.6مليون جنيه مبعدل  428.9 بلغستثامرات طويلة األجل مبرصيد اإل إرتفع �

مببلغ  واملؤسسات املالية مليون جنيه 398.4مببلغ  موال املصارف املحليةأ إلرتفاع بنداملساهامت يف رؤوس 

  .مليون جنيه 37.0

 ىاألصول األخر  إلرتفاعوذلك ، %68.1مليون جنيه مبعدل  8,757.5بلغ رصيد الحسابات األخرى مب إرتفع �

سعر  اتقو وزيادة فر  مليون جنيه 2,430.3مببلغ  )اً عام 20طويلة األجل (مديونية الحكومة املجدولة ملدة 

 .مليون جنيه 2,690.6مببلغ  القمح

1s ��Q����*#��	
�N*��	A��!� 

  يت:برز التغريات يف املطلوبات وحقوق امللكية عن العام السابق يف اآل أ متثلث 
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مليون جنيه  4,280.4بزيادة قدرها  2015مليون جنيه بنهاية عام  29,340.4بلغ رصيد العملة املتداولة  �

 3,462.7مليون جنيه وتم سحب  7,410.5حيث بلغت قيمة العملة املصدرة خالل العام %، 17.1ومبعدل منو 

  .2015مليون جنيه من التداول خالل العام 

بلغ هيئات واملؤسسات واملصارف املحلية والوحدات الحكومية مبالحسابات الجارية لل إرتفع رصيد �

  %.10.4مبعدل مليون جنيه2,455.2

، ويعزى ذلك بصورة %103.9مليون جنيه مبعدل  11,671.0بلغ مب املقابل املحيل للمطلوبات الخارجية إرتفع �

  مليون جنيه. 9,662.9أساسية لإلرتفاع يف بند الودائع ألجل والتسهيالت مببلغ 

  .%0.9- جنيه مبعدل  مليون163.2بلغ إجاميل رصيد املطلوبات األخرى مب إنخفض �

وذلك نتيجة إلرتفاع مخصص مكافأة نهاية  %،23.8مليون جنيه مبعدل   95.0ـمبلغرصيد املخصصات ب إرتفع �

 مليون جنيه. 1.4ومخصص الديون املتعرثة مببلغ مليون جنيه 93.6الخدمة مببلغ 

% بسبب اإلرتفاع يف 122.8مليون جنيه مبعدل  192.0 مببلغ2015بنهاية عام  حتياطياترصيد اإل إرتفع �

 مليون جنيه. 192.0اإلحتياطي العام مببلغ 

�0:��	��Q"��	/�0!	'j��W�X<J 

  .2015ديسمرب 31يف  للسنة املنتهية) حساب األرباح والخسائر 2-5يوضح الجدول  (

) ��	$5-2(  
 �: �F�/��� =���� �8�*,��� i�H&L� '�*Y31/12/2015  

  (ألف جنيه)
 2014/12/31 2015/12/31 البيـــــــــــــان

 اإليرادات
 547,457 466,540 عائد عمليات النقد األجنبي

 957,021 832,167 عائد اإلستثامرات
 124,132 142,718 عائدات العمليات املرصفية

 36,512 12,430 دخول أخرى
 1,665,122 1,453,855 إجاميل اإليرادات

 املرصوفات
 (174,414) (358,004) . مرصوفات إصدار العملة1
 (603,500) (776,082) . املرصوفات اإلدارية2
 (34,382) (44,618)هالك. اإل 3

 (812,296) (1,178,704) إجاميل املرصوفات واملخصصات
 852,826 275,151 إجاميل الربح القابل للتوزيع

 عبد الرحمن حسن عبد الرحمن محمد عيل  الشيخ  اشم عبد الحليم نارصه
  املحافظ مساعد املحافظ مدير عام

  ورئيس مجلس اإلدارة   لقطاع اإلدارة والخدمات اإلدارة العامة للحسابات والشؤون املالية
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  ات يف بنود حساب األرباح والخسائر:ري فيام ييل تفاصيل التغ

1s ����<���	 	

مبعدل  2015مليون جنيه بنهاية عام 1,453.8إىل  2014مليون جنيه بنهاية عام  1,665.1اإليرادات من  إنخفضت

  لألسباب التالية :، وذلك 12.7%

وذلك نتيجة إلنخفاض عموالت % 14.8مليون جنيه مبعدل  80.9مببلغ عائدات عمليات النقد األجنبي  إنخفضت �

 مليون جنيه. 1.6مليون جنيه وزيادة فروقات أسعار الرصف مببلغ 82.0خطابات اإلعتامد مببلغ 

يف  ويعزى ذلك بصورة أساسية لإلنخفاض%، 13.0مليون جنيه مبعدل  124.8 بلغمب اإلستثامر عائدات إنخفضت �

 مليون جنيه. 139.0 عائد اإلستثامر يف الشهادات مببلغ

2s 	��=�<���	 	

مبعدل  2015مليون جنيه بنهاية عام  1,178.7إىل  2014مليون جنيه بنهاية عام   812.2إرتفعت املرصوفات من 

  سباب التالية: وذلك لأل  45.1%

 .%28.6مليون جنيه مبعدل  172.6بلغ املرصوفات اإلدارية مب إرتفع رصيد �

مرصوفات إهالك و ذلك نتيجة إلرتفاع ،%29.8 مليون جنيه مبعدل 10.2بلغ مب مرصوفات اإلهالك إرتفع رصيد �

 مليون جنيه. 1.2مليون جنيه باإلضافة اىل ارتفاع اهالك املاكينات واملعدات مببلغ  9.0 بلغمب املباين

(وذلك نتيجة لزيادة مرصوفات %105.3مليون جنيه مبعدل  183.6بلغ مرصوفات إصدار العملة مب إرتفعت �

  مليون جنيه).  183.2ــمبلغبم 2015طباعة العملة املستحقة يف العام 

3s ��Q"��	 	

م مبعدل 2015مليون جنيه بنهاية عام  275.1إىل  2014مليون جنيه بنهاية عام 852.8إجاميل األرباح من  إنخفض

67.7.%  


�N*��	A��!	C	��tm���	'	�E��X	 	

األرباح حتياطيات و ، والتي تشمل رأس املال واإل 2015عام ) التغريات يف حقوق امللكية بنهاية3-5يوضح الجدول (

  املبقاة من العام املايض.
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) ��	$5-3(  
 �: �F�/��� =���� ��?���� M�IY �: ����d���31/12/2015 Q�IH�*�� Q������H r��&�I�  

  (ألف جنيه)

 الـبــيــــــــــــــــــــــــان
  رأس
 املال

اإلحتياطي 
 العام

  إحتياطي
إستبدال 

  أصول

  إحتياطي
تقييم 
  أصول

إحتياطيات 
 أخرى

  األرباح
 املبقاة

 اإلجمــايل

 1,011,735 471,419 122,191  27,125 7,000 192,000 192,000 31/12/2013الرصيد يف 
 )471,419( )471,419( - - - - - املدفوع للحكومة  

 - - - - - )192,000( 192,000  تحويل لرأس املال
 852,826 852,826 - - - - - 2014أرباح عام   

 1,393,142 852,826 122,191  27,125 7,000 - 384,000 31/12/2014الرصيد يف 
 (660,826) (660,826) - - - - - املدفوع للحكومة   
 - )192,000( - - - 192,000 -  تحويل لإلحتياطي العام  

  399,592  399,592        تسوية سنوات سابقة
 275,151 275,151 - - - - - 2014أرباح عام   

 1,407,059 674,743 122,191  27,125 7,000 192,000 384,000 31/12/2015يف الرصيد 
  عبد الرحمن حسن عبد الرحمن                                                محمد عيل  الشيخ                                            اشم عبد الحليم نارص      ه       

 رئيس مجلس اإلدارةو  املحافظ                                              مساعد املحافظ                                                    مدير عام اإلدارة العامة              

  اإلدارة والخدماتلقطاع                                                   للحسابات والشؤون املالية   

j��Q�"	
��6��	���=���	'  

، كام  2015و 2014) التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل واإلستثامر والتمويل للعامني 4-5( الجدول يوضح

  يوضح االستخدامات املتعددة لألنشطة املختلفة والتغيريات يف األرصدة النقدية خالل العامني املذكورين.
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 ��	$)5-4(  
 �: �F�/��� =���� ��	I/�� ��I:	���31/12/2015  

  (ألف جنيه)

 2014 2015 الـبــيــــــــــــــــــــــــان
 التـدفـقــات النقديـة من أنشطة التشغيل :

 852,826 275,151 صايف الربح القابل للتوزيع
 يعدل بـــ :
 34,382 44,618 املوجودات الثابتة إهالكمرصوفات 

  )33,4501(  1,392 مخصصات واملستحقات
  83,000 118,150  مخصص مكافأة نهاية الخدمة

  )30,760(  )24,536(  مخصص نهاية الخدمة املدفوعة
 (6,198,090) (6,047,364) الزيادة  يف السلفيات املمنوحة للحكومة 

 (4,708,365) (8,791,218)  أرصدة الحسابات املدينة الزيادة  يف 
 5,315,990 2,455,203 الحسابات الجارية أرصدة يفالزيادة 
 305,814 11,671,004 يف املقابل املحيل للمطلوبات الخارجية الزيادة
 (1,030,768) (163,163) يف املطلـوبات األخـرى  الزيادة

 4,567,568 3,947,821 الزيادة يف العملة املتداولة
 - )3,704(  مكاسب بيع موجودات ثابتة

    399,592  سنوات سابقةتسوية 
 (941,853) 3,882,946 صايف التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

 التـدفـقــات النقديـة من أنشطة اإلستثامر :
 (308,647) )44,088( رشاء موجودات ثابتة

  )5,021(  )16,749(  الزيادة يف اإلنشاءات تحت التنفيذ
  )3,630(  )4,688(  الزيادة يف املرشوعات تحت التنفيذ

 1,533 3,881  املتحصل من بيع موجوات ثابتة
 (1,760,575) (2,586,614) الزيادة  يف اإلستثامرات قصرية  األجـل
 (129,040) (428,902) الزيادة  يف اإلستثامرات طويلة األجـل

 (2,205,380) (3,077,160) صايف التدفقات النقدية الناتجة املستخدمة يف أنشطة اإلستثامر
 التـدفـقــات النقديـة من أنشطة التمويـل :

 - - النقصان يف اإلحتياطيات 
 (417,419) (627,078) األرباح املسـددة للحكـومة 

 (417,419) (627,078) أنشطة التمويـل املستخدمةيفصايف التدفقات النقدية 
 (3,618,652) 178,708 التغيري يف األرصدة النقدية وما يف حكمها خالل العـام

 9,859,961 6,241,309 األرصدة النقدية  بداية العام
 6,241,309 6,241,017 األرصدة النقدية  نهاية العام

  عبد الرحمن حسن عبد الرحمن                       محمد عيل  الشيخ                                          اشم عبد الحليم نارص     ه            
 ورئيس مجلس اإلدارة املحافظ                         مساعد املحافظ                                               مدير عام اإلدارة العامة                   
 لقطاع اإلدارة والخدمات                                       للحسابات والشؤون املالية             
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��*�	
�����	
WZ����	D��&	 	

الكلية ملجمل اإليرادات واإلنفاق يتناول هذا الفصل موازنة الحكومة االتحادية، وبالتايل فإنه ال يعكس الصورة 

الفيدرايل والذي يقّسم البالد إىل عدد من الواليات، حيث تقوم كل  الحكومي، إذ أّن السودان يطبق نظام الحكم

والية بإعداد وإجازة موازنتها الجارية والتنموية من مصادر اإليرادات التي كفلها لها القانون من رضائب ورسوم 

ة االتحادية ملقابلة اإلنفاق عىل الخدمات األساسية مثل الصحة والتعليم واملياه، كام أّن من الحكوم تحويالتو 

  . الحكومة االتحادية تقوم من جانبها بتمويل بعض املرشوعات التنموية الوالئية من املوازنة االتحادية

ندوق النقد الدويل يف العام الذي أصدره ص -يتكون هيكل املوازنة العامة وفقاً لدليل إحصاءات مالية الحكومة 

ملرصوفات العامة والفائض أو العجز الكيل ومصادر متويله، حيث تشمل اإليرادات وا من اإليرادات العامة -2001

اإليرادات الرضيبية واإليرادات غري الرضيبية واملنح، وتتمثل أهم مصادر اإليرادات الرضيبية يف رضيبة  العامة كالً من

األعامل ومكاسب رأس املال ورضيبة القيمة املضافة والرضائب عىل التجارة الدولية واإلنتاج، وتتكون الدخل وأرباح 

فتنقسم إىل العامة  اإليرادات غري الرضيبية من مبيعات السلع والخدمات ودخل امللكية والرسوم. أما املرصوفات

جتامعي، ويشمل الفصل دمات والدعم اإل فصل األول تعويضات العاملني ورشاء السلع والخال يعكسثالثة فصول 

يتناول الفصل الثالث الرصف عىل وللواليات لتمويل جزٍء من رصفها الجاري والتنموي، تقدم  التي التحويالتالثاين 

لفائض ا ويعكس الجزء األخري من هيكل املوازنةمرشوعات التنمية القومية، أو ما يسمى باقتناء األصول غري املالية، 

   .املايل الكىل ومصادر متويلهأو العجز 

j,��:		����	
WZ����	D��&2015 

التنمية املتوازنة  تحقيق البالد اإلقتصادية واإلجتامعية، إضافة إىلاحتياجات  توفريإىل  2015موازنة العام  تدفه

  لألطر الدستورية والسياسية القامئة، وتتمثل أهم األهداف يف األيت:وفقاً 

 اإلستقرار اإلقتصادي وتحقيق معدالت منو موجبة يف اإلقتصاد الوطني.املحافظة عىل  -

  خفض معدالت الفقر وفق اهداف اسرتاتجية خفض الفقر واعطاء اولوية لربامج التنمية اإلجتامعية. -

 تحسني بيئة  اداء األعامل بهدف تشجيع اإلستثامرات األجنبية والرشاكات اإلسرتاتجية مع القطاع الخاص. -

وارد لزيادة اإلنتاج واإلنتاجية يف القطاع الحقيقي وتوفري اإلحتياجات األساسية للمواطن من السلع توجيه امل -

  الرضورية.
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العمل عىل رفع القدرة التنافسية للمنتجات والسلع املحلية، وذلك باإلستفادة من امليزات النسبية والرتكيز    -

  عىل الجودة.

  املواعني التخزينية.  تطوير أداء املخزون اإلسرتاتيجي وتوسيع  -

  معالجة اإلختالل اإلقتصادي يف فجوة املوارد الداخلية والخارجية.   -

  تطوير هيكل املوازنة العامة بإدخال املوازنة الشاملة والبدء يف إعداد موازنة الربامج.  -

  اإلهتامم بتطوير القدرات البرشية واملؤسسية عىل املستوى اإلتحادي والواليئ.  -

 إنفاذ قوانني الرقابة املالية والشفافية يف األداء املايل عىل جميع املستويات.    -

بينام يوضح الشكل  ،2015و 2014)يوضح ملخص األداء املايل للموازنة العامة للدولة يف كل من عامي 1- 6الجدول (

  .2015و  2014مي ) ملخصاً لإليرادات العامة واملرصوفات العامة والعجز الكيل للموازنة يف عا1- 6(

) ��	$1-6(  
 ����� ���	�� ������ ��j����� ������ R��L�2014 �2015  

(مليون                                                                                                                                                                                                         
 جنيه)

 
 البنــــــــــــد

2014 2015    
 تقديرات
 املوازنة

 األداء
 الفعيل 

نسبة األداء 
(%)  

  تقديرات
 املوازنة

  األداء
 الفعيل

نسبة األداء 
(%)  

معدل 
  التغري(%)

 6.4 89 54,499.7 46,206.851,227.711161,350.3 إجاميل اإليرادات العامة
 8.9 92 54,854.2 45,843.950,380.111059,821.5 إجاميل املرصوفات الجارية

 )141.8( (23) )354.5( 362.9847.62341,528.7  ) املوازنه الجارية-فائض أو عجز (
 24 81 5,991.2 5,850.44,837.1837,414.5 صايف إقتناء األصول غري املالية (مرصوفات التنمية)*

 45 115 630.8 269.8435.6161549.0 األموال) صايف إقتناء األصول املالية (املساهمة يف رؤوس
 10 91 61,476.1 51,964.155,652.810767,785.0 إجاميل املرصوفات العامة

 58 108 )6,976.4( )6,434.7(77)4,425.1()5,757.3( العجز الكيل للموازنة
 58 108 6,976.4 5,757.44,425.0776,434.7 متويل العجــــز 

 )11( 36 1,425.2 3,655.11,610.1443,947.5  التمويل الخارجي ( السحوبات)   
 114 53 )1,830.6( )3,477.0(29)853.8()2,947.3(  التمويل الخارجي (السدادات)  

 )154( (86) )405.4( 707.8756.3107470.5 صايف التمويل الخارجي
 )10( 79 13,034.9 12,547.514,537.311616,400.0  التمويل املحيل (السحوبات)  
 )48( 54 )5,653.1( )10,435.8(114)10,868.7()9,497.9(  التمويل املحيل (السدادات)  
 101 124 7,381.8 3,049.63,668.71205,964.2 صايف التمويل املحيل   

    2,000.00 أخرى
  و التخطيط اإلقتصادياملصدر: وزارة املالية 

  والتي تشمل عائدات الدالالت والتخلص من الفائض. 2015و 2014* تتضمن الترصّف يف األصول غري املالية يف عام 
  
  
  
  



 

  

 54,499.7 

مبعدل  20

 4,425 من

 اإليرادات 

يف املوازنة 
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���

2015 

إىل 2014عام 

15نيه يف عام 

موازنة العامة 

) مصادر6-2 (

رادات العامة يف

-20,000.0

-10,000.0

0.0

10,000.0

20,000.0

30,000.0

40,000.0

50,000.0

60,000.0

70,000.0

 ��2014 �5

يون جنيه يف ع

مليون جن 61,4
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 يوضح الشكل

د من بنود اإلير

51,227.70
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 ���	�� �����

1(  
���� ��?�� a
�

ملي 51,227.7

476 إىل 2014

ا أرتفع بينام ،ة

57.6مبعدل  2

  عجز الكيل: 

، فيام2015و 

ساهمة كل بند

,499.70

�#� +����,

2014

97 

) >?�6-1
���� ������ �

ت العامة من

4جنيه يف عام

رصوفات الجارية

2015يه يف عام

ت العامة والعج

 2014يف عامي

مس )3- 6لشكل (

55,653

���	�� ��7�'

��:������� �

جاميل اإليرادات

6.4.%  

مليون ج 55,65

ية إلرتفاع املرص

مليون جني 6,9 

عامة واملرصوفات

العامة يف رادات

، ويوضح الش20

61,476

'��� +����,

2015

������ �������

) ارتفاع إج6-1(

4مبعدل  2015

53من   العامة

أساسية بصورة

976  إىل 2014

ء اإليرادات الع

اإليرا) تفاصيل

015و 2014مي 

 2015.  

-4,425

��8����� +�

5

��

 من الجدول (

5 جنيه يف عام 

املرصوفات ت

% ويعزى ذلك

4جنيه يف عام 

يل تفاصيل أداء

	
�����	��� 

)2-6 الجدول (

 يف كل من عام

 للدولة يف عام

-6,976

���� 8�	��

  

يتضح

مليون

ارتفعت

10.5 %

مليون

فيام ييل

1s ��<���
يوضح

العامة

العامة

  

  

  

  

  



  
عدل 

  غري(%)

19.3 

3.3 

28.8 

22.5 

14.5 

342.5 

)19.5( 

)31.6( 

39.9 

42.2 

0.0 

0.0 

)26.9( 

)34.5( 

6.4 

 

 مليون جنيه)(  

لنسبة من 
إجاميل 

إليرادات 
(%) 

معد
التغ

77.0 

5.7 

0.2 

54.3 

16.6 

0.2 

20.0 )

7.6 )

2.8 

2.1 

0.0 

0.0 

7.4 )

3.1 )

100.0 
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2015  

 

نسبة    
األداء 

(%) 

ا
إ
ا
)

41,9 107 

3,1 102 

8 72 

29,6 110 

9,0 99 

10 740 

10,8 55 

4,1 49 

1,5 72 

1,1 83 

 0 

 0 

4,0 51 

1,6 76 

54,4 89 

20  

3
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قديرات 
 ملوازنة

أداء 
املوازنة

39,276. 963.3

3,028.0 103.0

117.8 5.3

26,958. 608.1

9,158.3 063.3

14.0 03.6

19,861. 856.2

8,477.3 162.9

2,138.8 533.4

1,365.4 136.6

16.3 0

24.5 0

7,838.8 023.3

2,212.7 680.3

61,350. 499.7

 2014 �015

35,178 
41,963


������ ������

2( 
2014 �015

نسبة من
جاميل

 إليرادات (%)

تق
امل
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5.9 0

0.1 

47.2 5

15.4 3

0.0 

33.3 .1

11.9 3

2.1 8

1.6 4

0.0 

0.0 

10.7 8

5.0 7

100.0 .3

2(  
�����  ���	��

13,483 

3 

��� 
������ �
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����� �����4

2014 

نسبة 
األداء 

(%) 

الن
إج
اإل

126 

169 

76 

127 

114 

27 

86 

83 

72 

77 

0 

0 

95 
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) >?�6-2
� ������ ��j��

10,856 

��� ��������

�������� ��

  ت
 ة

أداء 
 املوازنة

27, 35,178.1

1,7 3,003.9

8 66.2 

19, 24,170.9

6,9 7,913.6

8 23.4 

15, 13,483.2

7,3 6,087.5

1,5 1,095.7

1,0 799.4 

1 0.0 

1 0.0 

5,7 5,500.6

2,5 2,566.5

46, 51,227.7

    .غري النفط

.ستثامرات الحكومية

���� �: �����

2,567 1,680

��	��

201

تقديرات
املوازنة 

973.8

772.9 س املال

86.6

084.9

941.2

88.2

700.8

 357.3

515.0

037.5

12.0 سوقية 

18.0

761.0

532.2

206.8

الحكومية السوقية غت 

 والرشكات العامة واالس

���� &����

51,228

0 

 � ����

15

 ة

ألرباح ومكاسب رأس

 خدمات

 ملعامالت الدولية

 رضيبية

لحكومية السوقية*

ت والرشكات غري الس

 واملصادرات 

 ح
  .لتخطيط اإلقتصادي

ومبيعات سلع الهيئات

فوائض أرباح الهيئات

8 54,500 

����� ���	��
��	��

 

 ـــــان

اإليرادات الرضيبية

رضائب عىل الدخل وا

 رضائب عىل امللكية

رضائب عىل السلع والخ

ئب عىل التجارة وامل

 ئب أخرى

ب) اإليرادات غري الرض

عات سلع الهيئات ال

 ل امللكية **

 اإلداريةسوم

عات عرضية للهيئات

رامات والجزاءات و

 دات أخرى

  املنح األجنبية

اميل اإليرادات واملنح
التو صدر : وزارة املالية

شمل مبيعات النفط و

نصيب الحكومة من ف

البيـ

(أ)
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رض 

رض 
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(ب 
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إيراد
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جنيه)
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(%)  
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28 
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14 
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 تليها 
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)
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21.6 4.5
0.2 2.5

100.0 9.3

20= 

،العامة يرادات

باملقارنة 2015و

2015  
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األداء 
(%) 

 102.5 
72.4 
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 �9 �����#
 �����20.0%

 =��� ���	015
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ات الرضيبية لع

3(  
��7��.�� ����

                     

نسبة 
األداء 
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تقدير
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76 117.8
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114 ,158.3
27 14.0 
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j����� �: ����
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يل لبنود اإليرادا
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�������� ��
                     

2014  

األداء 
  الفعيل

 

3,003.9 9
66.2 6

24,170.9 7
7,913.6 4

23.4 7
35,178.1 6

3.%

��� �������� 

لل ت الرضيبية

%، ثم املنح األج

) األداء الفعيل4

� %�/7� ���^��
                     

تقديرات 
  املوازنة

  

 1,772.9 
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��/H ��#�*�
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 إلقتصادي
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�
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ات غري الرضيبي

�<5��	����<�
)3-6 الجدول (

 ت املوازنة. 
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 البيان

خل واألرباح ومك
 لكية

 لع والخدمات
جارة واملعامالت الد

 املالية و التخطيط اإل

��� �����#�
77.0%

يتضح

اإليرادا

.&-	���
يوضح

تقديرات

                   

الرضائب عىل الد
الرضائب عىل املل
رضائب عىل السل
رضائب عىل التجا

  رضائب أخرى
 إلجاميل

املصدر: وزارة         

 
 
رض 
رض 

رض
اإل

        



 

  

ن جنيه 

إليرادات 

من قبل 

حمالت 

دارية ، 

  ملوازنة.

                  
هو ) و 15ل (صا

رتوين يف زيادة 

 والرشكات غري 

2 

مليون  41,963

من إجاميل اإل 

فنية واإلدارية م

تنظيم ح ستمرار

 الوحدات اإلد

مع تقديرات امل

                       
طريقه آمنة، عرب ايص
ظام التحصيل االلكرت

ت عرضية للهيئات

  =�9 �2015

3.3حقق 2015

 %19.3رتفاع  

سية للجهود الف

 واملتمثلة يف إس

رسوم خدمات

باملقارنة م 201

                   
 بط الدفع االلكرتوين

يسهم نظ حيث، قط

م اإلدارية، ومبيعات

4( 
�;< ��7��.�

5ية خالل عام 

جنيه مبعدل إر

ك بصورة أساس

عامة للجامرك،

ية ومراجعة ر

15ة خالل عام 

ل إجراءات عمليات
سسات الحكومية فق

والرسومخل امللكية،

100 

) >?�6-4
%� ������s�

رادات الرضيبية

مليون  39,27

نيه، ويعزى ذلك

ب واإلدارة الع

ملظلة الرضيبية

 

ت غري الرضيبية

اىل تسهيل   الهادفة
ة التي تتم يف املؤس

ومية السوقية، ودخ

���%��	I��� �

اء الفعيل لإلير

76.6 قّدر مببلغ

مليون جن ,35

الرضائب  وديوان

وتوسيع امل ،ريك

 .9ل اإللكرتوين

	 	
 لبنود اإليرادات

 من النظم والربامج
ت املالية الحكومية

سلع الهيئات الحكو

�^�� R��L�

) أن األدا6-3(

 عن الربط املق

 178.1البالغ  

يط اإلقتصادي

رضيبي والجمريك

رشوع التحصيل


�3�<5��	t 10	
األداء الفعيل) 

منظومة متكاملة ين
ملالية لكل الدفعيات

مبيعات ستشمل   
  ت واملصادرات.

 من الجدول 

%106.8 أداء

2014بية لعام 

املالية والتخطي

حة التهرب الرض

فة إىل تنفيذ مرش

tu	����<��
)4-6 الجدول (

التحصيل اإللكرتوين
املعتمد من وزاره ا

  الدولة.
دات غري الرضيبية

 الغرامات والجزاءات

  

يالحظ

بنسبة

الرضيب

وزارة ا

ملكافح

باإلضاف

./-��
يوضح

  

يعترب  9
املستند ا
إيرادات 

اإليراد 10
السوقية،
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) ��	$6-4(  
             ���� ��7��.�� ��t �������� ��/7� ���^�� R��L� �2014 �2015                                       

  (مليون جنيه) 

  2014  2015    

 البيان
تقديرات 

 املوازنة
األداء 
 الفعيل

نسبة 
 األداء
(%) 

تقديرات 
 املوازنة

 األداء الفعيل
نسبة 
األداء 
(%) 

نسبة 
املساهمة 

(%) 

معدل 
التغري 
(%)  

 )31.6( 38 49 4,162.9 8,475.3 83 6,087.5 7,355.3 اإليرادات البرتولية 
 )11.5(  62 59 6,693.3 11,385.8 89 7,395.7 8,345.5 اإليرادات غري البرتولية 

 )35.5( 100 55 10,856.2 19,861.1 86 6,087.5 7,355.3 اإلجاميل
  .التخطيط اإلقتصاديو املصدر : وزارة املالية    

بنسبة  2015مليون جنيه لعام  10,856.2 بلغ األداء الفعيل لإليرادات غري الرضيبية) أن 4-6يالحظ من الجدول (

مليون جنيه  4,162.9مليون جنيه، حيث بلغت اإليرادات البرتولية  19,861.1% من الربط املقدر بـمبلغ 55أداء 

%، بينام 38ونسبة مساهمة  2015% يف عام 49مليون جنيه وبنسبة أداء  8,475.3مقارنًة بتقديرات املوازنة البالغة 

، وقد نتج 2015% من إجاميل اإليرادات غري الرضيبية لعام 62همة اإليرادات غري البرتولية بلغت نسبة مسا

بصورة أساسية عن الرتاجع يف  2015عام  االنحراف يف األداء الفعيل لإليرادات غري الرضيبية مقارنة باملستهدف يف

   .مساهمة دخل امللكية تراجعو مساهمة العائد من مبيعات سلع الهيئات الحكومية السوقية يف اإليرادات، 

.x-
�369��	�6��	 	

 مليون جنيه يف 1,680.3إىل 2014عام  مليون جنيه يف 2,566.5املنح األجنبية من )إنخفاض 2-6يالحظ من الجدول (

  % من إجاميل اإليرادات. 3.1مليون جنيه و   2,212.7%عن املستهدف البالغ76بنسبة أداء بلغت   ،2015عام 

2s 	��=�<���
�����	 
تنفيذ  ونسبة 2014% مقارنًة بعام 10.0زيادة  مبعدل 2015مليون جنيه يف عام  61,476بلغت املرصوفات العامة 

%عن 92مليون جنيه ونسبة تنفيذ  54,854وقد تضمن ذلك املرصوفات الجارية مبقدار  عن تقديرات املوازنة. 91%

%، كام بلغ 83مليون جنيه بنسبة  6,012.4تنمية القومية ، وبلغ صايف مرصوفات ال2015تقديرات املوازنة للعام 

  %. 115بنسبة تنفيذ  2015مليون جنيه يف عام  631صايف املساهمة يف رؤوس األموال 

.&-
�"�8�	��=�<��� 

، 2015و 2014) األداء الفعيل للمرصوفات الجارية للحكومة اإلتحادية لعامي 5-6) والشكل (5-6يوضح الجدول (

  .2015) نسبة مساهمة كل بند من بنود املرصوفات الجارية يف املوازنة العامة للدولة للعام 6-6يوضح الشكل (بينام 

 



 

 

         يون جنيه)

معدل 
  تغري(%)

17 
11 
(6) 
(5) 
79 
19 
29 
188 
6 
9 

 

2,
4,
6,
8,

10,
12,
14,
16,
18,
20,

���
� 


�
���

 2015  
(ملي

2015  
م
الت

ساهمة 
(%) 
34 
13 
18 
7 
0 
0 
4 
2 
23 
100 

 

15,800.4

18,5

0.0
000.0
000.0
000.0
000.0
000.0
000.0
000.0
000.0
000.0
000.0

 �����

����	

 ���2014 �

املس األداء 
 الفعيل 

18,509.2 
6,872.0 
9,930.7 
3,586.7 
123.9 
133.3 

1,976.4 
979.0 

12,743.0 
54,854. 

  صابات األطفال.

201 �2015

6,200.4

1

09.2

6,872.0

�	�
	��

 3���� ;��
��������

 
�

5( 
Z ��� �����B3�

معدل 
 التغري(%)

2 16 
0 119 
7 8 
7 149 

28 
23 

4 166 
14 

0 62 
2 39 

ج، دعم الحوادث وإص

5(  
 ����� ����14

0,520.3

3,771

9,930.7

3���� !0�
��������#�

��
���

2014
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2014  
املساهمة 

(%) 
31 
12 
21 
7 
0 
0 
3 
1 
24 
100 

لعالج بالداخل والخارج

) >?�6-5
��B�� ���?��

  
  
  
  
  
  

1.0

69.1

3,586.7

123.9

����
�����

����0#�

�
�� ��:���

 األداء الفعيل 

15,800.4 
6,200.4 
10,520.3 
3,771.0 

69.1 
112.0 

1,528.0 
340.2 

12,038.7 
50,380.1 

تأمني الصحي، دعم الع

�� ��&�
�� ��

112.0
1,59 133.3

 -7 <���#�
 ���=����

�������
��

20

���^�� R� ����

 
 ية

 لدولية

 ومية

  جارية
  ط اإلقتصادي

طاع األرسي املبارش، الت

�:������

528.0 340.2

1,976.4
97

37�����
�0����5�

 ��7�'
 ��

 ����8��
�����

15

�L�

  البيان

 ضات العاملني
لسلع والخدمات

لسلع اإلسرتاتيجية
  التمويل

 ت
ك يف املنظامت ال

 ع االجتامعية *
وفات األخرى القو

 الت الواليات
يل املرصوفات الجا

التخطيطو وزارة املالية 
ها دعم الحكومة للقط

12,038.7

79.0

12,743.0

'���
�/�
�5��
���

 �>����
���5���

تعويض
رشاء ا
دعم ا
تكلفة
اإلعانا
اإلشرتا
املنافع
املرصو
تحويال
إجاميل
املصدر: و
* يعنى به

0



 

  

 54,854.2 

يات ودعم 

   الجارية. 

 2015عام 

  التنظيمية

مليون  6,2

 2015 عام 

خاصة بدعم 

 12,743ىل 

إىل   2014

����
0%

 ���=

��0����5
3%

2015

إىل 2014عام 

وتحويالت الوالي

اميل املرصوفات

جنيه يف عيون 

 وفقاً للهياكل

200.4مات من 

ليون جنيه يف

فاذ الربامج الخا

إىل 2014 عام  

4عام  جنيه يف 

��������
%

������� �����
6.5%

�0#�
0.2

=���� -7 <���#�
�������

0.2%

5� 37�����
3.6

 ��/� �
������� �

1%

 =��� ���	�� �5

ليون جنيه يف ع

ضات العاملني و

لتوايل من إجام

ملي 18,509.2 

تحادي والواليئ

 السلع والخدم

مل 9,930.7ىل 

ىل اإللتزام بإنف

ليون جنيه يف

مليون 3,771 

�#� 3���� !0�
18.1%

��7�'���
����8��5��
1.8

���

6(  
������ ��j���

مل 50,380.1ن

مة بنود تعويض

% عىل ال 13 و

إىل 2014عام

 املستويني اإلتح

فاق عىل رشاء

1.%  

إ 2014يف عام

ضافة إباإل  رسة،

مل 12,038من

 التمويل من

�5��� �>����
23.2%
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ات الجارية من

ت نسبة مساهم

،23  ،%18 %

ون جنيه يف ع

إلجتامعية عىل

اإلنفايضاً رتفع

1مبعدل  2015

مليون جنيه يف

ني برشوط ميرس

الت الواليات م

خفضت تكلفة

�� ��:������

جاميل املرصوفا

%،حيث بلغت9

%34لخدمات

مليو 15,800.4

ملساهامت اإلا

 املجازة،كام إر

5جنيه يف عام 

10,520.3من

ري قوت العاملني

ارتفعت تحويال

انخ بينام%،  6

 %. 5مبعدل  2

� ��/H ��#�*�

ع إجا إرتف) 6-5

9مبعدل  2015

ورشاء السلع وال

4العاملني من

لزيادة يف بند

الخدمة رشوط

مليون .6,872

 اإلسرتاتيجية م

من توفري لرغم

%.  ا100سبة 

مبعدل 2015 

2015عام ه يف 


�

 *�

6 من الجدول (

5 جنيه يف عام 

 اإلسرتاتيجية و

تعويضات ا ت

لل % نسبة17

رش تحسنييفية و 

0.إىل  2014يف

ض دعم السلع

بال%، وذلك 6

ح الضعيفة بنس

 جنيه يف عام

مليون جنيه ,3

����	�� �����	�
33.7%

�������� 3���� ;�
12.5%

يتضح

مليون

السلع

تارتفع

مبعدل

والوظي

جنيه يف

انخفض

مبعدل

الرشائح

مليون

586.7

  

  

�
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، فيام يوضح 2015و 2014مرصوفات التنمية القومية بالعملة املحلية واألجنبية لعامي ) 6-6يوضح الجدول (

 .2015و  2014)مرصوفات التنمية القومية حسب القطاعات لعامي 7- 6) والشكل (7-6الجدول (

) ��	$6-6(  
 ����� ��7/$L�� ������� ������H ����I�� ���/��� ��:����2014 �2015  

(مليون                                    
 جنيه)

  2015  2014    
  البيان األداء الفعيل املساهمة (%) األداء الفعيل املساهمة (%)  معدل التغري(%)

 التنمية القومية بالعملة املحلية  3,356.82 69 4,797.2 80 )43(
 التنمية القومية بالعملة األجنبية  1,486.44 31 1,215.2 20 18

 اإلجاميل  4,843.3 100 6,012.4 100 24.1
  و التخطيط اإلقتصادياملصدر: وزارة املالية        

مبعدل  2015مليون جنيه يف عام  6,012.4إىل   2014مليون جنيه يف عام  4,843.3من التنمية  ارتفع الرصف عيل

فيام يتعلق بتحقيق اإلستقرار االقتصادي من خالل  2015واجهت موازنة عام عىل الرغم من التحديات التي  30%

   .تقليل عجز املوازنة وخفض معدالت التضخم

مليون جنيه يف عام  4,797إىل  2014مليون جنيه يف عام  3,356.82ارتفعت مرصوفات التنمية بالعملة املحلية من 

مليون جنيه يف عام  1,486.44من  مية بالعملة األجنبية%، وانخفضت مرصوفات التنمية القو 27.1مبعدل  2015

%، ويالحظ بشكل عام اعتامد املشاريع القومية عىل املكون 34.3مبعدل  2015مليون جنيه يف عام  1,215إىل  2014

  %.80املحيل بنسبة مساهمة 

  . 2015و 2014عامي ) مرصوفات التنمية القومية حسب القطاعات املختلفة ل7-6) والشكل( 7-6يوضح الجدول( 

  

  

  

  

  



دل 
ري(%)

49 
37 
36 
4( 

10 
78 
24 

 

  جنيه)

معد
التغري

ساهمة 
 إجاميل 
رصوفات 
  مية %

9.9 13.4 
7.8 6.3 
6.1 22.8 

)4.4 37.5 
00.7 5.8 
8.3 14.2 
4.4 100 

  

ليون جنيه 

باء واملوارد 

% من 37.5

ة مساهمة 

 -

 1,000.0

 2,000.0

 3,000.0

 4,000.0

 5,000.0

 6,000.0

 7,000.0

�2015  
(مليون ج               

20 

املس
يف 

مرص
التنم

نسبة 
األداء 
(%)  

4 58 
127 

8 87 
5 92 

31 
2 144 
0 81 

مل 6,012 بلغ 

ل قطاع الكهرب

5سبة مساهمة 

لصناعي بنسبة

537.0 
804.0

+0�8�� &���

 ����2014 �
                       

015

 الفعيل

804 
380 

1,372 
2,256 
350 
850 

6,012.0 

�2015  

ول غري املالية

جنيه. حيث نال

بنس 2015 عام 

ع اتنمية القطا 

276.0 
0 

380.0

��� +0��'�� &���

7(  
�� �^��,��� �

 االعتامد

همة
اميل
فات
  ة %

1,380 1 
299 

1,577 2 
2,461 4 
1,112 
588 

7,419 1 

7( 
����2014 �

عىل اقتناء األصو

مليون جن 7,4

مليون جنيه يف

مليون جنيه لت

1,008.0 

2

0 

1,372.

����  ?��� &��2
������ ����

2014
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املساه
يف  إجام
مرصوف
التنمية

سبة
  ء (%)

11.1 58 
5.7 100 
20.8 97 
48.7 99 
3.6 23 
9.8 102 
00.0 83 

) >?�6-7
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رصف الفعيل عىل

19البالغ  201

م 2,256ة بلغ

م 380ف مبلغ

2,360.0 
0 

2,256

2
���

;��@��� &��2
��1���� ������

Y ����I�� ���

2014 

نس
األداء

 الفعيل

8 537 
0 276 
7 1,008 
9 2,360 
3 174 
2 477 
3 4,831.2 

��/��� ��:���

) أّن الرص6-7 (

15عام  زنة يف

التنمية القومية

ة، كام تم رصف

174.0 

6.0 

350.

�2
��

 ������� &��2
��0����5�

2015

�/��� ��:���

 االعتامد

920 
276 

1,039 
2,387 
763 
469 

2 5,853.8

��

) والشكل6-7(

املوازاعتامد  ن

ن الرصف عىل 

التنمية القومية

477.0 

4

.0 850.0 

&������ &����

 ��

 يان

 
 جسور والنقل
 واملوارد املائية

 جتامعية

 صول غري املالية
  خطيط اإلقتصادي

 من الجدول (

% عن81 أداء 

 أكرب نصيب من

 الرصف عىل ا

4,831.2 

6,012.0

��  ;���2, ����
 �9 ��'/�

�������

البي

القطاع الزراعي
القطاع الصناعي

قطاع الطرق والج
قطاع الكهرباء و

قطاع التنمية االج
 القطاع املتنوع
األصجملة إقتناء 
التخصدر: وزارة املالية

يتضح

ونسبة

املائية

إجاميل

0 

املص         
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وذلك بتوفري األجهزة واملعدات لتأهيل مركز اإلستشارات الصناعية لقيادة  ،% من إجاميل الرصف عىل التنمية6.3

حيث تم متويل املسوحات الخاصة باملجمعات الصناعية، وتم رصف مبلغ  ،مع القطاع الخاص النهضة الصناعية

% يف الرصف عىل التنمية القومية، 22.8رق والجسور بنسبة مساهمة مليون جنيه عىل قطاع النقل والط 1,372

قاطرة،  133باإلضافة إىل تأهيل  ،كامل األعامل التحضريية لبدء العمل يف مطار الخرطوم الدويل الجديدإل وذلك 

مليون جنيه عىل قطاع الزراعة والري  804ويجري العمل يف عدد من خطوط السكة حديد. كام تم رصف مبلغ 

  % من إجاميل مرصوفات التنمية القومية.13.4الرثوة الحيوانية بنسبة مساهمة و 

3s �*��U	"�����	
WZ����	aG�	 

) أدوات 8- 6، بينام يوضح الشكل ( 2015و 2014) العجز الكيل للموازنة ومصادر متويله لعامي 8- 6يوضح الجدول (

  .2015و 2014الدين الداخيل التي ساهمت يف متويل العجز الكيل لعامي 

) ��	$6-8(  
 ����� Z����B &����� ��j����� ��?�� a
���2014 � 2015  

  (مليون جنيه)

  
         التخطيط اإلقتصاديوزارة املالية و : املصدر 

  البند

2014  2015     

  تقديرات 
  املوازنة

  األداء
  الفعيل 

نسبة 
األداء 

(%)  

نسبة 
املساهمة 

(%)  

تقديرات 
  املوازنة

  األداء
  الفعيل 

نسبة 
األداء 

(%)  

نسبة 
املساهمة 

(%)  

معدل 
  التغري(%)

 )257.7( 100 103 (6,976.4) (6,762.1) (100) 77 (4,425.1) (5,757.3)  العجز الكيل للموازنة

 )11.5( 20 36 1,425.2 3,947.5 (36) 44 1,610.1 3,655.1  (السحوبات عىل القروض واملنح) التمويل الخارجي

 114.4 (26) 53 (1,830.6) (3,477.0) 19 29 (853.8) (2,947.3)  التمويل الخارجي( سدادات)

 )153.6( (6) (86) (405.4) 470.5 (17) 107 756.3 707.8  صايف التمويل الخارجي

 )10.3( 187 79 13,034.9 16,400.0 (329) 116 14,537.3 12,547.5  التمويل الداخيل( سحوبات)

 246 114 (10,868.7) (9,497.9)  التمويل الداخيل (سدادات)
(10,435.8

) 
(5,653.1) 54 (81) )48.0( 

 101.2 106 117 7,381.8 6,291.7 (83) 73 3,668.7 5,049.6  صايف التمويل الداخيل

 62.0 37 201 2,611.2 1,300.0 (36) 743 1,611.6 217.0  )شهامة(شهادات املشاركة الحكومية  

 )129.0( (1) (4) (50.3) 1,300.0 (4) 25 173.1 706.4  صكوك اإلستثامر الحكومية ( رصح)

 )66.1( (2) 0 (141.4) 0.0 9 417 (416.5) (100.0)  سندات إطفاء الدين

 56.1 49 159 3,419.8 2,149.2 (50) 119 2,190.8 1,837.5  الضامنات

 )8.1( (28) 100 (1,957.6) (1,957.6) 48 101 (2,130.2) (2,111.2)  املتأخرات

 56.3 50 100 3,500.0 3,500.0 (51) 90 2,240.0 2,500.0  اإلستدانة من بنك السودان املركزي

     0    2000  موارد إضافية



 

  

، 2014عام 

 1,830.6ت 

% من 6ب 

 5,653.1ت 

جاميل متويل 
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���
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20  
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لغت السدادات

سالبمساهمة 

جاميل السدادات

% من إج106 

1,611.6

2

00.0

00.0

00.0

0.0

00.0

00.0

00.0

00.0
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 )���@�(

2014 �015

مل 4,425.1جز 

بينام بل،  2015

 جنيه بنسبة م

وإجام 2015عام 

نسبة مساهمة

6

173

2,611.2
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2015 يف عام

  لخارجية.

مليون 1,425.2

4الب سخارجي

م 13,034.9يل

  7,381.8حيل

6.5

2,19

-141.4
� ;���, �����

���� ��<�	�� Q

مليون جنيه 6

يل الداخلية وا

2 ملنح األجنبية

يف التمويل الخ

 التمويل املحيل

يف التمويل املح

90.8

-2,1

3,419.8

��������

20

Q�	�� �����

6,976.4وازنة  

ن مصادر التموي

(9'	 	

ىل القروض وامل

 نتج عنها صايف

  .2015ام 

'(*�	 	

سحوبات عىل

صايف فرق بينهام

130.2 -1,95

���B����

015

عجز الكيل للمو

متت مقابلته من

���)	:�9"�

السحوبات عىل

 جنيه، والتي

 التمويل يف عا

���)��	����

ألداء الفعيل للس
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شهادات املشاركة الحكومية (شهامة) وصكوك االستثامر الحكومية (رصح) وسندات مصادر التمويل الداخيل تشمل 

% من إجاميل متويل 37مساهمة كل من شهادات شهامة ورصح إطفاء الدين والضامنات واملتأخرات، وبلغت نسبة 

مليون  3,419.8الدين األخرى، وبلغت  آلياتالعجز، حيث شكلت الضامنات النسبة األكرب من متويل العجز مقارنًة ب

 2,611.2% من إجاميل التمويل املحيل، تليها شهادات املشاركة الحكومية (شهامة) مببلغ 49جنيه بنسبة مساهمة 

مليون جنيه ونسبة  50.3 سالب%، كام بلغت صكوك االستثامر الحكومية (رصح) 37ليون جنيه بنسبة مساهمة م

  .2015%من إجاميل التمويل الداخيل يف عام 1 سالب مساهمة

)(ii :اإلستدانة من بنك السودان املركزي ) 2002املركزي لعام  ) من قانون بنك السودان1-48مبوجب املادة 

) يجوز للبنك منح متويل مؤقت للحكومة بالرشوط التي يقررها عىل أن اليتجاوز التمويل يف أي وقت 2012(تعديل 

% من تقديرات اإليرادات العامة للحكومة يف السنة املالية التي مُينح فيها التمويل، عيل أن يسدد ذلك التمويل يف 15

املالية التي منح فيها التمويل، ووفقاً لهذه املادة تم منح الحكومة  مدة ال تتجاوز الستة أشهر التالية لنهاية السنة

% من إجاميل التقديرات لإليرادات العامة لعام 5.9وبنسبة  2015مليون جنيه يف عام  3,500متويالً مؤقتاً مببلغ  

 %.50، مام أسهم يف تغطية العجز الكيل للموازنة بنسبة  2015

	'	j��W�X��	��<RV��	h0W	$%&	(����	
�����	
WZ��2014	�	2015	 
 2014) نسب مساهمة بنود املوازنة إىل الناتج املحيل اإلجاميل يف كل من عامي 9-6)و الشكل (9-6يوضح الجدول (

 .  2015و
) ��	$6-9(  

����$�� ������ AB�/�� C�D ��j����� ��/H e*�  

 معدل التغري(%) 2015 2014 البيان

 6.4 54,499.7 51,227.7  (مليون جنيه) إجاميل اإليرادات العامة 

 )14.7( 9.3 10.9 (%) نسبة إجاميل اإليرادات العامة إىل الناتج املحيل 

 10.5 61,476 55,654  إجاميل املرصوفات العامة (مليون جنيه) 

 )11.0( 10.5 11.8  (%) نسبة إجاميل املرصوفات إىل الناتج املحيل

 57.6 )6,976( )4,425(  جنيه)العجز الكيل للموازنة(مليون 

 33.3 (1.2) (0.9) فائض أو عجز املوازنة إىل الناتج املحيل (%)
 23.7 582,936.7 471,295.5 الناتج املحيل اإلجاميل باألسعار الجارية (مليون جنيه)

  الجهاز املركزي لإلحصاءو  والتخطيط اإلقتصادياملصدر : وزارة املالية 
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ج املحيل اإلجام

1.2إىل  2014م 

9.3إىل  2014 

% يف عام.11
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 العامة إىل النا

ج املحيل اإللنات

ت العامة إىل ال

11.8
1

���� ���	
� �� �����

�H�*/� ���	��

سب ومؤرشات

ة عجز املوازنة

ت العامة إىل ال

املرصوفات اميل
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���� ���� ���

2
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) أهم نس9- 6(

نسبة تارتفع ث

اإليرادات جاميل
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الدولة خالل فرتة زمنية محددة الناتج املحيل اإلجاميل هو مجموع قيم السوق للسلع والخدمات النهائية املنتجة يف 

)  طريقة الناتج أو القيمة 1،وتستخدم  ثالث طرق لحسابه حسب نظام الحسابات القومية وهي: ((عادة عام )

املضافة، وتبعاً لهذه الطريقة فإن  الناتج املحيل اإلجاميل يساوي مجموع القيم  املضافة يف جميع قطاعات اإلقتصاد ، 

تجات من السلع والخدمات باألسعار الجارية مع إستبعاد قيم السلع والخدمات الوسيطة تجميع قيمة املنوذلك ب

فإن الناتج املحيل اإلجاميل يساوي مجموع  الطريقة)طريقة الدخل  ووفقاً لهذه 2.( املشاركة يف العملية اإلنتاجية

ني مبا يف ذلك اإلجور والرواتب دخول عنارص اإلنتاج التي ساهمت يف العملية اإلنتاجية، ويشمل تعويضات العامل

ل والضـرائب ناقصاً دعم وغريها من تكاليف العاملة مضافاً إليها إجاميل فائض التشغيل لدى مؤسسات األعام

مجموع اإلنفاق اإلستهاليك  )طريقة اإلنفاق حسب هذه الطريقة فإن الناتج املحيل اإلجـاميل  يساوي3. (املنتجات

   التعامل الخارجي . ويتبع السودان الطريقة األوىل والثالثة .واإلستثامري والحكومي وصايف

	'j,�&	(�����	(*��	z+�6��	
�Q�E��	"��@��Q
��������	
#BW��	h0!.z+�6��
��<r	-	 	

 لعامي باألسعار الثابتة لهوالقطاعات املكونه  الناتج املحيل اإلجاميلمعدل منو )1 -7(والشكل )1 - 7يوضح الجدول(

) مساهمة 3-7) و (2- 7( نبينام يوضح الشكال  ،)81/1982( (محسوباً عىل أساس أسعار عام 2015 و 2014

  .عيل التوايل 2015و  2014القطاعات يف الناتج املحيل اإلجاميل لعامي 
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 الجارية (طريقة الناتج)باألسعار  والقطاعات املكونه له الناتج املحيل اإلجاميلمعدل منو )3 -7( يوضح الجدول

) مساهمة القطاعات يف الناتج املحيل اإلجاميل باالسعار 6-7) و (5-7( نبينام يوضح الشكال  ،2015و  2014لعامي

  .2015و  2014الجارية لعامي 

) ��	$7-3(  
��������� �6N�L� e*Y ��&�
�� &��KL�H ����$�� ������ AB�/��  �����2014 �2015  

  )مليون جنيه(                                                                                                                                                            

  العام                                                                  2014  *2015
 القيمة معدل النمو املساهمة % القيمة معدل النمو املساهمة %                                                                   القطاع

  الزراعة والغابات والرثوة الحيوانية والسمكية 150,113.4 29.7 31.9 183,150.3 22.0 31.4

 املحاصيل الزراعية 55,617.0 25.0 11.8 63,188.0 13.6 10.8

  ماشية 92,154.6 32.7 19.6 118,680.3 28.8 20.4

 الغابات 2,210.1 2076.3 0.5 1,084.9 50.9- 0.2

 ألسامكصيد ا 131.6 )92.3( 0.0 197.2 49.8 0.0

 القطاع الصناعي 75,481.3 44.9 16.0 89,781.7 18.9 15.4

 النفط 11,902.7 28.9 2.5 12,085.3 1.5 2.1

 التعدين واملحاجر 11,722.9 46.5 2.5 12,102.5 3.2 2.1

 الصناعات التحويلية واليدوية 47,758.3 50.2 10.1 60,091.3 25.8 10.3

 الكهرباء واملياه 4,097.4 34.1 0.9 5,502.5 34.3 0.9

  قطاع الخدمات 245,700.8 40.4 52.1 310,004.7 26.2 53.2

 البناء والتشييد 22,427.7 40.0 4.8 28,080.3 25.2 4.8

 التجارة والفنادق واملطاعم 77,759.7 38.3 16.5 99,166.1 27.5 17.0

 النقل واملواصالت 66,741.0 47.4 14.2 84,454.0 26.5 14.5

 التمويل والتأمني والعقارات وخدمات األعامل 35,511.0 35.3 7.5 44,452.8 25.2 7.6

 اإلجتامعيةاملجتمع والخدمات  4,850.9 37.0 1.0 6,029.9 24.3 1.0

  خدمات املؤسسات املالية )4,105.3(  39.4 )0.9( )5,104.3(  24.3 (0.9)

 الخدمات الحكومية 29,721.3 39.3 6.3 36,857.0 24.0 6.3

 الخدمات الخاصة غري الربحية 3,770.6 38.8 0.8 4,647.2 23.2 0.8

 الرسوم عىل الواردات 9,023.9 37.5 1.9 11,421.7 26.6 2.0

  الناتج املحيل اإلجاميل باالسعار الجارية 471,295.4 37.5 100.0 582,936.7 23.7 100.0

  : الجهاز املركزي لإلحصاء املصدر

  أولية *  بيانات

  تعني سالب  ( )
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بينام إرتفعت  ،2015% يف عام 2.1إيل  2014% يف عام 2.5، وايضاً التعدين واملحاجر من 2015% يف عام 2.1

  .2015% يف عام 10.3إيل  2014% يف عام 10.1مساهمة  الصناعات التحويلية واليدوية من 

% يف 53.2إىل  2014% يف عام 52.1إرتفعت مساهمة قطاع الخدمات يف الناتج املحيل اإلجاميل باألسعار الجارية من 

عض القطاعات الفرعية املكونة لقطاع الخدمات .حيث إرتفعت مساهمة ويعزي ذلك إلرتفاع مساهمة ب  2015عام  

%يف عام 14.2، النقل واملواصالت من  2015% يف عام 17.0إىل  2014% يف عام 16.5التجارة والفنادق واملطاعم من 

% يف 7.6يل إ 2014% يف عام 7.5، التمويل والتأمني والعقارات وخدمات األعامل من  2015% يف عام 14.5إىل  2014

، أما مساهمة البناء والتشييد ، 2015% يف عام 2.0إىل  2014% يف عام 1.9، الرسوم عيل الواردات ، من  2015عام 

فقد  املجتمع والخدمات اإلجتامعية، خدمات املؤسسات املالية،  الخدمات الحكومية، الخدمات الخاصة غري الربحية

  .2015و 2014%  عيل التوايل يف عامي 0.8%  ، 6.3%  0.9الب % ، س1.0% ، 4.8سجلت معدالت ثابتة بلغت 

'j�E��X	(�����	(*��	z+�6��'.A��W��	
��<r	-	
�"�8�	"��@,�Q	 	
 طريقة االنفاق)الجارية (باألسعار  والقطاعات املكونه له الناتج املحيل اإلجاميلمعدل منو )4 - 7يوضح الجدول(

  .2015و  2014 لعامي

) ��	$7-4(  
 ����� M�^��� �I��6� r�I:� ��&�
�� &��KL�H ����$�� ������ AB�/��2014 �2015  

  )مليون جنيه(
  العام                                                                    2014  *2015

 القيمة معدل النمو املساهمة % القيمة معدل النمو املساهمة %                                                                   القطاع

 اإلستهالك 403,666.4 40.8 85.7 495,862.3 22.8 85.1
 اإلستهالك الحكومي        45,843.9 81.8 9.7 56,626.0 23.5 9.7
 اإلستهالك الخاص        357,822.5 36.8 75.9 439,236.3 22.8 75.3
 اإلستثامر 90,681.4 34.2 19.2 121,793.0 34.3 20.9
 الحكومي         5,850.4 29.5 1.2 16,379.0 180.0 2.8
 الخاص        84,831.0 34.6 18.0 105,414.0 24.3 18.1
 الخارجي من السلع والخدماتصايف التعامل  (23,052.3) 101.5 (4.9) (34,718.6) 50.6 (6.0)
 الصادرات من السلع والخدمات       20,629.6 (47.9) 4.4 19,369.4 (6.1 ) 3.3
 الواردات من السلع والخدمات      43,681.8 (14.4) 9.3 54,088.0 23.8 9.3

  الناتج املحيل اإلجاميل باالسعار الجارية 471,295.5 37.5 100.0 582,936.7 23.7 100.0

  املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء

إيل  2014% يف عام 37.5) إنخفاض معدل منو الناتج املحيل اإلجاميل باألسعار الجارية من 4-7يتضح من الجدول(

% يف عام 22.8إيل  2014% يف عام 40.8، وذلك إلنخفاض معدل منو إجاميل اإلستهالك من 2015% يف عام 23.7

% يف 50.6إيل  2014% يف عام 101.5التعامل الخارجي من السلع والخدمات من ،وإنخفاض معدل منو صايف  2015
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  .2015و  2014لعامي  اإلجاميل القوميالناتج  )5 - 7يوضح الجدول(

) ��	$7- 5(  
����� ����$�� ���I�� AB�/�� 2014  �2015  

  جنيه) الف(                                                                                                                                                                  

  حصاء املصدر: الجهاز املركزي لإل        
  ** بيانات معدلة       

  أولية *   بيانات       

 من )81/1982عام (أسعار سعار الثابته معدل منو الناتج القومي اإلجاميل باأل) إنخفاض 5-7يتضح من الجدول (  

  ، ويعزي ذلك إلنخفاض صايف املتحصالت واملدفوعات غري املنظورة. 2015% يف عام 5.5إىل 2014 عام% يف 8.6

	'j�0���(�����	����	 	

الدخل القومي يساوي الناتج املحيل اإلجاميل مخصوماً منه اإلهالك، مضافاً إليه صايف تعويضات العاملني وصايف دخل 

امللكية من العامل الخارجي. (أي الناتج املحيل اإلجاميل مخصوماً منه الدخول األولية املدفوعة للوحدات غري املقيمة، 

 الوحدات غري املقيمة). ليه الدخول األولية املستلمة منإمضافاً 

  .2015و  2014لعامي باالسعار الجارية  اإلجاميلوالناتج املحيل  القومي )الدخل6 - 7يوضح الجدول(

) ��	$7- 6(  
&��KL�H ����$�� ������ AB�/��� ���I�� ><	��  

  �����  ��&�
��2014  �2015  
 )مليون جنيه(                                                               

  معدل النمو يف الدخل القومي %  الدخل القومي  سعار الجاريةالناتج املحيل اإلجاميل باأل  العام

2014**  471,295.4 425,756.1  45.4 

2015*  582,963.7 530,049.4 24.5 

  حصاء لإل املصدر: الجهاز املركزي    
  ** بيانات معدلة   
  أولية *   بيانات   

  2015% يف عام 24.5إىل  2014% يف عام 45.4)  إنخفاض معدل منو الدخل القومي من 6-7يتضح من الجدول (

  . تعويضات العاملني وصايف دخل امللكية من العامل الخارجي نسبة النخفاض

  *2015  **2014  البيان

  30,465.9 29,041.1  81/1982عام الناتج املحيل اإلجاميل بأسعار -أ 

  (565.2)  (710.1)  81/1982 عام صايف املتحصالت واملدفوعات غري املنظورة بأسعار -ب 

  29,900.7 29,153.2  الناتج القومي اإلجاميل (أ + ب)

  5.5 8.6  صايف النمو السنوي (%)
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	'j�@��@"��@��	
�@�����	���"���	$45���	 	

حساب التضخم من الرقم القيايس املرجح ملجموعة من السلع (سلة من السلع والخدمات) مرجحاً بأوزان تلك يتم 

 السلع (بنسبة اإلنفاق عىل السلعة إىل اإلنفاق الكيل) .

نتيجة للسياسات  2015% بنهاية عام 17.6إيل  2014% بنهاية عام  25.7إنخفض معدل التضخم الكيل من 

السودان املركزي ووزارة املالية واالقتصاد الوطني ، خاصة فيام يتعلق بسياسات تركيز االسعار  التنسيقية بني بنك

....الخ ) عن  طريق إنشاء  - الزيوت -القمح –دعم اسعار السلع االساسية( االدوية اإلستمرار يف  وذلك من خالل

  املالية . وزارةمن قبل باإلضافة ايل انتهاج سياسات ترشيدية  املحافظ التمويلية  ،

) ��	$7- 8(  
��?�� ",.��� �	�� JK��� b�F�*��� &��KL ��K��I�� =��&L� JK����  

 u�KL� �/K)2007  =��� ����*�� ��9��
��� e*Y (2015  
املجموعات 

  السلعية
األغذية 

 واملرشوبات
  التبغ

املالبس 
 واألحذية

  السكن
التجهيزات 
واملعدات 

 املنزلية
  اإلتصاالت  النقل  الصحة

الرتويح 
 والثقافة

 التعليم
الفنادق 
 واملطاعم

 أخري

  متوسط األرقام
 القياسية 

501.5 400.1 671.7 306.7 562.8 441.8 
659.2  368.1  721.3  502.2  553.3  538.6  

  متوسط معدالت 
 التضخم (%) 

13.8 22.0  26.9  20.8 15.1 11.9  
17.2  34.3  33.8  32.7  16.8  13.0  

  2.6  2.3  2.7  2.2  1.7  8.3  1.0 6.9 14.2 4.5 0.7 52.9 اإلنفاقي%الوزن 

  املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء
  

نقطة بينام  721.3بلغ  ألرقام القياسيةلسجلت أعىل متوسط  والثقافة الرتويحأن مجموعة  )8-7(الجدوليتضح من 

متوسط  سجلت مجموعة االتصاالت أعيل نقطة ، 306.7سجلت مجموعة السكن أدين متوسط لألرقام القياسية بلغ 

  %.11.9% وسجلت مجموعة الصحة أدين متوسط معدل تضخم بلغ 34.3معدل تضخم بلغ 
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) ��	$7- 9(  
 C�?�� ",.��� �	�� JK���  

 �����  ���3��� e*Y2014 �2015  
                                                                                                                                                               (%)  

2015 2014 الوالية

2.8  45.7 شامل دارفور

15.0  30.9 القضارف

17.9  27.8 كسال

7.1  45.8  دارفورجنوب

23.8  22.9 النيل االبيض

17.4  33.0 الخرطوم

21.7  34.4  نهر النيل

15.0  35.5 غرب دارفور

18.8  40.1 النيل االزرق

31.8  40.1  شامل كردفان

12.6  51.6 الجزيرة

21.8  33.4  جنوب كردفان

14.7  34.7 البحر االحمر

22.9  37.3 الشاملية

28.2  41.5 سنار

  الجهاز املركزي لإلحصاءاملصدر: 
  

فيام ،  2015% خالل عام 28.2عدل تضخم بلغ ممتوسط  سجلت أعىلسنار  أن والية) 9-7يتضح من الجدول (

أما والية الغريب.  اإلنقاذ%ويعزي ذلك لالثر االيجايب لطريق 2.8سجلت والية شامل دارفور أدىن معدل تضخم بلغ 

  . 2015% خالل عام 17.4الخرطوم فقد بلغ متوسط معدل التضخم فيها 

. بينام إرتفع يف الحرض  2015% يف عام 34.3إىل  2014% يف عام 45.9إنخفض معدل التضخم الكيل يف الريف من 

  .2015% يف عام 23.1إىل  2014 % يف عام19.7من 
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القطاع و القطاع الزراعي بشقيه النبايت والحيواين، أداء القطاع الحقيقي والذي يشمل  تفصيليتناول هذا الفصل 

القطاع الخدمي والذي و الصناعي الذي يضم النفط والتعدين واملحاجر والصناعات التحويلية والكهرباء واملياه، 

،  الصحة والتعليم والنقل واملواصالت والطرق والجسور واالتصاالت يشمل عدداً من القطاعات الفرعية أهمها

  إىل خدمات الفندقة والسياحة.ضافة باإل 

  .2015و  2014هذه القطاعات خالل عامي داء فيام ييل استعراض أل 

(��"a��	_�#���	'j,�&	 	

نسبة مساهمته يف الناتج  ، وقد تراجعتالحيواين (الرثوة الحيوانية والسمكية)و نتاج النبايت يشمل القطاع الزراعي اإل 

، وفيام ييل استعراض أداء أهم مكونات هذا 2015% يف عام  27.9اىل  2014% يف عام 28.2من  اإلجاميل املحيل

  القطاع  :

1	�(+�36��	x��W��	 	

املحاصيل الرئيسة كالقطن  ويضم ة والغابات.يوالزراعة املرو) التقليدية واآللية(يشمل اإلنتاج النبايت الزراعة املطرية 

  . والصمغ العريب واملحاصيل الغذائية والحبوب الزيتية

 2014/2015و  2013/2014 ) املساحات املزروعة باملحاصيل يف موسمي 1-8يوضح الجدول (

) ��	$8-1 (  
   ��K��� �9�&a��� ��Y�*���2013/2014  �2014/2015  

  )مليون فدان(

 جملة املساحات املزروعة الزراعة املطرية  املروية ةالزراع املوسم
2013/2014  3.3  36.4 39.7 
2014/2015*  3.7  50.5 54.3 

 36.8 38.7 12.1  معدل التغري %
  اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعى –والري املصدر:  وزارة الزراعة 

  أولية* أرقام 
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 54.3إىل  2013/2014مليون فدان يف موسم  39.7زيادة جملة املساحات املزروعة من  )1-8( الجدوليتضح من 

 36.4%،ويعزى ذلك لزيادة مساحات الزراعة املطرية من  36.8، اى ما يعادل  2014/2015مليون فدان يف موسم 

إلضافة إىل إرتفاع %، با 38.7مبعدل 2014/2015مليون فدان يف موسم  50.5إىل  2013/2014مليون فدان يف موسم 

 2014/2015مليون فدان يف موسم  3.7إىل  2013/2014مليون فدان يف موسم  3.3مساحات الزراعة املروية من 

   -%. فيام ييل إستعراض الداء اإلنتاج يف القطاع الزراعي:12.1مبعدل 


0�J<��	��n���		x��W`	$@��	���	2014 v2015	 	
استهداف السياسة التمويلية للبنك الزراعى السوداىن كل حاً ملحوظاً بسبب نجا 2014/2015شهد املوسم الزراعى 

ربط البنك الزراعى التمويل باستخدام التقانات الحديثة ، حيث املساحات التأشريية املحددة بواسطة وزارة الزراعة 

سطة هيئات البحوث والحزم التقنية لكل محصول وتنفيذ العمليات الفالحية ىف أوقاتها املحدده واملجازة بوا

بجانب تفعيل دور االدارة ، وتقديم التمويل حسب مراحل العمليات الزراعية وبناءاً عىل التقارير الزراعية ، الزراعية

  خاصة الذرة والقمح . العامة للمخزون االسرتاتيجى لعمليات رشاء وتخزين وتسويق املحاصيل 

		.	&	-(Q<���	w)���		 	
االتجاه العام إلنتاج ) 1-8، فيام يوضح الشكل ( 2015و  2014الصمغ العريب  يف عامي ) انتاج 2-8يوضح الجدول (

  .2015 -2011الصمغ العريب خالل الفرتة 

)  ��	$8 - 2 (  
 ���9 C: �H���� g���� v���D2014  �2015  

  الف األطنان)آ (                                                                                                                                                                                                

العام                     
 النوع

2014 2015 * 
  نسبة املساهمة %

  2015يف عام 
 معدل التغري %

 (11.1)  49.9 18.90 21.25 الطلحصمغ 
 (9.1)  43.6 16.49 18.14 الهشابصمغ 
  12.4  4.8 1.81 1.61 اللبانصمغ 
 (21.7)  1.7 0.65 0.83 الكاكموتصمغ 

 (9.5)  100.0 37.85 41.83 جاميل اإل 
  الهيئة القومية للغابات  : املصدر

  * بيانات أولية.
  

إجاميل  اللبان مام ادى اىل انخفاضإنخفاض انتاج الصمغ العرىب بكافة انواعه عدا صمغ )  2 – 8من الجدول ( يتضح 

  .  %9.5مبعدل  2015عام يف ألف طن  37.85إىل  2014عام يف لف طن أ  41.83إنتاج الصمغ العريب من 
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تقديرات ) 7-8لجدول (ا، فيام يوضح  2015و  2014الرثوة الحيوانية عامي  دعداأ تقديرات ) 5-8يوضح الجدول (

  .2015و  2014عامي  ىف املنتجات الحيوانية واألسامك

��	$  )8 - 6(  
  ����	IB��	9� ���9 ��������� P��O�� 2014  �2015   

  س)أ (ألف ر      

 معدل التغري% *2015 2014 النوع
 0.6 30,376 30,191 األبقار
 0.9 40,210 39,846 الضأن
 0.6 31,227 31,029 املاعز
 0.4 4,809 4,792 اإلبل

 0.7 106,622 105,858 املجموع
  مركز املعلومات  -املصدر : وزارة الرثوة الحيوانية والسمكية

  وليةأ * بيانات 

 مقارنة بعام  2015% يف عام 0.7ان أعداد الرثوة الحيوانية شهدت ارتفاعا طفيفا مبعدل )  6 -8يتضح من الجدول (

  وذلك نسبة لزيادات طفيفة يف اعداد كل أنواع الرثوة الحيوانية.، 2014

 ��	$ )8-7(   
 n��KL�� ��������� ��
�/��� ����	IB C:  ���92014  �2015  

  (ألف طن)     

 معدل التغري % * 20142015املنتج
 0.5 1,484 1,476 اللحوم
 1.4 4,451 4,391 األلبان

 16.7 70 60  لحوم دواجن
 14.0 57 50 البيض

 5.5 96 91 األسامك
 0.6 54.1 53.8 الجلود

  مركز املعلومات  -املصدر: وزارة الرثوة الحيوانية والسمكية    
  وليةأ * بيانات    

،حيث سجل انتاج لحوم الدواجن أعىل معدل ارتفاع  2015سجلت كل املنتجات الحيوانية ارتفاعا متفاوتاً يف عام 

 2015ألف طن يف عام  70اىل   2014الف طن يف عام  60الحيوانية األخرى، فقد ارتفع االنتاج من مقارنة باملنتجات 

 %، بينام سجلت بقية املنتجات معدالت ارتفاع ال5.5% ، ثم االسامك مبعدل 14%، ويليه البيض  مبعدل 16.7مبعدل 

  %. 2تتعدى 
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 وقد سجلت .والكهرباء واملياه واليدوية والتعدين واملحاجر والصناعات التحويليةيشمل القطاع الصناعي النفط 

% يف عام 23.05إيل  2014% يف عام 23.14من انخفاضاً طفيفاً  يف النـاتج املحيل اإلجاميل  ة القطاعنسبة مساهم

 الصناعي: القطاعات الفرعية للقطاعهم الداء أ  . فيام ييل استعراض 2015

1.  ?�6�� ��:�  �+���B��  

) االتجاه العام 8-8، فيام يوضح الشكل (2015و  2014  عاميالنفط الخام ومشتقاته لإنتاج ) 8-8يوضح الجدول (

  ).2015 –2011النتاج املشتقات النفطية خالل الفرتة (

 ��	$ )8 - 8(  
  v���D ZB�I�N�� =�,�� J^/�� ���92014  �2015  

  (ألف طن مرتي)                                                       

العام                                   
 البند

2014 2015 
 معدل التغري%

 ساهمة (%)املنسبة  اإلنتــاج ساهمة (%)املنسبة  اإلنتــاج

 1.6  29.44 - 28.97  النفط الخام (مليون برميل)
 

 6.7 40.3 1,538.47 39.0 1,442.27 جازولني
 (2.2) 27.4 1,044.40 28.9 1,067.91 بنزين

 (7.2) 7.8 298.41 8.7 321.45 بوتاغاز
 0.0 7.7 293.37 7.9 293.37 الجاز ولني الثقيل

 26.9 7.5 286.31 6.1 225.66 الفحم النفطي
 1.2 5.4 207.73 5.6 205.33 فرينس

 2.3 2.9 109.48 2.9 107.07 جت
 6.1 0.5 17.43 0.5 16.42 كريوسني

 6.7 0.5 17.35 0.4 16.26 نافتا

 3.2 100.0 3,812.95 100.0 3,695.76 املجموع
  وزارة النفط  –املصدر : املؤسسة السودانية للنفط   

  *  بيانات النفط الخام  مباليني الرباميل.

مبعدل  2015عام يف برميل  مليون 29.44 إيل  2014عــــام يف برميل  مليون 28.97إنتــــاج النفط الخام من  إرتفع

ألف  3,812.95 إىل 2014ألف طن مرتي يف عام  3,695.76إجاميل إنتاج املشتقات النفطية من  ، وكذلك إرتفع1.6%

  .  %3.2، مبعدل 2015طن مرتي يف عام 
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لتأثر  )، نتيجة2013 -2011) ، االتجاه التنازىل النتاج املشتقات النفطية خالل  الفرتة (8-8يتضح من  الشكل (

نسبة  2015وتصاعد االتجاه العام يف عام  2014و2013 وثباتها يف عامى 2011االنتاج بانفصال الجنوب ىف يف عام 

  %.3.2الرتفاع اجامىل انتاج املشتقات النفطية مبعدل 

2�	��	��G�6���	;�����O<�		 	

رشكة  412امتياز ، صغري ، مخلفات تعدين)  أكرث من (جملة الرشكات العاملة يف التعدين يف قطاعاتة املختلفة بلغت 

 82.4رشكة ، وسجل انتاج الذهب حواىل  15، حيث بلغ عدد الرشكات املنتجة للذهب  يدياىل جانب التعدين التقل

  طن للتعدين التقليدى .  67.6طن نصيب الرشكات و 14.8طن منها 

  . 2015و  2014  عاميل إنتاج املعادن واملنتجات األخرى) 9-8يوضح الجدول (

��	$ )8 - 9(  
 T�<L� ��
�/���� G������ v���D����� 2014  �2015  

  نتاج بالطن)(اإل                                                

  معدل التغري % *2015  2014  املنتج
  12.4 82.4 73.3  الذهب 

 (73.6)  15,813 60,000  الكروم

  57.0 31,400 20,000  املنجنيز

 (71.0) 14,490 50,000  الكاولني

 (85.5) 28,965 200,000  الجبص

 (21.9) 23,434 30,000  امللح

 (100.0) 0 1000  املايكا

 (100.0) 0 900  ( باملرت املربع )للزينة الرخام 

 (14.4) 2,997,298 3,500،000  الكلنكر

 (100.0) 0 500,000  الحديد

  88.7 94354 50,000  الفلسبار

 (100.0) 0 46  زنك
  االدارة العامة للتخطيط والبحوث واقتصاديات املعادن – املصدر : وزارة املعادن

  وليةأ بيانات *  

% عىل  12.4% و  57% و  88.7كل من الفلسبار واملنجنيز والذهب مبعدلع إنتاج ا رتف) ا9-8يتضح من الجدول ( 

وانخفاض االسعار بقية املعادن االخرى بصورة ملحوظة نسبة الرتفاع تكاليف االنتاج إنتاج بينام انخفض  ،التوايل 

  العاملية لبعض املعادن ، اضافة اىل الظروف االمنية غري املواتية النتاج الكروم يف مناطق االنتاج بالنيل االزرق.
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يف تحقيق قيمة مضافة للقطاعات املختلفة وتوفري فرص للعمل وزيادة ات التحويلية دوراً مقدراً الصناع تلعب

ارتفاعا طفيفا من  اإلجاميل يف الناتج املحيل انسبة مساهمته ، وقد ارتفعت التنافسية للمنتجات الوطنيةالقدرة 

  ، وفيام ييل استعراض أداء أهم الصناعات التحويلية: 2015% يف عام  17.5اىل  2014% يف عام 17.4

<N0��		
��6n	 	

حلفا  -سنار  -  الجنيد - (حجر عساليةلسكر السودانية املصانع االربعة اململوكة لرشكة  اانتاج السكر  تشمل مصانع

  .ورشكة سكر النيل األبيضكنانة سكر ورشكة  الجديدة)

) االتجاه العام النتاج السكر 9-8فيام يوضح الشكل ( ، 2015و  2014 عاميالسكر يف إنتاج ) 10-8يوضح الجدول (  

  ).2015 –2011خالل الفرتة (

 ��	$  )8- 10(  
 W���� v���D�?*�� � ����2014  �2015  

  .ورشكة سكر النيل األبيض  املصدر : رشكة السكر السودانية ورشكة سكر كنانة
  وليةأ بيانات  *

  نتاج ال يشمل تكرير الخام املستورداإل ** 

ألف طن يف  791.6إىل  2014ألف طن يف عام  695.3السكر من نتاج ) ارتفاع إجاميل إ  10 – 8يتضح من الجدول ( 

%، وذلك الرتفاع انتاج السكر يف كل من مصنع سكر كنانة ومصنع سكر حلفا الجديدة  13.9مبعدل  2015عام 

% عىل التوايل من اجاميل انتاج السكر ىف  8.5و %  59.5% عىل التوايل ، حيث ميثل انتاجهام  13.6% و  34.7مبعدل 

  . 2015يف عام 

 املصــنع
 اإلنتاج  (ألف طن)

  معدل التغري % نسبة املساهمة %
2014 2015 * 

 34.7 59.5 471.1 349.8 *كنانة *

 (6.8) 31.9 252.7 271.1  : رشكة السكر السودانية

 13.6 8.5 67.6 59.5  حلفا الجديدة

 (14.1) 73.162.87.9  الجنيد

 (12.0) 8.1 64.3 73.1  سنار

 (11.3) 7.3 58.0 65.4 حجر عسالية

 (8.9) 8.6 67.8 74.4  النيل االبيض

 13.9 100.0 791.6 695.3 اإلنتاج الكيل
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 ��	$ )8 - 11 ( ( � )  
y/�KL� v���D � ����2014  �2015  

 البيـــان
 اإلنتاج (ألف طن)

 معدل التغري% %نسبة املساهمة 
2014  2015 * 

  0.8 32.3 1,200.0 1,190.0 عطربة

 18.4 30.2 1,119.6 945.8 الشامل 

  60.3 19.9 737.7 460.2 التكامل

 (22.2) 10.0 369.6 475.3  بربر 

 (11.1) 4.3 106.0 180.0 السالم 

  78.0 2.3 84.9 47.7 النيل لألسمنت ( ربك )

 (51.5)  1.0 35.8 73.8 أسالن

 9.9 3,372.83,707.6100.0  املجموع

  الجدولاملصدر: املصانع املذكورة  يف 

 وليةأ *بيانات 

) ��	$8 - 11 ( (' )  
 y/�K3� W����� ��$���3� ���6�� ���92014  �2015  

 البيـــان
  نسبة االستغالل % الطاقة االنتاجية ( الف طن )

2014  2015 * 2014  2015 * 

 75.5 1,5901,59074.8 عطربة

 74.6 1,5001,50063.1  الشامل

 46.1 28.8 1,600 1,600 التكامل 

 41.1 90090052.8 بربر

 26.7 60060030.0 السالم 

 35.4 31224015.3 النيل لالسمنت ( ربك ) 

 3.6 1,0001,0007.4  أسالن

  املصدر: املصانع املذكورة  يف الجدول
  ةوليأ *بيانات 

  
  
  
  



 

  

201 (.  

  

طن يف  لف

امل وعطربة 

إنخفاضاً يف 

1

1

1
%

5 – 2011(رتة 

  

ال 3,707.6 إىل 

لتكامل والشام

بربر والسالم إ

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

– 2015(  

فاضا خالل الفرت

 =��� v2015

2014 يف عام 

ل لالسمنت وال

مصنع اسالن و

100.0

2011

10(  
P��^)2011 –

ت ارتفاعا وانخف

11(   
v���3� ����$D

طن الف 3,37

من مصنع النيل

حقق كل من م

96.8

2012

143 

>?�  ) 8 - 0
^�� y/�K3� v

النتاج  االسمنت

 >?� ) 8 - 1
y/�KL�  C:

72.8منت من

النتاج يف كل م

 التوايل، فيام ح

117.8

2013

v���3 =���� ��


التجاه العام ال

W���� ��#�

إنتاج األسم فاع

ذلك الرتفاع اال

% عىل 0.8 و

8 1

3 2

�
B3�

تذبذب ا )10-

�*� e*�

)( أ) إرتف11- 8(

ويعزى ذ،  9%

% 18.4% و 6

12.3

2014

-8( شكلال من

 من الجدول  (

9.9مبعدل 201

60.3% و 78

123.5

2015

يتضح

يتضح

15عام 

مبعدل



144 
 

التوايل. تجدر االشارة اىل ان مصنعى عطربة والشامل يتصدران نسبة % عىل  11.1% و 22.2% و 51.5االنتاج مبعدل 

  %  عىل التوايل . 30.2% و 32.3املساهمة ىف االنتاج الكيل بنسبة  

، ويعزى  2015يالحظ انخفاض االنتاج يف كل من مصنع اسالن وبربر والسالم وانخفاض نسبة االستغالل خالل عام 

سعر الفرينس ومواد الطاقة االخرى ، باالضافة اىل تكرار قطوعات الكهرباء ، ذلك اىل عدة اسباب اهمها ارتفاع 

 ومشاكل التحويالت املالية الالزمة السترياد قطع الغيار نتيجة للحصار االقتصادى االمرييك . 

4�		
���,�	
��6n	 	

  تتمثل أهم املنتجات الدوائية يف األقراص والكبسوالت واملعلقات ( البدرة والسائل) .

  .2015و  2014  عامياألدوية يف إنتاج ) 12-8( الجدوليوضح 

��	$ )8 – 12 (  
 ����3� v���D ����� 2014  �2015   

 معدل التغري% * 2015 2014 الوحدة املنتجات

 (31.8) 1,965 2,881 مليون قرص األقراص

 (31.8) 475 696 مليون كبسولة الكبسوالت

 (31.2) 57 83 مليون زجاجة بدرة ومعلقات رشاب 

 (31.8) 15 22 مليون زجاجة معلقات سائل

 (31.8) 1,541 2,260 الف لرت محاليل غسيل الكىل
  ملف توطني االنتاج الدواىئ  –ادارة االنتاج الصناعى  -وزارة الصناعةاملصدر : 

  *بيانات اولية

 2,881) إنخفاض إنتاج االدوية مبختلف أنواعها، حيث يالحظ انخفاض انتاج االقراص من 12-8يتضح من الجدول (

مليون كبسولة  696%، والكبسوالت من 31.8مبعدل  2015مليون قرصاً يف عام  1,965ايل  2014مليون قرصاً  يف عام 

مليون  83%، وإنتاج بدرة ومعلقات الرشاب من 31.8مبعدل  2015مليون كبسولة يف عام  475ايل  2014يف عام 

 15ايل  2014مليون زجاجة يف عام  22%، وانتاج معلقات السائل من 31.2مليون زجاجة مبعدل  57زجاجة ايل 

اىل   2014يف عام  ألف لرت 2,260%، وإنتاج محاليل غسيل الكىل من 31.8 مبعدل 2015مليون زجاجة يف عام 

% ، ويعزى االنخفاض يف انتاج االدوية اىل عدم كفاية موارد النقد االجنبي 31.8مبعدل  2015يف عام   ألف لرت 1,541

   .ة االخرى اىل بعض املشاكل الفنية والهيكليالدوايئ ، باالضافة الالزمة السترياد مدخالت االنتاج 
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  . 2015و  2014  عاميالصناعات التحويلية يف إنتاج ) 13-8يوضح الجدول (

 ��	$ )8 - 13(  
 ��������� ��9�/��� v���D  C: T�<L����9  2014  �2015  

 معدل التغري % *2015 2014 الوحدة املنتجات
 (48.6) 36 70 مليون لرت االيثانول

 (31.8) 15 22 مليون دستة الكراس املدريس
 (14.3) 30 35 مليون كتاب الكتاب املدريس
  13.8 148 130 لف طنأ  الزيوت النباتية

 (47.0) 455 859 مليون لرت والعصائر املياه الغازية
 2.2 2,000 1,957 طن الف الدقيق

 - NA 106 لف طنأ  الحلويات والطحنية
 (33.9) 119 180 لف وحدةأ  الثالجات

 - NA 81 لف طنأ  البسكويت
 - NA 18 "  " املربات

  35.7 624 460 "  " املنتجات الحديدية
  1,455.6 280 18 لف وحدةأ  املاءو مكيفات الهواء 

  33.3 100 75 لف طنأ  البوهيات
  21.1 11.5 9.5 مكعبمليون مرت  والبورسلني السرياميك

 وزارة الصناعةاملصدر : 
  وليةأ *بيانات 

عدا  2015االنخفاض امللحوظ يف إنتاج معظم الصناعات التحويلية األخرى يف عام  )13 -8من الجدول (يتضح 

مكيفات الهواء واملاء ، واملنتجات الحديدية ، والبوهيات ، والسرياميك والبورسلني ، والدقيق ، والتي ارتفع انتاجها 

  % عىل التوايل . 2.2% و  21.1و %  33.3% و  35.7% ، و  1,455.6مبعدل 

6�������	D�Q<LN��	 	

	v&D�Q<LN��	 	

الكهرباء خمس رشكات متخصصة تشمل رشكة كهرباء سد مروي املحدودة، الرشكة  انتاج وتوزيع تقوم باإلرشاف عيل

الكهرباء الرشكة السودانية للتوليد الحراري املحدودة، الرشكة السودانية لنقل و السودانية للتوليد املايئ املحدودة 

لطاقة الكهربائية املولدة ألداء ااملحدودة والرشكة السودانية لتوزيع الكهرباء املحدودة. وفيام ييل استعراض 

   .2015و  2014لعامى واستهالك الكهرباء 



 

) 12-8( كل

  ساعة) /قا واط 

 ل التغري %

(6.1) 

88.7 

118.2 

0 

37.5 

50.9 

(69.6) 

11.0 

  

الشكام يوضح 

(قيق

معدل  2015 

)، فيام201و 20

2015 .  

 2015  

يف عام %همة 

63.7 

35.3 

23.2 

0 

2.1 

9.9 

1.0 

100.0  

  
 =2015  

014( عامييف

5ملولدة يف عام 

14 (  
��� 2014 �

نسبة املسا

1(  
�8�H�F?�� 	��

=�9 �: P	����

146 

ة يف السودان يف

الكهربائية امل قة

��	$ )8 – 4
P	����� �����

2015 * 

8,367.8 

4,636.1 

3,054.3 

0 

277.8 

1,304 

142.3 

13,146.2 

) >?�8- 2
����� &���� �
�� ��8�H�F?�� �

هربائية املولدة

إجاميل الطاقيف

$
�8�H�F?�� ���6

2014  

8,913.6 

2,465.9 

1,399.8 

0 

202.1 

864.0 

468.5 

11,848.0 

 ��#�*�
���6�� ����$

F����	
	 	

) الطاقة الكه14

يف وليد الكهربايئ

 6��

 دة

 

 ري 
 ي

 ي

 ل

  املركبة 

  

 
  ء 

 �:$D


�J�Q<LN��	
��

4-8( الجدول

مة مصادر التول

املولدالطاقة 

التوليد املايئ

لحراراالتوليد 
أ/ البخاري

ب/ الغازي

ج/ الديزل

الدورةد/ 

 الربط األثيويب

الطاقة املولدة
املوارد املائية والكهرباءزارة
  لية

s�#��

يوضح

مساهم

1.

2.

3.

جملة 
املصدر : وز

ولأ بيانات * 



147 
 

إىل  2014ساعة يف عام  /قيقاواط 11,848.0رتفاع الطاقة الكهربائية املولدة من ا )14 -  8من الجدول (يتضح 

من من التوليد الحرارى الطاقة الناتجة  الرتفاع حجم نتيجة%، 11.0 مبعدل 2015ساعة يف عام / قيقاواط 13,146.2

 نسبة مساهمةب %88.7مبعدل 2015ساعة يف عام /  قيقا واط 4,636.1إىل  2014ساعة يف عام / قيقا واط 2,465.9

، ويعزى ذلك لدخول محطة ام دباكر الحرارية ىف دائرة 2015املولدة يف عام الكهربائية % من جملة الطاقـــة 35.3

ميقاواط ملقابلة الطلب املتزايد عىل الكهرباء واملساهمة ىف دعم االنتاج الزراعى والحيواىن وكذلك 500االنتاج بقدرة 

% 6.1 مبعدل تعمل عىل دعم اسرتاتيجية الدولة الرامية لكهربة املشاريع الزراعية، ويالحظ انخفاض التوليد املاىئ

  %. 69.6والربط االثيوىب مبعدل 
  

s	
N*L�0��	
�J�Q<LN��	
��#��	 	
 الشكل)، فيام يوضح  201و 2014( عامييف  الطاقة الكهربائية املستهلكة حسب القطاعات) 15-8( الجدوليوضح 

  . 2015عام يف الطاقة الكهربائية حسب القطاعات ) استهالك 13- 8(

 ) ��	$8 - 15 (  
 ��9�6I�� e*Y �?�F�*��� ��8�H�F?�� ���6������� 2014 �2015  

  ساعة) (قيقاواط/      
  
  

  املصدر : وزارة املوارد املائية والكهرباء 
  وليةأ بيانات * 
   شمل القطاع التجاري والحمولة الخفيفةي*  *

  
  
  
 
 
  
  
  

 معدل التغري%2015 % يف عام  نسبة االستهالك * 2015  2014 القطاع
 12.6 56.5 5,973 5,303 القطاع السكني
 )7.1( 14.3 1,512 1,628 القطاع الصناعي
 32.1 6.1 650 492 القطاع الزراعي

 9.0 10.1 1,068 981 القطاع الحكومي
 5.5 13.0 1,378 1,306 *املوحد*
 9.0 100 10,581 9,709 املجموع
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 4,471إيل  2014ألف مرت مكعب/يوم يف عام  4,362.6اإلنتاج الكيل للمياه من  ارتفاع) 16 - 8من الجدول (يتضح 

حيث ، ، وقد شملت الزيادة يف االنتاج الحرض والريف عىل السواء  % 2.5مبعدل  2015ألف مرت مكعب/يوم يف عام 

ألف مرت  2,288.8 إىل 2014ألف مرت مكعب/يوم يف عام  2,244.0اإلنتاج الكيل للمياه يف الحرض من إرتفع 

ألف مرت  2,118.6للمياه يف الريف من  اإلنتاج الكيلفيام إرتفع  %، 2.0مبعدل  2015مكعب/يوم يف عام 

. ويعزى ارتفاع معدل %3.0مبعدل   2015ألف مرت مكعب / يوم يف عام  2,182.2 إىل 2014مكعب/يوم يف عام 

% عىل التوايل يف كل من  1.3% و  3.2% و  2.6إنتاج املياه لزيادة عدد اآلبار والخطوط ومحطات املياه مبعدل 

  الريف والحرض .

الف مرت  4,023.8اىل  2014الف مرت مكعب / يوم يف عام  3,835.2ظ إرتفاع االستهالك الكيل للمياه من كام يالح

ألف مرت  2,019.6% ، نتيجة الرتفاع االستهالك الكيل للمياه ىف الحرض من  4.9مبعدل  2015مكعب / يوم يف عام 

% من جملة 51% وميثل 2.0مبعدل  2015ألف مرت مكعب/يوم يف عام  2,059.9اىل  2014يف عام  مكعب/يوم

اىل  2014ألف مرت مكعب/يوم يف عام  1,815.6االستهالك الكىل ، وايضاً إرتفع االستهالك الكىل للمياه ىف الريف من 

  .% من جملة االستهالك الكىل للمياه49% وميثل 8.2مبعدل  2015ألف مرت مكعب/يوم  يف عام  1,963.9

���:�	_�#�	'j�E��X	 	
الخدمات و والتعليم والنقل واملواصالت والطرق والجسور والبناء والتشييد واالتصاالت  هذا القطاع الصحةشمل ي

%  49.0اىل  2014% يف عام  48.7وقد سجلت نسبة مساهمته يف الناتج املحيل االجاميل أرتفاعاً طفيفاً من  األخرى،

  عية.، وفيام ييل استعراض ألداء بعض القطاعات الفر  2015يف عام 

&	�	
~���	 	

غيار،  (شفخانات، نقاط صحية اساسيةووحدات االرسة  مراكز صحةاملحلية و  تشمل املؤسسات الصحية املستشفيات

  ولية).أ وحدات صحية 

، تجدر اإلشارة اىل ان البيانات ال 2014و  2013عامي يف املؤسسات الصحية بالسودان ) 17-8يوضح الجدول (

  نسبة لعدم توفرها من مصدرها حتى لحظة اعداد التقرير . 2015تتضمن بيانات العام 
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��	$ )8- 17(  
 G���*��H ������ ��*K!��� �����  2013   �2014  

  (وحدة)                                               

  االعوام         
  
  

 الواليات

2013 2014  

عدد 
   املستشفيات

عدد 
  األرسّة

 100رسير / 
راكز عدد امل  مواطنالف 

  يةصحال

عدد 
 وحدات ال

الصحية 
  األساسية

عدد 
   املستشفيات

عدد 
  األرسّة

رسير / 
الف  100

  مواطن

عدد 
راكز امل
  يةصحال

 وحدات عدد ال
الصحية 
  األساسية

  188       105      218     1,824  26        188 105 220 1,789 30 الشاملية
  117       213      153     2,062  30        115 235 146  1,917 32 نهر النيل
  139       221      96      6,526  26        147 446 99  6,435 48 الخرطوم

  165       78        106     1,707  14        165 96 107  1,459 26 البحر األحمر
  172       130      55      1,224  12        209 129 54  1,153 16 كسال

  271       65        89      1,631  25        269 64 95  1,651 32 القضارف
  516       352      100     4,430  60        516 367 101  4,309 76 الجزيرة

  221       87        99      1,630  25        184 85 98  1,549 26 سنار
  221       80        104     1,032  15        221 72 108  1,040 18 النيل األزرق
  212       125      73      1,583  27        200 120 69  1,437 32 النيل األبيض

  357       159      72      1,753  22        412 133 55  1,682 24 شامل كردفان
  187       64        67      768  11        191 102 59  1,062 17 جنوب كردفان

  115       96        56      778  11           -           -          -       -             -         غرب كردفان
  252       149      51      1,154  17        256 130 47  1,053 20 شامل دارفور

  289       62        31      1,182  14        289 62 21  1,001 16 جنوب دارفور
  78        37        51      464  5          78 37 30  464 6 غرب دارفور

  98        47        51      342  7          0 0 56 361 8  دارفوروسط 
      -          -          -       -             -        0 0 12 127 1  دارفوررشق 

 3,598 2,070 80 30,090 347 3,440 2,183 79 28,489 428  املجموع

  ادارة املعلومات الصحية والبحوث –االتحادية  الصحةاملصدر: وزارة 

 اً مستشف 347اىل  2013مستشفاً يف عام  428من املحلية عدد املستشفيات  ) إنخفاض 17 – 8(ن الجدول يتضح م

يف عام مركزاً  2,070اىل  2013يف عام  مركزاً  2,183من  ةيصحالراكز املعدد  إنخفاضو ، %18.9مبعدل  2014يف عام 

  . 2013% عام كانت عليه يف عام   4.6مبعدل الصحية االساسية وحدات العدد  فيام ارتفع%، 5.2مبعدل  2014

/		$�*����� 
  .التعليم العام والتعليم العايل  يشمل قطاع التعليم يف السودان

لكل من مرحلتي االساس والثانوي  املقيدين باملدارس الحكومية والخاصة التالميذعدد ) 18-8( الجدوليوضح 

  .2014/2015و    2013/2014الدراسيني  للفصلني
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��	$ )8 - 18(  
 �	9w��;���  �_�,��� ����?��� u&�	���H Q�	�I���  
Q� >E �: ��Q����  Q��K�&	��2013/2014    �2014/2015   

  *  2014/2015   2013/2014  الدرايس العام

  عدد املدارس  البيان
  عدد التالميذ 
  (ألف تلميذ)

عدد 
  املدارس

  عدد التالميذ
  (ألف تلميذ)

  ** نسبة اإلستيعاب % 
2014/2015   

 إناث ذكور إناث ذكورإناثذكور
  مرحلة االساس

 2,493.0 2,576.5 15,693  حكومي
18,468 

2,632.9 2,384.9 
 196.6 233.8 194.4 219.5 2,246  غري حكومي 66.9 71.0

 2,581.5 2,866.7 18,468 2,687.4 2,796.1 17,939  املجموع
  املرحلة الثانوية

 319.2 338.9 2,591  اكادميي _حكومي
3,820 

381.9 368.4 

37.7 37.6 
 91.6 108.4 78.1 87.5 1,229  اكادميي _ غري حكومي

 NA 138.6 39.4 6.9 24.3 106  فني
 NA 83.1 13.9 0.4 2.4 30  دراسات اسالمية

 513.2 712.1 3,820 404.6 453.1 3,956  املجموع
  ادارة التخطيط واالحصاء. –االتحادية  : وزارة الرتبية والتعليم املصدر

   * بيانات اولية

  للمرحلة الثانوية) . 16 – 14ملرحلة االساس ومن سن  13 -6نسبة اإلستيعاب % = عدد التالميذ / عدد السكان يف نفس الفئة العمرية ( من سن ** 

 ��	$ )8 -  19(  
L�� ����?��� ����?��� �����
��H Q��
*��� ';6�� �	9���#  

 �: Q��K�&	�� Q������2013/2014   �2014/2015  
  (وحدة)              

  العام الدرايس                               
  

  املؤسسة

2013/2014  2014/2015  

  الدبلومطالب   طالب البكالريوس
  املجموع

  طالب الدبلوم  طالب البكالريوس
  املجموع

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

 213,016 20,468 31,666 80,813 80,069 181,879  4,937  4,828  81,219  90,895  والكليات التقنية الجامعات الحكومية
 53,975 3,996 6,182 18,769 25,028 40,018 2,522 3,937  16,205 17,354  هليةاأل  والكليات الجامعات

  املجموع الكيل
108,249  97,424  8,765 7,459 

221,897  
105,097 99,582 37,848 24,464 

266,991 
205,673  16,224  204,679 62,312 

  والبحث العلمي : وزارة التعليم العايل املصدر

مدرسة  21,895) ارتفاع العدد الكيل الجاميل املدارس يف مرحلتي االساس والثانوي من  18 – 8يتضح من الجدول ( 

% ، وقابل ذلك ارتفاعاً يف إجاميل عدد  1.8مبعدل  2014/2015مدرسة يف عام  22,288اىل  2013/2014يف عام 

ايل  2013/2014تلميذ يف عام ألف   857.7% ، حيث ارتفع عدد تالميذ املرحلة الثانوية من  5.2التالميذ مبعدل 

% بينام انخفض عدد التالميذ يف مرحلة االساس انخفاضاً 42.9مبعدل  2014/2015ألف تلميذ يف عام  1,225.3

  %.0.6مبعدل   2014/2015ألف تلميذ يف عام  5,448.2ايل  2013/2014ألف تلميذ يف عام  5,483.4طفيفاً من 
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دد طالب البكالريوس املسجلني بالجامعات السودانية انخفاضاً طفيفاً من ) انخفاض ع 19 – 8يالحظ من الجدول ( 

% ، كام انخفضت نسبة  0.5مبعدل  2014/2015طالب يف عام  204,679اىل  2013/2014طالب يف عام  205,673

عام  % يف 51.5اىل  2013/2014% يف عام  52.6الطالب الذكور ملجموع عدد طالب الجامعات انخفاضاً طفيفاً من 

طالب يف عام  62,312اىل  2013/2014طالب يف عام  16,224، وارتفع عدد طالب الدبلوم من 2014/2015

% ، بسبب تزايد اقبال الطالب عىل الدبلومات يف بعض التخصصات يف العام الدرايس  284.1مبعدل  2014/2015

2014/2015 . 

	x�	���n�����	��6�	 	

  الجوي.و  النهريو  البحريو النقــل الربي واملتمثلة يف  السودانوسائل النقل يف هذا القطاع شمل ي

  . ) حجم البضائع املنقولة وعدد الركاب بالوسائل املذكورة20-8( الجدوليوضح 

��	$ )8 - 20(  
 � G���*�� �: '�E���� W8�.7�� >I� >8�K� R��� ����2014  �2015 

 وسيلة النقل
 معدل التغري%  * 2015  2014

  البضائع
 طن)ألف  (

  الركاب
 (ألف راكب)

  البضائع
 طن)ألف (

  الركاب
 (ألف راكب)

 الركاب(%) البضائع(%)

 35.1 ) 8.7(  40,515 18,451 30,000 20,208  ** النقل الربي
 2.7 8.8 193 869 188 799 سكك حديد السودان

 30.8 10.3 3,008 32 2,299 29 النقل الجوي
 )62.7( 33.3 25 100 67 75 الخطوط البحرية السودانية

  )63.6( 78.6 12 25 33 14 النقل النهري

) 7.8(  43,753 19,477 32,587 21,125املجموع  34.3 

، رشكة مطار الخرطوم الدويل ،  هيئة سكك حديد السودانوحدة النقل الربي ، اتحاد غرف النقل السوداين ،  وحدة املالحة النهرية ،  –وزارة النقل املصدر: 
  .رشكة النيل للنقل النهري

  وليةأ * بيانات   
  . وأخرىالسفرية البصات و  ، الحافالتالثقيلة ، ناقالت املواد البرتولية والسوائل  ، الشاحنات اللواريوسائل النقل املتمثلة يف تشمل **  

  

s	7P��	��6��	 	

يف  طنالف  18,451إيل  2014طن يف عام  الف  20,208من   يالرب  حجم البضائع املنقولة بواسطة النقلإنخفض 

اىل  2014شاحنة يف عام  15,179بالرغم من ارتفاع عدد الشاحنات الثقيلة والتناكر من  %8.7مبعدل  2015عام 

الف طن  2,320% ، وذلك بسبب انخفاض منقوالت املواد البرتولية من  20.3مبعدل  2015شاحنة يف عام  18,265
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يف اً راكب الف 30,000عدد الركاب من  بينام ارتفع. %  11.5مبعدل  2015الف طن يف عام  2,053اىل  2014يف عام 

  . % 35.1مبعدل  2015يف عام  اً راكبالف  40,515إىل  2014عام 

s	;���0��	�!	]N@	 	

يف عام  طن الف 869 إىل 2014يف عام  طن ألف 799حجم البضائع املنقولة عرب سكك حديد السودان من  ارتفع

 2014الف راكب يف عام  188،  فيام ارتفع عدد الركاب املنقولني بواسطة السكك الحديدية من %8.8مبعدل  2015

% ، ويعزى ذلك لدخول قطارات نقل ركاب جديدة اضافة اىل اعادة  2.7مبعدل  2015الف راكب  يف عام  193اىل 

  .لعملتشغيل بعض الخطوط التي كانت متوقفة عن ا

s		7�8�	��6��	 	

طن يف  ألف 29من عرب كافة الخطوط الجوية األجنبية والوطنية عرب مطار الخرطوم حجم البضائع املنقولة  إرتفع 

 2014راكب يف عام  الف  2,299ركاب منالعدد  ، كام إرتفع%10.3 مبعدل 2015يف عام  طنألف  32 إىل 2014عام 

  %.30.8 مبعدل 2015راكب يف عام  الف 3,008 إىل

s		
�W���0��	
�<~3��	��#:�	 	

يف  ألف طن 100 إىل 2014يف عام  ألف طن 75من  يةالسودان الخطوط البحريةحجم البضائع املنقولة عرب  إرتفع

ألف راكب يف عام  25إىل   2014ألف راكب يف عام  67، بينام إنخفض عدد الركاب من %33.3مبعدل  2015عام 

الف طن يف عام  719باالضافة اىل إنخفاض خدمات املناولة عرب ادارة الشحن والتفريغ من % ، 62.7مبعدل  2015

  % . 9.8مبعدل  2015الف طن يف عام  648اىل  2014

s	7<L6��	��6�� 

مبعدل  2015طن يف عام الف  25اىل  2014طن يف عام الف  14عرب النقل النهرى من  حجم البضائع املنقولة إرتفع 

إىل   2014راكب يف عام  الف 33%، ويعزى ذلك لتشغيل ميناء اشكيت الربى ، بينام إنخفض عدد الركاب من 78.6

  %، وذلك بسبب تحول املواطنني للسفر عرب  النقل الربى. 63.6مبعدل  2015راكب يف عام  الف 12

يف نقل البضائع والركاب بني ميناء كوستي (السودان) وميناء  نشاط رشكة النيل للنقل النهرى تجدر االشارة اىل ان

  .2011جوبا (جنوب السودان) ، متوقف متاما منذ اواخر عام 
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 .2015و 2014عامي ومقارنته باملستهدف يف  القومية لطرقا ) موقف إنجاز21-8( الجدوليوضح 

��	$ )8 - 21(  
 �j�
�D +���M�6� ����I�� � c	F�*���H Z��&�I�� ����2014  �2015  

  الطول (بالكلم)

 تنفيذ الطرق
2014 2015 * 

  % معدل التغري نسبة التنفيذ % منجز مستهدف نسبة التنفيذ %منجز مستهدف

 )39.1( 46.2 287.212.0378.3174.9 2,386.3  طرق مسفلتة 

 126.3 96.9 44.13.3103.099.8 1,318.0  تأهيل طرق

  الهيئة القومية للطرق والجسور. - وزارة النقل والطرق والجسوراملصدر : 
 وليةأ * بيانات 

كيلومرتاً لربط جميع واليات  174.9حيث تم تشييد ، القومية  الطرق والجسور والكباري  استمر العمل يف تشييد

كيلومرتاً من الطرق بنسبة تنفيذ  99.8تم تأهيل ، كام  2015% عن املستهدف للعام 46.2السودان بنسبة تنفيذ 

  . توسعة عدد من الطرق القومية، باالضافة ايل 2015% عن املستهدف للعام 96.9

 إىل 2014عام ىف  اً كيلومرت  287.2من ة واملنفذة املسفلتالقومية الطرق  انخفاض طول) 21 - 8من الجدول (يتضح 

وزارة النقل نسبة التنفيذ من إجاميل املستهدف يف خطة  تفعت%، كام ار 39.1مبعدل  2015عام  اً ىفكيلومرت  174.9

 44.1هيل من أ عمليات الت ، وارتفعت ايضاً  2015يف عام  %46.2 إىل 2014%يف عام 12.0من  والطرق والجسور

  . %126.3مبعدل  2015يف عام اً كيلومرت  99.8 إىل 2014يف عام  اً كيلومرت 

'j�0���	�,�������+,�	 	

مستخدمة يف ، التنافسية يف سوق خدمات االتصاالت يف السودان من حيث تقديم الخدمة وجودتهارتفعت درجة ا

  حدث التقنيات يف مجال خدمات الهاتف الثابت والسيار واإلنرتنت وخدمات املصارف املختلفة.أ ذلك 

  .2015و 2014 عامييف  رشكات االتصاالت واالنرتنت مشرتيكأعداد ) 22-8( الجدوليوضح 

  

  



  

 

لتغري %  

1.2 ( 

3.2 ( 

1.1 ( 

4.6 

1.9 ( 

26. ( 

3.4 ( 

 انخفض، و  

 

2015  

 معدل ا

)2

 )2

 )1

6

 )9

 )3

 )4

2  

اين لالتصاالت

 . %  1.2عدل 

 ��2014  �5

ف مشرتك)

2015 * 

7,553  

92 

7,461 

11,632 

8,319 

28 

10,130 

201  �2015

ت ورشكة سودا

مبع 2015  عام

22 (  
 y����3������

 عدد (ألف

2014  

7,641  

95 

7,546 

11,123 

8,478 

38 

10,489 

1(  
�3� ����14

ثابت لالتصاالت

يف اً مشرتك الف
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رشكة ثكال من

ا 7,553 إيل 20

��E�� �: Q�

 

MTN  (  

� �: Q�E��N

ك ت (سوداتل )

014 يف عام اً رتك

Q�E��N��� ��	9

 الشــــركـة

( سوداتل )الت 

 تصاالت

 التصاالت

)زين ف السيار (

N الهاتف السيار (

   االنرتنت

  صاالت
  .  2015بتمرب 

N��� ��	9�

لالتصاالت انية

مشرتالف  7,64

9�

السودانية لالتصا

رشكة ثابت لالت  

رشكة سوداين لال 

السودانية للهاتف

ن لخدماتإ م يت

  نار لالتصاالت

عدد مستخدمي

الهيئة القومية لالتص
حتى نهاية سب –وليةأ

الرشكة السود

41مشرتكيها من 

الرشكة 

    

    

رشكة ال

مإرشكة 

رشكة كن

إجاميل 

املصدر: ا
أ* بيانات 

تشمل

عدد مش
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) ، حيث سجلت زينة السودانية للهاتف السيار (رشكال ىف جميع رشكات االتصاالت عدااملشرتكني إنخفض عدد 

  %. 4.6ارتفاعا مبعدل 

يف عام  مشرتكاً لف أ  10,130 ىلإ 2014يف عام  مشرتكاً لف أ  10,489 نرتنت مناإل  مستخدميعدد إنخفض إجاميل 

  % . 3.4مبعدل  2015

'j�@��@	
!��0���	
�6���	 	

املصادر الهامة ملوارد النقد االجنبي عىل املستوىني العاملي واملحيل ، ويف اطار تنويع  من السياحةيعترب قطاع 

واستقطاب املزيد من املوارد اولت وزارة السياحة والجهات االخرى ذات الصلة اهتامما مقدرا بتطوير املناطق 

 السياحية واالثرية يف السودان لجذب السياح . 

  .2015و 2014 عامييف  ح وإنفاقهمعدد السيا ) 23-8( الجدوليوضح 

��	$ )8- 23(   
  "F��^�D� i��*�� �	9� ����2014  �2015  

 العام                             
  البيان 

2014  2015 * 
  معدل التغري %

  8.4 683,618741,000  ( سائح )عدد السياح 
  8.8  930.7  855.4  انفاق السياح (مليون دوالر)

  السياحة واآلثار والحياة الربيةاملصدر : وزارة 
 وليةأ * بيانات 

سائحاً يف   741,000اىل  2014يف عام سائحاً  683,618 ) ارتفاع عدد السياح من  23-8الجدول (يتضح من 

مليون  930.7 إىل 2014يف عام   مليون دوالر 855.4 من  ةالسياح وارتفاع العائد من، % 8.4مبعدل   2015عام 

  %.8.8مبعدل  2015دوالر يف عام 
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l@����	�����	 	

�9"�:�	F"�G���	 	

تعد التجارة الخارجية من القطاعات الحيوية للدول متقدمة كانت أو نامية، فالتجارة الخارجية تربط الدول مع 

بعضها البعض، وتساعد يف زيادة رفاهية الشعوب وذلك بإتاحة خيارات متنوعة يف مجاالت اإلنتاج واإلستهالك 

  واإلستثامر. 

يتناول هذا الفصل بيشء من التفصيل حجم التبادل التجاري للسلع صادراً ووارداً بني جمهورية السودان والعامل 

  الخارجي. 

إىل زيادة الصادرات غري البرتولية، وذلك  2015هدفت السياسة العامة للدولة يف مجال التجارة الخارجية يف عام  

رات غري البرتولية (الذهب واملعادن والرثوة الحيوانية والحبوب بإصدار حزمة سياسات ركزت عىل تشجيع  الصاد

الزيتية والصمغ واألعالف والصادرات الصناعية)، بجانب تحسني تنافسية الصادرات بوجه عام وفتح أسواق جديدة، 

ة التي ميكن مع تبني الدولة سياسة ترشيد اإلسترياد بالرتكيز عىل خفض إسترياد السلع الكاملية والسلع غري الرضوري

  إنتاجها محلياً.

كام عملت الدولة عىل تنظيم تجارة الحدود، وسعت إىل تفعيل التعاون اإلقتصادي مع السوق املشرتكة لرشق 

) بهدف فتح مزيد من األسواق GAFTA)، ومنطقة التجارة العربية الحرة الكربى (  COMESAوجنوب أفريقيا ( 

 للصادرات السودانية.

	;�a���	'	j,�&'	7"�G��� 

  2015و  2014) امليزان التجارى خالل عامى 1-9يوضح الجدول (

 ) ��	$9 - 1 ( 
  ����� %&�
��� G�a����2014  �2015  

  مليون دوالر                  

  معدل التغري %   2015 2014  البيان

 )F.O.B( 4,454.0 3,169.0 )28.8الصادرات (

 )53.8( 627.2 1,357.0  الصادرات  البرتولية

 )17.9 ( 2,541.8 3,097.0  الصادرات غري البرتولية

 C.I.F(  9,211.3 9,508.7 3.2الواردات (

 3.33 )6,339.7( )4,757.3(  امليزان التجاري



 

مليـون  6,3

ت البرتولية 
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��

 

��

��

339.7إىل  201

 قيمة الصادرات

4,45

000.0
000.0
000.0
000.0
000.0
000.0
000.0
000.0

0.0
000.0
000.0
000.0
000.0
000.0
000.0
000.0
000.0
000.0
000.0
000.0

14 دوالر عـام 

ج عن انخفاض

20  

3.7

1
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مليون 4,757.3
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2014 �015
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3
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 ) ��	$9 – 2 (  

  ����� ����*�� ��&�����4201  �2015      
( مليون دوالر )    

  املصدر: هيئة الجامرك ووزارة النفط  
  قيمة الصادرات الخاصة بالرشكات العاملة يف مجال البرتول بدولة جنوب السودان. شملتال بيانات صادر النفط الخام  *
 

مليون  3,169إىل  2014مليون دوالر خالل عام  4,454) انخفاض قيمة الصادرات من  2 -9يتضح من الجدول ( 

  %.28.8مبعدل  2015دوالر خالل عام 

 الوحدة السلــــــــع
20142015 

 القيمة الكمية نسبة املساهمة % القيمة الكمية
نسبة 

 املساهمة %
معدل 
 التغري%

 (53.8) 19.8 1,35730.5627   الصادرات البرتولية
 (51.9) 18.1 12,821,8181,19426.812,115,647574 برميلالبرتول الخام *

 (67.5) 1.7 174,0461633.784,08653 طن مرتيمشتقات برتولية
 (17.9) 80.2 3,09669.52,542   الصادرات غري البرتولية

 (42.4) 23.8 1,30729.4753  السلع املعدنية
 (42.9) 22.9 30,4451,27128.519,389726 كيلو جرامالذهب

 (25.0) 0.9 360.827  معادن أخرى
 6.3 28.7 85619.2910  الرثوة الحيوانية

 (10.4) 15.6 4,062,01455012.35,476,356493 رأسضان
 25.0 8.2 155,7292084.7194,834260 رأسجامل
 40.0 0.4 16,389100.214 رأسأبقار
 36.4 0.9 320,691220.5452,06230 رأسماعز
 260.0 2.3 4,788200.520,56372 طن مرتيلحوم
 (20.9) 1.1 431.034 قيمةجلود

 133.3 0.2 30.17 " حيوانات حية أخرى
 (3.2) 26.3 86219.4834  السلع الزراعية

 15.5 3.5 59,733972.290,921112  طن مرتي العريبالصمغ
 6.5 2.0 21,904621.438,42266 "    " صمغ هشاب         
 14.3 1.3 37,829350.850,41340 "    "صمغ طلح         
  0.2 0.02,0866-- "    "صمغ بدرة         

 14.7 1.2 99,374340.829,64439 بالةقطن
 366.7 0.9 19,07160.1107,34128 طن مرتيذرة

 (2.8) 14.3 299,70746610.5307,363453 "    "سمسم
 5.6 0.6 13,679180.414,25319 "    "كركدى

 (50.0) 0.1 5,88860.13,2963 "    "فول سوداين
 93.8 1.0 41,386160.456,30231 "    "حب بطيخ

قيمة  سلع زراعية أخرى  2194.9149 4.7 (32.0) 
 (46.3) 0.7 410.922 "املواد املصنعة

 (23.3) 0.7 300.723 "أخرى
 (28.9) 100.0 3,169  100.0 4,454    املجموع
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���S3��	��"�����v&	 	
مبعدل  2015مليون دوالر يف عام  627إىل  2014مليون دوالريف عام  1,357انخفضت قيمة الصادرات البرتولية من 

مليون دوالر يف  574إىل  2014مليون دوالر يف عام  1,194%، حيث انخفضت قيمة صادر البرتول الخام من 53.8

مليون   163نخفاض الكميات واألسعار،كذلك انخفضت قيمة صادرات املشتقات البرتولية مننتيجة ال  2015عام 

  % نتيجة النخفاض الكميات.67.5مبعدل  2015مليون دوالر يف عام  53إىل  2014دوالر يف عام 

  العاملة يف مجال النفط.)  11( تجدر اإلشارة إىل أن صادر النفط الخام ميثل نصيب الرشكات األجنبية

	��"�����v/
���S3��	tu	 	
مليون دوالر يف عام  2,541.8إىل  2014مليون دوالر يف عام  3,097.0انخفضت قيمة الصادرات غري البرتولية من  

%، نتيجة النخفاض قيمة صادرات السلع املعدنية واملواد املصنعة وبعض السلع األخرى، بالرغم 17.9مبعدل  2015

  ت الرثوة الحيوانية.من حدوث ارتفاع يف قيمة صادرا

i. 		
�W���	l*0��	 	
مليـون دوالر يف عـام  752.8إىل  2014مليـون دوالر يف عـام   1,307.9انخفضت قيمة صادرات السلع املعدنيـة مـن

مليون  725.7إىل  2014مليون دوالر  يف عام  1,271.3% نتيجة النخفاض قيمة صادر الذهب من 42.4مبعدل  2015

% (ال تشمل الصادرات الذهب بغرض التصـنيع واإلعـادة)، ويعـزى ذلـك النخفـاض 42.9 مبعدل 2015دوالر يف عام 

، وكذلك 2015كيلو جرام يف عام  19,389.2إىل  2014كيلو جرام يف عام   30,444.9الكميات املصدرة من الذهب من

  انخفاض األسعار . 

ii. 	
�W���1�	F�<E��	 	
 2015مليون دوالر يف عام  910إىل  2014مليون دوالر يف عام   856.0الرثوة الحيوانية من ارتفعت قيمة صادرات

 2015مليون دوالر يف عام  72 إىل 2014مليون دوالر يف عام  20 اللحوم من %، نتيجة الرتفاع قيمة صادر6.3مبعدل 

انات الحية وكذلك ارتفاع قيمه صادر الجامل واملاعز واألبقار والحيو  % نتيجة الرتفاع الكميات املصدرة،260مبعدل 

األخرى، وذلك الرتفاع األسعار والكميات املصدرة إضافة إىل سياسات بنك السودان املركزي القاضية بأن يتم تصدير 

  املوايش الحية وفق طريقة الدفع املقدم أو االعتامدات املستندية.

  

  

                                                            
نصيب الرشكات األجنبية ضمن صادرات السودان حسب متطلبات دليل ميزان املدفوعات الصادر عن صندوق متضمنة تقيد صادرات النفط الخام )   11

  النقد الدويل.
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iii. 		
���"a��	l*0�� 

 2015مليون دوالر يف عام  834إىل   2014مليون دوالر يف عام   862من انخفضت قيمة صادرات السلع الزراعية 

% وسلع زراعيه 2.8% والسمسم مبعدل 50%، نتيجة النخفاض قيمة صادرات الفول السوداين مبعدل 3.2مبعدل 

  %، بالرغم من ارتفاع قيمة صادرات الذرة والصمغ العريب والقطن وحب البطيخ والكركدي.32أخرى مبعدل 

��0��	�����	\W�	 	
 2015مليون دوالر يف عام  03.إىل  2014مليون دوالر يف عام  06.انخفضت قيمة صادرات الفول السوداىن من 

  .2015طن مرتي  يف عام   3,296إىل 2014طن مرتي يف عام  5,888% النخفاض الكميات املصدرة من 50مبعدل 

		F"g��	 	
مبعدل  2015مليون دوالريف  عام  28.0إىل  2014مليون دوالر يف عام   6.0ارتفعت قيمة صادر الذرة من   

، 2015طن مرتي يف عام  107,341إىل  2014طن مرتي يف عام  19,071 %، الرتفاع الكميات املصدرة من366.7

  ويعزى ذلك للسياسات التجارية الخاصة بفك حظر صادر الذرة.

	\Q<���	w)���	 	
مبعدل  2015مليون دوالر يف عام  112.0إىل  2014مليون دوالر يف عام  97.0ارتفعت قيمة صادر الصمغ العريب من 

طن مرتي يف عام  21,904%، وذلك نتيجة الرتفاع الكميات املصدرة من صمغ الهشاب (ذي السعر األعىل) من 15.5

 ات املصدرة من صمغ الطلح (ذي السعر األدىن) من، وكذلك ارتفاع الكمي2015طن مرتي يف عام  38,422إىل  2014

 2,086، إضافه اىل تصدير صمغ بدرة مبقدار 2015طن مرتي يف عام  50,413إىل  2014طن مرتي  يف عام  37,829

 .2015طن مرتي يف عام 

		d#���	 	
مبعدل  2015 مليون دوالر يف عام 39.0إىل  2014مليون دوالر يف عام  34.0ارتفعت قيمة صادر القطن من    

  %، لزيادة األسعار.14.7

	}�#3��	h! 

مبعدل  2015مليون دوالريف عام  31.0إىل  2014مليون دوالر يف عام  16.0ارتفعت قيمة صادر حب البطيخ من   

  % وذلك الرتفاع الكميات املصدرة.93.8
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2		���"����	v	 	
 2014لواردات خالل عامي )  الرتكيبة السلعية ل4 -9و الشكل ( 2015و  4201) الواردات لعامي 3- 9يوضح الجدول(

  .2015)  نسب مساهمة الواردات خالل عام 5  -9الشكل (و  2015و 

) ��	$9  \3(  
  ����� W�*�� e*Y ���&����2014  �2015        

  والر)د(مليون                                                                                                                       

  السلع
  

 الوحدة

2014 2015 
  معدل التغري

  الكمية %
  القيمة 
(CIF) 

نسبة 
املساهمة 

%  
  الكمية

  القيمة 
(CIF) 

نسبة 
املساهمة 

%  

 )5.1( 22.4 2,132.9  24.4 2,247.8    مواد غذائية
 (49.1) 5.6 532.2 1,522,731 11.4 1,046.5 2,177,962 طن مرتي القمح 

 522.8 2.4 223.6 441,389 0.4 35.9 64,557 "    "  دقيق القمح
 19.6 5.8 550.1 1,299,255 5.0 460.1 810,626 "    " سكر

 14.1 2.6 243.2 273,946 2.3 213.2 164,575 "    " زيوت حيوانية ونباتية
 53.4 0.9 89.1 34,529 0.6 58.1 17,686 "    " منتجات األلبان

 43.0 1.0 96.5 123,834 0.7 67.5 73,508 "    "  الخرضوات ومنتجاتها
 (24.6) 0.6 52.4 30,235 0.8 69.5 35,184 "    "  شاي

 13.0 0.4 41.8 98,506 0.4 37.0 66,052 "    " الفواكه ومنتجاتها
 34.5 0.5 46.4 38,016 0.4 34.5 23,590 "    " بن

 14.2 2.7 257.6  2.4 225.5  قيمة مواد غذائية أخرى
 20.4 20.4 1,941.3  17.5 1,613.0  " مصنوعات

 6.9 17.3 1,649.7  16.8 1,543.3  "  آالت ومعدات
 (17.6) 15.2 1,446.9  19.1 1,756.4  "  مواد خام

 (21.9) 12.5 1,189.4  16.5 1,523.6  " منها : املنتجات البرتولية
 10.6 2.7 257.5  2.5 232.8  قيمة أخرى من املواد الخام

 28.9 9.6 910.6  7.7 706.6  " وسائل النقل
 0.6 9.8 929.0  10.0 923.1  " مواد كياموية

 12.1 4.8 461.0  4.5 411.4  "  األدويةمنها: 
 (8.5) 4.9 468.0  5.6 511.7  "  أخرى من املواد الكياموية  

 28.3 4.2 395.3  3.3 308.1  " منسوجات
 (17.5) 0.8 79.3  1.0 96.1  " املرشوبات والتبغ

 40.2 0.2 23.7  0.2 16.9  " سلع أخرى
 3.2 100.0 9,508.7  100.0 9,211.3    املجموع الكيل

 املصدر: هيئة الجامرك ووزارة النفط
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1 16.8 

79.3 
23.7 

يتضح

دوالر يف
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وسلع أخرى، بيـنام انخفضـت قيمـة واردات املـواد الغذائيـة واملـواد الخـام واملرشـوبات  واملعدات واملواد الكياموية

  والتبغ. 

	��6��	�J�@�	v&	 	
 2015مليون دوالر يف عام  910.6إىل  2014مليون دوالر يف عام  706.6ارتفعت قيمة واردات وسائل النقل من 

  % .28.9مبعدل 

		��9�06��	v/	 	
 2015مليـون دوالر  يف عـام  395.3إىل  2014مليـون دوالر يف عـام  308.1ارتفعت قيمـة واردات املنسـوجات مـن 

  .%28.3مبعدل 

'	����6���	vx	 	
 2015مليـون دوالر يف عـام  1,941.3إىل  2014مليـون دوالر  يف عـام  1,613ارتفعت قيمة واردات املصنوعات من 

  %.  20.4مبعدل 

'	������	�,��	v�	 	
مليـون دوالر يف عـام   1,649.7إىل 2014مليـون دوالر يف عـام  1,543.3ارتفعت قيمة واردات اآلالت واملعدات من 

  %. 6.9مبعدل  2015

%�'	
���)�N��	�����	v	 	
 2015مليـون دوالر يف عـام   929إىل 2014مليـون دوالر يف عـام  923.1ارتفعت قيمة واردات املواد الكيامويـة مـن 

 %. 0.6مبعدل 

'	
�J�gm��	�����v�	 	
 2014مليـون دوالر يف عـام  2,133إىل  2014مليون دوالر يف عـام  2,248انخفضت قيمة واردات املواد الغذائية من 

مليـون دوالر  532.2 إىل 2014مليون دوالر يف عـام  1,046.5% نتيجة النخفاض قيمة واردات القمح من 5.1مبعدل 

مليـون دوالر يف عـام  52.4إىل  2014مليـون دوالر يف عـام  69.5%،  ومنتجات الشاى من 49.1مبعدل  2015يف عام 

 %.24.6مبعدل  2014

vZ	'	��:�	�����	 	
انخفضت قيمة واردات املواد الخام (املنتجات البرتولية وخام البالستيك وخام املطـاط والشـحوم والبـذور والتقـاوى 

%، حيث 17.6مبعدل  2015مليون دوالر يف عام  1,446.9إىل  2014مليون دوالر يف عام  1,756وورق التغليف) من 

مليـون دوالر يف  1,189.4إىل  2014مليون دوالر يف عام  1,524انخفاضاً من  سجلت قيمة واردات املنتجات البرتولية
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إىل  2014مليـون دوالر يف عـام  144.9%، نتيجة النخفاض قيمة واردات الغاز الطبيعـي مـن 21.9مبعدل  2015عام 

مليون  872.6 إىل  2014مليون دوالر يف عام  1,184%، والجازولني من 43.1مبعدل  2015مليون دوالر يف عام  82.4

مليـون دوالر  129.8إىل  2014مليون دوالر يف عام  175.7%، وزيوت التشحيم من 26.3مبعدل  2015والر يف عام د

  "). -19% (انظر امللحق " أ26.1مبعدل  2015يف عام 

'	w3����	��Q�<B��v�	 	
 2015عـام يف مليـون دوالر  79.3إىل  2014عام يف مليون دوالر  96.1قيمة واردات املرشوبات والتبغ من  انخفضت

  %.17.5مبعدل 

		'	
�9"�:�	F"�G���	D�K<R	l�	7"�G���	;�a���	'��W�X	 	
 .2015و  4201) امليزان التجاري مع أهم رشكاء التجارة الخارجية لعامي 4- 9يوضح الجدول(

) ��	$9  \4(  
 ��$&�,�� P&�
��� R�E�� "#� W� %&�
��� G�a����  

 ���9 �;<2014  �2015 
 (مليون دوالر)                                                                                                                                  

 الدولة
20142015  

 الواردات الصادرات
امليزان

 التجاري
 امليزان التجاري الواردات الصادرات

 (1,419.7)  2,159.2 739.5(429.6) 1,847.9  1,418.3 الصني
 (757.3)  794.7 37.4(692.2) 736.5  44.3 الهند
 (375.4)  410.4 35.0(262.4) 283.6  21.2 تركيا

 (352.8)  353.8 1.1(247.4) 247.9  0.5 تايالند
 (316.8)  317.1 0.3(683.9) 684.0  0.1 ماليزيا
 (299.4)  301.8 2.3(208.5) 212.5  4.0 اليابان
 (265.0)  569.4 304.4(279.5) 491.9  212.4 مرص

 (95.7)  836.0 740.3 370.1 941.5  1,311.6  اإلمارات العربية
  220.9  436.7 657.6 220.0 415.3  635.3 السعودية

  املصدر: هيئة الجامرك ووزارة النفط       
  CIF، الواردات FOB ملحوظة : الصادرات       

كان لصالح الرشكاء التجاريني، فيام عدا اململكة العربية  2015) أن امليزان التجاري يف عام  4 – 9يتضح من الجدول ( 

نتيجة  2015يسجل فائضاً يف عام  السعودية حيث استمر موقف امليزان التجاري مع اململكة العربية السعودية

الرتفاع قيمة صادرات السودان من الجلود واللحوم، بينام يرجع السبب ىف تحول وضع امليزان التجاري مع دولة 

 2015مليون دوالر ىف عام  95.7إىل عجز  2014مليون دوالر يف عام  370.2اإلمارات العربية املتحدة من فائض 

  ب والسمسم، وزيادة قيمة الواردات من املواد الخام.األمباز والحيوانات الحية والذه النخفاض قيمة  صادر
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�)�*���	���N����	
�9"�:�	;���0��	F"��	'�E��X	 	
موقف تجارة السودان الخارجية مع السوق املشرتكة لدول رشق  ) ( ب )5 – 9( أ ) و ()5 – 9( نييوضح الجدول

  .2015و  2014) لعامي GAFTA( ) ومنطقة التجارة العربية الحرة الكربىCOMESAوجنوب أفريقيا (

) ��	$9  \5( (�)  

) ��I��:� '�/$� M�� ��	� �E��N��� M�*�� W� %&�
��� G�a����COMESA (  

 �����2014  �2015  
  (مليون دوالر)     

  

 دول التكتل األقليمى
2014 2015  

 امليزان التجاري الواردات الصادرات امليزان التجاري الواردات الصادرات

 0.1 0.0 0.1(0.1)0.00.1 جيبوىت
 43.4 43.3 31.284.786.7 115.9 اثيوبيا
 (53.9) 55.1 1.2(77.0)1.078.0 كينيا

 (45.5) 45.6 0.1(32.9)3.035.9 يوغندا
 (29.7) 29.7 0.0(35.3)0.035.3 زمبابوى

 (265.0)569.4 304.4(279.5)491.9 212.4 مرص
 (7.2) 7.2 0.0(1.4)0.01.4 زامبيا
 (1.9) 2.1 0.2(0.8)0.00.8 رواندا

 (0.9) 1.3 0.4(4.0)0.04.0 بورندى
 (0.0) 0.0 0.0(0.2)0.10.2 سيشل
 21.4 0.0 0.019.321.4 19.3 اريرتيا
 (0.5) 0.5 0.0(2.8)0.12.9 مالوى

 0.0 0.0 0.0(0.6)0.00.6 موريشص
 (0.8) 1.2 5.10.24.90.5 ليبيا

 0.0 0.0 0.00.00.00.0 جزر القمر
 (0.0) 0.0 0.0(0.4)0.00.4 مدغشقر

 (19.0) 19.3 0.3(4.1)8.812.9 سوازيالند
 0.0 0.0 0.00.00.00.0 الكنغو الدميوقراطية

 (359.4) 774.7 415.3(330.1)695.8 365.7  املجموع
  املصدر: هيئة الجامرك           
  ملحوظة : بيانات مرص وليبيا مضمنة يف املنطقة العربية الحرة الكربى والسوق املشرتكة لرشق وجنوب أفريقيا .            
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) COMESAوجنوب أفريقيا (السوق املشرتكة لرشق مع أن امليزان التجاري للسودان  (أ) )5ـ  9يتضح من الجدول (

إىل  2014عام  يفمليون دوالر  330.2مل يكن لصالح السودان،  حيث ارتفع العجز من  2015و  2014خالل عامي 

  .2015عام يف مليون دوالر  359.4

) ��	$9  \5( (')  
) T�7?�� P���� ��H���� P&�
��� �I6/� W� %&�
��� G�a����GAFTA ����� (2014  �2015  

  (مليون دوالر)     
  

 دول التكتل األقليمى
2014 2015  

 امليزان التجاري الواردات الصادرات امليزان التجاري الواردات الصادرات
 (265.0)  569.4  304.4(279.5) 491.9  212.4مرص
 (0.8)  1.2  0.5 4.9 0.2  5.1ليبيا

  0.7  4.4  5.1(7.3) 7.3  0.0املغرب
  0.6 12.4  13.0 13.1 3.7  16.9تونس

  3.4  0.1  3.5(8.7) 10.5  1.9الجزائر
 (95.7)  836.0  740.3 370.2 941.5  1,311.6 اإلمارات العربية 

 (2.3)  2.9  0.5(1.5) 2.7  1.2البحرين
  0.2  0.0  0.2 0.3 0.0  0.3العراق
 (97.1)  126.1  29.0(66.0) 98.1  32.1االردن

 (11.1) 17.8  6.7 2.2 14.4  16.6الكويت
  24.0 12.9  36.9 16.1 13.2  29.3لبنان
 (14.9) 15.3  0.4(27.7) 30.3  2.6عامن
  3.2 18.6  21.9(63.5) 73.8  10.3قطر

  220.9  436.7  657.6 220.0 415.3  635.3 السعودية
  6.2  4.6  10.8 56.0 4.2  60.3سوريا
  2.7  0.2  2.9(32.5) 41.6  9.1اليمن
  0.0  0.0  0.0 0.0 0.0  0.0أخرى

 (224.9) 2،058.6 2،148.7196.31،833.7 2,345  املجموع
  املصدر: هيئة الجامرك 

  ملحوظة : بيانات مرص وليبيا مضمنة يف املنطقة العربية الحرة الكربى والسوق املشرتكة لرشق وجنوب أفريقيا .            
  

 ) GAFTAمنطقة التجارة العربية الحرة الكربى (مع  أن امليزان التجاري للسودان  )ب( )5ـ  9يتضح من الجدول (

نتيجة  2015مليون دوالر يف عام  224.9إىل عجز مببلغ  2014عام يف مليون دوالر  196.2من فائض مببلغ تحول 

  للعجز يف امليزان التجاري مع دولة اإلمارات العربية.
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) ��	$9  \6(  
) ��I��:� '�/$� M�� ��	� �E��N��� M�*�� ��#�*� e*�COMESA (  

) T�7?�� P���� ��H���� P&�
��� �I6/��GAFTA ���9 �;< G���*�� ��&��_ �: (2014 �2015   
  (نسبة املساهمة %)                                                                                               

     

  املصدر: هيئة الجامرك          

  ملحوظة : بيانات مرص وليبيا مضمنة يف املنطقة العربية الحرة الكربى والسوق املشرتكة لرشق وجنوب أفريقيا.     
  

) من GAFTA) ارتفاع نسبة الصادرات إىل منطقة التجارة العربية الحرة الكربى ( 6 – 9يتضح من الجدول ( 

من جملة قيمة صادرات السودان، ويعزى ذلك الرتفاع نسبة صادر اللحوم  2015% عام 57.9إىل  2014% عام 52.6

من إجامىل قيمة اللحوم املصدرة، وارتفاع نسبة صادر الفول  2015% ىف عام 64.3إىل  2014% ىف عام  9.5من 

من إجاميل قيمة الفول السوداين املصدرة، باالضافه اىل  2015% ىف عام 68إىل  2014% ىف عام 36.1السوداين من 

من إجامىل قيمة الحيوانات  2015% عام ىف 96.6إىل  2014% ىف عام  93.3ارتفاع نسبة صادر الحيوانات الحيه من 

من إجاميل قيمة  2015% ىف عام 95.3إىل  2014% ىف عام 93.4الحيه كذلك ارتفعت نسبة صادر الذهب من 

  الذهب املصدر.

 2014% ىف عام 8.2فقد ارتفعت من نسبة من  (COMESA)أما الصادرات للسوق املشرتكة لرشق وجنوب أفريقيا 

% ىف 4.1من إجاميل قيمة صادرات السودان نتيجة الرتفاع نسبة صادر الفول السوداىن من  2015م % ىف عا13.1إىل 

 املجموعة السلعية

2014 2015 
منطقة التجارة 
العربية الحرة 

الكربى 
)GAFTA( 

السوق املشرتكة لدول 
رشق وجنوب أفريقيا 

)COMESA( 

دول 
 أخرى

منطقة التجارة 
العربية الحرة 

الكربى 
)GAFTA( 

السوق املشرتكة لدول 
رشق وجنوب أفريقيا 

)COMESA( 

دول 
 أخرى

 4.7 0.1 95.3 6.0 0.6 93.4 ذهب

 3.4 27.7 96.6 6.7 15.3 93.3 حيوانات حية

 99.5 0.5 0.0 31.6 8.9 65.9 امباز

 28.9 18.4 68.0 63.0 4.1 36.1 فول سوداىن

 38.3 6.7 56.0 54.6 2.1 43.4 جلود

 58.5 9.8 41.5 58.4 11.1 41.6 سمسم

 35.7 1.3 64.3 90.5 1.2 9.5 لحوم

 69.1 30.9 29.9 58.3 41.7 32.4 قطن

 91.5 8.5 0.0 92.0 6.7 1.3 البرتول ومنتجاته

 93.1 4.7 2.6 97.1 1.6 1.7 صمغ عرىب

 47.2 26.5 34.8 41.7 21.4 46.0 أخرى

 38.7 13.1 57.9 44.0 8.2 52.6 اإلجاميل
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من إجاميل قيمة صادر الفول السوداىن وارتفاع صادر الحيوانات الحية من  2015% ىف عام 18.4إىل  2014عام 

املصدرة، باالضافه الرتفاع نسبة من إجاميل قيمة الحيوانات الحية  2015% ىف عام 27.7إىل  2014% ىف عام 15.3

  صادر الجلود والبرتول ومنتجاته والصمغ العريب ارتفاع طفيف.  

) ��	$9  \7(  
) ��I��:� '�/$� M�� ��	�  �E��N��� M�*�� ��#�*� e*�COMESA (  

 )T�7?�� P���� ��H���� P&�
��� �I6/��GAFTAG���*�� ���&�� �: (  
  ���9 �;<2014  �2015  

  ( نسبة املساهمة %)                                                                                                               

  املصدر: هيئة الجامرك        
  ملحوظة : بيانات مرص وليبيا  مضمنة يف املنطقة العربية الحرة الكربى والسوق املشرتكة لدول رشق وجنوب أفريقيا .      

  

من  (GAFTA)) انخفاض نسبة الواردات من منطقة التجارة العربية الحرة الكربى  7 – 9يتضح من الجدول ( 

من جملة قيمة واردات السودان، وارتفاع نسبة قيمة الواردات من  2015% عام ىف 21.6إىل  2014% ىف عام 23.3

من إجاميل  2015% ىف عام 8.1إىل  2014% ىف عام 7.6من  (COMESA)السوق املشرتكة لرشق وجنوب أفريقيا 

لكربى أهم مصادر واردات املواد الخام، قيمة واردات السودان، حيث شكلت منطقة التجارة العربية الحرة ا

%، من إجاميل قيمة الواردات من هذه السلع عىل 41.9%، 43.6%، 71.5والكيامويات واملنتجات البرتولية، بنسبة 

، بينام شكلت املرشوبات والتبغ واملواد الخام أهم الواردات من منطقة السوق املشرتكة لرشق 2015التوايل لعام 

  % عىل التوايل.13.2%، 61.3قيا بنسبة ووسط وجنوب أفري

2014 2015 

 املجموعة السلعية

منطقة التجارة 
العربية الحرة 

الكربى 
)GAFTA( 

السوق املشرتكة 
لرشق وجنوب 

أفريقيا 
)COMESA( 

 دول أخرى

التجارة منطقة 
العربية الحرة 

الكربى 
)GAFTA( 

السوق املشرتكة 
لرشق وجنوب 

أفريقيا 
)COMESA( 

 دول أخرى

 58.1 2.8 41.9 51.6 3.4 48.4 منتجات برتولية
 28.5 13.2 71.5 33.1 11.8 66.9 مواد خام

 54.6 9.6 43.6 55.4 7.7 43.9 الكيامويات
 74.9 11.2 24.7 75.0 10.2 24.3 مصنوعات

 86.9 4.2 12.8 85.2 4.7 14.4 آالت ومعدات
 90.2 4.6 9.7 90.9 3.2 8.7 املنسوجات

 85.8 11.3 8.1 87.4 10.4 6.8 مواد غذائية
 34.6 61.3 16.0 44.9 52.6 6.3 مرشوبات وتبغ

 94.1 1.7 5.9 93.9 1.7 6.1 وسائل نقل
 66.3 29.1 7.0 59.7 13.7 31.5 أخرى

 76.2 8.1 21.6 74.5 7.6 23.3 اإلجاميل 
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�%��`	'��Q�" '	
�9"�:�	;���0��	F"��	 	
بينام كانت  2015% من إجاميل قيمة الصادرات خالل عام 58متثل الدول العربية السوق الرئييس للصادرات بنسبة 

% من إجاميل قيمة الواردات 44، وظلت الدول اآلسيوية متثل املصدر الرئييس للواردات بنسبة 2014% خالل عام 53

تحول إىل الصني والهند والسعودية واإلمارات العربية ، بسبب ال2014% خالل عام 43مقارنة بنسبة  2015خالل عام 

  املتحدة وماليزيا كرشكاء تجاريني رئيسيني، وفيام ييل إتجاه كل من الصادرات والواردات : 

1'	��"�����	�%��`v	 	
 .2015و  4201لعامي رشكاء التجارة الخارجية الرئيسيني يف مجال الصادرات ) 8- 9يوضح الجدول(

) ��	$9  \8(  
��&����� ��
� �: Q��*�8��� ��$&�,�� P&�
��� R�E��  

 ���9 �;<2014  �2015  
  (مليون دوالر)                                                                                             

  املصدر : هيئة الجامرك      

 املستوردون
2014 2015 

 FOBالقيمة 
النسبة من إجاميل 

 الصادرات %
 FOBالقيمة 

النسبة من إجاميل  الصادرات 
% 

 23.4  740.3  29.4 1,311.6 اإلمارات العربية 
 23.3  739.5  31.8 1,418.3الصني

 20.8  657.6  14.3 635.3السعودية
 9.6  304.4  4.8 212.4مرص

 2.7  86.7    2.6 115.9اثيوبيا
 1.4  45.7    39.90.9فرنسا
 1.2  37.4    44.31.0الهند
 1.2  36.9    29.30.7لبنان
 1.1  35.0    21.20.5تركيا

 0.9  29.0    32.10.7األردن
 0.9  28.1    63.11.4كندا
 0.7  21.9    10.30.2قطر

 0.7  21.4    19.30.4اريرتيا
 0.5  15.8    17.00.4اليونان
 0.4  13.0    16.90.4تونس
 0.4  11.2    13.30.3أملانيا
 0.3  10.8    60.31.4سوريا

 0.3  8.3      5.60.1هولندا
 9.6  302.8  8.2 366.1الدول األخرى

 100 1003,169.0 4,453.7 املجموع
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 2015) أن دولتي اإلمارات العربية والصني شكلتا أكرب األسواق لصادرات السودان ىف عام 8 -9يتضح من الجدول (  

% من إجامىل قيمة الصادرات 23.4مليون دوالر بنسبة  740.3حيث بلغت الصادرات لدولة اإلمارات العربية 

مليون   739.5ام بلغت قيمة الصادرات إىل الصنيوتعترب سلعة الذهب أكرب السلع املصدرة إىل دولة اإلمارات، ك

وتعترب سلع البرتول  2014% عام 31.8مقارنة بنسبة  2015% من إجامىل قيمة الصادرات ىف عام 23.3دوالر بنسبة 

الخام والسمسم والقطن من أكرب السلع املصدرة إىل الصني، ثم اململكة العربية السعودية والتي ارتفعت صادرات 

% من إجامىل 20.8بنسبة  2015مليون دوالر ىف عام  657.6إىل  2014مليون دوالر ىف عام  635.3السودان إليها من 

قيمة الصادرات، وتتمثل أهم السلع املصدرة للسعودية يف الحيوانات الحية والسمسم واللحوم، أما الصادرات إىل 

% من 9.6بنسبة  2015مليون دوالر ىف عام  304.4إىل  2014مليون دوالر ىف عام  212.4مرص فقد ارتفعت من 

  جامىل قيمة الصادرات، وأهم السلع املصدرة إليها هي الحيوانات الحية والسمسم والقطن. إ 

2	���"����	"����v:	 	
 .2015و  4201لعامي رشكاء التجارة الخارجية الرئيسيني يف مجال الواردات ) 9- 9يوضح الجدول(

) ��	$9  - 9( 
 �;< ���&���� ��
� �: Q��*�8��� ��$&�,�� P&�
��� R�E�� ���92014  �2015 

  (مليون دوالر)                                                                                                                              

  املصدر: هيئة الجامرك.   * تشمل تكلفة النقل والتأمني.  

 مصادر الواردات
20142015 

 *)CIFالقيمة (
النسبة من إجاميل

 الواردات %
 *)CIFالقيمة (

 النسبة من إجاميل
 الواردات %

 22.7 1,847.920.12,159.2الصني
 8.8 941.510.2836.0 اإلمارات العربية

 8.4 736.58.0794.7الهند
 6.0 491.95.3569.4مرص

 4.6 415.34.5436.7السعودية
 4.3 283.63.1410.4تركيا

 3.7 247.92.7353.8تايالند
 3.3 684.07.4317.1ماليزيا
 3.2 212.52.3301.8اليابان
 2.2 249.22.7208.9املانيا
 2.1 197.82.1198.2اكرانيا

 1.9 119.31.3176.5 كوريا الجنوبية
 1.7 146.11.6159.8ايطاليا

 1.4 274.73.0137.5كندا
 23.0 2,173.123.62,190.1دول أخرى

 100 9,211.31009,508.7املجموع
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% من إجامىل واردات السودان يف العام 22.7) أن الصني هي أكرب مصدر للواردات بنسبة  9 – 9يتضح من الجدول ( 

تليها ، وتتمثل أهم السلع املستوردة من الصني يف املصنوعات واآلالت واملعدات ووسائل النقل واملنسوجات، 2015

% من إجامىل قيمة واردات السودان، وتتمثل 8.8مليون دوالر بنسبة  836الواردات من اإلمارات العربية التي بلغت 

أهم السلع املستوردة منها يف املنتجات البرتولية واملصنوعات واآلالت واملعدات والكيامويات، تليها الواردات من 

% من إجامىل قيمة واردات السودان، وتتمثل أهم السلع املستوردة 8.4مليون دوالر بنسبة  794.7الهند التي بلغت 

من الهند يف املواد الغذائية واملصنوعات واآلالت واملعدات والكيامويات، تليها الواردات من مرص التي بلغت 

من مرص يف % من إجامىل قيمة الواردات وتتمثل أهم السلع املستوردة 6مليون دوالر بنسبة  569.4الواردات منها 

املصنوعات واملواد الغذائية والكيامويات واآلالت واملعدات واملواد الخام األخرى واملنتجات البرتولية، تليها الواردات 

% من إجامىل قيمة الواردات، وتتمثل أهم السلع 4.6مليون دوالر بنسبة  436.7من السعوديه التي بلغت 

  واملواد الخام األخرى واآلالت واملعدات واملنتجات البرتولية.املستوردة منها يف املصنوعات والكيامويات 
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  الفصل العارش

  ميزان املدفوعات
مقيمه يف يُعرف ميزان املدفوعات بأنه بيان احصايئ يوجز باسلوب منهجي منظم ما يجري من معامالت بني جهات 

القطر املعني وجهات غري مقيمة خالل فرتة زمنية محددة ، ويتم إعداد إحصاءاته وفقاً ملنهجية الطبعة الخامسة 

 . 1993لدليل ميزان املدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدويل يف سبتمرب 

االحتياطية وبند األخطاء واألصول  يتكون ميزان املدفوعات من الحساب الجاري والحساب الرأساميل واملايل

  واملحذوفات.

1� 	7"�8�	/�01� 

  عنرصين هام: الحساب عىل جميع املبادالت من السلع والخدمات ويتكون من يشتمل هذا

 الواردات السلعية وهو الفرق بني قيمة الصادرات السلعية وقيمة )امليزان التجاري (العمليات املنظورة )أ 

 .  خالل فرتة محددة

جميع املعامالت املتعلقة  والدخل والتحويالت (العمليات غري املنظورة ) تسجل فيهحساب الخدمات  )ب 

بالخدمات، والدخل، والتحويالت، مثل النقل، وأرباح الرشكات، وتحويالت العاملني بالخارج واملنح والهدايا 

  وغريها.

2� (�����	(���&<��	/�01� 

تعترب اإلستحقاقات لغري املقيمني أصوالً واإللتزامات يشتمل عىل حساب رأس املال والحساب املاىل، وفيهام 

عليهم عبارة عن خصوم، وعادة ما يكون طرفا املعاملة ىف األصول والخصوم مقيامً وغري مقيم، ويضم 

 حسابني فرعيني هام: 

 الحساب الرأساميل: تسجل فيه التحركات الرأساملية والتحويالت التى تؤدي إيل التغيري يف ملكية األصول

الثابتة، أو قيام الدائن بإسقاط الدين الخارجي املستحق دون مقابل. كام يشمل حيازة األصول غري املالية 

غري املنتجة أو الترصف فيها مثل حقوق امللكية الفكرية والعالمة أو الشهرة التجارية وبراءة االخرتاع 

 وحقوق النرش وغريها من األصول غري امللموسة.
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ل فيه معامالت االقتصاد يف األصول واإللتزامات املالية الخارجية ويشمل االستثامرات الحساب املايل: تسج

وكذلك االستثامرات األخرى التى تتضمن صايف التسهيالت  12األجنبية املبارشة واستثامرات الحافظة

التجارية التجارية والقروض، والتدفقات يف األصول غري االحتياطية والخصوم للبنك املركزي واملصارف 

 والقطاع العام والقطاعات االخرى.

3� '
�r���!,�	��n�� 

الدولية للبلد الناتجة عن التغريات يف حيازات الذهب النقدي ،  االحتياطياتالتغري الصايف يف حيازات 

، وأصول النقد األجنبي ، ووضع االحتياطي لدى صندوق النقد الدويل ، SDR وحقوق السحب الخاصة 

 ألخرى عىل غري املقيمني التي تعترب متاحة للسلطة النقدية.واالستحقاقات ا

4� ��=�g���	D�#�,�	6Q 

عبارة عن بند يوازن بني صاىف الحساب الجارى والحساب الراساميل واملاىل من جهة  واملحذوفاتاألخطاء 

إلختالف طرق  الجهة األخرى، وينتج هذا البند إما لقصور ىف مصادر البيانات أو منوصاىف امليزان الكىل 

إعدادها، ويعرب وجود مبلغ يف هذا البند وبإشارة موجبة عن صايف متحصالت غري مبوبة، فيام يعرب وجود 

 مبلغ يف هذا البند وبإشارة سالبة عن صايف مدفوعات غري مبوبة.

'	,��s		�4*�	(���	���	����=��	;�a��2014		�2015	 	

) تفاصيل اداء 2-10فيام يوضح الجدول (ألداء ميزان املدفوعات ، ) ملخصاً 1- 10) والشكل (1-10( يوضح الجدول

  .2015و  2014ميزان املدفوعات يف عامي 

 38.4ايل فائض مببلغ  2014عام يف مليون دوالر  3.3تحول املوقف الكيل يف ميزان املدفوعات من عجز مببلغ    

  .2015عام يف مليون دوالر 

  

  

  

                                                            
بانه املعامالت عرب الحدود التى تنطوى عىل سندات دين او حقوق ملكية عدا تلك املتضمنة ىف االستثامر املبارش او االصول  يعرف استثامر الحافظة 12

ن غري مقيمني ىف راس مال رشكة اجنبية و االحتياطية ، حيث يشمل استثامر الحافظة كل من االوراق املالية املتداولة ىف اسواق مالية والتى ميتلكها مستثمر 
  .من راس املال % 10تجاوز  يال  مبامقيمة 
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) ��	$10 - 2(  
 +��0 +7 ��0�7���� 
�8��2014 �2015 

  )( مليون دوالر                                                                                            
 معدل التغري % التغري *2015 2014البنــــــــــــــد

)5,958.8()3,545.5(  الحساب الجاري-أ  (2,387.9) 68.2 
    العمليات املنظورة

 4,453.73,169.0 (1,284.7) (28.8) (FOB) الصادرات(1)

 (53.8) (730.5) 1,357.6627.1 برتول
)620.3( 1,194.3574.0  البرتول الخام **       )51.9(  
)110.2( 163.353.1  املشتقات البرتولية      )67.5(  

 (42.9) (545.6) 1,271.3725.7 الذهب
 (0.5) (8.6) 1,824.81,816.2 أخرى

 3.2 (261.7) (8,367.6)(8,105.9) (FOB) الــواردات  (2)

 (28.1) 335.1 (855.3)(1,190.4) واردات الحكومة
 8.6 (596.8) (7,512.3)(6,915.5) واردات القطاع الخاص

)5,198.6()3,652.2( )2+1امليزان التجاري (  (1,546.4) 42.3 

    العمليات غري املنظورة
)760.2(106.7حساب الخدمات والدخل والتحويالت  (866.9) (812.5) 

 (8.8) (314.3) 3,580.43,240.7 متحصالت           
 15.2 (527.2) (4,000.9)(3,473.7) مدفوعات           

 184.0 3,875.4 2,106.45,981.8التحركات يف الحساب الرأساميل واملايل-ب
 17.6 37.5 212.8250.3  س املالأ حساب ر      

 202.7 3,837.9 1,893.65,731.5  الحساب املاىل       
 38.8 485.4 1,251.31,736.7استثامر مبارش ( صايف)                
 (132.9) (11.3) (2.8)8.5استثامر  حافظة (صايف)                
 530.7 3,363.8 633.83,997.6إستثامرات أخرى (صايف)               

 (134.9) 372.8 96.5(276.3) القروض الرسمية .1

 55.5 165.5 298.3463.8  السحوبات 
 (36.1) 207.2 (367.4)(574.6)  السدادات  ***

 5.7 15.1 263.2278.3 )تسهيالت تجارية (صايف .2

 235.3 863.6 367.01,230.6 . صايف األصول الخارجية للحكومة العامة 3

 (698.3) 241.6 207.0(34.6)  التجارية  . صايف األصول األجنبية للمصارف4

 774.5 1,831.7 236.52,068.2 صايف األصول األجنبية للسلطة النقدية. 5

 50.0 39.0 78.0117.0  . صايف االصول االجنبية االخرى6

 (101.6) 1,462.1 23)1,439.1(العجز او الفائض يف الحساب الجاري والحساب الراساميل واملايل
 (98.9) (1,420.4) 1,435.815.4 االخطاء واملحذوفات

)38.4(3.3 التغري يف االصول االحتياطية  (41.7)  
  41.7 38.4(3.3) امليزان الكيل

املصدر: بنك السودان املركزي    
ادر من صندوق *   بيانات أولية ** يقيد نصيب الرشكات االجنبية من  صادرات النفط الخام ضمن صادرات السودان حسب متطلبات دليل ميزان املدفوعات الص

الدويل، ويعكس القيد املقابل يف الحساب الجاري ( عائدات اإلستثامر) و الحساب املايل  (رأسامل حقوق امللكية ) . النقد  

  .2015*** تتضمن متأخرات أصل القرض املستحقة والتي مل يتم سدادها خالل العام   
 ملحوظة : صايف البنود يعني الخصوم مطروحا منها األصول .
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1	s	7"�8�	/�01�:	 	

ايل  2014عام يف مليون دوالر  3,545.5) أن العجز يف الحساب الجاري قد ارتفع من 2–10يتضح من الجدول (

%،  42.3%، ويعزى ذلك إلرتفاع العجز يف امليزان التجاري مبعدل 68.2مبعدل  2015عام  يف مليون دوالر  5,958.8

  %. 812.5وتحول موقف حساب الخدمات والدخل والتحويالت الجارية من فائض اىل عجز مبعدل 

)� ( .7"�G���	;�a���-	F"�b6��	���*)��� 
مبعدل  2015عام يف ر مليون دوال 3,169.0إيل  2014مليون دوالر يف عام  4,453.7انخفضت قيمة الصادرات من  

 2015عام يف مليون دوالر  627.1ايل  2014عام يف مليون دوالر   1,357.6%، النخفاض صادرات البرتول من 28.8

%، ويعزى ذلك النخفاض قيمة صادرات النفط الخام ( نصيب الرشكات األجنبية العاملة يف مجال 53.8مبعدل 

ة للنفط والكميات املصدرة ، كام انخفضت قيمة صادرات الذهب من البرتول) الناتج عن انخفاض االسعار العاملي

% ، نتيجة النخفاض  42.9مبعدل  2015عام يف مليون دوالر   725.7ايل  2014عام يف مليون دوالر   1,271.3

  الكميات املصدرة .

عام يف مليون دوالر  8,367.6إيل  2014عام يف مليون دوالر  8,105.9أما يف جانب الواردات فقد ارتفعت قيمتها من 

 2014عام يف مليون دوالر  6,915.5% ، ونتج ذلك اساساً من ارتفاع واردات القطاع الخاص من  3.2مبعدل  2015

يف مليون دوالر  1,190.4%،بينام انخفضت واردات الحكومه من 8.6مبعدل  2015عام يف مليون دوالر 7,512.3ايل 

  % . 28.1مبعدل  2015عام  يفمليون دوالر  855.3اىل  2014عام 

-/	. 		F"�b6��	tu	���*)���	 	
، والتي تتمثل يف معامالت الخدمات والدخل  تشمل العمليات غري املنظورة املتحصالت واملدفوعات غري السلعية 

 760.2اىل عجز مببلغ   2014عام يف مليون دوالر  106.7والتحويالت الجارية ، حيث تحول موقفها من فائض مببلغ 

  %.  812.5مبعــدل  2015عـــام يف مليون دوالر 
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) ��	$10  \3(  
 ���9 �;< P&�X/��� ��t ��������2014  �2015   

  (مليون دوالر)     

 2015 2014 البند  % معدل التغري  التغري  * 2015 2014 البنـد
*  

  % معدل التغري  التغري

 15.2 527.2 4,000.9 3,473.7 ــات غري منظورةمدفوع)9.5( (314.3)3,240.7 3,580.4ـالت غري منظورةمتحصـ

 )14.5( (300.9) 1,773.9 2,074.8 الخدمات 12.7 198.9 1,766.9 1,568.0 الخدمات

 )55.6( (244.1) 194.6 438.7 السفر )1.9( (18.2) 948.9 967.1 السفر

 4.6 42.8 963.9 921.1 النقل 27.8 115.6 531.8 416.2 النقل

 )45.9( (21.0) 24.8 45.8 خدمات االتصال )78.4( (8.0) 2.2 10.2  خدمات االتصال

 404.5 36.0 44.9 8.9 خدمات التشييد 100.0 14.3 14.3 0.0  خدمات التشييد

 1.3 2.5 193.9 191.4 التأمني )98.1( (0.2) 0.0 0.2 التأمني

 )96.6( (87.8) 3.1 90.9 خدمات مالية 316.7 9.5 12.5 3.0 خدمات مالية

خدمات الحاسب اآليل
 )75.0( (0.3) 0.1 0.4 واملعلومات

خدمات الحاسب 
 اآليل واملعلومات

2.5 9.5 7.0 280.0 

 )100.0( (5.7) 0.0 5.7 رسوم الرتاخيص واالمتياز
رسوم الرتاخيص 

 واالمتياز
0.0 0.0 0.0 0.0 

 8.9 19.3 236.3 217.0 خدمات أعامل أخرى 5.4 6.6 128.5 121.9  خدمات أعامل أخرى

خدمات شخصية ، ثقافية 
 500.0 0.5 0.6 0.1 وترفيهية

خدمات شخصية ، 
  ثقافية وترفيهية

0.2 0.1 (0.1) )50.0( 

خدمات حكومية مل تدرج 
 196.3 84.8 128.0 43.2 يف مكان آخر

خدمات حكومية مل 
 تدرج يف مكان آخر

158.3 102.8 (55.5) )35.1( 

 88.3 870.4 1,856.5 986.1الدخل)59.3()22.6(15.5  38.1الدخل
 92.1 32.8 68.4 35.6 تعويضات العاملني )92.0( (26.4) 2.3 28.7تعويضات العاملني

 88.1 837.6 1,788.1 950.5 عائدات استثامر13.23.840.4 9.4عائدات استثامر

 )43.4( (3.6) 4.7 8.3 االستثامر األجنبي املبارش
األجنبي االستثامر

 املبارش
721.7 430.1 (291.6) )40.4( 

 )90.5( (3.8) 0.4 4.2 استثامرات الحافظة )90.9( (1.0) 0.1  1.1 استثامرات الحافظة

 504.5 1133.0 1,357.6 224.6 استثامرات أخرى ** 100 8.4 8.4 0.0 استثامرات أخرى

 )10.2( (42.3) 370.5 412.8  التحويالت الجارية )26.1( (516.0) 1,458.3 1,974.3  التحويالت الجارية

 51.0 15.1 44.7 29.6  الحكومية)25.7( (279.5)806.5 1,086.0  الحكومية

 )26.6( (236.5) 651.8 888.3  القطاع الخاص

  القطاع الخاص
  

383.2 
 )52.5( (165.0) 149.1 314.1  تحويالت العاملني بالخارج )15.0(  (57.4) 325.8

 )12.5( (71.5) 502.7 574.2  اخرى

 )812.5(  )866.9( )760.2( 106.7العجز أو الفائض ىف حساب العمليات غري املنظورة

  املصدر: بنك السودان املركزي     

  بيانات أولية *      
  ** تتضمن متأخرات الفوائد ( التعاقدية والتأخريية)
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يف مليون دوالر  3,240.7اىل  2014عـــام يف مليون دوالر  3,580.5انخفضت قيمة املتحصالت غري املنظورة من   

عام يف مليون دوالر  1,974.3%، نتـيجة النخفاض متحصالت حساب التحويالت الجارية من  9.5مبعدل  2015عام  

فاض متحصالت تحويالت القطاع الخاص من %، إلنخ26.1مبعدل  2015عام يف مليون دوالر 1,458.3اىل  2014

%، وتحويالت القطاع الحكومى 26.6مبعدل  2015عام يف مليون دوالر  651.8اىل  2014عام يف مليون دوالر  888.3

% ، بينام ارتفعت  25.7مبعدل  2015عام يف مليون دوالر  806.5ايل   2014عام يف مليون دوالر  1,086.0من 

مبعدل  2015عام يف مليون دوالر  1,766.9اىل  2014عام يف مليون دوالر  1,568.0من متحصالت حساب الخدمات 

 2014عام يف مليون دوالر  43.2%  ، ونتج ذلك بصورة أساسية عن ارتفاع متحصالت الخدمات الحكومية من 12.7

عام يف يون دوالر مل 416.2% ، وارتفاع خدمات النقل من  196.3مبعدل  2015عام يف مليون دوالر  128.0ايل 

  %. 27.8مبعدل  2015عام يف مليون دوالر  531.8اىل  2014

عام يف مليون دوالر  4,000.9 إيل 2014عام يف مليون دوالر  3,473.7 إرتفعت قيمة املدفوعات غري املنظورة من  

مليون  1,856.5اىل  2014عام يف مليون دوالر  986.1%، نتيجة الرتفاع مدفوعات الدخل من 15.2مبعدل  2015

%  92.1% ، ويعزى ذلك اىل إرتفاع مدفوعات تعويضات العاملني االجانب مبعدل 88.3مبعدل  2015عام يف دوالر 

% ، بينام إنخفضت  83% الرتفاع مدفوعات الفوائد عىل الديون مبعدل  504.5واالستثامرات االخرى مبعدل 

مبعدل  2015عام يف مليون دوالر  370.5اىل  2014عام يف مليون دوالر  412.8مدفوعات التحويالت الجارية من 

 2,074.8% ، كام انخفضت مدفوعات الخدمات من 15.0% ، نتيجة النخفاض تحويالت القطاع الخاص مبعدل 10.2

سفر % نتيجة إلنخفاض مدفوعات ال 14.5مبعدل  2015عام يف مليون دوالر  1,773.9اىل  2014عام يف مليون دوالر 

 %. 96.6% ومدفوعات الخدمات املالية مبعدل  55.6مبعدل 

2 -(�����	(���&<��	/�01� 
، حيث إرتفع صايف الحساب 2015و  2014) تفاصيل الحساب الرأساميل واملايل خالل عامى 4- 10يوضح الجدول (

مبعـدل  2015عـام يف ملــيون دوالر  5,981.8  إيل 2014عام يف مليون دوالر  2,106.4 الرأساميل واملايل من 

  %. 530.7% نتيـجة إلرتفاع تدفقـات صايف االستثامرات األخرى مبعدل 184.0
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) ��	$10  \4(  
 ���9 C: ������� ����K���� '�*���2014  �2015 

  (مليون دوالر )                                                                                                       

  التغري%معدل   التغري * 2015 2014 البنــــــــــــــد
 184.0 3875.4 5,981.8 2,106.4 الحساب الرأساميل واملايل :

 17.6 37.5 250.3 212.8 /  حساب رأس املال1

 202.7 3837.9 5,731.5 1,893.6 / الحساب املايل2
 38.8 485.4 1,736.7 1,251.3االستثامر االجنبي املبارش( صايف )

 20.7 320.8 1,873.0 1,552.2  داخل السودان
 (54.7) 164.8 (136.2) (301.0)  رأسامل حقوق امللكية (استثامر مبارش)

 (133.2) (11.3) (2.8) 8.5 ) استثامرات الحافظة( صايف
 (145.6) (9.0) (2.8) 6.2  أصول

 (100.0) (2.3) 0.0 2.3خصوم
 530.7 3363.8 3,997.6 633.8  استثامرات أخرى ( صايف )

 (134.9) 372.8 96.5 (276.3)أ/ خصوم القروض الرسمية
 55.5 165.5 463.8 298.3  السحوبات
 (36.1) 207.2 (367.4) (574.6)  **السدادات

 5.7 15.1 278.3 263.2ب/صايف التسهيالت التجارية (تحركات قصرية األجل)
 (1.1) 3.6 (312.2) (315.8)  أصول

 2.0 11.5 590.5 579.0  خصوم
 235.3 863.6 1,230.6 367.0  ج/ صايف األصول الخارجية للقطاع العام

 0.0 0.0 0.0 0.0  أصول
 235.3 863.6 1,230.6 367.0  خصوم

 774.5 1831.7 2,068.2 236.5صايف األصول الخارجية للسلطة النقدية د/
 (698.0) 241.6 207.0 (34.6)  هـ / صايف األصول األجنبية للمصارف التجارية

 (4,258.1) 225.8 220.5 (5.3)  أصول
 (53.8) 15.7 (13.6) (29.3)  خصوم

 50.0 39.0 117.0 78.0و / صايف األصول األجنبية األخرى
 50.0 39.0 117.0 78.0  أصول

املصدر :  بنك السودان املركزي       0.0 0.0 0.0 0.0  خصوم  
* بيانات أولية    

 .2015** تتضمن متأخرات أصل القرض املستحقة والتي مل يتم سدادها خالل العام 
  

إيل   2014عام يف مليون دوالر  1,251.3) ارتفاع االستثامر االجنبي املبارش من 4-10يتضح من الجدول (

%، بينام تحول صايف استثامرات الحافظة من تدفقات للداخل   38.8مبعدل  2015عام يف مليون دوالر 1,736.7

  .2015عام يف مليون دوالر  2.8إيل  تدفقات للخارج مببلغ  2014عام يف مليون دوالر   8.5مببلغ 



184 
 

عام يف مليون دوالر  3,997.6إىل   2014عام يف مليون دوالر  633.8ارتفع صايف تدفقات االستثامرات األخرى من  

عام يف مليون دوالر  236.5% ، وذلك الرتفاع بند صايف االصول الخارجية للسلطة النقدية من  530.7مبعدل  2015

بسبب التدفقات الداخلة من الودائع االجنبية  % 774.5مبعدل  2015مليون دوالر عام  2,068.2إىل  2014

يف مليون دوالر  367والتسهيالت التجارية ، باالضافة إىل ارتفاع بند صايف األصول الخارجية للقطاع العام من مبلغ 

% إلرتفاع الفوائد عىل متاخرات القروض  235.3مبعدل  2015عام يف مليون دوالر  1,230.6إىل مبلغ  2014عام 

  %. 195.9ة مبعدل االجنبي

) ��	$10- 5(  
 ���9 �;<  ��$&�,��  ]��I��  ��H��K2014    �2015  

  مليون دوالر                                                                                                                                                     

 %معدل التغري   * 2015 2014جهة التمويل
 100.0  113.4  0.0 صندوق  النقد العريب

 )18.5(  92.7  113.8الصندوق العريب لالمناء االقتصادي واالجتامعي
  51.0  80.7  53.5الصندوق الكويتى للتنمية اإلقتصادية
 100.0  59.7  0.0صندوق أبو ظبي للتنمية اإلقتصادية

 )3.9(  57.3  59.6 للتنميةالصندوق السعودي 
 )50.4(  20.4  41.2البنك  اإلسالمي للتنمية ( جدة ) 

 )100.0(  0.0  21.2الهند
 )100.0(  0.0  8.0صندوق االوبك  للتنمية العاملية

 )100.0(  0.0 1.0الصندوق الدويل لإلمناء الزراعي  إيفاد 
 100.0  39.6  0.0أخري

 55.5 463.8 298.3اإلجاميل
وحدة الدين الخارجي .  - املصدر بنك السودان املركزي     

* بيانات أولية   

 463.8اىل   2014عام يف مليون دوالر  298.3 ) إرتفاع  سحوبات القروض الخارجية  من 5 -10يتضح من الجدول ( 

  %. 55.5مبعدل  2015عام يف مليون دوالر 
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) ��	$10- 6(  
  ]��I�� ��	K ���9 �;< ��$&�,��2014    �2015 **  

  مليون دوالر                                                                                                                                              

 التغري%معدل    *2015 2014جهة التمويل
  106.7  80.6  39.0األقتصادي واإلجتامعيالصندوق العريب لإلمناء 

  1,024.5  55.1  4.9 صندوق النقد العريب
  438.0  53.8  10.0 البنك اإلسالمي للتنمية جدة

  370.7  27.3  5.8الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية
  2,025.0  17.0  0.8الصني

 100.0  12.1  0.0صندوق االوبك  للتنمية العاملية
 0.0  10.0  10.0 صندوق النقد الدويل

  343.3  8.5  1.9 الصندوق السعودي للتنمية
 )97.6(  0.1  4.1الهند
 )100.0(  0.0  1.3  ايران

 240.1 264.5 77.8  اإلجاميل
  وحدة الدين الخارجي.  -املصدر بنك السودان املركزي         
  * بيانات أولية.    
  أصل القرض املستحقة. ن متأخرات** ال تتضم   

  

 264.5اىل   2014مليون دوالر عام   77.8) إرتفاع حجم سداد القروض الخارجية  من  6 -10يتضح من الجدول (   

 %.239.8مبعدل  2015مليون دوالر  عام  

'	��W�Xs	'
�9"�:�	;���0��	����a���	 	
مليار دوالر بنهاية عام  45م إيل 2014بنهاية عام مليار دوالر  43.7ارتفعت جملة التزامات السودان الخارجية من 

) ، وترجع الزيادة يف املديونية بشكل أسايس 7-10% شملت كل مصادر التمويل كام يبينها الجدول (3مبعدل  2015

م خاصة تجاه دول نادي باريس والبنوك التجارية ، 2014% عن عام 5إيل ارتفاع جملة الفوائد التاخريية مبعدل 

   ارتفاع جملة السحوبات خاصة من الدول غري األعضاء يف نادي باريس .اضافة اىل

وبالنظر ايل نسبة مساهمة مصادر التمويل يف حجم املديونية ، تحتل  مديونية الدول غري األعضاء يف نادي باريس 

اإلقليمية والدولية  % ، ثم املؤسسات31.1% ، تليها الدول األعضاء يف نادي باريس بنسبة 39.1املرتبة األويل بنسبة 

  % . 12.9بنسبة 
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) ��	$10 - 7(  
 �����  ��$&�,��  G���*��  ����a���2014  �2015   

  مليار دوالر

  العام              
                    

  مصادر التمويل

2014 2015�*  

  إجاميل الدين
أصل الدين

  القائم
الفوائد

  التعاقدية
الفوائد 
  التأخريية

إجاميل 
  الدين

النسبة من إجاميل 
  الدين %

 39.1  17.6 9.4 2.2 6.0  17.1  الدول غري األعضاء يف نادي باريس
 31.3 14.1 9.9 1.6 2.5  13.6  الدول األعضاء يف نادي باريس
 12.9 5.8 1.2 0.5 4.2  5.7  املؤسسات اإلقليمية والدولية

 11.8 5.3 2.7 0.2 2.3  5.1  البنوك التجارية العاملية
 4.9 2.2 - - 2.2  2.2  املوردين األجانبتسهيالت 

 100.0 45.0 23.2 4.6 17.2  43.7  الجملة
  بنك السودان املركزي –املصدر : وحدة الدين الخارجي  
  *  بيانات اولية  

'	�E��Xs			����		;���0*�	\9"�:�	d���	
���@`	��<RV�2015	 	

، ومن املتعارف عليه أن هذه  2015للسودان لعام  ) أهم مؤرشات إستدامة الدين الخارجى 8 -10يوضح الجدول (

املؤرشات تستخدم  لقياس مدى قدرة الدولة عىل خدمة دينها ومواجهة إلتزاماتها الخارجية ىف ظل املوارد املالية 

ىل أن املتاحة مثل الصادرات وااليرادات الحكومية للدولة باإلضافة إىل حجم الناتج املحيل اإلجاميل.  وتجدر اإلشارة  إ

% بالنسبة ملؤرش الناتج 30املقياس املعيارى املتعارف عليه دولياً لقياس مدى إستدامة الدين الخارجي يتمثل ىف 

  % ملؤرش اإليرادات الحكومية.200% ملؤرش الصادرات و 100املحىل االجامىل ، 

) ��	$10 - 8 (  
 �����  G���*�� C$&�,�� Q�	�� ���	�KD ����!�2014    �2015   

  ؤرشات إستدامة الدين الخارجيم
املؤرش املعيارى 

%  
  مؤرشات  السودان %

2014 2015* 
 51  52 30إجاميل الدين إىل الناتج املحيل اإلجاميلنسبة
 1,420 981 100إجاميل الدين إىل إجاميل الصادراتنسبة
 520  487 200إجاميل الدين إىل إجاميل اإليرادات الحكوميةنسبة

  بنك السودان املركزي –املصدر : وحدة الدين الخارجي      
ة*  بيانات اولي  



  
  
  
  
  
  

  
 



 (1الممحق رقم )
 العممة المتداولة

 2015 -2005خالل الفترة 
 

 )باالف انجنيهاث (                                                                                  

 نهاية الفترة     لدى البنوك التجارية   لدى الجمهور   مجموع العممه المتداوله  

  2005ديسمبر     221,080 3,761,340 3,982,420
 2006ديسمبر     315,461 5,355,316 5,670,777
  2007ديسمبر     582,026 5,639,760 6,221,786
  2008ديسمبر     564,578 6,774,569 7,339,147
  2009ديسمبر     766,179 8,066,174 8,832,353
  2010ديسمبر    829,278 10,067,961 10,897,239
  2011ديسمبر     810,092 12,850,083 13,660,175

      2012   
 مارس   987,415 12,979,726 13,967,141
 يونيو   1,054,288 13,369,821 14,424,109
 سبتمبر   1,297,960 13,897,799 15,195,760
 ديسمبر   1,118,420 16,751,485 17,869,905

      2013   
 مارس   1,445,171 16,999,045 18,444,216
 يونيو   1,603,479 16,161,060 17,764,539
 سبتمبر   1,241,807 16,823,593 18,065,400
 ديسمبر   1,234,486 19,178,412 20,412,898

      2014   
 مارس   2,038,965 19,447,081 21,486,046
 يونيو   1,835,663 20,820,145 22,655,808
 سبتمبر   1,583,002 22,250,264 23,833,266
 ديسمبر   1,716,978 23,343,097 25,060,075

      2015   
 مارس   2,038,965 23,911,260 25,950,225
 يونيو   2,133,572 24,111,156 26,244,728
 سبتمبر   2,479,952 26,181,592 28,661,544
 ديسمبر   1,845,066 27,495,372 29,340,437

 

                                

                                     



 (2الممحق رقم )
 المتداولة المعدنية العممة

 2015 -2005خالل الفترة 

 )باالف انجنيهاث (                                                              

مجموع العممه 
لدى البنوك   لدى الجمهور   المعدنية المتداوله 

 نهاية الفترة     التجارية 

 ديسمبر  2005  - 31,853 31,853
 ديسمبر  2006  - 36,843 36,843
 ديسمبر  2007   -  40,756 40,756
 ديسمبر  2008   -  57,336 57,336
 ديسمبر  2009   -  60,663 60,663
 ديسمبر  2010   -  66,918 66,918
 ديسمبر  2011   -  75,541 75,541

     -  2012 
 مارس    -  78,429 78,429
 يونيو    -  81,479 81,479
 سبتمبر    -  84,679 84,679
 ديسمبر    -  88,679 88,679

     -  2013 
 مارس    -  69,706 69,706
 يونيو    -  79,190 79,190
 سبتمبر    -  86,858 86,858
 ديسمبر    -  94,168 94,168

     -  2014 
 مارس    -  106,395 106,395
 يونيو    -  118,589 118,589
 سبتمبر    -  135,461 135,461
 ديسمبر    -  153,096 153,096

     -  2015 
 مارس    -  169,345 169,345
 يونيو    -  181,971 181,971
 سبتمبر    -  189,651 189,651
 ديسمبر   - 193,508 193,508



 (3الممحق رقم )
 بالفئات المتداولة العممة

 2015و  2014 لعامي
 )باالف انجنيهاث (                                                                

2015 2014   

  
 فئات العممة الورقيه  

 جنيه  50فئة   16,562,165.1 20,236,720.0

 جنيه  20فئة   5,389,919.9 5,926,907.2

 جنيه  10فئة   2,380,722.7 2,361,114.4

 جنيه  5فئة   334,096.5 350,652.5

 جنيه  2فئة   155,409.3 187,791.2

 جنيه  1فئة   84,665.5 83,744.0

 المجموع   24,906,979.1 29,146,929.3

  
 فئات العممة المعدنية   

 جنيه  1فئة   80,059.4 116,941.1

 قرش  50فئة   44,353.8 47,894.5

 قرش  20فئة   18,221.0 18,196.2

 قروش  10فئة   9,013.4 9,011.7

 قروش  5فئة   1,447.0 1,423.0

 قرش  1فئة   1.8 41.3

 المجموع   153,096.4 193,507.9

 المجموع الكمى   25,060,075.5 29,340,437.1

 

 



 (4الممحق رقم )
 2015 -2005خالل الفترة 

 مهيىن جنيه                                                                                                                                                                          

 2015/12/31   2014/12/31  

 

2013/12/31  

 

2012/12/31  

 

2011/12/31   2010/12/31  

 

2009/12/31  

 

2008/12/31  

 

2007/12/31  

 

2006/12/31  

 

 بيــــــــــــــــــان       2005/12/31

 عرض  النقود    14,031.4 17,871.8 19,714.6 22,933.2 28,314.5 35,497.9 41,853.1 58,663.0 66,445.7 77,739.0 93,642.6

 انعمهت نذي انجمهىر             3,740.4 5,355.3 5,639.7 6,774.6 8,066.2 10,068.0 12,850.1 16,751.0 19,178.4 23,343.1 27,495.4

 ودائع انجمهىر ححج انطهب             4,447.6 5,161.9 5,727.8 6,855.4 8,040.2 9,840.3 12,000.0 14,242.0 16,486.9 19,743.0 25,376.3

 شبه اننقىد             5,843.4 7,354.6 8,347.0 9,303.2 12,208.1 15,589.6 17,003.0 27,670.0 30,780.4 34,652.9 40,770.9

 األصول الخارجية ) صافى (    (580.3) (1,845.9) (2,540.1) (2,320.6) (4,589.7) (4,020.3) (5,659.1) (6,879.7) (12,266.2) (12,094.0) (26,153.5)

 االحخياطي انخارجي نبنل انسىدان             5,804.3 4,298.1 3,552.3 4,077.6 3,180.7 4,044.6 3,671.7 7,717.3 9,496.2 9,029.9 6,401.0

 حساباث انصنذوق            (3,473.7) (3,180.0) (3,291.4) (3,335.8) (3,480.7) (3,816.8) (4,052.2) (6,665.9) (8,606.8) (8,448.3) (8,215.0)

 انخزاماث خارجيت قصيرة األجم            (251.5) (53.0) (39.0) (246.0) (251.2) (40.3) (77.4) (33.4) (33.0) (75.2) (13.5)

 احفاقياث انذفع            (120.9) (99.5) (89.1) (79.8) (62.3) (57.3) (61.5) (102.4) (135.7) (140.9) (143.2)

 حساباث إعادة انجذونت            (1,114.1) (972.9) (991.9) (1,055.4) (1,082.4) (1,210.2) (1,293.6) (2,130.7) (2,753.0) (2,886.1) (2,944.1)

 انخزاماث خارجيت طىيهه األجم            (2,159.1) (1,933.7) (2,023.4) (2,307.5) (2,418.7) (2,854.5) (3,215.9) (5,525.0) (7,465.5) (7,999.8) (17,643.8)

 انخزاماث خارجيت أخري            (877.2) (1,208.2) (1,180.8) (1,449.8) (1,643.7) (2,328.0) (2,343.5) (3,239.6) (5,468.4) (4,725.7) (5,516.2)

  )صافً( األصىل انخارجيت نهبنىك انخجاريت         1,611.9 1,303.3 1,523.2 2,076.1 1,168.6 2,242.3 1,713.3 3,100.0 2,700.0 3,152.0 1,921.3

 إعادة التقيييم   7,635.2 7,333.5 7,457.6 7,778.3 8,566.5 9,433.6 8,224.7 15,986.2 24,740.7 23,790.5 22,769.1

 اسخحقاقاث عهً انقطاع انعاو    915.2 3,967.4 4,968.0 5,359.2 8,988.5 13,122.2 17,652.4 22,282.8 33,900.7 42,842.2 53,242.3

 اسخحقاقاث عهً انحكىمت ) صافً (     459.5 3,109.9 3,959.5 3,662.4 6,631.6 10,167.1 14,218.2 18,354.0 28,929.9 34,911.0 42,124.5

 اسخحقاقاث عهً حكىماث انىالياث    6.3 4.4 26.3 0.4 76.5 145.3 612.8 758.4 966.5 1,922.8 2,046.5

 اسخحقاقاث عهً انمؤسساث انعامت    449.3 853.2 982.2 1,696.4 2,280.5 2,809.7 2,821.4 3,170.4 4,004.3 6,008.3 9,071.4

 استحقاقات على القطاع الخاص    7,431.1 10,583.0 12,285.2 13,693.0 16,139.8 17,990.7 19,830.1 27,278.0 33,478.1 37,283.5 43,509.2

 مؤسساث غير  مانيت                  7,335.9 10,322.4 11,759.5 12,710.7 15,513.2 17,372.5 19,426.7 26,965.6 33,033.8 35,919.8 41,606.3

 انمؤسساث انمانيت غير انمصرفيت                95.2 260.6 525.7 982.3 626.6 618.2 403.4 312.4 444.3 1,363.7 1,902.8

 صافً بنىد أخري  (1,369.8) (2,166.2) (2,456.1) (1,576.7) (790.7) (1,028.3) 1,805.0 (4.2) (13,407.6) (14,083.2) 275.6

 



 أ  ( -5الممحق رقم )
 ودان المركزيأصول وخصوم بنك الس

2015 -2005 
 اآلف الجنيهات                           األصول                                                                                                                       

 ضٕذاث    اوراق ٔمذيت    ٔهايت اٌفترة   
 اصىي  

 خارجيت 

 شهاداث  

 ِشاروت 

ضٍفياث  

 ٌٍبٕىن

 اٌتجاريت  

 ضٍفياث  

 ِؤلتت 

 ضٍفياث 

 طىيٍت  

 شهاداث

 * اجارة 

 ضٍفياث 

 ٌٍّؤضطاث  

 اٌّطاهّه فً 

راش ِاي  

 اٌبٕىن 

ِطاهّاث  

 اخري 

 حطاباث  

 اخري 
 اٌّجّىع   

  13,818,680  5,933,470  89,080  193,330     108,580    -            051,030,    274,940       156,373    209,580     637,       89,320    5,709,340    5002ديطّبر  

5002طّبر دي  4,215,310  78,150    2,670  348,070  795,360       589,940  1,051,030  132,250  102,770  242,180  198,240     ,314,000  14,069,970  

  15,413,332  7,411,974  220,216  421,237   74,868  115,947  1,325,967  591,500       940,071  761,264    3,238    78,206  3,468,844 5002يطّبر د 

  21,201,534  11,078,160  34,741   934,574     93,852   39,122  1,915,967  1,432,000    714,842  582,629  3,445      105,830  3,966,373  5002يطّبرد 

  23,272,646  3,182,639    236,828  1,042,043  96,487  18,985  1,325,967  2,876,883    737,065  577,052   3,533      105,897  3,069,267 5002ديطّبر  

 26,091,313 12,864,443 276,895 1,384,264 69,329 63,490 1,325,967  3,886,263   612,725 1,565,310 3,950 147,965 3,890,712 5000ديطّبر  

 31,119,445 15,692,974 320,596 1,714,770 76,579 58,490 5,212,230  1,499,331   657,665 2,217,090 4,222 139,914 3,525,584 5000يطّبر د 

 52,663,109 29,412,032 437,447 2,030,432 286,539 62,485 5,212,230  3,499,329   632,273 3,375,065 - 234,602 7,480,674 5005ديطّبر  

 71,185,176 41,048,011 559,327 2,152,552 232,451 185,830 5,212,230  4,500,000   3,003,065 4,797,509 - 314,250 9,179,951 5002ديطّبر  

 77,905,041 44,092,648 603,741 2,249,035 290,184 - 9,712,228  2,240,000   4,791,882 4,897,364 - 302,393 8,725,566 5002يطّبر د 

2015   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 79,347,293 47,041,782 603,741 2,249,035 284,785 - 9,712,228  2,240,000   4,915,364 4,768,719 - 284,545 7,247,095.0 يٕاير  

 82,023,274 48,226,942 603,741 2,284,776 275,406 - 9,697,228  2,240,000   5,654,468 4,759,538 - 286,601 7,994,574.5 فبراير  

 82,214,613 47,951,725 603,741 2,451,446 271,923 - 9,697,228 2,240,000 6,101,111 4,759,538 - 275,081 7,862,821.4 ِارش

 83,996,546 50,463,559 603,741 2,496,846 269,666 - 9,682,228  2,240,000   6,851,389 3,995,323 - 286,945 7,106,848.5 ابريً  

 88,349,980 51,511,222 603,741 2,496,846 287,711 - 9,682,228  3,162,000   7,686,695 3,995,323 - 284,410 8,639,804.6 ِايى  

 88,439,626 53,704,247 603,741 2,496,846 314,581 - 9,667,228  3,162,000   7,963,773 3,995,323 - 288,545 6,243,340.9 يىٔيى  

 93,360,442 55,689,214 610,911 2,502,236 526,019 - 9,652,228  4,062,000   8,019,968 3,761,750 - 289,645 8,246,469.4 يىٌيى  

 93,448,765 56,355,641 610,911 2,502,236 516,441 - 9,652,228  5,162,000   8,018,607 3,698,900 - 295,449 6,636,351.7 اغططص  

 93,440,249 56,983,309 610,911 2,502,236 520,923 - 9,637,228  5,162,000   8,284,238 3,728,900 - 295,328 5,715,175.6 ضبتّبر  

 93,538,296 57,372,655 610,911 2,502,236 489,580 - 9,637,228  5,162,000   8,269,307 3,728,900 - 288,646 5,476,833.5 اوتىبر  

 97,889,528 58,543,773 610,911 2,540,183 438,102 - 9,637,228  5,162,000   8,303,509 3,728,900 - 281,743 8,643,178.8 ٔىفّبر  

 ديطّبر  

 

 

6,110,228.7 288,790 - 3,725,862 8,317,835   5,740,000  9,698,968 - 196,480 2,647,399 610,882 61,494,339 98,830,785 

 تم ادخال  شهادات اجارة البنك المركزي 5002اعتبارا من اكتوبر * 
 



 ب( -5الملحق رقم )
 أصول وخصوم بنك السودان المركزي

2015 – 2005 

) باالف الجنيهات (                                                   اٌخصىَ                                                                                                                         

 ٔهايت اٌفترة  
اٌعٍّت  

 اٌّتذاوٌت 

حطاباث  

 اٌحىىِت  

شهاداث  

ِشاروت 

اٌّروسٌ 

حطاباث  

 اٌبٕىن 

حطاباث  

 اجٕبيت اخري 

اتفالياث  

 اٌذفع 

خصىَ  

 اطالع اخري 
 اٌتساِاث الجً  

راش  

 اٌّاي  
 اٌّجّىع    أخرٌ  

 13,818,680 1,483,840 140,340 2,159,120 23,860 120,890 2,222,690 1,934,290 0 1,751,230 3,982,420 ديطّبر 2005*
 14,069,970 1,594,240 165,870 1,933,660 53,280 99,450 2,181,240 1,978,810 0 392,640 5,670,780 ديطّبر 2006 *

 15,413,332 1,689,321 221,255 2,023,427 39,333 89,113 2,175,051 2,866,562 0 87,484 6,221,786 5002ديطّبر  
 21,201,534 3,022,982 256,243 2,307,475 246,286 79,786 2,508,084 3,645,153 0 1,796,378 7,339,147  5002ديطّبر 
 23,272,646 1,774,244 253,341 2,418,711 251,528 62,321 2,729,044 5,878,616 0 1,072,488 8,832,353 5002ديطّبر  
 26,091,313 2,222,454 291,328 2,854,524 525,102 57,299 3,057,132 5,594,931 0 591,304 10,897,239 5000ديطّبر  
 31,119,445 3,173,620 283,265 3,215,901 593,108 61,541 3,125,554 6,250,950 0 755,331 13,660,175 5000ديطّبر  
 52,663,109 12,402,945 314,766 5,524,968 883,017 102,434 4,528,245 10,183,003 0 853,826 17,869,905 5005ديطّبر  
 71,185,176 20,118,470 526,589 7,465,488 1,132,027 135,748 7,132,437 13,255,191 0 1,006,327 20,412,898 5002ديطّبر  
 77,905,041 18,175,679 540,316 7,999,773 1,159,132 140,897 6,538,829 16,864,056 0 1,426,284 25,060,075 5002ديطّبر  

2015 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 79,347,293 19,170,235 732,316 7,947,470 1,125,651 140,026 6,509,248 16,765,552 0 2,419,647 24,537,148 يناير  
 82,023,274 19,891,442 732,316 7,945,529 1,130,142 140,866 6,773,687 17,915,926 0 2,508,895 24,984,470 فبراير  
 82,214,613 19,454,989 732,316 7,846,772 1,065,724 139,297 6,557,401 18,131,213 0 2,336,675 25,950,225 مارس  
 83,996,546 20,189,448 732,316 7,840,998 1,082,685 140,600 6,940,607 18,523,135 0 1,953,921 26,592,836 ابريل  
 88,349,980 19,886,610 732,316 10,801,220 1,070,494 140,334 7,868,728 19,074,701 0 2,305,600 26,469,977 مايو  
 88,439,626 20,584,187 732,316 10,812,798 1,082,417 141,225 6,636,451 20,018,802 0 2,186,702 26,244,728 يونيو  
 93,360,442 21,098,520 732,316 14,067,864 1,094,788 144,995 6,970,333 19,656,589 0 2,349,418 27,245,620 يوليو  
 93,448,765 21,517,397 732,316 14,079,422 1,102,037 144,473 7,025,786 20,201,073 0 2,207,351 26,438,911 اغسطس  
 93,440,249 20,784,020 732,316 14,073,357 1,101,999 143,931 7,173,249 19,208,715 0 1,561,118 28,661,544 سبتمبر  

 93,538,296 20,742,622 732,316 14,054,857 1,093,769 144,119 7,285,876 20,065,428 0 2,464,507 26,954,803 اكتوبر    
 97,889,528 20,405,560 732,316 17,067,820 1,071,303 143,647 8,728,742 20,269,370 0 2,194,915 27,275,854 نوفمبر  
 98,830,785 21,419,937 732,316 17,643,810 1,070,900 143,226 7,414,103 20,092,217 0 973,837 29,340,437 ديسمبر   

بيانات معدلة *  



 أ ( -6الممحق رقم ) 
 الميزانية الموحدة لمبنوك التجارية

2015 - 2005 

) باالف الجنيهات (                                                                                                                                                                                   األصول  

سندات حكومية   التمويل* حسابات أخرى   المجموع  
 أذونات خزينة أخرى 

التزامات عمى بنك   بنوك تجارية محمية   المراسمون األجانب  
 السودان المركزي 

 نهاية الفترة   نقد محمى  

 5002ديطّبر  221,070               1,480,050           166,610             1,756,870           880,370             7,000,177           3,797,953           15,303,100       

 5002ديطّبر  315,461               1,781,286           256,989            1,779,494           1,680,863           11,139,565         6,190,623           23,144,281       

 5002ديطّبر  582,026               2,353,619           298,206            2,114,382           1,533,035           12,998,544         6,317,613           26,197,425       

 5002ديطّبر  564,578               2,888,919           402,638             2,690,473           2,292,739           14,961,089         6,849,427           30,649,863       

 5002ديطّبر  766,179               4,983,554           1,120,122           2,221,219           3,594,167           18,163,469         5,818,178           36,666,888       

 5000ديطّبر  829,278               5,001,407           1,446,020           3,494,093           4,906,753           20,599,396         6,830,789           43,107,736       

 5000ديطّبر  810,092               6,027,415           1,510,667           2,489,283           6,131,694           22,867,050         6,667,883           46,504,084       

 5005ديطّبر  1,118,420            12,015,294         1,470,676           4,893,611           7,277,005           30,482,751         9,791,805           67,049,562       

 5002ديطّبر  1,234,486            13,205,260         2,165,731           4,696,049           7,589,658           37,657,122         10,931,453         77,479,759       

 5002ديطّبر  1,716,978            17,174,095         2,719,939           5,148,873           8,773,292           44,320,716         12,463,156         92,317,049       

  
  
  
  
  
  
  
  

2015 

 يٕاير  1,736,866            16,810,843         2,708,511           4,780,162           8,998,852           45,099,122         13,549,010         93,683,366       

 فبراير  1,683,715            17,722,030         2,324,501           5,016,189           9,123,020           46,645,309         14,405,394         96,920,158       

 ِارش  2,038,965            17,932,398         2,374,054           4,800,102           9,197,252           46,715,697         15,085,359         98,143,827       

 ابريً  1,803,178            19,418,327         2,905,090           4,435,178           9,701,658           47,465,222         16,344,521         102,073,173      

 ِايى  2,267,478            19,238,876         3,040,323           4,404,642           10,237,989         48,234,202         17,266,982         104,690,492      

 يىٔيى  2,133,572            20,199,489         3,160,948           4,311,505           10,623,618         49,738,909         17,675,858         107,843,899      

 يىٌيى  2,234,534            19,990,581         3,203,835           4,508,819           10,675,842         50,869,740         17,877,959         109,361,310      

 اغططص  2,063,114            20,080,591         3,405,006           4,053,253           10,792,738         51,764,286         19,212,329         111,371,317      

 ضبتّبر  2,479,952            20,181,918         3,458,625           4,052,501           10,709,786         52,642,591         18,281,966         111,807,339      

 اوتىبر  1,917,313            20,318,479         3,416,606           3,775,736           10,872,432         53,197,572         18,390,557         111,888,694      

 ٔىفّبر  2,125,113            19,878,420         3,188,314           4,142,001           10,823,345         54,571,102         17,853,706        112,582,000

 ديطّبر  1,845,066            19,973,900         3,175,897           3,858,707           11,191,416         53,456,764         15,435,820        108,937,570



  ( ب -6الملحق رقم ) 
 2005  - 2015 الميزانية الموحدة للبنوك التجارية

) باالف الجنيهات (                                          اٌخصىَ                                                                                                                         

رأس المال   حسابات أخرى   المجموع  
 واإلحتياطات 

المراسمون فى  
 الخارج 

البنوك التجارية  
 بنك السودان   أالخرى 

ودائع  الحكومات  
الوالئية ,المحمية 

 ,المؤسسات والجمهور 

ودائع الحكومة  
 نهاية الفترة   اإلتحادية 

 5002ديطّبر   258,000 9,517,950 66,540 60,280 276,770 1,838,620 3,284,940 15,303,100

 ديطّبر 2006 168,861 12,144,083 146,240 131,480 476,190 3,890,890 6,186,537 23,144,281

 5002ديطّبر   166,193 13,776,282 389,617 236,758 591,173 4,606,905 6,430,497 26,197,425

 5002ديطّبر   765,823 15,742,635 456,022 611,783 614,342 5,248,486 7,210,772 30,649,863

 5002ديطّبر   671,314 20,176,725 1,657,314 824,284 1,052,575 6,677,989 5,606,687 36,666,888

 5000ديطّبر   927,143 24,947,222 891,001 895,382 1,251,813 7,477,913 6,717,262 43,107,736

 5000ديطّبر   88,109 27,687,507 721,016 1,059,401 776,031 9,035,971 7,136,048 46,504,084

 5005ديطّبر   157,055 39,387,283 1,213,069 802,931 1,793,468 10,830,670 12,865,088 67,049,562

 5002ديطّبر   126,031 44,007,037 1,544,495 1,639,272 1,996,426 13,149,116 15,017,382 77,479,759

 5002ديطّبر   66,711 53,402,658 2,850,807 1,818,365 1,996,986  4,739,386  17,442,136 92,317,049

  
  
  
  
  
  
  
  

2015 

 يٕاير   66,131 54,699,051 2,942,451 1,747,079 2,034,274  16,314,533 15,879,848 93,683,366

 فبراير   65,835 56,177,072 3,733,913 1,675,668 1,984,531  6,680,211   16,602,929 96,920,158

 ِارش   68,157 58,128,395 3,885,337 1,788,080 1,936,262  5,817,374   16,520,222 98,143,827

 ابريً   65,528 60,914,442 4,378,961 1,994,870 1,958,470 15,723,894 17,037,008 102,073,173

 ِايى   80,798 61,078,828 5,497,774 1,768,730 1,908,154 15,662,705 18,693,502 104,690,492

 يىٔيى   69,148 62,146,221 6,580,443 1,392,854 1,970,832 15,583,021 20,101,381 107,843,899

 يىٌيى   68,415 63,093,140 5,667,273 1,470,059 2,011,813 15,593,857 21,456,754 109,361,310

 اغططص   69,352 64,305,237 4,199,237 1,824,768 1,906,624 15,617,722 23,448,377 111,371,317

 ضبتّبر   71,793 63,719,834 4,577,254 1,597,359 1,821,658 15,659,156 24,360,285 111,807,339

 اوتىبر   62,708 63,202,975 4,094,950 1,640,360 1,841,117 15,743,576 25,303,007 111,888,694

 ٔىفّبر   76,255 64,277,520 4,108,952 1,552,146 1,987,604 15,833,203 24,746,321 112,582,000

 ديطّبر   78,852 63,340,701 4,325,786 1,692,013 1,937,450 16,254,425 21,308,343 108,937,570



 ( أ - 7الملحق رقم ) 

رصيد التمىيل المصرفي بالعملة المحلية  

 

  ( باالف الجنيهات ) 

 نهاية الفترة   الزراعة   الصناعة   الصادرات   الواردات   التجارة المحمية   النقل والتخزين   االنشاءات   الطاقة والتعدين   أخرى   المجموع  
 5002ديطّبر   390,910 494,520 421,140 121,580 1,689,700 0 0 0 1,582,400 4,700,250

 ديطّبر 2006*  993,911 776,239 338,298 210,972 1,888,441 971,685 411,913 103,347 2,678,818 8,373,624

 5002ديطّبر   1,051,988 1,110,805 272,335 1,672,288 2,233,730 917,434 531,961 69,774 3,389,886 11,250,201

 5002ديطّبر   1,341,507 1,177,267 273,847 1,547,883 2,340,623 970,259 828,299 51,990 4,050,134 12,581,809

 ديطّبر2009  1,941,564 1,207,210 365,860 1,649,226 2,672,242 1,070,821 1,235,584 51,447 4,790,723 14,984,677

 ديطّبر2010  2,614,947 1,583,100 464,254 1,100,047 2,820,078 930,223 1,588,123 40,347 6,064,010 17,205,129

 5000ديطّبر   2,663,902 2,066,471 666,217 1,346,902 3,128,664 1,196,323 2,000,477 31,125 7,101,964 20,202,045

 5005ديطّبر   3,673,477 3,123,959 850,880 792,717 3,285,559 1,998,820 2,721,599 85,111 8,282,889 24,815,011

 ديطّبر 2013*  5,229,370 5,195,515 1,186,519 987,800 3,180,619 3,136,690 3,565,315 188,623 9,996,827 32,667,278

 5002ديطّبر   6,698,212 5,839,140 *1,488,275 802,564 3,630,552 3,201,635 6,678,284 361,340 11,305,696 38,517,423

                    2015 

 يٕاير   6,593,568 6,184,384 1,525,017 805,351 3,784,752 3,081,455 7,385,355 364,047 11,131,818 40,855,747

 فبراير   6,505,537 6,806,771 1,661,671 1,003,924 4,158,817 3,065,695 8,141,180 396,647 11,039,909 42,780,153

 ِارش   6,229,734 6,598,828 1,617,894 1,052,893 4,681,272 2,958,835 8,203,108 367,333 10,960,570 42,670,467

 ابريً   6,181,495 6,659,995 1,671,861 990,608 4,484,479 3,015,571 8,367,264 430,431 11,566,038 43,367,742

 ِايى   6,032,066 6,812,939 1,647,906 1,069,704 4,745,513 2,982,803 8,073,184 383,250 12,478,024 44,225,389

 يىٔيى   6,241,256 6,716,370 1,573,538 1,073,041 5,072,074 3,080,191 8,377,646 355,828 13,256,228 45,746,173

 يىٌيى   6,940,858 6,665,261 1,562,675 1,087,241 5,394,440 3,190,336 8,650,152 383,841 13,007,271 46,882,075

 اغططص   7,259,786 6,729,014 1,480,761 1,192,020 5,647,417 3,249,749 8,682,179 394,916 13,194,194 47,830,034

 ضبتّبر   7,658,751 6,718,346 1,433,221 1,305,438 5,758,797 3,421,998 8,958,368 392,495 13,122,201 48,769,614

 اوتىبر   8,017,186 6,375,372 1,445,867 1,124,482 5,618,898 3,428,795 8,997,679 401,657 13,847,110 49,257,047

 ٔىفّبر   8,212,911 6,912,514 1,345,248 1,506,313 5,244,683 3,540,701 9,439,761 310,314 14,241,531 50,753,975

 ديطّبر   8,401,164 6,890,855 1,383,122 1,032,686 5,799,644 3,329,773 9,091,760 308,051 13,782,503 50,019,557

  



 ب( - الملحق رقم )

 رصيد التمىيل المصرفي بالعملة االجنبية
 

 ) باالف اٌجٕيهاث (

 نهاية الفترة   الزراعة   الصناعة   الصادرات   الواردات   التجارة المحمية   النقل والتخزين   االنشاءات   الطاقة والتعدين   أخرى   المجموع  
 5002ديطّبر   3,220 142,590 0 1,890,950 49,470 213,710

 ديطّبر 2006* 1,074 162,295 17,873 2,117,295 134,868

 5002ديطّبر   281,669 10,044 1,071,396 78,049 210,404

 5002ديطّبر   25,994 505,943 4,186 1,360,483 89,307 313,200

 ديطّبر2009  15,369 503,616 72,531 1,471,020 213,373 522,844

 ديطّبر2010  23,257 600,496 70,514 1,307,255 204,762 35,257 142,791 294,332 715,603

 5000ديطّبر   9,957 414,568 19,347 1,027,696 158,203 12,355 212,999 126,897 682,984

 5005ديطّبر   71,886 790,661 58,634 1,468,494 608,667 227,328 662,190 4,306 1,775,574

 ديطّبر 2013  73,215 879,066 10,446 1,386,922 308,112 503,491 710,377 0 1,118,215

 5002ديطّبر   209,893 851,587 580 828,283 168,187 945,310 464,629 0 846,548 4,315,017

                  2015 

 يٕاير   173,182 798,666 538 813,768 122,065 945,741 550,206 0 839,209

 فبراير   172,851 819,302 0 471,642 153,333 880,406 552,293 0 815,329

 ِارش   178,399 945,962 0 433,066 157,453 856,981 638,091 30,936 804,342

 ابريً   172,849 908,672 0 460,452 152,941 857,447 637,022 30,936 877,160

 ِايى   152,636 900,578 0 457,588 152,107 800,234 632,122 19,702 893,846

 يىٔيى   147,474 883,881 0 443,121 154,280 802,239 612,860 19,701 929,180

 يىٌيى   137,355 863,551 0 529,479 134,897 796,998 614,826 15,293 895,268

 اغططص   136,391 856,781 0 495,437 137,214 769,550 618,005 15,293 905,581

 ضبتّبر   131,896 848,895 0 485,115 136,575 754,336 614,512 15,293 886,356

 اوتىبر   240,392 660,916 56,205 483,487 165,300 743,437 619,934 15,293 955,561

 ٔىفّبر   168,266 774,622 0 431,066 166,824 684,851 608,303 13,438 969,756

 ديطّبر 171,779 766,049 0 409,414 130,322 685,389 568,583 3,130 702,541 3,437,207

  *بٌانات معدلة



 ج ( - 7الملحق رقم ) 

 تدفق التمويل المصرفي حسب القطاعات
(2015-2005) 

 بآالف الجنيهات

اٌّجّىع  العقارات   أخرى      
الطاقة  

 والتعدين 
النقل  

 والتخزين 
 االستيراد  

التجارة  
 المحلية 

 الفترة   الزراعة   الصناعة    الصادر   التنمية اإلجتماعية

*2005  

*2006  

 2007  

 2008  

 2009  

 2010  

 2011  

*2012  

 2013  

 2014  

 2015  

 الٌشتمل على تموٌل الحكومة المركزٌة
 *بٌانات معدلة

 

 

  



 د ( – 7الملحق رقم ) 
 تدفق التمويل المصرفي حسب الصيغ   

 (2015-2005)  
      ( باالف الجنٌهات )

اٌّجّىع أخري لرض حطٓ أضتصٕاع أجارة ِماوٌت اٌطٍُ اٌّضاربت اٌّشاروت اٌّرابحت  اٌفترة

*2005  
*2006  
 2007  
 2008  
 2009  
 2010  
2011 

*2012 
2013 
2014 
2015 

 ال ٌشتمل على تموٌل الحكومة المركزٌة  
  5005تم إدراج صٌغ جدٌده فً العام  

 * بٌانات معدلة

 

  



 ( ٌٍّحك رلُ ) ا

 اٌتىزيع اٌجغرافً  ٌٍجهاز اٌّصرفً ٌٍفترة

 

اٌّجــّــىع * 
اٌّصارف اٌتجاريت  

اٌّصارف اٌّتخصصت  
بٕه اٌطىداْ  

اٌّروسٌ 
اٌىاليــــــاث  

االجٕبيت   اٌّشتروت   اٌىطٕيت   

ديطّبر  ديطّبر  ديطّبر  ديطّبر   ديطّبر  ديطّبر  ديطّبر  ديطّبر  ديطّبر  ديطّبر   ديطّبر  ديطّبر 

واليت اٌخرطىَ 

اٌىالياث اٌىضطً ) ضٕار ، اٌجسيرة ،إٌيً االزرق وإٌيً االبيط( 

اٌىالياث اٌشرليت ) اٌمضارف، وطال و اٌبحر االحّر( 

اٌىالياث اٌشّاٌيت ) اٌشّاٌيت ؤهر إٌيً( 

والياث وردفاْ ) شّاي ، جٕىب  وغرب وردفاْ(    

والياث دارفىر ) شّاي ، جٕىب ،وغرب ، وضظ و شرق دارفىر( 

اٌّجّىع     

* المجمىع ال يشمل فروع بنك السىدان المركزي 

 

 



 



 







   





 

 

 

 

 

 

 

 







  )أ (  )  16(رقم املحلق 

  تجارة السودان الخارجية
  2015 - 2011الفرتة  خاللالصادرات حسب السلع 

  )الدوالرات مبالينيالقيمة ( 

 الوحدة السلع
2011 2012 2013 2014 2015 

 القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية

 1,374.73  2,655.66  2,806.74  3,142.95 9,355.07 :برتول ومعادن

  573.91  12,115.6 1,194.3 12,821.8 1,614.078 15,836.5 698.84 9,949.5 7,598.33 76,588.1الف برميل برتول خام

  50.99  79.57 156.77 172.15 100.59 106.95 226.55 192.20 272.83 247.08الف طن مترى بنزين

  2.07  4.42 -  -  -  -  -  -  -  - " " كريوسني

- -  -  -  -  -  -  9.43 7.31" " غاز طبيعي

  - -  -  -  -  -  -  18.07 37.16" " نافتا

  - 0.10 0.04 - - 26.45 32.60 -  - " " فرينس

  0.11  0.10 0.30 0.17 1.88 1.12 3.15 38.36 -  - " " غاز مخلوط

  0.10  - -  -  -  -  -  -  -  - " " جازولني

 - - 6.12 -  -  -  -  -  0.53 - " " أخرىبرتولية  منتجات
  725.70  19.389 1,271.32 30.45 1,048.43 24.81 2,158.00 46.13 1,441.68 23.74" " الذهب

 6.86  6.24 3.63 3.11 2.83 1.55 1.75 1.46 -  - طن مترى خردة رصاص

  1.14 1.46 0.60 48.164.235.648.4642.6023.502.81" " خردة حديد

  10.87  3.97 11.47 4.43 11.90 5.40 16.37 7.62 -  - " " خردة نحاس

  2.98 13.8 11.35 48.37 3.53 17.33 3.38 2.60 9.97 6.92" " كروم



  )أ() 16(رقم تابع امللحق 

 الوحدة السلع
2011 2012 2013 2014 2015 

 القيمة لكميةا القيمة الكمية القيمة الكمية  القيمة الكمية القيمة الكمية

 779.65 667.82 - 869.40 - 351.48 - 382.92 - :منتجات زراعية 

  39.36 29.64 34.03 11.77260,536102.7499.37 6,24327.0313,383باله قطن

  3.00  3.29 6.12 5.89 42.84 28.19 3.40 5.67 0.99 1.39الف طن  الفول السوداين

  453.48 307.36 466.34 299.71 472.36 239.46 223.54 208.92 223.27 211.83" " السمسم

 96.98 59.73 134.77 60.34 67.10 36.35 81.78 45.63" " الصمغ العرىب
90.92  111.69  

  28.17 107.34 6.04 19.07 77.92 243.44 13.97 55.88 18.48 72.58" " الذرة

  30.65  56.30 16.55 41.39 3.47 9.64 8.45 33.80 8.49 29.37" " حب البطيخ

  18.74 14.25 18.49 13.68 17.28 13.87 14.09 15.66 17.30 18.53" " كركدى

  2.01  2.30 3.23 2.93 3.04 5.05 2.07 1.98 3.48 3.18" " سنمكة

  2.80  4.84 1.42 2.91 2.79 5.63 2.06 1.88 1.23 1.02" " ةحن

  1.62 1.45 2.68 2.10 3.65 - 0.33 0.21 0.01 0.01" " لبان

  0.10  012. -  -  - - - - - -" " الشمس زهرةبذور 

  78.27 260.39 9.63 19.12 2.41 10.52 4.06 16.92 0.51 2.30" " خرضوات

  9.76  20.71 6.31 18.73 6.13 24.65 0.64 2.57 0.35 1.67" " فواكه

  

  



)أ(عرش سابع تابع امللحق ال  

 الوحدة السلع
20112012 20132014 2015

 القيمةالكمية القيمة الكميةالقيمةالكميةالقيمة الكميةالقيمةالكمية
 903.68  854.17 - 681.47 - 446.98 - 341.11 -:الرثوة الحيوانية

  492.79  5,476.356 549.78 4,062,014 477.46 3,605,079 285.55 2,538,231 241.52 97,415رأس ضان

  30.41  452,062 22.30 320,691 10.68 133,332 9.12 101,710 8.42 2,876" " ماعز

  13.84 24,149 10.47 16,389 6.67 8,532 14.61 48,703 5.17 6,555" " ابقار

  260.01  194,834 207.85 155,729 98.01 100,923 62.21 41,474 39.02 31,552" " جامل

 - - - ---- ---" " غزالن
  70.08  17.95 19.84 4,154 15.50 2,681 38.11 3,880 7.01 1,885طن مترى لحوم

  34.2 - 43.51 - 72.60  37.03 - 39.67 -قيمة جلود

  2.35 2.61 0.42 634.00 0.55 399.54 0.35 346 0.30 654طن مترى اسامك طازجة أو مثلجة

 87.05 -  117.04 - 262.60 - 8.11 - 16.86 -:مواد مصنعة

 زيت فول خام
الف طن 
  0.95  0.56 2.49 1.91 14.14 4.87 -  -  -  - مترى 

  0.51  0.33 0.30 0.23 0.26 0.18 0.94 0.43 0.23 0.18" زيت سمسم

  58.58  181.17 96.77 109.66 205.68 137.81 - - 2.87 7.59" سكر

 2.81  25.5 3.5052.726.805.74 81.259.7524.16" موالص

  -   -  -  60.20 - - - - - -" غزل

  -   -  -  -  - - - - - -" صدف

  -  - -  -  - - - - - -ياردة منسوجات

  24.2  143.3 11.74 -  35.72 65.85 3.67 18.35 4.01 20.34طن مترى امباز

 23.89        -  158.73 -  169.52 - 116.98 - 97.47 -قيمة صادرات أخرى

 3,169.0 4,453.72 -  4,789.73 -  4,066.50 - 10,193.43 -املجموع الكيل

  ووزارة النفط الجامرك هيئة: املصدر



  )ب(  )  17(رقم املحلق 
  السودان الخارجية تجارة

  2015 - 2011الفرتة  خالل الصادرات حسب الدول

  )القيمة مباليني الدوالرات(

201320142015 20112012املستوردون
 173.47 227.47 310.85 202.28 574.58الدول الصناعية

1.31 9.38 1.54 0.55 1.84 بلجيكا

 28.13 63.12 122.80 93.79 28.57 كندا

 -  0.20 11.36 - 0.35 فنلندا

 45.66 39.93 53.49 30.23 32.54 فرنسا

 11.22 13.26 11.28 7.18 13.52 المانيا

15.78 17.03 6.23 6.70 5.97 اليونان

 5.76 10.63 11.30 6.65 155.84 ايطاليا

2.33 4.00 6.29 4.59 314.70 اليابان

 8.35 5.60 19.99 1.02 0.07 ھولندا

 0.35 1.61 7.85 6.09 0.35 اسبانيا

0.03 0.55 0.99 1.68 0.86 السويد

 7.46 11.24 17.80 15.21 6.73 المملكة المتحدة

2.79 11.13 8.27 4.82 5.26 الواليات المتحدة

 1.72 9.11 13.30 18.66 0.11 بولندا

 7.54 9.47 - - 0.76 رومانيا

 35.04 21.21 18.36 5.11 7.11 تركيا



  )ب() 16(رقم تابع امللحق 

201320142015 20112012املستوردون
 433.32 387.83 231.67 382.11 369.58الدول االفريقية

304.37 212.39 96.37 133.22 54.13 مصر

 21.43 19.26 46.90 57.85 19.89 اريتريا

 86.71 115.87 51.32 178.58 281.28 اثيوبيا

 1.13 0.99 20.38 9.76 3.25 كينيا

 0.47 5.07 0.97 0.38 0.92 ليبيا

0.33 8.82 - 0.41 0.05 سوازيالند

 0.14 3.02 1.31 0.40 0.65 يوغندا

3.50 1.85 1.24 - 1.01 الجزائر

 2.26 3.71 1.93 0.50 0.23 نيجيريا

 12.98 16.85 11.25 1.01 8.17 تونس

 784.7 1,366.07 1,794.16 784.96 7,157.67الدول االسيوية

 736.52 1418.29 4.08 2.60 6,975.59 الصين

1.88 0 1,721.55 752.60 0.09 ھونج كونج

 37.36 44.66 0.03 0.06 30.84 الھند

 4.89 0.44 49.81 23.96 56.89 اندونيسيا

0.26 0.08 1.88 0.16 0.01 ماليزيا

 0.57 1.78 0.61 0.14 1.71 باكستان

1.47 1.78 4.40 1.61 1.00 كوريا الجنوبية

 1.40 0.06 6.40 0.01 91.30 سنغافورة

 0.35 2.77 5.40 3.82 0.24 تايوان



  )ب()  16( رقم تابع امللحق 

201320142015 20112012املستوردون
 1،507.2 2,099.07 1,648.00 2,516.21 1,795.71الدول العربية

0.52 1.16 0.43 0.75 0.18  البحرين

 0.16 0.29 0.12 0.06 23.64 العراق

 29.00 32.13 29.19 24.21 1.63 االردن

 6.70 16.64 1.83 3.14 9.45 الكويت

 36.88 29.33 27.31 29.01 0.29 لبنان

0.41 2.58 1.30 0.78 1.77 عمان

 21.87 10.31 5.28 4.50 240.03 قطر

657.62 635.26 443.91 309.00 19.64 السعودية

 10.82 60.26 8.45 16.05 1,499.02 سوريا

 740.29 1,312.02 1,100.31 2,127.19 0.03 لمتحدةاالمارات العربية ا

2.93 9.09 29.87 1.56 0.03 اليمن

 270.31 363.28 805.05 180.94 295.89دول اخرى

 3,169.01 4,453.72 4,789.73 4,066.50 10,193.43 املجموع
  ووزارة النفط الجامرك هيئة: املصدر



 

  )أ()  17(رقم املحلق 
  يةالخارج تجارةالسودان

  2015 - 2011الفرتة  خالل السلع حسب الواردات
  )الدوالرات مبالينيالقيمة ( 

 2015 2011201220132014الوحدة الســـــــــــــــلع

ةكميالةميقالةكميال  ةميقالةكميالةميقالةكميالةميقال  ةميقالةكميال   

                : مواد غذائية

 532.17 1,522.73 1,046.48 2,177.96 1,027.08 2,314.24 810.83 2,053.96 690.20 1,673.88 لف طن مرتىأ  قمح

 223.58 441.39 35.92 64.56 15.17 27.19 24.63 46.83 21.11 43.67 '' دقيق قمح

 550.13 1,299.26 460.11 810.63 645.69 1,118.32 529.40 719.99 506.04 670.19 '' سكر

 52.42 30.24 69.55 35.18 59.42 35.85 50.33 28.38 61.45 32.67 '' شاى

 46.41 38.02 34.45 23.59 38.39 33.05 36.08 29.45 35.99 29.34 '' بن

 89.05 34.53 58.15 17.69 82.10 31.23 89.78 34.36 89.56 35.07'' لبانمنتجات األ
سامك ومعلبات أ 

 5.32 3.07 2.28 1.29 3.36 2.26 5.93 3.69 7.55 3.45 '' سامكاأل 

 0.93 0.35 0.35 0.12 8.08 2.38 6.39 1.90 9.15 2.81 '' لحوم ومستحرضاتها

 41.84 98.506 37.00 66.05 44.33 90.19 39.18 63.03 41.56 85.76 '' فواكه ومستحرضاتها

خرضوات 
ا ا

'' 62.76 38.59 88.29 61.13 82.09 63.19 73.51 67.53 123.83 96.46 

 29.54 34.07 20.62 16.03 16.83 12.95 16.06 15.87 18.35 18.29 '' ويتحلويات وبسك

 52.97 49.81 51.58 42.55 40.99 44.00 49.12 49.11 40.40 42.28 '' عدس

زيوت حيوانية 
ة ا

'' 153.18 147.56 163.89 153.75 154.72 149.19 164.58 213.20 273.95 243.19 

 16.65 10.62 10.71 4.07 7.54 3.79 6.63 3.83 6.05 5.68 '' بهارات



 
 2015 2011201220132014الوحدة الســـــــــــــــلع

ةكميالةميقالةكميال  ةميقالةكميالةميقالةكميالةميقال  ةميقالةكميال   

 31.99 137.89 30.01 55.08 23.56 43.59 24.44 47.88 25.81 48.56 '' رزأ

 120.22 -  109.98 - 147.34 - 145.38 - 148.51 - قيمة أخرى

 2,132.87 - 2,247.92 - 2,372.26 - 2,049.06 - 1,887.88 -  املجموع

           : املرشوبات والتبغ

 37.79 - 33.04 - 26.80 - 25.12 - 24.91 - قيمة  مرشوبات معدنية

 1.44 - 14.79 - 0.11 - 0.49 - 3.51 - '' سجائر

 40.08 - 48.28 - 44.26 - 34.38 - 38.32 - '' تبغ

 -  - - - 4.51 - - - 1.68 - '' أخرى

 79.31  96.11 - 75.68 - 59.99 - 68.42 -  املجموع

            : مواد خام

 1,189.43 1,110.47 1,523.62 - 1,460.10 1,294.31 1,052.02 864.74 735.16 750.47 طن مرتى ألف منتجات برتولية

 224.35 140.59 189.59 103.01 191.49 120.31 185.62 117.51 160.66 106.63 ''  خام البالستيك

 1.14 2.73 3.00 0.80 1.38 0.67 0.97 0.34 1.17 0.48 '' خام املطاط

 22.49 16.52 19.82 13.94 18.13 14.86 16.06 12.94 16.15 15.02 '' شحوم

 9.36 0.75 12.25 1.42 8.81 0.72 13.21 1.70 8.62 1.88 '' بذور وتقاوى

 0.00 0.00 0.00 - 0.86 0.11 0.00 0.01 0.15 0.31 '' ورق لف

 0.13 -  8.16 - 20.01 - 35.34 - 0.26 - قيمة أخرى

 1,446.90 - 1,756.44 - 1,700.78 - 1,303.22 - 922.17 -  املجموع

  

 



 
 )أ()  17( رقم تابع امللحق 

 2015 2011201220132014الوحدة الســـــــــــــــلع

ةكميالةميقالةكميال  ةميقالةكميالةميقالةكميالةميقال  ةميقالةكميال   

            : مواد كياموية

 دوية ومعدات طبيةأ 
 460.98 - 411.00 - 412.00 - 349.00 - 376.00 - قيمة  وصيدلية

 122.13 - 110.00 - 134.00 - 123.00 - 158.00 - '' عنارص كياموية ومركباتها

 87.03 199.27 154.00 215 136.00 254 107.00 160 73.00 131 طن مرتى  سمدةأ 

 باغة والصباغةمواد للد
 74.19 127.63 80.00 34 59.00 32 63.00 33 75.00 37 '' والتلوين

 104.25 40.62 91.00 35 97.00 44 82.00 34 81.00 35 ''عطور ومستحرضات 

 21.17 5.62 18.00 5 18.00 6 11.00 37 17.00 5 ''  مفرقعات

  59.22  -  58.00 - 56.00 - 62.00 - 285.00 - قيمة  أخرى

 928.97 - 922.00 - 912.00 - 797.00 - 1,065.00 -  املجموع

            :ت مصنوعا

  معدات طبية وصيدلية
 NA NA NA NA NA NA NA NA قيمة

- 89.22  

 مصنوعات الجلود
 12.27 7.83 9.72 5.59 10.25 7.28 8.97 6.07 10.76 7.95 ألف طن مرتى

 20.75 6.76 18.71 4.30 23.03 6.76 21.25 7.50 13.82 4.69 '' مصنوعات املطاط

 205.74 137.14 171.83 60.82 225.85 95.02 177.68 97.32 164.83 69.33 '' مصنوعات البالستيك

 61.95 152.82 53.57 103.40 57.07 119.95 51.21 169.17 47.67 94.07 '' مصنوعات خشب والفلني

 71.17 94.06 51.92 81.07 40.35 82.84 40.01 78.55 38.70 76.76 '' مصنوعات الزجاج

 803.27 997.78 639.84 554.88 710.72 726.74 681.69 788.14 697.39 760.43 '' حديد وصلب



 
 2015 2011201220132014الوحدة الســـــــــــــــلع

ةكميالةميقالةكميال  ةميقالةكميالةميقالةكميالةميقال  ةميقالةكميال   

 127.74 57.96 107.97 42.21 129.14 54.30 120.92 47.12 138.99 53.84 '' مصنوعات املعادن

 91.45 -  79.31 - 89.96 -  67.26 -  74.02 - قيمة يةذحأ 

 106.82 73.17 95.21 36.13 88.64 58.75 171.69 229.68 56.66 41.27 عدد خيش وجواالت

 11.71 2.79 11.82 2.02 19.37 2.43 69.82 3.41 49.84 3.99 ألف طن مرتى كتب ومجالت وجرائد

 11.81 309.56 13.25 41.90 11.51 43.84 7.96 28.15 22.70 173.03 '' منتجات حجريةسمنت و أ 

 83.90 -  85.04 - 107.34 -  105.41 -  109.56 - قيمة جهزة علميةأ 

 147.89 139.76 117.18 99.16 140.61 125.82 152.93 143.69 147.49 120.30 ألف طن مرتى مصنوعات الورق

 61.14 117.09 45.78 97.32 52.89 127.12 49.63 110.54 51.47 104.51 '' مصنوعات الخزف

دوات أ طفال و أ لعب 
ا

 6.88 -  6.37 - 8.10 -  10.64 -  6.72 - قيمة

 27.61 -  105.48 - 127.73 -  219.90 -  158.60 - '' أخرى

 1,941.32 - 1,613.00 - 1,842.56 - 1,956.97 - 1,789.22 -  املجموع

   - - - - - - - -   :ت الت ومعداآ 

ىألف طن مرت  الت غري كهربائيةآ   145.05 675.56 125.93 582.32 121.60 612.43 86.27 493.77 104.97 460.84 

 297.99 -  264.65 - 242.45 78.41 317.40 57.62 394.86 77.27 '' الت كهربائيةآ 

 28.91 8.06 28.83 7.25 37.37 9.89 27.55 7.33 27.53 7.59 عدد ثالجات

 29.13 4.91 21.64 3.10 24.58 3.62 19.36 3.41 27.62 5.08 '' مكيفات هواء

 301.96 -  321.48 - 303.91 - 357.70 - 429.98 - قيمة قطع غيار االت

 تلفزيونات وراديوهات
جهزة أ و  رشطة ومسجالتأ و 

 اتصال
'' - 130.20 - 81.25 - 97.98 - 78.38 2.73 75.88 

 7.39 3.61 4.06 3.15 3.66 3.39 2.28 2.99 3.55 2.86 عدد ةبطاريات جاف



 
 2015 2011201220132014الوحدة الســـــــــــــــلع

ةكميالةميقالةكميال  ةميقالةكميالةميقالةكميالةميقال  ةميقالةكميال   

 33.06 11.25 29.58 8.15 33.75 12.48 29.64 11.16 27.01 9.23 '' بطاريات

 185.73 23.13 128.23 11.70 172.05 27.49 75.85 13.72 78.75 91.95 ''  جرارات

 2.50 0.95 1.71 0.60 2.02 1.03 2.57 1.03 1.60 0.72 '' فرانأ 

 226.30 -  170.94 - 182.84 - 274.86 - 526.72 - قيمة  أخرى

 1،649.69 - 1,543.27 - 1,713.04 - 1,770.78 - 2,323.38 -  املجموع



 

 )أ()  17(رقم تابع امللحق 

 2015 2014 2013 2012 2011 الوحدة الســـــــــــــــلع

ةكميال    ةميقال  ةكميال  ةميقال  ةكميال  ةميقال  ةكميال  ةميقال  ةكميال  ةميقال   

            : وسائل نقل

 40.46 1.54 0.01 - 5.25 0.33 13.06 - - - عدد قاطرات

 7.85 2.43 7.94 1.65 4.56 0.33 0.01 0.46 0.00 - '' عربات قاطرات

 204.73 18.37 152.20 14.10 224.13 34.07 262.07 26.52 191.63 24.49 '' عربات صوالني

 276.00 41.43 215.27 18.73 260.61 30.84 198.41 30.86 233.26 42.12 '' يشاحنات ولوار 

 19.71 2.19 5.99 0.64 38.81 5.16 18.51 2.20 57.19 8.88 '' بصات

 140.61 83.14 137.58 67.66 142.02 70.01 122.64 58.86 102.00 48.91 '' طاراتإنابيب و أ 

 151.56 -  124.65 - 149.37 - 173.99 - 171.41 - قيمة قطع غيار عربات

 20.12 3.69 20.57 3.66 20.14 4.43 18.53 2.92 10.99 1.86 عدد ت بخاريةدراجا

 3.74 1.11 2.21 1.01 1.97 0.92 2.20 1.00 3.03 1.33 '' دراجات

 34.88 -  - - 67.94 - 73.05 - 98.20 - قيمة قطع غيار طائرات

 5.74 -  15.71 - 7.34 - 96.27 - 8.15 - '' قطع غيار قاطرات

ة مراكب بخاري
ا

 5.17 0.18 22.57 - 13.73 0.78 13.11 0.50 13.57 1.54 عدد

 -  -  1.91 0.11 0.22 - 0.29 - 0.05 - قيمة أخرى

 910.57 - 706.61 - 936.09 - 992.14 - 889.48 -  املجموع

            : منسوجات

 6.20 4.65 5.50 3.08 6.66 3.50 5.11 2.88 3.77 1.85 مرتي لف طنأ  غزل

 3.20 1.04 3.99 0.96 6.78 1.74 22.57 4.51 3.45 0.92 '' ةخيوط حياك

قمشة من حرير أ 
ا

'' 15.33 68.36 93.89 59.29 17.11 84.74 15.32 90.10 21.93 96.54 



 

 2015 2014 2013 2012 2011 الوحدة الســـــــــــــــلع

ةكميال    ةميقال  ةكميال  ةميقال  ةكميال  ةميقال  ةكميال  ةميقال  ةكميال  ةميقال   

 0.16 0.07 0.29 0.12 0.58 0.13 0.84 0.24 2.85 0.70 '' قمشة من قطنأ 

 0.10 0.78 0.48 0.35 0.09 0.07 0.07 0.10 0.90 0.47 '' قمشة من كتانأ 

منسوجات من 
 0.63 0.11 0.46 0.09 0.37 0.08 0.38 0.11 0.60 0.15 '' شعريات تركيبية

حشو من مواد 
 6.77 3.17 5.78 2.51 4.44 2.65 4.16 2.40 13.39 5.01 '' نسيجية

 4.08 -  3.08 - 3.27 - 3.15 - 3.58 - قيمة سجاد

ت بصفات منسوجا
لف طن مرتىأ  خاصة  2.54 15.44 3.95 23.01 3.69 20.92 3.03 18.80 5.87 36.65 

 0.01 -  0.00 - 0.07 0.01 0.09 0.05 0.05 0.05 '' قمشة مصرنةأ 

 240.44 -  178.65 - 172.48 -  145.20 - 164.43 - قيمة ملبوسات جاهزة

 0.53 -  0.97 - 0.78 -  1.10 - 0.14 - '' أخرى

عاملجمو    - 276.95 - 264.97 - 301.18 - 308.10 - 395.31 

 23.71 - 17.85 - 64.48 - 36.19 - 13.50 - قيمة أخرى

الكيل وعــاملجم    9,236.01  9,230.32  9,918.07  9,211.30  9,508.65 

  الجامرك هيئة: املصدر

 

 

 
 



 

  )ب ( )  17(رقم املحلق 
  تجارة السودان الخارجية

 2015 - 2011الفرتة  خاللحسب الدول  وارداتال

 )مليون دوالر(                                                                                                              

 2015 2014 2013 2012 2011  املوردون

 932190. ,328.412 62,510.9 2,656.53 82,531.8  الدول الصناعية

 6.46 10.55 5.15 7.67 59.73 النمسا

 88.86 300.73 402.84 347.66 207.74 اسرتاليا

 24.92 21.49 30.82 38.98 35.07 بلجيكا

 137.53 274.67 156.98 126.06 148.31 كندا

 27.85 24.08 30.95 29.00 16.71 سويرسا

 7.99 11.03 7.02 6.75 2.28 الدمنارك

 208.89 249.24 287.45 250.40 441.32 املانيا

 28.57 22.10 28.31 34.20 23.24 اسبانيا

 6.88 4.54 11.47 14.42 18.71 فنلندا

 71.34 72.16 63.27 78.44 89.09 فرنسا

 107.81 135.37 185.58 243.69 157.59 اململكة املتحدة

 5.51 9.33 7.16 4.63 4.17 اليونان

 7.76 5.78 13.50 9.28 16.99 ايرلندا

 159.84 146.11 170.08 167.85 173.17 ايطاليا

 301.75 212.54 340.82 331.27 304.58 اليابان

 71.61 97.35 97.19 92.91 156.48 هولندا



 

 2015 2014 2013 2012 2011  املوردون

 2.74 1.47 4.11 2.09 1.68 الرنويج

 5.11 9.03 5.58 10.92 1.78 الربتغال

 52.11 32.78 45.82 59.50 45.71 نيوزيالندا

 86.57 60.10 79.74 113.93 76.83 السويد

 28.65 49.74 94.39 99.80 78.35 الواليات املتحدة

 0.66 1.22 0.86 7.96 8.06 بلغاريا

 55.15 11.61 8.69 10.10 6.01 قربص

 0.66 2.61 1.06 3.57 3.10 املجر

 47.98 22.98 6.13 14.38 4.35 بولندا

 410.41 283.59 306.95 331.91 261.17 تركيا

 198.16 197.85 118.57 203.61 189.06 أوكرانيا

 0.17 4.36 0.47 15.55 0.60 مالطا

  38.99 54 -  -  - دول صناعية أخرى 



 

  )ب()  17(رقم تابع امللحق                                   

 2015 2014 2013 2012 2011  املوردون

 868.96 720.91 988.00 869.68 6.2174 الدول األفريقية

 0.00 0.08 - 0.68 39.39 جيبوىت

 43.31 31.20 29.90 10.94 4.48 اثيوبيا

 55.09 77.95 84.11 57.12 69.73 كينيا

 45.60 35.90 40.78 38.03 36.36 يوغندا

 29.65 35.29 28.68 6.95 - زمبابوى

 569.35 491.92 742.57 639.16 537.19 مرص

 7.22 1.42 4.49 3.21 5.19 يازامب

 1.28 4.00 0.40 0.11 0.10 بورندى

  1.23 0.16 -  -  -   ليبيا

 0.54 2.89 2.04 9.46 4.00 مالوى

 19.33 12.94 11.16 15.04 21.14 سوازيالند

 5.11 0.83 0.45 1.12 2.18 نيجرييا

 4.44 7.27 6.34 50.31 1.38 املغرب

 12.38 3.74 1.32 1.37 3.94 تونس

 0.08 10.52 27.92 19.17 12.31 الجزائر

  74.35 4.8 7.84 17.01 8.82  دول أفريقية أخرى



 

  )ب()  17(رقم تابع امللحق                                

 2015 2014 2013 2012 2011  املوردون

 4,220.82 29.183,9 09.33,79 56.73,49 295.33,4 الدول اآلسيوية

 57.70 39.95 45.18 82.22 35.04 نغالديشب

 2,159.24 1,847.87 1,887.49 1,710.26 1,980.83 الصني

 12.96 10.03 5.79 10.24 5.29 هونج كونج

 132.52 91.88 78.06 57.80 37.01 اندونيسيا

 794.65 736.46 905.36 835.20 617.74 الهند

 26.94 23.64 53.80 30.55 119.85 ايران

 176.60 119.30 199.32 190.70 167.12 ا الجنوبيةكوري

 317.09 684.01 267.72 194.70 186.39 ماليزيا

 101.11 63.83 100.66 50.87 53.89 باكستان

 4.83 7.49 6.99 155.22 11.54 سنغافورة

 353.83 247.87 197.62 107.51 186.09 تايالند

 61.00 29.94 22.38 24.85 21.00 تايوان

 2.16 1.15 1.68 8.27 1.75 نكارسيال 

 20.19 14.87 21.85 39.26 11.75 فيتنام

 471.05,1 1,635.09 .881,876 61,550.1 1,967.40 الدول العربية

 835.97 941.47 681.81 494.08 929.36 اإلمارات العربية

 2.86 2.67 12.55 51.32 24.83 البحرين

 126.09 98.08 97.76 91.28 93.01 ردناأل 

 17.81 14.39 96.36 25.12 12.27 الكويت



 

 2015 2014 2013 2012 2011  املوردون

 12.87 13.23 21.28 16.12 20.79 لبنان

 15.35 30.27 14.32 10.04 52.52 عامن

 18.65 73.84 69.25 52.72 31.35 قطر

 436.67 415.29 706.42 751.72 633.95 السعودية

 4.57  4.22 12.35 29.25 53.97 سوريا

 0.21 41.63 164.78 28.51 115.35 اليمن

 756.89 06.086 33.487 30.656  .23553 دول أخرى

 9,508.65 9,211.30 9,918.07 9,230.32 9,236.01 املجموع

  الجامرك هيئة: املصدر                                       
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