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 قسم البنوك –إعداد : إدارة التسهيالت التجارية 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 التجــارةوزارة الصناعة و 

 نقطة التجارة السودانية
 إدارة التسهيالت التجارية

 جدول يوضح سعر صرف الدوالر األمريكى  واليورو واللاير السعودى والدرهم اإلماراتى 

 م 9132أكتوبر 31لليوم االحد الموافق مقابل الجنيه السودانى 
 

 

 

 

 

 

 

 

 المصــدر : بنك الســـودان المركزى
 قطـــاع البنوك     -إعــداد : ادارة التسهيالت التجارية   

 

  حأك ننننن ل حح1حجفيننننن حلنننننننحظ   ننننن  حمنننننال 0004444 منننننالحظ مناننننناح في نننننفحالننننني ح ننننن ح    ننننن  حظ ننننن    ح
 11 م ظ ننننننننن حظ اننننننننن حظكمنننننننننيحاننننننننن  حلفنننننننننفحظ  ننننننننن  ظالحظ م كننننننننن  حظ يننننننننن  ح،  م9412أكتىىىىىىىىى     11 م الىىىىىىىىى 9412

جفيننننننن ح  لننننننن ح1909096  لننننننن    حظ مننننننني ظ  حجنيىىىىىىى   0206090شننننننن ظلح ننننننن  حظ يننننننن  حم سىىىىىىى  9412أكتىىىىىىى   
ح .جفي ح1102219ظ     يح

 

 

 

 

 

 

 

 

 31/31االحد:  سعر صرف العملة

 5256494 اليورو

 45.0000 الدوالر         

 3352219 اللاير السعودى

 3959496 الدرهم اإلماراتى



 جفي ح  45.0000م ه 2/14/9412 ظ  ل يلظعل ح ننن  ح  ننننحظ ي ح ننن  حشننن ظلحظ     حلي لف فحظ مل ل  ح ي  ح
 جفي حل   حمالحظ لف فحظ مل ل  . 0009904ل   حمالحظ لف فحظ مل ل  ح،ح أعل ح   ح  نحظ ي حليعحظ     

 جفي حل   حمالحظ لف فحظ مل ل  ح 0004444  حم2/14/9412حظ  ل يلأ ف ح   ح  نحظ ي حش ظلحظ     ح ي  ح
ح جفي حل   حمالحظ لف فحظ مل ل  ح.ح0009904ح،ح أ ف ح   ح  نحظ ي ح   حليعحظ     ح  

 ظ   ظع حظ  ننن  ظف حلي لففح 0201249حم2/14/9412حظ  ل يلأعل ح نن  ح  ننننحظ ي ح ننن  حشننن ظلحظ ي   ح ي  ح
ظ  نننننننم حلي لففحجفي ح 0206114.ح أعل ح نننننن  ح  نننننننحظ ي حليعحظ ي   ح  حظ  نننننننم حظ  نننننن  ظف ظ لففح ح

 حظ    ظف ح.

 جفي حللففحقط حظ  طف ح49.0824   حم2/14/9412حظ  ل يلأ ف ح ن  ح  نننحظ ي ح نن  حشنن ظلحظ ي   ح ي  ح
 .قط حظ  طف حظ  نم في حللففحجح49.3278 ظ  نم ح،ح أ ف ح   ح  نحظ ي حليعحظ ي   ح  

 جفي ح،ح 0004444 لي  نن ظ ي حظ مل ل  ح  م 2/14/9412حظ  ل يلأعل ح نن  ح  نننحظ ي حشنن ظلحظ     ح ي  ح
 جفي حلي   ظ ي حظ مل ل  . 0004444 أ ف ح   ح  نحظ ي حش ظلحظ     ح  

 لي  نننن ظ ي حظ مل ل  ح،ح ظ ف ح45.2250   حم2/14/9412حظ  ل يلظعل ح نننن  ح  نننننحظ ي حليعحظ     ح ي  ح
 جفي حلي   ظ ي حظ مل ل  حح. 0009904   ح  نحظ ي حليعحظ     ح  ح

 حححلشنن ك ح ظ يح ل نن ظ  جني  50.5701    حم2/14/9412حظ  ل يل ظلحظ ي   ح ي  حظعل ح نن  ح  نننحظ ي حشنن،
 جفي حلش ك ح ي ح ل  ظ  ح. 0204444 ظ ف ح   ح ش ظلحظ ي   ح  ح

 أ ف ح   ح  نحظ ي ححيلش ك ح ظ  0401914 م ه 9/14/9412ظ  ل يلحأعل ح   ح  نحظ ي حليعحظ ي   ح ي  ح
 لش ك ح ي ح ل  ظ  ححح.جفي ح 0209004ليعحظ ي   ح  ح

ح -: م  قننني 
 ا حظ نننن  ح نننن  حظ  من حظقجفلي حمقيلنحظ جفي حظ  نننن  ظف حظ  نننني   حمالحلففحظ  نننن  ظالحظ م ك  ح ي  ح•

ح.م11/14/9412ظ م ظ  :ح
 ننننننننننن  ح ننننننننننن  حظ ننننننننننن    ح ظ يننننننننننن   حمقيلننننننننننننحظ جفيننننننننننن حظ  ننننننننننن  ظف حلننننننننننني لف فح ظ  ننننننننننن ظ ي حظ مل ل ننننننننننن ح•

 .ح ح  ج حم ل مي حا يا ح لي  .م2/14/9412ظ م ظ  :ححظ  ل يل ي  ح
 

 

 

 

 

 



 

  سم اهلل ال حمن ال حيم

 وزارة الصناعة و التجــارة
 نقطة التجارة السودانية
 إدارة التسهيالت التجارية

 االحدسعر صرف العمالت األجنبية مقابل الجنيه السودانى الصادر من بنك السودان المركزى ليوم 
 م31/31/9132الموافق 

 

 

   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصــدر :  نك الســـ دان الم كزى      

 قطـــاع البن ك  -إعــداد : ادارة التسهيالت التجارية  

 المت سط س   البيع س   الش اء ال مـــلة ال قم

 45.1125 45.2250 45.0000 الدوالر .1

 0.4161 0.4172 0.4151 الين الياباني .2

 57.0178 57.1600 56.8756 الجنيه االسترليني .3

 45.1984 45.3111 45.0857 الفرنك السويسري .4

 34.1735 34.2587 34.0883 الدوالر الكندي .5

 4.5988 4.6102 4.5873 السويدية كرونة .6

 4.9663 4.9787 4.9539 الكرونة النرويجية .7

 6.6691 6.6858 6.6525 الكرون الدنماركي .8

 147.7645 148.1330 147.3960 الدينار الكويتي .9

 12.0287 12.0587 11.9987 الريال السعودي .11

 12.2832 12.3139 12.2526 الدرهم االماراتي .11

 12.3901 12.4210 12.3592 الريال القطري .12

 119.6300 119.9284 119.3317 الدينار البحريني .13

 117.2363 117.5286 116.9439 ريال عماني .14

 61.3438 61.5060 61.1816 الوحدة النقدية لدول الكوميسا .15

 3.2699 3.2898 3.2500 (الدوالر الحسابي )مصر .16

 49.7816 49.9058 49.6575 اليورو .17



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 وزارة الصناعة و التجـارة
 نقطة التجارة السودانية

 إدارة التسهيالت التجــارية

 الدوالر األمريكى واليورو مقابل الجنيه السودانى بالبنوك المختلفةسعر صرف 
 2/31/9132الموافق:االربعاء ليوم  

  يع الي ر ش اء الي رو  يع الدوالر ش اء الدوالر اسـم البنك ال قم

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 بنك الخرطوم .1

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 بنك بيبلوس أفريقيا .2

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 البنك السعودي السوداني .3

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 بنك اإلدخار والتنمية اإلجتماعية .4

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 بنك النيل األزرق المشرق .5

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 البنك السوداني الفرنسي .6

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 بنك التضامن اإلسالمي .7

 49.3278 49.0824 45.2250 45.0000 بنك قطر الوطني اإلسالمي .8

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 بنك الجزيرة السوداني األردني .9

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 بنك فيصل اإلسالمي السوداني .11

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 المال المتحدبنك  .11

 49.6376 49.3907 45.2250 45.0000 البنك الزراعي السوداني .12

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 البنك السوداني المصري .13

 49.5640 49.3173 45.2250 45.0000 البنك األهلي السوداني .14

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 بنك الثروة الحيوانية .15

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 مصرف السالم .16

 49.5640 49.3173 45.2250 45.0000 مصرف التنمية الصناعية .17

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 بنك البركة السوداني .18

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 البنك العربى السودانى .19



 

  المصــدر :  نك الســ دان الم كزى 

 قطـــاع البن ك  –إعـــداد  : ادارة التسهيالت التجارية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 بنك النيل .21

 49.3173 49.3173 45.2250 45.0000 مصرف المزارع التجاري .21

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 بنك العمال الوطني .22

 49.5640 49.3170 45.2250 45.0000 بنك أمدرمان الوطني .23

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 بنك أبوظبي الوطني .24

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 البنك العقاري التجاري .25

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 بنك النيلين للتنمية الصناعية .26

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 بنك تنمية الصادرات .27

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 بنك اإلستثمار المالي .28

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 بنك آيفوري .29

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 بنك البلد .31

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 بنك الساحل والصحراء .31

 49.6380 49.3907 45.2250 45.0000 البنك اإلسالمي السوداني .32

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 البنك األهلي المصري .33

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 بنك أبوظبي اإلسالمي .34

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 بنك قطر اإلسالمي .35

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 بنك الخليج 36.



 وزارة الصناعة و التجــارة

 نقطة التجارة الس دانية

 إدارة التسهيالت التجارية

 س   ص ف الدوالر األم يك  والي رو مقا ل الجني  الس دان   الص افات المختلفة

 م2/31/9132الم افق: االر  اء لي م  

 إعـــداد الم كزي نك الســ دان  المصــدر:

 البن ك قطـــاع  – التجارية التسهيالت ادارة 

 

 

 الي رو  يع ش اء الي رو  يع الدوالر ش اء الدوالر اسـم الص افة ال قم

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 شركة الهجرة للصرافة .1

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 شركة باب المندب للصرافة .2

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 الشركة األفريقية للصرافة .3

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 شركة اليمامة للصرافة .4

 50.8230 50.5701 45.2250 45.0000 للصرافةشركة وافا  .5

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 شركة أرجين للصرافة .6

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 شركة دينار للصرافة .7

 49.5640 49.3173 45.2250 45.0000 شركة الرائد للصرافة .8

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 شركة ميج للصرافة  .9

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 شركة األنصاري للصرافة .11

 49.8120 49.5639 45.2250 45.0000 شركة ليرا للصرافة .11

 49.2450 49.0000 45.2250 45.0000 شركة هات للصرافة .12

 49.5640 49.3173 45.2250 45.0000 شركة اسكاى لينك للصرافة .13

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 للصرافةصرافة ديفان  .14

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 شركة المثانى للصرافة .15

 49.5693 49.3173 45.2250 45.0000 شركة العبادى للصرافة .16

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 شركة الياقوت للصرافة المحدودة  .17

 49.5639 49.3173 45.2250 45.0000 شركة ريمت للصرافة المحدودة .18

 50.8230 50.5701 45.2250 45.0000 اقصى األسعار 19.

 49.2450 49.0000 45.2250 45.0000 أدنى األسعار .21


