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 وزارة الصناعة و التجــارة

 التجارة السودانيةنقطة 

 إدارة التسهيالت التجارية
 جدول يوضح سعر صرف الدوالر األمريكى  واليورو واللاير السعودى والدرهم اإلماراتى 

 م2309يوليو  92 - 03فى الفترة من    مقابل الجنيه السودانى
 

 

 

 

 

 

 

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

 

 29/7:االثنين سعر صرف العملة
 

 03/7الثالثاء 

 50.1170 50.0715 اليورو

 0003333 0003333 الدوالر

 12.0000 12.0006 اللاير السعودى

 12.2526 12.2532 الدرهم اإلماراتى



  كما حدد بنك السعععودان المفكال اليو  , جنيه  0004444 ب الدوالف سعععرف عععف  هنالك ثبات فيالمالحظ من
جنيه  12.2526وللدفه  اإلمافاتى جنيه  50.1170 شعععفاء  عععف  اليوفو م سعع  9402 يوليو  04الموافق الثالثاء

  .جنيه  12.0000ولللاير السرودل 
 

  جنيه 45.0000 هو م99/7/9402 االثنينسععععرف و ععععع اليه سععععرف شععععفاء الدوالف بالبنوك الم تل   ليو  أعلى
 جنيه بردد من البنوك الم تل ه. 0009904بردد من البنوك الم تل ه ، وأعلى سرف و ع اليه بيع الدوالف 

  جنيه بردد من البنوك الم تل ه  0004444هو م99/7/9402 االثنين أدنى سععرف و ععع اليه شععفاء الدوالف ليو
  البنوك الم تل   .جنيه بردد من  0009904، وأدنى سرف و ع اليه سرف بيع الدوالف هو 

   وأعلى  بالبنوك الم تل    50.4720هو  م99/7/9402 االثنينأعلى سعرف و ع اليه سرف شفاء اليوفو ليو
 بالبنك االسالمي السوداني .جنيه  0407074سرف و ع اليه بيع اليوفو هو 

   ببنك قطف الوطني جنيه  0409900هو  م99/7/9402 االثنينأدنى سععرف و ععع اليه سععرف شععفاء اليوفو ليو
 .ببنك قطف الوطني االسالميجنيه  0400709هو  ، وأدنى سرف و ع اليه بيع اليوفواالسالمي 

   جنيه ،  0004444 بال عععفافات الم تل   هو م99/7/9402 االثنينأعلى سعععرف و عععع اليه شعععفاء الدوالف ليو
 الم تل ه.جنيه بال فافات  0004444وأدنى سرف و ع اليه شفاء الدوالف هو

 وادنى ، الم تل   بال ععععفافات 0009904 هو م99/7/9402االثنين ليو  الدوالف بيع اليه و ععععع سععععرف اعلى 
 .  الم تل   بال فافات جنيه 0009904 هو الدوالف بيع اليه و ع سرف

   وادنى ، بال ععفافات الم تل    50.4720  هو م99/7/9402 االثنيناعلى سععرف و ععع اليه شععفاء اليوفو ليو
 . الم تل   بال فافاتبشفك  هات لل فاف   جنيه 0404444 سرف لشفاء اليوفو هو

 و ع سرف وأدنى ، بشفك  وافا 0408904 هو  99/7/9402 االثنين ليو  اليوفو بيع اليه و ع سرف أعلى 
 لل فاف  هات بشفك  0409044 هو اليوفو بيع اليه

 

 

 

 : مرفقـــات-  

   لثالثاء اسععرف  ععف  الرمالت ايجنبيه م ابع الجنيه السععودانى ال ععادف  من بنك السععودان المفكال ليو
 .  03/7/2309لموافق ا

 الموافق ثنيناال ليو  الم تل   وال عععفافات بالبنوك السعععودانى الجنيه م ابع واليوفو الدوالف  عععف  سعععرف 
 . لليو  حديث  مرلومات توجد ال. م22/7/2309



 اهلل الرحمن الرحيمسم ب
 وزارة الصناعة و التجــارة
 نقطة التجارة السودانية
 إدارة التسهيالت التجارية

 اءالثالثسعر صرف العمالت األجنبية مقابل الجنيه السودانى الصادر من بنك السودان المركزى ليوم 
 م03/7/2309الموافق 

 

 

   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 المتوسط س   البيع س   الش اء ال مـــلة مال ق

 45.1125 45.2250 45.0000 الدوالر .1

 0.4154 0.4165 0.4144 الين الياباني .2

 54.7149 54.8514 54.5785 الجنيه االسترليني .3

 45.4882 45.6017 45.3748 الفرنك السويسري .4

 34.2436 34.3290 34.1582 الدوالر الكندي .5

 4.7527 4.7645 4.7408 كرونة السويدية .6

 5.1841 5.1971 5.1712 النرويجيةالكرونة  .7

 6.7289 6.7457 6.7121 الكرون الدنماركي .8

 147.2821 147.6494 146.9148 الدينار الكويتي .9

 12.0300 12.0600 12.0000 الريال السعودي .11

 12.2832 12.3139 12.2526 الدرهم االماراتي .11

12.  12.3609 12.4227 12.3918 

 119.6300 119.9284 119.3317 البحرينيالدينار  .13

 117.1449 117.4371 116.8528 ريال عماني .14

 61.3438 61.5060 61.1816 الوحدة النقدية لدول الكوميسا .15

 3.2699 3.2898 3.2500 (الدوالر الحسابي )مصر .16

 50.2422 50.3675 50.1170 اليورو .17



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 وزارة الصناعة و التجـارة
 نقطة التجارة السودانية

 إدارة التسهيالت التجــارية
وافق لما االثنينسعر صرف الدوالر األمريكى واليورو مقابل الجنيه السودانى بالبنوك المختلفة ليوم 

 م22/7/2309
 

 ش اء اليورو بيع الدوالر ش اء الدوالر اسـم البنك ال قم

 

 بيع اليورو

 

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 بنك الخرطوم .1

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 بنك بيبلوس أفريقيا .2

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 البنك السعودي السوداني .3

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 بنك اإلدخار والتنمية اإلجتماعية .4

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 بنك النيل األزرق المشرق .5

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 البنك السوداني الفرنسي .6

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 بنك التضامن اإلسالمي .7

 50.4752 50.2241 45.2250 45.0000 بنك قطر الوطني اإلسالمي .8

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 بنك الجزيرة السوداني األردني .9

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 بنك فيصل اإلسالمي السوداني .11

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 بنك المال المتحد .11

 50.7474 50.4720 45.2250 45.0000 البنك الزراعي السوداني .12

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 البنك السوداني المصري .13

 50.7240 50.4720 45.2250 45.0000 البنك األهلي السوداني .14

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 الحيوانيةبنك الثروة  .15

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 مصرف السالم .16

 50.7240 50.4720 45.2250 45.0000 مصرف التنمية الصناعية .17



 المصــدر : بنك الســودان المركزى 

  قطـــاع البنوك  -التسهيالت التجارية إعــداد : ادارة 

 
 

 

 

 

 

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 بنك البركة السوداني .18

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 البنك العربى السودانى .19

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 بنك النيل .21

 50.4720 50.4720 45.2250 45.0000 مصرف المزارع التجاري .21

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 بنك العمال الوطني .22

 50.7240 50.4720 45.2250 45.0000 بنك أمدرمان الوطني .23

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 بنك أبوظبي الوطني .24

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 البنك العقاري التجاري .25

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 بنك النيلين للتنمية الصناعية .26

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 بنك تنمية الصادرات .27

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 بنك اإلستثمار المالي .28

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 بنك آيفوري .29

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 بنك الشمال اإلسالمي .31

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 بنك الساحل والصحراء .31

 50.7470 50.4720 45.2250 45.0000 البنك اإلسالمي السوداني .32

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 المصري البنك األهلي .33

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 بنك أبوظبي اإلسالمي .34

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 بنك قطر اإلسالمي .35

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 بنك الخليج 36.



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 وزارة الصناعة و التجــارة

 نقطة التجارة السودانية

 إدارة التسهيالت التجارية

لموافق ا االثنينسعر صرف الدوالر األمريكى واليورو مقابل الجنيه السودانى بالصرافات المختلفة ليوم 
 م22/7/2309

 بيع اليورو ش اء اليورو بيع الدوالر ش اء الدوالر اسـم الص افة ال قم

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 شركة سوداكاش للصرافة .1

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 شركة الهجرة للصرافة .2

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 شركة باب المندب للصرافة .3

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 للصرافةالشركة األفريقية  .4

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 شركة اليمامة للصرافة .5

 50.8230 50.4720 45.2250 45.0000 شركة وافا للصرافة .6

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 شركة أرجين للصرافة .7

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 شركة دينار للصرافة .8

 50.7240 50.4720 45.2250 45.0000 شركة الرائد للصرافة .9

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 شركة ميج للصرافة  .11

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 شركة األنصاري للصرافة .11

 50.7240 50.4720 45.2250 45.0000 شركة ليرا للصرافة .12

 50.2500 50.0000 45.2250 45.0000 شركة هات للصرافة .13

 50.7240 50.4720 45.2250 45.0000 شركة اسكاى لينك للصرافة .14

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 صرافة ديفان للصرافة .15

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 شركة المثانى للصرافة .16

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 شركة العبادى للصرافة .17



 

 المصــدر : بنك الســودان المركزى 

  البنوك قطـــاع  - التجارية التسهيالت ادارة:  إعــداد
  

 

 

 

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 شركة الياقوت للصرافة المحدودة  .18

 50.4720 50.4720 45.2250 45.0000 شركة ين للصرافة المحدودة 19.

 50.7244 50.4720 45.2250 45.0000 شركة ريمت للصرافة المحدودة .21

 50.8230 50.4720 45.2250 45.0000 اقصى األسعار 

 50.2500 50.0000 45.2250 45.0000 أدنى األسعار 


