بمقارنــــــة أرقـــام التجـــــــارة الخارجيـــــــــة خـل التتـرة مـ
بمثيلتها خل نتس التترة عام  0224يلحــــــظ ما يلــــــــــي :

ينايــــــــــــر/ديسـمبر 0227

أوالً  :الصـــــــــــــادرات :
 -1ارتتعت قيمة الجملة العمومية للصادرات الوطنية :
 مـ  7.8.42مليــــــــار جنيــع عــــــــــــام  0224إلــي  618034مليــــــار جنيــــــع عــام 0227بنسبة ارتتـــــــــــــــاع قدرهـــــــــــــــــا 8 %1387
 -0أهم السلع التي ارتتعت قيمة صادراتها تتمث في :
 ارتتعــــــت قيمــــــة صــــــــــــــادرات منتجــــــات البتـــــــرو مـ 1714183مليـوجنيــع إلـــــــــي  1.27282مليــــو جنيــــع بنسبــــــة ارتتـــــــــاع قدرهــــــا 8%082
 ارتتعــــــت قيمــــــــة صــــــــــادرات البتــرو الخــــــــام م ـ  32.081مليــــــو جنيــعإلـــي  360687مليو جنيع بنسبة ارتتــــاع قدرهــــــــا 8 % 1487
 ارتتعـــت قيمــــــــــة أرز مبيـــض مقشور م  143180مليو جنيع إلــــي 012182مليو جنيع بنسبة ارتتـــاع قدرهــــــا 8 %0687
 ارتتعــــــت قيمــــــة صـــادرات لدائ بأشكا لهـا األوليـة مـ  167681مليــــــو جنيـعإلـــــــــي 011383مليو جنيع بنسبة ارتتـــــــــاع قدرهـــــــا % 786
 ارتتعـــــــت قيمــــــة صـــــــــــــادرات بروبـا مسـي مـ 06280مليـو جنيـع إلـــــي 01128.مليو جنيع بنسبة ارتتــــــــــاع قدرهــــــــــا 8 %40.87
 ارتتعــــــــــت قيمــــــــــــة صـــــــــادرات قضـبا وعيـدا وزوايـا وأسـل مـ حديـدمــــــــ  17.483مليــــــــو جنيــــع إلـــــــــي  160186مليــــو جنيــــع بنســــبة ارتتـــــــــاع
قدرهــــــــــــــا %787
 ارتتعت قيمـــة صــادرات أثاث م  23282مليو جنيع إلــــــي  12618.مليـو جنيـعبنسبة ارتتـــاع قدرهـــــــا 8 % 12283
 ارتتعــت قيمـــة صــــادرات ألبســة جــاهزة مـ  .0687مليــو جنيــع إلـــــــــي 121183مليو جنيع بنسبة ارتتــــــاع قدرهـا % 0186
 ارتتعــــــــــــــــــت قيمــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــادرات قطــــــــــــــــــ خــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــ 74181مليو جنيع إلي  .4186مليو جنيع بنسبة ارتتاع قدرها 8 %1180
 ارتتعــــت قيمـــــــة صـــــادرات أصـنا أخـر جـاهزة مـ مـواد نسـجية مـ 71381مليو جنيع إلـــــــــي  .1381مليو جنيع بنسبة ارتتـــــاع قدرهـــــــا 8 % 1282

-أ-

 -3أهم السلع التي انختضت قيمة صادراتها تتمث في :
-

انختضــــــــت قيمــــــــة صـــــــــــــادرات منتجـات مسـطحة بالدرفلـة مـ حديـد صـل
مـــــــــ  122481مليــــــو جنيـــع إلـــي  61387مليـــــــــو جنيـــع بنســـبة أنختـــــــــاض
قدرهــــــا 8%1183

-

انختضـــــــــــت قيمـــــــــــة صـــــــــــادرات أســـــــــــمدة مـــــــــــ  22486مليـــــــــــو جنيـــــــــــع
إلــــــــي 21281مليو جنيع بنسبة انختــــــاض قدرهـــــــــا 8%08.

 انختضــــت قيمة صـــــادرات شـموع مـواد معدنيـة مـ  2218.مليـو جنيـع إلـي 22283مليو جنيع بنسبة انختاض قدرها 8 % .82
-

انختضـــــــت قيمـــــــة صــادرات صــابو ومحضــرات تنظي ـ

مــــ  1128.مليـــــــو

جنيــع إلــــي  04282مليو جنيع بنسبة انختــــــــاض قدرهـــــــــا 8%1286
-

انختضــــــــــــــت قيمــــــــــــــة صــــــــــــــادرات صــــــــــــــودا كاويــــــــــــــةم  6086مليــــــــــــــو
جنيع إلــــــي  6081مليو جنيع بنسبة انختــــــــاض قدرهـــــــــا 8%284

-

انختضــــــت قيمــة صــادرات زيــوت ودهــو نباتيــة وحيوانيــة م ـ  .287مليــو جنيــع
إلـــــــي  7286مليو جنيع بنسبة انختــــــــاض قدرهـــــــــــا 8% 1481

-

انختضــــــــت قيمــــــــة صــــــــادرات عطــــــــور ومستحضــــــــرات تجميــــــــ مــــــــ 10382
مليو جنيع إلــــــــي  4382مليو جنيع بنسبة انختــــــاض قدرهــــــــا 8%2.80

-

انختضــــــــــــت قيمــــــــــــة صــــــــــــادرات رمــــــــــــا مــــــــــــ  3187مليــــــــــــو جنيــــــــــــع
إلـــــي  2484مليو جنيع بنسبة انختــــــاض قدرهـــــــــا 8% 686

-

انختضـــــــت قيمــــــة صــادرات فــو ســوداني م ـ  1481مليـــــو جني ــع إلـــــي 1284
مليـــو جنيع بنسبة أنختـاض قدرهـــا 8% 287

ب-

ثانيا ً  :الـــــــــواردات :
 -1ارتتعت قيمة الجملـة العموميــــــــة للــــــــواردات
 مـــ 881.811مليـــار جنيـــع عـــام  0224إلـــي  825.211مليـــار جنيـــع عـــام 0227بنسبــــــــة ارتتـــــــــاع قدرهــــــــــــــــا 8 % 51.1
 -0أهم السلع التي ارتتعت قيمة واردتهــــــا تتمث في :
 ارتتعت قيمة واردات منتجات البترو م 12811.0مليو جنيع إلي  14542.1مليوجنيع بنسبة ارتتـــــــاع قدرهـــــــا 8 % 13.5
 ارتتعــــــــــــــت قيمــــــــــــــة واردات القمــــــــــــــ مــــــــــــــ  331.8.مليــــــــــــــو جنيــــــــــــــعإلـــــــــــي  ..1681مليو جنيع بنسبة ارتتــــــــاع قدرهــــــــــا 8 %3680
ارتتعـــت قيمـــة واردات مـــواد أوليـــة مـــ حديـــد أو صـــل مـــ  3.0183مليـــو جنيـــع
إلــــــــــي  46018.مليو جنيع بنسبة ارتتـــــــــاع 8قدرهــــــــــا 8 %1.86
 ارتتعــــــــــــــــــــــــــــت قيمــــــــــــــــــــــــــــة واردات الــــــــــــــــــــــــــــ رة مــــــــــــــــــــــــــــ 111187مليو جنيع إلـــي  30.780مليو جنيع بنسبة ارتتــاع قدرهــــــــا 8 % 468.
 ارتتعـــت قيمـــة واردات لـــدائ بأشـــكالها األوليـــة مـــ  121280مليـــــو جنيــــــــــــــعإلـــــــــي  300282مليو جنيع بنسبة ارتتــــــــاع قدرهــــــــــــا 8 %7080
 ارتتعـــــــت قيمـــــــة واردات خشـــــــ ومصـــــــنوعاتع مـــــــ  17138.مليـــــــو جنيـــــــعإلـــــــــي  260182مليو جنيع بنسبة ارتتـــــــــاع قدرهـــــــــا 8 % 1083
 ارتتعت قيمة واردات مواد كيماوية عضوية وغيـر عضـوية مـ  222681مليـو جنيـعإلــــــــــي  212186مليو جنيع بنسبة ارتتـــــــــاع قدرهـــــــــا 8 %181
 ارتتعــــــــــــــت قيمــــــــــــــة واردات لحــــــــــــــوم مــــــــــــــ  0.2681مليــــــــــــــو جنيــــــــــــــعإلــي10.181مليو جنيع بنسبة ارتتـــاع قدرهــا 8 %1380
 ارتتعــت قيمــة واردات أجــزاأل ألجهــزة الهــات والبــر م ـ  4028.مليــو جنيــع إل ـ121384مليو جنيع بنسبة ارتتاع قدرها %1.682
 ارتتعـــــــــت قيمـــــــــة واردات أجـــــــــزاأل للســـــــــيارات مـــــــــ 022380مليـــــــــو جنيـــــــــعإلـي 031382مليو جنيع بنسبة ارتتاع قدرهــــــــا 8% 0186

 -جـ -

 -1أهم السلع التي انختضت قيمة واردتها تتمث في :
-

انختضــت قيمــة واردات بتــرو خــام مـ  366081مليــو جنيــع إلــــي  3.2386مليــو
جنيع بنسبة انختـــــــاض قدرهــــــــــا 8 %082

-

انختضـــت قيمـــة واردات أجـــزاأل ولـــوازم اآلالت الحاســـبة والكاتبـــة وأجهـــزة معالجـــة
المعلومـــات مـــ  67682مليـــو جنيـــع إلــــي  .2082مليـــو جنيـــع بنســـبة انختـــــــــــاض
قدرهــــــــا 8% 1282

-

انختضت قيمــــــة واردات زيوت مكررة م  020180مليــــو جنيــــع إلي 74182
مليــو جنيع بنسبة انختاض قدرهـــا 8 % 4082

-

انختضـــــــــت قيمـــــــــة واردات ألبـــــــــا ومنتجاتهـــــــــا مـــــــــ  7628.مليـــــــــو جنيـــــــــع
إلي  72.81مليو جنيع بنسبة انختــــــــــاض قدرهــــــــا 8 %386

-

انختضت قيمة واردات سكر خـام مـ

 71183مليـو جنيـع إلـ  30286مليـو جنيـع

بنسبة انختاض قدرها 8 %048.
-

انختضــــــــــــت قيمــــــــــــة واردات ســــــــــــيارات نقــــــــــــ البضــــــــــــائع مــــــــــــ 20281
مليو جنيع إلـــي  14184مليو جنيع بنسبة انختـــــاض قدرهـــــا 8 % 1287

-

انختضــت قيمــة واردات جــرارات وحــدات كاملــة مــ  12.82مليــو جنيــع إلــــــــــي
 12483مليو جنيع بنسبة انختــــــاض قدرهــــــــا 8%283

-

انختضت قيمة واردات أجهزة اتوماتيكية لمعالجة المعلومـات مـ

 1.183مليـو جنيـع

إلــي  12281مليو جنيع بنسبة انختــــــــاض قدرهـــــــــــا 8 % 0187
-

انختضـــت قيمـــة واردات تبـــف متـــروم أو مكبـــوس للمضـــف مـــ  03480مليـــو جنيـــع
إلــي  01383مليو جنيع بنسبة انختــــــــاض قدرهـــــــــــا 8 % .81

-

انختضـــــــــت قيمـــــــــة واردات مبيـــــــــدات حشـــــــــرية مـــــــــ 01284مليـــــــــو جنيـــــــــع
إلـــي  1..81مليو جنيع بنسبة انختــــــــاض قدرهــــــــا 8 % 1.81

-د-

