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  :مقدمة

خط شمال خط اإلستواء و   22.4يقع السودان فى الجزء الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا بين دائرتي العرض

 معبرسب السودان ميزة فريدة بإعتباره أك مما ويحتل موقعا وسطا بين افريقيا والوطن العربى 38.22طول 

  وجسر تواصل بين العاملين العربى واالفريقى.

يأتى فى  حيثأكبر الدول األفريقية  لذا يعتبر من  ( كيلو متر مربع 1.882.000تبلغ مساحة السودان حوالى )

ثاني أكبر الدول األفريقية بعد الجزائر وثالث الدول األكبر مساحة و عشرة بين بلدان العالم املرتبة السادسة 

كلم مربع، ومساحة البحر   1.752.187العربية بعد اململكة العربية السعودية والجزائر. وتشكل مساحة البر 

 .كلم مربع 129.813

تشاد. افريقيا الوسطى. أثيوبيا. اريتريا، جمهورية  : يجاور السودان سبع دول هي: مصر .ليبيا. الدول املجاورة

 .جنوب السودان باالضافة للبحر األحمر



 :املناخ

 فى يسود السودان املناخ املدارى الذى يتميز بإرتفاع درجات الحرارة 
ً
معظم أيام السنة ويتدرج من جاف جدا

 .جنوبافى أقص ى الشمال إلى شبه رطب 

 :السكان

 (40.000.000بحوالى )يقدر عدد سكان السودان 

 :التحويلية أهم الصناعات

–املواد الغذائية  –املنتجات الجلدية  –الصابون  –السكر  –زيوت الطعام  –األسمنت  –النسيج الغزل و 

 .البالستيك  –البوهيات  –االدوية  –الهندسية الصناعات 

 :الثروة الحيوانية

 .املاعز ، الضان ،األبقار ()األبل ،  رأس مليون  110أعداد الثروة الحيوانية 

 :املنتجات الغابية

تساهم أشجار الهشاب والطلح فى تشكيل جانب من ثروة السودان الغابية حيث تبلغ املساحة املزروعة 

 .( فدان 40120بأشجار الهشاب )

 :املعادن والبترول 

 .رولخام البت، الفضة  ،امللح ، الجبص  ،الكروم  ،الذهب  فى إنتاج املعادن يتمثل 

 : الصادرات

السودان دولة ثرية بمواردها حيث يمثل البترول، والثروة الحيوانية، والصمغ العربى، والقطن والحبوب 

 رئيسية لخزينة الدولة
ً
 .الزيتية والذهب مواردا

 تنمويةالشاريع امل

 ملشاريع الزراعيةااوال: 



يعها وتفاوت الغطاء النباتي وتنوع التربة اكتسب السودان مناخات متباينة تبعا لتباين كميات األمطار وتوز 

 -: مليون فدان موزعة علي النحو التالي 600حوالي الصالحة للزراعة تبلغ املساحة حيث 

 .(مليون هكتار 85مليون فدان ) 200األراض ي الصالحة للزراعة حوالي  -

 . فدان   مليون  279الغابات  املراعي الطبيعية و   - 

 .باره عن صحراء ومستنقعات ومياه سطحيةمتبقى املساحة ع    -

 املشاريع الصناعيةثانيا:

الصناعات ،الصناعات الجلدية ،صناعة الغزل والنسيج ،الصناعات الغذائية)القطاع الصناعي  يشمل

، صناعة مواد البناء والحراريات، الصناعات الهندسية ،صناعة الزيوت والصابون  ،الكيماوية واالدوية

 .(ئة والتغليف والطباعةصناعة مواد التعب

 

 (2019-2015البرنامج الخماس ي للفترة )

شارك في إعداد هذا البرنامج مجموعة كبيرة من الخبراء واملختصين األكاديميين وممثلي القطاع الخاص 

والفنيين واملختصين من الوزارات والوحدات الحكومية على مستوى املركز والواليات وبعض الشخصيات 

 القومية.

 ح من البرنامج الخماس ي لإلصالح اإلقتصادي: مالم

 م .2019-م 2015فترة البرنامج  -

 شعار البرنامج " اإلنتاج من أجل التصدير وتحسين مستوى املعيشة " . -

رؤية البرنامج تحقيق زيادة مضطردة في اإلنتاج القومي وتوجيهه لزيادة صادرات البالد  -

 لدولة الرعاية والعدالة اإلجتماعية. وضمان تحسين مستوى املعيشة لكافة املواطنين
ً
 وصوال

 مرتكزات البرنامج :



 يقوم البرنامج نهج الوسطية اإلقتصادية واإللتزام باملنهجية العلمية الواقعية. (1

ج من خالل تحقيق اإلستقرار السياس ي واألمني والوفاق توفير البيئة املناسبة لتنفيذ البرنام (2

الوطني حول مبادئ اإلصالح السياس ي وتوحيد الجبهة الداخلية وبسط السالم في كافة ربوع 

 السودان . 

اإللتزام بمبادئ إقتصاديات السوق وحرية النشاط اإلقتصادي وأسس التحرير و اإلنفتاح  (3

 اإلقتصادي .

طاع الخاص )املحلي و األجنبي( لقيادة النشاط اإلقتصادي ولتحقيق تأكيد الدور الريادي للق (4

 أهداف البرنامج .

 تأمين مقومات تحسين مستوى املعيشة والعيش الكريم للمواطنين . (5

ضمان تحقيق عدالة توزيع الدخل القومي بين املواطنين وإقامة دولة الرعاية والضمان  (6

 كافل والتراحم .اإلجتماعي التي تستند على قيم العدالة والت

 خاصة في مجاالت األمن الغذائي واألمن  (7
ً
 وإقليميا

ً
اإللتزام بمبادئ أسس اإلعتماد على الذات وطنيا

 القومي .

 اإللتزام بمقومات الحكم الراشد ودمقراطية وشفافية األداء وسيادة حكم القانون . (8

 املحاور الرئيسية للبرنامج :

قتصادي املستدام .محور إستعادة اإلستقرار والنمو اإل -1  

محور القطاعات اإلنتاجية والخدمية )اإلنتاج السلعي والخدمي( . -2  

محور البنيات والهياكل التحتية . -3  

محور الخدمات والرعاية اإلجتماعية . -4  

محور البحث العلمي . -5  

محور الواليات . -6  

  محور إستعادة اإلستقرار والنمو اإلقتصادي املستداماوال: 



العام األول ليصل  %6.6قيق معدل نمو مستدام من الناتج املحلي اإلجمالي يبدأ بنسبة تح  -

 في نهاية البرنامج . %7.1إلى نسبة 

 :اإلستثمار ❖

 316.6مليار جنيه في بداية البرنامج إلى  121.8رفع معدالت اإلستثمارات الكلية  -

 م.2019مليار جنيه في نهاية البرنامج 

بينما يقدر نصيب  %83اص )املحلي واألجنبي( بيقدر  نصيب القطاع الخ -

 . %17القطاع العام 

 : اإلدخار القومي ❖

م إلى 2015من الناتج املحلي اإلجمالي في العام  %8.3رفع معدل اإلدخار من  -

 في نهاية العام . 22%

 : املالية العامة ❖

م إلى نسبة 2015من الناتج املحلي في عام  %1تخفيض عجز املوازنة من نسبة  -

 م .2019في العام  4%

 :ةالتجاره الخارجي ❖

 استعاده التوازن بين الصادرات والواردات. -

 تحقيق فائض فى امليزان التجارى عن طريق زياده حجم الصادرات. -

 والخدميةمحور القطاعات االنتاجيه ثانيأ : 

 :القطاع الصناعى ❖

مليار  302الى م 2015مليار جنيه فى عام  142قيمه االنتاج الصناعى من حوالى ةمضاعف -

, بالتركيز على الصناعات االستخراجيه %112م بزياده تقدر بحوالى 2019فى العام 

 والتحويليه.

 :القطاع الزراعى ❖



مليار  206زي.اده قيمه االنتاج الزراعى بشقيه ) النباتى والحيوانى( من-

بمعدل نمو سنوى  2019مليار جنيه فى عام  425م الى2015جنيه فى العام

6.8% 

 والهياكل التحتيةمحور البنيات ثأ: ثال

اعاده تاهيل البنيات  والهياكل التحتيه  وتوسيعها  بالتركيز على الكهرباء 

والطرق والسكك الحديديه وقنوات الرى والجسور الطرق الفرعيه املتصله 

 بمواقع االنتاج واالسواق واملوانئ.

 محور الواليات

وارد القوميه وفقا ملا نصت عليه تحقيق التوازن العادل للثروه العامه وامل

مرجعيات البرنامج على ان يفض ى الى تمكين كل مستويات الحكم من االيفاء 

 بمسؤولياتها وواجباتها الدستوريه والقانونيه.

 

 : رابعأ : محور الخدمات والرعايه االجتماعية

 خفض نسبه وفيات االمهات واالطفال .-

 اه الشرب.سد الفجوه فى االستهالك الحالى ملي-

 تشجيع القطاع الخاص لالستثمار فى قطاع املياه والصرف الصحى .-

 اعداد وتنفيذ الوثيقه االستراتيجيه الوطنيه لخفض الفقر.-

 وبناء القدرات: ةالبشري ةمحور التنميخامسأ: 

بناء القدرات وتقويه وتمكين ورفع قدرات قدرات الخدمه املدنيه البشريه -

 والتقنيه  واملعرفيه فى مفاصل الدوله املختلفه. واملؤسسيه والتنظيميه

 محور التعليم العالى والبحث العلمى:سأ: ساد

 االرتقاء بمستويات البحث العلمى والتقانه العامليه على املستوى القومى .

 مصادر تمويل البرنامج:



 . ةواالجنبي ةموارد االستثمارات الخاصه املحلي -1

له من املوازنه العامه وموازنات الواليات بما فى املوارد التى توفرها الدو  -2

 ذلك ادوات الدين الداخلى .

 والدولية من مؤسسات التمويل االقليمية ةميالتمويل الخارجى للتن -3

 والتعاون الثنائى.

 لتشجيع القطاع الخاص على التمويل. ةاستحداث اليات جديد -4

ه املتوفره ملوارد املاليالستقطاب ا ةابتكار وسائل وادوات ماليه جديد -5

 .  يةباسواق املال العامل


