
 
 الجهاز المركزي لإلحصاء

 

 

م2016سبتمبر  -الخرطوم   



 -: واللغة السكان

 2016مليون نسمة حسب تقديرات العام  39عدد السكان •

اللغة الرسمية والرئيسية هي اللغة العربية باإلضافة إلي 
 .  لهجة 300بعض اللهجات المحلية التي تصل إلي أكثر من 

 . اللغة الثانية هي اللغة اإلنجليزية في المعامالت الرسمية•

 -:الديانة•

من السكان في واليات السودان % 96اإلسالم، ويدين به 
 .المختلفة

 



 -:العملة•

يمثل الجنيه السوداني العملة الرسمية وتخضع أسعار صرف 
 .العمالت الصعبة لعوامل العرض والطلب

 :المقاييس والموازين•

يستخدم السودان النظام المتري إلي جانب مقاييس وموازين 
 .أخرى محلية

 

 

 



 تعريف عن الجهاز
  

:نشأة الجهاز  

 مر الجهاز المركزي لإلحصاء منذ انشائه بعدة مراحل•

أنشئ كقسم في مصلحة الجمارك للقيام بجمع إحصاءات التجارة •
 . 1903الخارجية 

 .1932تم تحويله بعد ذلك إلي اللجنة اإلقتصادية في عام •

 . 1934تم تحويله إلي مصلحة اإلقتصاد و التجارة في عام •

بدأت مصلحة اإلحصاء كهيئة مستقلة تابعة لوزارة الشئون •
 .   1953اإلجتماعية عام 

 .1969تحول إلي وزارة التخطيط اإلقتصادي في عام •

 



صدر قرار من مجلس الوزراء تمت بموجبه تغيير المصلحة •

إلي جهاز مركزي لإلحصاء وآلت تبعية الجهاز إلي وزارة 
 .1995المالية و اإلقتصاد الوطني في عام 

 .تم تحويله مؤخرا ليتبع لوزارة مجلس الوزراء•

م، وتم 2004للجهاز قانون اإلحصاء لعام  اإلطار القانوني•

 .م وحالياً في مرحلة اإلجازة2016تحديثه في عام 

 



 
مهام وواجبات الجهاز    

 إلى للدولة العامة وللسياسة للدستور طبقاً  الجهاز يهدف• 
 : التالية المهام تحقيق

 بصورة اإلحصائية البيانات لجمع اإلحصائية النظم إعداد•
 . المجتمع نشاط أوجه لمختلف ومنتظمة دورية

 اإلحصـائية للبيانات المباشر الميداني والتجميع التخطيط•
 أو الشاملة ) اإلحـــصائية والمسوحات التعدادات بواسطة
 نشاط أوجه لمختلف واستخداماتها للموارد ( بالعينة

 بالتنسيق أو مباشرة ونشرها وتحليلها وتجهيزها المجتمع
 جزئياً  / كلياً  الغير بتكليف أو المعنية والقطاعات الجهات مع

. 

 



المشاركة في وضع النظم اإلحصائية لتتبع تنفيذ خطط التنمية * 

اإلقتصادية واإلجتماعية إحصائياً على المستوى الجزئي والكلي 
 . وإعداد المعلومات عن مستوى تنفيذها

توحيد المعايير والمفاهيم والتعاريف والمصطلحات * 

اإلحصائية بما يستهدف تطوير منظومة العمل اإلحصائي 

 .كأداة للتخطيط والتنمية في كافة المجاالت
 



 

وضع القواعد والتوجيهات الفنية العامة التي تساعد أجهزة •

الدولة وكافة القطاعات اإلقتصادية األخرى، ومساعدتها في 

إنشاء وحداتها اإلحصائية ورفع كفاءة العاملين فيها 

 .باستخدام الطرق والوسائل التقنية الحديثة

تجميع البيانات اإلحصائية الجارية عن كافة الموارد •

واستخداماتها لمختلف أوجه نشاط المجتمع في أوقاتها 

المناسبة وتجهيزها وتحليلها ونشرها وإعداد ووضع 

 . التقديرات الخاصة بتطور مختلف المؤشرات اإلحصائية

 

 



كما يهدف الجهاز إلى إستكمال منظومة العمل اإلحصائي •

الموحد والشامل في السودان ليواكب كل تطورات العصر 

 .في مختلف مناحي الحياة

 



 أنشطة الجهاز خالل العشر سنوات السابقة

  

 (2006)المسح السوداني لصحة  األسرة •

 ( 2007)المسح السريع لإلنفاق األسري •

 (2008) تعداد السكان والمساكن الخامس •

 (2009)المسح األسري لنفقات الخدمات الصحية •

 (2009)المسح القومي للبيانات األساسية لألسر•

 (.2010)المسح السوداني لصحة  األسرة •

 



 (.2011)مسح القوى العاملة  •

 (.2014)المسح العنقودي المتعدد المؤشرات •

 (.  2014)المسح القومي لميزانية األسرة والفقر •

(  الالجئين)المسح القومي لميزانية األسرة والفقر •

(2015.) 

 (. 2014)الناتج المحلي الوالئي لوالية الخرطوم •

 (. 2014) الناتج المحلي الوالئي لبقية الواليات •

 



(  األمراض غير المعدية)المسح التجريبي لعوامل اإلختطار •
)2016 .) 

المسح القومي لتقنية المعلومات واالتصاالت وخدمات البريد •
 (2016)لقطاعي األسر والمؤسسات

 



 

 
 

 .الرصد اإلحصائي السنوي–

 .الكتاب اإلحصائي السنوي–

 .السودان في أرقام–

التقرير السنوي للحسابات القومية وحساب الناتج المحلي –
 .الوالئي

تقرير األرقام القياسية ألسعار المستهلك ومعدل التضخم للسودان –
 (.سنوي)ولكل والية على حدا 

 
 



تقرير األرقام القياسية ومعدل التضخم ألسعار الُمنتج للسودان –
 (.ربع سنوي وسنوي)

 (.سنوي)تقرير عن متوسط أسعار الجملة لبعض السلع –

 



 .ملخص إحصاءات تجارة السودان الخارجية السنوي -•

 .األرقام القياسية للتجارة الخارجية السنوي–

كما ينتج الجهاز المركزي لإلحصاء بيانات إحصائية تنشر •

دوريا وتجمع من مصادر مختلفة ومن نتائج التعداد السكاني 
 .و اإلحصاءات اإلجتماعية

 



 -:أنشطة اإلستراتيجية القطاعية والوالئية
 .تم تدريب لجان تصميم اإلستراتيجية في كل الواليات–

تم تدريب كل الوزارات اإلتحادية في ورش مجمعة  -    
 .لتصميم اإلستراتيجية



 
 

 

 -:منتجات اإلستراتيجية
 النشرة الشهرية للنظام اإلحصائي–

 .دليل المفاهيم والتعاريف اإلحصائية الدولية–

 .2010تقرير السودان ألهداف األلفية للتنمية –

 .2015تقرير السودان ألهداف األلفية للتنمية –

 2015التقرير القطري للمشاورات ألجندة التنمية لما بعد   -     



استخدام تقنية نظم المعلومات المكانية والجغرافية في •
 .اإلحصاء السكاني والدراسات المختلفة

انشاء قاعدة بيانات مركزية يمكن الدخول اليها من مواقع •
 .مختلفة بغرض التحليل المكاني

 



 

التعاون بين الجهاز والمنظات الدولية واالقليمية 
 وغيرها من المؤسسات

هناك تعاون بين الجهاز وبعض منظمات األمم المتحدة في 

مجال بناء القدرات وتقوية دور اإلحصاءات الرسمية ودعم 
 :ألنشطة الجهاز، ومنها

 .(UNDP) المتحدة لألمم اإلنمائي البرنامج •

 .(UNFPA)  السكانية لألنشطة المتحدة األمم صندوق •



 .(UNICEF)اليونسيف  •

 .  (FAO)الفاو  •

اللجنة اإلقتصادية ألفريقيا  – (UN-ESCWA)اإلسكوا   •

(ECA)  . 

 



 :هناك تعاون بين الجهاز والمنظمات والمؤسسات التالية•

 .جامعة الدول العربية•

 .(AfDB)بنك التنمية األفريقي   •

السوق األفريقية المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا  •
 (.الكوميسا)

مركز  االبحاث االحصائية واالقتصادية واالجتماعية  •

  (SESRIC) والتدريب للدول االسالمي



 النرويجي واإلحصاء الجهاز بين التعاون برنامج
 النرويجي واإلحصاء الجهاز بين تعاون برنامج هناك •

  عام في الجانبين بين توقيعها تم التي التفاهم مذكرة بموجب

 لتقوية يهدف سنوات، ثالث لفترة برنامج لتنفيذ م،2014

 على ويركزالبرنامج .بالسودان الرسمية اإلحصاءات دور

 جمع مجال في اإلقتصادية لإلحصاءات القدرات وبناء تطوير

 إلمتداد التحضير حاليا جاري .البيانات ونشر وتحليل
 .أخرى سنوات ثالثة لمدة البرنامج



 الصيني المركزي والجهاز الجهاز بين التعاون برنامج•

 المركزي والجهاز الجهاز بين التفاهم مذكرة على التوقيع تم•
 .اإلحصاء مجال في لإلحصاء الصيني

 العاملين كفاءة ورفع خبرات استيراد الي ادى التعاون هذا•

 .المنتجة اإلحصاءات جودة على ايجابا سيؤثر مما بالجهاز

 



   -:الموارد البشرية وتنمية القدرات 

 تم لقد م2016 -2015 لعامي لالحصائيات وفقا االطار هذا•

 تم وكذلك بالداخل للتدريب فرص العاملين من مقدر عدد منح

 مختلف في الخارجي للتدريب العاملين من عدد ايفاد

 ، لألسعار القياسية االرقام القومية، الحسابات ) المجاالت

 ، االجتماعية االحصاءات ، الخارجية التجارة احصاءات

 تم وقد المعلومات تقنية ، والسكانية الزراعية  التعدادات

 (TABLET) باستخدام البيانات جمع علي التدريب مؤخرا



 

تحليل البيات باستخدام البرامج االحصائية المختلفة ، التحليل 

( . النوعي، المسوحات االحصائية بالعينة وطرق اختيار العينة

  -:وذلك علي النحو التالي  

 

 البيان 2015 2016

(عدد المتدربين)التدريب الداخلي  375 130  

(عدد الورش واالجتماعات)التدريب الخارجي  72 53  



 العاملين بالجهاز المركزي لإلحصاء
 حسب التخصصات

الشهادة  الجملة
 الثانوية

باقي 
 التخصصات

حاسوب 
تقنية /

 معلومات

تخصص 
 إقتصاد

تخصص 
 إحصاء

الدرجة 
 الوظيفية

 األولي 1 2 - 5 - 8

 الثانية 2 - - 9 - 11

 الثالثة 1 3 - 12 5 21

 الرابعة 1 5 1 12 9 28

 الخامسة 3 15 - 22 13 53

 السابعة 20 7 17 16 35 95

 الثامنة 6 1 4 1 17 29

 التاسعة 10 3 2 5 - 20

 العاشرة - - - - 45 45

 الثانية عشر - - - - 9 9

 الجملة 44 36 24 82 133 319



 العاملين بالجهاز المركزي لإلحصاء
 حسب المؤهالت 

 دبلوم عالي ماجستير دكتوراة
الدرجة 

 الوظيفية

 األولي 8 - -

 الثانية 7 1 -

 الثالثة 10 3 -

 الرابعة 7 3 1

 الخامسة 19 6 -

 السابعة 1 2 -

 الثامنة - 1 -

 التاسعة - 1 -

 الجملة 52 17 1



 


