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قة ال ايت حمتوايت الورقةحمت

ميزان املدفوعات ووضع االستثامر إحصاءات •
1

عإ و يز
.الدويل

. واملاليةالنقدية اإلحصاءات •2

:يف املجاالت  اآلتية ي ج يف

.الوضع القائم بالنسبة لتطبيق أحدث املنهجيات  -                

.اإلحصائيةالتدابري املتخذة لتطوير األدلة واملنهجيات   -                
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ًال اتٔا ا يلا ادل تامث الا ض ات ف امل ا مزيان املدفوعات ووضع الاستامثر ادلويلٕاحصاءات:اوال

أداة اقتصادية تحليليةتكمن أهمية ميزان املدفوعات يف اعتباره 
هيكلهشاملة حيث من املعني وهيكلهاإلنتاجيلالقتصاد وهيكلهاإلنتاجي لالقتصاد املعني من حيث هيكلهشاملة

التصديري والعوامل املؤثرة فيهام، وحجم االستثامرات، ودرجة
أل ومستوى التكاليف واألسعار، واملستوىاإلنتاجية استغالل الطاقة

وغريهام؛ وبذلك فهو يعكساإلنتاجالعلمي والتقني، ونوعية  ي جي
مع املتغريات مدى قوة االقتصاد الوطني وقابليته ودرجة تكييفه

.الدوليةالدولية

)عربسـتات(العربية إالحصاءات مبادرة 3



ًال اتٔا ا يلا ادل تامث الا ض ات ف امل ا مزيان املدفوعات ووضع الاستامثر ادلويلٕاحصاءات:اوال

منهجيميزان املدفوعات بشكل إحصاءات من إعداد البد لذا 

ةظ ق ث امل ت ق ال قة ل الش ت ةث ال ال .العالية، بحيث تتسم بالشمول ودقة التوقيت واملوثوقية ومنظم
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ًال اتٔا ا يلا ادل تامث الا ض ات ف امل ا مزيان املدفوعات ووضع الاستامثر ادلويلٕاحصاءات:اوال

،1993لذلك جاءت الطبعة الخامسة من دليل ميزان املدفوعات 

ات ف امل ان ل ل ة ا ال ة ة2009الط ا ال الصادرة عن 2009والطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات

التغريات واالبتكاراتصندوق النقد الدويل لتعالج الكثري من ج يل

، كام عالجتالتي طرأت يف مجال املعامالت الدوليةالهامة 

اً ا االً ل الدل ة ا ال ة اتالط ا ضإ وضعإحصاءات الطبعة السادسة من الدليل مجاال هاما هو

يل.االستثامر الدويل
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مزيان املدفوعات ووضع الاستامثر ادلويلٕاحصاءات:ٔاوًال ويلو ر ع وو و زين
الوضع القامئ ابلنسـبة لتطبيق ٔاحدث املهنجيات

اإلحصائية لعب صندوق النقد الدويل دوراً مهامً يف توحيد النظم 

يف ة الخا الت ا امل ة املالخا هال انض ل ل دليل ميزانعرب وضعه العامل،الخاصة باملعامالت الخارجية يف

كمنهجية موحدة ودعوته للدول األعضاء إىل اعتامدهاملدفوعات

يف إعداد موازين مدفوعاتها، مام ساهم بشكل كبري يف تعزيز 

ة ل اتقا ائ نةاإل قا لل ة ا يلاالق الد امل ىل .عىل املستوى الدويلاالقتصادية للمقارنةاإلحصائياتقابلية
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مزيان املدفوعات ووضع الاستامثر ادلويلٕاحصاءات:ٔاوًال ويلو ر ع وو و زين
الوضع القامئ ابلنسـبة لتطبيق ٔاحدث املهنجيات

وقد أصبح تسجيل تدفقات ميزان املدفوعات يتم وفقاً ملعايري 

يل ال ق ال ق ة ا ال ة ا ال ة .الطبعة السادسة الصادرة من صندوق النقد الدويلالط

يوتعد هيكلة ميزان املدفوعات من أهم األمور التي يعمل م

السودان عىل االلتزام بها يف إطار الطبعة السادسة إلبراز معطيات 

لة .مفصلةف
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مزيان املدفوعات ووضع الاستامثر ادلويلٕاحصاءات:ٔاوًال ويلو ر ع وو و زين
الوضع القامئ ابلنسـبة لتطبيق ٔاحدث املهنجيات

ميزان املدفوعات ببنك السودان املركزي مهمة قسم ويتوىل 

ثام اال ض ات ف امل ان ات ائ إ ا إ تجميع وإعداد إحصائيات ميزان املدفوعات ووضع االستثامرت

اكتمل التحول إىل منهجية2015الدويل، واعتباراً من يونيو  يل

الطبعة السادسة إلعداد ميزان املدفوعات ووضع االستثامر الدويل  

النقد ق ند ة ا يلال اناتالد ال ل ت ت ه ل نا وبناء عليه تم تحويل البياناتالدويل،الصادرة عن صندوق النقد

.2005التاريخية إىل هذه املنهجية حتى العام م
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مزيان املدفوعات ووضع الاستامثر ادلويلٕاحصاءات:ٔاوًال ويلو ر ع وو و زين
آلية ٕاعداد التقارير ادلورية ونرشها

ميزان املدفوعات ووضع االستثامر الدويلإحصاءات يعتمد إعداد 

لفة املخ ا ا انات لل ارش امل ال ثلىل ت التي تتمثلعىل الجمع املبارش للبيانات من مصادرها املختلفة ال

-:يف يف

هيئة الجامرك السودانية، املصارف التجارية عرب نظام إبالغ

الت ا ةامل ل النفطITRSالد ة زا ن األ النقد افات ، رصافات النقد األجنبي، وزارة النفط، ITRSالدوليةاملعامالت

.ووزارة الكهرباءاملالية،وزارة السياحة، وزارة
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مزيان املدفوعات ووضع الاستامثر ادلويلٕاحصاءات:ٔاوًال ويلو ر ع وو و زين
آلية ٕاعداد التقارير ادلورية ونرشها

بعد استالم البيانات شهرياً من مصادرها املختلفة مير العمل بعدةً

ىمراحل من املراجعات الشهرية والربع سنوية والسنوية حتى وي و وي ربع و هري رج ن ل ر

.تكون جاهزة لإلعداد وإصدار التقارير املطلوبة

يتم إعداد هذه التقارير بعد االنتهاء من مراجعة وتصحيح بيانات

ركل فرتة زمنية خالل السنة حيث تصل البيانات من مصادرها ن بي ل ي ي ز رت ل

شهرياً كبيانات أولية، ومن ثم تتم مراجعة البيانات النهائية

أ أ .والتأكد من عدم وجود أخطاء أو مالحظاتأ
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مزيان املدفوعات ووضع الاستامثر ادلويلٕاحصاءات:ٔاوًال ويلو ر ع وو و زين
آلية ٕاعداد التقارير ادلورية ونرشها

يلتزم البنك املركزي بنرش بيانات ميزان املدفوعات بصورة  ربع

يل ل ال ض لل فقاً ة Aة l ti l t ti )( .)(Analytical presentationسنوية وسنوية وفقا للعرض التحلييل

عيتم نرش هذه التقارير عىل نحو تقارير ورقية وعىل موقع البنك م

.www.cbos.gov.sdاملركزي عىل االنرتنت 
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مزيان املدفوعات ووضع الاستامثر ادلويلٕاحصاءات:ٔاوًال ويلو ر ع وو و زين
آلية ٕاعداد التقارير ادلورية ونرشها

ميزان املدفوعات ووضع االستثامر الدويلإرسال إحصاءات ويتم 

ة ا اإل ةاإل ظ ة يل ال ق ال ق .بصندوق النقد الدويل بصورة منتظمةاإلحصاءإلدارة

.حالياً يتم إعداد ميزان املدفوعات وفقاً للطبعة السادسة م

يخطط البنك لنرش إحصائية وضع االستثامر الدويل بنهاية العام 
20182018.
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مزيان املدفوعات ووضع الاستامثر ادلويلٕاحصاءات:ٔاوًال ويلو ر ع وو و زين
إالحصائيةالتدابري املتخذة لتطوير أالدةل واملهنجيات 

ميزان إحصاءات من أهم االنجازات التي تحققت يف مجال 
:املدفوعات:املدفوعات

اعتامد نظام الكرتوين تم ضبط بيانات الصادرات والواردات عرب . 1
فيام يتعلق باستامرات الصادر والوارد عن بديل للنظام الورقي

مطريق نظام محوسب يربط بني املصارف التجارية واملحطات 
الجمركية وبنك السودان املركزي ووزارة التجارة الخارجية 

.واملؤسسات االخرى ذات الصلة ت رى ال ت ملؤ و

)عربسـتات(العربية إالحصاءات مبادرة 13



مزيان املدفوعات ووضع الاستامثر ادلويلٕاحصاءات:ٔاوًال ويلو ر ع وو و زين
إالحصائيةالتدابري املتخذة لتطوير أالدةل واملهنجيات 

البدء يف بناء قاعدة بيانات إحصائية من خالل توفري بيانات. 2

متك ة ن إلكرت غة ة خ تا ة ز لة ل ات ومعلومات سلسلة زمنية تاريخية بصيغة إلكرتونية متكنل

عاملستخدم من الحصول عىل تقارير إحصائية تاريخية يستطيع م

التحكم يف محتواها ومداها الزمني، وذلك من خالل موقع بنك

االنرتنت ىل ك امل ان .السودان املركزي عىل االنرتنتال
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مزيان املدفوعات ووضع الاستامثر ادلويلٕاحصاءات:ٔاوًال ويلو ر ع وو و زين
إالحصائيةالتدابري املتخذة لتطوير أالدةل واملهنجيات 

تم الحصول عىل موافقة الكوميسا للدعم املصاحب لعمليات. 3

امل ل ل األ ا االت ة املق ايئامل ثاماإل لال لالستثامراإلحصايئ املسح املقدمة من االتحاد األوريب لعمل املسح

يفاألجنبي املبارش بالسودان للحصول عىل بيانات أكرث دقة يف جانب ي

.االستثامر االجنبي املبارش، وجاري العمل اآلن لتنفيذ املسح
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مزيان املدفوعات ووضع الاستامثر ادلويلٕاحصاءات:ٔاوًال ويلو ر ع وو و زين
إالحصائيةالتدابري املتخذة لتطوير أالدةل واملهنجيات 

جاري العمل مع جهاز شؤون السودانيني العاملني بالخارج .4

بتحويالت يتعلق فيام معقولة بتقديرات بيانات عىل للحصول عىل بيانات بتقديرات معقولة فيام يتعلق بتحويالتللحصول

السودانيني العاملني بالخارج وتحويالت األجانب العاملني

.السودانب

العام.5 من ميزان2019اعتباراً بيانات نرش يتم سوف سوف يتم نرش بيانات ميزان 2019اعتبارا من العام.5

املدفوعات ووضع االستثامر الدويل وفقا ملنهجية الطبعة 
ة ا .السادسةال
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مزيان املدفوعات ووضع الاستامثر ادلويلٕاحصاءات:ٔاوًال ويلو ر ع وو و زين
إالحصائيةالتدابري املتخذة لتطوير أالدةل واملهنجيات 

إىل الطبعة السادسة تم تحديد املشاكل والعقبات االنتقال عند . 6

ة ف ك ات ا ال ة ا ال ة الط ق تط ه ا ت ق التي قد تواجه تطبيق الطبعة السادسة حسب الحسابات، وكيفية ال

إيجاد حلول لها عرب الورش والسمنارات، وعن طريق البعثات 

الفنية واالقليمية واالستعانة بتجارب بعض الدول، حتى اكتمل

ة ال قال .االنتقال بسالسةاالن
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ًا اتاثن ا ةاال ق ال النقديةإالحصاءات: اثنيا 

إنَّ تجميع وإعداد البيانات الصحيحة هو غاية يف األهمية ألنَّه

ا انات نرش ىل تق ال ل ال ة ل يف اً أخ الً أوال وأخريا يصب يف مصلحة الدول التي تقوم عىل نرش بياناتهاأ

.بطريقة دقيقة وعلمية

كام أنَّ هناك عدة أطراف يكون لها مصلحة يف توفر مثل هذه

ة د اض ألغ ا خدا ال ذلك انات .البيانات وذلك الستخدامها ألغراض متعددةال
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ًا اتاثن ا ةاال ق ال النقديةإالحصاءات: اثنيا 

كذلك يساعد توفر البيانات الدقيقة والصحيحة عىل معرفة حجم

ة الخا اخلة ال ة املال فقات .التدفقات املالية الداخلة والخارجةال

موحتى يتم تحقيق الغاية املنشودة من توفر هذه البيانات ال بدَّ 

قةمن أن تتصف هذه البيانات  وأن باملصداقية والديناميكية والدِّ

ة ل الد ا امل  .تنسجم مع املعايري الدوليةتن
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النقديةإالحصاءات: اثنياً  ٕ
الوضع القامئ ابلنسـبة لتطبيق ٔاحدث املهنجيات

اإلحصاءاتيعترب بنك السودان املركزي املصدر الرئييس لهذه 

ة ا إ اتق رشاإل لل ا ت انات ال ك ال بالبنك بجمع البيانات وتجهيزها للنرشاإلحصاءوتقوم إدارة

النقدية واملالية اإلحصاءاتبشكل شهري ومبا يتناسب مع دليل ع ي

.  2000الصادر عن صندوق النقد الدويل لعام 
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النقديةإالحصاءات: اثنياً  ٕ
الوضع القامئ ابلنسـبة لتطبيق ٔاحدث املهنجيات

نقدية صحيحة وشاملة، وميكن مقارنتهاإحصاءات للحصول عيل 

ان ال خ يل ال ق ال ق يف ضا األ ل مع الدول األعضاء يف صندوق النقد الدويل، يستخدم السودان ال

(Standardized Reports Forms)االستامرات املعيارية املوحدة

لتجميع وإعداد أرصدة البيانات النقدية وإرسالها بصوره شهرية

ال نظا يل الد النقد ق ند ICSل . ICSلصندوق النقد الدويل عرب نظام الـ

)عربسـتات(العربية إالحصاءات مبادرة 21



النقديةإالحصاءات: اثنياً  ٕ
الوضع القامئ ابلنسـبة لتطبيق ٔاحدث املهنجيات

مبيزانية البنك املركزيالخاصة  SR1يتم إرسال استامرة تقرير 

تق ة ام ةSRا ةالخا ا ال ف ا لل ة امل ة ان امل بامليزانية املجمعة للمصارف التجاريةالخاصةSR2واستامرة تقرير

وذلك  ومكوناتهام  M2وM1للمجاميع النقدية SR5 واستامرة تقرير ع
.IFSالدولية املالية اإلحصاءات بغرض نرشها يف 
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النقديةإالحصاءات: اثنياً  ٕ
الوضع القامئ ابلنسـبة لتطبيق ٔاحدث املهنجيات

استامراتاالستامرات القدميه مثل استخدام مع االستمرار يف 

كRتق امل ك ةRلل ا ال ك للل ل ذلك وذلك لعملللبنوك التجاريةR20للبنك املركزي وR10تقرير

.لألغراض الداخليةالنقديةاملسوحات
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النقديةإالحصاءات: اثنياً  ٕ
إالحصائيةالتدابري املتخذة لتطوير أالدةل واملهنجيات  

السلطة النقدية وحسابات املصارفإحصاءات يعترب تجميع 

ة امل ق ال امل ل ل ة ا فقال اامل ل عليها معاملتفق التجارية لعمل املسح النقدي حسب املنهجية

مع تحديث البيانات التاريخية حتى)  (SRFصندوق النقد الدويل عيل

من أهم االنجازات التي تحققت فيام يتعلق بتطوير 2008عام 

ل ايئال دةكَّاماإل انات دة قا ىل ل ال .من الحصول عىل قاعدة بيانات جيدةمكن ماماإلحصايئالعمل

)عربسـتات(العربية إالحصاءات مبادرة 24



النقديةإالحصاءات: اثنياً  ٕ
إالحصائيةالتدابري املتخذة لتطوير أالدةل واملهنجيات  

هنالك مخاطبات ولقاءات مع رشكات التأمني وبعض املؤسسات

ة املطل ات ام اال مناذ ئة ل األخ ة ف امل غ ة املالية غري املرصفية األخرى لتعبئة مناذج االستامرات املطلوبةاملال

يل.لعمل املسح املايل ح

استخدام منهجيات جديدة ومتطورة تدعم عملية التحليل

ايئ اتاإل قد لل مناذ نا تخ دة إنشا ذلك وذلك بإنشاء وحدة تختص ببناء مناذج  للتقديراتاإلحصايئ

.والتنبواءت املستقبلية
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ايت التحدايتال

الحصول عىل بيانات بصورة دورية من املؤسسسات املالية غري. 1

ة املال اق لأل ط الخ ق أ ال رشكات ثل ة ف .املرصفية مثل رشكات التأمني وسوق الخرطوم لألوراق املاليةامل

.استكامل بناء قاعدة بيانات إحصائية.2

مستقبالً باستيعاب التغريات التياإلحصايئ تطوير العمل . 3

يف اتدثت ا لاإل ل اك ل ة اتالنقد ا ةاإل النقد النقديةاإلحصاءات النقدية لتواكب دليلاإلحصاءاتحدثت يف

.الطبعة األخرية
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ايت التحدايتال

اإلحصائية يف جمع وإعداد ونرشاملامرساتتطبيق أفضل.4

اإلحصائية .البيانات اإلحصائية.البيانات

اإلحصاءات بشكل عامملعظم الكيل املفاهيمي توافق اإلطار . 5

.الدوليةمع املبادئ

واألساليب.6 الطرق املعلوماتاإلحصائيةتطوير لتحليل والتقنية والتقنية لتحليل املعلومات اإلحصائيةتطوير الطرق واألساليب.6

.واملقارنات العامليةاإلحصاءات مبا يتوافق مع 

.شمولية التقارير الصادرة من واقع البيانات املطلوبة.7
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