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  قال تعاىل:

 

ي َخلََق ﴿إ   ا ْْسا َرب اَك إَّلذ ْن 1قَْرأْ ِبا نَْساَن ما
ِ
َُّك إْْلَْكَرُم ﴿2عَلٍَق ﴿﴾ َخلََق إْْل ي  ﴾3﴾ إقَْرأْ َوَرب ا إَّلذ

لْقَََّلا  َ ِبا نَْساَن َما لَْم يَْعَّلَْ  ﴾4﴿   عََّلذ
ِ
َ إْْل  ﴾5﴿ عََّلذ

 صدق هللا إلعظمي

   

 ﴾5 -1﴿ ايتإْل   – علقسورة إل
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 لقدرهم حتراماً ا  عترافًا بفضلهم و إأبي وُأمي إلى 
 من كانوا يضيئون لي الطريق ويساندوني ويتنازلون عن حقوقهمإلى      

 (الغالى يزن يبنا  و  يزوجت)
 أساتذتي األجالءمن  كل من علمني حرفاً  ىإل

 زمالئي في العمل ىلإ
 إلى طالب العلم والمعرفة

 الةـــــــــــــــــــــــــــــــــاإلطالعلي القدير اهلل  أهدي جهدي هذا راجياً  جميعاً  همإلي    
 ثمرة جهدهم. ابأعمارهم ليرو 
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 تقديم
. (تطبيقي – نظري)يقع كتاب أساسيات المحاسبة الحكومية والقومية 

حيث جاء الكتاب محتويًا  ،( صفحة525/ أيمن عبداهلل محمد أبوبكر في )للدكتور
 النحو التالي: ىقسمين عل ىعل

تحدث الفصل األول عن  ،تناول الكتاب ثمانية فصول في القسم األول 
مفهوم وأهداف المحاسبة الحكومية  ىوفيه غط ،اإلطار الفكري للمحاسبة الحكومية

وخصائصها وفروض ومبادئ المحاسبة الحكومية وُأسس القياس المحاسبي 
موضحًا نقاط اإلتفاق واإلختالف بينها وبين المحاسبة  ؛لإليرادات والمصروفات

ثم جاء الفصل الثاني الية وكذلك النظريات التي يقوم عليها النشاط الحكومي، الم
هيكل الموازنة  ىلإوتحدث عن مفهوم الموازنة ومراحلها وأهدافها وتبويبها باإلضافة 

، كذلك تناول العالقة بين الحساب الختامي في جمهورية السودانالعامة للدولة 
الفصل الثالث تفاصيل البنود المجملة بهيكل الموازنة  ىوالموازنة العامة، كما غط

العامة للسودان، وجاء في الفصل الرابع ليتحدث عن النظام المحاسبي للوحدات 
الحكومية معرفًا النظام المحاسبي الحكومي ومقوماته والمجموعة المستندية والدفترية 

لفصل الخامس فقد وضح والتقارير المالية الدورية والحساب الشهري والسنوي، أما ا
جراء التسويات، ثم  فيه المعالجة المحاسبية لتحصيل اإليرادات وسداد المصروفات وا 
جاء الفصل السادس بالحديث عن تسويات الخزينة والبنك والمعالجة المحاسبية 
للمرتبات واألجور، أما الفصل السابع فتناول فيه المعالجة المحاسبية للسلف الدائمة 

في الفصل الثامن تطبيق نظام إحصائية  ىذلك المخزونات، ثم غطوالمؤقتة وك
مواكبة هذا الكتاب لكل ماهو  ىوهذا يدل عل ،(GFS)مالية الحكومة في السودان

 متابع لكل األحداث والمستجدات. مؤلففي هذا المجال وأن الجديد 
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 ىحتوي علإوقد  ،المحاسبة القومية ىأما القسم الثاني فقد جاء تحت مسم
ث تناول الفصل األول المفاهيم األساسية للمحاسبة القومية من يح ،أربعة فصول

كما قام بالتفرقة بين المحاسبة التقليدية  ؛حيث التعريف والنشأة واألهداف والوظائف
العناصر اإلقتصادية في المحاسبة القومية  ىالفصل الثاني عل ىحتو إوالقومية، ثم 

وكذلك رأس المال القومي والثروة القومية  ،قة بينهمامثل اإلستهالك واإلدخار والعال
والناتج القومي، أما الفصل الثالث فقد تحدث عن الدخل القومي من حيث تعريفه 

وطريقة القيمة  ،نفاقالدخل، طريقة اإلوخصائصه وطرق حسابه متناواًل فيه طريقة 
ت المختلفة الفصل الرابع نظم الحسابات القومية في القطاعا ىالمضافة، ثم غط

 كالقطاع العائلي والحكومي والخارجي وقطاع األعمال.
عطي والجدير بالذكر أن كل من القسمين ينتهي بأسئلة وتمارين مما يُ  

 الطالب ثقافة التعامل مع الكتاب بطريقة متبادلة وليس بُأسلوب التلقين.
السودانية ولكل ماجاء أعاله فإن هذا الكتاب يعتبر إضافة حقيقية للمكتبة  

 ىبل وللمكتبة العربية ويعتبر مرجعًا مهمًا للطالب والدارسين، بصفة عامة أتمن
 للدكتور/ أيمن عبداهلل محمد أبوبكر المزيد من النجاح واإلنجاز.

 ،،، واهلل الموفق،،، 
 بروفيسور/ محمد فرح عبد الحليم                                      

 أستاذ بجامعة النيلين                                           
 كلية التجارة                                               
 م5102ديسمبر                                              
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 مقدمة
تطورًا سريعًا يومًا بعد يوم وتزداد أعباء الجهاز  ميةتتطور المفاهيم العل 

تأدية  ىلم يعد قاصرًا عل ي، فالنشاط الحكومعامًا بعد اآلخر الحكومي  وتتشعب
بل تعدد وتنوع هذا  ،الخدمات العامة التقليدية كالدفاع واألمن والعدالة والتعليم

 .جتماعيةقتصادية واإلاألنشطة اإل النشاط ليشمل المشاركة الفعالة في كافة
لرسم  والمهمة ىاألولهي األداة في السودان قد أصبحت الموازنة العامة ل

 .قتصاديوسيلة الفعالة لإلصالح اإلالو  ،جتماعيةقتصادية واإلالسياسات اإل
الدخل والناتج القومي المحلي سس تقدير عتبر إعداد الموازنة العامة وأُ يُ 

اإلدارية للحكومة والهيئات العامة من أهم الموضوعات  جهزةلكل من األواإلجمالي 
نسبة ألهمية هذه ، و والقوميةالتي تقع في مجال دراسة المحاسبة الحكومية 

 هتمامًا خاصًا في هذه الطبعة من الكتاب .إ افقد أوليته المواضيع
لى معالجة بعض إ كتاب أساسيات المحاسبة الحكومية والقوميةيسعى 
وذلك بالخروج بوظيفة  ؛للمحاسبة الحكومية والقوميةة والمتشعبة الجوانب المختلف

النظام الحديث والذي ُيعرف بنظام  ىلإمن النظام التقليدي  الحسابات الحكومية
 .  والصادر عن صندوق النقد الدولي (GFSحصائية مالية الحكومة )إ

القوميــة ، الحســابات حــديثًا عــن أيضــًا  فــي هــذا الكتــاب  المؤلــفلقــد أفــرد  
قتصـادي حيث تعتبر من أهم المؤشرات التي تعطي صورة رقمية مجسـدة للنشـاط اإل

قتصادية التي تتم بشكل يظهر ويوضح هيكل التدفقات والمعامالت اإل المجتمع في 
ســـــتهالك ســـــتثمار واإلالتـــــي تتخـــــذ قـــــرارات اإلنتـــــاج واإلو قتصـــــادية بـــــين الوحـــــدات اإل

تهــتم بقيــاس وتحليــل عناصــر الــدخل فهــي خــر دخــار فــي المجتمــع ، أو بمعنــى  واإل
عــد ســتخداماته فــي اإلنفــاق علــى الســلع والخــدمات النهائيــة ، حيــث يُ إالقــومي وأوجــه 

قتصــادي لـــذلك البلـــد ، ولـــذلك تســـعى الــدخل القـــومي ألي مجتمـــع معيـــار التطـــور اإل



 (تطبيقي -)نظري أساسيات المحاسبة الحكومية والقومية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      

 

 

 ط

القوميـــة إلـــى أعلـــى  اقتصـــادية إلـــى الوصـــول بنواتجهـــالمجتمعـــات عبـــر سياســـاتها اإل
تويات الممكنة ، فهذا هو السبيل إلى الوصول بنصيب الفـرد ) النـاتج المتوسـط المس

، الدخل المتوسط( إلى أعلـى مسـتوى ممكـن ، وهمـا المؤشـران الـداالن علـى مسـتوى 
هتمـام ، عد النـاتج القـومي للمجتمـع محـور اإلكان من الطبيعي أن يُ  لذلكالمعيشة ، 
معـــدالت نمـــوه وبـــذلك أصـــبح إدراك حجـــم قتصـــاديون علـــى قياســـه وتتبـــع ويعمـــل اإل

النــــاتج القــــومي مــــن أهــــم المعلومــــات والمؤشــــرات التــــي يجــــب أن يلــــم بهــــا الباحــــث 
 قتصادي .والمخطط اإل

 ىعلقسمين لى إبتقسيمه  مؤلفلتحقيق الغرض من هذا الكتاب قام ال
 النحو التالي:
 فيهحيث تناول  ،فصول ثمانية ىعل ىحتو إوقد  المحاسبة الحكومية: :القسم األول

في عداد الموازنة العامة للدولة إ ثم كيفية اإلطار الفكري للمحاسبة الحكومية
، تفصيل البنود المجملة بهيكل الموازنة العامة لدولة السودان و جمهورية السودان
التعرف  ثم لوحدات الحكومية في السودانلالنظام المحاسبي  ىلإكذلك تم التطرق 

 وكذلك، المحاسبية للعمليات المالية في الوحدات الحكومية بالسودانالمعالجة  ىعل
 ثم ،المعالجة المحاسبية المتعلقة بتسوية الخزينة وموازنة البنك والمرتبات واألجور

هذا القسم  مؤلفختتم الا  و السلف والمخزونات، المعالجة المحاسبية المتعلقة بتسوية 
 (.GFS) –لحكومة في السودانحصائية مالية اإتطبيق نظام  بالحديث عن

 فيهأربعة فصول حيث تناول  ىعل ىحتو إوقد  القسم الثاني: المحاسبة القومية:
العناصر  عن تحدثومن ثم المفاهيم األساسية للمحاسبة القومية،  لكتابا

ختتم هذا وأخيرًا أُ ، تطور الدخل القومي وكيفية، اإلقتصادية في المحاسبة القومية
  نظم الحسابات القومية. بتناول من الكتاب القسم 



 (تطبيقي -)نظري أساسيات المحاسبة الحكومية والقومية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      

 

 

 ي

على توفيقه فى  أواًل وأخيراً في الختام أتوجه بالشكر هلل سبحانه وتعالى 
ليم محمد فرح عبدالحلى البروفيسور/ إستكمال هذا الكتاب، ثم الشكر كل الشكر إ

أنور العزيز الدكتور/كذلك الشكر موصول دومًا ألخي  ،علمياً  الكتاب لقيامه بتحكيم
كذلك ومتابعة إجراءات طباعته، ، المستمرة للكتاب لمراجعته عبداهلل محمد أبوبكر

الشكر موصول للزميل الدكتور/ خالد علي إدريس والذي تغنى بالقلم بتدقيقه للكتاب 
التوفيق وأن يجعل ذلك في ميزان  مسأل اهلل العلي القدير لهأومن هنا  لغويًا،
الشكر أيضًا أُلسرة مكتبة جامعة النيلين وجامعة أن أتوجه ب يكما اليفوتن ،محسناته
العسكرية وجامعة أبوظبي لما قدموه لنا من دعم  يوُأسرة مكتبة كلية زايد الثان دنقال

رفقاء الدرب  يوأصدقائ يزمالئ إلىومساندة تجاه هذا الكتاب ثم الشكر كل الشكر 
 فى العلم والمعرفة.

 لم أوفق في إدراكه()أرجو المعذرة عن أي سهو أو خطأ مطبعي 
 د.أيمن عبداهلل محمد أبوبكر                                  

 م5102 رة ينايرغ                                  
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 فهرس الموضوعات
 ........ج...........................البسملة............................ -
 د...................................اإلستهالل......................... -
 هـ....................................اإلهداء........................... -
 و.................................................................تقديم -
 ح..........................................المقدمة..................... -
 ك.........................فهرس الموضوعات.......................... -
 ف.............فهرس الجداول.......................................... -
 ص.................................فهرس األشكال..................... -

 المحاسبة الحكوميةالقسم األول: 
 الفصل األول

 اإلطار الفكري للمحاسبة الحكومية
 2............................................مفهوم المحاسبة الحكومية. -
 2............................................المحاسبة الحكومية أهداف -
 6........................................خصائص المحاسبة الحكومية. -
 7...........................................فروض المحاسبة الحكومية. -
 9............................................مبادئ المحاسبة الحكومية. -
 00......................ُأسس القياس المحاسبي لإليرادات والمصروفات. -
 02........المحاسبة المالية والمحاسبة الحكوميةأوجه اإلتفاق والتباين بين  -
 01..........................النظريات التي يقوم عليها النشاط الحكومي. -
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 الفصل الثاني
 في جمهورية السودانعداد الموازنة العامة للدولة إ

 52...............................................مفهوم الموازنة العامة. -
 52...........................................الموازنة العامة.خصائص  -
 52...............................المبادئ العلمية إلعداد الموازنة العامة. -
 31.............................في السودانمراحل الموازنة العامة للدولة  -
 32.... جمهورية السودانفي األسس العامة لتبويب الموازنة العامة للدولة  -
 36.................................أهداف تبويب الموازنة العامة للدولة. -
 20 ...................في جمهورية السودانهيكل الموازنة العامة للدولة  -
 25........................العالقة بين الحساب الختامي والموازنة العامة. -

 الفصل الثالث
 في جمهورية السودانتفصيل البنود المجملة بهيكل الموازنة العامة للدولة 

 29....................................................الموازنة الجارية. -
 29.............................................موازنة اإليرادات الذاتية. -
 25.........................................موازنة المصروفات الجارية. -
 26.......................................موازنة التنمية والتمويل المتاح. -

 الفصل الرابع
 لوحدات الحكومية في السودانلالنظام المحاسبي 

 62....................مفهوم النظام.................................... -
 66...................الحكومي................تعريف النظام المحاسبي  -
 66.................................مقومات النظام المحاسبي الحكومي. -
 67................................................المجموعة المستندية. -
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 61..................................................المجموعة الدفترية. -
 71....................................التقارير المالية الدورية والختامية. -
 70....................................................الحساب الشهري -
 75...........................................الحساب السنوي الختامي. -

 الفصل الخامس
 السودانفي الوحدات الحكومية بالمعالجة المحاسبية للعمليات المالية 

 79..............................المعالجة المحاسبية لتحصيل اإليرادات. -
 10..............................المعالجة المحاسبية لسداد المصروفات. -
 12.................التسويات الخاصة بتعديل خطأ في عمليات الصرف. -
 12..................التسويات الخاصة بالتحويالت مابين الخزينة والبنك. -

 الفصل السادس
 المعالجة المحاسبية المتعلقة بتسوية الخزينة وموازنة البنك والمرتبات واألجور

 95................................................إعداد تسوية الخزينة. -
 92.................................................البنك.إعداد موازنة  -
 92.........................................عداد موازنة البنك.إخطوات  -
 96...............................المعالجة المحاسبية للمرتبات واأُلجور. -
 91..............................................إعداد موازنة المرتبات. -

 الفصل السابع
 السلف والمخزوناتالمعالجة المحاسبية المتعلقة بتسوية 

 017..............................المعالجة المحاسبية للسلفة المستديمة. -
 001.................................المعالجة المحاسبية للسلفة المؤقتة. -
 000....................................المعالجة المحاسبية للمخزونات. -
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 الفصل الثامن
 (GFS) –حصائية مالية الحكومة في السودانإتطبيق نظام 

 009........................حصائية مالية الحكومة.إنظام وأهمية مفهوم  -
 090 ...........حصاءات مالية الحكومة في السودانإلمحة تاريخية عن  -
 090.................م.0916الحكومة فى السودان حصائية مالية إنظام  -
 055.................م.5110حصائية مالية الحكومة فى السودان إنظام  -
 056...........بالسودان.... GFSحصائية مالية الحكومة إتطبيق نظام  -
 056........م5110حصائية مالية الحكومة إصندوق النقد الدولي ودليل  -
 030 ......حصاءات مالية الحكومةإلمراجعة بالسودان لنظام ا دارةإرؤية  -
 035 .....ةللدول ةداء الماليترقية وتحسين تقارير األفي   GFSدور نظام  -
 032.........................................أسئلة وتمارين القسم األول -

 القسم الثاني: المحاسبة القومية
 الفصل األول

 للمحاسبة القوميةالمفاهيم األساسية 
 026.........................................تعريف المحاسبة القومية . -
 021...................................نشأة الحسابات القومية وتطورها. -
 022..........................................أهداف الحسابات القومية. -
ستخدام -  027...............................الحسابات القومية اتأهمية وا 
 021..............................الوظائف األساسية للحسابات القومية. -
 060 .....عداد نظام الحسابات القوميةا  اأُلسس العلمية والعملية لتصميم و  -
 065.....................................إستخدامات الحسابات القومية. -
 065............................الفروق بين المحاسبة التقليدية والقومية. -
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 الفصل الثاني
 العناصر اإلقتصادية في المحاسبة القومية

 073..............واإلستثمار.... كتنازتعريف اإلستهالك واإلدخار واإل -
 072.................................العالقة بين اإلستهالك واإلدخار. -
 071العوامل الدافعة إلى اإلدخار واإلستثمار........................... -
 079......................التوازن بين اإلستهالك واإلدخار واإلستثمار. -
  010................................رأس المال القومي والثروة القومية. -
 013...................صعوبات إعداد الميزانية القومية............... -
 016............................................ميزانية الثروة القومية. -
 017...................................................الناتج القومي. -
 019...............المفاهيم األساسية المستخدمة في الحسابات القومية. -

 الفصل الثالث
 الدخل القومي

 511.............................................تعريف الدخل القومي. -
 513.................................................خصائص الدخل. -
 516...............................................دورة الدخل القومي. -
 503........................................أهمية دراسة الدخل القومي. -
 506.......................................طرق حساب الدخل القومي. -
 507.....................................................طريقة الدخل. -
 509....................................................طريقة اإلنفاق. -
 552..............................................طريقة القيمة المضافة -
 530........................مزايا وعيوب طريقة اإلنتاج وطريقة اإلنفاق. -
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 الفصل الرابع
 الحسابات القومية منظ

 536.......................الحسابات القومية في القطاعات اإلقتصادية. -
 536...................................................القطاع العائلي. -
 536.........................................قطاع األعمال أو اإلنتاج. -
 537..................................................القطاع الحكومي. -
 537..................................................القطاع الخارجي. -
 537.....................المحليفي اإلقتصاد لناتج ا -حلقة تدفق الدخل -
 520................................طرق قياس الناتج المحلي اإلجمالي -
 525...............بعض مفاهيم نظم المحاسبة القومية................. -
 526........................................أسئلة وتمارين القسم الثاني. -
 529قائمة المراجع...................................................... -
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 ف

 جداولفهرس ال
 رقم الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

 22 بالسودان فيج لهيكل الموازنة العامة ذنمو  (0/5/0)

 29 لإليرادات الذاتية ج الموازنة العامةذنمو  (0/3/5)
 23 مستخدمين -الفصل األول  (0/3/3)
 23 خدمات -الفصل الثاني  (0/3/2)
 26 ج موازنة التنمية " الرأسمالية "ذنمو  (0/3/2)
 21 ج موازنة التنمية حسب التمويل المتاحذنمو  (0/3/6)
 75 الحساب الشهري (0/2/7)
 93 نموذج كشف تسوية الخزينة (0/6/1)
 92 نموذج كشف تسوية البنك (0/6/9)
 91 نموذج كشف موازنة المرتبات (0/6/01)
 069 الفرق بين حسابات المشروع والحسابات القومية (5/0/00)
 016 ميزانية الثروة القوميةنموذج  (5/5/05)
 501 نموذج ملخص طريقة الدخل (5/2/03)
 551 نموذج ملخص طريقة اإلنفاق (5/2/02)
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 ص

 شكالفهرس األ
رقم 
 الشكل

رقم  عنوان الشكل
 الصفحة

 69 حسابات األمانات (0/2/0)
 71 حسابات العهد (0/2/5)
 031 هيكل اإلطار التحليلي إلحصاءات مالية الحكومة (0/1/3)
 531 الناتج في االقتصاد المحلي –حلقة تدفق الدخل  (5/2/2)
 521 قطاعات ةمن أربع قتصاد مكونإحلقة التدفق الدائري في  (5/2/2)
 525 حتساب إجمالي الدخل المحليإكيفية نموذج  (5/2/6)
 522 يحتساب الدخل الشخصإ (5/2/7)
 


