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م، وبدأ 2007إعتمد السودان نظام إحصاء مالية الحكومة في العام 

ة تطبيق التصنيف اإلقتصادي علي عمليات الحكومة المركزي

لعام والوحدات الحكومية التابعة لها وفق دليل إحصاء مالية الحكومة ل

م الصادر من صندوق النقد العربي2001

م نظام تقليدي ال 1956النظام الموروث منذ إستغالل السودان في 

تمويل يتوافق مع المعايير الدولية وال يسمح بجمع وتبويب بيانات

ومي الحكومة بصورة متجانسة تمكن من تتبع عمليات اإلنفاق الحك

والمقارنة والتحليل



كما أن النظام الموروث، ال يساعد علي إظهار اإلنفاق 

الحكومي بشفافية وال يوفر مجاميع تمكن من عمل 
المقارنات الدولية



موازنة تهدف إلي تجويد األداء العام في إدارة المالية العامة واإلرتقاء بأدوات إعداد ال

:العامة للدولة ومتابعة تنفيذها من خالل عدة محاور أهمها

العمل علي إعادة تصنيف الموازنة العامة للدول وفق إحصاء مالية الحكومة1.

يص إصالح القصور في اإلطار المحاسبي وتطوير إعداد التقارير وخطط تخص2.

الموارد بين الوحدات الحكومية المختلفة

إعتماد آليات لضبط اإلنفاق العام3.

إعطاء البنك المركزي دور أساسي في حفظ الحسابات الحكومية مع إعتماد4.

حساب الخزانة الموحد



:(م2010–2007)النظامتطبيقمناألوليالمرحلة
كومةالحفيالتغطيةتنحصرحيثالتغطيةنظاملمحدوديةوذلكمحدودا ،نجاحا  حققت

فقطالمركزية
صةالخاموازنتهاولهاماليةبإستغالليةتتمتعواليةكلوالية،18لهافدراليةدولةالسودان

الحكومةماليةنظامتطبيقفيمتجانسمستويعليكلهاليستالوالياتوهذه
محدودةليةتحليأغراضيخدمالذيواإلدارياإلقتصاديالتصنيفتطبيقفيالنظامإنحصر



:(الجنوبإنفصالعقب)(م2018–2011)الثانيةالمرحلة
وبناءنالسوداوالياتكلعليالحكومةماليةإحصاءتطبيقتركيزكان➢

ؤهلةالمالكوادروتدريباإلحصاءمفهومترسيخعليوالعملالقدرات
السالبأثرهلهكانالنظامتطبيقفيالتباين➢



(:حتي اآلن–م 2018)المرحلة الثالثة 
م إلي اإلصدار الجديد من إحصاء مالية 2001العمل علي اإلنتقال من نظام ➢

م2014الحكومة 
ومة العمل علي إدخال مفهوم الموازنة العامة أو الموازنة الشاملة التي تشمل الحك➢

المركزية، حكومة الواليات، أو الحكومة اإلقليمية ثم حكومة المحليات 
تم إعتماد العمل علي إدخال مفهوم التصنيف الوظيفي لإلنفاق الحكومي➢
ع اإلنجاز إستخدام إطار التصنيف الوظيفي في توفير بيانات تساعد علي تتب➢

يانات في إستخدام تلك البالمحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يتم 
حساب مؤشرات بعينها وقياسها



(Agriculture Orientation Index)قياس التوجه الزراعي ➢
(Health Orientation Index)قياس التوجه الصحي ➢
(Education Orientation Index)قياس التوجه التعليمي ➢
( Child Focused Budget)الموازنات المحابية لألطفال ➢



قلة الكوادر المؤهلة والمدربة1.

عدم االستقرار السياسى والمؤسسي في اإلقتصاد السودانى 2.

ضعف التنسيق التام والمحكم بين موازنة الواليات والمحليات والحكومة المركزية3.

صنيف ضرورة االتساق التام بين نظام إحصاء مالية الحكومة واإلحصاءات األخرى مثل نظام ت4.
زى بيانات ميزان المدفوعات ونظام إحصاءات التمويل كما ترصد فى بنك السودان المرك
وإحصاءات التجارة الدولية ونظام الحسابات القومية لدى الجهاز المركزى لإلحصاء



سسيالسودان دولة تعاني من النزاعات وعدم اإلستقرار السياسي والمؤ.5

لم يأخذ الحكم الفدرالي في السودان شكله النهائي بعد ماهي .6

أسس ومعايير الفدرالية المالية. 7

كم عدد مستويات الحكم؟. 8



ادية البدء في وضع إطار زمني لتدريب أكبر عدد من الكوادر اإلقتص1.

افية والمحاسبية لترسيخ مفاهيم إحصاء مالية الحكومة إعماال  للشف

والمساءلة

البدء في اإلنتقال من األساس النقدي إلي أساس اإلستحقاق2.




