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 1زيادة اإلنتاجية من خالل تغيير عالقات اإلنتاج 
 السودان يحالة مشروع الجزيرة ف
 

 2الدكتور : عبدهللا خضر عبدهللا
 

 خالصة

األرباح والحساب  يتستند هذه الورقة على دراسة أجريت بعد إنهاء العمل بنظام المشاركة ف
الختبار اثر   1982/ 1981الموسم يالجزيرة فالمشترك وإستبداله بنظام الحساب الفردي بمشروع 

ختبرت أكثر من فرضية بحثية  اهذا التغيير على إنتاجية محصول القطن . هذه الدراسة شاملة و 
بعد  " تقول  على أنه يقتصر على فرضية واحدة والتي ةتعالجه هذه الورق يال أن الموضوع  الذ إ

لقطن بصورة ملحوظة وعلى كافة زادت إنتاجية محصول ا تطبيق نظام الحساب الفردي،
عالقات   يلقد بينت الدراسة انه و بعد إحداث التغيير ف". المستويات داخل مشروع الجزيرة

 أو والمكافأة  ة هجيبذله المزارع ، من  يالمشروع ، قوى الترابط بين الجهد الذ  يالزراعية ف اإلنتاج
بدوره أدى إلى زيادة   يجهد والذ أخرى ، مما شجع المزارع لبذل مزيد من ال ة هجالعائد، من 

 إنتاجية محصول القطن مقارنة بتلك تحت نظام الحساب المشترك.
 3نبذة تاريخية:

 الشركاء بالمشروع: 

تممم إنشمماء مشممروع الجزيممرة ليقمموم علممى عالقممة ثالثيممة بممين حكومممة السممودان والمممزارعين وإدارة 
رف: الممممزارع عليمممه تممموفير العمالمممة المشمممروع. حمممددت إتفاشيمممة الشمممراكة  الحقمممو  والواجبمممات ل مممل  ممم 

وتمممموفير الممممماء  األرض المطلوبممممة لزراعممممة القطممممن والمحالمممميل األخممممرى، الحكومممممة عليهمممما تجهيممممز 
والتمويممل والتسممويم، ومجلممة إدارة المشممروع دمجلممة اإلدارةئ يتحمممل مسمممولية إدارة المشممروع وفقمما 

 وزارة الزراعة. يتحددها الحكومة ممثلة ف يللسياسات الت

 التنظيمي بالمستويات التشغيلية: الهيكل
قسم. يوجد مدير ل ل  14مكتب تم تجميعها في  107 إلىالتشغيل قسم المشروع    ألغراض 

قسم مسمول عن مراشبة العمليات الزراعية للتأكد ممن سمالمة العمليمات الزراعيمة بواسمطة الممزارعين 
 هع . وكل مكتب يقوم على إدارتتقدمها اإلدارات األخرى بالمشرو  يوكذلك العمليات والخدمات الت

فمممدان فمممي  20,000مفمممت  د مشمممرفئ مسممممول لمممدي ممممدير القسمممم. تبلممم  مسممماحة المكتمممب الواحمممد 
فممدان فممى  150,000فممدانئ بينممما تبلمم  مسمماحة  القسممم الواحممد  1.035المتوسممط دالهكتممار بلعممادل 

 المتوسط.

 
1 Published in English in The Public Enterprise Journal, Vol. 8, No. 3, pp.257-263, Ljubljana, 

September, 1988 
2 drattaya@yahoo.comE.mail  
3 For more details see Gairstall (1959) , Barnett (1977) and Abdalla (1987)   

mailto:drattaya@yahoo.com
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 العالقات اإلنتاجية:
فممى المشمروع بمين األ مراف الثالثمة مبنيممة  كانمت العالقمة اإلنتاجيمة  1980/81حتمى موسمم 

 Joint Accountوالحسممماب المشمممترك  Profit- Sharingعلممى اتفاشيمممة اقتسمممام األربممماح

System :ترتيبات الشراكة فى محصول القطن بالمشروع كانت على مستويين . 
رحلممة أ/ تقسمميم الحصممن بممين الشممركاء دالحكومممة وادارة المشممروع والمممزارعينئ حسممب اإلتفاشيممة كم

 أولى.

 ب/ تقسيم حصة المزارعين بينهم كمرحلة ثانية.  

مصممروفات عمليممات اإلنتمماج والتسممويم  يممتم خصمممها مممن عائممدات محصممول القطممن ويقسممم 
تمممت عممدة تعممديالت فممى  1950ئ. منممذ العممام 1لممافي العائممد بموجممب ترتيبممات محممددة د جممدول د

 نسب  مشاركة عائدات محصول القطن.
 – 51 1950يع عائدات محصول القطن بين الشرركا  خر ل المواسر  (: نسب توز1الجدول )
1980 81 

ادارة  المزارعين الحكومة الموسم
 المشروع

مجالس 
الحكم 
 المحلى

الخدمات 
 االجتماعية

صندوق 
احتياطى 
 للمزارعين

 االجمالى
% 

50 51 40 40 20 0 0 0 100 

56 57-59 60 42 42 10 2 2 2 100 

63 64-64 65 40 44 10 2 2 2 100 

65 66-68 69 36 48 10 2 2 2 100 

69 70-70 71 36 47 10 2 3 2 100 

71 72-75 76 36 49 10 2 3 0 100 

76 77-80 81 36 47 10 2 3 2 100 

 

القنطممار بعممد خصممم  أسمما يمموزع لممافى نصمميب المممزارعين مممن عائممدات القطممن بيممنهم علممى 
 ال تتراكم الديون على المزارعين.الديون المستحقة للحكومة أو المجلة وذلك حتى 

لتحمل محمل  1980يونيو  يالترتيبات الجديدة لعالقات اإلنتاج بمشروع الجزيرة تم إدخالها ف
و نظمممام الحسممماب المشمممترك . النظمممام الجديمممد يتعاممممل ممممع كمممل ممممزارع  األربممماح يام المشممماركة فممم ظممم ن

 .(Individual Account )يبمفرده ولذلك يعرف بنظام الحساب الفرد 
، كل مزارع يحسب لصالحه كامل عائدات إنتاجه من المحاليل يوفقا لنظام الحساب الفرد 

 يقمممدمت لمممه خمممالل الموسمممم الزراعممم  يويخصمممم منمممه كمممل ت ممماليا ممممدخالت اإلنتممماج والخمممدمات التممم 
بواسطة المجلة. كما يتحمل المزارع أيضًا رسموم األرض والمماء. مما يتبقمى ممن العائمد بعمد خصمم  

 والمماء تعتبمر األرض والمماء يمدفع للممزارع الفمرد فمى نهايمة الموسمم. رسموم  األرض  الت اليا ورسوم
 عائدات سنوية ثابتة ومباشرة من المشروع للحكومة.

 الغرض من الدراسة:
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قبل إختيار نظام الحساب الفردي كانت هنالمك عمدة دراسمات إقترحمت كبمدائل نظمام الحسماب 
 Rist أو ي، البنممك الممدول1964د عممال الجزيممرة المشمترك. تلممك الدراسممات قممدمت مممن قبممل  إتحمما

Report  1966  ئ ولجنمممة 1973السمممودان د يالزراعيمممة فممم  اإلنتممماج، لجنمممة مراجعمممة عالقمممات
مبمدأ تغطيمة كمل  ئ. كل الدراسات إتفقمت علمى1974مشروع الجزيرة د يف الزراعي اإلنتاجمراجعة 

جلممة وممما زاد عممن ذلممك يكممون مممن تقممدمها الحكومممة والم يت مماليا مممدخالت اإلنتمماج والخممدمات التمم 
 نصيب المزارع.

نظمممام الحسممماب المشمممترك ونسمممب شمممراكة  يحجمممة كمممل همممذه الدراسمممات أن العالقمممة الضممم يفة فممم 
تممدنى  إلممى  أدت ، أخممرى المممزارعين والجهممد مممن جهممة والعائممد المحقممم مممن جهممة  أداءالربحيممة، بممين 

دخمممل نظمممام الحسممماب انتاجيمممة محصمممول القطمممن علمممى مسمممتوى المشمممروع ككمممل. لمممذلك أ فممميمسمممتمر 
بغممرض تقويممة الممرابط بممين الجهممد والعائممد وفممى المقابممل تشممجيع المممزارعين علممى بممذل المزيممد   يالفممرد 

 تحسين االنتاجية.  يمن الجهد  وبالتال
 فرضية الدراسة    

خالل الفترة من نوفمبر  (Pilot Study) يهذه الدراسة تم عمل ميداني مبدئ  غراض أل
ستخلصت منه بعض النتائج األولية تم استخدمها كأسا  لتطوير  م ا1985م الي ابريل 1984

الفصل الثالثئ. إال أن هذه الورقة تركز علي   -1987وإنشاء عدة فرضيات بحثية د عبدهللا 
 فرضية واحده فقط وهى:

" بعد تطبيق نظام الحساب الفردي، زادت إنتاجية محصول القطن بصورة ملحوظة  وعلىى كافىة 
 شروع الجزيرة".المستويات داخل م

 مصادر البيانات 
الختبمممار فرضمممية الدراسمممة تمممم جممممع البيانمممات الثانويمممة عمممن متوسمممط إنتاجيمممة محصمممول القطمممن 

قسمممئ  14وذلممك  للمشممروع ككممل ول ممل األقسممام د يلعممدت مواسممم قبممل وبعممد تطبيممم الحسمماب الفممرد 
تاجيممة عممدد مكتممبئ. كممما تممم جمممع بيانممات عممن إن 96تممزرع محصممول القطممن د يول ممل المكاتممب التمم 

 ثالثة مكاتب تمثل مستويات انتاجية عالية ومتوسطة ومتدنية . يمزارع يعملون ف 2,110
 قياس اإلنتاجية

     (Physical )لغمرض همذه الدراسمة فمإلن اإلنتاجيمة تخمتن فقمط بالمكونمات الطبي يممة 
ا  علمى ذلك . وعلية فإلن اإلنتاجية تق ييدخل ف أن مكون السعر ال يللمدخالت والمخرجات . أ

 يكمممل المسمممتويات بقسممممة كميمممة القطمممن المنتجمممة د بالقنطمممارئ علمممي مسممماحة األرض المسمممتخدمة فممم 
 زراعة القطن  دبالفدانئ وذلك الحتساب  متوسط إنتاجية الفدان الواحد  د قنطار/ فدانئ.
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 التحليل  

وحيمممث أن إهتممممام الدراسمممة األساسمممى همممو فحمممن مممما إذا كمممان هنالمممك  اخمممتالف فمممي متوسمممط 
 Null ) العمممدمييمممة قبممممل وبعمممد تطبيممممم نظمممام الحسمممماب الفمممردي ، فممممإلن إفتراضممممنا االنتاج

Hypothesis) .سيكون أنه ال يوجد إختالف فى متوسط اإلنتاجية فى الحالتين 
ئ يقممارن بممين  إنتاجيممة المممزارعين قبممل  وبعممد تطبيممم نظممام الحسمماب الفممردى فممى 2الجممدول د

 7.7ئ قبل الحسماب الفمردى كانمت 1ى المكتب رقم دالمكاتب الثالثة. أعلي إنتاجية حققها مزارع ف
ئ  3ئ ود2% . في المكتبمين د112قنطار إى بزيادة 16.4قنطارعن الفدان الواحد وبعده وللت  
 %  علي التوالي.24% و 68أعلى إنتاجية حققها مزارع زادت بنسبة 

 ( 2جدول )
 الفردي توزيع إنتاجية المزارعين في عينة المكاتب قبل وبعد نظام الحساب

 مدى اإلنتاجية
 )قنطار/فدان(

 (3المكتب ) (2المكتب ) (1المكتب )

قبل الحساب  يبعد الحساب الفرد يقبل الحساب الفرد 
 يالفرد

بعد الحساب 
 يالفرد

قبل الحساب 
 يالفرد

بعد الحساب 
 يالفرد

 عدد المزارعين عدد المزارعين عدد المزارعين 

1-1.5 86 1 24 1 7 3 

1.51-2.50 190 13 302 25 194 32 

2.51-3.50 183 45 302 125 420 129 

3.51-4.50 112 81 61 199 122 272 

4.51-5.50 43 117 13 223 23 217 

5.51-6.50 8 126 4 92 8 85 

6.51-7.50 - 102 1 34 5 27 

7.51-8.50 1 63  5 1 6 

8.51-9.50 - 32  1  8 

9.51-10.50 - 31  2  1 

10.51-11.50 - 4    - 

11.51-12.50 - 4    - 

12.51-13.50 - 2    - 

13.51-14.50 - 1    - 

14.51-15.50 - -    - 

15.51-16.50 - 1    - 

 780 780 707 707 623 623 ي اإلجمال

 

ئ يبممين عممدد المممزارعين الممذين حققمموا معممدل إنتاجيممة أعلممى بعممد الحسمماب الفممردي  3الجممدول د
. نسممبة يكممل ممن المكاتمب الثالثمة علمى التموال يفم  90%و94%،97مقارنمة بمما قبمل وذلمك بنسمب 

           %3ئ وبممين 1تممب المك ي% دفمم  6.188%  و 3إنتاجيممة المممزارعين تراوحممت بممين   يالزيممادة فمم 
 ئ. 3% د في المكتب 1,100% و 2ئ وبين 2المكتب  ي% دف1,375و 
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% ، 197.6ئ بلغت 3ئ ، د2ئ ، د1إنتاجية المكاتب د يمتوسط نسبة الزيادة ف
 % على التوالي .113.30% و177.30

 اإلنتاجية بعد الحساب الفردي :  ي ( : توزيع نسب الزيادة ف3جدول )

 عدد المزارعرررررررررررين                                 

                                                      
 نطاق) مدى( الزيادة في اإلنتاجية )%( 

 (3المكتب) ( 2المكتب ) ( 1المكتب )

0- 150 359 369 531 

151 – 450 200 259 149 

451 – 750 31 24 10 

751 – 1050 7 11 2 

1051 – 1350   3 1 1 

1351- 1650 1 1 - 

1651 – 1950 - - - 

1951- 2250 2 - - 

 - - 3 2250أكثر من 

 623 665 606 اإلجمالي  

 %90 %94 %97 النسبة المئوية لمجموع عدد المزارعين 

 

جرى الختبار الفرضية   يئ يلخن نتيجة االختالف في فحن المتوسطات الذ 4الجدول د
التي تقول أنه ال يوجد اختالف بين متوسط   (Sub null hypothesis)الفرعية  العدمية

الدراسة قبل وبعد نظام الحساب  يئ مكاتب  التي تمت تغطيتها ف3إنتاجية المزارعين في الم د
 الفردي.

 level)فى المكاتب الثالثة القيم القياسية عند درجة ثقة (t-value)لقد تجاوزت شيم تى 

of confidence) 0,05 درجة إستقاللية     مع  0,01و( degree of freedom)  بلغت 
ئ على التوالي . وعلية  3ئ ، د2ئ ود1درجة في المكاتب د 1559، و  1412،  1244

مهمة وذات داللة يكون مرفوضًا. وبذلك نخلن إلى أن هنالك زيادة  العدميفإلن اإلفتراض 
ثة بعد تطبيم الحساب المكاتب الثال يمتوسط إنتاجية محصول القطن ف يملحوظة فإحصائية 

 .يالفرد 
مكتبئ والتي أنتجت محصول القطن مقارنة    96كل المكاتب د  يزاد متوسط اإلنتاجية ف

 .يبمتوسط اإلنتاجية قبل الحساب الفرد 
 

وأوسط وأدنى المكاتب إنتاجية، يمكننا القول  ى علأ شملها البحث تمثل  يبما أن المكاتب الت 
 إنتاجية معظم المزارعين المشروع. يزيادة ملحوظة ف أدى إلى يأن تطبيم الحساب الفرد 
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 ( 4جدول رقم )
 بين عينة المكاتب :  (t-value) يمتوسط اإلنتاجية قبل وبعد نظام الحساب الفردي، وقيم ت 

 ( 3المكتب ) ( 2المكتب  ) ( 1المكتب ) المتوسط وقيمة تى 

 1.96 1.6 2.70 المتوسط قبل الحساب الفردي 

 3.38 3.47 6.03 الفردي  المتوسط بعد الحساب 

 34.36 26.14 26.14   (t-value)قيمة تى 
 

 ( 5جدول رقم )
 يإنتاجية مكاتب المشروع قبل وبعد نظام الحساب الفرد

 نطاق اإلنتاجية المحققة
 ) قنطار / فدان (

 يعدد المكاتب بعد الحساب الفرد يعدد المكاتب قبل الحساب الفرد

0.00  - 1.25 2 - 

1.26  - 1.75 25 - 

1.76- 2.25 28 2 

2.26  -2.75 23 4 

2.76  - 3.25 12 19 

3.26- 3.75 4 18 

3.76- 4.25 1 14 

4.26- 4.75 1 22 

4.76- 5.25 - 11 

5.26  - 5.75 - 2 

5.76- 6.25   - 4 

6.26- 6.75 - - 

 96 96 اإلجمالي  

 
%  26زاد بنسبة  مكتب  ي ف ه ( يوضح أن أعلى مستوى لإلنتاجية ت  تحقيق5الجدول رق  ) 
 مقارنة بما قبل.  ي بعد الحساب الفرد 

 

 ( 6جدول رقم )
 ي توزيع إنتاجية المكاتب قبل وبعد الحساب الفرد

 اإلجمالي 4.75أكثر من  4.75- 3.26 3.25 -1.76 1.75-0 المواسم 

 % 100 - %6 %66 %28 ي قبل الحساب الفرد 

 % 100 %18 %56 %26 - ي بعد الحساب الفرد 
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المكاتب قبل وبعد تطبيم   ي لخن ويقارن بين مستويات اإلنتاجية المحققة فئ ي6الجدول د
% من المكاتب مستويات إنتاجية أقل من  28حققت  ينظام الحساب الفردي . قبل الحساب الفرد 

% من المكاتب حققت  66بعد تطبيقه.  1.76يوجد مكتب حقم أقل من  بينما ال 1.76
% بعده .بعد   26نظام الحساب الفردي مقارنة ب  3.25و  1.76مستويات إنتاجية ما بين 

بينما لم يسبم أن   4.75% من المكاتب حققت مستويات إنتاجية أكثر من  56  يالنظام الفرد 
 تحقم هذا المستوى من قبل على مستوى المكاتب.

إن متوسمممطات اإلنتاجيمممة قبمممل وبعمممد تطبيمممم نظمممام الحسممماب الفمممردي وعلمممى مسمممتوى المكاتمممب 
 Difference of the ). تممم تطبيممم إختبممار فممر  المتوسممط  3.94و  2.2تنحصممر بممين 

mean) إنتاجيمممة المكاتممب قبمممل وبعممد نظمممام الحسممماب  يأنمممه دال فممر  فممم  العدميممةالختبممار الفرضمممية
 (degree of freedom) بدرجممة إسممتقاللية 15.8 (t-value)ئ.وجممدت شيمممة تممى يالفرد 
 level of)القياسمية عنمد درجمة ثقمة  ئ  تجماوزت القيممة T- Valueدرجمة. شيممة تمى د   190

confidence) ) 0,05  الفرعيمة  العدميمةوعليمة يمتم رفمض الفرضمية  0,01و(Sub null 

hypothesis )علمى  اإلنتاجيمة يف وذات داللة إحصائية مهمة . وبذلك نخلن إلى وجود زيادة
 مقارنة بما قبله. يمستوى المكاتب بعد تطبيم الحساب الفرد 

 
 7جدول رقم 

 1984/1985 – 1977/1978إلنتاجية على مستوى األقسام خالل مواسم ا

/ 1977 القس  
1978 

1978 /
1979 

1979 /
1980 

1980 /
1981 

1981 /
1982 

1982 /
1983 

1983 /
1984 

1984 /
1985 

1 3.9 5.1 4 3.4 5.1 6.4 7.6 8.3 

2 8.1 6.0 3.8 3.4 3.6 6.2 7.1 7.6 

3 3.6 2.6 2.3 2.2 3.5 5.2 6.5 7.3 

4 4.1 2.3 2.1 2.4 2.7 3.8 4.7 4.2 

5 5.3 3.0 3.0 2.5 4.3 5.0 5.5 6.0 

6 4.0 3.1 2.6 2.4 3.0 4.1 4.7 4.7 

7 3.2 3.1 2.5 2.7 3.6 4.1 4.2 3.8 

8 4.6 3.1 2.1 1.6 3.7 4.4 4.0 4.5 

9 4.0 2.6 2.5 2.0 3.6 3.7 3.8 4.3 

10 4.1 3.3 2.2 1.7 4.7 4.1 4.3 4.9 

11 3.8 2.1 2.3 2.7 4.3 4.1 4.2 3.6 

12 3.6 2.7 2.2 1.8 4.2 4.1 3.8 3.9 

13 3.7 2.6 2.4 1.5 4.0 3.9 4.0 3.4 

14 3.9 3.4 3.0 2.2 4.6 5.9 4.4 5.3 



 122 

فممي اإلنتاجيممة علممي مسممتوي األقسممام  خممالل  مواسممم  ئ يبممين االنخفمماض المسممتمر7الجممدول د
ئ.بعمد تطبيمم نظمام الحسماب الفمردي 1981 – 1977األربعة  األخيرة لنظمام الحسماب المشمترك د

 % من األقسام تحسنت إنتاجيتها.100

 ( 8جدول رقم )
 لفرديام الحساب اظتوزيع إنتاجية األقسام  قبل وبعد تطبيق ن

 اإلجمالي % 4.2أكثر من  4.2-3.5  3.4-1.6 الموس  

 %100 - %14 %86 قبل نظا  الحساب الفردي

 %100 %43 %43 %14 بعد نظا  الحساب الفردي
 

% 86.يحققتها األقسام قبل وبعمد النظمام الفمرد  يئ يقارن توزيع اإلنتاجية الت8الجدول رقم د
% فقمط بعمده. 14قبمل النظمام  الفمردي بينمما  3.4و  1.6إنتاجية بمين  من األقسام حققت مستوى 

% ممن 43بينمما  4.2و  3.5% من األقسام حققت مسمتوى إنتاجيمة بمين  14 يقبل النظام الفرد 
 4.2% مممن األقسممام حققممت  مسممتوي إنتاجيممة أعلممي مممن 43األقسممام  حققممت هممذا المسممتوى بعممده. 

اإلنتاجية على مستوى األقسام بلغت   ية فقسم هذا المستوي قبله. متوسط الزياد  يبينما لم يحقم أ
 %. 176% و6% . تراوحت الزيادة بين  79

. يعلى التوال 3.92و  2.32كانت  يمتوسطات انتاجية األقسام قبل وبعد النظام الفرد 
 ي ئ التSub null hypothesisالفرعية د   العدميةاختبار فر  المتوسطات الختبار الفرضية 

لهذا   ئ. شيمة تىيين انتاجية األقسام قبل وبعد نظام الحساب الفرد تقول أنه داليوجد فر  ب
درجة. شيمة تى تجاوزت القيمة القياسية عند  26وبدرجة إستقاللية  6.71اإلختبار كانت 

وعليه نخلن إلى أنه توجد زيادة   .العدميةوبذلك يتم رفض الفرضية  0.01و 0.05مستوى ثقة 
تاجية على مستوى المزارعين والمكاتب واألقسام بعد النظام  اإلن  يف مهمة وذات داللة احصائية 

 . يالفرد 
 : 9جدول رقم 

 85/1984-78/1977إنتاجية المشروع ككل خالل الفترة 

 متوسط االنتاجية  الموسم

78 1977 4.29 

79 1978 3.27 

80 1979 2.66 

81 1980 2.31 

82 1981 3.88 

83 1982 4.70 

84 1983 4.93 

85 1984 5.22 

اإلنتاجية على مستوى المشروع  (trend)توجه ييبين اإلنحراف الملحوظ ف 9الجدول رقم 
المستمر إلنتاجية المشروع   يمقارنة بما قبل حيث يبين الجدول التدن يككل بعد النظام الفرد 
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اإلنتاجية ل ل المشروع كانت   يخالل المواسم األخيرة لنظام الحساب المشترك. نسبة الزيادة ف
 .يبعد النظام الفرد  56%

االنتاجيممة بعممد نظممام الحسمماب  يفمم  مهمممة وذات داللمة إحصممائيةبمما أنممه ثبممت أن هنالممك زيممادة 
على مستوى المزارعين ، المكاتب ، األقسمام وعلمى مسمتوى المشمروع ككمل وان همذه الزيمادة  يالفرد 

عليهما  يبنم  يضمية التم التوجه العام لإلنتاجية ، فإلن ذلك كله يدعم بااليجماب الفر  يتمثل إنحراف ف
بعىىىد تطبيىىىق نظىىىام الحسىىىاب الفىىىردي، زادت إنتاجيىىىة محصىىىول القطىىىن   تقمممول أن " يالبحمممث والتممم 

 ".بصورة ملحوظة  وعلى كافة المستويات داخل مشروع الجزيرة
 

 الخالصة ومدلوالت ما توصل إليه البحث: 

ين الجهد واألداء خاللة رئيسية يمكن إستنتاجها من هذه الدراسة وهى أن اإلرتباط القوى ب 
، يؤدى إلى بذل المزيد من الجهد بواسطة  أخرى من جهه و العائد والحوافز والمكافات من جهة 

توللت إليها  ياألفراد االكفاء منهم وغير االكفاء الذين يتلقون العائد.  النتائج التجريبية الت 
مناسبة. وبذلك  يإنتاج زراعالدراسة تبين الفائدة من الربط بين العائد والجهد عن  ريم عالقات 

بالمتطلبات   ي تف يالحاالت الت ييمكننا القول بأن مبدأ مساواة العائد بالجهد يمكن تطبيقه ف
 اآلتية:

 . األداء يالجهد هو العامل الحرج والحاسم والمؤثر ف -1
 العائد التحكم فيه. ييمكن لمتلق يالوحيد الذ  اإلنتاجالجهد هو عامل  -2

 العائد.  ييؤديها متلق يدقة هيكلة المهام الت -3

 األداءالعائد  لية لها أثر كبير على مستوي  ييتمتع بها متلق يت التاالمهار  -4
 واإلنتاجية. 

إذا كانت المهارات تؤثر على مستوى األداء ، يجب أال يكون هنالك إختالف   -5
  ملحوظ فى مهارات متلقى العائد.
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 القطاع مؤسساتتطوير نظام تقييم االداء فى لعام إطار 

 4السودانبالعام الزراعية 
 

 5عبدهللا خضر عبدهللا  د.
 خالصة:

ة القطمماع العممام الزراعيمم  مؤسسممات األداء فممى  نظممم  تقيمميم  تهممدف هممذه الدراسممة إلممى فحممن 

وإدارات تحقيممم الرقابممة علممى أنشممطة والمسممتخدمة لبغممرض تقيمميم المعلومممات التممى توفرهمما  نالسمموداب

مممن نظم غيممر مكتملممة تلممك المم المعلومممات التممى توفرهمما تولمملت الدراسممة إلممى أن  .تلممك المؤسسممات 

تمممأثيرات ل هاأخممذ  لعممدم والتعكممة األداء المممالىد المحالمميلئ حيممث أنهمما ال تغطممى كافممة األنشممطة 

تولممملت الدراسمممة إلمممى أن عمممدم  اكمممم  . لفمممة ممممدخالت اإلنتممماج وأسمممعار المحالممميل فمممى اإلعتبمممارت 

وإغفالمممه لعنصمممرى الت لفمممة واألسمممعار أدى إلمممى تحفيمممز  د المحالممميلئ تغطيمممة النظمممام ل مممل االنشمممطة

توللت إليه ما على ناء . بسلوك المسمولين بصورة جزئيه نحو تحقيم أهداف وتوقعات المزارعين

وتوقعممات   تنظيمهمما اإلدارى،، و فممى ضمموء أهممداف  هممذه المؤسسممات و مممن نتممائج  ة ه الدراسمم هممذ 

. كمما تمم إختبمار همذا اإل مار حيمث األداءقيما  لنظمام  إ ار عام لتصمميم  تطوير تم المزارعين، 

 يةالشممممولفمممى بم يمممارى  أن المعلوممممات التمممى سممميوفرها توجمممد أنمممه يالئمممم  بيعمممة همممذه المؤسسمممات و 

ستحفز سلوك المسمولين ليركزوا على الجوانب المالية والتمى ستسماعد فمى تحقيمم  وبالتالى والعدالة

  . بين اهداف تلك المؤسسات وتوقعات المزارعينوتقليل التضارب التوافم 

 

 

 

 
4  Published in English in The Public Enterprise Journal, Vol..11, No.4, pp.280-288, Ljubljana, 

December, 1991. 

 
5: drattaya@yahoo.comEmail  
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 قدمةم
 السودان يأهمية الزراعة ف

 فممىو ،فممى الممدخل القممومى  مسمماهمةيعتبممر القطمماع الزراعممى فممي السممودان مممن أكبممر القطاعممات 
القطاع الزراعى أكثمر   مساهمةو فى مدخول العملة األجنبية للدولة . وتشكل  ت الحكوميةاإليرادا
% فى مدخول الدولة من العمالت األجنبية كما يساهم القطاع الزراعمى فمى توظيما اكثمر 50من 
 .(Abdalla ,1987 )  السودان% من إجمالى العمالة فى 90من 

 قتصاد السودانيالعام الزراعية في االلقطاع دور مؤسسات ا
القطمماع العممام الزراعيممة فممى السممودان العصممب الرئيسممى للقطمماع الزراعممى فممى  مؤسسممات تشممكل 

 :وتشملالدولة 
 مشروع الجزيرة . -1
 . يمشروع الرهد الزراع -2
 . يةحلفا الجديدة الزراع مؤسسة -3
 . يةراعز النيل األزر  ال مؤسسة -4
 . يةالنيل األبيض الزراع  مؤسسة -5
 . يةالسوكى الزراع مؤسسة  -6
 الشمالية الزراعية . مؤسسة -7
 . ية وكر الزراع  مؤسسة -8

% ممن إجممالى المسماحة 25العاممة الزراعيمة حموالى مؤسسمات وتشكل المسماحة المشمغولة بال
الم   150 الممزارعين ب عمدد ويقدر الزراعية المروية فى السودان ، حيث تعتبمر أكبمر منمتج للقطمن 

 مزارع .
مليمون  0.9مليمون فمدان د 2.1ثمال ، فهمو يغطمى مسماحة وحده كمواذا اخذنا مشروع الجزيرة 

% من أجمالى المساحة المرويمة المزروعمة فمى السمودان . ويموفر مشمروع 15هكتارئ ، أى حوالى 
% من 7بنسبة تصل الى  عاملال   500ال  الي  400الجزيرة فرص العمل لما يتراوح ما بين 

مليمممون ممممن المممموا نين  2مليمممون و  1.5ن إجممممالى األيمممدى العاملمممة . ونشمممير هنممما المممى أن مممما بمممي
 .Abdalla ,1987 ) د يعتمدون إعتمادا كليا فى م يشتهم على مشروع الجزيرة 

 القطاع العام الزراعية  مؤسساتأهداف 
تلخمن حسمب ،إفمادة القطماع العمام الزراعيمة السمودانية يمكمن أن  لمؤسسمات االهمداف العاممة 

 :(Abdalla ,1987 )  في االتي  ،مدير عام مشروع الجزيرة
لدولممة مممن العمممالت األجنبيممة وتمموفير لدخممل  لتمموفيرزراعممة وتصممدير القطممن كمنممتج رئيسممى  -1

 القطن لصناعات النسيج المحلية .
 إنتاج الذرة لتأمين غذاء مزارعي المشروع وضمان استقرارهم . -2
 إنتاج القمح والفول لإلستهالك المحلى وللتصدير  . -3
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 زارعي المشروع وسكان المنطقة عامة . توفير الخدمات االجتماعية لم -4
 القطاع العام الزراعية مؤسساتشركاء 

بشمراكة ثالثيمة مما بمين الحكوممة والممزارعين  ومجمالة  الزراعيمةالقطماع العمام  مؤسسات تدار 
، حيمممث تمممنظم إتفاشيمممة الشمممراكة واإلنتممماج همممذه العالقمممة وحقمممو  وواجبمممات كمممل  المؤسسمممات همممذه  ةإدار 

وعممادة ممما  الثالثممة .  تقممدم الحكومممة االرض والممماء والتمويممل والتسممويم، ممرف مممن هممذه األ ممراف 
 ت ون اإلدارة دممثلة فى مجالة اإلداراتئ مسمولة عن:

 مدخالت اإلنتاج والخدمات للمزارعين بسعر الت لفة . توفير -1
 . لمقابلة ت اليا العمليات الزراعيةدفع مبال  نقدية مقدمة د سلفيات ئ  -2
 وخالة فى نطا  العمليات الزراعية . بالمؤسسةال اإلدارية القيام بكافة األعم -3

 والحصاد . للعمليات الزراعية كافة العمالة المطلوبة  بتوفيرفى حين يقوم المزارع 
 :مركزية وال مركزية القرار فى مؤسسات القطاع العام الزراعية 

احات األراضمممى كافمممة القمممرارات الخالمممة بالمممدورات الزراعيمممة وتنويمممع المحالممميل وتوزيمممع مسممم 
وتخصيصها ألنمواع معينمة ممن المحالميل يمتم إعتمادهما ممن قبمل الدولمة ممثلمة فمى مجلمة الموزراء 

 وبناء على توليات تقدم من قبل وزير الزراعة .
ممن قبمل مجلمة  المعتممدهمسممولة عمن تنفيمذ السياسمات العاممة   المؤسسمات وت ون إدارة هذه 

 بالتالى: المؤسسات لعامة الزراعية تقوم إدارات هذه الوزراء . ولضمان تطبيم هذه السياسات ا
 محاليل المطلوب زراعتها .األراضى للتخصين  -1
 مدخالت اإلنتاج الزراعى  د التقاوى والمبيدات ئ . شراء -2
 الزراعية للمزارع فى التوقيت المناسب . مدخالت اإلنتاج توفير  -3
 توفير وشراء اآلليات والمعدات الزراعية المطلوبة . -4
  .دالحرث ، البذر، الرىئ متابعة تنفيذهاد مواقيت العمليات الزراعية المختلفة و تحدي -5
 اعداد الموازنات النقدية والرأسمالية والخطة العامة التشغيلية والعمل على تنفيذها.  -6
 تعيين الموظفين المناسبين إلدارة العمليات المختلفة . -7

 ويساعده فى ذلك:األول هو المسمول  العامالمدير 
 دارة زراعية .إ -1
 إدارة هندسية . -2
 إدارة مالية . -3
 إدارة شمون االفراد . -4

ويممتم تسممويم محصممول القطممن وهممو المنممتج الرئيسممي بواسممطة المؤسسممة العامممة للقطممن ، وهممى 
سمملعة غذائيمممة  همؤسسممة مسممتقلة عممن مؤسسممات القطمماع العمممام الزراعيممة . بالنسممبة القمممح ، باعتبممار 

الممى مطمماحن الغممالل . وتقمموم يرسممل و  ة السمملطات واإلدارة بواسممطرئيسممية ، يممتم تجميممع المحصممول 
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الدولة بتحديد سعر شراء القمح من المزارعين . أما الذرة والفول  فيمتم تسمويقها ممن قبمل الممزارعين 
 .اإلدارةو أأنفسهم وبدون تدخل من قبل الدولة 

ة بصممممورة عامممممة يمكممممن مالحظممممة عممممدم وجممممود إدارات تسممممويم مت املممممة ومسممممتقلة داخممممل كافمممم 
علمممى اإلنتممماج فقمممط ، وال  المؤسسمممات الزراعيمممة العاممممة بالسمممودان بمممل يقتصمممر دور همممذه  المؤسسمممات 

 أخرى حكومية . مؤسسات مسمولية لها تجاه التسويم والذى غالبا ما يتم من قبل الدولة أو 
وت لفة توفير مياه الري يتم تحصيلها بال امل من المزارعين وذلمك  المؤسسات إن ت لفة ادارة 

أمما ت لفمة ممدخالت اإلنتماج األخمرى  رسوم ماء وأرض حسمب المسماحة ونموع المحصمول.ل فى شك
دتقمماوى وبممذور ومبيممدات وغيممرهئ فيممتم اسممتقطاع شيمتهمما مممن ايممرادات المحالمميل مممن قبممل إدارة هممذه 

 . المؤسسات 
تتمتممع بدرجممة عاليممة مممن االسممتغاللية التشممغيلية  المؤسسممات وبهممذا يمكممن القممول بممأن إدارة هممذه 

خمممماذ بعممممض القممممرارات  مثممممل شممممراء مممممدخالت اإلنتمممماج وتقممممديم دفعممممات نقديممممة مقدمممممة دسمممملفياتئ  وات
للمممزارعين  مممن غيممر أن تتممدخل فممى القممرارت اإلسممتراتيجية األخممرى والتممى غالبمما ممما ت ممون قممرارات 

 حكومية .
 أهداف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيم اآلتى:
القطاع العمام الزراعيمة  المستخدمة فى مؤسسات  ءاالدامعايير لفحن وتقييم مقاية تطوير  -1

   فى السودان.
نقماط  لتحديمد العامة الزراعيمة  المؤسسات فى  المستخدمة حاليا االداء مقايية تقييم فحن و  -2

 وما قد يترتب عليها من سلوك يؤثر سلبا على أداء تلك المؤسسات.الضع  
سمممب مؤسسمممات القطممماع العمممام لتصمممميم وتطبيمممم نظمممام لقيممما  األداء يناتطممموير إ مممار عمممام  -3

 الزراعية فى السودان.
 نظام تقييم األداء الحالى

األداء فمممى مؤسسمممات القطممماع العمممام فمممى  تقيممميميبمممين المقممماية المسمممتخدمة لئ 1الجمممدول رقمممم د
وحتممى  1981/1982متوسممط اإلنتمماج مممن القطممن للفتممرة مممن موسممم  الجممدول  .  يوضممح السممودان
 .  1989/1990موسم 
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 (: 1الجدول رقم )
 م1989/1990وحتى  1981/1982المشاريع العامة الزراعية فى السودان للمواسم  يإنتاجية القطن ف 

 دبالقنطار/ للقدانئ
نيل  حلفا ج الرهد الجزيرة الموسم

 ازر  
نيل 
 ابيض

 المجموع يةالشمال  وكر السوكى

81/82 3.9 6.1 3.8 1.8 2.5 3.5 1.4 2.4 3.9 
82/83 4.7 7.3 4.8 2.3 3.1 4.9 1.0 3.3 4.7 
83/84 4.9 7.1 4.0 4.0 3.5 4.0 1.1 3.2 4.8 
84/85 5.1 6.7 3.6 4.0 2.9 4.2 0.8 3.3 4.8 
85/86 3.5 5.3 5.6 3.4 2.5 2.4 1.1 3.5 3.7 
86/87 4.9 7.0 6.2 3.0 2.8 3.3 1.5 3.5 4.8 
87/88 4.6 6.4 4.2 2.0 2.2 2.5 1.3 2.0 4.3 
88/89 5.2 5.7 2.9 4.1 2.4 3.2 0.4 2.0 4.7 
89/90 5.1 5.3 4.6 2.9 2.2 3.6 0.4 2.0 4.5 

 4.5 2.8 1.0 3.5 2.7 3.1 4.4 6.3 4.7 متوسط
 هكتار 1.038الفدان = 

مستوى اإلنتاج المحقم للقطن والذى تم استنتاجه بقسمة إجمالى  يقيةمتوسط إنتاج القطن 
 القطن المنتج دبالقنطارئ على إجمالى المساحة المستزرعة دبالفدانئ .

فى  مؤسسات ا كان مستوى االداء  لهذه الئ ، ال يمكننا أن نحكم فيما اذ 1ومن الجدول رقم د
 تحسن أو فى تدهور اذا ما قارنا ذلك بأهداف المؤسسات بصورة عامة وذلك نسبة الى:

 عدم اإلخذ فى اإلعتبار مدخالت اإلنتاج األخرى غير األرض دالعمالة ، رأ  المالئ. -1
 .مدخالت اإلنتاج  ت لفة /عدم أألخذ فى اإلعتبار أثر أسعار -2
 فى اإلعتبار اإلنتاج من المحاليل األخرى خالف القطن .عدم اإلخذ  -3

 :السلبية التاليةوبالتالى فإلننا ال بد من أن نتوق  ونستخلن النتائج 
 في األهداف العامة: )اإلنسجام( عدم التوافق -1

الزراعيممة األخممرى بخممالف القطممن مممن األهممداف  المحالمميل بممالرغم مممن أن تحسممين إنتاجيممة 
علممى تحسممين   (Field Staff)، إال أن تركيممز الممموظفين الميممدانيين ؤسسممات المالرئيسممية لهممذه 

%ئ مركمزة فمى 90القطن كمنتج رئيسى ظل هو الهاجة األكبر ، وعليه كانت جمل مجهموداتهم د
 يممتم اختبارهمما فممي مجممال القطممنة معظممم العمماملين فممى هممذه المؤسسممات ت وكفمماءاالقطممن . أن قممدر 
فير ممدخالت القطمن حتمى يظهمر اداءهمم بصمورة جيمده حتمى يبذلون جل جهدهم لتو ولذلك تجدهم 

إن عمدم تغطيمة نظمام شيما  األداء ل مل األنشمطة علمى حسماب المحالميل االخمرى .ذلمك لو كان 
اكبمر لتحسمين أنتاجيمة همد جنحمو بمذل  (Kaplan 1983 ) جزئيمةحفمز سملوك المسممولين بصمورة 

اإلنسمجام بمين اهمداف همذه المؤسسمات تحقيمم التوافمم و وبالتمالي  المحاليل األخمرى غيمر القطمن 
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لمممممية  ،المزارعممممون يسمممممعون لتحقيمممممم دخممممل اعلمممممى، وفممممي الجانمممممب االخمممممر  وتوقعممممات الممممممزارعين.
محالميل اخمرى ، ممما سمبب نموع ممن عمدم الول من ايضما بانتماج  ،بالتركيزعلى القطن كمالموظفين

 .المزارعينتوقعات اإلدارة و أهداف التوافم بين 
 :التكاليف بصورة عامةلتخفيض  المؤسساتهذه  ال يوجد حافز إلدارات -2

تتجاهل  ت لفة مدخالت اإلنتاج حيث تقا  بقسممة كميمة اإلنتماج  ريقة شيا  اإلنتاجية ان 
فمى   االنتاجيمة حيمث تحسمب  دمحسوبة بالقنطارئ على مساحة األرض المستزرعة د تقا  بالفدانئ

منطقمى يجعمل اإلدارة تهمتم بتقليمل ت لفمة قنطار / فدان. عليه يمكن القول أنه ال يوجمد سمبب  شكل
مممدخالت اإلنتمماج أو ت لفممة اإلدارة أو حتممى العمممل علممى الحصممول علممى أسممعار عاليممة للمحالمميل. 

أن همذه الت ماليا  تحممل أيضما يرجمع إلمى بت اليا االنتاج أو نفقات االدارة  بتقليل عدم االهتمام 
بنهاية كل موسم زراعمى ، وبالتمالى يله وتخصم بال امل من عائدات محال على حساب  المزارع 

.  اإلضمممراب العمممام الممممزارعين بمشمممروع الجزيمممرة فمممى  ممممن قبمممل اإلدارة ال داعمممى للقلمممم بخصولمممها
م والمممذى جممماهر فيمممه المزارعمممون بإلعتراضمممهم علمممى المصمممروفات العاليمممة التمممى 1988يونيمممو/ يوليمممو 

 ليا.تحمل عليهم ، وبالتالى وضح عجز اإلدارة فى التعامل مع الت ا
والتمممى  ، ريقمممة شيممما  األداء دقنطار/فمممدانئ يمكمممن القمممول إنبنممماء علمممى مممما سمممبم إيضممماحه 
العامممه الزراعيممة علممى بممذل  ال تحفممز إدارات المؤسسممات العامممةتتجاهممل عنصممرى الت لفممة والسممعر، 

تقليمممل ت لفمممة اإلنتممماج  أو السمممعى للحصمممول علمممى أسمممعار عاليمممة ومجزيمممة  علمممى  الجهمممد أو العممممل
عممدم تغطيممة نظممام شيمما  األداء لعنصممرى الت لفممة والسممعر  ال يسمماعد فممى تحقيممم  إن للمحالمميل.

التوافمممم بمممين أهمممداف اإلدارة وتوقعمممات الممممزارعين كمممما اليممموفر المعلوممممات الماليمممة التمممى تسممماعد فمممى 
المتموفره يجمب  التخطيط والرقابة . ل ى ت ون مفيدة وتساعد فمى تحقيمم األهمداف، فمإلن المعلوممات 

 .(Kaplan 1983 )ب  واألنشطة المالية وغير الماليةأن تغطى الجوان
 :مفهوم األخطار بصفة عامة التوافق) إإلنسجام( فىعدم  -3

بمجرد تجاهلها لعنصرى الت لفة والسعر ،  فإل ن  ريقمة شيما  األداء فمى المؤسسمات العاممة 
عين من جهه أخرى، التناقم واإلنسجام بين اإلدارة من جهه ، والمزار الزراعية ال تساعد فى تحقيم 

تحملمموا كافممة األخطممار المصمماحبة مممن يالمممزارعين لمجابهممة المخمما ر ال ثيممرة فممى مجممال الزراعممة.  
ارتفممماع فمممى ت ممماليا االنتممماج وإنخفممماض فمممى أسمممعار المحالممميل ممممما يخلمممم تضمممارب مصمممالح ألن 

جابهمة ل مى تحقمم اإلنسمجام لم قناعات المزارعين وقناعات االدارة حول المخما ر غيمر منسمجمة .
المخممما ر ، فمممإلن المعلوممممات يجمممب أن تغطمممى الجانمممب الممممالى لمممعداء  وبالتمممالى تحقيمممم توقعمممات 

 ئDermer 1977المزارعين د
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 :لتطوير أنظمة محاسبية ورقابية فعاله المؤسساتال يوجد تحفيز إلدارات   -4
 مطالبممممة بممممالتقرير عممممن القمممموائم والنتممممائج الماليممممة الخالممممة المؤسسسممممات غيممممر ات بممممما إن إدار 

بتطمموير األنظمممة المحاسممبية والماليممة وكممذلك  تهممتم  لممذا لممن،  للجمهمموروبصممورة منشممورة  بأنشممطتها
إهتممام بأنظممة الموازنممات  ال يوجمد سمالمة المدفاتر المحاسمبية والماليمة. للتاكمد ممن  األنظممة الرقابيمة

 عممن أسممبابهما  ة الفروقممات والتقصممىالتقديريممة وال بمقارنممة المصمماريا الفعليممة مممع التقديريممة ومتابعمم 
يمتم إلمدار تقريمر مممالى واحمد بعمد عمليمات المراجعممة السمنوية اإللزاميمة والتمى غالبمما مما تمتم متممأخرة 
بعمممد نهايمممة السمممنة الماليمممة دأحيانممما بعمممد عمممامينئ وبالتمممالى تصمممبح فمممى حكمممم المعلوممممات التاريخيمممة 

 Abdalla )           تحقيمم  الرقابمة وتحسمين األداءاإلحصائية فقط ، وال تصلح لالستخدام في 

1987). 
                      : الخارجية بالبيئةلالهتمام  عدم وجود الحافز -5

المى معلوممات  المؤسسمات عدم اإلهتمام بالنواحى المحاسمبية والتقمارير إدى المى إعتمماد إدارة 
اإلنتمماج  فممى إتخمماذ القممرارات وبالتممالى عممدم اإلهتمممام بممأثر األسممعار ومممدخالت  ماليممة داخليممة غيممر 

 . والتى عادة تأتى من البيمة الخارجية للمحاليل والت اليا الخالة بها
 القطاع العام الزراعية مؤسسات ب اإلطار العام لنظام تقييم األداء

وما قد يترتب عليها من سلوك يؤثر سلبًا على أداء هذا إن نقاط الضع  التى تم توضيحها  
داء األتقيميم لنظمام  خالل تطوير وتطبيمماثارها من لى الحد معالجتها و بالتايمكن  القطاع الهام ،

همذا النظمام مسماعدة اإلدارة مناسب كجزء من انظمة الرقابة اإلدارية األخمرى . ويكمون الهمدف ممن 
 سممبيل ي هممو الهممدف المطلمموب تحقيقممه وممما هممو العمممل المطلمموب القيممام بممه فمم التعممرف علممى ممما فممى 

 .الهدفذلك  ىإلالولول 
والمسمموليات  هداف المراد تحقيقها، و بيعة ونوع المهام المطلوب القيام بهما ، إن معرفة األ

المحممددة ، والصممالحيات الممنوحممة ل ممل  ممرف تمموفر المعلومممات األساسممية ال افيممة لتصممميم نظممام 
 السودان. يف الزراعية مناسب وفعال لقيا  األداء بمؤسسات القطاع العام

 تصميم النظام : معايير
ن جممودة الرقابممة اإلداريمة عامممة والجوانممب الخالممة بنظمام تقيمميم األداء فممى هممذه لضممان تحسممي

 :تتوفر فيه الصفات التالية، ال بد لهذا النظام أن المؤسسات 
 (Completeness Criterion )الشمولية  معيار

المطلوبممة لتحقيممم  (Vancil 1973) افممة األنشممطةيكممون شممامل لالنظممام المقتممرح يجممب أن 
، كممممممما يعكممممممة أثممممممر أسمممممعار مممممممدخالت اإلنتمممممماج والخممممممدمات  المؤسسمممممات امممممممة لهممممممذه األهمممممداف الع
إذا أغفممل النظممام الرقممابى اى نشمماط ، فممإلن مثمل هممذا الوضممع قممد يشممجع سمملوك غيممر  .والمصمروفات 

   قد يؤثر سلبًا على فعالية وكفاءة المؤسسة ككل. مطلوب أو مرغوب فيه
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، لمذا يتوجمب فى شمكل مبمال  نقديمةئ دممادىشكل فى   يقا عادةً حيث أن النجاح من عدمه 
إن أثممر المقممايية  األخممذ فممى اإلعتبممار اسممعار مممدخالت اإلنتمماج عنممد تصممميم نظممام لقيمما  األداء.

 فمى التبماين المالية لالداء على سلوك األفراد يختل  عمن مقمايية األداء غيمر الماليمة وذلمك بسمبب 
 ية المصاحبة لها.منوع المعلومات التى سيركز عليها وكيفية توفيرها واأله

وتممأتي اهميممة اكتمممال هممذه المقممايية نسممبة ألن االفممراد يركممزون جهممودهم علممى األعمممال التممي  
 .الذى سيحصلون علية فى نهاية األمر والعائد تؤثر على المكافآت وبدورها تقا  نتائجها 
    (Fairness Criterion)عنصر العدالة

تتوافمممم ممممع  رسممماله  يجمممب أنتمممتم ممممن خاللمممه والمعالجمممات التمممى  النظمممام المقتمممرح إن هيكمممل 
الوحمممدة أو المسمممتوى اإلدارى المعنمممى . النظمممام المقتمممرح يجمممب أن  ونطممما  عممممل وأهمممداف المؤسسمممة

التنمممماغم والتناسممممم بممممين  بيعممممة ونطمممما  العمممممل وبممممين المسممممموليات المحممممددة  والصممممالحيات يحقممممم 
أن أى مقيمما  األداء يجممب . (Anthony 1984 )تلممك المهممام والمسممموليات بللقيممام  الممنوحممة

مممدى قممام الشممخن المسمممول عممن الوحممدة اإلداريممة بتحقيممم األهممداف المحممددة مممع  ييعكممة إلممى أ
 األخذ فى اإلعتبار الصالحيات د القراراتئ التى فوضت له لتحقيم تلك األهداف.

 مراحل تصميم النظام المقترح
 :تحديد أهداف وتوقعات المزارعين

لقيما  األداء بمؤسسمات القطماع العمام الزراعيمة فمى السمودان ّعال فمالئم و تصميم نظام إن 
 يتطلب التعرف على وفهم اآلتى:

 .المؤسسة الزراعية المعنيةف اهد رسالة وأ  -1
 .ووقت فى العمل بتلك المؤسسة مقابل ما يبذلون من جهد  توقعات المزارعين -2

 النجاح  الحرجة: ومجاالت ()مفاتيحتحديد عوامل 
داف وتوقعمممات الممممزارعين يسممماعد فمممى تحديمممد عواممممل ومجممماالت النجممماح إن فهمممم رسمممالة وأهممم 

يجمب التركيمز عليهما عنمد تصمميم نظمام لقيما  األداء   يوالتم   ئCritical Success Areasد الحرجمة
 ؤسسة المعنية.ملتحقيم أهداف ال

            ئ النجممماح  الحرجمممةدمفممماتيحأن يأخمممذ فمممى اإلعتبمممار عواممممل  لتحقيمممم عدالمممة النظمممام ، يجمممب 
 يمكن المتحكم أو التماثير فيهما ممن قبمل الجهمه الممراد شيما  أدائهما يالت ئKey Success Factors د 

(Vancil 1973) . 
 إختيار مقياس األداء: 

بعد تحديد عوامل ومجماالت النجماح الحرجمة يمكمن إختيمار مقيما  األداء المالئمم بحيمث ممن 
حقيممم أهمداف المؤسسممة وتوقعمات المممزارعين. سمبيل تي خاللمه يمتم تخطمميط ورقابمة تلممك المجماالت فمم 

 .(Vancil 1973 ) مقيا  األداء يجب أن يفى بالشمولية والعدالة
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ئ يبممين العالقمممة بممين المتغييممرات التممى شمممملها اإل ممار العممام والمقتممرح إتباعمممه 1الشممكل رقممم د 
 سودان.لقيا  األداء يتناسب  مع  بيعة مؤسسات القطاع العام الزراعية فى الللتصمم نظام 

 (:1) الشكل
 

 المزارعينتوقعات و  األهداف 
 :األهداف                              

 انتاج القطن/ 1                         
 المحاليل أخرى انتاج  / 2                         

 
 :المزارعين توقعات                       
 محصول القطن.                       إنتاج قع من الربح المتو /  1                        
 إنتاج المحاليل األخرى الربح المتوقع من / 2                        

 
 
 
 
 
 
 
 الحرجهالنجاح  عوامل ) مفاتيح (

 إجمالى انتاج كافة المحاليل/  1                               
 لفة مدخالت اإلنتاج والخدماتت /  2                                
 الت اليا االدارية/ 3                                
 أسعار بيع المحاليل/  4                               

 
 
 
 

 

 
 
 

 مقياس نظام تقييم االداء
 انتاجية االرض  .1
انتاجية املدخالت   .2

 الرأمسالية 
 انتاجية االدارة  .3

 (القراراتالصالحيات اإلدارية املمنوحة )  
  ملشروعاداخل لمحاصيل  األراضى لختصيص  .1

 أو املؤسسة 
 شراء مدخالت االنتاج   .2
 حتديد كميات املدخالت  .3
حتديد ااملبالع الدفوعة مقدما للمزارعني  .4

 وتواريخ دفعها 
 التقديرية إعداد املوازانت .5

 

 واملسئوليات  الواجبات
 حتديد املساحة املناسبة لكل حمصول .1
 توفري مدخالت االنتاج واخلدمات  .2
 رقابة  الري  .3
 الرقابة على املزارعني  .4

 

 جماالت النجاح احلرجة
 مستوى إنتاجية حمصول القطن -1

 مستوى إنتاجية احملاصيل األخرى -2

 صاىف عائدات املزارعني من احملاصيل -3
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 فى المؤسسات العامة الزراعية فى السودان  تطبيق النظام المقترح
 كانية التطبيم العملى إل ار النظام المقترحإمفى الجزء التالى من هذه الدراسة سيتم إختبار  

 .فى المؤسسات العامة الزراعية فى السودان
 فى المؤسسات العامة الزراعية فى السودان أهداف وتوقعات المزارعين

 :تشمل اآلتى
إنتمممماج القطممممن كمحصممممول رئيسممممى للتصممممدير مممممن اجممممل تمممموفير العمممممالت األجنبيممممة ولممممدعم  -1

 لناعات النسيج المحلية .
 الذرة كمحصول لتوفير إحتياجات الغذاء للمزارعين وسكان المنطقة .إنتاج  -2
 إنتاج القمح والفول لإلستهالك المحلى والتصدير . -3
 تقديم الخدمات اإلجتماعية للمزارعين وسكان المنطقة . -4

 تحقيم عائد مجزى للمزارعين. -5
ئ يشممكالن ونخلممن مممما سممبم أن إنتمماج القطممن والمحالمميل الغذائيممة األخممرى دكالممذرة والقمممح

العامممة الزراعيممة. أممما المممزارعين  فغالممب همهممم أن ت ممون  المؤسسممات ل افممة ادارات  الرئيسممىالهممدف 
أسعار المحاليل عالية بقدر اإلمكان ، ومن ناحيمة أخمرى ت مون أسمعار ممدخالت اإلنتماج متدنيمة 

. 
 فى المؤسسات العامة الزراعية فى السودان مجاالت النجاح الحرجة
ممع األهمداف بصمورة عاممة  ينسمجمان رئيسميين   يمكمن إسمتخالص مجمالين و بقا لما سبم 

 وهما يشكالن النتيجة التى يجب على نظام تقييم األداء المقترح التركيز عليها:
 مستوى إنتاجية القطن  ومستوى إنتاجية المحاليل األخرى . -1
 مستوى لافى الدخل المتوقع من القطن والمحاليل األخرى المزارعين. -2

 العامة الزراعية فى السودان المؤسسات يف)مفاتيح(النجاح  عوامل
عواممممممل ال، يمكننممممما إسمممممتنباط فمممممى المؤسسمممممات العاممممممة الزراعيمممممة النجممممماح لمجممممماالت وبفهمنممممما 

 :المجاالت  التالية والتى تحدد النجاح أو عدمه فى تلك مفاتيحئالد
 إجمالي االنتاجيه ل ل محصول.  -1
 ت لفة مدخالت اإلنتاج. -2
 االدارية.الخدمات و فات ت لفة المصرو  -3
 سعر بيع المحاليل  . -4

 العامة الزراعية فى السودان المؤسساتمقياس تقييم أداء 
العامممة الزراعيممة يجممب أن يأخممذ فممى االعتبممار كافممة  المؤسسممات إن النظمام الشممامل لتقيمميم أداء 

 (Completeness Criterion) م يار الشمولية ب للوفاء الثالثة األوائل   النجاح عوامل دمفاتيحئ
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 Fairness)م يممار العدالممةالوفمماء بوبالتممالى   والتممى يمكممن أن تنممدرج تحممت تحكممم ورقابممة اإلدارة 

Criterion) األسمعار ألن أسمعار القطمن يمتم تحديمدها ممن قبمل  أو عاممل . وتمم إسمتبعاد عنصمر
ر المحاليل لبقية أسعا وكذلكتندرج تحت تحكم ورقابة اإلدارة المؤسسة العامة لعقطان وعليه ال 

 . مباشرة األخرى والتى تسويم من قبل المزارعين
و الممما أن األسممعار عنصممر أساسممى فممى تحديممد وحسمماب األربمماح ، فلممية مممن العممدل أن يممتم 

نظممام تصممميم . بيممد أنممه ال بممد مممن المؤسسممات هممذه فممى لتقيمميم أداء االدارة  كمقيمما اسممتخدام الممربح 
ذ فى اإلعتبار إنتاجية كل المحاليل ولية محصمول بحيث  يأخ الشمولية يتص  بداء األلتقييم 

أو العنالمر التمى  ليشمل مقيا  األداء العوامم بحيث  العدالة القطن فقط  كما يجب أن يتص  ب
 . تحت تحكم ورقابة اإلدارة تعتبر 

إن إنتاجيمممة ممممدخالت اإلنتممماج المسمممتخدمة فمممى إنتممماج كمممل محصمممول تعتبمممر مناسمممبة ومالئممممة  
م يمممارى ب النهممما تفمممى ء فمممى مؤسسمممات القطممماع العمممام الزراعمممى فمممى السمممودان كطريقمممة لقيممما  األدا

بالمؤسسات العامة الزراعية  النجاح عوامل دمفاتيحئتركز على وفى نفة الوقت الشمولية والعدالة 
 وبالتالى يمكن التعبير عن اإلنتاجية على النحو اآلتى:  . فى السودان

 إنتاج المحصول ) قنطار ، طن ( =    آلخرى(ل ) القطن والمحاصيل اوإنتاجية المحص   
 ومصروفات الخدمات واإلدارة تكلفةاإلنتاج                                                         

 النممهفممى المعادلممة عنصممر ثابممت دمتغيممر ثابممتئ القطممن والمحالمميل األخممرى أعتبممرت أسممعار 
وعليممه يمكممن التعبيممر عممن  . العامممة الزراعيممة المؤسسممات إدارات تقممع خممارج نطمما  مسمممولية وتحكممم 

 Physicalدالمكونمممممات الطبي يمممممة بكميمممممة اإلنتممممماج الطبي يمممممة أو فمممممى معادلمممممة اإلنتاجيمممممة  البسمممممط

Productivityوتقا  بالقنطار للقطن وبالطن للمحاليل الغذائية اآلخرى  د القمح ، الذرة ..إلخ   ئ
بالقيممممة النقديمممة لممممدخالت يعبمممر عنهممما لمعادلمممة المقمممام فممى ا. أممما ممممدخالت اإلنتممماج والتمممى تمثمممل ئ 

والخمممدمات ت لفممة المصممروفات الن أسمممعار مممدخالت اإلنتمماج و  اإلنتمماج لهممذه المحالمميل المختلفممة 
 تحكم ورقابة اإلدارة .تقع تحت والتى تشمل رسوم الماء واألرض   االدارية
 المحققممممة العضمممموية الطبي يممممة أوت ممممون اإلنتاجيممممة تهممممتم بممممالتغير فممممى كميممممة اإلنتمممماج  يممممهوعل 

أو بمعنمى أخمر التغيمر فمى  معبرًا عنها فى شمكل نقمد.  مدخالت اإلنتاجال مية من بإلستخدام نفة 
، معبممرًا عنهما فممى شممكل نقممد، المسممتخدمة لتحقيمم نفممة المسممتوى مممن كميممة مممدخالت اإلنتمماجكميمة  
 .الطبي ية أو العضويةاإلنتاج 

 النتائج :

نظممم تقيمميم األداء المتبعممة فممى مؤسسممات ت التممى توفرهمما تولمملت الدراسممة إلممى أن المعلوممما  
د          غير مكتملة من حيث أنها ال تغطى كافة األنشمطة القطاع العام الزراعية فى السودان 

ت لفمممممة ممممممدخالت اإلنتممممماج وأسمممممعار تمممممأثيرات ل هاأخمممممذ  والتعكمممممة األداء الممممممالى لعمممممدم المحالممممميلئ
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 ة إلممممى أن عممممدم تغطيممممة النظممممام ل ممممل االنشممممطةكمممممل تولمممملت الدراسمممم  . المحالمممميل فممممى اإلعتبممممار
وإغفالممه لعنصممرى الت لفممة واألسممعار أدى إلممى تحفيممز سمملوك المسمممولين بصممورة جزئيممه  دالمحالمميلئ

 نحو تحقيم أهداف وتوقعات المزارعين.
فمممى  أن نظمممام تقيممميم األداء المالئمممم لتلمممك المؤسسمممات يجمممب أن يصممممم الدراسمممة  بينمممت  كمممما 

 .ات و هياكلها التنظيميه  وتوقعات المزارعينضوء أهداف  هذه المؤسس
يالئمممم  بيعمممة همممذه  المقتمممرح لتصمممميم نظمممام قممميلة األداء  اإل مممار بينمممت الدراسمممة أن كمممما  

المؤسسات وأن المعلومات التى سميوفرها تفمى بم يمارى  الشممولية والعدالمة وبالتمالى سمتحفز سملوك 
عد فممى تحقيممم التوافممم وتقليممل التضممارب بممين المسممولين ليركممزوا علممى الجوانممب الماليممة والتممى ستسما

 اهداف تلك المؤسسات وتوقعات المزارعين . 
 الخاتمة

ل ممممل األنشممممطة وأخممممذه فممممى اإلعتبممممار توقعممممات كممممل  داءاألتقيمممميم  أو شيمممما نظممممام إن شمممممول 
تمموفير يسمماهم فممى  وبالتممالى الجوانممب الماليممة وغيممر الماليممة  (Stakeholders)    األ ممراف 

تساعد فى التخطيط والرقابمة وتقلمل ممن تحفيمز سملوك اإلدارة جزئيمًا نحمو تحقيمم   معلومات مكتملة
تحقيممم كمما إن شممول النظمام ل افممة أألنشمطة يسماعد فمى  . أهمداف وتوقعمات كمل األ مراف المعنيممة

تلممممك كممممذلك تحقيممممم التنمممماقم واإلنسممممجام بممممين  و مؤسسممممةاأل ممممراف المعنيممممة بالأهممممداف التوافممممم بممممين 
 بالعمل. المحيطة  مخا رلمجابهة الاأل راف 

إن شمممولية وعدالممة نظممام شيممما  األداء يمكممن ان تحقممم مممن خمممالل تصممميم هممذا النظممام فمممى 
وتوقعمات األ مراف المعنيمة  وعواممل   تنظيمهما اإلدارى أهداف   المؤسسات  أو المنشأت و  ضوء

 الحرجة. هاومجاالت نجاح
 



 136 

 المراجع

• ABDALLA, A. K. 1987 Changes in the Management Control Systems and the 

Improvement in the Productivity of Cotton: The Case of Gezira scheme, Sudan, 

Unpublished M. Phil. Thesis. University of Bath – UK. 

• ANTHONY, R., DEARDEN, J .and BEDFORD, N. B. 1984. Management 

Control Systems. Homewood: Irwin. 

• DERMER, J. 1977. Management Planning and Control Systems: Advanced 

Concepts and Cases.Homewood:Irwin. 

• KAPLAN, R, S. 1983 Measuring Manufacturing Performance: A New 

Challenge for Managerial Accounting Research – The Accounting Review Vol. 

LVIH, No:4 October. 

• VANCIL, R. F. 1973. What Kind of Management Control do you need? Harvard 

Business Review, March – April. 

 

 
 
 



 137 

 مركز مسئولية اإلنتاج ومعلومات اإلنتاجية : مدخل تكاملي لمعالجة التضارب 
 السودانفي مؤسسات القطاع العام الزراعي في  المعنيةبين أهداف األطراف  االتساقوعدم 

  6حالة مشروع الجزيرة 
 

 7عبدهللا خضرعبدهللا  د.
 خالصة :

لمم تجمد (Micro level ) تبين هذه الدراسمة أن مقمايية اإلنتاجيمة علمى مسمتوى المؤسسمات 
اإلهتمام و اإلنتباه الالزم من قبمل ال تماب والدارسمين فمى مجمال المحاسمبة و الرقابمة اإلداريمة سمواء 

أو الممدول الناميممة خالممة وأنهمما نالممت كثيممر مممن اإلهتمممام علممى المسممتوى الممدول المتقدمممة  يكممانوا فمم 
 Macro) د ي      القوم التشغيلي داخل المنشأة دأى مستوى اإلنتاج ئ وعلى المستوى ال لى أو

level معظم الدول ومنذ زمن بعيد.  يف 
مقايية غير يزاوج  بين مقايية اإلنتاجية د ك يكما بينت هذه الدراسة أن تبنى مدخل ت امل

مالية لعداءئ  والمقايية الماليمة عنمد تصمميم نظمم لتقميم األداء والرقابمة والمعلوممات فمي مؤسسمات 
معالجمة د أو علمى األقمل تقلمين ئ التعمارض بمين  يالسمودان سيسماعد فم ي ف يالقطاع العام الزراع

ة والممزارعينئ تلمك المؤسسمات د إدارات المؤسسمات ، الدولم  يمصالح وأهداف األ مراف المعنيمة  فم 
 يواجه هذه المؤسسات من مخا ر.  والمتسم نحو ما يويعزز ويشجع السلوك اإليجاب

صمدر للمعلوممات اإلداريمة، للفحمن العملمي م  و القد أخضعت هذه الدراسمة اإلنتاجيمة كمقيم 
والتطبيقمممي ممممن الناحيمممة المحاسمممبية و الرقابيمممة وذلمممك علمممى مسمممتوى مشمممروع الجزيمممرة والقطممماع العمممام  

السممودان . وقممد أثبتممت الدراسممة أن مقممايية اإلنتاجيممة موجممودة وتسممتخدم فممي مشممروع  يعممى  فمم الزرا 
السمودان وذلمك فيمما يتعلمم بمالتخطيط و الرقابمة.  يالجزيرة وفي مؤسسات القطماع العمام الزراعمي فم 

وعلممى سممبيل التحديممد فممإلن اإلنتاجيممة وجممد أنهمما مسممتخدمة فممي :التخطمميط ، وضممع المعممايير، إعممداد 
تقيممميم  ات التقديريمممة السمممنوية ، تسمممجيل النتمممائج ، تقممميم األداء ، تحليمممل نقطمممة التعمممادل، وفمممىالموازنممم 

السودانئ  يسياسة الدولة. وعلية تم إستخالص أنة لدينا وضع دمؤسسات القطاع العام الزراعى ف
توجد وتستخدم فيها اإلنتاجية  وعلى مستوى أعلى من مستوى التشغيل داإلنتماجئ وذلمك بعكمة مما 

 ال أنها موجودة فقط على مستوى التشغيل ومستوى السياسة االقتصادية ال لية. يق
 
 

 

 

 
6 Published in English in EASSRR , VOl. XV, NO 2 , June 1999 
7  Email : drattaya@yahoo.com 
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 :  ي اإلطار النظر  /1
هنمماك عممدة دراسممات ونقاشممات تناولممت المقممايية اإلنتاجيممة حيممث أشممتقت تلممك الدراسممات مممن 

ية األسة المتعلقة بالرقابة على التضخم واإلنتاج الصناعي والنمو االقتصادي. ولذلك فإلن اإلنتاج
فمممى همممذا السممميا  أسمممتخدمت  كمقيممما  ألداء  اإلقتصممماد ال لمممى وكمقيممما  لتقممميم نتمممائج السياسمممات 

 ئ.Eilon, Gold and Soesan 1976 د الحكومية 
اإلنتاجيممممة كمقيمممما  لممممالداء وجممممدت اإلهتمممممام علممممى المسممممتوى التشممممغيلي داخممممل المنشممممأة دأى 

ة فلم تجد نفة االهتممام كمما همو سمائد مستوى اإلنتاجئ. أما على مستوى المنشأة وأقسامها الداخلي
مسمتوى التشمغيل د اإلنتماجئ . أن تقيميم أداء المنشمآت وأقسمامها  أوفي شيما  أداء اإلقتصماد ال لمى 

المختلفة يتم عادة عمن  ريمم المؤشمرات الماليمة ممما أدى إلمى تجاهمل اإلنتاجيمة كمقيما  ومصمدر 
إلن المقمممايية اإلنتاجيمممة لمممم تخضمممع لفحمممن للمعلوممممات فمممي شيممما  األداء والرقابمممة. ونتيجمممة لمممذلك فممم 

عملممي وتطبيقممي مممن الناحيممة المحاسممبية أو الماليممة كمقيمما  لممعداء والرقابممة علممى مسممتوى المنشممأة 
 ئ.  Kaplan 1983د

وعلمممى المممرغم ممممن وجمممود عالقمممة منطقيمممة بمممين المقمممايية اإلنتاجيمممة والمقمممايية الماليمممة إال أن 
المممبعض . والسمممبب فمممي ذلمممك يرجمممع إلمممى التطمممور  تطويرهمممما ومعالجتهمممما تمممم بمعمممزل عمممن بعضممممها

ظممممروف المنظمممممات الصممممناعية   يالتمممماريخي ل ممممل منهما.المقممممايية الماليممممة ومفاهيمهمممما تطممممورت فمممم 
العاملمممة فمممي ظمممل اقتصممماديات متقدممممة حيمممث أن منتجمممات همممذه المنظممممات يتوقمممع  أن ت مممون ذات 

مستقرة. ونتيجة لذلك  الوجيموالفات مت املة ومميزات معروفه ومحددة ويتم إنتاجها في ظل ت نو 
فإلن الباحثين إعتبروا  الواقع اإلنتاجي ثابت وعملوا على تطوير نماذج التخاذ قرارات في ظل بيمة 
مسمممممتقرة. أن همممممذه االفتراضمممممات بسمممممطت العمليمممممات الصمممممناعية بشمممممكل أدى  إلمممممى تجاهمممممل بعمممممض 

التخطممميط والرقابمممة  ييمكممن إسمممتخدامها فمم  يالمؤشممرات والمقمممايية الهامممة ، خالمممة اإلنتاجيممة، والتممم 
 على األداء.

ففي الدول النامية نجد أن همذه االفتراضمات ليسمت حقيقيمة لعمدم مالءممة البيممة الت نولوجيمة  
وموالمفات المنمتج . وكمذلك فمإلن االهتممام باإلنتاجيممة علمى مسمتوى االقتصماد ال لمي فقمط أدى إلممى 

لممم تعتبممر جممزء مممن نظممام الرقابممة  يعممدم اإلهتمممام بمقممايية اإلنتاجيممة علممى مسممتوى المنشممأة وبالتممال
 نظم المعلومات اإلدارية.  وشيا  األداء أو

إن معظم المؤسسات والهيمات العامة في الدول النامية أنشمت لتحقيمم أهمداف قوميمة دالنممو 
االقتصمادي، التممأمين الغمذائي .... الممخئ. ونتيجمة لممذلك فمإلن أداء هممذه المؤسسمات والهيمممات يتطلممب  

ى مساهمتها فمي إجممالي النماتج القمومي لتلمك المدول بمدال ممن شياسمها علمى أسما  مقايية تبين مد 
 مقايية مالية أخرى.  ياألرباح المحققة أو أ
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 أوإن مما يجممري داخممل المؤسسممات العاممة لممية بالضممرورة يتفممم ممع أهممداف السياسممة القوميممة 
تسممعى لتعظممميم ئ Stakeholdersد ال ليممة للدولممة حيممث أن هنالمممك أ ممراف داخممل همممذه المؤسسممات 
. إن االخممممتالف فممممي أولويممممات تلممممك يالربحيممممة والعائممممد بممممدال مممممن تعظمممميم اإلنتمممماج أو النمممماتج القمممموم

الجماعممات أو األ ممراف قممد يممؤثر سمملبا علممى أداء تلممك المؤسسممات إذا لممم يممتم معالجتهمما بحكمممة مممن 
 ي اإلدار و  يخالل تصميم نظام مالئم للرقابة والمعلومات يناسمب  بيعمة نشما ها ووضمعها التنظيمم 

 . 
إن التنظيم واإلدارة كمجال للدراسمة تطمورت ممن خمالل منهجمين أساسميين همما الممنهج ال لمي 
والمممنهج الجزئممي. ينبثممم المممنهج ال لممي مممن النظممام اإلنسمماني واالجتممماعي واالقتصممادي والسياسممي. 

رفممة هممذا المممنهج نممتج عنممه ممما يعممرف بنظريممات التنظمميم واإلدارة. موضمموعات هممذا المجممال مممن المع
 تشمل العالقات التنظيمية، الهيكل التنظيمي والعمليات اإلدارية. 

أمممما الممممنهج الجزئمممي فيهمممتم بالجانمممب السممملوكي، والسممملوك االجتمممماعي والحركمممة االجتماعيمممة 
واالتصمممال. همممذا الممممنهج نمممتج عنمممه مممما يعمممرف بالسممملوك التنظيممممي. موضممموعات همممذا المجمممال ممممن 

القات االجتماعية. وبما أن المنهج ال لي ينظمر للتنظميم أو المعرفة تشمل  التحفيز، االتصال والع
المنشممأة كوحممدة فرعيممة مممن المجتمممع ،إال أنممه لممم يهممتم بالمقممايية االنتاجيممة والتممي وجممدت اإلهتمممام 
الزائد على المستوى القومي أو ال لى .  إن كل من المنهجين قد  تم استخدامها بواسمطة البماحثين 

معلوممممات. أن الممممنهج ال لمممي للتنظممميم يولممم  كممممنهج هيكلمممي يرت مممز فمممي تصمممميم نظمممم الرقابمممة وال
أساسممما علمممى المعلوممممات واالتصمممال كممموجهين لنظمممام الرقابمممة.أما الممممنهج الجزئمممي فيولممم  كممممنهج 

 سلوكي ألنه يهتم بالجانب اإلنساني واالجتماعي كأوجه للرقابة.
 

علممممى مفهمممموم مراكممممز هممممذين المنهجممممين لتصممممميم نظممممام المعلومممممات والرقابممممة للتنظمممميم  ويرت ممممز
 المسمولية. 

 و بقا ألدبيات النظم المحاسبية والرقابية تصن  مراكز المسموليات إلى خمسة أنواع هي : 
 مركز الربحية.  - 1
 مركز اإليرادات .  - 2
 مركز االستثمار.  - 3
 مركز الت اليا الهندسية.  - 4
 مركز المصروفات.   - 5

يمكن تصنيفه تحت واحدة من مراكز المسئولية وعليه فأن أي قسىم داخىل المنشىأة 
 التالية :  ويتوقف ذلك على العناصر

 أهداف المنشأة.   -1
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  بيعة العمل المراد أدائه إلنجاز األهداف.  -2
نمموع المسممموليات المحممددة والسمملطات الممنوحممة والتممى يشممار إليهمما فممي األدبيممات بالبنمماء أو   -3

 الهيكل التنظيمي.

, Anthony and Dearden (1984) (1977), Dermer د(See for example, Vancil (1973 
 للمنشأة. ييمظئ أعاله يمثالن الهيكل التن3ئ ود2العنصرين د 

 يبين هذه العالقة. يالشكل التال
 ئ اإل ار العام لتحديد  بيعة ونوع مركز المسمولية1الشكل د

 
أنممه فممي أي منشممأة يمكممن شيمما   يساسممية لمممنهج تحديممد مراكممز المسمممولية همم إن الفرضممية األ 

 . يشكل نقد  يتتم داخلها و التعبير عنها ف يأهدافها واألعمال الت
مئ أن مشمكلة  المنهجمين الهيكلمي والسملوكي فمي تصمميم نظمام الرقابمة 1966د Ansariيرى 

دخل األخمممر. وبنممماء علمممى همممذه واحمممد  ممممع تجاهمممل المممم  يتتمثمممل فمممى تركيزهمممما علمممى ممممدخل مفممماهيم
اإلعتبمار التفاعمل بمين هيكليمة  يمنهج ت املي لتصميم نظم الرقابة يأخمذ فم  Ansariالرؤى، إقترح 

باسممتخدام المممنهج الممذي  Ansari ىالمعلومممات والعامممل البشممري والعالقممات االجتماعيممة. وقممد نمماد 
ي البيممة الرقابيمة. كم يمار ، التحكم  فم  ييأخذ في الحسبان وبشكل متزامن العنالر التي تساعد ف

علمى مصممم النظممام الرقمابى إختيممار مقوممات النظممام التمي تقلممل ممن احتماليممة التعمارض والتضممارب 
تقلمين درجمة االخمتالف والتبماين بمين  يفي المصالح بين األ راف المختلفة داخمل التنظميم وبالتمال

 يثير بشكل إيجمابأالتعارض والثيساعد فى إزالة أو تقلين هذا  ياأل راف مما يشجع السلوك الذ 
أن معظم  التعمارض التنظيمي يمكن إزالته أو التقليل منه عن  ريم  Ansariعلى األداء. ويرى 

ممممممب وجهممممممات النظممممممر وتسمممممممى هممممممذه الطريقممممممة بالطريقممممممة الت امليممممممة  بممممممين األ ممممممراف المختلفممممممة تقريم
 ئ. Integrative or win-win Methodد

 أهداف وغاايت الوحدة اإلدارية

 نوع  مركز املسئولية

 الصالحيات املمنوحه ) القرارات (

 املهام والواجبات ) املسئوليات(
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مجمال المحاسمبة اإلداريمة واالسمتراتيجية  أن التقيميم  ين فم لسنوات عدة يرى كثير ممن البماحثي
الممممالي وحمممده للتنظيممممات غيمممر كمممافي. وأن عمممدم ال فايمممة همممذه نممماتج ممممن اسمممتخدام مقمممايية الربحيمممة 

. لوحممده الممماليالتقليديممة و ذلممك بممافتراض أنممه يمكممن تقمميم  أداء المنشممأة  عممن  ريممم م يممار األداء 
 )تممممتم داخممممل المنشممممأة. يتثنى العمليممممات التحويليممممة التمممم هممممذا المممممنهج يركممممز علممممى النتممممائج ويسمممم 

Chakravarthy, 1986)ئ 
باإلضممافة علممى ذلممك هنالممك عممدد كبيممر مممن المؤسسممات والهيمممات فممي الممدول الناميممة أنشممأت  

لية بهدف تحقيم الربح أو التعادل المالي وإنما لتحقيم أهداف اجتماعية وتنموية. كما إنه ليست 
ن أهداف وغايات المؤسسات والهيممات العاممة محمددة بصمورة دشيقمة كمما ال بالضرورة دائما أن ت و 

  (Olave, 1988 )يمكن شيا  أدائها بالربحية.
وبنمماء علممى ممما تقممدم فإلنممه يمكممن القممول أن المقممايية الماليممة الحاليممة والمسممتخدمة لتقمميم  أداء 

ة وتنمويمة خالمة فمي األقسام والمنشآت غير مالئمة  لقيما  أداء مؤسسمات ذات أهمداف اجتماعيم 
الدول النامية. وندرك أن أهداف األ راف داخل التنظيم متعددة ومتعارضة فإلن استخدام المقايية 

 المالية ال يحقم التناغم وال يعالج التعارض بين أهداف األ راف المختلفة. 
ولهمممذا السمممبب تبقمممي الحاجمممة ماسمممة إليجممماد ممممنهج لتصمممميم نظمممم رقابمممة ومعلوممممات يأخمممذ فمممي 

تحقيم التنماقم  يتبار كل عنالر البيمة الرقابية بغرض تقلين التعارض بين األ راف وبالتالاالع
 واإلتسا  بين  أهداف األ راف المعنية . 

   -/ أهداف الدراسة :2
بعد التعرف على محددات الطر  و المناهج المعروفة حاليا  في تصميم نظام الرقابة ونظم 

لنامية بصفة خالمة، فمإلن الهمدف المرئية لهمذه  الدراسمة  همو المعلومات بصفة عامة وفي الدول ا
فمممي فمممي مؤسسمممات القطممماع العمممام الزراعمممي تطممموير إ مممار عمممام  لتصمممميم نظمممم الرقابمممة والمعلوممممات 

السممودان. وأن هممذا اإل ممار يهممدف إلممى إزالممة دأو تقلممينئ حممدة التعممارض والتضممارب بممين مصممالح 
 األ راف المعنية بتلك المؤسسات . 

 -في السودان : ية ومؤسسات القطاع العام الزراع/ الزراع3
 أهمية الزراعة في السودان :  -3/1

مالت األجن يمة بتعتبر الزراعة في السودان المساهم األكبر في الدخل القوممي وفمى تموفير العمم
ودعمممم ميمممزان الممممدفوعات. بلممم  متوسمممط مسممماهمة القطممماع الزراعمممي فمممي النممماتج المحلمممي والصمممادرات 

% على التوالي .إضافة إلمى ذلمك ،يسمتوعب همذا  65% و 35م  1995 -م 1990 خالل الفترة 
% فقممط مممن 15% مممن القمموى العاملممة فممي السممودان. هممذه األهميممة تممم تحقيقهمما بزراعممة 70القطمماع 

األراضمممي الصمممالحة للزراعمممة ولمممذلك يبقمممى قطممماع الزراعمممة علمممى رأ  القطاعمممات المنتجمممة اقتصممماديا 
 الجتماعي. لتحقيم  التطور االقتصادي وا
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مليممون فممدان،  4.5قطاعممات فرعيممة :الزراعممة المرويمة وتغطممي  3يت مون القطمماع الزراعممي ممن 
 12-6مليون فدان  والزراعة المطرية التقليدية وتغطى ممابين 12الصناعي وتغطي ي الزراعة بالر 

 مليون فدان إعتمادًا على هطول األمطار. 
 آلخرين فيمتل هما القطاع الخاص. تمتلك الحكومة القطاع المروي أما القطاعين ا

 أهمية مؤسسات القطاع العام الزراعي  :  –3/2
د محمور همذه الدراسمةئ. وتعتبمر همذه  يالقطاع الممروي يشممل مؤسسمات القطماع العمام الزراعم 
 المؤسسات عصب القطاع الزراعي في السودان وتشمل:

 مشروع الجزيرة .  -1
 . يةالرهد الزراع مؤسسة -2
 . يةدة الزراعحلفا الجدي مؤسسة -3
 . يةاعزر النيل األزر  ال مؤسسة -4
 . يةالنيل األبيض الزراع  مؤسسة -5
 . يةالسوكى الزراع مؤسسة  -6
 الشمالية الزراعية . مؤسسة -7

 ية وكر الزراع  مؤسسة -8
 يالمرويمممة فممم  ي% ممممن إجممممالي األراضممم 25المسممماحة التمممي تشمممغلها همممذه المؤسسمممات  تمثمممل  

 السودان.  
هممذه  هالقطممن والقمممح، تنتجمم  يالسممودان ،خالممة محصممول يي فمم جممزء كبيممر مممن اإلنتمماج الزراعمم 

 150000يبل  عدد المزارعين الذين يمل ون حواشات د حيازاتئ  فيهما أكثمر ممن  يالمؤسسات الت
 مزارع. 

ممممرة وحممممده  % مممممن مسمممماحة مؤسسممممات 80مليممممون فممممدان أو حمممموالي  2.1يغطممممي مشممممروع الجزيم
مد حموالي  500000و  400000بمين  العمام ويموفر فمرص عممل لمما يالقطاع الزراعم  مل. ويعتمم عامم

مليممون شخمممن فممي حيمماتهم علممى مشممروع الجزيرة.ويعتبممر مشممروع الجزيمممرة أكبمممر منشممأة  2إلممى  1.5
ممممت إدارة واحممممدة دعبممممدهللا  ئ. ولخلفيممممة تاريخيممممة عممممن مشممممروع الجزيممممرة أنظممممر 1987فممممي العممممالم تحم

(Bernett 1977) . 
 : يزراعتنظيم وأهداف مؤسسات القطاع العام ال –3/3

بشراكة ثالثية ما بين الحكومة والمزارعين  ومجالة  الزراعي القطاع العام  مؤسسات تدار 
تحدد هذه العالقة و دعالقات اإلنتاجئ تنظم  إتفاشية الشراكة واإلنتاج  .هذه المؤسسات  ةإدار 

لوبة المزارعين يقومون بتوفير العمالة المط حقو  وواجبات كل  رف من هذه األ راف الثالثة.
تشمل القطن كمحصول نقدي رئيسي والقمح والذرة دكمحصول  يإلنتاج جميع المحاليل والت

غذائيئ والفول السوداني دمحصول نقديئ. الحكومة توفر الماء واألرض. يخضع مجلة اإلدارة  
 لتوجيهات وخطط الحكومة وتنحصر مهام مجلة اإلدارة في اآلتي :  
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 ة. تحديد األهداف الخالة بالمؤسس - 1
 وضع الخطط التي تقود لتحقيم األهداف.  - 2
 التحقم من تطبيم السياسات الزراعية للدولة.  - 3
 توفير الخدمات والمدخالت بسعر الت لفة.  - 4
 توفير التمويل الالزم  خالل الموسم.  - 5
 . ي مراشبة العمليات الحقلية والر  - 6

سب ما ذكر رئيس مجلس إدارة مشروع األهداف العامة لمؤسسات القطاع العام الزراعي ح
 الجزيرة يتلخص في اآلتي : 

دخممل الدولممة مممن العمممالت األجنبيممة وتمموفير القطممن  لتمموفيرالقطممن كمنممتج رئيسممى  إنتمماج  -1
 لصناعات النسيج المحلية .

 مزارعي المشروع وضمان استقرارهم .لإنتاج الذرة لتأمين غذاء  -2
 تصدير  .إنتاج القمح والفول لإلستهالك المحلى ولل -3
 توفير الخدمات االجتماعية لمزارعي المشروع وسكان المنطقة عامة . -4

تممموفير الخبمممرات والمهمممارات الفنيمممة واإلداريمممة لمسممماعدة الممممزارعين فمممى إنتممماج  -5
 المحاليل المختلفة. 

األهداف المشار إليها أعاله تبين وبشكل واضح أن تلك المؤسسات تركز على اإلنتاج   
وإجتماعية وفى نفة الوقت تحقيم تطلعات المزارعين المالية بتحقيم  تنموية  أهدافلتحقيم 

 عائد مجزى لهم. 
 عالقىات اإلنتاج  بمشروع الجزيرة:   -3/4

المشمروع بمين األ مراف الثالثمة مبنيمة  يكانمت العالقمة اإلنتاجيمة فم   1980/81حتى موسم 
  .Joint Account Systemوالحساب المشترك  Profit- Sharing على اتفاشية اقتسام األرباح

 محصول القطن بالمشروع كانت على مستويين:  يترتيبات الشراكة ف
المشممممروع والمممممزارعينئ حسممممب اإلتفاشيممممة  وإدارةأ/ تقسمممميم الحصممممن بممممين الشممممركاء دالحكومممممة 

 .ىولأكمرحلة 

 ب/ تقسيم حصة المزارعين بينهم كمرحلة ثانية.  

ا مممن عائممدات محصممول القطممن ويقسممم مصممروفات عمليممات االنتمماج والتسممويم  يممتم خصمممه
نسممب مشمماركة  يتمممت عممدة تعممديالت فمم  1950لمافي العائممد بموجممب ترتيبممات محممددة. منممذ العمام 

 عائدات محصول القطن.
يمموزع لممافى نصمميب المممزارعين مممن عائممدات القطممن بيممنهم علممى اسمما  القنطممار بعممد خصممم 

 يون على المزارعين.الديون المستحقة للحكومة أو المجلة وذلك حتى ال تتراكم الد 



 144 

لتحمل محمل  1980الترتيبات الجديدة لعالقات اإلنتاج بمشروع الجزيرة تم إدخالها فى يونيو 
و نظمممام الحسممماب المشمممترك . النظمممام الجديمممد يتعاممممل ممممع كمممل ممممزارع  األربممماح يام المشممماركة فممم ظممم ن

 .(Individual Account )ي بمفرده ولذلك يعرف بنظام الحساب الفرد 
، كل مزارع يحسب لصالحه كامل عائدات إنتاجه من المحاليل يالحساب الفرد وفقا لنظام  

 يقمممدمت لمممه خمممالل الموسمممم الزراعممم  يويخصمممم منمممه كمممل ت ممماليا ممممدخالت اإلنتممماج والخمممدمات التممم 
بواسطة المجلة. كما يتحمل المزارع أيضًا رسموم األرض والمماء. مما يتبقمى ممن العائمد بعمد خصمم  

 والمماء تعتبمر األرض نهايمة الموسمم. رسموم  يء يمدفع للممزارع الفمرد فم والمما األرض الت اليا ورسوم 
 عائدات سنوية ثابتة ومباشرة من المشروع للحكومة.

 :  يالتنظيم اإلداري في مؤسسات القطاع الزراع –3/5
تممدار بممنفة نهممج مشممروع الجزيممرة الممذي  يمممن المهممم معرفممة أن كممل مؤسسممات القطمماع الزراعمم 

داري الخاص بنموذج مشروع الجزيرة استخدم في كمل المشماريع الزراعيمة م. التنظيم اإل1925أنشأ 
 ال بيرة في السودان. 

التنظمميم اإلداري فممي تلممك المؤسسمممات يهممدف لتسممهيل انسممياب القمممرارات فممي اتجمماه واحممد ممممن 
 أعلى إلى أسفل التسلسل أو البناء الهرمي. واإلدارات الوسطى مقسمة إلى أربعة إدارات وظيفية :

 إلدارة الهندسية. ا - 1
 اإلدارة الزراعية.  - 2
 اإلدارة المالية والحسابات.  - 3
 الشمون اإلدارية.  - 4

مممر مممل لمديم مممم موكم مسممممول أممممام الممممدير العمممام. والملفمممت للنظمممر تيممماب إدارة المبيعمممات  كمممل قسم
مماع الزراعمم  ممم القطممن موكلممة للمؤسسممة العامممة يوالتسممويم فممي مؤسسممات القطم ممة تسويم  حيممث أن مهمم

المحالمميل األخممرى يممتم تسممويقها بواسممطة  لعقطممان وهممي جسممم مسممتقل عممن تلممك المؤسسممات. أممما
 المزارعين كأفراد. 

اإلدارات األربعممة تعممد اللمموائح واألنظمممة المتبعممة فممي  الومميط دالحقمملئ وظيفممة ممموظفي الومميط 
 الرئيسية هي تأكيد من التزام المزارعين بتوجيهات اإلدارات. 

قسم. يوجد مدير  14مكتب تم تجميعها في  107المشروع الى  التشغيل قسم  ألغراض 
من سالمة العمليات الزراعية بواسطة   للتأكد ل ل قسم مسمول عن مراشبة العمليات الزراعية 

تقدمها اإلدارات األخرى بالمشروع . وكل مكتب يقوم   يالمزارعين وكذلك العمليات والخدمات الت
  20,000ي مدير القسم. تبل  مساحة المكتب الواحد مفت  د مشرفئ مسمول لد  هعلى إدارت

  150,000فدانئ بينما تبل  مساحة  القسم الواحد  1.035فدان في المتوسط دالهكتار بلعادل 
  المتوسط. يفدان ف
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الممممدير الزراعمممي مسممممول عمممن التخطممميط والرقابمممة علمممى كمممل العمليمممات الزراعيمممة وهمممذه المهمممام 
، الحبمموب وكممذلك المسمماعدة فممي أعمممال البسممتنة، حمايممة  تتضمممن إنتمماج المحالمميل ، الخضممروات 

 الخطط والبرامج اآلتية : الغر  وحماية المحاليل وذلك من خالل تنفيذ 
 المحاليل والمساحة المقررة بواسطة مجلة اإلدارة.  -
 تحضير المدخالت الزراعية.  -

 الطاقة للمكائن والمعدات.  -

 لبحوث الزراعية. التقنيات الزراعية المولى بها من قبل هيمة ا -

 يقوم المدير الزراعي بتزويد اإلدارة العليا بالمعلومات حول الجوانب التالية : 
 تطور أو تقدم أي نشاط زراعي. •

 تطبيم المعايير والتقنيات المقترحة.  •

 النتائج والمشاكل المرتبطة بكل نشاط.  •

 العائد أو إنتاجية كل محصول.  •

الئحممةئ سمممنويا تتضمممن كممل المحالمميل التمممي  –دتقممويم القسممم الزراعممي يقمموم بإلعمممداد مف ممرة  
سممممينتجها، والالئحممممة توضممممح وقممممت و ممممر  العمليممممات الزراعممممة وكممممذلك كميممممة المممممدخالت واألسمممممدة 
والحبوب المولى بها. كل الخدمات والمدخالت مركزية ويتم تزويد الوحدات التشغيلية بها حسمب 

تقارير موسمية وسنوية عن النتائج والمشاكل الالئحة. ويقوم مفت  المكتب  ومدير القسم  بإلعداد 
 ل ل نشاط زراعي وعائد كل محصول. 

 وتنحصر مهام مفتش المكتب ومدير القسم في اآلتي : 
 اختيار المنطقة الصالحة لزراعة كل محصول داخل المكتب أو القسم .  •

 التأكد من استالم المزارع لل مية الصحيحة من المدخالت وفي الوقت المحدد.  •

لتأكمممد ممممن أن التوجيهمممات المتلقممماه ممممن اإلدارة العليممما بخصممموص اسمممتخدام الممممدخالت ا •
 وتنفيذ العمليات الزراعية يتم تطبيقها بواسطة المزارعين.

 إعداد سجل ل ميات المدخالت المستلمة والمستخدمة.  •

 تسجيل مواعيد كل العمليات الزراعية .  •

 تسجيل اإلنتاجية المحققة عن كل محصول.  •

 االقسام خولوا الصالحيات التالية :   ومديري المهام الموكلة إليهم فإلن مفتشي المكاتب  وألداء
 توزيع / تحديد المحاليل داخل المكتب أو القسم.  •

 تحديد و لب كمية المدخالت استنادا على المساحة المزروعة.  •

 حصاداتئ حسب المساحة المزروعة.  –توزيع المكائن  والمعدات دتراكتورات  •

 يز المزارعين ذوي األداء الجيد أو المميز. تحف  •

 معاشبة المزارعين المقصرين.  •
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المكاتمب  أو  يومما ذكر أعاله يتبين أن المهمام والمسمموليات والصمالحيات الممنوحمة لمفتشم 
ممدراء األقسممام تهمدف إلممى تعظميم االنتاجيممة لمختلم  المحالمميل وإنهمم  غيممر مخمولين أو مسمممولين 

 (Key Success Factor )بذلك ت ون االنتاجية هي عامل النجاح الحرجعن أي مهام  مالية. و 
 مختل  المستويات اإلدارية.  الذي يركز عليه المشروع ككل وعلى

أما المزارعين الذين تمثل أعمالهم وسلوكياتهم حجر الزاوية  بالنسبة لمؤسسات القطاع العام 
فيمممما يخممممن المحالمممميل الزراعيممممة ، غيممممر مخممممولين أي نممموع مممممن السمممملطات أو القممممرارات  يالزراعممم 

التقنيمممات المسمممتخدمة. كمممل مممما يمكمممنهم رقابتمممه أو  المنممما م التمممي تفلمممح، الممممدخالت المسمممتخدمة أو
 التأثير عليه هو جهدهم.

ويبمممدو أن لمممإلدارة والممممزارعين فمممي مشممماريع القطممماع العمممام الزراعيمممة أولويمممات مختلفمممة، أولويمممة 
في حين أن المزارعين يعملمون لتعظميم لمافي العائمد ممن اإلدارة هي تعظيم اإلنتاجية للمحاليل، 

 المحاليل ولذلك  فإلنهم يتوقعون أسعار عالية  لمحاليلهم وت لفة انتاج أقل. 
 ينظام تقيم األداء الحال 3/6

           اإلنتممماجبنممماءا علمممى حجمممم  يمؤسسمممات القطممماع العمممام الزراعممم  ييمممتم تقيممميم أداء المسممممولين فممم 
يممة تقمما  علممى كممل المسممتويات بقسمممة كميممة القطممن المنتجممة د بالقنطممارئ علممي اإلنتاج واإلنتاجيممة.

زراعممة القطممن  دبالفممدانئ وذلممك الحتسمماب  متوسممط إنتاجيممة الفممدان  يمسمماحة األرض المسممتخدمة فمم 
 الواحد  د قنطار/ فدانئ.

 التالية: لعسباب  ريقة تقيم األداء هذه غير مكتملة وذلك 
 اإلنتاج األخرى غير األرض دالعمالة ، رأ  المالئ. مدخالت  االعتبار في األخذ عدم  -1
 .مدخالت اإلنتاج  ت لفة /أثر أسعار االعتبار فيعدم أألخذ  -2
 اإلنتاج من المحاليل األخرى خالف القطن . االعتبار في األخذ عدم  -3

 :السلبية التالية فإلننا ال بد من أن نتوق  ونستخلن النتائج  يوبالتال
 :أهداف األطراف المعنية بالمشروعبين  التوافقتعزيز عدم  -1

الزراعيممة األخممرى بخممالف القطممن مممن األهممداف  المحالمميل بممالرغم مممن أن تحسممين إنتاجيممة 
علممى تحسممين   (Field Staff)الرئيسممية لهممذه المؤسسممات ، إال أن تركيممز الممموظفين الميممدانيين

 ي%ئ مركمزة فم 90ظل هو الهاجة األكبمر ، وعليمه كانمت جمل مجهموداتهم د يالقطن كمنتج رئيس
 يممتم اختبارهمما فممي مجممال القطممنهممذه المؤسسممات  ية معظممم العمماملين فمم ت وكفمماءان قممدر إالقطممن . 

بصمورة جيمده حتمى  أداءهمميبذلون جمل جهمدهم لتموفير ممدخالت القطمن حتمى يظهمر ولذلك تجدهم 
إن عممدم تغطيممة نظممام شيمما  األداء ل ممل األنشممطة . ى األخممر علممى حسمماب المحالمميل ذلممك لمو كممان 

 إنتاجيمةنحمو بمذل جهمد اكبمر لتحسمين  (Kaplan 1983 )سملوك المسممولين بصمورة جزئيمة حفمز 
 ،أعلممىدخممل  المزارعممون يسممعون لتحقيممم،  اآلخممروفممي الجانممب  المحالمميل األخممرى غيممر القطممن .

، ممما سمبب نموع ممن  ى محاليل اخمر ال بإلنتاج أيضاول ن  ،على القطن كالموظفين لية بالتركيز
 .المزارعينتوقعات اإلدارة و ف أهداعدم التوافم بين 
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 الحافز لإلدارة لتخفيض التكاليف والعمل على زيادة األسعار. عدم توفر -2
الطريقممة الحاليممة لقيمما  اإلنتاجيممة تتجاهممل  ت لفممة مممدخالت اإلنتمماج حيممث تقمما  بقسمممة  إن

كميمممة اإلنتممماج دمحسممموبة بالقنطمممارئ علمممى مسممماحة األرض المسمممتزرعة د تقممما  بالفمممدانئ لتحديمممد 
 Physical )يعممممرف باإلنتاجيممممة الطبي يممممة  قنطممممار / فممممدان وهممممى ممممما شممممكل  يفمممم  نتاجيممممةاال

Productivity ) يجعمل اإلدارة تهمتم بتقليمل ت لفمة  ي. عليه يمكن القمول أنمه ال يوجمد سمبب منطقم
ممدخالت اإلنتمماج أو ت لفممة اإلدارة أو حتمى العمممل علممى الحصممول علمى أسممعار عاليممة للمحالمميل. 

أن همذه الت ماليا  تحممل أيضما يرجمع إلمى   اإلدارةأو نفقمات  اإلنتماجت اليا يل بتقلعدم االهتمام 
 ي، وبالتال يبنهاية كل موسم زراعوتخصم بال امل من عائدات محاليله  على حساب  المزارع 

 ي.  اإلضمممراب العمممام الممممزارعين بمشمممروع الجزيمممرة فممم  ممممن قبمممل اإلدارة للقلمممم بخصولمممها يال داعممم 
 يجممماهر فيمممه المزارعمممون بإلعتراضمممهم علمممى المصمممروفات العاليمممة التممم  يوالمممذ م 1988يونيمممو/ يوليمممو 

 التعامل مع الت اليا. يتحمل عليهم  وضح عجز اإلدارة ف
 يبنممماء علمممى مممما سمممبم إيضممماحه يمكمممن القمممول إن  ريقمممة شيممما  األداء دقنطار/فمممدانئ، والتممم 

يممة علممى بممذل الجهممد الزراع ةالت لفممة والسممعر، ال تحفممز إدارات المؤسسممات  العاممم  ي تتجاهممل عنصممر 
 للحصول على أسعار عالية ومجزية للمحالميل. يأو العمل على  تقليل ت لفة اإلنتاج  أو السع

تحقيممم التوافممم بممين  يالت لفممة والسممعر  ال يسمماعد فمم  ي إن عممدم تغطيممة نظممام شيمما  األداء لعنصممر 
 يالمالية الت كما اليوفر المعلومات  ئ  Goals Congruenceد  أهداف اإلدارة وتوقعات المزارعين

تحقيممم األهممداف، فممإلن المعلومممات  يت ممون مفيممدة وتسمماعد فمم  يالتخطمميط والرقابممة . ل مم  يتسمماعد فمم 
 .(Kaplan 1983 )يجب أن تغطى الجوانب  واألنشطة المالية وغير المالية ةالمتوفر 

 :تشجيع السلوك المتوافق تجاه المخاطرعدم  -3
المؤسسمات العاممة  ييقمة شيما  األداء فم الت لفة والسمعر ،  فمإلن  ر  ي بمجرد تجاهلها لعنصر 

ة ، والممممزارعين ممممن جهممم  ةبمممين اإلدارة ممممن جهممم  واالنسمممجام التنممماغمتحقيمممم  يالزراعيمممة ال تسممماعد فممم 
تحملموا ين و المزارعم مجال الزراعمة.   يال ثيرة فئ Risk Congruenceد أخرى، لمجابهة المخا ر 

أسممعار المحالمميل مممما  فممي خفمماض وان اإلنتمماجت مماليا  يالمصمماحبة مممن ارتفمماع فمم  المخمما ركافممة 
حمول المخما ر غيممر  اإلدارةألن قناعمات الممزارعين وقناعممات وذلمك مصممالح بمين اليخلمم تضمارب 

تحقممم اإلنسممجام لمجابهممة المخمما ر ، فممإلن المعلومممات يجممب أن تغطممى الجانممب  يل مم  منسممجمة .
 ئDermer 1977تحقيم توقعات المزارعين د يلعداء  وبالتال يالمال

 :لتطوير أنظمة محاسبية ورقابية فعاله الحافز لإلدارة  عدم توفر -4
مطالبممممة بممممالتقرير عممممن القمممموائم والنتممممائج الماليممممة الخالممممة  المؤسسممممات غيممممر ات بممممما إن إدار 

بتطمموير األنظمممة المحاسممبية والماليممة وكممذلك  تهممتم  لممذا لممن،  للجمهمموروبصممورة منشممورة  بأنشممطتها
إهتممام بأنظممة الموازنمات  ال يوجمد المحاسبية والماليمة .  سالمة الدفاترمن  للتأكد األنظمة الرقابية 

عممن أسممبابهما.   يالتقديريممة وال بمقارنممة المصمماريا الفعليممة مممع التقديريممة ومتابعممة الفروقممات والتقصمم 
غالبما مما تمتم متمأخرة   يواحد بعد عمليات المراجعمة السمنوية اإللزاميمة والتم  ييتم إلدار تقرير مال
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حكمممم المعلوممممات التاريخيمممة  يتصمممبح فممم  يليمممة دأحيانممما بعمممد عمممامينئ وبالتمممالبعمممد نهايمممة السمممنة الما
 Abdalla )           تحقيم  الرقابة وتحسمين األداءاإلحصائية فقط ، وال تصلح لالستخدام في 

1987). 
                                الخارجية: بالبيئةلالهتمام  عدم وجود الحافز 5 -

المحاسبية والتقارير إدى الى إعتماد إدارة المؤسسات الى معلومات  يحعدم اإلهتمام بالنوا
عدم اإلهتمام بأثر األسعار ومدخالت اإلنتاج   يإتخاذ القرارات وبالتال يف مالية داخلية غير 

  عادة تأتى من البيمة الخارجية.  يوالت للمحاليل والت اليا الخالة بها
ة بنظام تقيم األداء فى مؤسسات القطاع العام  جوانب القصور المذكورة أعاله والمتعلق 
  ي غير مال كمقيا (Physical Productivity)االنتاجية  الطبي ية   مكونات  تبين أن يالزراع

  ي وال يناسب  بيعة نشاط وتنظيم هذه المؤسسات وبالتال  يألداء تلك المؤسسات يعتبر غير كاف 
ة. لذلك يمكن القول بأنه ال المقايية المالية  ال يوفر  معلومات مناسبة لغرض التخطيط أو الرقاب

ئ عندما تؤخذ في االعتبار بصورة فردية ومنفصلة ستمكن من  يوال اإلنتاجية د مقيا  غير مال
تحقيم اتسا  بين أهداف   يتحقيم الرقابة وتوفير المعلومات المطلوبة وبالتالي ال تساعد ف

 تواجه العمل .   يسلوكهم تجاه المخا ر الت ياأل راف المعنية أو ف
عليه فالمطلوب هو تطوير مدخل لبناء أو تصميم نظام رقابة ومعلومات يأخذ فمي االعتبمار 

ممن همذه   يالمقايية المالية وغير المالية داالنتاجيةئ ويزاوج بينهما . لتحقيم ذلك فإلن الجزء التمال
ت فمممي مؤسسمممات الورقمممة خصمممن لتطممموير ممممدخل مت اممممل مالئمممم لتصمممميم نظمممام للرقابمممة والمعلومممما

 القطاع العام الزراعي في السودان. 
 / المدخل التكاملىي : 4

مؤسسمممات القطممماع العمممام  يالمقتمممرح لتصمممميم نظمممام للرقابمممة وللمعلوممممات فممم  يالممممدخل الت مممامل
مة حاليما. وهمدف ذلمك همو  يالسمودان تمم تطمويره لمعالجمة أوجمه القصمور فم  يف يالزراع المنظم القائمم

ئ أعماله 3الجمزء د يتم التطر  إليها فم  يوالت ينظام شيا  األداء الحال يمعالجة جوانب القصور ف
إنهاء دأو على األقمل تقلينئ عمدم اتسا  األهداف والمخا ر بين األ مراف المعنيمة ممما  يوبالتال
سمبيل ي ممن قبمل كمل األ مراف فم  ئFunctional Behaviorي دويشمجع السملوك اإليجماب سميعزز

 تحقيم األهداف الموضوعة.
لمفهموم الممربح  يهمي التعريمما الم يماري أو النمطم  يتطمموير الممدخل الت مامل يطمة البدايمة فم نق

 :  يوذلك كما يل
  P = R-C ئ1د 

 تمثل  الت لفة.   Cتمثل  اإليرادات و  Rتمثل  األرباح  ، Pحيث 
 : ياإليرادات ه 
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  q Q  =R  ئ 2د
مممن أن  سمممات  القطممماع العمممام همممي ال ميمممة المباعمممة. فمممي مؤس Qهمممي سمممعر المنمممتج،  qفمممي حيم

ئ yدالمخرجمممماتئ يمكممممن النظممممر إليهمممما  كمتوسممممط اإلنتاجيممممة لممممعرض د يالنمممماتج االجمممممال يالزراعمممم 
 ئ وبالتالي اإليرادات ت ون : Aمضروب في المساحة لمحصول معين د

      R= qyAئ 3د

ت لفممة اإلنتمماج عممادة تت ممون مممن عنصممرين  ي، إجمممال يمؤسسممات  القطمماع العممام الزراعمم  يفمم    
الت لفممممة  ييين: ت لفممممة مرتبطممممة بالمسمممماحة المزروعممممة وت لفممممة مرتبطممممة بحجممممم اإلنتمممماج. وبالتممممالرئسمممم 

 اإلجمالية ت ون: 
 .  C =zA + vQ ئ 4د

مدة الواحمدة ممن المسماحة المزروعمة د مثمال: الحبموب   zحيث أن  تمثل  ت لفمة مدخالت الوحم
  لوحممدة الواحممدة مممن المحصممولئ تمثممل ت لفممة إنتمماج اvتجهيممز األرض / األسمممدة .... الممخئ و د /

 دعمال جني القطن/ حصاد المحاليل / الترحيل / الحلج... الخئ. 
 :يئ أعاله على النحو التال4د يعليه يمكن كتابة المعادلة ف

  C= zA + vAy ئ 5د  

= {z+vy}A              

 zAع لإلنتاجيممة وتتقمما ع ممم  حيممث أن ت لفممة االنتمماج ال ليممة ألممبحت معامممل ددالممةئ مباشممر
  vA بإلنحدار

 :يئ ، يكون الربح كالتال1ئ في د5ئ و د3وبتعويض د
 
  P = qy A –ئ z + vyد A   ئ 6د
 

A                                 دqy-z-vy= ئ     

    إذن أرباح الوحده من المساحة المزروعة تصبح :   

  h = =P/Aئqy – z – vyد      ئ7د  

z                       – y دq-v= ئ    
ممح الوحممدة مممن المسمماحة أيضمما معامممل ددالممةئ لإلنتاجيممة بانحممدار 7إذن د مما أن ربم ئ توضممح لنم

 .  zئ وبتقا ع سالب مع q-vد
مممي مممز مسممممولية  (Residual Income)المممدخل المتبقم مممي لمركم ممما  األداء المالم مممدم لقيم يستخم

ربماح المحققمة ممن اسمتخدام االستثمار. ويحتسب بطمرح ت لفمة رأ  الممال المسمتخدم ممن لمافي األ
 رأ  المال ذلك:  

 .   X = P – Iئ    8د 
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تمثممممل ت لفممممة رأ  المممممال.  Iتمثممممل األربمممماح و P تمثممممل الممممدخل المتبقممممي و   Xحيممممث أن 
 ئ فإلننا نجد : 6كما هي في د Pوبالتعويض عن 

 ئ x= د I – A  {qy – z - vy } ئ 9د
 I – vyA – Az – qyA  = ئ 
 ئ = q-vد Ay –ِ  ئ I – zAد 

 ئ ويتقا ع سالبا معv – qحيمث أن الدخمل المتبقي أيضًا دالة لإلنتاجية بانحدار د
 ئ. I - A zد 

ئ والتمي تمثمل مفهموم مهمم BEYئ تستطيع أن نعرف نقطة تعادل لإلنتماج د7ومن المعادلة د
 للتخطيط والرقابة كما يلي : 

 ئ v – qد o  =z – y ئ 10د
 Z  =y دq – v ئ 
  z  =yئ /   q – vد 

دفدانئ المزروعة منسوبة   وبذلك ت ون نقطة تعادل اإلنتاج تساوى نسبة ت لفة وحدة المساحة
ئ يتضممح ،مممع 10إلممى لممافي العائممد مممن الوحممدة المنممتج  د أى عائممد المسمماهمةئ . مممن المعادلممة د

د  ثبممات كممل المتغيممرات ،أن نقطممة تعممادل اإلنتمماج  تزيممد مممع زيممادة ت لفممة وحممدة المسمماحة  المزروعممة
ت اليا ثابتةئ وت لفة وحدة المنمتج دت ماليا متغيمرةئوتنقن بزيمادة سمعر المحصمول. أنظمر الشمكل 

 ئ2د
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 ئ يوضح كيفية تحديد نقطة التعادل بيانيا2الشكل د
 

 
 

 
تظهمممممر علمممممى التممممموالي أن اإليمممممرادات ، الت لفمممممة ، األربممممماح  9و  7،  6،  5،  3المعمممممادالت 

لدخل المتبقي تتاثر مباشرة باالنتاجية كعامل مستقل . وبمذلك يمكمن القمول بمأن االنتاجيمة، والتمي وا
أغفلت بواسطة األدبيات المحاسبية والمالية والرقابية، تحدد المقايية المالية المعروفة والمستخدمة 

 في شيا  ورقابة أداء مراكز المسمولية التقليدية. 
متسممممم مممممع أهممممداف و بيعممممة    يومعلومممممات يصممممميم نظممممام رقممممابوالتحليممممل أعمممماله يبممممين  أن ت

وتمداخلى  ياإلعتبار وبشمكل ت مامل يمؤسسات القطاع العام الزراعي  في السودان يتطلب األخذ ف
العالقة التداخليمة  المقايية المالية و اإلنتاجية كمحور تدور حوله وتتأثر به المقايية المالية تلك.

ادالت أعماله بمين االنتاجيمة والمقمايية المحاسمبية التقليديمة تؤكمد الحاجمة لية التي تبينها المعم موالت ا
اإلعتبار كل المقايية  ييأخذ  ف يوالمعلومات يإلى تطوير  إ ار عام جديد لتصميم النظام الرقاب

 المالية داإليرادات ، الت لفة ، األرباح والدخل المتبقي ئ باإلضافة إلى االنتاجية . 
 ممار المقتممرح لهيكممل ومكونممات النظممام المفمماهيمي للرقابممة والممذي يتمميح ئ يوضممح اإل3الشممكل د

التمداخل والت اممل بمين مراكمز  يللمصمم أن يفهم العالقة بين المقايية المالية وغير المالية وبالتمال
 المسمولية. 

 

 Y1־ Y־ Y־2 

Z 

Z2 

Y 

=Break-even Yield־Y 

  ‹  Y, h ‹ 0־Y 

  ›  Y, h › 0־Y 

 

 

Slope(q-v)› 0 

0 

Z1 

 Beak- Even Yield( 2الشكل ) الشك
 
 Beak- Even Yield( 2ل )
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مؤسسمات ذات  يبفهم وتقبل ما ذكر أعماله وكمذلك معرفمة أن مؤسسمات القطماع العمام الزراعم 
 يجي وأن إنتمماج المحالمميل هممو الهممدف المطلمموب تحقيقممه، فالمممدخل أو النظممام الت مماملتوجممه إنتمما

المقترح سيستخدم لتعريما مفهموم جديمد لمراكمز المسممولية الموجمودة علمى المسمتويات المختلفمة فمي 
 يمركىىىز مسىىىئولية اإلنتىىىاج التكىىىاملمؤسسمممات  القطممماع العمممام الزراعمممي ونطلمممم عليمممه مصمممطلح "

 :يوذلك على النحو التالئ"  Integrated Production Responsibility Center{IPRC}د
همو وحمده أو قسمم يوجمد فمي منشمأة أو تنظميم تتموفر فيمه المتطلبمات  يمركز مسىئولية إنتىاج تكىامل

 التالية:
 الوحدة ذات توجه إنتاجي.  .1

 أداء مدير هذه الوحدة يقيم بمدى تحقيقه ألعلى إنتاجية. .2

 هذه الوحدة مركزية اإلدارة. المدخالت والخدمات المقدمة ل .3

 المدخالت والخدمات يمكن شياسها ماليا. .4

 مدير الوحدة أو القسم  غير مسمول عن تسويم المنتج أو السلعة .5

 مدير الوحدة يمكنه تقدير إنتاجية وحدته. .6

الموازنه العاممة لمصمروفات المنشمأة ككمل توضمع بنماء علمى االنتاجيمة المتوقعمة  بمدال عمن  .7
 متوقعةحجم المبيعات ال

 إمكانية حفظ سجل لإلنتاجية الفعلية وتقارن بما كان متوقعا. .8

 المخرجات يمكن شياسها في شكل مالي وغير مالي.   .9
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 المقترح  في مشروع الجزيرة :  س/ إختبار تطبيق المدخل التكامل5
 تم اختبار اإل ار المقترح لتحقيم اآلتي : 

لممدينا وضممع دإى مشممروع الجزيممرةئ حيممث تسممتخدم فيممه االنتاجيممة علممى مسممتوى لتبيممان أن  - 1
د مسممممتوى اإلنتمممماجئ داخممممل المنشممممأة .وذلممممك  بمعنممممى أن  يأعلممممى مممممن المسممممتوى التشممممغيل

التخطميط ، وضمع المعمايير، إعمداد الموازنمات التقديريمة السمنوية،  :يتستخدم فم  اإلنتاجية
اء ، تحليممل نقطممة التعممادل، وفممى تقيمميم نتممائج وتقمميم األد  رتسممجيل النتممائج ، إعممداد التقمماري
 السياسة الحكومية المتبعة. 

لتبيممان أن الت امممل بممين اإلنتاجيممة والمقممايية الماليممة مممن خممالل مركممز مسمممولية اإلنتمماج  - 2
ئ يعمممممزز عمليمممممة التخطممممميط والرقابمممممة وبالتمممممالي يعمممممزز اتسممممما  أهمممممداف IPRCد يالت مممممامل

تواجه مؤسسات القطماع  يتجاه المخا رة الت يباأل راف المعنية ويشجع السلوك اإليجا
 السودان.  يالعام الزراعي ف

 

 الربح ومركز مسئولية األرابح

 
 الدخل املتبقى ومركز
 مسئولية اإلستثمار

 
 

 يراداتاإليراد ومركز مسئولية اإل

 ( اإلطار العام لتصميم مركز مسئولية اإلنتاج التكاملى 3الشكل )
 األهداف  والتنظيم اإلدارى 

 

 
 التكلفة ومركز 

 مسئولية التكاليف

 
 اإلنتاجية  ومراكز مسئولية اإلنتاج
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% مممن مؤسسممات القطمماع العممام 80هممذا االختبمممار تممم علممى مشمممروع الجزيممرة حيممث ألنممه يمثممل 
ممة إلممى ذلممك فممإلن ممارسممات وأسمملوب المشممروع تعتبممر نممموذج  ممي مممن حيممث الحجممم .وباإلضافم الزراعم

محصول القطمن لتموفر البيانمات  العام الزراعي . وقد تم إختيارمؤسسات القطاع  ييطبم على باق
 عن هذا المحصول. 

 استخدام مقياس اإلنتاجية على مستوى المشروع :  –5/1
 اإلنتاجية وإعداد التقارير الدورية :  1/1/5

كلممممة بيمممان أو تقريمممر تسمممتخدم لتعنمممي الطريقمممة التمممي تعمممد بهممما المعلوممممات اإلنتاجيمممة دكيمممائ 
 ي أعدت فيه دمتىئ والمعدين لها والمستقبلين لها ومحتويات التقرير. والوقت الذ 

دورية أثنماء موسمم جنمي القطمن وهمذه التقمارير نمطيمة  مشرفي المكاتب يقومون بإلعداد تقارير
 وتحتوى معلومات عن اآلتي : 

 عينة القطن  المزروع د أكاال ، بركات ، شمبات .... إلخئ.  -
 مساحة األرض المزروعة.  -

 المزارعين المنتجين. عدد  -

 عدد المزارعين الذين يقومون بعملية جني القطن.  -

 وزن القطن الغير م بأ في الحقول.  -

 وزن القطن الم بأ في الحقول.  -

 وزن القطن المحول إلى المحالج. -

 عدد أفراد العائلة المشاركين في جني القطن.  -

 عدد العمال المحلين المشاركين في جني القطن.  -

 مالي للقطن الذي تم جنيه. الوزن اإلج -

 متوسط إنتاجية الفدان من القطن.  -

مفت  المكتب برفع التقرير لمدير القسم  والذي بدوره يجمع تقمارير المكاتمب  يقوم مشرف أو
ويعممد تقريممر نمطممى علممى مسممتوى قسمممه ويقمموم بإلرسمماله إلممى المممدير الزراعممي فممي اإلدارة دبركمماتئ. 

خممرى أثنمماء موسممم الحصمماد إال أنهمما ال تجممد نفممة األهميممة التممي هنمماك تقممارير مماثلممة للمحالمميل األ
دارة الزراعيممة بمشممروع الجزيممرة بإلعممداد التقريممر تجممدها  تقممارير القطممن. فممي نهايممة كممل موسممم تقمموم اإل

العام والذي يعكة متوسط اإلنتاجية للمحاليل المختلفة المحققة خالل الموسمم مقارنمة بمما تحقمم 
ح أسمباب الزيمادة أو المنقن بمالتركيز علمى عواممل األرض وتجهيزهما ، في المواسم السابقة، وتوض

 الري ، األمراض ، الحصاد ... الخ. 
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مشممروع الجزيممرة ومؤسسممات القطمماع العممام الزراعممي األخممرى  عموممما يمكممن القممول بممأن تقممارير
يمما  كلهمما موجهممة لإلنتاجيممة والمشمماكل التممي تواجممه اإلنتمماج واإلنتاجيممة، لممذلك يمكممن القممول بممأن مق

 اإلنتاجية في مشروع الجزيرة والمؤسسات األخرى تستخدم لتسجيل النتائج. 
 وتقييم األداء ووضع المعايير :  اإلنتاجية  -2/1/5

ئ يوضح توزيع المكاتب في مشروع الجزيمرة بنماء علمى مسمتوى اإلنتاجيمة المحقمم 1الجدول د
مع ا90/1991 -م 80/1981حسب عينة القطن وذلمك للفتمرة  مة تمم م. توزيم لمكاتمب حسمب االنتاجيم

قنطار.همذه النقطمة تمثمل متوسمط اإلنتاجيمه الممرجح  4.1(cut-off point)بنماء علمى نقطمة قطمع 
. الجمدول يبممين أن معمدل متوسمط إنتاجيممة  90/91 - 80/81اسمم و ل مل عينمات القطمن خممالل  الم

أكمماال ، % مممن المكاتممب التممي زرعممت 8% و 82% و 32قنطممار للفممدان أو أقممل تحققممت فممى  4.1
بركمات وشممبات علممى التموالي خمالل هممذه الفتمرة. أمما المكاتممب  التمي حققمت معممدل متوسمط إنتاجيممة 

مي زرعمت أكماال ،  92% و  18% و  68قنطار للفمدان تمثمل  4.1أكثر من  من المكاتمب التم % مم
 بركمات وشمبمات علمى التوالمي وذلك خالل نفة الفترة.

 ئ : 1جدول د
 م90/1991 -م 80/1981نتاجيمة المرجحة للقطن خالل المواسم توزيمع المكاتب حسب اال

 قنطار  4.1أكثر من   قنطار أو أقل   4.1 عينة القطن

 %   68 %   32 أكاال 

 %   18 %   82 بركات 
 %   92 %  8 شمبات 

 
فممي إنتاجيممة مختلمم    (Variance analysis)ئ يلخممن نتممائج تحليممل التفمماوت 2الجممدول د

 -م 80/1981المكاتمممب بمشمممروع الجزيمممرة خمممالل المواسمممم  عينمممات القطمممن الممممزروع علمممى مسمممتوى 
 م.90/1991

  105و51و 50زرعمممت القطمممن عينمممة أكممماال ،بركمممات وشمممبمات كمممان عمممددها   يالمكاتمممب التممم 
زرعمممت نفمممة العينمممة ممممن القطمممن لعمممدة مواسمممم خمممالل الفتمممرة  يمكتمممب علمممى التممموالي. المكاتمممب التممم 

إنتاجيمة  يك تمم إحتسماب التفماوت فم عوملت كمجموعة واحمدة. بعمد ذلم  م90/1991 -م 80/1981
 كل مجموعة ول ل المكاتب.
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ئ التفمممماوت فممممى اإلنتاجيممممة حسممممب العينممممة علممممى مسممممتوى المكاتممممب خممممالل المواسممممم 2جممممدول د
 م90/1991 -م 80/1981

 
 عينة القطن

 

أدنى 
 إنتاجية

أعلى  المتوسط
 إنتاجية

مستوىاألهمية/   Fقيمة  عدد المكاتب
 الداللة

 0.000 78.72 105 6.8 4.4 2.1 كل النوعيات 

 0.000 46.14 50 7.9 4.9 2.2 اكاال 
 0.24 1.40 105 6.2 3.5 1.3 بركات 
 0.000 15.47 51 7.0 5.7 2.6 شمبات 

وبنماء عليمه  ئ يبمين أن التفماوت فمى اإلنتاجيمة  ذو داللمة ل مل ممن أكماال وشممبات.2الجدول د
 الجزيرة فإلن األمر يتطلب األتى: ولغرض وضع أو تحديد األهداف وتقييم األداء في مشروع

 عدم وضع هدف إنتاجى موحد ل ل المشروع ول ل عينات القطن المزروع.  - 1
 يجب وضع أهداف مختلفة ل ل من أكاال وشمبات. - 2
 يمكن وضع هدف موحد للعينة بركات فى مختل  مكاتب المشروع.  - 3

ع الجزيممرة بتلممك فممى مؤسسممات ئ يقممارن متوسممط االنتاجيممة حسممب العينممة فممي مشممرو 3الجممدول د
 -م 80/1981وعلمممممى مسممممممتوى السممممممودان ككمممممل وذلممممممك خممممممالل المواسممممممم  يالقطممممماع العممممممام الزراعمممممم 

 م.90/1991
حقم مشروع الجزيرة مسمتوى إنتاجيمة أعلمى ممن أكماال وشممبات .إنتاجيمة مشمروع الجزيمرة ممن 

م % علممى 4% و 9 أكمماال فاقممت إنتاجيممة مؤسسممات القطمماع العممام الزراعممي اآلخممرى والسممودان ككممل بمم
م   24و  21التوالي في حين أن عينة شممبات فاقمت إنتاجيمة المؤسسمات اآلخمرى والسمودان ككمل  بم

م ي% على التوال % 5. أما إنتاجية العينة بركمات كانمت أقمل ممن ممما انتجتمه المؤسسمات األخمرى بم
 %.  6وفاقت متوسط االنتاجية ل ل السودان بم 

ى الجزيمرة مقارنمة بالمؤسسمات اآلخمرى والسمودان ككممل ئ متوسمط إنتاجيمة القطمن فم 3الجمدول د
 م.90/1991 -م 80/1981خالل المواسم 

 كل السودان  مشاريع القطاع العام الزراعي   مشروع الجزيرة  العينة  

 4.7 4.5 4.9 أكاال 

 3.3 3.7 3.5 بركات 
 4.6 4.7 5.7 شمبات 

 4.2 4.5 4.4 كل العينات 
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ط االنتاجية لمحاليل مختلفمة انتجمت بواسمطة المشمروع خمالل ئ يقارن بين متوس4الجمدول د
ومتوسط االنتاجية التى تحققت تحت تجارب البحوث الزراعية.االنتاجية  90/91 - 80/81الفترة 

% ، 78% ، 68في مشروع الجزيرة كانت أقل مما تحقم تحت تجمارب البحموث الزراعيمة بنسمبة  
ممممما يعكمممة أن علمممى التممموالي  ، المممذرة والقممممح % ل مممل ممممن القطمممن ، الفمممول السممموداني %71 81

مسممتوى األداء فممي مشممروع الجزيممرة متممدنى جممدا. يمكممن تحقيممم تحسممن فممى األداء مممن خممالل زيممادة 
اإلنتاجيممة دالتوسممع الرأسممىئ. لممذلك فاألبحمماث الزراعيممة والتوعيممة يمكممن أن تلعممب دور إيجممابى  فممي 

 هذا الخصوص. 
مممدول د الجزيمممرة مقارنمممة بإلنتاجيمممة البحممموث الزراعيمممة دكجمممم ئ إنتاجيمممة القطمممن فمممى مشمممروع 4الجم

 فدانئ/
 متوسط إنتاجية البحوث الزراعية  متوسط إنتاجية الجزيرة المحصىىول

 13.30        4.2  القطمن دقنطار/فدانئ
 2800 600 الفول السوداني

 3000 550 المممذرة
 1800 53.0 القممممح
ممط ئ توضممح أهميمم 4ئ ، د3ئ ، د2ئ ، د1الجممداول د ممداف وتحقيممم ة االنتاجيممة فممي التخطيم األهم

وكيممم  أن النتممائج المحققممة يمكممن مقارنتهمما بمماألداء التمماريخي دالبيانممات السممابقةئ، مممع أداء وحممدات 
ممة فممي نفممة مشممروع الجزيممرة ،فممى مشمماريع مشممابهة أو البحمموث الزراعيممة. ومثممل هممذه  أخممرى مشابهم

لتفمماوت بممين األداء الفعلممي مممن جهممة واألهممداف الجممداول يمكممن اسممتخدامها كتقممارير رقابيممة لتبممين ا
 واألداء التاريخي وأداء وحدات مشابهة من جهة أخرى. 

ئ يقمارن إنتاجية قطماع الزراعة في السودان مع الدول ذات اإلنتاجية العالية دمثل 5الجدول د
ن فمي % من نظيرة في مصر، وإنتاجية القطم 30مصر / أمريكائ إنتاجية القمح في السودان تمثل 

% مممن نظيممرة فممي أمريكمما. وأسمموأ انتاجيممة كانممت للممذرة والتممي تمثممل 67السممودان هممو األعلممى تمثممل 
% مممن انتاجيممة  27.9%  مممن المحقممم فممي أمريكمما. وكمتوسممط فاإلنتاجيممة فممي السممودان تمثممل 16

 الدول ذات اإلنتاجية العالية. 
األعلى إنتاجية د كيلو جرام ئ إنتاجية القطاع الزراعى فى السودان مقارنة بالدول 5الجدول د

 م. 1982 -م1979للفدانئ  خالل الفترة 
 النسبة %  الدول األعلى إنتاجية  السودان  المحصول   

 67 501 334 القطن  

 33 1085 362 الفول السوداني 
 16 1501 240 الذرة 
 30 1354 405 القمح 

 27.9 1242 346 المتوسط 
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القمول بمأن مقيما  اإلنتاجيمة مسمتخدم فمي مشمروع الجزيمرة بنماء على النقما  السمابم، يمكمن  
ومؤسسممات القطمماع العممام الزراعممي لتقيمميم األداء علممى مسممتوى الحواشممات د الحيممازاتئ، المكاتممب ، 
األقسام وعلى مستوى المشروع ككل. كذلك أظهرت الدراسة أن اإلنتاجية يمكمن اسمتخدامها لوضمع 

واألداء  يالسممممودان ومقارنتهمممما بمممماالداء الفعلمممم  يعممممي فمممم مؤسسممممات القطمممماع العممممام الزرا  يالمعممممايير فمممم 
 التاريخي وأداء المؤسسات المشابهة. 

 اإلنتاجية لتقييم السياسات :  3/1/5
وافقممت حكومممة السممودان علممى مقتممرح البنممك الممدولي ولممندو  النقممد الممدولي  1980فممي يونيممو 

وع الجزيمرة. وتمثلمت م فمي مشمر 81/1982وأعلنت سياسة جديمدة لت مون سمارية المفعمول فمي موسمم 
تحمت همذه الترتيبمات يمتم معاملمة الممزارعين  يأ .رديالسياسة الجديدة في تطبيم نظام الحساب الف

ممحساب الفممرد   يمعاملممة فرديممة فيممما يخممن اإلنتاجيممة ، الت لفممة ، اإليممرادات واألربمماح. بعممد نظممام الم
همذه المراكمز، حسمب مماتم  إتضح أن مشروع الجزيمرة مقسمم إلمى مراكمز مسممولية االنتماج المت اممل.

هذه الورقة، توجد حقيقة على مستوى المزارع، المكتب والقسم. هذه المراكمز تمثمل نقماط  يتعريفة ف
 يتم فيها إختبار وتطبيم وتقييم السياسات والتقنيات الجديدة.   ياإلرت از والت

ى تقيمميم مممن هممذه الورقممة خصممن للتحقممم مممن مممدى فائممدة مقيمما  االنتاجيممة فمم  يالجممزء التممال 
مئ أجممرى دراسممة الختبممار 1987نتممائج السياسممات علممى المسممتوى ال لممي لمشممروع الجزيممرة. دعبممدهللا 

ممممدى وجمممود اخمممتالف فمممي متوسمممط االنتاجيمممة لمحصمممول القطمممن قبمممل وبعمممد تطبيمممم  نظمممام الحسممماب 
الفممردي علمممى مختلمم  المسمممتويات فممي مشمممروع الجزيممرة. وقمممد وجممد أنمممه بعممد تطبيمممم نظممام الحسممماب 

ادت انتاجيمممة القطمممن بصمممورة ملحوظمممة علمممى مسمممتوى الممممزارع ، المكتمممب ، القسمممم وعلمممى ، ز يالفمممرد 
 مستوى المشروع ككل. 

لتقممدير دالممة اإلنتاجيممة لعينممة اكمماال و ويممل التيلممة  مممن  ئ يبممين معممادلتين لإلنحممدار6الجممدول د
 يمثمممل Dummyئ متغيمممر dالقطمممن تحمممت نظمممام الحسممماب المشمممترك ونظمممام الحسممماب الفمممردي .د

  (         تمثمل نظمام الحسماب الفمردي فمي حمين (d=1)د المشترك والفردىئ، حيث أن  النظامين
o  =(d  .تمثل نظام الحساب المشترك 

قنطار للفدان تحت نظام الحساب  2.46المعادلتين توضحان أن إنتاجية أكاال أعلى بمقدار 
القطمن  ويمل التيلمة تحمت الفردي مقارنة بإلالنتاجية تحمت  نظمام الحسماب المشمترك وبينمما انتاجيمة 
 قنطار للفدان.  0.73نظام الحساب الفردي فاقت تلك  تحت نظام الحساب المشترك بحوالي 

 
 

 ئ : 6جدول د
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معادلممة اإلنحممدار التقديريممة لعينممة اكمماال و ويممل التيلمممة مممن القطممن قبممل وبعممد نظممام الحسممماب 
 .  90/91 - 71/72الفردي في مشروع الجزيرة للفتمرة 

 - R  F 2 المقدرة  معادلة/دالة اإلنحدار  عينة القطن

Ratio 
DF T- 

value 
 مستىىوى 

 األهمية /الداللة 

 d 2.46 +3.66   =Y 0.69 45.01 20 6.7 0.00 اكاال  

 d 0.73 +3.66   =Y 0.21 4.75 20 2.18 0.04  ويل التيلة  
لي تموفر معلوممات والتحليل أعاله يفيد بأن االنتاجية كمقيا  تفيد في تقييم السياسمات وبالتما

 التخاذ القرار بخصوص توزيع دتوظيائ الموارد دالتخطيط االستراتيجيئ. 
 المدخل التكامل وإعداد الموازنات التقديرية وتحليل نقطة التعادل :  4/1/5

ئ يوضح هيكمل معمدل للموازنمة التقديريمة السمنوية إلنتماج محصمول القطمن بمشمروع 4الشكل د
وجود اإل ار النظرى الذى قمنا بتطويره على المستوى النظرى والذى  الجزيرة.الشكل يبرهن حقيقة

ئوالممممممدخل المتبقمممممممي Pد Profitئ والربحيممممممة Rد Revenueئ واإليممممممراد Cد Costالت لفممممممة  يقول أن
Residuals income دX ئ تعتمد على إنتاجية محصول القطن(Y).كدالة مباشرة 

م مما   ل ممل المقاييمم ممة التقليديممة فممىعليممه فممان اإلنتاجيممة تمثممل األسم مؤسسممات القطمماع  ة الماليم
العممام الزراعممى فممى السممودان وأنهمما فعليمما تستخمممدم فممي إعممداد الموازنممات التخطيطيممة ولتقممدير لممافي 
دخممل المزارعين.كممما يمكممن إعممداد هممذه الموازنمممات بتطبيممم مفهمموم مراكممز مسمممولية االنتمماج المت امممل 

قارنمممة الموازنمممات التخطيطيمممة بممماالداء الفعلمممى وذلممك علمممى مسمممتوى الحواشمممة ، المكتمممب والقسمممم ممممع م
 لتحديد االنحرافات والتعرف على مسبباتها. 

 : (Break-Even Yield)المدخل التكامل وتحليل نقطة تعادل اإلنتاجية  5/1/5
حاليا اليتم تصنيا ت اليا اإلنتاج في المؤسسمات الزراعيمة إلمى ت ماليا مرتبطمة بالمسماحة 

بحجمم اإلنتماج واإلنتاجيمة. ممن ناحيمة رقابيمة فمإلن همذا التصمنيا  مهممم  المزروعمة وت ماليا مرتبطمة
جمممدا ومفيممد ألغمممراض التخطيمممط والرقابممة حيممث أن الت لفممة المرتبطممة بالمسمماحة تعتبممر مممن الت مماليا 
الثابتة بينما الت لفة المرتبطة بحجمم االنتماج واإلنتاجيمة همي ت ماليا متغيمرة.إن تصمنيا  الت ماليا 

يرة مفيد فى عملية اتخاذ القرار ألن عن  ريم هذا التصمنيا يمكمن تحديمد وتحليمل إلى ثابتة ومتغ
 نقطة التعادل . 

ئ ممن همذه الورقمة  يمكمن تطبيقهما الحسماب 4علية فإلن المعادلة التي تم تطويرها في الجمزء د
م وذلمك لمشمروع الجزيمرة ككمل دأنظمر 91/92نقطة التعادل ل ل نوع من أنواع القطمن خمالل موسمم 

 ئ. 7جدول ال
   91/92ئ نقطة تعادل اإلنتاج لعينات القطن خالل موسم 7جدول رقم د

سعر القنطار  عينة القطن 
(q)  

نقطة تعادل متوسط  تكلفة القنطار تكلفة الفدان 
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 (z)  ثابته (v)   اإلنتاجية  متغيرة 
(K/F)Y  

 اإلنتاجية 
(K/F)Y 

 3.66 7.43 236 4,389 1,435 اكاال  

 1.57 6.19 191 3,422 2,379 بركات 
 3.34 4.51 269 3,799 1,435 شمبات  

 3.47 6.57 273 4,403 1,541 كل العينات  
 م 1992م/1991المصدر : التقرير االقتصادي السنوي لمشروع الجزيرة لعام 

قنطمار للفمدان ويرجمع  1.57ئ يبين أن نقطة تعادل اإلنتاجية للعينمة بركمات وهمي 7الجدول د
جنيمممه سممموداني للقنطمممار وأن ت لفتهممما  2.379رتفممماع أسمممعار بيعهممما والتمممي بلغمممت السمممبب فمممي ذلمممك ال
ئ دعالقة االنتاج بالت لفةئ ونتيجة لذلك فإلن هام  المساهمة لنوع بركات 191المتغيرة منخفضة د

 مرتفعة دفي تغطية الت اليا الثابتةئ. 
مممة التعمممادل والتمممي تمممم حسمممابها بواسمممطة وحمممدة بحممموث مشمممروع الجزيمممرة  لمممنفة الموسمممم أن نقطم

قنطممممممار للفممممممدان للعينممممممات أكمممممماال، وشمممممممبات،  4.4،  3.4،  4.8،  4.7م كانممممممت 1992م/ 1991
 بركات، والعينات األخرى دعلى التواليئ. 

االختالف بين نقاط التعادل كما تم حسابها فمي همذه الورقمة وتلمك التمى تمم حسمابها بواسمطة  
ة بحموث  ال تفمر  بمين الت ماليا المتغيمرة وحدة بحوث مشروع الجزيرة يعزى ببسما ة  إلمى أن وحمد 

 والت اليا الثابتة عند إحتساب نقطة التعادل.
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 ئ  هيكل الموازنة التقديرية السنوية إلنتاج القطن بمشروع الجزيرة. 4الشكل د
 ئ دبالفدانئ. Aالمساحة المقدرة د -
 ئ دبالقنطار للفدانئ.  Yاالنتاجية المتوقعة د -

 . ئ بالقنطارYAئ = دQاالنتاج د -

 ئ بالجنية السوداني.  qمتوسط سعر القنطار د -

 بالجنية السوداني.  A  q.yئ = Rإجمالي الدخل د -

 تكاليف اإلنتاج :

  ( :  Zالتكاليف الثابتة للفدان )

 - مخصبات  

 - مبيدات حشرات  
 - مبيدات األعشاب الضارة 

 - ر 
 - بذور

 - تجهيز األرض
 - رسوم األرض والماء

 -   خلع جذور القطن
 - ت لفة تمويل

 ىىىىىى 
 XXX كلفة الفدان 

  ====== 

  ( :  Vالتكاليف المتغيرة للقنطار )
 - لقيط القطن  

 - جواالت  
 - نقل

 - الحلج
 - ت لفة تمويل  

 ىىىىىى 
 XXX كلفة القنطار 

 ئ  C= د ZA  +VYئ = Cإجمالي كلفة االنتاج د
 

 ====== 

   C – Rئ = Pلافي الربح د
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  ئ كلفة رأ  المال Iد – Pئ = Xلدخل المتبقى دا
 ئ هي : Yنقطة تعادل انتاجية القطن د

Y = Z / (q-v) = قنطار/فدان 
 حيث 
  

Y =  .نقطة تعادل االنتاجية بالقنطار في الفدان 
Z =  .ت اليا ثابتة مرتبطة بالمساحة 

q =   .متوسط السعر للقنطار 
v = جمرتبطة باالنتا  ت اليا متغيرة  . 
تحليمل نقطمة التعمادل أعاله يعطى برهان إضافى لتداخل وت امل االنتاجية والمقاييمة الماليمة  

مد  األخمرى مثمل الت اليم  الثابتمة، والت اليم  المتغيممرة، السعمر، وهام  المساهمة ممما  يعطمي المزيم
ممممة االنتمممماج المت املممممة هممممي األنسممممب ل ممممز مسموليم ممممان عممممن أن مراكم تصممممميم نظممممم الرقابممممة مممممن البرهم

 والمعلومات في مؤسسات القطاع العام الزراعى في السودان. 
 مراكز مسئولية االنتاج المتكاملة واختيار عينة القطن:  6/1/5

البرمجمممة الخطيمممة همممي  ريقمممة رياضمممية لتنممماول ومعالجمممة مشمممكالت التوزيمممع األمثمممل للمممموارد 
عممددة بحيممث يممتم جنممي الفائممدة القصمموى والمثلممى  والتسممهيالت المحممدودة بممين اسممتخداماتها البديلممة المت

 من استغاللها.
إن سمممملمنا بمحدوديممممة المممممواردد وعلممممى وجممممه الخصمممموص األرض والممممماءئ المتاحممممة لمشممممروع  

األكممماال ، شمممممبات ، وبركمممماتئالتى تعظممممم  –الجزيمممرة إلنتمممماج خيممممارات ممممن عينممممات القطممممن  دمثممممل 
 معدالت االنتاجية. 

خطيمة هممو لتبيممان كيما أن النظممرة واالهتممام المشممترك بكممل الغمرض مممن اسمتخدام البرمجيممة ال
مممن االنتاجيممة والبيانممات الماليممة تبممدو مفيممدة للمممدى البعيممد أو للخطممط االسممتراتيجية فممي مؤسسممات 
القطاع العام الزراعى فى السودان. ولهذا السبب وبغرض الشرح فإلن النموذج دأي نموذج البرمجة 

ذ محصمول القطمن فقمط وأقتصمرت المحمددات فمى األرض والمماء الخطيةئ التالي قد تم تبسيطه بأخ
ولافي عائد المزارعين. عينات القطن الثالثمة األكماال، بركمات،و شممبات تمم تضممينها فمي المثمال 

 أو النموذج :
المعلومات المستخدمة في نموذج ومثال البرمجة الخطية الذي تتناوله مستقاة من مشروع 

% من المزارعين  40م. في هذا الموسم 1992م/ 1991سم الجزيرة عن محصول القطن للمو 
 ئ يلخن هذه البيانات. 8الذي قاموا بزراعة القطن لم يحصلوا على أية أرباح. جدول د
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 ئ : 8جدول د
المساحة  عينة القطن 

 بالفدان 

 متوسط االنتاجية 
 قنطار /فدان

إجمىىىىىىالي اإلنتىىىىىىاج 
 بالقنطار  

 متطلبات الماء 
 / للفدان 3م

خل صافي الد
 للفدان 

 جنيه سوداني
 2.525 4.100 430.940 7.43 58.000 اكاال  

 976 4.887 328.070 6.19 53.000 بركات 
 2.790 4.887 469.040 4.51 104.000 شمبات  
   1.228.050  215.000 اإلجمالي  

 م هي كما يلي : 1992م/ 1991المحددات التي أخذت في االعتبار لموسم 
 فدان.  215000نتاج القطن دكل العيناتئ المساحة المتاحة إل •

 متر مكعب .  968259472مياه الري المتاحة النتاج القطن  •

 جنيه سوداني.  468220380إجمالي لافي الدخل الذي حصل عليه  •

مياه الري واألرض هما أكثر العوامل محدودية فمي الزراعمة، لمافي المدخل للممزارع أعتبرأحمد 
همداف وتوقعمات الممزارعين الماليمة فمى اإلعتبمار عنمدما نحمدد التركيبمة المحددات لتمكيننا من أخمذ أ 

المثلى لعينات القطن المختلفة والتي تعظم االنتاج وفمي نفمة الوقمت تحقمم مسمتوى لمافي المدخل 
م من محصول القطن. إن أخمذ  المحمددات 1992م/1991الذي حصل عليه المزارعين في موسم 

افممم مممع  وتبممرهن فائممدة المممدخل الت مماملى والممذى يتمحممور حممول ئ تتو Physicalالماليممة والطبي يممة د
 ئ. IRPCمفهوم  مراكز مسمولية االنتاج المت املة د

م، السممؤال المطلمموب 1992م/1991بعممد فهممم وقبممول هممذه الحقممائم والمحممددات عممن الموسممم 
ج اإلجابممة عليممه بالمبرمجممة الخطيممة هممو : كيمما كممان مممن المفممروض توزيممع  األرض المتاحممة إلنتمما

م بممين العينممات المختلفممة للقطممن لتعظمميم االنتمماج وفممى نفممة الوقممت 1991/1992القطممن فممي موسممم 
تحقيم، على األقل، الدخل الذي حصمل عليمه المزارعمون فعليما فمى ذلمك الموسمم باسمتخدام األرض 

 والماء المتاحتين؟ 
يط، مممن المهممم أن نممذكر أن المحممددات أقتصممرت هنمما علممى األرض والممماء فقممط لغممرض التبسمم 

 ومن ثم فإلن معادلة البرمجة الخطية باستخدام الطريقة البسيطة هي كما يلي : 
    =(P)االنتاجية القصوى 

7.43x1 + 6.19x2 + 4.51x3                                              =   Maximum (P) 

 :Subject to  متوقفة على

        x 1   +             x 2       +           x 3    =   215,000 

4,100x1   +     4,887x2       +   4,887x3    =   968,259,472 

2,525x1   +        976x2       +   2,790x3    =  468,220,280 
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 ئ يوضح الحل األمثل : 9جدول د
 ئ الحل األمثل9جدول د

                       Constraints 0 

x5 

0 

x4 

4.51 

x3 

6.19 

x2 

7.43 

x1 
 

s  

215.000 0 0 1 1 1 1X 7.43 

85.098.972 0 1 787 787 0 4X 0 
75.676.972 1 0 265- 1549 0 5X 0 

  7.43X 215000 0 0 2.98- 1.24- 0 C=  (P)االنتاج
 

م فإلنممه كممان 1992م/1991وعليممه لزيممادة االنتاجيممة القطممن إلممى أقصممى حممد ممكممن فممي موسممم 
فدان فقمط بعينمة القطمن  215.000كل األرض المتاحة للقطن وهي على مشروع الجزيرة أن يزرع 

 أكاال. 
% ، وفي ذات الوقت فإلن لافي دخل المزارعين 23إذا تم هذا فإلن انتاجية القطن ستزيد بم 

% من لافي الدخل الفعلي الذي حصل 16جنيه سوداني والتي تمثل  75676840سيزيد بمبل  
م عليه. كما أن مياه الري المستخدمه  % 8متمر مكعمب والمذي يمثمل  85098872كمان سميخفض بم

ممممن الميممماه المسمممتهل ه فمممي انتممماج القطمممن. عليمممة يمكمممن القمممول بمممأن زيمممادة انتاجيمممة القطمممن إلمممى الحمممد 
األقصى تنتج عنه زيادة معتبرة في لافي الدخل وفى نفمة الوقمت يمؤدى إلمى إسمتخدام اقتصمادي 

 زراعة محاليل أخرى.  يمن الممكن أن تستخدم فكان  يوالت ي مياه الر  يلمياه الري ينتج وفرة ف
النتائج أعاله تبين أن اإلنتاجية ولمافى المدخل يمكمن زيادتهما ممن خمالل أسمتخدام معلوممات 

عمليمممة التخطممميط  ممممما يعمممزز التوافمممم فمممى اهمممداف األ مممراف المختلفمممة ذات  يماليمممة وغيمممر ماليمممة فممم 
سلوك األ راف حيمال المخما ر  يتسا  فاإلهتمام بمؤسسات القطاع العام للزراعى. كما تغزز اإل

 هذا المجال وتحقم إستخدام أمثل  للموارد المتاحة.  يتواجه العمل ف يالت
 االنتاجية وإعداد البحوث وصنع السياسة العامة :  7/1/5

ئ تعتبمممر المركمممز لجمممممع AUPACالوحمممدة االستشمممارية لمؤسسمممات القطممماع العممممام الزراعمممى د
ئ فممي السممودان، كممل الجهممات الخارجيممة PACsالعممام الزراعيممة د المعلومممات عممن مؤسسممات القطمماع

ئ. AUPACوالتممي لهمما اإلهتمممام بهممذه المؤسسممات تحصممل علممى المعلومممات التممي تحتاجهمما مممن د
 ئ تتأل  من : AUPACالتقارير المعدة بواسطة د

 المساحات المزروعة بالمحاليل المختلفة في كل مؤسسة زراعية.  •

 نوعية المحصول.  •

 لمنتج ومتوسط العائد. إجمالي ا •
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ئ مثممممل وزارة الماليممممة External Usersهممممذه التقممممارير متاحممممة للمسممممتخدمين الخممممارجين د
مدم  مراف أو الجهمات تستخم والتخطيط االقتصادي وبنك السودان والبنك الدولي ..... الخ. همذه األ م

ممال، المعلوممممات المتعلقممة باإلنتاجيممة فممي إعممداد تقاريرهمما السنويمممة ودراسمماتها دأنظمم  ر علممى سممبيل المثم
مممك المممدولي عمممام  مممر البنم مممودان عمممام 1966تقريم مممك السم مممر بنم مممة 1991م, وتقريم م، وعمممرض وزارة الماليم
 مئ. 1989م/1988والتخطيمط االقتصادي العام 

مي  مادي والبحمث االجتمماعي فم مة فمإلن وحمدات التخطميط االقتصم مر الزراعيم باإلضافة إلمى التقاريم
ممما المؤسسمممات الزراعيمممة فمممي الجزيمممرة والرهمممدئ تقممموم بإلعمممداد دراسمممات وعمممروض اقتصمممادية  دوخصولم

سنموية. باإلضافمة إلى متوسمط االنتاجيمة ل ل محصول والذي تبينه هذا العمروض فمإلن تموفر كمذلك 
ممد ل ممل محصممول، دأنظممر علممى سممبيل المثممال العممرض  ممي العائم معلومممات عممن ت لفممة االنتمماج ولافم

 لمشروع الجزيرةئ.  م1995م / 1994االقتصادي السنوي لموسم 
مممة ثبمممت فائمممدتها ألعممممال البحمممث، دأنظمممر علمممى سمممبيل المثمممال،  مممة باإلنتاجيم مممات الخالم المعلومم

مما  1987م الف ممر 1989العبيممد  مئ. وثبممت فائممدتها كممذلك للدراسممات الخالممة دعلممى 1987م واسحم
تأهيمل الجزيمرة سبيل المثال، دراسة الدائنين والمديونية والتسويم التي أعدت بواسطة مشروع إعمادة 

لشممرح األسممباب وراء  علممى مسممتوى المكتممب  مئ فممي هممذه الدراسممة فقممد اسممتخدمت االنتمماجي1990
 الزيمادة فمي مديونيمات المزارعيمن.

األمثلمة المممذكور أعماله حممول استخداممممات المعلوممات االنتاجيمممة يوضمح كيممم  أن المعلوممممات 
تلبممي  المؤسسممات الزراعيممةئ فمممي IPRCد املممة مراكممز مسمممولية اإلنتمماج المتالتممى يمكممن أن توفرهمما 

وتبعمما لممذلك  (External User of Information)متطلبمممات مسممتخدمي البيانممات الخممارجيين 
 )يمكمممن القمممول بمممأن مقمممايية االنتاجيمممة يمكمممن أن تقلمممن اإلختالفمممات فمممى فهمممم وتفسمممير الواقمممع

Perceptual differences) تضممارب فممى مختلمم  بممين األ ممراف المختلفممة ممممل سمميقلل مممن ال
 الجوانب المشتركة. 

وفرهممما تمحتويمممات همممذا القسمممم أن المعلوممممات المتممموفرة حاليممما ووتلمممك التمممى يمكمممن أن توضمممح و 
فممي مشممروع الجزيممرة ومؤسسممات القطمماع العممام الزراعممى األخممرى  مراكممز مسمممولية اإلنتمماج المت املممة

 تعكة األعمال واألنشطة المالية وغير المالية. 
فر نوعيمة ممن المعلوممات  ال تسمتطيع مراكزالمسممولية  التقليديمة توفيرهما وهمى تو  تلك المراكز

ئ. Productivity Informationممما نسممتطيع أن نطلممم عليهمما  مسمممى المعلومممات االنتاجيممة د
أكثمممر فائمممدة ممممن المعلوممممات  تلمممك المراكمممزالمعلوممممات االنتاجيمممة تجعمممل المعلوممممات المشمممتقاة ممممن 

 لية التقليدية لوحدها ألن مقيا  اإلنتاجية  يتميز بالموالفات التالية: المشتقاة من مراكز المسمو 
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ئ: وهممو هممدف اجتممماعي Out put / input ratioتعكممة النمممو دأي الزيممادة فممي  - 1
ومقيممما  لل فممماءة االقتصمممادية وممممن ثمممم فهمممي تتوافمممم ممممع الطبيعمممة المزدوجمممة لمؤسسمممات 

 صادية.القطاع العام من حيث أهدافها االجتماعية واالقت
كممما تعطممي نتممائج حقيقيممة عممن ال فمماءة : وهممى الزيممادة فممى نسممبة مخرجممات المنممتج إلممى  - 2

مممدخالت االنتمماج المسممتخدمة والناتجممة عممن التطممور فممى عمليممات اإلنتمماج واإلدارة وذلممك 
بمعممزل عممن التغيممر فممي أسممعار المممدخالت والمخرجات.عليممة يسممتطيع المحللممون الفصممل 

التغيمممر فمممي األسمممعار عمممن تلمممك  الناتجمممة عمممن التغيمممر فمممي  بمممين اإلنحرافمممات الناتجمممة عمممن
 ال فاءة االنتاجية والتى قد ت ون بسبب تغير فى المهارات أو الجهد المبذول. 

مقايية االنتاجية تتميز بالموضوعية إذا أنها تجد القبمول ممن المقميم المذي يقموم بتقييمهما  - 3
مكوناتها دعلى   (Standardization)والمنفذ الذي يتعامل بها وذلك يعزي إلى م يارية  

 سبيل المثل الفدان، القنطار، الطنئ. 
مما اإلنتاجيمممة دنسبمممة المخرجمممات إلمممى المنتجمماتئ تبممين أن مقاييمممة  - 4 الطريقممة التممي تقممما  بهم

في المنشمأة  (Transformation Process)االنتاجيمة تركز وتهتم بالعمليات التحويلية 
الماليممة وذلممك بإلالضممافة إلممى إهتمامهمما بالمخرجممات. عليممة فممإلن  والتمممي تتجاهلهمما المقممايية

 التممي (Efficiency and Effectiveness)اإلنتاجيمة تعكمة مممدى ال فماءة والفاعليمة 
 يتم بها إنجاز األعمال. 

 خىالصىىة نتائج الدراسة:  - 6
فقممط علممى ال ثيممر مممن البمماحثين والدارسممين سمممعوا أو يقولمموا  بممأن مقممايية االنتاجيممة موجممودة 

ئ فمي حممين أن Macro Economicمسمتوى اإلنتماج وعلممى مسمتوى السياسمة االقتصممادية ال ليمة د
 المقايية المالية توجد على مستوى المنشأة. 

مراكممز مسممممولية أوضممحت هممذه الدراسممة أن المعلومممات  د ماليممة وغيممر ماليممةئ والتممى يوفرهمما 
يمممة ،اكثمممر شممممواًل وفائمممدة مقارنمممة بمممما تممموفره ، والمممذى يرت مممز علمممى مقمممايية اإلنتاجاإلنتممماج المت املمممة

المناهج أو األ ر اآلخرى لتصمميم نظمم الرقابمة فمى مؤسسمات القطماع العمام الزراعمى فمى السمودان 
. تلمك المؤسسمات تناقم مع أهداف ، وأنشطة ، والتنظميم اإلدارى فمى تتسم و ت هذه المراكزحيث إن 

معالجممة المشمممكالت الناتجمممة مممن  مممر  شيممما  وبالتممالى فمممإلن المعلومممات التمممى يوفرهممما ستسمماعد فمممى 
األداء ومممن عالقممات اإلنتمماج الحاليممة مممما سمميؤدي إلممى تقلممين التعممارض والتضممارب  بممين مصممالح 

 األ راف ذات اإلهتمام وبالتالى يشجع  السلوك اإليجابي والمتسم نحو المخا ر واألهداف. 
فممممي مشممممروع الجزيممممرة و  برهنممممت هممممذه الدراسممممة أن مقممممايية االنتاجيممممة موجممممودة وتسممممتخدم فممممي

فممى السممودان وذلممك فيممما يخممتن بالجوانممب المختلفممة للتخطمميط و مؤسسممات القطمماع العممام الزراعممي 
الرقابة. وعلى سبيل التحديد فإلن اإلنتاجية مستخدمة في :التخطيط وتوزيع الموارد المتاحة، وضمع 
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األداء ، تحليل نقطة التعادل،  المعايير، إعداد الموازنات التقديرية السنوية ، تسجيل النتائج ، تقيم
تقيمميم سياسممة الدولمممة. عليممة يمكممن أن نخلمممن إلممى أنممة لممدينا مؤسسمممات توجممد وتسممتخدم فيهممما  وفممى

اإلنتاجيممة بمممداًل عمممن المقمممايية الماليمممة وعلمممى مسممتوى أعلمممى ممممن مسمممتوى التشمممغيل داإلنتممماجئ وذلمممك 
 ياسة االقتصادية ال لية. بعكة ما يقال أنها موجودة فقط على مستوى اإلنتاج وعلى مستوى الس

 المؤسسممممات الزراعيممممة         بينممممت هممممذه الدراسممممة أن مقممممايية االنتاجيممممة تسممممتخدم بواسممممطة إدارات 
ومممن خممالل معطيممات النقمما   .واأل ممراف الخارجيممة دالبمماحثين ولممانعى السياسمماتئ علممى السممواء

االنتماج علمى مسمتوى تبين أن استخدام تلك المعلومات سساعد في تقلين الفروقات بين  مقايية 
سياسممة االقتصمماد ال لممي وبممين ممما هممو سممائد داخممل  المنشممآت والمؤسسممات. كممما بينممت الدراسممة أن 

 مقيايية اإلنتاجية أكثر موضوعية مقارنة بالمقايية المالية التقليدية.
 ومدلوالت النتائج الخاتمة -7

حمول اإلنتاجيمة  كمحمور  والمذى يرت مز ،المدخل الت املى، مقارنة بالمنهجين ال لى والجزئى 
لتصميم نظم الرقابة والمعلومات، يوفر اإل مار األنسمب لتصمميم تلمك المنظم فمى مؤسسمات القطماع 

فممممى اإلعتبممممار أهممممدافها اإلقتصممممادية والماليممممة  يأخممممذ تسمممميطر عليهمممما الدولممممة وذلممممك ألنممممة  العممممام التممممى
مما يعمزز التنماقم واإلتسما  واإلجتماعية والتنموية ويتناسب مع  بيعة أنشطتها وتنظيمهما اإلدارى م

 بين أهداف وسلوك األ راف المعنية.
إن وجود وإستخدام مقايية اإلنتاجية على مستوى أعلى من مستوى اإلنتاج داخل منشاة فى 
دولة نامية يبرر القول بمأن إحتممال إسمتخدام مقمايية اإلنتاجيمة ومعلوممات اإلنتاجيمة فمى التخطميط 

ر الدولممة ، أى كلممما كانممت الدولممة أكثممر نممموًأ ، كلممما أقممل إسممتخدام والرقابممة يتممأثر سمملبيا بدرجممة تطممو 
 اإلنتاجية ومعلومات اإلنتاجية داخل المنشاة.

إن اإلنتاجيممة كمصممدر لمعلومممات التخطمميط والرقابممة علممى مسممتوى المنشممأة تتطلممب مزيممد مممن 
ليهما وكمذلك ع الفحن العملى والتطبيقى لإلختبار مدى إمكانيمة تطبيمم مفماهيم محاسمبة المسممولية

 العمل على دراسة ومعالجة اإلختالفات بين شيا  اإلنتاجية على مستوى المنشأة  وشياساتها علمى
 المستوى القومي أو ال لى . 

لتحقيمممم إسمممتخدام أمثمممل  للمممموارد المتاحمممة لمؤسسمممات القطممماع العمممام الزراعمممى فمممى السمممودان 
اإلعتبمار العائمد  علميهم األخمذ فمى،خالة األرض ومياه الرى، فإلن القائمين على تلمك المؤسسمات 

 المالى للمزارعين عند القيام بالتخطيط لتوزيع تلك الموارد بين البدائل المتوفرة . 
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 التنبؤ بتعثر شركات القطاع الخاص في السودان
 

 من منصور د. أبوزر محمد الجلي و أ. إلهام حسن فتح الرح
 خالصة:

تسعى هذه الورقمة إلمى تطبيمم  مر  التنبمؤ بتعثمر وإفمال  الشمركات علمى عينمة ممن شمركات 
 القطاع الخاص في السودان، والذي يعتبر من األقطار األفريقية األقل نموًا.

وكخطمموة أولممى، اسممتخدمت الدراسممة تحليممل الخصممائن و ممر  التصممنيا العريضممة الختبممار 
ر الواحمممد علمممى التنبمممؤ بتعثمممر الشمممركات فمممي بيممممة اقتصمممادية بسممميطة وأقمممل ممممدى قمممدرة نمممماذج المتغيممم 

تعقيمدًا. ثانيممًا، قامممت الدراسممة بتطبيممم نممموذج يلتمممان الشممهير دتحليممل التمممايز المتعممددئ علممى العينممة 
ول ممن بنسممبة نجمماح فممي التنبممؤ أقممل مممن تلممك التممي حققهمما فممي اقتصمماديات ناميممة ومتطممورة. ومممن ثممم 

ًِ ومهمممًا فممي  قامممت الدراسممة بإلعممادة تقممدير معلمممات نممموذج يلتمممان األلمملي مممما حقممم تحسممنًا كبيممرًا
معدالت التنبؤ بتعثر الشركات. وأخيرًا، وباستخدام  ريقة تحليل التمايز المتعمدد المتدرجمة  مورت 

نتائج نموذجي يلتمان األللي   علىهذه الدراسة نموذجًا من ثالث متغيرات أدى إلى تحسن كبير  
المعممماد تقمممديره ونجاحممه فمممي تصمممنيا الشمممركات إلممى فممممة الشمممركات المتعثمممرة وغيمممر ونممموذج التممممان 

 المتعثرة. 
 بلد أقل نموًا. –تحليل التمايز المتعدد  –خصائن  –كلمات رئيسة: تعثر الشركات 
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 مقدمة:
لتمممي لهممما مصممملحة مثمممل تعثمممر الشمممركات موضممموع اهتممممام كثيمممر ممممن األ مممراف بمممما فيهممما تلمممك ا

مباشممرة فممي منشممأة العمممل مثممل حملممة األسممهم، والممموظفين، والمقرضممين واآلخممرين الممذين لهممم اهتمممام 
مباشمممر أقمممل نسمممبيًا بمنشممماة األعممممال مثمممل الجهمممات الرقابيمممة والحكوميمممة. وقمممد انخر مممت كمممل همممذه 

بهما علمى همذه األ راف في تطوير نماذج تساعدها في التنبؤ بالتعثر والفشل، وبالتمالي تجنمب عواق
 المجموعات وعلى المجتمع بصورة أكبر.

وبالرغم من أن الدراسات التي سعت للتنبؤ بالتعثر ترجمع إلمى السمتينات الميالديمة ممن القمرن 
العشرين عندما كمان تحليمل النسمب الماليمة همو الطريقمة األساسمية والرئيسمة لمذلك، فمإلن السمعي إلمى 

للتنبمؤ بمالتعثر لمم يهمدأ. ويرجمع السمبب المرئية فمي أن إيجاد نموذج أمثل يحقم درجة نجاح عاليمة 
النمممماذج المطمممورة كانمممت عاممممة ممممن حيمممث أن نموذجمممًا واحمممدًا لمممم يكمممن ليناسمممب كمممل حممماالت التعثمممر 
المتنوعمممة إضمممافة لمممذلك، فمممإلن معظمممم الدراسمممات القائممممة تمممم تطويرهممما وإعمممدادها فمممي بيممممة اقتصمممادية 

 م النمو.متقدمة أو بلدان حققت تقدمًا كبيرًا على  ري
وتممم إعممداد عممدد قليممل مممن الدراسممات فممي إقتصمماديات أقممل نممموًا، والتممي يمكممن أن يممؤثر المنمما  

 االقتصادي السائد فيها على درجة نجاح النماذج المطورة والمعدة أساسًا القتصاديات متطورة.
ولهممذا فمممن الممكممن عمممل إضممافة حقيقيممة لعدبيممات القائمممة وذلممك بإلختبممار مممدى نجمماح أكثممر 

نممماذج المطممورة نجاحممًا فممي االقتصمماديات المتقدمممة، فممي االقتصمماديات األقممل نممموا، وممما إذا كانممت ال
 هذه النماذج تحتاج إلى تعديل، حتى تناسب هذه االقتصاديات األقل نموًا.

ولمممذلك فمممإلن همممذه الدراسمممة تحممماول تطبيمممم نمممماذج التنبمممؤ بمممالتعثر والعسمممر الممممالي القائممممة فمممي 
ركات القطماع الخماص فمي السمودان، والمذي يعتبمر إحمدى البلمدان األقمل األدبيات على عينمة ممن شم 

 نموًا، واختبار أدائها في هذا المنا  االقتصادي المختل  عن المنا  الذي  ورت فيه ألاًل.
وبنممماءًا علمممى تقيممميم النتمممائج المستخلصمممة، سمممتحاول الدراسمممة تطممموير نمممموذج إذا دعمممت الحمممال 

علممى التنبممؤ، علممى ضمموء معطيممات المنمما  االقتصممادي ومنمما   يحماول تحسممين قممدرة النممماذج القائمممة
 األعمال في السودان.

 استعراض األدبيات:
يمكممممن تقسمممميم الدراسممممات القائمممممة إلممممى مجممممموعتين هممممما: دراسممممات المتغيممممر الواحممممد ودراسممممات 

ئ 1966دTamari ئ وتممماري 1966د Beaverالمتغيممرات المتعممددة. وقممد ابتممدرها كممل مممن بيفممر 
ئ ومثلمممت تلمممك الدراسمممات محممماوالت جمممادة لمعالجمممة موضممموع التنبمممؤ 1971د Willcooوويل ممموكة 

بالتعثر المالي. وكان همدف تلمك المحماوالت المبكمرة اسمتخالص مؤشمرات للتعثمر ممن دراسمة سملوك 
ئ علمى متوسمط النسمب الماليمة، profile analysisالنسب المالية. وقد اعتمد تحليل الخصائن د

ئ على النسب المالية نفسمها بمداًل Dichotomous Class I fictionدبينما اعتمد تحليل التمايز 
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مممن متوسممطاتها. ول ممن عانممت تلممك النممماذج مممن عيممب رئممية نمماتج مممن اسممتخدامها للنسممب الماليممة 
المشهورة والتي غالبًا ما ت ون عرضة للتالعب ويمكن أن ينمتج عنهما تصمنيا متعمارض دزافقمرين 

Zavgren 1983.ئ 
ب إضممممافة إلممممى االعتقمممماد بممممأن نسممممبة واحممممدة ال يمكممممن أن تجسممممد كممممل وقممممد أدت تلممممك العيممممو 

المعلومممات بممما يؤهلهمما لتصممنيا حمماالت التعثممر، بالممدفع نحممو اسممتخدام أكثممر مممن نسممبة واحممدة فممي 
نسممممب ماليممممة والممممذي  مممموره تممممماري  تشمممممل عممممدةدراسممممات التنبممممؤ. ويعتبممممر مؤشممممر المخمممما ر والممممذي 

االتجممماه وممممع أن نمممموذج التممممايز المتعمممدد  ، محاولمممة مبكمممرة فمممي ذلمممك1966ئ فمممي عمممام Tamariد
 Hubertyئ كان مستخدما منذ الثالثينات الميالدية، في عدة مجاالت علمية دهيبرتي، MDAد

والدراسمممات التمممي تعقبمممت خطممماه جعلمممت منمممه  1968ئ فمممإلن تبنمممي يلتممممان للنمممموذج فمممي عمممام 1994
. ويقمموم النممموذج بممربط مجموعممة النممموذج األكثممر شممهرة وتفضممياًل بممين نممماذج التنبممؤ بممالتعثر والفشممل

ئ . ويمكمممن لنمممموذج التممممايز Discreteممممن المتغيمممرات المسمممتقلة إلمممى متغيمممر تمممابع ذو شممميم ثنائيمممة د
المتعمممدد أن يميمممز بمممين أثنمممين أو أكثمممر ممممن مجموعمممات البيانمممات بنممماءًا علمممى مجموعمممة مثاليمممة ممممن 

لشممركات التمي اسممتخدمها متغيمرات التصمنيا. وعليممه فمإلن النممموذج كمان ناجحممًا فمي تصممنيا عينمة ا
 يلتمان إلى شركات مفلسة وأخرى غير مفلسة. 

ئ بإلعممادة إجممراء دراسممة يلتمممان السممابقة مممع اخممتالف بسمميط Deakin 1972وقممد قممام ديكممن د
وهو شيامه باستخدام النسب المالية التي اقترحها بيفر بداًل من النسب التي استخدمها يلتممان. وقمد 

فممي النتممائج التممي تحصممل عليهمما يلتمممان. وقممد أبانممت دراسممة يلتمممان  أبانممت الدراسممات تحسممنًا مهممما
ئ أنمه ال يوجمد اخمتالف بمين نمموذج زيتما دمتفمرع ممن Altman and Spivak 1983وسمبيفاك د

دشممركة خممدمات ماليممةئ الممذي يجمممع بممين النممماذج  Value Lineنمموذج يلتمممان األلممليئ ومممنهج 
ئ Dambolena & Khoury 1980ا وخمموري دالرياضممية والقممرار البشممري. وقممد عممالج دامبلينمم 

مسمممألة عمممدم اسمممتقرار النسمممب الماليمممة، والتمممي يعتقمممد أنهممما تصممماحب الشمممركات المتعثمممرة. وقمممد حققمممت 
ًِ خالة في السنوات التي تبعد كثيرًا عن سنة التعثر واإلفال . وقد جادل  الدراسة نجاحًا محدودًا

علماتها تصح بالعينة المختارة فقمط أي ئ أن متغيرات نموذج يلتمان ومZavgren 1983زافقرين د
أنها ت ون لحيحة فيما يتعلم بالعينمة التمي تممت دراسمتها. وقمد أبانمت دراسمة أخمرى ممن قبمل بلموم 

ئ أن النممموذج المختممار يتممأثر بممالفترة الزمنيممة التممي تممم Moyer 1977ئ وممموير دBlum 1974د
 خاللها تطوير النموذج، وحجم الشركة، أو كالهما.

نماذج جديدة للتنبؤ بالتعثر والفشل من اجل التغلب على الفرضميات المقيمدة التمي  وقد برزت 
يجممب أن تتحقممم مممن أجممل أن يحقممم نممموذج يلتمممان نتممائج لممحيحة وغيممر قابلممة للمسمماءلة دجمموي 

ئ وتشمل هذه الفرضيات، عشوائية العينة، ومجتممع مسمتقل Joy & Tollefson 1975وتلفسون 
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تبماط بمين المتغيمرات المختمارة للتحليمل. وقمد اسمتخدمت همذه الدراسمات ل ل مجموعة، وعدم وجمود ار 
 ئ.MDAئ بداًل عن نموذج التمايز المتعدد دProbit/ Logitالطر  اإلحتمالية د

ئ يأخممذ فيممه المتغيممر Regressionنوعممًا مممن أنممواع تحليممل االنحممدار د Logitويعتبممر نممموذج 
ر كسريةئ فيما يعتبر القيمة المتنبأ بهما كلوغماريثم. التابع شيمة ثنائية كاملة مثل الصفر وواحد دغي

ئ وعبممد Abdelaziz & Lawson 1989وقممد جمعممت دراسممتان بواسممطة عبممدالعزيز والوسممن د
و ريقمة تحليمل التممايز  Logitئ، بمين  ريقمة Abdelaziz , et al   1989العزيمز ويخمرون د

يلتمممممانئ. كممممما اسممممتخدم أولسممممون المتعممممدد وبممممين متغيممممرات التممممدفم النقممممدي والنسممممب الماليممممة دنسممممب 
المشممروط والممذي يشممرط حممدوث الفشممل المممالي فممي سممنة معينممة  Logitئ تحليممل Ohlson 1980د

على حالة الفشل المالي في السنة األولى. ول ن كان النموذج أقل نجاحمًا ممن نمموذج يلتممان. وقمد 
 Probitو  Logitئ عممل أولسمون باسمتخدام كماًل ممن نمموذجي Zavgren 1983 مور زافقمرين د

لتقممدير احتماليممة الفشممل. ولممم يكممن اهتمممام زافقممرين منبعثممًا مممن التنبممؤ بممالتعثر كممما هممو معلمموم، ول ممن 
علممى تحليممل أهميممة مختلمم  المتغيممرات الماليممة ومعامالتهمما فممي التميممز بممين الشممركات المفلسممة وغيممر 

ثر واإلفمال  ممن نمماذج المفلسة. ول ن جاءت نتائج همذه النمماذج عموممًا أقمل دقمة فمي التنبمؤ بمالتع
 التمايز المتعدد السابقة.

وقد سعت مجموعة حديثة من الدراسات إلى إيجاد حلول لمشاكل نماذج التمايز المتعدد من 
ئ يعمرف بالشمبكات Artificial Intelligenceخمالل اسمتخدام نموع ممن بمرامج المذكاء الصمناعي د

طلبممات وفرضمميات تحليممل التمممايز. وال ئ والتممي ال تعتبممر مقيممدة بمتNeural Networkالعصممبية د
تتطلممممب هممممذه الطريقممممة أو تفتممممرض متغيممممرات مسممممتقلة أو منفصمممملة خطيممممًا عممممن بعضممممها. ويسممممتخدم 
الحاسب لمحاكاة العمليات من أجل التعرف على أنمماط سملوكية. ول من الدراسمات التمي اسمتخدمت 

لتنبمؤ بماإلفال  لمم ئ لKarles & Parakash 1987هذه الطريقة، مثل دراسة كمارلة وباراكما  د
ئ Coats & Fant 1993ت من ناجحمة بصمورة كبيمرة. وحمديثًا قارنمت دراسمة أعمدها كموتة وفانمت د

أداء كاًل من نماذج التمايز المتعدد والشبكات العصبية في تصنيا الشركات، على أسا  نموذج 
ئ نتائجمًا Altman et al 1994ونسب يلتمان، ووجدت تقاربًا في أدائهما. ووجد يلتمان ويخمرون د

مشممابهة حيممث أبممانوا أن نممموذج التمممايز المتعممدد، رغممم مسمماويه المشممار إليهمما، أدى أداءًا مممماثاًل أو 
ئ وأنمواع ممن over fittingأفضل من نموذج الشبكات العصبية. وقمد أشماروا إلمى مشمكلة "زيمادة" د

ر فمإلن الشمبكة العصمبية السلوكيات غير المنطقية التي تزيد بتزايد تعقيد هيكل الشبكات. وباختصما
ال تعوض عن درجة تعقيدها، وقد اقتمرح المؤلفمون إدمماج الشمبكة العصمبية فمي نمماذج ت امليمة ممع 

  ر  تحليل التمايز المتعدد.
وحمديثًا، حاولمت بعمض الدراسمات تحسمين القممدرة التنبؤيمة لتحليمل التممايز بإلدخمال متغيممرات أو 

ماليمممة. فعلمممي سمممبيل المثمممال، حممماول ريتشاردسمممون معلومممات إضمممافية فمممو  التمممي تتضممممنها النسمممب ال
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ن واليتنمين يتم نئ ضبط أثمر التبما ؤ االقتصمادي، وأدخمل اليRichardson et al 1998 ويخرون د
ئ نمموذج إداري دنمموذج إدارة المخمزون والنقديمةئ، فيمما جممع بماردو  Laitenen & Laitinenد
أظهمممرت همممذه الدراسمممات إجممممااًل  وقمممد  ،ئ متغيمممرات الصمممناعة والشمممركات الفرديمممةBardos 1998د

 تحسنًا في دقة التصنيا. 
وتم إجراء دراسات في اقتصاديات أخرى متقدمة ال تختل  في أسسها عن تلك التي أجريت 

 Elhennawy & Morrisفي الواليات المتحدة، مثل الممل ة المتحدة دمثال: الحناوي ومورية  

 Baetge, Hussيا دبادج، ها  ونيوها   ئ، وألمانMicha 1984ئ وفرنسا دمثال: ميشا  1983

and Niehaus 1988 ئ، واسمتراليا دبموثBooth 1983 ئ وكثمر يخمرون. كمذلك فقمد تمم إجممراء
ئ، ماليزيما دمثمال: Bhatia 1988دراسمات مماثلمة فمي اقتصماديات ناميمة مثمل الهنمد دمثمال: بهاتيما 

وأرجممواي دمثممال:  ئTa & Seah 1988ئ، سممنغافورة دمثممال: تمما وسمميح Biduin 1988بايممدن 
ئ وايطاليما دمثمال: يلتممان  ويخمرون Unal 1988ئ وتركيما دمثمال: أونمال Pascal 1988باسمكال 

Altman et al 1994. ئ 
ول ن في المقابل يوجد هناك عدد ضميل جمدًا ممن دراسمات فشمل وتعثمر منشمآت األعممال تمم 

النسمب الماليمة، كمؤشمرات تنبمؤ  إجراؤها في دول أقل نموًا . وعليه فإلن هذه الدراسمة تحماول تطبيمم
فردية، وكمجموعات في نموذج إحصائي مناسب على عينمة ممن الشمركات الخالمة فمي السمودان، 
القطر األفريقي األقل نموًا. وتحماول الدراسمة فعليمًا تطبيمم نمماذج التنبمؤ بالفشمل القائممة حاليمًا علمى 

ا علممى إمكانيممة تطمموير نممموذج حالممة الشممركات الخالممة فممي السممودان وتفممتح فممي نفممة الوقممت نفسممه
 مبسط  جديد يناسب الهيكل االقتصادي المبسط في البالد.

 البيانات والمنهجية:
يحتاج تجميع بيانات الشركات المتعثرة إلى تعريا ماهية التعثر وتحديد المجتمع المذي منمه 

ل إذ تمممت تختممار الشممركات، وفممي هممذه الدراسممة يعتبممر أن الشممركة قممد دخلممت مرحلممة التعثممر أو الفشمم 
تصمفيتها أو أعيمد تنظيمهما نتيجمة لت بممدها خسمارة تشمغيلية لمافية أو أنهمما عجمزت عمن دفمع ديونهمما 

م 1996م وحتمى عمام 1970وضرائبها في يجالها. ويمتم تحديمد حمدود المجتممع الزمنيمة بمالفترة منمذ 
 وأن ت ون الشركة مصنفة على أنها شركة قطاع خاص. 

كة قطاع خاص دخلت في حالة فشل على حسمب التحديمد شر  81تت ون العينة المبدئية من 
وبسمبب عمدم التجمانة فمي البيانمات أو عمدم توفرهما لعمدد ممن  1996 – 1970عاليمه خمالل الفتمرة 
شركة فقط في اختبار م يار اكتمال المعلومات ألجل تقدير المتغيرات. وتم  34السنوات، نجحت 

ئ وتم استبعادها ممن العينمة. وعليمه فقمد ضممت outliersتصنيا أربعة منها الحقًا كعينة  رفية د
 شركات نقل. 7شركات لناعية و  8شركة تجارية،   و  15العينة النهائية 
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وقممد تمممت مقابلممة كممل شممركة متعثممرة مممع أخممرى غيممر متعثممرة مممن نفممة الصممناعة ونفممة سممنة 
تطمابم تمام بمين المعلومات المالية وممن نفمة الحجمم تقريبمًا. وقمد واجهتنما لمعوبة كبيمرة فمي إحمراز 

شممركات المجممموعتين مممن حيممث الحجممم نتيجممة لشممح البيانممات وعممدم توافرهمما. وقممد تممم تجميممع بيانممات 
ئ نسمبة 18عينة الشركات من تقاريرها السنوية المدققة دالمراجعةئ، وقد تم حسماب الثمماني عشمرة د

بقت إعممالن ئ، ل ممل شممركة ول ممل سممنة مممن السممنوات التممي سمم 1ماليممة، والمممذكورة فممي الجممدول رقممم د
 التعثر والفشل المالي. وكانت العوامل التي تم أخذها بعين االعتبار في اختيار النسب هي:

توفر المعلومات التي تدخل في حساب النسب المالية المختارة ل ل الشركات خمالل الفتمرة  -
 الزمنية.

 ظهور النسب في األدبيات كمؤشرات مقبولة لوضع الشركة من حيث النجاح/ الفشل. -

طمموير مجموعممات بيانممات شمماملة علممى أسمما  الفمممات، مثممل الربحيممة، والنشمماط دالممدورانئ، ت -
 ئ Damboleno & Khoury 1980والسيولة، ونسب المديونية ددامبلينو وخوري 

وقممد تممم توثيممم محاسممن اسممتخدام هممذه النسممب فممي األدبيممات مممن ناحيممة عامممة وكممذلك فممي 
 شيا  الوضع المالي للشركات.

 (1الجدول رقم )
 النسب التي تم استخدامها في التحليل

 مؤشرات السيولة:
 ئ = رأ  المال العامل÷ إجمالي األلولWC/ TAنسبة رأ  المال العامل/ إجمالي األلول د -1
 ئ = األلول المتداولة ÷ الخصوم المتداولة.CA/CLنسبة التداول دالسيولةئ د -2

 مؤشرات الربحية:
 لدخل ÷ إجمالي األلول.ئ = لافي اP/TAالعائد على األلول د -3
 ئ = لافي الدخل ÷ المبيعات.P/Sهام  األرباح على المبيعات د -4
 ئ =  الربح التشغيلي ÷ إجمالي األلول.OP/TAالربح التشغيلي إلى إجمالي األلول د -5
 ئ = الربح التشغيلي ÷ المبيعات.OP/Sهام  الربح التشغيلي د -6
 ئ = األرباح المحتجزة ÷ إجمالي األلول.RE/TAاألرباح المحتجزة إلى إجمالي األلول د -7

 مؤشرات النشاط والدوران:

 ئ = المبيعات ÷ األلول الثابتة.S/ FAدوران األلول الثابتة د -8
 ئ = المبيعات ÷ إجمالي األلول.S/ TAدوران إجمالي األلول د -9

 ÷ المبيعات. الخصوم المتداولةئ –ئ = داأللول المتداولة WC/Sرأ  المال العامل إلى المبيعات د -10
 ئ = المصاريا ÷ اإليرادات التشغيلية.EXP/Sالمصاريا إلى اإليرادات التشغيلية د -11

 مؤشرات المديونية:

 ئ = الدخل النقدي ÷ إجمالي الديون.CF/TDالتدفقات النقدية إلى إجمالي المديونية د -12
 ئ = إجمالي الديون ÷ إجمالي األلول.TD/TAنسبة المديونية د -13
 ئ = الدخل التشغيلي ÷ مصاريا الفائدة.EBIT/Iالفائدة دنسبة تغطية  -14
ئ = الممممدخل النقممممدي المتمممماح لتغطيممممة المصممممايا الثابتممممة ÷ CF/ FCنسممممبة تغطيممممة المصمممماريا الثابتممممة د -15

 المصاريا الثابتة.
 ئ = الدخل التشغيلي ÷ المصاريا الثابتة.OP/ FCالدخل التشغيلي للمصاريا الثابتة د -16
 ئ = لافي حقو  المل ية ÷ إجمالي الديون.NW/ FCإجمالي الديون د لافي حقو  المل ية إلى -17
 ئ = الخصوم المتداولة ÷ إجمالي األلول.CL/TAالخصوم المتداولة إلى إجمالي األلول د -18

ستسممتخدم المختصممرات اإلنجليزيممة ل ممل نسممبة ماليممة فيممما تبقممى مممن هممذه الورقممة نسممبة ملحوظىىة:  
 لسهولتها.
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 (:Profile Analysis: )النتائج: تحليل الخصائص
مممن أجممل تحديممد قممدرة النسممب الماليممة الفرديممة للتمييممز بممين الشممركات المتعثممرة وغيممر المتعثممرة، 
تمت مقارنة بين النسب المالية للمجموعتين في العينة المختارة. وبما أن كل شركة عضو في كمل 

لممراجح أن تعممزي إلممى مجموعممة قممد تمممت مقابلتممه بعنايممة، فممإلن أي اختالفممات توجممد بعممد ذلممك، مممن ا
وض ية التعثر والفشل أو عدمه. ويتوقع أن ت ون الشركة المتعثرة والفاشلة عمومًا أقل كفاءة، أقل 
سيولة وأقل ربحية شياسًا إلى الشركة غير المتعثرة والفاشلة. ومن الضروري اإلشارة إلى أن مقابلمة 

نة تستبعد أثر عوامل التعثمر الخارجيمة دمزاوجةئ الشركات المتعثرة بالشركات غير المتعثرة في العي
 ئ.Beaver 1966والتي قد تخفي وتعتم على العالقة بين النسب المالية والفشل دبيفر 

ئ متوسممطات النسممب الماليممة الثممماني عشممر وانحرافاتهمما الم ياريممة 3ئ ود2وتعكممة الجممداول د
السمنة التمي تعثمرت أو  على التموالي. وقمد تمم حسماب النسمب الماليمة ل مل شمركة ألربعمة سمنوات قبمل

 فشلت فيها الشركة .
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 (2الجدول )
 المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري  - الشركات المتعثرة

 النسبة 
 المتوسط  عدد السنوات قبل التعثر 

1 2 3 4 
WC/TA-Mean -1.08 -0.45 -0.15 0.05 -0.41 

S. D 2.87 1.62 0.9 0.77 1.54 
CA/CL - Mean 1.47 1.22 1.52 1.65 1.46 

S. D 2.2 1.53 1.63 1.69 1.29 
P/TA  -   Mean -0.66 -0.12 -0.08 -0.02 -0.22 

                S. D 1.22 0.52 0.29 0.85 0.56 
P/S     -   Mean -1.25 -0.53 -0.45 -0.84 -0.68 

S. D 3.14 1.33 1.07 4.43 1.54 
OP/TA - Mean -0.54 -0.26 -0.14 -0.08 -0.26 

S. D 1.21 0.96 0.33 0.85 0.71 
OP/S   -   Mean -1.26 -0.75 -0.61 -0.76 -0.74 

S. D 3.1 1.49 0.98 4.25 1.41 
RE/TA - Mean -0.76 -0.59 0.05 0.14 -0.29 

S. D 3.93 3.15 0.53 0.47 1.89 
S/FA   -   Mean 10.45 19.69 19.01 19.68 43.71 

S. D 30.59 29.95 30.64 31.99 140.22 
S/TA  -   Mean 1.99 1.89 1.16 1.48 1.63 

S. D 4.5 2.44 1.38 2.05 1.84 
WC/S  -  Mean 

S. D 
-1.06 
3.52 

-1.21 
4.25 

-0.906 
2.22 

-2.94 
10.53 

-1.53 
4.37 

EXP./S - Mean 
S. D 

1.46 
3.83 

1.06 
1.41 

0.65 
0.72 

1.32 
4.01 

1.12 
1.48 

CF/TD-   Mean -0.498 0.09 0.105 -0.44 -0.18 
S.D. 1.16 0.7 0.52 5.77 1.52 

TD/TA - Mean 1.91 1.25 0.99 0.806 1.24 
S.D. 2.69 1.52 0.75 0.648 1.23 

EBIT/I -  Mean -250.43 -151.94 -69.42 -221.44 -173.31 
S.D. 532.88 1052.79 428.88 641.49 496.73 

CF/FC -  Mean -144.6 -246.83 24.18 -164.98 -133.06 
                 S.D. 320.25 630.49 574.12 630.59 372.8 

OP/FC -  Mean          -395.96 -384.85 -125.13 -257.79 -290.93 

                S.D. 647.22 789.48 424.91 649.39 472.2 
NW/TD -Mean    1.57 1.52 2.52 5.45 2.76 

                S.D. 3.81 3.12 4.91 12.97 4.78 
CL/TD - Mean    1.81 1.14 0.89 0.71 1.14 

               S.D. 2.71 1.54 0.78 0.68 1.26 

 meanالمتوسط الحسابي   =  
  S.Dاالنحراف الم ياري = 
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 ( 3الجدول رقم )
 الشركات غير المتعثرة

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية 

 النسبة 
 عدد السنوات قبل التعثر 

 المتوسط  4 3 2 1

WC/TA -Mean 0.22 0.19 0.19 -0.1 0.125 
S. D 0.27 0.29 0.26 1.31 0.5325 

CA/CL - Mean 1.82 2.07 1.46 7.3 3.2 
S.D 2.4 2.6 1.75 34.4 9.5 

P/TA   - Mean 0.13 0.16 0.09 -0.03 0.09 
S. D 0.17 0.19 0.2 0.42 0.17 

P/S     - Mean 0.28 0.09 0.03 0.01 0.1 
S. D 1.17 0.22 0.21 0.23 0.36 

OP/TA –Mean 0.01 0.01 0.02 -0.07 -0.007 
S. D 0.44 0.57 0.25 0.43 0.33 

OP/S – Mean 0.21 -0.03 -0.04 -0.09 0.01 
S. D 1.19 0.37 0.26 0.33 0.42 

RE/TA – Mean 0.13 0.104 0.06 0.07 0.09 
S. D 0.32 0.16 0.14 0.13 0.16 

S/FA – Mean 51.7 52.53 48.75 37.6 47.65 
S. D 111.09 84.44 130.61 103.01 98.46 

S/TA – Mean 1.83 2.78 1.58 1.17 2.04 
S. D 2.29 3.97 1.84 1.11 1.75 

WC/S – Mean 0.169 -0.226 -0.682 -0.886 -407 
S. D 1.98 1.63 4.22 4.56 2.98 

EXP./S - Mean 0.3 0.22 0.28 0.24 0.26 
S. D 0.35 0.24 0.26 0.247 0.22 

CF/TD – Mean 0.32 0.58 0.29 0.093 0.32 
S. D 0.97 1.1 0.87 1.11 0.79 

TD/TA - Mean 0.65 0.73 0.68 0.895 0.738 
S. D 0.26 0.64 0.33 1.33 0.447 

EBIT/I – Mean -30.02 8.81 -44.42 -45.04 -27.67 
S. D 261.6 214.21 406.38 291.61 286.22 

CF/FC – Mean 0.95 50.27 38.17 -2.28 21.78 
S. D 275.68 280.96 632.45 345.45 357.05 

OP/FC – Mean -42.27 -2.03 18.41 -27.01 -13.23 
S. D 272.43 350.84 664.41 373.21 393.6 

TD/NW- Mean 4.36 5.13 -9.42 5.45 1.38 
S. D 15.35 12.92 107.54 26.15 26.68 

CL/TD – Mean 0.63 0.74 0.76 0.93 0.76 
S. D 0.31 0.66 0.51 1.33 0.49 

 meanالمتوسط الحسابي   =  
  S.Dحراف الم ياري = االن
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ئ علممى مممدى األربعممة أعمموام التممي سممبقت تعثممر أو فشممل 3ئ و د2وتبممرز النتممائج فممي الجممدول د
الشمممممركة، أن متوسمممممط نسمممممب السممممميولة والربحيمممممة والمممممدوران للشمممممركات المتعثمممممرة والفاشممممملة منخفضمممممة 

ونيممة ومتناقصممة مقارنممة بممنفة النسممب للشممركات التممي لممم تتعثممر أو تفشممل، فممي حممين أن نسممب المدي
عاليمممة ومتزايمممدة بممماقتراب سمممنة التعثمممر أو الفشمممل. إضمممافة لمممذلك فمممإلن متابعمممة متوسمممطات المتغيمممرات 
المالية للشركات غير المتعثرة أو الفاشلة، تعكة استقرارًا نسبيًا وفي بعض األحيان تتحسن خمالل 

اسمة سملوك النسمب الفترة التي تمت خاللها الدراسة. وتبرز الرسوم البيانية في الملحم دأئ لهمذه الدر 
 المالية خالل الفترة.

وعمومًا فإلن الرسوم البيانية في الملحم تشير إلمى أن تلمك النسمب قمادرة، فمي األسما ، علمى 
 ئمعلمممممة ت دوقممممد اسممممتخدمنا اختبممممار  –إبممممراز الصممممعوبات الماليممممة المسممممتقبلية للشممممركات المتعثممممرة 

Student -T  واختبار إفF  ا بين متوسمطات المجمموعتين. لدراسة أي اختالفات مهمة إحصائي
 ئ كالتالي:Hoد يوبصورة أكثر تحديدًا فقد تم اختبار هذه االختالفات، بتحديد الفرض العدم

Ho  غ  ف= م   ف:  م  
 ئ :Hiوالفرض البديل د

Hi  لنسب الربحية، والسيولة، ومعدل الدوران و:    غ  فم  <  ف= م 
Hi  لنسب المديونية.    غ  فم  >  ف= م 

 = متوسط الشركات المتعثرة أو الفاشلة ف:  م حيث 
 = متوسط الشركات غير المتعثرة أو الفاشلة. غ فم       

ئ متغيمرًا ممن 12ئ إلى اختالفات مهمة إحصمائيًا ألثنمي عشمر د4وتشير النتائج في الجدول د
ة الثالثممة للسممنة الثانيممة، وسممبعة للسممن 11ئ متغيممرًا فممي السممنة األولممى التممي تسممبم الفشممل، و18عممدد د

ونسبة واحدة فقط كان بينهما اختالفًا مهمًا إحصائيا في السنة الرابعة. وعليه يتم رفض اإلفتمراض 
العممدمي ونخلممن إلممى أن هنمماك اختالفممًا مهمممًا بممين متوسممطات مجتمممع المجممموعتين وجمماءت نسممبة 

همما إخممتالف األربمماح / إجمممالي األلممول وكممذلك التممدفقات النقديممة / إجمممالي الممديون كممأهم نسممب بين
 بين النسب المختارة.
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 ( 4الجدول رقم )

 اختبار تساوي المتوسطات 

 

 النسبة 
 عدد السنوات قبل التعثر 

1 2 3 4 

WC/TA -2.52** -2.13** -1.98*** 0.53 

CA/CL -2.50** -1.94*** 1.42 -0.9 

P/TA -3.49* -2.83* -2.56** 0.006 

P/S -2.52** -2.52** -2.41** -1.04 

OP/S -2.42** -2.57** -3.1* -0.86 

OP/TA -2.35** -1.34 -2.12** -0.07 

RE/TA -1.23 -1.21 -0.16 0.71 

S/FA -2.29** -2.01** -1.21 -0.91 

S/TA 0.18 -1.05 -1.01 0.74 

WC/S -1.67 -1.18 -0.257 -0.98 

EXP./S 1.66 3.23* 2.63* 1.47 

CF/TD -2.94* -2.04** -0.98 -0.49 

TD/TA 2.55** 1.73*** 2.03** -0.33 

EBIT/I -2.03** -0.819 -0.23 -1.37 

CF/FC -1.89* -2.36** -0.09 -1.24 

OP/FC -2.76* -2.43** -1 -1.69 

NW/TD 0.31 -0.298 0.74 2.002** 

CL/TA 2.38** 1.31 0.76 -0.78 

ئ أن مسمتوى األهميمة اإلحصمائية فممي معظمم المتغيمرات والنسممب 4ويتضمح ممن الجمدول رقممم د
يزيممد مقارنممة بالشممركات غيممر المتعثممرة والفاشمملة عنممدما تقتممرب لحظممة التعثممر أو الفشممل. وبنمماءًا علممى 
هذه النتيجة، سوف نلجأ إلى استخدام النسب التي ظهر فيها اختالفًا مهممًا إحصمائيًا بمين العينتمين 
لتحليمممل إضمممافي. وسممملفًا يمكننممما أن نتوقمممع أن تبمممرز النسمممب التمممي يكمممون هنممماك فيهممما اختالفمممًا مهمممما 
إحصائيا أن تحقم قموة تصمنيفية قويمة فمي تحليمل التممايز المتعمدد فمي األجمزاء التاليمة ممن الدراسمة. 

ر ويظهممر جليممًا مممن الجممدول أن االخممتالف بممين نسممب الربحيممة للشممركات المتعثممرة أو الفاشمملة  وغيمم 
المتعثممرة أو الفاشمملة مهممم إحصممائيًا لمعظممم الفتممرات الزمنيممة التممي شممملتها هممذه الدراسممة. كممذلك هنمماك 
اختالفمممات مهممممة إحصمممائيا بمممين نسمممب المديونيمممة حيمممث أبمممرزت نسمممبة التمممدفم النقمممدي إلمممى إجممممالي 

أقمل  ئ أهم االختالفات وأقواها. ول ن في المقابل، أبانت نسب النشاط والدورانCF/TDالمديونية د
 االختالفات المهمة بين النسب.

تشممير  Fئ حيممث أن شمميم إف 5أممما االخممتالف بممين تبمماين المجممموعتين فيعكسممه الجممدول رقممم د
إلمممى وجمممود اختالفمممات مهممممة إحصمممائيًا لمعظمممم المتغيمممرات والسمممنوات. وهمممذه النتيجمممة ربمممما تنممماقض 

جممزاء التاليممة، فيممما يخممن االفتراضممات التممي تحكممم تحليممل التمممايز المتعممدد، والممذي يسممتخدم فممي األ



 180 

افتراضممات التوزيممع االحتمممالي لمجموعممة الشممركات المتعثممرة أو الفاشمملة وغيممر المتعثممرة أو الفاشمملة. 
ئ فمممإلن هممذا االخمممتالف لممية ذو أهميمممة ألن همممدف Ohlson 1980ول ممن، وكمممما أشممار أولسمممون د

طلممب االفتراضممات التحليممل هممو تأسممية أداة تمييممز، إضممافة لممذلك، فممإلن تبنممي  رقممًا إحصممائية ال تت
لمم ينمتج عنهما تحسمنًا  Probit و  Logit  المقيدة المصاحبة لتحليل التمايز المتعدد، مثمل نمماذج 

ذو أهميممة فممي زيممادة قممدرة تنبممؤ النممماذج بالفشممل المممالي. وحتممى إضممافة مقممايية عممدم الثبممات، مثممل 
ل التمممايز المتعممدد فممي االنحممراف الم يمماري للنسممب الماليممة، لممم تضمم  كثيممرًا لممما يحققممه نممموذج تحليمم 

 لورته األللية.
 ( 5الجدول رقم )

 اختبار تساوي التباين بين النسب

 

 عدد السنوات قبل التعثر  النسبة 

 1 2 3 4 

WC/TA 117.62 * 30.92 * 12  * 2.93 * 

CA/CL 3.16 * 2.94 * 1.15 415 * 

P/TA 54.29 * 7.77 * 2.1 ** 4.12 * 

P/S 7.16 * 36.43 * 25.49 * 372.19 * 

OP/S 7.6 * 2.88 * 1.77 3.88 * 

OP/TA 6.81 * 16.22 * 14.35 * 168.51* 

RE/TA 147.47 * 373.88 * 15.42 * 12.4 * 

S/FA 13.19 * 7.95 * 18.17 * 10.27 * 

S/TA 3.86 * 2.63 * 1.78 3.38 * 

WC/S 3.15 * 6.79 * 3.61 * 5.33 * 

EXP./S 122.05 * 33.63 * 7.92 * 292.65 * 

CF/TD 1.44 2.48 * 2.85 * 26.88 * 

TD/TA 109.38 * 5.59 * 5.11 * 4.197 * 

EBIT/I 4.15 * 24.16 * 1.11 4.84 * 

CF/FC 1.35 5.04 * 1.21 3.33 * 

OP/FC 5.64 * 5.06 * 2.44 * 3.03 * 

NW/TD 2.29 ** 1.04 1.94 ** 75.67 * 

CL/TA 74.23 * 5.52 * 2.29 ** 3.83 * 

 %1*  تشير إلي األهمية اإلحصائية عند مستوي األهمية         
 %5** تشير إلي األهمية اإلحصائية عند مستوي األهمية 

ئ Dichotomous Classificationوفممي الجممزء التممالي، فممإلن  ممر  التمييممز اإلحصممائية د 
لشممركات سمميتم تطبيقهمما الختبممار درجممة نجمماح النسممب الماليممة، بممداًل عممن متوسممطاتها، فممي تصممنيا ا

 Beaverإلممى مجموعمممات متعثممرة أو فاشممملة أو غيمممر متعثممرة أو غيمممر فاشمملة. وكمممما يقمممول بيفممر د
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ئ فمممممإلن مقارنمممممة متوسمممممطات المتغيمممممرات تقمممممدم رؤيمممممة محمممممدودة ألن تفسمممممير االخمممممتالف بمممممين 1968
 المتوسطات مشروط على مدى تداخل التوزيعات االحتمالية.

 التصنيف التمايزي:
مييزية في هذه الدراسة مع استثناء واحد وهو أننا سنسمتخدم عمدد سيتم تطبيم  ريقة بيفر الت

مرات التصنيا الصحيحة كمقيا  ومؤشر على النجاح، ولية عدد مرات الخطأ فمي التصمنيا، 
والتي تنتج عن استخدام كل واحدة من النسب لفترة أربعة سنوات قبل الفشل. وهكذا فقد تم حساب 

م مجموعممة الشممركات إلممى عينممات فرعيممة، كممل واحممدة تحتمموي نسممبة ماليممة ل ممل شممركة، وتممم تقسممي 18
على نص  الشركات، وبعد ذلك تم ترتيب الشركات في كل عينة فرعية حسب شيم نسبها المالية. 
وقد تم بعد ذلك اسمتخدام شيممة كمل نسمبة فمي كمل عينمة فرعيمة، والتمي حققمت أقمل عمدد ممن أخطماء 

نيا الشركات في العينة الفرعية الثانية، وبعد ذلك في التصنيا، كقيمة ارت ازية لهذه النسبة لتص
تمممم عكمممة همممذه الطريقمممة بحيمممث يمممتم تحديمممد شيممممة إرت ازيمممة ل مممل نسمممبة فمممي العينمممة الفرعيمممة الثانيمممة 
لتصنيا الشركات في العينة الفرعية األولى. وتم بعد ذلك حساب التصنيا الصمحيح النماتج عمن 

ربعممة سممنوات قبممل التعثممر والفشممل. وقممد تممم اعتبممار اسممتخدام كممل واحممد مممن النسممب الماليممة لفتممرة األ
 أفضل المتغيرات هي التي نتج عن استخدامها أعلى نسب تصنيا لحيحة للشركات.

 



 182 

  (6الجدول رقم )

 التصنيفي لنماذج التمايز  ألداءا

 

 

 النسبة

 عدد السنوات قبل التعثر

1 2 3 4 

النجاح 
 الكلي

خطأ   
النوع 
 األول

خطأ النوع 
 الثاني

لنجاح ا
 الكلي

خطأ   
النوع 
 األول

خطأ النوع 
 الثاني

النجاح 
 الكلي

خطأ   
النوع 
 األول

خطأ النوع 
 الثاني

النجاح 
 الكلي

خطأ   
النوع 
 األول

خطأ 
النوع 
 الثاني

WC/TA 67 43 23 63 47 27 55 50 40 47 63 43 

CA/CL 73 30 23 65 36 30 58 53 30 50 56 43 

OP/S 80 10 30 72 27 30 73 37 17 48 63 40 

P/S 80 27 13 80 30 10 73 40 13 63 60 13 

P/TA 80 30 10 72 47 10 72 42 17 65 10 60 

OP/TA 78 13 30 70 40 20 60 40 40 60 57 23 

RE/TA 68 60 3 67 67 10 65 60 10 53 70 60 

S\TA 72 37 20 53 53 40 57 57 30 45 67 43 

S/FA 70 47 13 57 50 37 52 37 60 50 40 60 

WC/S 83 17 17 80 3 37 78 3 40 78 13 30 

EXP./S 75 20 30 72 33 23 57 37 50 57 37 50 

CF/TD 85 16 13 78 16 20 72 53 3 67 33 33 

EBIT/I 80 17 23 80 13 27 75 17 33 65 57 13 

CF/FC 78 20 23 77 37 10 75 47 3 58 63 20 

TD/NW 73 47 7 62 57 20 63 40 33 48 40 63 

OP/FC 72 27 30 72 20 37 70 37 23 57 60 27 

TD/TA 72 53 03 67 47 20 62 53 23 53 70 23 

NW/TD 67 57 10 65 57 13 62 63 12 53 80 03 

CL/TA 60 53 27 52 67 30 52 63 33 55 77 13 

دالفاشملةئ كشمركات  ئ يشير إلى احتمال تصنيا الشركات المتعثرةType I Errorالخطأ من النوع األول د -1
 غير متعثرة دفاشلةئ.

ئ تشممير إلممى احتمممال تصممنيا الشممركات غيممر المتعثممرة دوغيممر Type II Errorالخطممأ مممن النمموع الثمماني د -2
 الفاشلةئ كشركات متعثرة دفاشلةئ.

ئ نتممائج عمليممة التصممنيا التمممايزي مممع ترتيممب هممذه النسممب داخممل كممل 6ويقممدم الجممدول رقممم د
ة للجممدول يتبممين أن معظممم النسممب الماليممة نجحممت فممي تصممنيا الشممركات مجموعممة. وبنظممرة فاحصمم 

بمعدالت دقة عالية، وخالة نسب الربحية التي كانت أقوى المؤشرات. وتأتي نسب المديونية في 
المرتبمممة الثانيمممة بمممأداء قممموي مماثمممل ونسمممب خطمممأ منخفضمممة، فمممي حمممين أن نسمممب السممميولة والمممدوران 

 طأ عالية من الدرجة الثانية.أظهرت قدرة تصنيفية متوسطة ونسب خ
ئ والتصمممنيا Profile Analysesعلمممى المممرغم ممممن النجممماح النسمممبي لتحليمممل الخصمممائن د

ئ ، فممإلن همممذه الطممر  ال تممزال تعمماني مممن عيممموب Dichotomous Classificationالتمممايزي د
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رت ازيممة. النسممب الماليممة التممي تتمثممل فممي أنهمما ال تمموزع توزيعممًا  بي يممًا حممول المتوسممط أو القيمممة اإل
إضافة إلى ذلك، فإلن الطريقتين ال تسمحان بالتفاعل بين هذه المتغيرات. وعليمه فمإلن همذه الدراسمة 
تتقممدم خطمموة إلممى األمممام لدراسممة النممماذج التممي تسمممح بالتضمممين والتفاعممل المتممزامن لهممذه المتغيممرات 

 في النماذج اإلحصائية.
 النماذج المتعددة:

ئ والمممذي يعتبمممر MDAسمممتخدام تحليمممل التممممايز المتعمممدد دفمممي همممذا الجمممزء ممممن الدراسمممة يمممتم ا
امتدادًا لتحليل النسب المالية اآلحادي، من أجل تحديد الخصائن المالية، في شكل نسمبة ماليمة، 
والتي تميمز بمين الشمركات المتعثمرة أو الفاشملة وغيمر المتعثمرة أو غيمر الفاشملة. ويمتم إجمراء الدراسمة 

نحمو التمالي: أواًل، يمتم إجمراء نمموذج يلتممان األلملي بكمل متغيراتمه التطبيقية في هذا الجزء علمى ال
ومعامالتممه المقممدرة. ثانيممًا، يممتم االحتفمماظ بمتغيممرات يلتمممان األلمملية، مممع إعممادة تقممدير معامالتهمما. 

 ثالثًا، يتم تقدير نموذج جديد تتم حساب وتقدير متغيراته ومعامالته من عينة هذه الدراسة.
 (   Z- Score Originalاألصلي ) تقدير نموذج آلتمان

بممما أن كممل الشممركات المتضمممنة فممي هممذه الدراسممة هممي شممركات خالممة، فممإلن نممموذج يلتمممان 
والممذي أولممى بممه للشممركات الخالممة يعتبممر مناسممبًا لعينتنمما المسممتخدمة فممي  ئZ- Scoreالمعممدل د

 كما يلي:هذه الدراسة. ونموذج يلتمان للشركات الخالة دغير المدرجةئ يكتب رياضيًا 
Z  =0.717  1  +0.847  2  +3.107  3  +0.420  4  +0.998  5 

 حيث:
 =  رأ  المال العامل ÷ إجمالي األلول. 1 
 =  األرباح المحتجزة ÷ إجمالي األلول. 2 
 =  األرباح قبل الفائدة والضريبة ÷ إجمالي األلول 3 
 لديون.=  القيمة السوشية لحقو  المل ية ÷ القيمة الدفترية ل 4 
 =  المبيعات ÷ إجمالي األلول  5 
Z   مؤشر عام   = 

 (:Re-estimationإعادة تقدير معامالت نموذج آلتمان: )
ئ ممع إعمادة تقمدير معامالتهما Zتتمثل الخطوة الثانية في االحتفاظ بمتغيمرات نمموذج يلتممان د

نسممبة ألن المتغيممرات ئ مممن بيانممات عينممة هممذه الدراسممة، وتنبممع أهميممة هممذه الخطمموة Coefficientsد
يمكن أن ت ون مرتبطة وخالة بالعينة التي استخدمت في تقديرها، ممع إمكانيمة تأثرهما  هومعامالت

، ومممموير  Blum 1974، بلممموم  Zavgren 1983بمممالفترة الزمنيمممة وحجمممم الشمممركات دزافقمممرين 
Moyer 1977.ئ 
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ئ Kinner & Gray 1994دأنظممر كينممر وقممري  SPSS Directوباسممتخدام  ريقممة  
ومتغيممممرات نممممموذج يلتمممممان، ظهممممر أن الدالممممة التمييزيممممة التاليممممة تعطممممي أفضممممل نتممممائج تمييممممز بممممين 

 -الشركات:
Z  =0.87  +0.1336  1  +0.136  2  +0.992  3  +0.044  4  +0.120  5 

ئ خصمممائن كمممال 7ويبمممرز الجمممدول رقمممم د، والمتغيمممرات فمممي المعادلمممة كمممما تمممم تعريفهممما سمممابقاً 
 تمان األللي والنموذج المعاد تقدير معامالته، مع مناسبة النموذجين العامةالنموذجين، نموذج يل

 ئ7جدول رقم د
 Zيلتمان    خصائن نموذج

اإلحصائي   2F /X الثابت  5  4  3  2  1  
 ة

نموذج يلتمان  
 األللي 

0.71

7 
0.84

7 
0.10  

3 
0.42

0 
0.99

8 
- 20.33 0.01 

نموذج يلتمان  
 المعاد تقديره 

0.13

3 
0.13

6 
0.99

2 
0.04

4 
0.12

0 
0.87 14.78 0.01 

 األهمية اإلحصائية: مستوى المعنوية
 النموذج الجديد:

تتمثل الخطموة الباشيمة فمي اسمتخدام العينمة لتطموير نمموذج تطبيقمي دتجريبميئ جديمد يمكمن أن 
يناسمممب بيانمممات العينمممة أكثمممر ممممن متغيمممرات يلتممممان، وعليمممه والسمممتبعاد أي أهميمممة مسمممبقة ألي ممممن 

ئ وبعممد إجممراء عممدة عمليممات Discriminantد SPSSوم باسممتخدام  ريقممة برنممامج المتغيممرات  نقمم 
حاسمموبية علممى عممدة نسممب ماليممة وجممد أن هنمماك ثممالث نسممب ماليممة تعطممي القممدرة التنبؤيممة األعلممى. 

 وكانت الدالة التميزية النهائية التي تم التولل إليها كالتالي:
 **Z  =0.015  +0.203  1  +0.639  2  +0.561  3 

 حيث:
 =  األلول المتداولة ÷ الخصوم المتداولة.  1 
 =  الربح التشغيلي ÷  إجمالي األلول.  2 
 =  التدفم النقدي  ÷  إجمالي نسب المديونية.  3 

ولهممذا النمممموذج قابليمممة تلقائيممة حيمممث أنمممه يجمممع ثمممالث نسمممب مهمممة ومت املمممة، فممممن أجمممل أن 
ل ممن الربحيممة تفقممد شيمتهمما إذا عانممت الشممركة مممن تحممتفظ شممركة بعافيتهمما فيجممب أن تحقممم أرباحممًا، و 

عدم توفر السيولة. وكذلك، فإلن النقدية هي األلل المتمداول األكثمر مسماعدة للشمركات فمي فتمرات 
في بلد من البلدان األقل نموًا يعاني فيه النما  ممن لمعوبات  تأكيداً الصعوبات االقتصادية، وهذا 
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دون التعمرض للخسمائر إضمافة لمذلك فعمدم تموفر االئتممان في تحويل األلول المتداولة إلى نقدية ب
واألسوا  المالية المتطورة كلها عوامل تضاف إلمى أهميمة همذه النسمب للشمركات فمي بلمد أقمل نمموا. 
كما أن األموال في هذه البلدان شحيحة وتعاني األسوا  الرأسمالية وأسوا  النقد فيها من الضمع  

 ئ.Ghatak 1995مزدوجة ومعقدة دجاتاك،  وعدم التطور كما تعاني من هيكيلة
ئ خصممممائن النممممموذج األخيممممر، وتشممممير شيمممممة كمممماي سممممكوير العاليممممة 8ويبممممرز الجممممدول رقممممم د

والمهمممة إحصممائيا فممي الجممزء أ مممن الجممدول، إلممى قمموة التمييممز اإلضممافية المهمممة التممي يحققهمما كممل 
 اإلعتبار. متغير بعد أخذ مستوى التمييز الذي حققته بقية المتغيرات سلفًا في

 ئ8جدول رقم د
 خصائن النموذج الجديد 

 األهمية   XZ الثابت 3س 2س 1س الجزء )أ(
 و 001 16.358 015 561 639 203 المعامل

    8.67 7.12 6.29 الجزئي*  Fمعامل 
    0.0016 0.0017 0.001 األهمية اإلحصائية 

 مصفوفة االرتباط المجمعة الجزء دبئ
  2  3     

 2        .00670     
 3     0.1557     0.022     

 الجزئي يشير إلى التمييز اإلضافي الذي حققه المتغير الواحد. F* معامل 
ئ فممإلن ترتيممب المتغيممرات حسممب إسممهامها النسممبي 8وكممما يوضممح الجممزء دأئ مممن الجممدول رقممم د

ئ CF/TDالمديون د إلى القوة التمييزية للمجموعة، يشمير إلمى أن نسمبة التمدفم النقمدي إلمى إجممالي
أكثممر المتغيممرات إسممهامًا فممي القمموة العامممة للنممموذج، وهممذه النتيجممة ال تبعممث علممى الدهشممة حيممث أن 

ئ كأحسممن متغيممر للتنبممؤ، كممما أن هنمماك اعتقممادًا 1966هممذه النسممبة نفسممها كممان قممد اختارهمما بيفممر د
ئ أن الفممر  بممين 4واسممعًا بممأن النقديممة هممي العنصممر األكثممر تحسممبًا للممديون ويوضممح الجممدول رقممم د

متوسط المتغيرات للشركات المتعثمرة أو الفاشملة وغيمر المتعثمرة أو الفاشملة كمان مهممًا إحصمائيًا فمي 
ئ المتعلممم بالتصممنيا التمييممزي أن 6السممنة األولممى والثانيممة قبممل الفشممل، بينممما يبممين الجممدول رقممم د

عاليمة وخطمأ ممن النموع  ئ حققمت معمدالت نجماحCF/TDنسبة التدفم النقدي إلى إجمالي الديون د
األول منخفضمممًا لمعظمممم السمممنوات تقريبمممًا. أمممما المتغيمممر المممذي نمممال الترتيمممب الثممماني فهمممو نسمممبة المممربح 

ئ والتمي تمثمل نسمبة ربحيمة وكانمت ممن أقموى المتغيمرات OP / TAالتشمغيلي / إجممالي األلمول د
ئ اختالفًا قويًا 4قم دئ. وكذلك، يبين الجدول ر 1977ئ ويلتمان ويخرون د1968في نماذج يلتمان د

ومهمممًا إحصممائيًا بممين متوسممطات الشممركات المتعثممرة والفاشمملة وغيممر المتعثممرة والفاشمملة بينممما يعكممة 
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ئ خطممأ مممن النمموع األول لممغيرًا. أممما المتغيمر الممذي حمماز علممى الترتيممب الثالممث فهممو 6الجمدول رقممم د
ولة، ومرة أخرى فهي قد مثلت نسبة األلول المتداولة / الخصوم المتداولة، والتي تمثل مؤشر سي

ئ. وقممد ثبممت أن 1977ئ ويلتمممان ويخممرون د1966متغيممرًا مشممتركًا هامممًا فممي كممال مممن دراسممة بيفممر د
نسبة التداول هذه لها قوة أكبر من مؤشرات السيولة األخرى مثل نسبة رأ  المال العاممل ديلتممان 

Altman 1993 ات فمي الجمزء دبئ ممن الجمدول ئ. كذلك فإلن معامل اإلرتباط البينمي بمين المتغيمر
ئ يبين ارتبا ا ض يفًا وغير مهم إحصائيًا بين المتغيرات التي  تم اختيارهما كمدليل إضمافي 8رقم د

ئ فممإلن افتممراض إسممتغاللية النسممب Johnson 1970كممما أبممان جونسممون دو علممى قوتهمما التمييزيممة. 
تعمددة. أمما إسمتخدام نسمب ماليمة المالية المتبادل يعتبر مهممًا ممن أجمل لمالحية تحليمل التممايز الم

 ذات ارتباط عالي وقوي فيؤدي إلى عدم استقرار معامالت الدالة الناتجة.
 مقارنة نماذج المتغيرات المتعددة:

 في هذه الدراسة نقوم باستخدام المعايير التالية في مقارنة نماذج المتغيرات المتعددة:
 دقة التصنيا العام للعينة. •
 لة.تحديد الشركات الفاش •

 دقة تصنيا الشركات غير الفاشلة. •

ئ نتائج مقارنة النماذج الثالثة خمالل األربمع سمنوات التمي سمبقت 9ويوضح الجدول رقم د
التعثر والفشل المالي، ويبمين الجمزء دأئ دقمة التصمنيا العمام للنمماذج. ولمم يكمن نمموذج يلتممان 

مهممممة إحصممائيًا علمممى أن الغيممر  tاأللمملي ناجحممًا عموممممًا فممي تصمممنيا العينممة، وتممدل معلممممة 
النموذج لية أفضل حااًل من عملية تصنيا عشوائية، ول من كماًل ممن نمموذج يلتممان المعمدل 
ونموذجنا الذي  ورناه في هذه الدراسة أظهرا نسمب دقمة أعلمى فمي السمنة األولمى والثانيمة التمي 

سنتين. ول من سبقت التعثر والفشل، حيث تفو  نموذجنا على نموذج يلتمان المعدل في كال ال
 لم يكن أداء النموذجين مقنعًا في السنة الثالثة والرابعة التي سبقتا التعثر والفشل.
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 ( 9الجدول رقم )
 الدقة التصنيفية لنماذج التحليل التمايزي 

 

 الجزء األول: الدقة التصنيفية العامة د%ئ 

 عدد السنوات قبل التعثر
         نموذج 

 Z قيمة األصلي t (a ) 
   Zنموذج

 المعاد تقديره
  tقيمة 

(a) 

النموذج 
 لجديد

 t  قيمة 

(a) 

1 55 .77 80 4.64* 87 5.68* 
2 45 -.77 67 2.63* 75 3.87* 
3 43 -1.08 65 2.32** 60 1.55 
4 25 -3.87* 55 .77 53 .464 

       
 الجزء ب: الدقة التصنيفية في التعرف علي الشركات المتعثرة د%ئ 

 التعثر  عدد السنوات قبل
  نموذج 

Zقيمة األصلي t (a ) 
   Zنموذج

المعاد 
 تقديره

  tقيمة 
(a) 

النموذج  
 لجديد

 t  قيمة 
(a) 

1 67 1.86 *** 63 1.42 77 2.92* 
2 50 0 33 1.86**

* 
53 -.33 

3 54 .44 33 1.86**
* 

27 -2.55** 

4 37 -1.42 17 -3.61* 17 -3.65* 
       

 في التعرف علي الشركات غير المتعثرة  الجزء ج: الدقة التصنيفية(%)

 عدد السنوات قبل التعثر 
  نموذج 

Zاألصلي 
 t (a قيمة

) 
   Zنموذج

 المعاد تقديره
  tقيمة 
(a) 

النموذج  
 لجديد

 t  قيمة 
(a) 

1 43 -.76 97 5.15 * 97 5.12 * 
2 40 -1.09 100 5.48* 97 5.12* 
3 33 -

1.86*** 
97 5.15* 93 4.74* 

4 14 -3.94* 93 4.71* 90 4.38* 
       

(a) t = (proportion correct - .5) / ((.5 (1-.5)/n)1/2 (Altman 1993) 

 %1*  تشير إلي األهمية اإلحصائية عند مستوي األهمية 
 %5** تشير إلي األهمية اإلحصائية عند مستوي األهمية 

نجمماح عامممة بلغممت ئ األلمملي حقممم نسممبة Zئ فممإلن نممموذج يلتمممان د9وكممما يبممين الجممدول رقممم د
% فقممط فممي السممنة الثانيممة التممي 45% فممي السممنة األولممى التممي سممبقت التعثممر والفشممل المممالي، 55

سبقت التعثر والفشل المالي، وتدهورت النسبة بصورة تدريجية في السنوات الثالثة والرابعة السابقة 
قمدرة علمى التنبمؤ حمين ئ األلملي أقمل Zللفشل المالي. وتبين النتائج أن معامالت نمموذج يلتممان د

تم تطبيقها على عينة هذه الدراسة. وقد كشفت كثيمر ممن الدراسمات أن نسمبة نجماح نمموذج يلتممان 
تتممأثر بممالفترة الزمنيممة أو حجممم الشممركات فممي العينممة أو كالهممما. وباإلضممافة لهممذين العمماملين، فممإلن 

إلممى االخممتالف بممين  ئ يمكممن تعزيتهمما9معممدالت النجمماح المنخفضممة التممي تظهممر فممي الجممدول رقممم د
البيمممة االقتصممادية لبلممد أقممل تطممورًا وبممين اقتصمماد متطممور مثممل اقتصمماد الواليممات المتحممدة. ويمكممن 

%ئ والمواردة فمي دراسمة يلتممان ال يمكمن 93الخلوص إلمى أن نسمبة النجماح العاليمة فمي التصمنيا د
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لشممركات الخالممة الحصممول عليهمما عنممدما يطبممم النممموذج بحممذافيره علممى عينممة جديممدة مختلفممة مممن ا
فممي بلممد أقممل تطممورًا. وهكممذا فممإلن هممذه النتيجممة تبممين أيضممًا أن معممامالت نممموذج يلتمممان ونسممبة أدائممه 

 العامة تتأثر بالعينة المستخدمة.
 

وعمومممًا فممإلن أداء النممماذج الممثالث فممي التعممرف علممى الشممركات المتعثممرة والفاشمملة وهممو األكثممر 
رة والفاشمملة، مختلمم  تماممما عممن األداء العممام لهممذه أهميممة مممن التعممرف علممى الشممركات غيممر المتعثمم 
ئ أن نموذجنمما المطممور هنمما يتفممو  علممى نممموذج 9النممماذج. ويظهممر الجممزء دبئ مممن الجممدول رقممم د

يلتمان قبل سنة وسنتان من سنة التعثر والفشل المالي، ول من نمموذج يلتممان يظهمر وبصمورة غيمر 
ذج يلتمممان المعممدل حقممم أدنممى نسممبة أداء متوقعممة نسممبة تصممنيا ناجحممة عاليممة، فممي حممين أن نمممو 

ول ن إنعكة هذا المنوال في التعرف على الشركات غير المتعثمرة والفاشملة، حيمث لمم يكمن نمموذج 
يلتمممان األلمملي ناجحممًا إ القممًا فممي التعممرف علممى شممركات هممذه المجموعممة، ول ممن الجممزء دجئ مممن 

ئ كممان مقارنمما ومتشممابهًا مممن Zدل دئ يظهممر أن أداء نموذجنمما ونممموذج يلتمممان المعمم 9الجممدول رقممم د
 حيث دقة التصنيا للعينة.
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 الخاتمة:
هدفت هذه الدراسة إلى فحن خصائن عينة من الشركات المتعثرة والفاشلة وغير المتعثرة 

غير الفاشلة في السودان، القطمر األفريقمي األقمل نمموًا، ممن أجمل تطموير نظمام إنمذار مبكمر كمي  أو
 ات التي تواجه مشاكل.يكون أداة للتعريا بالشرك

ومن أجل تحقيم هذا الهدف حاولت هذه الدراسة تطبيم  ر  متعمددة للتنبمؤ بالفشمل، قاممت 
الدراسة أواًل بتطبيم تحليل الخصائن ومؤشرات التصنيا التمايزي والتي ابتدرها بيفر وقد أبانمت 

لسميولة وبعمض نسمب النتائج أداء نسبي قوي لمعظم النسب المالية خالة نسب المديونية ونسمب ا
الربحية. وعلى كل فإلن نسب الدوران أو النشاط كانت منخفضة خالل فترة الدراسمة ويجمب التنويمه 
إلى أن السودان كان يعاني من تضخم مرتفع خالل الفترة، والتي كان االحتفماظ خاللهما بالبضمائع 

دان ألن البلمد تنقصمه والسلع خيارًا احسن من بيعها، وهمذا لمحيح بدرجمة اسمتثنائية فمي حالمة السمو 
األسمموا  الماليممة القويممة ويعمماني مممن مشمماكل فممي تمموفر العملممة الصمم بة. بعممد ذلممك، قامممت الدراسممة 

ئ والذي  وره للشركات الخالة، على Zبتطبيم نوع من أنواع نماذج يلتمان للتنبؤ بالفشل دنموذج
لمممحيحة بلغمممت  عينمممة دراسمممتنا ووجمممدت أن أداء النمممموذج لمممم يكمممن قويمممًا وقمممد حقمممم نسمممب تصمممنيا

% فممي سممنة واحممدة، وأثنممين وثالثممة وأربعممة سممنوات قبممل التعثممر والفشممل %25، %43، %45، 55
 على التوالي.

ئ باسمتخدام بيانمات العينمة، وقمد Zmidelوتم بعد ذلك إعادة تقدير معامالت نموذج يلتمان د
% 80رتفعت إلى تحسنت القدرة التنبؤية للنموذج بصورة مهمة لدرجة أن درجة التصنيا الناجح ا

% ، في سنة واحدة، واثنين ، وثالثمة ، وأربعمة سمنوات قبمل التعثمر والفشمل %55 ، %65 ، 67، 
 على التوالي.

ول ممن وباسممتخدام نممموذج تحليممل التمممايز المتعممدد علممى مراحممل،  ممورت هممذه الدراسممة نممموذج 
يراديمممه دمؤشمممر قليمممل المتغيمممرات يشمممتمل فقمممط علمممى نسمممبة التمممداول دمؤشمممر سممميولةئ ونسمممبة القممموة اإل

ربحيةئ ونسبة تدفم نقدي إلى إجممالي المديون دمؤشمر مديونيمةئ. وقمد حقمم النمموذج تحسمنًا معتبمرًا 
% فمي السمنة 53% و 60% و 75% و 86.67في معدل التصنيا الصحيح والمذي ولمل إلمى 

 األولى والثانية والثالثة والرابعة التي سبقت التعثر والفشل على التوالي.
نمممت همممذه الدراسمممة بمممين النمممماذج المممثالث وفمممم نسمممبة تصمممنيفها الصمممحيحة العاممممة، وأخيمممرًا، قار 

وقممدرتها علممى التعممرف علممى الشممركات المتعثممرة والفاشمملة، وقممدرتها علممى التصممنيا الممدقيم للشممركات 
غيممر المتعثممرة والفاشمملة. وتبممين النتممائج أن النممموذج المطممور فممي هممذه الدراسممة يتفممو  علممى نممموذجي 

معدل في قدرته العامة على التصنيا الصحيح، في السمنة األولمى والثانيمة قبمل يلتمان األللي وال
التعثر والفشل، بينما أظهر نتائج مشابهة ألحسن نمموذج بمين نمموذجي يلتممان فمي السمنتين الثالثمة 

 والرابعة قبل التعثر الفشل.
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األولمممى وقمممد تحقمممم نفمممة المنممموال فمممي التعمممرف علمممى الشمممركات المتعثمممرة والفاشممملة فمممي السمممنة 

والثانية قبل التعثر والفشل، أما بالنسبة للسنة الثالثمة والرابعمة قبمل التعثمر والفشمل فلمم تفلمح النمماذج 
الممثالث فممي التعممرف علممى الشممركات المتعثممرة والفاشمملة، ول ممن بالنسممبة للتعممرف علممى الشممركات غيممر 

وكمذلك نموذجنما المذي تمم  المتعثرة أو غيمر الفاشملة فمإلن نمموذج يلتممان األلملي أظهمر أداءًا متميمزاً 
تطمممويره فمممي همممذه الدراسمممة. أمممما نمممموذج يلتممممان األلممملي فقمممد فشمممل فشممماًل ذريعمممًا فمممي التعمممرف علمممى 

 الشركات غير المتعثرة أو غير الفاشلة.
وخاللممة، فمممإلن همممذه الدراسمممة أبانمممت أن اسمممتخدام  ممر  ونمممماذج بسممميطة فمممي بيممممة اقتصمممادية 

مممن نممماذج معقممدة تممم تطويرهمما فممي االقتصمماديات  مبسممطة يمكممن أن يممؤدي وظيفممة مماثلممة أو أحسممن
المتقدمممة إضممافة لممذلك فممإلن الممثالث نسممب المت املممة والتممي ظهممرت فممي النممموذج األخيممر وهممي نسممبة 
الربحيممة، والسمميولة، ونسممبة التممدفم النقممدي إلجمممالي الممديون، لهمما قابليممة  بي يممة فممي اقتصمماد غيممر 

سممة أنممه فممي مثممل هممذا االقتصمماد فممإلن الربحيممة متقممدم مثممل االقتصمماد السمموداني. وقممد أوضممحت الدرا
 والسيولة هما مداخل لنجاح منشآت األعمال.
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 دراسة مسحية لطرق تقييم المشاريع الرأسمالية
 في القطىاع العىام والخىاص في دولة أقل نمىوا  

 ) حالة السودان(
 

 •و أ: أبوبكر أبو إدرية  •د. أبوذر الجلي
 ملخص

تقمموم هممذه الدراسممة بمسممح لممارسممات و ممر  تقيمميم المشممروعات الرأسمممالية بالقطمماع الخمماص 
ري بمؤسسات القطاع العام بالسودان، الذي يعتبر ضمن الدول األفريقية األقمل نمموًا.  القطاع التجا

وهممممذه الدراسممممة تمثممممل محاولممممة لممممملء الفممممراغ فممممي األدبيممممات الحاليممممة وذلممممك بتوثيممممم ممارسممممة تقيمممميم 
المشمممروعات الرأسممممالية بالمممدول األقمممل نمممموًا والتمممي تختلممم  البيممممات االقتصمممادية فيهممما عمممن المممدول 

 النامية حيث مازال القطاع العام يلعب دورًا رئيسيا في االقتصاد.المتقدمة و 
وقمممد وجمممدت  الدراسمممة عمممددًا مقمممدرًا ممممن  مؤسسمممات القطممماع العمممام  ذات التوجمممه التجممماري ال 
تستخدم  ر  التخطيط الراسمالي عند اتخاذ القرارات االستثمارية بينما  وجدت أن أغلبيمة شمركات 

 . أممممما بممممين تلممممك المؤسسممممات التممممي تسممممتخدم  ممممر  تقيمممميم القطمممماع الخمممماص تسممممتخدم تلممممك الطممممر 
همي األكثمر  فتمرة االسمترداد المشروعات الرأسمالية، سواءا في القطماع العمام أوالخماص، فمان  ريقمة 

يممة  يالقطمماع القيمممة الحالبالقطمماع الخمماص و  معممدل العائممد الممداخليشمميوعا واسممتخدامًا، تليهمما  ريقممة 
 العام.

مممل إضممافية مثممل الت لفممة والحجممم والجممودة والخبممرة والحاجممة وكشممفت الدراسممة أيضممًا عممن عوا
للعملة الص بة كعوامل تؤثر على  ر  تقييم المشروعات الرأسمالية بالقطاعين. وممع ذلمك  توجمد 

 اختالفات مهمة احصائيا  بين تلك العوامل بين القطاعين.
 

 مقدمة وخلفية:
مال وسمائل حقيقيمة للنممو والبقماء فمي تمثل االستثمارات الرأسمالية ل ثير من مؤسسات االع 

بيمممات اقتصمممادية تتزايمممد درجمممة تعقممدها. ول مممن قمممرار االسمممتثمار الرأسمممالي يعتممممد، ضممممن معطيمممات 
أخرى، علي شكل وهدف المنظمة سواًء قطاع عاما أو خالا أو تهمدف للمربح أم ال. فعلمي سمبيل 

االعتبار عوامل أخري غير تلمك   المثال, فمن المفهوم عموما أن مؤسسات القطاع العام تأخذ  في
العوامل المالية الخالصة عند تقييم فمرص المشمروعات الرأسممالية. أمما مؤسسمات القطماع الخماص, 
فممي  الناحيممة األخممرى ، فتنحممو لبنمماء قممرارات االسممتثمارات غالبمما علممى الجممدوي الماليممة المجممردة دون 

 
 أستاذ مساعد التمويل، جامعة الملك سعود بالرياض، حالياً يعمل مستشاراً لهيئة سوق المال السعودية. •
 خرطوم.محاضر بجامعة الخرطوم، مدرسة العلوم اإلدارية/ مدير لمعهد الدراسات الحسابية بال  •
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لية عمومًا. ومع ذلك, فان شركات القطاع اعتبار كبير للعوامل االجتماعية والسياسية أو غير الما
الخاص ألبحت تعطي اهتماما متزايدا للمتغيمرات األخمري غيمر الماليمة, نتيجمة للضمغوط المتزايمدة 
من قبل  الحكومة ومن قبمل مجموعمات العممالء المعنيمة  وممع ذلمك يبقمي االهتممام  بهمذه الجوانمب 

 بسيطا وثانويا. 
  أي بواسطة القطاع العام ألسّيًا مع لعوبة وعدم وجود  ر وقد نما الميل نحو التوجه التجار 

المال وغلوه باألسوا  الو نية والدولية. وقد تعزز هذا االتجاه بجهود منظمات مثمل, البنمك المدولي 
ومنظمة التمويل الدولية والتي زاد  لبها ومشاركتها في مشاريع عالية األرباح. ويتزايد اعتماد همذه 

   المال العالمية للحصول على تمويل ألنشطتها العادية. أر على أسوا  ر المنظمات أكثر فأكث
وفي هذه الظروف فمان المدول األقمل نمموًا والتمي تسمتلم تممويال ممن البنمك المدولي، يلتوقمع منهما 
أن تتبنممممي مشمممماريعًا جذابممممًة ومربحممممة. باإلضممممافة لممممذلك, فممممان التوجممممه العممممام قممممد نحممممي باتجمممماه مممممنح 

القطاع العمام فمي المدول االقمل نمموا, خالمة فمي األممور الماليمة. وكمان لالحيات اكبر لمؤسسات 
متوقعمما أن يجبممر ذلممك االسممتقالل بممالتزامن مممع زيممادة التوجممه نحممو األسمموا  مممدراء تلممك المؤسسممات 
للتف يمممر العميمممم بالوضمممع الممممالي لمؤسسممماتهم.  وحمممديثًا  بالسمممودان، كمممما بالمممدول األقمممل نمممموًا، فقمممد 

ة  األممموال، واالتجاهمممات العالميممة نحممو اقتصمماديات السممو  واالهتممممام ضممغطت عوامممل نمممو  ت لفمم 
التف يممر التجمماري.  بالربحيممة بواسممطة األ ممراف الخارجيممة علممى مممدراء مؤسسممات القطمماع العممام نحممو

ويقممممود هممممذا النقمممما  إلممممي موضمممموع هممممذه الدراسممممة والممممذي يممممتلخن فممممي ممممما اذا دفعممممت االتجاهممممات  
تبنمممي رسممممي  لطمممر  تقيممميم  ىهتماممممات قمممد تممممت ترجمتهممما إلممم والتطمممورات المشمممار إليهممما عاليمممه  واال

المشروعات الرأسمالية بمؤسسات القطاع العام بالسودان, بوضعيته كقطر اقل نموًا.ومع ذلك, فان 
التركيز على مؤسسات القطاع العام وحدها كمان سميكون منطقيمًا إذا كانمت هنالمك أدبيمات موجمودة 

الخمماص. ولممذلك ونظممرًا لويمماب مثممل تلممك الدراسممة عممن  حممول الطممر  المسممتخدمة بشممركات القطمماع
السمممودان وشمممح الدراسمممات عمممن المممدول األقمممل نمممموًا عمومممما, فمممإلن همممذه الدراسمممة سمممتقوم أيضممما بتتبمممع 

 ممارسات تقييم المشروعات الرأسمالية بشركات القطاع الخاص بالسودان.
االختالفمات بمين القطاعمات االقتصادية بالدول األقل نموًا فرلة نادرة الختبار  ةوتوفر البيمي

المختلفمة أكثمر ممن االختالفمات التمي بمين الصممناعات. وبمالرغم ممن ذلمك فمان همذه الدراسمة تتضمممن 
 كل  الصناعات الرئيسية  في االقتصاد السوداني.

 طرق تقييم المشروعات الرأسمالية في الواقع
مسممتخدمة بواسممطة قامممت كثيممر مممن الدراسممات بجهممود مكثفممة لمسممح وتحديممد الطممر  ال ميممة ال 

الشممركات فممي جميممع أنحمماء العممالم  خصولمما بالممدول المتقدمممة والممدول الناميممة. فعلممي سممبيل المثممال 
 (Fremgen1973)، وفريمقن    (Klammer1972)حاولت دراسات مبكرة  بواسطة كالمر 

تحديمممممد  مممممر  ممارسمممممة تقيممممميم   (Petty,Scott,& Bird1975)بيمممممرد و سمممممكوت  ، و بتمممممي،
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معمممدل العائمممد سممممالية بواسمممطة الشمممركات الرئيسمممية بأمريكممما. وقمممد ابمممانوا أن  ريقمممة المشمممروعات الرأ
لمممافي القيممممة كانمممت األكثمممر اسمممتخدامًا بمممين المؤسسمممات األمريكيمممة ال بيمممرة وان  ريقمممة    المممداخلي
بممأجراء  دراسممة مكثفممة   (Schall 1978)شممال  جمماءت الثانيممة فممي االسممتخدام. كممما قممام الحاليممة

ارسممات تقيمميم المشممروعات الرأسمممالية وكممذلك  ممر  تقممدير المممدخالت لتلممك مسممح فيهمما  ممر  و مم
ولممافي القيممة الحاليممة  معمدل العائممد المداخليالطر .وكانمت نتممائج الدراسمة الرئيسممية تتمثمل فممي أن 

% ممممن العينمممة التمممي أجابمممت علمممى 64كانتممما األكثمممر اسمممتخداما واسمممتخدمت  بنسمممب مماثلمممة تقريبممما د
ئ.  وقام بايمك لافي القيمة الحالية% استخدمت 56و  لعائد الداخليمعدل ااالستبيان استخدمت 

Pike,1986) ئ  بمسممح عينممة كبيممرة مممن الشممركات البريطانيممة حممول الطممر  المسممتخدمة للتخطمميط
الناشمممة السممتخدام  ممر   ت م. وكممان الهممدف تتبممع االتجاهمما 1986و 1980الرأسمممالي فممي عممامي 

ن هنممماك اتجاهممما متزايمممدا السمممتخدام التمممدفقات النقديمممة بعينهممما أكثمممر ممممن غيرهممما. ووجمممدت الدراسمممة أ
معممدل العائممد كانممت أكثممر الطممر  المسممتخدمة تتبعهمما  ريقممة  لممافي القيمممة الحاليممةالمخصممومة وأن 

تولمل المي نتمائج مماثلمة.   ئPike 1996. وفمي دراسمة زمنيمة مطولمة  وتتاب يمة لبايمك دالمداخلي
علي شركات بريطانية ايضا إلي  (Sangster 1993)ول ن توللت دراسة قام بها سانجستر  

كانممت أكثممر شممعبية  اعقبتهمما  ريقممة  فتممرة االسممترداد نتممائج مختلفممة. وقممد وجممدت الدراسممة أن  ريقممة  
بينممما جمماءت  ريقممة معممدل العائممد الحسممابي  لممافي القيمممة الحاليممةتتبعهمما   معممدل العائممد الممداخلي

% من الشركات التمي 40تمثل في أن أكثر من يخرًا. وكانت النتائج األخرى المهمة من الدراسة ت
تم مسحها استخدمت أكثر من ثالثة إلي أربعة  ر . وهمذه النتمائج كانمت شمبيهة لتلمك التمي وثقهما 

عنممدما اظهممر أن الشممركات البريطانيممة ال بيممرة اسممتخدمت علممى األقممل  (Hellings1985)هلنجممز
 .معدل العائد الداخليو  االسترداد فترة اثنين من تلك الطر  وكان أكثرها استخدامًا  ريقة 

معممدل أن  ريقممة   (Gerrans & Chandra 1997)وحممديثا وجممد جيممرانة وشمماندرا 
هي األكثر استخداما بواسطة النسبة األكبمر ممن عينمة الشمركات االسمترالية التمي تمم  العائد الداخلي

لصناعة التي تتبع مسحها وان استخدامها كان متجانسًا بغض النظر عن حجم  ونوع االستثمار وا
لمافي القيممة و  فتمرة االسمترداد لها الشركة. باإلضافة لذلك فعندما يكون حجم االستثمار كبيرًا فمإلن 

 كانت هي أكثر الطر  استخدامًا.  الحالية
وقامممت محمماوالت فممي اآلونممة األخيممرة لتوثيممم  ممر  تقيمميم المشممروعات الرأسمممالية فممي الممدول 

سبيل المثمال وكجمزء ممن دراسمة اسمتخدام  مر  المحاسمبة اإلداريمة  النامية واألسوا  الناشمة. وعلي
 29مئ  بمسمممح ل مممل الشمممركات القطريمممة العاممممة د1997بالشمممركات القطريمممة قمممام حممممود وابمممراهيم د 

شمركة  24% ممن 64.2أكثر الطر  اسمتخدامًا د ت كان فترة االسترداد شركةئ وأظهرت الدراسة أن 
مم  اخليمعممدل العائممد الممد قامممت بممالردئ يتبعهمما  لممافي القيمممة % و 37.50% ومؤشممر الربحيممة 58بم

%.  ومممع ذلممك لممم توجممد اختالفممات مهمممة بممين 8.3 سممبياحممعممدل العائممد ال% و 20.80 الحاليممة
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خصممم التممدفقات الصممناعات بخصمموص اسممتخدام احممدي تلممك الطممر  علممى األخممرى، مممع أن  ممر  
 استخدمت أساسا بقطاع التصنيع.    النقدية

 ن البارزة لتلك الدراسات ذات العالقة بدراستنا هذه هي:وإجماال, فإلن الخصائ
أن العينات كانت مكونة غالبًا من مؤسسات ربحية كبيرة، مما قد ينتج عنه تحّيز لتطبيمم  -1

  ر  أكثر تعقيدًا. م ر  تقييم المشروعات الرأسمالية مع اتجاه أكثر الستخدا
طورًا وتت ون من بيمات تنافسية أن االقتصاديات حيث ألجريت تلك الدراسات كانت أكثر ت -2

 قوية وأسوا  مال كفؤة دأمريكا, بريطانيا,...الخئ.

أن بعممض الدراسممات تمممت باقتصمماديات ناميممة وأسمموا  ناشمممة. هممذه االقتصمماديات ألممبحت  -3
تقع بشكل متزايمد تحمت تمدقيم دتمحمينئ ممن يليمة األسموا  العالميمة وقمد  مورت عالقمات 

 يات المتطورة وبالمنظمات المالية العالمية.مالية مع أسوا  تقع في االقتصاد 

وقممد تممم تبنممي  ممر  تقيمميم المشممروعات الرأسمممالية المعقممدة بالمؤسسممات التممي ال تعمممل للممربح 
مؤسسممة   24المحاسممبة اإلداريممة لعينممة مممن  ت باالقتصمماديات المتطممورة. ففممي دراسممة حممول ممارسمما

ل  ممر  تقيمميم المشمممروعات أن اسممتعما (Paige 1992)دمنشمماةئ لممحية بأمريكمما أوضممح بمميج 
 Kamath)الرأسمالية ض يفة وأن المدراء ال يدركون أهمية تلمك الطمر . وقمام كامماث واوبيرسمت 

& Oberst 1992)   مستشممفي  427باست شمماف  ممر  تقيمميم المشممروعات الرأسمممالية بممأكبر
ربحيممة ومؤشممر ال معممدل العائممد الممداخليو  لممافي القيمممة الحاليممةأمريكممي. وخلصممت الدراسممة إلممي أن 

% ممممن العينمممة التمممي اسمممتخدمت وكمممذلك نفمممة النسمممبة كانمممت تسمممتخدم 42كانمممت مسمممتخدمة بحممموالي 
فترة كطر  ثانوية. وعموما فقد كانت  ريقة    مؤشر الربحيةو  االسترداد  ةفتر و   معدل العائد الحسابي

ر أكثرهممما اسمممتخدامًا. وجممماءت همممذه النتمممائج مشمممابهه لدراسمممة سمممابقة بواسمممطة كامممماث والمممما االسمممترداد 
(Kamath & Elmer 1989) كانت األكثمر اسمتخدامًا  فترة االسترداد  ريقة   عندما وجدوا أن
 . لافي القيمة الحاليةبواسطة المستشفيات تتبعها  ريقة 

بدراسة تبني  ر  تقييم المشاريع الرأسمالية بالتعاونيمات  (White1997)وكذلك قام وايت 
معمممدل العائمممد و  معمممدل العائمممد الحسمممابيو   ة االسمممترداد فتمممر الزراعيمممة بأمريكممما. وأظهمممرت النتمممائج أن 

% 67.40% و79.10اسممممتخدمت بواسممممطة  مؤشممممر الربحيممممةولممممافي القيمممممة الحاليممممة و  الممممداخلي
% مممن العينممة التممي اسممتجابت علممي التمموالي. ومممع ذلممك أبانممت 55.80% و51.10% و58.20و

معمدل العائمد التقليديمة مثمل,  خصمم التمدفقات النقديمةالدراسة أن التعاونيمات الزراعيمة تسمتخدم  مر  
 اقل من المؤسسات الربحية. ولافي القيمة الحالية  الداخلي

وأوضحت دراسة حديثة عمن تقيميم المشمروعات الرأسممالية فمي االقتصماديات المتطمورة تحركما 
نحممو اسممتخدام جوانممب عمليممة يممراد منهمما أن تمملنقح  ممر  تقيمميم المشممروعات الرأسمممالية القائمممة. وهممذه 

كبديل لالفتراضات العاممة لت لفمة المصمروفات  النشاط أسا الت لفة على ب تشمل استخدام الجوان
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. إضمافة لممذلك قممام الطبطبممائي (Coburn et al 1997)دكبممورن  واخمرون  المتغيمرة والثابتممة.
م بتطممموير نمممموذج  علمممى أسممما  ف مممرة  المممذكاء الصمممناعي لتحديمممد الوضمممع االمثمممل 1997وإلممميكة 

ر المختممار، يخممذة فممي االعتبممار اعتممماد المشمماريع علممى بعضممها ومحدوديممة , لمشمماريع تعظممم الم يمما
وتعمممدد المحمممددات التمممي تعتمممرض وتمممؤ ر قمممرار تقيممميم المشمممروعات الرأسممممالية. وتعتبمممر مثمممل همممذه 

 التطورات أكثر أهمية بالنسبة للقطاع العام ألن عدد المشاريع اكبر وذات أفم زمني أ ول. 
فممممن المتوقمممع أن تختلممم  ممارسمممة تقيممميم  ،وًا، مثمممل السمممودانوممممع ذلمممك, ففمممي المممدول األقمممل نمممم 

المشممروعات الرأسمممالية عممن تلممك المتبعممة بالممدول ذات االقتصمماديات المتطممورة والناميممة.  وذلممك قممد 
يكممون نتيجممة، ضمممن أسممباب أخممرى، لعممدم وجممود اسمموا  ماليممة متطممورة وذات تنافسممية عاليممة والممي 

ات. وممممع ذلمممك ال توجمممد دراسمممات موسمممعة حمممول كيفيمممة سممميطرة المؤسسمممات العاممممة بتلمممك االقتصمممادي
استخدام  ر  تقييم المشمروعات الرأسممالية فمي المؤسسمات العاممة. وقمد يكمون مرجمع ذلمك لحمد  مما  
إلخممتالف األنظمممة والموجهممات العامممة التممي تضممعها الحكومممات المختلفممة لتتبعهمما مؤسسمماتها. وقممد 

تحليل االستثمارات بالقطماع العمام بالهنمد ممع  أنه لم يتم استخدام نظام (Raj 1977)أوضح راج 
أن تلك القطاعات مطلوب منها مبدئيًا القيام بذلك. وفي حاالت نادرة تلستخدم  ريقة معدل العائمد 

 البسيط وكشوف المقبوضات والت لفة المتوقعة. 
لمممذلك, ينبثمممم الحمممافز والمممدافع لهمممذه الدراسمممة لحمممد كبيمممر ممممن عمممدم وجمممود منهجيمممة بحمممث حمممول 

وعليممه  دام  ممر  تقيمميم المشممروعات الرأسمممالية بالقطمماعين العممام والخمماص بالممدول األقممل نممموًا,اسممتخ
فممممإلن هممممذه الدراسممممة تخممممدم غرضممممين أولهممممما هممممو مسممممح  ممممر  تقيمممميم المشممممروعات الرأسمممممالية فممممي 
االقتصاديات األقل نموًا. وثانيهمما مقارنمة  مر  ممارسمة تقيميم المشمروعات الرأسممالية بمين القطماع 

 القطاع الخاص في ذلك االقتصاد المعني. العام و 

ولخدمة تلك األهداف تم تنظيم الجزء التالي ممن همذه الدراسمة كمما يلمي، الجمزء الثماني يوضمح 
الخطوط الرئيسية لفرضيات هذه الدراسة. والجزء الثالمث: يشمرح العينمة ومنهجيمة البحمث. أمما الجمزء 

 وتختتم الدراسة في الجزء الخامة.الرابع فيبسط النتائج وتحليل الردود من العينة. 
 فرضيات الدراسة 

مسممح ممارسممات تقيمميم المشمماريع  ىكممما تمممت اإلشممارة إليممه عاليممه فممإلن هممذه الدراسممة تهممدف إلمم 
الرأسممممالية فمممي السمممودان  وسمممبر أي إختالفمممات موجمممودة بمممين القطممماع العمممام والخممماص بخصممموص 

القممرارات الرأسمممالية والعوامممل التممي  اسممتخدام  ممر  تقيمميم المشمماريع الرأسمممالية ، وخصممائن متخممذي
 يمكن أن تؤثر علي اختياراتهم.

 تبني طرق تقييم المشاريع الرأسمالية
ال يتوقممممع مممممن مؤسسممممات األعمممممال، بغممممض النظممممر عممممن نمممموع مل يتهمممما، تطبيممممم  ممممر  تقيمممميم 

ام نموع المشاريع الرأسمالية كوسائل لتحديد ميزانياتها الرأسمالية. وهناك عدة أسباب لهمذا منهما انعمد 
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جية مثل وجود أسوا  مالية ر التحليل والمهارات المطلوبة الستخدام هذه الطر ، وتياب القوي الخا
متطمممورة تممممار  ضمممغو ًا علمممي الشمممركات لتبنمممي  رقممما تسممماهم فمممي تعظممميم ثمممروة الممممالك. ويجمممادل 

دان الناميمة البعض بأن خبرات الريادة والخبرة اإلدارية والمهارات الفنية ت اد ت ون معدومة فمي البلم 
بأن مؤسسات القطاع   ئRaj 1997ئ.  إضافة لذلك فقد قال راج دNafziger,1997دنافزيقر  

العمممام فمممي المممدول األقمممل نمممموًا تخمممدم أغراضمممًا أخمممري ممممن خمممالل اسمممثماراتها الرأسممممالية مثمممل تحقيمممم 
د جادل وفورات في النقد األجنبي، أو تطوير لناعة في منطقة متخلفة او إدخال تقنية جديدة. وق

ئ بمأن المنظممات غيمر الهادفمة للمربح أقمل اسمتخداما ممن White et al 1997وايمت ويخمرون د
المنظممممات الربحيمممة فمممي تبنمممي التقنيمممات اإلداريمممة. إضمممافة لمممذلك فقمممد اقتبسممموا ثمممالث عواممممل قمممدمها 

يمكنهما أن تعمو  تبنمي  مر  التقيميم الرأسممالي   ئBrickofer et al 1987بريكموفر واخمرون د
المؤسسات غير الهادفة للربح. وتشمل لمعوبة تمثيمل النتمائج المتوقعمة فمي شمكل توقعمات  من قبل

نقديممة، ومشممكلة تحديممد معممدالت خصممم مناسممبة ومشمماكل تتعلممم بمصممادر األممموال التممي قممد تشمممل 
 المنح واألموال العامة. وعليه فإلن الفرضية األولي لهذه الدراسة يمكن  التعبير عنها كما يلي: 

 ألولي:الفرضية ا
الشركات بالسودان، بغض النظر عن شكل ملكيتها، ال ُتطبق طىرق تقيىيم المشىاريع الرأسىمالية 

 عند تقييم فرص االستثمار الرأسمالي.
ومع ذلك،  فهنالك جدل معاكة يتوقمع تطبيمم  مر  تقيميم المشمروعات الرأسممالية حتمى فمي 

قعممات كممما يقممول هممذا الممرأي نتجممت مممن االقتصمماديات األقممل نممموًا، مثممل اقتصمماد السممودان. وهممذه التو 
زيممادة المعرفممة والمموعي ونوعيممة التعلمميم  فممي كممل العممالم، بممما فممي ذلممك الممدول األقممل نممموًا. وقممد تنمماول 

ذلك بالنقا  حيث يعتقد أنه بنماًء علمى النممو ال بيمر فمي التعلميم  (Sangster1993)سانجستر 
التي في متناول أيمديهم وهمم أكثمر تمأهيال   قراراإلداري "فإلن المدراء ألبحوا أكثر ادراكا بمعينات ال

لتطبيم فوائد تفجمر تقنيمة المعلوممات". وباإلضمافة لمذلك، فقمد لمار هنماك توجهمًا فمي بعمض المدول 
لزيممادة تحويممل مؤسسممات القطمماع العممام إلممي العمممل التجمماري،  وهممذا االتجمماه نممابع مممن عوامممل عممدة 

 أهمها ما يلي:
مموًا ألمبحت مصمادر إيمرادات أكثمر ممن عملهما بمالبرامج مؤسسات قطاع عام الدول األقل ن -1

 االجتماعية والسياسية.
ان مممما  التمويمممل ممممن المنظممممات الماليمممة الدوليمممة وأسممموا  را  الممممال جعلمممت الفمممائض ممممن  -2

مشمماريع القطمماع العممام مصممدر رئيسممي للتمويممل المسممتقبلي السممتثمارات القطمماع العممام، دراج 
(Raj 1977. 

ات النقديمممممة دعممممممت قاعمممممدة العائمممممدات المن مشمممممة ممممممن الضمممممرائب األربممممماح وفممممموائض التمممممدفق -3
 للحكومات في دول كثيرة حول العالم.
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وممممع ذلمممك فقمممد جمممادل بعمممض ال تممماب بمممان هنالمممك بعمممض العواممممل التمممي تلسممماهم فمممي تخلممم  
مؤسسممات القطمماع العممام عممن العمممل تجاريمما مثممل عممدم وجممود اسممتقاللية القممرار وهيمنممة ثقافممة الخدمممة 

بهمذه الف مرة بوضموح حيمث (Ayub & Hegstad 1987) ح أيموب وهجسمتاد المدنيمة. وقمد لمر 
كتبوا يقولون "في تلك البيمات, العمالة, واالستثمار وقرارات التسمعير غالبما مما تمتم بمدون األخمذ فمي 
االعتبار المقابل لآلثمار الماليمة التمي سمتجم عنهما". وبنماًء علمى همذا النقما  نصمل للفرضمية الثانيمة 

 وهي كما يلي:لهذه الدراسة 
 الفرضية الثانية:

شىىركات القطىىاع الخىىاص ُيتوقىىع أن ُتطبىىق طىىرق تقيىىيم المشىىروعات الرأسىىمالية بينمىىا يتوقىىع أن 
 تتجاهلها مؤسسات القطاع العام لحد كبير عند اتخاذ قراراتها االستثمارية. 

خصممم وكممما ذلكممر سممابقًا، فقممد أظهممرت البحمموث الحديثممة أن هنالممك زيممادة فممي المموعي بطممر  ال
، وايمت   Pike 1988النقدي بالقطاع الخاص والعام أو المؤسسات التي ال تهمدف للمربح دبايمك 

.  Bailes et al 1998 and Sekwat 1999 )، سيكوات White et al1997ويخرون 
وخصولا فقد أوضح سكوات أن عملية تقييم المشروعات الرأسمالية تلعتبر كتطوير ل فماءة أدوات 

ة دالمجممالة البلديممةئ فممي بعممض أنحمماء أمريكما. ل ممن فممي السممودان وفممي كثيممر مممن حليمم مالحكوممات ال
الدول األقل نموًا فإلن شركات القطاع الخاص تبقى أكثمر احتممااًل للمدخول فمي اسمتثمارات رأسممالية 

العكممة, نجممد أن مؤسسممات القطمماع العممام أكثممر علممى قصممير.  زمنممي ذات حجمم لممغير وذات افممم 
ئ.  ومممع ذلممك  (Jones1982 ويلممة األجممل وذات أحجممام كبيممرة  دجممونز  ارتبا ممًا بمشمماريع تنميممة

مدخالت  ر  خصم التدفقات النقدية غير متوقع أن تتغير كثيرًا في المدي القصمير فمإلن  وبما أن
مؤسسات القطماع الخماص ت مون أكثمر احتمماال لتطبيمم  مر  خصمم التمدفقات النقديمة. وممن ناحيمة 

اقممل احتممماال السممتخدام  ممر  خصممم التممدفقات النقديممة ذلممك إذا أخممري فممإلن مؤسسممات القطمماع العممام 
قامممت باسممتخدام  ممر  ألممال كممون مشمماريعها متوسممطة و ويلممة األجممل وحساسممة جممدًا للتغيممر  فممي 

أن      Nafziger 1997معمدالت الخصمم وممدخالت المتغيمرات األخمرى. وقمد أفماد د نمافزيغر ئ
مارات القطمماع العممام بالممدول األقممل نممموًا يممؤدي إلممي التممي  تمتمماز بهمما اسممتث ةسمممة عممدم التأكممد العاليمم 

 إستخدام أقل لطر  تقييم المشروعات الرأسمالية. لذاك, يمكن عرض االفتراض الثالث كما يلي:
 الفرضية الثالث:

بالسىىىودان يتوقىىىع أن تسىىىتخدم شىىىركات القطىىىاع الخىىىاص طىىىرق خصىىىم التىىىدفقات النقديىىىة ألن 
تتأثر بمىدخالت المتغيىرات بينمىا مؤسسىات القطىاع العىام،  إستثماراتها قصيرة األجل و ُيتوقع أن

 علي النقيض من ذلك، ال ُيتوقع منها تطبيق طرق خصم التدفقات النقدية.
 خصائص صانعي القرار: 
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مممن المتفممم عليممه أن القطمماع الخمماص، فممي معظممم الممدول األقممل نممموًا وبعممض الممدول الناميممة، 
المؤهلة. ويرجع ذلمك لسمبب أساسمي يتمثمل فمي الرواتمب  يفو  القطاع العام كثيرًا في جذب ال وادر

والمخصصمممات العاليمممة وشمممروط الخدممممة المريحمممة. فمممإلذا كمممان ذلمممك لمممحيحًا فقمممد نتوقمممع أن نجمممد أن 
المسممممولين عمممن قمممرارات تقيممميم المشمممروعات الرأسممممالية بشمممركات القطممماع الخممماص أكثمممر تمممأهياًل ممممن 

ت القطماع العمام المي تعمويض ذلمك العجمز فمي رلفائهم بالقطاع العام. ومع ذلمك فقمد تلجمأ مؤسسما
عدديممة المممؤهلين بمماللجوء التخمماذ القممرارات الجماعيممة والتركيممز علممي بممرامج التممدريب. وبممذلك نصممل 

 للفرضية الرابعة والخامسة معًا كما يلي:
 الفرضية الرابعة:

ت يتوقىىع أن يكىىون متخىىذي القىىرار المسىىئولين عىىن طىىرق تقيىىيم المشىىروعات الرأسىىمالية بشىىركا
 القطاع الخاص أكثر تأهيال من رصفائهم بالقطاع العام.  

 الفرضية الخامسة:
اتخاذ القرار حول طرق تقييم المشاريع الرأسمالية بمؤسسات القطاع العام, علىي النقىيض منىه  
بشىىركات القطىىاع الخىىاص, أكثىىر احتمىىاال  أن يىىتم عىىن طريىىق مجموعىىة مىىن األشىىخاص بىىدال  عىىن 

موعىىات غالبىىا مىىا يكونىىوا قىىد نىىالوا تىىدريبا  أكثىىر مىىن رصىىفائهم بالقطىىاع أفىىراد, وأعضىىاء تلىىك المج
 الخاص.

 الموقف تجاه المخاطر:
مجال أخر لالختالف بين القطماعين همو موقم  كمله منهمما تجماه المخما ر الخالمة بقمرارات 
اإلسممتثمارات الرأسمممالية. وبممما أن شممركات القطمماع الخمماص أكثممر سمم يا وراء األربمماح مممن مؤسسممات 

اع العمممام،  فقمممد تسمممعى مؤسسمممات القطممماع الخممماص خلممم  المشممماريع األكثمممر مخممما ر لتحقيمممم القطممم 
األربمماح المسممتهدفة. وفممي الجانممب االخممر فممإلن مؤسسممات القطمماع العممام ليسممت هادفممة للممربح  بدرجممة  
ناع القمرار ال يلظهمرون نفمة سملوك البحمث عمن المخما ر  شركات القطماع الخماص, ولمذلك فمإلن لمل

فمممرص المشمممروعات الرأسممممالية. ويجمممد همممذا المممرأي دعمممما ممممن نتمممائج بعمممض فمممي حالمممة السمممعي عمممن  
وكاممماث واوبيرسممت  (Kamath & Elemer1989)الدراسممات, مثممل دراسممة  كاممماث وإلمممار 

(Kamath & Oberst 1992)  والتمي وجمدت نسمبة لمغيرة ممن المستشمفيات، كوحمدات غيمر
عات الرأسممممالية مقارنمممة برلمممفائهم المخممما ر فمممي االعتبمممار عنمممد تقيممميم المشمممرو  تأخمممذ هادفمممة للمممربح, 

عمدم  (White et al1997)بالمنشات الهادفمة للمربح. كمما ذكرنما سمابقًا، فقمد عمزا وايمت واخمرون 
وجممود معالجممات رسمممية للمخمما ر بالمؤسسممات الغيممر هادفممة للممربح إلممي لممعوبات لمماحبت عمليممة 

 الفرضية السادسة كما يلي:  تضمين المخا ر في تقييم اإلستثمارات الرأسمالية. وعليه يمكن كتابة
 الفرضية السادسة:
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فىىرص تقيىىيم المشىىروعات الرأسىىمالية  التىىي تسىىعي وراءهىىا شىىركات القطىىاع الخىىاص ُيتوقىىع أن 
 تكون أكثر مخاطرا من فرص االستثمارات التي تدخل فيها مؤسسات القطاع العام.

 عينة التحليل:
سمة شمركات ومؤسسمات العينمة المختمارة إلختبار هذه الفرضيات تم إعداد اسمتبيان وأرسمل لرئا

مممممن القطمممماع الخمممماص و القطمممماع العممممام بممممالخر وم، عالمممممة السممممودان. وكانممممت العينممممة األساسممممية 
عشوائية من الشركات السمودانية المسمجلة بمالخر وم. وبلم  إجممالي المردود الصمحيحة والتمي يمكمن 

ص. وتمثمل همذه الشممركات ممن القطماع الخما 31ممن القطماع العمام و   37اسمتخدامها فمي التحليمل 
مختلممم  القطاعمممات إقتصمممادية, زراعيمممة، لمممناعية، خدميمممة، وتجاريمممة. ويحممموي   االمختمممارة عشممموائي

 ئ تقسيمًا للعينة حسب القطاعات الصناعية:1الجدول رقم د
 (: تحليل العينة حسب القطاع االقتصادي1الجدول رقم )                     
 %  الي اإلجم خاص  عام  القطاع االقتصادي 

 4.4 3 1 2 زراعي
 36.8 25 7 18 لناعي
 29.4 20 10 10 تجاري 
 29.4 20 13 7 خدمي

 37 31 68 100 
وتمثممممل العينممممة القطاعممممات االقتصممممادية الرئيسممممة بالسممممودان.ويعزي لممممغر مجممممموع الشممممركات 

سمميطر الزراعيممة فممي العينممة إلممى العممدد القليممل لهممذه الشممركات بالسممودان. وبممالرغم مممن أن االقتصمماد تل 
عليمممه األنشمممطة الزراعيمممة فتغلمممب عليمممة سممميطرة الممممزارعين باألقممماليم المممذين يمممديرون مزارعمممًا لمممغيرة 
ومؤسسات عامة  قليلة تلدير القسمم األكبمر ممن القطماع .  عمومما فمإلن القطماع الزراعمي باالقتصماد 

طمممماع يسمممميطر عليممممه القطمممماع العممممام بينممممما يقممممع القطمممماع التجمممماري والخممممدمي  تحممممت تحكممممم وإدارة الق
 الخاص.

وتمممم اسمممتخدام المممردود التمممي تمممم اسمممتالمها الختبمممار الفرضممميات التمممي تمممم عرضمممها سمممابقا.  وقمممد 
 استخدمت الدراسة الطر  اإلحصائية البسيطة مثال:

الت ممممرار والنسمممممب الممويمممممة لقيممممما  ممممممدي اسمممممتخدام  مممممر  تقيممممميم المشمممممروعات الرأسممممممالية  -1
 المختلفة.

الختبممار مممدي االسممتخدام المتممزامن  (Spearman Correlation)ارتبماط اسممبيرمان  -2
 لمختل   ر  تقييم المشروعات الرأسمالية.
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االختبممارات اإلحصممائية الختبممار تسمماوي نسممبة االسممتخدام بممين القطمماع الخمماص و القطمماع  -3
العممام, ونسممبة الممردود التممي أخممذت فممي االعتبممار مختلمم  العوامممل فممي قممرارات االسممتثمارات 

 الرأسمالية.

اإلحصائية بين مختل  النسب التي تمم حسمابها تمم اسمتخدام االختبمار  األهميةلقيا  مستوى 
 اإلحصائي كلما كان ذلك مناسبا:

Z= (p 1 – P 2)/]p(1-P)(1/n1 +1/n2)[ ^.5   
 حيث تشير:

P 1 نسبة الشركات الخالة 
P 2 نسبة مؤسسات القطاع العام 
P  نسبة القطاعين العام والخاص 

n 1   الخاص حجم عينة شركات القطاع 
n 2 حجم عينة شركات القطاع العام 

 

 استخدام طرق تقييم المشروعات الرأسمالية:
فرضيات همذه الدراسمة  يحلمل همذا الجمزء ممن الدراسمة ويللخمن المردود التمي اسمتلمت  الختبار

ئ أن هنمماك إسممتخدام  علممى نطمما  واسممع 2مممن عينممة الشممركات والمؤسسممات ويظهممر الجممدول رقممم د
% 81% فممممي القطمممماع العممممام و 54عات الرأسمممممالية بالقطمممماعين بالسممممودان دلطممممر  تقيمممميم المشممممرو 

بالقطمماع الخمماصئ. وقممد خلصممت النتممائج إلممي عكممة الفرضمميات األولممي والثانيممة مممن هممذه الدراسممة 
حيممث أوضممحت أن القطمماعين تسممتخدم  فيهممما  ممر  تقيمميم المشممروعات الرأسمممالية و مممع ذلممك كممان 

-Zعام الستخدام الطر  بين القطاعين وتم توكيدها بقيمة هنالك فر  إحصائي هام بين المعدل ال

Statistic   ئ. وكممما هممو واضممح فممإلن  شممركات القطمماع الخمماص 2ئ كممما بالجممدول رقممم د2.3د
 تستخدم  ر  تقييم المشروعات الرأسمالية بمعدل اعلي من رليفاتها بالقطاع العام. 

  
 ئ2الجدول رقم د

 ات الرأسمالية بالقطاعين العام والخاص:االستخدام العام لطرق تقييم المشروع
 Z-Value شركات القطاع الخاص  مؤسسات القطاع العام 

   2.31 لم تستخدم  استخدمت  لم تستخدم  استخدمت 
مستوى أهمية  

 0.05إحصائية 
20 17 25 6 
54 % 46 % 81 % 19 % 
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كانمممت ئ أن القطممماعين اسمممتخدما  رقمممًا مختلفمممة للتقيممميم، وممممع ذلمممك 3ويوضمممح الجمممدول رقمممم د
 ريقمممة فتمممرة االسمممترداد همممي األكثمممر اسمممتخدامًا بالقطممماعين.  وتظهمممر شمممعبية  ريقمممة فتمممرة االسمممترداد  
تقريبًا في خالل كل المسوحات التي تمت لطر  تقييم المشمروعات الرأسممالية والتمي تممت بواسمطة 

فهمهمما.  تفممو  اسممتخدام  ريقممة فتممرة االسممترداد لسممهولة إحتسممابها وسممهولة ويعممزى مختلمم  البمماحثين. 
ول ممن هممذا المنطممم لممم يكممن كافيممًا فممي حالممة السممودان الن الطريقممة لممم تلسممتخدم لوحممدها ول ممن عممادة 
مجتمعة مع  ر  أخرى. وهذا ما أعطى دعممًا لعسمباب األخمرى لشمعبية فتمرة االسمترداد وهمو أنهما 

إحصمائي   فهنالمك فمر    تسمتخدم  كم يمار لإلسمتبعاد األولمي للمشماريع واالختيمار بينهما. وممع ذلمك
كانممت منخفضممةً ئ.   Zمعتبممر  عنممد اسممتخدام  ريقممة فتممرة االسممترداد بممين القطمماعين د مممع أن شيمممة 

فمي المرتبمة الثانيمة والثالثمة ممن  لمافي القيممة الحاليمةو  معدل العائمد المداخلي ريقتا    وقد جاءت 
ن اسممتخدام ئ الفممر  االحصممائي الهممام بممي3حيممث االسممتخدام فممي القطمماعين. ويظهممر الجممدول رقممم د

و "الطر  األخمرى"  بمين شمركات القطماع الخماص والقطماع العمام كمما تعكمة  الداخليمعدل العائد 
 .Z-Statisticsذلك شيم 

 ئ:3الجدول رقم د
 استخدام طرق تقييم المشروعات الرأسمالية الفردية في شركات القطاع الخاص والعام

الشركات  الطريقة
 الخاصة

% من 
كامل 
 العينة

% من 
ة عين

 االستخدام

مؤسسات 
القطاع 

 العام

% من 
كامل 
 العينة

% من عينة 
 االستخدام

Z-
Statistics  

من العينة 
 الكلية

من العينة 
 المستخدمة

 *1.70 0.16 70 38 14 64 52 16 فترة االسترداد
 ***2.81 1.36 35 19 7 56 45 14 معدل العائد الداخلي

 0.40 030. 25 14 5 20 16 5 معدل العائد المحاسبي
 1.60 0.30 45 24 9 48 39 12 صافي القيمة الحالية

 1.50 0.79 15 8 3 24 19 6 مؤشر الربحية
 **2.39 1.75 5 3 1 24 19 6 أخرى 

 0.10* مستوي األهمية اإلحصائية  
 0.05**  مستوى األهمية اإلحصائية 
 0.01*** مستوى األهمية اإلحصائية 

ركات همذه الطمر  بصمورة فرديمة وحصمريًا أو اعتممدت علمى  مر  والسؤال هل استخدمت الش
ئ أن تلك الطر  كانت تلسمتخدم ضممن مجموعمة أكثمر منهما فرديمة ، 4بالجدول رقم د معينة فيظهر

 فترة االسترداد بمعنى ال يوجد تفضيل ألي منها على األخريات. ويبرز االستخدام الجمعي لطر  

مممن التوافممم والتماثممل بممين عممدد الشممركات  ي القيمممة الحاليممةلممافولحممد  ممما  معممدل العائممد الممداخليو 
 التي استخدمتها.
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 (: استخدام طرق التقييم لوحدها أومع أخري 4جدول رقم )

 الطريقة
 القطاع العام القطاع الخاص

اسممممممممممتخدمت  مممممممممممع  استخدمت لوحدها
  ر  أخرى 

اسممممممممممممتخدمت مممممممممممممع  استخدمت لوحدها
  ر  أخرى 

 7 7 13 3 فترة االسترداد
 7 - 13 1 ل العائد الداخليمعد

 3 2 4 1 معدل العائد المحاسبي
 7 2 10 2 لافي القيمة الحالية

 3 - 6 - مؤشر الربحية
 - 1 4 2 أخرى 

ئ معامممممممل االرتبمممممماط الخطممممممي   6ئ ورقممممممم د5باإلضممممممافة لممممممذلك يظهممممممر كممممممال الجممممممدولين رقممممممم د
(Spearman Correlation)  الرأسممممالية بمممين اسمممتخدام مختلممم   مممر  تقيممميم المشمممروعات

عالقممة ارتبمماط موجبممة  فتممرة االسممترداد المختلفممة. ففممي حالممة شممركات القطمماع الخمماص كانممت لطريقممة 
ئ. لممافي القيمممة الحاليممةو  معممدل العائممد الممداخليوهامممة احصممائيا بطممر  خصممم التممدفقات النقديممة د

معدل استخدام ومن المحتمل جدا أن فترة االسترداد استخدمت أساسا كطريقة تقييم أولية بينما يتم 
 في المراحل الالحقة لتحليالت أكثر تعقيدًا. لافي القيمة الحاليةو  العائد الداخلي

ئ، ممممن جهمممة أخمممرى، 6أمممما نممممط اإللسمممتخدام بمؤسسمممات القطممماع العمممام فيظهمممره الجمممدول رقمممم د
 معممدل العائممد الممداخليو  لممافي القيمممة الحاليممةي و سممباحممعممدل العائممد الو  فتممرة االسممترداد يظهممر أن 

بمأن  كلها كانت لها عالقة موجبة هامة مع بعضمها المبعض. وممع ذلمك فقمط نمذكر ؤشر الربحيةمو 
تلممك الطممر  اسممتخدمت بواسممطة عممدد قليممل مممن الشممركات بالعينممة كطريقممة وحيممدة أو مممع مممزيج مممن 

 الطر  األخرى.
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 بمؤسسات القطاع الخاص عالقة االستخدام بين طرق التقييم(: 5جدول رقم )
OTHERS PI NPV IRR ARR PB Method 

     1 PB 

    1 0.28 ARR 

   1 0.18 0.36 ** IRR 

  1 0.42 ** 0.11 0.32 *** NPV 

 1 0.36 ** 0.23 0.41 ** 0.15 PI 

 OTHERS ئ 0.05د 0.17 0.016 0.11 ** 0.41 0.16

 الرموز:
 NPV = لافي القيمة الحالية    PB =       فترة االسترداد 

 PI =          مؤشر الربحية    APR =  معدل العائد المحاسبي 

  Others =         أخممرى    IRR =     معدل العائد الداخلي

 PB =       فترة االسترداد 
 0.05** مستوى األهمية اإلحصائية 

 0.10*** مستوى األهمية اإلحصائية 
 (: عالقة االستخدام بين طرق التقييم بمؤسسات القطاع العام6جدول رقم )

OTHERS PI NPV IRR ARR PB Method 

     1 PB 

    1 0.19 ARR 

   1 0.41 ** 0.50 * IRR 

  1 0.82 * 0.41 ** 0.35 ** NPV 

 1 0.49 * 0.49 0.62 * 0.47 * PI 

 OTHERS ئ 0.23د ئ 0.12د 0.10 0.10 ئ 0.11د 1

 0.05** مستوى األهمية اإلحصائية 
 0.10*** مستوى األهمية اإلحصائية 

ئ من حيث هيمنة  ريقة فترة اإلسمترداد يمكمن تبريرهما  4الذي يظهره الجدول رقم دأما النمط 
مممن عممدة أوجممه أواًل إن القطمماع العممام بالسممودان يلعممب دورًا اكبممر فممي إدارة المشمماريع العامممة. لممذلك، 
فان مثل تلك المشاريع يمكن تبنيها ألسباب غير مالية. ثانيًا، تحتاج المشماريع العاممة عمادة لمزمن 
أ ول للتنفيذ، لذلك فان فترة االسترداد بجانب أنهما سمهلة االحتسماب والفهمم يمكمن أن ت مون مؤشمرا 
للمخا ر مثلها مثل خصم التدفقات النقدية. وأخيرا، في مثل تلك الحاالت، ال يوجد سبب ضاغط 

بعوامممل  لتحليممل دقيممم ولممارم إذا كانممت النتممائج لممم تلسممتخدم  وأن القممرارات األسممتثمارية تممم ترجيحهمما
وزنها بأسباب غير ماليمة. وفمي مثمل همذه الحالمة إمما أنمه ال تلسمتعمل  مر  تقيميم أو تلسمتعمل  رقمًا 

 .فترة االسترداد سهلة واقل تعقيدًا مثل  ريقة 
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 العوامل السلوكية 

بمين منشمات  الرأسمماليةربما تعزي الفوار  المذكورة عاليه فمي اسمتخدام  مر  تقيميم المشماريع 
قطاعين، من ضمن أسباب أخري، إلي خصمائن معينمة لمدي متخمذي القمرار المذين في ال األعمال

 .يشاركون في قرار الموازنة الرأسمالية وللتحقم من مثمل همذه الخصمائن والصمفات  أويضطلعون 
 ئ تقسيما ألولمك الذين يضطلعون بقرار الموازنة الرأسمالية في القطاعين.7يبسط الجدول رقم د

% ممممممن 70ير يضمممممطلع بقمممممرار الموازنمممممة الرأسممممممالية فمممممي حممممموالي ويوضمممممح الجمممممدول أن الممممممد 
% فقممط مممن شممركات القطمماع الخمماص التممي 16مؤسسممات القطمماع العممام بينممما يشممارك المممدير فممي 

تسممتخدم  ممر  تقيمميم االسممتثمارات الرأسمممالية. وهممذه النتيجممة معاكسممة للتوقعممات التممي عبممرت عنهمما 
ثمارية الرأسمممالية تقمموم بهمما فممر  دمجموعمماتئ، الفرضممية الخامسممة حيممث توقعممت أن القممرارات االسممت

ولية أفرادًا في مؤسسمات القطماع العمام. وبمالرغم ممن أن هنماك وحمدة إسمتثمار مسمتقلة تشمارك فمي 
االضممطالع بقممرارات االسممتثمار الرأسمممالية فممإلن فمممة "أخممري" تتممولي المسمممولية فممي نسممبة كبيممرة مممن 

 ع الخاص والعام علي التواليئ.% في القطا75% و88المؤسسات في كال القطاعين د
 مسئولية اتخاذ قرارات تقييم المشروعات الرأسمالية: :(7الجدول رقم)

شركات  المسئول عن القرار
 خاصة

% من  
إجمالي 

 العينة

% من  
العينة 

 المستخدمة 

مؤسسات  
القطاع 

 العام

% من  
إجمالي 

 العينة

% من  
العينة 

 المستخدمة 
 70 38 14 16 13 4 المدراء
 45 24 9 44 35 11 ات االستثماريةالوحد
 75 41 15 88 71 22 أخرى 

ومممن العواممممل األخمممرى والتممي قمممد تمممؤثر فممي تبنمممي  مممر  تقيمميم معينمممة للمشمممروعات الرأسممممالية 
التمدريب المنمتظم دالرسمميئ كمؤشمر للخبمرة  ىإلم مهارات وخبرات متخذي القرار. ولقيا  ذلك نلجمأ 

يضممطلعون بعمليممات الموازنممة الرأسمممالية.  ويبممرز الجممدول  والمهممارات لممدي أولمممك الممذين يقممودون أو
 ئ ملخصا لهذه النتائج. 8رقم د

ويعطي الجدول مؤشرا واضحا مفاده أن أولممك المذين يتولمون مسممولية قمرارات اإلسمتثمار فمي 
القطمماع الخمماص والعممام علممي حممد السممواء تلقمموا تممدريبا منتظممما درسممميائ داخممل و/أو خممارج المممبالد. 

تطابم يكاد يكون كاماًل بين التدريب وتبني  ر  تقييم للمشروعات الرأسمالية.  إلىرقام وتشير األ
وتمثممل هممذه النتيجممة أساسممًا لممرفض الفرضممية الرابعممة والتممي تفتممرض وجممود فمموار  مهمممة بممين النشمماط 
التمممدريبي فمممي القطممماعين. وممممع ذلمممك فمممإلن معظمممم النشممماط التمممدريبي فمممي القطممماع الخممماص يمممتم داخمممل 

يمث ت ممون شمركات القطمماع الخماص أكثممر اهتماممًا وحرلممًا علمي ضممبط الت ماليا. إضممافة المبالد، ح
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لممذلك، فممإلن شممركات القطمماع الخمماص تعمماني مممن نقممن العمممالت الصمم بة والتممي تحصممل عليهمما فممي 
في البلدان  .ئ فإلن قيود البنوك المركزية1997الغالب بسعر السو  السوداء.  وكما ذكر نافزيغر د

واردات وتحويمل العملمة  يخلمم شمحًا فمي العممالت الصم بة. وال تعماني مؤسسمات األقل نموًا علي ال
القطاع العام من هذه المشكلة، وهمذا ربمما انعكمة فمي النسمبة العاليمة ممن التمدريب الخمارجي خمارج 
الممبالد د أيضمما تتلقممي الدولممة منحممًا للتممدريب مممن دول أخممريئ.  وأخيممرًا فممإلن ردود متخممذي القممرار ال 

 ت مهمة حول سلوكهم تجاه المخا ر دالفرضية السادسةئ.تعكة إختالفا
 (: النشاط التدريبي بشركات القطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام8الجدول رقم )

شركات  نوعية التدريب
 خاصة

% من  
إجمالي 

 العينة

% من  
العينة 

 المستخدمة 

مؤسسات  
القطاع 

 العام

% من  
إجمالي 

 العينة

% من العينة  
 المستخدمة 

 90 49 18 100 81 25 يب التدر 
 55 30 11 72 58 18 داخل البلد
 60 39 12 64 52 16 خارج البلد 

 

 العوامل األخرى المؤثرة علي قرار الموازنة االستثمارية 
من المسلم به أن قرار الموازنة الرأسمالية يتضمن عددًا من العواممل التمي ربمما تمؤثر بصمورة 

تحليممل والقممرار األخيممر حممول ممما إذا يتوجممب تبنممي الفممرص مباشممرة أو غيممر مباشممرة علممي مخرجممات ال
ئ عمممددا ممممن همممذه العواممممل  وردود 9االسمممتثمارية الرأسممممالية الواعمممدة أم ال. ويحممموي الجمممدول رقمممم د

منشآت األعمال في كال القطاعين. وتشمل تلك العوامل، حجم اإلستثمار، ت لفة اإلستثمار، عمر 
، السمرعة المطلوبمة، الجممودة المطلوبمة، الخبمرة باالسممتثمارات ةاإلنتاجيمم الفرلمة االسمتثمارية، الطاقمة 

المشابهة، العوامل السياسية، العوامل اإلجتماعية، تجنب المخا ر، توفر العملة الص بة والعوامل 
 األخري.

أكبمممر علمممي قمممرارات اإلسمممتثمار بالقطممماع  ًِ ويبمممرز الجمممدول أن العواممممل التمممي كمممان لهممما تمممأثيراً 
العممام هممي حجممم فرلممة اإلسممتثمار، عمرهمما المتوقممع، والعوامممل السياسممية. الخمماص مقارنممة بالقطمماع 

العالية والتي تقية االختالف بين النسمب فمي القطماعين مهممة إحصمائيا. ويتوقمع  ئzدوجاءت شيم 
أن يكون العاملين األولين أكثر أهمية في القطاع الخاص نسبة للتوجه الربحي لهذه الشركات. أما 

ة قلمممم القطممماع الخممماص ممممن تغيمممر السياسمممات واألنظممممة الحكوميمممة وعمممدم العاممممل الثالمممث، فممميعك
اإلسمممتقرار وتغيمممر منممما  االسمممتثمار والتمممي تعتبمممر ظممماهرة جليمممة فمممي معظمممم البلمممدان األقمممل نمممموا. أمممما 
الت لفة وتغير السياسات فال تممثالن قلقمًا ممماثاًل لمؤسسمات القطماع العمام ألنهما فمي نهايمة المطماف 

 ويمكنها تدبر امرها بسهولة أكبر من رليفاتها في القطاع الخاص.جزء من دوالب الدولة 
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" حيث األخرى "العوامل  متغيروعلي كل حال فإلن أهم عامل في مؤسسات القطاع العام هو 
مفهوممممة حيمممث أن همممذه المؤسسمممات،  األهميمممة، وهمممذه 6.78كانمممت شيممممة زاي المصممماحبة لمممه همممي 

خيارات إستثمارية علي أسمة أخمري غيمر تجاريمة. وبالرغم من  ابعها التجاري، مجبرة علي تبني 
إضافة لذلك فإلن توفر العملة الص بة يمثل عاماًل ذا أثر كبيمر فمي قمرارات الموازنمة الرأسممالية فمي 
السودان. ويرجع ذلك إلي ندرة العملة الص بة في البالد وكذلك لمعمدالت التضمخم المرتفعمة والتمي 

لعقدين الماضيين. إضافة لذلك فمإلن مخما ر اإلسمتثمارات ميزت مسيرة اإلقتصاد السوداني خالل ا
 تمثل عامال مشتركا في القطاعين

 ( : عدد العوامل والردود من الوحدات بالقطاعين:9الجدول رقم )
 37القطاع العام العدد =  31القطاع الخاص العدد =  البيان 

Z- Statistic ردود ايجابية % ردود ايجابية % 
 ** 2.53  3 1 23 7 الحجم 
 1.56 27 10 45 14 الت لفة 

 ***  1.8 22 8 42 13 العمر المتوقع
 1.56 27 10 45 14 السعة اإلنتاجية 

 0.68 19 7 26 8 السرعة 
 ئ 0.55د 49 18 42 13 الجودة
 ئ 0.66د Familiarity 7 23 11 30 المعرفة

 *   3.14 5 2 35 11 السياسية  
 0.65 14 5 19 6 االجتماعية 
 ئ 0.30د 65 24 61 19 ا ر تجنب المخ

 1.43 54 20 71 22 العملة الص بة 
 ئ* 6.78د 92 34 10 3 أخرى 

 0.01*  مستوى األهمية اإلحصائية 
 0.05** مستوى األهمية اإلحصائية 

 010*** مستوى األهمية اإلحصائية .
 لملخص والخاتمة ا

شمات القطماع الخماص قامت همذه الدراسمة بمسمح لممارسمات تقيميم المشماريع الرأسممالية فمي من
والعام فمي السمودان، الدولمة األقمل نمموًا. وتسمد همذه الدراسمة فجموة فمي األدبيمات القائممة فيمما يخمن 
 ر  تقييم المشاريع الرأسمالية في خارج نطا  الدول النامية والمتقدمة، والتي تمثل محمور اهتممام 

فمي بلمد ممن البلمدان  الرأسمماليةشماريع القائمة. ثانيًا، تتصدي همذه الدراسمة لطمر  تقيميم الم األدبيات 
 للحكومات فيها. اإليرادات األقل نموا، لارت فيه مؤسسات القطاع العام أداة من ضمن أدوات 

وتخلمممن الدراسمممة إلمممي أنمممه يوجمممد عمممدد مهمممم ممممن المؤسسمممات العاممممة ال تطبمممم  مممر  تقيممميم 
سمممات القطممماع العمممام المشممماريع الرأسممممالية فمممي عمليمممة دراسمممة فرلمممها اإلسمممتثمارية. وممممن بمممين مؤس

وشركات القطاع الخاص التي تطبم  ر  التقييم المشار إليها، نجد أن  ريقة فترة اإلسترداد همي 
الطريقممة األكثمممر اسممتخداما فمممي كممال القطممماعين بينمممما تجمما  ريقمممة معممدل العائمممد الممداخلي ثانيمممًا فمممي 

 شركات القطاع الخاص ولافي القيمة الحالي في مؤسسات القطاع العام.
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ضممافة لممذلك، قامممت الدراسممة بتحليممل خصممائن متخممذي قممرارات االسممتثمار الرأسمممالي فممي باإل
كال القطاعين. وقد أبانت الدراسة أن مديري مؤسسات القطاع العام في السودان يضطلعون بمدور 

 أكبر في عملية تقييم المشاريع الرأسمالية من رلفائهم في القطاع الخاص.
جموعممممة مممممن العوامممممل التمممي تممممؤثر علممممي عمليممممة الموازنممممة أخيمممرًا, فقممممد كشممممفت الدراسممممة عمممن م

مثل حجم الفرص االستثمارية وعمرها المتوقع والعوامل السياسية. وقد وجدت إختالفات  الرأسمالية
مهممممة إحصمممائيًا بمممين متخمممذي القمممرار فمممي شمممركات القطممماع الخممماص ومؤسسمممات القطممماع العمممام فيمممما 

تهم اإلسمتثمارية. كمذلك وجمدت الدراسمة اختالفممات، يتعلمم يأخمذ همذه العواممل فمي الحسمبان فمي قمرارا
وإن لممم ت ممن مهمممة إحصممائيا، فيممما يتعلممم بعوامممل أخممري مثممل متطلبممات العمممالت الصمم بة وت لفممة 

 المشروع االستثماري و اقته االنتاجية.
 مالحظات:

 Jones and Mason 1982بهمذه الدراسممة  بقنمما تعريمما المؤسسممات العامممة كممما عرفهمما  -1
علممي أنهمما: هممي التنظيمممات المملوكممة أو التممي  سسممات العامممة قممد تممم تعريفهمماحيمث أن المؤ 

تممممديرها الحكومممممة دالمركزيممممة/ اإلقليميممممة والمحليممممةئ ويممممتم تمويلهمممما بكثممممرة مممممن خممممالل البيممممع 
 بالسو .

مممستة واألربعمممين دولمممة المصمممنفة كمممأفقر دول العمممالم  -2 المصمممطلح المممدول األقمممل نمممموًا يشممممل الم
(Ghatak, 1995 and Nafziger, 1997). 
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احتماالت التحول إلى تقنيات وإجراءات التدقيق  الحديثة في القطاع العام في 
 حالة السودان –الدول النامية 

  9وحسين النافعابي 8ديفيد جويليم 
 

 ملخص
 National Economic Salvationيطبمم السمودان حاليمما بمرامج إنقماذ االقتصمماد المو ني 

Programs – Nesps،  التي وضعت لوق  التدهور في االقتصاد السوداني وألجمل تأسمية قاعمدة
لنمو االقتصاد واستقراره. ومع اإلقرار بأن القطاع العام يلعب دورا  اتيا في االقتصاد السوداني، 
فمن الواضح أن مراشبة همذا القطماع تلعمب دورا مهمما فمي إنجماح تلمك البمرامج. فممن دون أن يكمون 
هناك نظام مناسب وفعال للرقابة والسميطرة يؤسمة عليمه تشمغيل همذه البمرامج، فلمية ممن المحتممل 
أن تتحقمممم أهمممداف  السياسمممات االقتصمممادية الجديمممدة واإللمممالحات المؤسسمممية التمممي تتضممممنها تلمممك 
البممرامج. ومممن هنمما، فممإلن هممدف هممذه الدراسممة هممو بحممث دور رقابممة القطمماع العممام فممي السممودان، مممع 

ص علممى احتممماالت التغييممر عممن  ريممم تبنممى التطبيقممات الموجممودة فممي البلممدان األكثممر تركيممز خمما
نممموا. فالدراسممة الجوهريممة هممي أساسمما دراسممة البيمممات الثقافيممة، واإلداريممة، والتجاريممة والسياسممية فممي 

 السودان، وهي العوامل الرئيسة المسمولة عن تياب فعالية الرقابة في القطاع العام بالسودان. 
 ةمقدم

السودان قطر نامي عانى من متاعب اقتصادية جمة خالل العقدين األخيمرين. وهمذا واضمح 
من مستويات التضخم العالية واللجوء إلى االقتراض المت رر محليما وخارجيما، لتمويمل المنصمرفات 
الحكوميمممة. وتعمممزى األسمممباب التمممي تقممم  وراء همممذا التمممدهور االقتصمممادي للتغييمممرات السياسمممية وعمممدم 

رار باإلضمممافة إلمممى الحمممرب الداخليمممة الممممدمرة  ويلمممة األممممد. وفمممي السمممنوات األخيمممرة ارتمممأت االسمممتق
الحكومة أن تعمل على وق  التدهور وإعادة الحيوية لالقتصماد ممن خمالل سلسملة ممن بمرامج إنقماذ 

 .   1991االقتصاد الو ني بدأت في عام 
ارد باتجممماه اإلنتممماج وحجمممر الزاويمممة فمممي همممذه الخطمممط همممو الرتبمممة فمممي إعمممادة تخصمممين الممممو 

خصولا في القطاع الزراعي، وكذلك تقويمة دور القطماع الخماص. والهمدف األخيمر يمكمن تحقيقمه 

 

 أستاذ المحاسبة، مدرسة المحاسبة وإدارة األعمال، جامعة ويلز، أبرستويث، الممل ة المتحدة.  8
 

 أستاذ مساعد في المحاسبة، ال لية التقنية بالمدنية المنورة.  9
ملممك سممعود ة المحكمة التممي تصممدرها جم يممة المحاسممبة السممعودية، جامعممة الأواًل في مجلة بحوث محاسب نشرت هذه المقالة  -

 م.2002، سبتمبر 2، العدد 6بالرياض، المجلد 
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جزئيا في التقليل من تمدخل  الحكوممة المباشمر فمي االقتصماد وبيمع العديمد ممن االسمتثمارات العاممة 
 أو تحويلها إلى شركات ذات مل ية مختلطة. 

بصورة جزئية في تحقيم أهدافها إما على مستوى البرامج، وحتى تاريخه أفلحت هذه الخطط 
القليممل مممن المؤسسممات العامممة تحممول إلممى شممركات ذات مل يممة مختلطممة، أو علممى المسممتوى العممام. 
ول ن عجز الموازنات الزال وبائيا إن كان على مستوى الحكومة المركزيمة أو الحكوممات المحليمة، 

 مل االقتصادي. أما التضخم فقد ألبح جزءا من إ ار الع
وعلممممى الممممرغم مممممن المحمممماوالت الخالممممة بتوسمممميع نشمممماط القطمممماع الخمممماص، الزال االقتصمممماد 
السممموداني يخضمممع لهيمنمممة القطممماع العمممام. وفمممي مثمممل همممذه البيممممة، فممماإلدارة االقتصمممادية الحكوميمممة 

ورا هاممما دعمليممات الموازنممة، الرقابممة الداخليممة، أنظمممة المحاسممبة، التقممارير الماليممة والتممدقيمئ تلعممب د 
 في تحقيم أهداف برامج إنقاذ االقتصاد الو ني. 

يحتممماج التخصمممين الفعمممال واالقتصمممادي للمممموارد بصمممورة تممموفر منهجيمممة البيانمممات المحاسمممبية 
والماليممممة بصممممورة منهجيممممة، باإلضممممافة إلممممى نظممممام رقابممممة فعممممال لضمممممان سممممالمة اسممممتخدام الممممموارد 

وظيفة المحاسبية عالية التطور، غالبًا مما ئ، ذلك ألن تياب ال2000المخصصة دجونز وبنلبيري 
يؤدي إلى الخطأ في تخصين الموارد الموجمودة. وربمما يمؤدي تيماب نظمام رقابمة كافيمة إلمى سموء 
استخدام المواد المخصصة، والفساد وسوء اإلدارة، وكلها عوامل تقلل من فعالية محاوالت إلمالح 

شبة القطاع العام في السودان، كأداة تحقم من االقتصاد. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل تنظيم مرا
المعلومممات وأداة إدارة ويليممة مراشبممة، فعممال بدرجممة كافيممة أم غيممر فعممال للعممب دور هممام وحيمموي فممي 
إلمممالح االقتصممماد السممموداني بالدرجمممة التمممي تضممممن تحسمممين اسمممتخدام المممموارد المحمممدودة وحمايمممة 

 ام. االعتمادات العامة ضد الغ  والفساد وسوء االستخد 
ومممن المعممروف علممى نطمما  واسممع أن البلممدان الناميممة لممديها أنظمممة إدارة ماليممة حكوميممة غيممر 
فعالممة. والممنقن الخطيممر فممي اإلدارة الماليممة فممي العممالم الثالممث معممروف بأنممه عقبممة كبيممرة فممي وجممه 
االسممتخدام الفعممال للممموارد المتاحممة لتحسممين مسممتوى الم يشممة فممي تلممك البلممدان. يعطممي القليممل مممن 
االنتبممماه للممارسمممات المحاسمممبية والرقابيمممة عاليمممة الجمممودة، والموازنمممات وإعمممدادها، وأنظممممة السممميطرة 
وبمممرامج التمممدريب الشممماملة للعممماملين بالرقابمممة والممممدراء الماليمممة دمكتمممب المحاسمممبة العاممممة  الواليمممات 

ئ. ويشممممل قصمممور األنظممممة المحاسمممبية فمممي 1993، بال ممماران 1992أ، جونسمممون  1979المتحمممدة 
أفريقيمما أنظمممة معلومممات غيممر كافيممة ال يمكممن االعتممماد عليهمما وغيممر مواكبممة زمنيمما، وأنظمممة مراشبممة 
وتممدقيم داخليممة غيممر فعالممة، ونممدرة المحاسممبين واإلداريممين الموهمموبين، وسمموء اإلدارة وعممدم فعاليتهمما 

ئ. وهكممممذا، 1998ن وايممممك ويخممممرون 1998، جيممممورجية 1987وتيمممماب ال فمممماءة المهنيممممة دغممممارتي 
بيانممات والتقممارير الماليممة، التممي مممن المفتممرض أن ت ممون المؤشممرات الرئيسممة للظممروف االقتصممادية فال

والماليممة تفشممل فممي تممأمين معلومممات ذات بممال. ووضممع كهممذا ال يسمماعد علممى تممأمين الوقايممة ال افيممة 
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بلمدا حمول العمالم، إمما  57، كمان هنالمك 2000ضد الغ  والفسماد وسموء االسمتخدام. وبحلمول عمام 
 – International Standards of Auditingا تبنمت تطبيمم المعمايير العالميمة للمراجعمة أنهم 

ISAs  كمعممايير و نيممة، أو أنهمما اسممتخدمت تلممك المعممايير لوضممع المعممايير الو نيممة الخالممة بهمما
 ئ.  IFAC 2000داالتحاد الدولي للمحاسبين 

 طبيعة المشكلة 
قافمممة، والتممماريخ السياسمممي، والبيممممات التجاريمممة تمثمممل الدراسمممة األساسمممية فمممي همممذا البحمممث أن الث

واإلداريممة والسياسممية فممي السممودان، هممي العوامممل ال امنممة الرئيسممة وراء تيمماب فعاليممة أنظمممة اإلدارة 
 المالية والرقابة في القطاع العام. 

م، إلممى سممبع أنظمممة حكممم مدنية/عسممكرية 1956وقممد خضممع السممودان منممذ اسممتقالله فممي عممام 
السمممممة المشممممتركة لممممنظم الحكممممم هممممذه هممممي التغييممممر المت ممممرر للحكومممممات وتغييممممر متعاشبممممة. وكانممممت 

المنالب باسمتمرار وال مم الهائمل ممن الموزراء. ولقمد أدت همذه التغيمرات الهيكليمة وتغيمر المنالمب، 
إلممى فقممدان يليممة االسممتمرار فممي الحكومممات وهممي مشممكلة زاد مممن تفاقمهمما تيمماب التولمميا للواضممح 

ضممافة إلممى السياسممات أو المانفسممتو الممذي يممأتي بممه المموزراء المعينممون. ولقممد باإل .للمنالممب الوزاريممة
أدى عمممدم االسمممتقرار السياسمممي  همممذا إلمممى ور مممة تتعلمممم بسممملطات واسمممتقاللية ديممموان المراجمممع العمممام 

Auditor's General Chamber (AGC)  ولمم يجماز القممانون الخماص بسملطات وواجبممات .
 م.1986المراجع العام إال في عام 

م أحمممد أهمممم عنالمممر التممماريخ 1955وتعتبمممر الحمممرب األهليمممة التمممي بمممدأت شمممرارتها فمممي عمممام 
سنوات من السالم التي أعقبت اتفاشية أدية أبابا فمي عمام  10السياسي السوداني. وفيما عدا فترة 

 م، ظلت الحرب مستعرة منذ ذلك التاريخ. 1972
سممودان، ظممل االقتصمماد السمموداني وعلممى الممرغم مممن اإلمكانممات االقتصممادية التممي يزخممر بهمما ال

يشهد تدهورًا مستمرًا لما يزيد عن العقدين من الزمان. وقد انعكة  هذا التمدهور فمي تمدني حقيقمي 
في دخل الفرد، وفي ارتفاع حاد في معدالت التضخم، واالقتراض المستمر من المؤسسات المالية 

قيلمممة واالنخفممماض المسمممتمر فمممي شيممممة لتمويمممل العجمممز فمممي الموازنمممات العاممممة، والمممديون الخارجيمممة الث
% 130م 1997الجنيممممة السمممموداني. وعلممممى سممممبيل المثممممال، كممممان معممممدل التضممممخم فممممي نهايممممة عممممام 

األخمرى فمي تمدهور االقتصماد، مثمل  ةدالسفارة السودانية فمي لنمدنئ. كمذلك سماهمت الظمروف البيميم 
 ا م البالد. والتي أدت إلى حدوث مجاعة في بعض من 1985-1982التصحر ومواسم الجفاف 

وفي مثل هذه الظروف، هناك قناعة بأن محاولة تطبيم األسلوب الغربي فمي اإلدارة الماليمة 
 والقطاع العام قد ال يكون مجديا من حيث التعرض للضغوط البيمية الطاتية.    

وينظمممر إلمممى الخلفيمممة البيميمممة للتغييمممر السياسمممي وإعمممادة التنظممميم والحمممرب األهليمممة والمجاعممممة 
ة كعوامممل هامممة مممؤثرة فممي  بيعممة ودور اإلدارة الماليممة والرقابممة للقطمماع العممام فممي السممودان. المت ممرر 
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أما العوامل األخرى التي تميز  بيعمة السميطرة علمى القطماع العمام فمي السمودان وكمذلك  بيعمة أي 
بحث متعلم بها فهمي عواممل فنيمة. فمي همذه المرحلمة ممن مراحمل التطمور يعماني السمودان ممن بنيمة 

ية لالتصاالت محدودة للغاية والنظام المصرفي ال زال في بدايات تأسية نظام متطور للعمل تحت
وتسهيل  التحويالت وتقنية المعلومات الحديثة ت اد ت ون معدوممة فمي مؤسسمات القطماع العمام مما 
 عدا القليل من األمثلة كالخطوط الجوية السمودانية والخطموط البحريمة السمودانية. وممن هنما، تسمعى
هممذه الدراسممة لبحممث تممأثير هممذه العوامممل البيميممة علممى أنظمممة اإلدارة الماليممة والمراجعممة فممي القطمماع 

 العام في السودان. 
 الغرض من الدراسة

ترمممي هممذه الدراسممة لبحممث الممدور الممذي يمكممن أن تل بممه مراجعممة القطمماع العممام فممي مسمماعدة 
العامممة المحممدودة مممن  لمايممة األمممواالحكومممة فممي جهودهمما الراميممة إللممالح االقتصمماد السمموداني، ح

 الغ ، والفساد واالستخدام السيا. 
 حدود الدراسة 

تقتصمممر همممذه الدراسمممة علمممى فعاليمممة مراجعمممة القطممماع العمممام والمممدور المممذي يمكمممن أن تل بمممه فمممي 
معاونممة الحكومممة لتحقيممم هممدفها الرامممي إللممالح االقتصمماد السمموداني المتممدهور. وال يشمممل البحممث 

الماليممة األخممرى كأنظمممة  الموازنممات والسمميطرة عليهمما، والممتحكم الممداخلي، والحسممابات أنظمممة اإلدارة 
الحكوميممة وأنظمممة المعلومممات الماليممة والمراجعممة الداخليممة، وفممي الواقممع إن أي مممن هممذه المواضمميع 

 بحاجة إلى دراسة قائمة بذاتها، وتشكل مجاالت بحث في المستقبل.
 منهج البحث

م المهمممة، عممززت معلومممات البحممث بالمقممابالت التممي أجريممت مممع عممالوة علممى دراسممة الوثممائ
كبار العاملين بالمراجعة في القطاع العام وفي المؤسسات التي تخضع للمراجعمة. يوضمح الملحمم 

 ئ المقابالت التي أجريت مع مدراء األقسام بديوان المراجع العام. 1رقم د
 تأسيس وتطور ديوان المراجع العام

المصممرية الغازيممة بقيممادة اللممورد -اسممتطاعت القمموات االنجليزيممة 1898 فممي سممبتمبر مممن عممام
مئ. وقمد مهمد 1969كيتشنر من االنتصمار علمى القموات المهديمة فمي معركمة أممدرمان دعبمد المرحيم 

م والتي عرفت باتفاشية الحكم الثنائي 1899المصرية في عام  -هذا االنتصار لالتفاشية االنجليزية
Condominium Agreement   التممي أرسممت أسممة النظممام السياسممي فممي  السممودان. وقممد كممان

النظام انجليزي مصري باالسم فقط ول ن كمان السمودان فعليما تحمت اإلدارة االسمتعمارية البريطانيمة 
م دمورهيمممد 1956والتمممي اسمممتمرت لممممدة سمممبعة وخمسمممين عامممما حتمممى اسمممتقالل السمممودان فمممي عمممام 

 ئ. 1990، وودورد 1967
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م، كمكتمب تحمت إشمراف 1920العام إبان الحكم االستعماري فمي عمام  تأسة ديوان المراجع
السممكرتير المممالي دالمعممادل البريطمماني المقابممل لمموزارة الماليممةئ الممذي كممان مسممموال أمممام الحمماكم العممام 

the Governor General  دأعلممى سمملطة للحكممم الثنممائي فممي السممودانئ. وقممد كممان وضممع ديمموان
يرأسمممها المراجمممع العمممام، تحمممت إشمممراف  semi-autonomousلة المراجمممع العمممام هيممممة شمممبه مسمممتق

م دديموان المراجمع 1933مجلة الحاكم العام للسودان، والتي قننت بموجب تشمريع لمدر فمي عمام 
 م. 1956مئ. وقد ظل هذا الوضع حتى تاريخ االستقالل في 1991العام 

تمثممل فممي مراجعممة وتممدقيم وكانمت المسمممولية األساسممية لممديوان المراجممع العممام قبممل االسممتقالل ت
حسابات المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية التي كانت تت ون أساسما ممن اإلدارة األهليمة ممن 
خالل النظام القبلي الذي يضم النظار والعممد والمشمايخ المذين كمانوا مسممولين عمن جممع الضمرائب 

 المحلية المختلفة. 
 transitionalدسممممتور انتقممممالي م, وضممممع 1956وبعممممد نيممممل االسممممتقالل التممممام فممممي عممممام 

constitution   كان من ضمن نصوله أن يعمل ديوان المراجع العمام كهيممة مسمتقلة مسممولة ،
والبرلمان. وبعمد االنقمالب العسمكري المذي  Supreme Head of Stateفقط أمام مجلة السيادة 
يكون ديموان م نن على أن 1970م، وضع تشريع شامل في عام 1969جاء إلى الحكم في عام 

م، 1985المراجممع العممام مسممموال أممممام مجلممة شيممادة الثمممورة. وبعممد تغيممر النظمممام العسممكري فممي عمممام 
وضمممع دسمممتور انتقمممالي جديمممد نمممن علمممى أن يوضمممع ديممموان المراجمممع العمممام تحمممت إشمممراف المجلمممة 

م أجيممز دفممي البرلمممانئ قممانون خمماص بممديوان المراجممع العممام 1986العسممكري االنتقممالي. وفممي عممام 
ف إلمممى أن يكمممون تشمممغيل المممديوان مواكبممما لتطمممور قطاعمممات االقتصممماد المختلفمممة، ممممع التطبيمممم يهمممد 

العملمممي لصمممالحيات ومسمممموليات ديممموان المراجمممع العمممام التمممي نمممن عليهممما الدسمممتور. وقمممانون ديممموان 
م هو الذي يشكل أسا  عمل الديوان اليوم، علما بأنه قد أجريت عليه بعض 1986المراجع لعام 
م دديموان المراجمع العمام 1989م فمي أعقماب تغيمر نظمام الحكمم فمي عمام 1990عمام  التعمديالت فمي

 مئ. 1991
 وضع واستقاللية ديوان المراجع العام

إن استقالل أي مؤسسة رقابية عليا ينظمر إليمه كعنصمر  بيعمي ضمروري للرقابمة الفعالمة فمي 
يموان المراجمع العمام هيممة ئ. وهمذا المبمدأ معتمرف بمه فمي السمودان حيمث أن د 1980الدولة دتمانتيكو 

مستقلة عمن السملطة التنفيذيمة، وهمذا االسمتقالل حمم مكفمول بمنن الدسمتور، وقمد وضمع قيمد التنفيمذ 
م علممى أن تعيممين وعممزل المراجممع 1986بسممن تشممريعات عديممدة، فعلممى سممبيل المثممال يممنن قممانون 

م، 1986اجمممع لعمممام العمممام ونوابمممه ال يمممتم إال بأغلبيمممة أعضممماء المجلمممة المممو ني دقمممانون ديممموان المر 
ئ. كذلك ضمن القانون لديوان المراجع العام حم الولول إلمى أيمة سمجالت، معلوممات، 18المادة 

حسممابات أو وثممائم يممرى الممديوان أنهمما ضممرورية للقيممام بواجباتممه دقممانون ديمموان المراجممع العممام لعممام 
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عممدم العممزل مممن  ئ. ويتمتممع جميممع مراجعممي الممديوان بحصممانة دسممتورية ت فممل لهممم8م، المممادة 1986
منالممبهم، أو اإليممداع فممي السممجن أو اسممتجوابهم بممأي  ريقممة فيممما يتعلممم بواجبمماتهم إال بممإلذن مممن 

وبموافقممة المراجممع العممام دقممانون ديمموان المراجممع العممام لعممام  Attorney Generalالنائممب العممام 
تتعلممم بأنشممطته،  ئ. ويتمتممع الممديوان بالصممالحية ال املممة التخمماذ القممرارات التممي36م، المممادة 1986

م، 1986إدارتممه وخططممه دون التممدخل مممن أي سمملطة حكوميممة دقممانون ديمموان المراجممع العممام لعممام 
 ئ. 8المادة 

 الهيكل التنظيمي لديوان المراجع العام
يقع المقر الرئيسي لديوان المراجمع العمام بمدينمة الخر موم. يقم  علمى قممة الهيكمل التنظيممي 

ه اإلثنممان، ويت مون المديوان مممن أربمع إدارات رئيسممة همي : إدارة الشمممون للمديوان المراجمع العممام ونوابم 
 المالية واإلدارية، وإدارة الحكومة المركزية، وإدارة الواليات وإدارة االستثمار العام. 

تنقسم إدارة الشمون المالية واإلدارية بدورها إلمى سمتة أقسمام وهمي منموط بهما األنشمطة الماليمة 
لديوان، أما اإلدارات الثالث األخرى فمسمولة عن مراشبة مؤسسات القطاع العمام واإلدارية اليومية ل

 في جميع أنحاء السودان. 
أمممما إدارة الحكوممممة المركزيمممة فمسممممولة عمممن تمممدقيم أو مراجعمممة مؤسسمممات الحكوممممة المركزيمممة 

زيممة واإلدارات التممي تتبممع لهمما فممي منطقممة الخر مموم، أممما التممدقيم الخمماص بمؤسسممات الحكومممة المرك
  92والتي تقع خارج الخر وم، فهو ممن ضممن مهمام إدارة الواليمات. تت مون الحكوممة المركزيمة ممن 

 هيمة قومية شبه مستقلةئ.   65وزارة مركزية و 27وحدة رئيسية د
وتدير إدارة الواليات بديوان المراجع العام وتشرف على فروع الديوان في خمسة عشرة والية، 

والية فمي فبرايمر ممن  26م  في أعقاب تقسيم السودان إلى 1994ي عام وقد تأسست هذه الفروع ف
نفة العام. وهذه اإلدارة مسمولة كذلك عمن أعممال المراجعمة أو التمدقيم بالمؤسسمات الوالئيمة لواليمة 
الخر وم. وأي فرع من هذه الفروع مسمول عن مراجعة مؤسسات الحكومة الوالئية، باإلضافة إلمى 

ركزية واالستثمارات العامة التي توجد في الوالية التي يقمع فيهما الفمرع. ول مل مؤسسات الحكومة الم
فرع مراجعوه الذين ينقسمون إلى مجموعات تقموم بمراجعمة مؤسسمات القطماع العمام التابعمة للواليمة. 
ويتمتع كل فرع باستقاللية تامة، بمعنى أنه ال يخضع ألي سلطة والئية، وهو يقع تحمت اإلشمراف 

ديوان المراجع العام بالخر وم. ونسبة لظروف الحرب الدائرة في جنوب المبالد فمال توجمد المباشر ل
 أفرع للديوان في أي من والياته العشرة. 

ويقوم ديوان المراجع العام بمراجعة حسابات االستثمارات العامة سواء كانت مملوكة بال امل 
ها. ويت مممون االسمممتثمار العمممام فمممي % أو أكثمممر ممممن أسمممهم20للدولمممة، أو تلمممك التمممي تملمممك الحكوممممة 

السودان من شركات ومؤسسات عامة مملوكة بال امل للدولة، وشركات مختلطمة المل يمة ومشماريع 
. ويتركممز عمممل إدارة االسممتثمار العممام بالممديوان علممى مراجعممة حسممابات joint venturesمشممتركة 
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رات العاممممة خمممارج الخر ممموم هيممممات االسمممتثمار العمممام الموجمممودة بمممالخر وم، بينمممما تخضمممع االسمممتثما
 لمراجعة إدارة الواليات. 

والسمة المميزة لمراجعة االسمتثمارات العاممة أن المديوان يتقاضمى فمي مقابلهما رسمومًا محمددة، 
بينما ال يتحصل الديوان على رسوم من مؤسسات الحكوممة المركزيمة أو الحكوممات الوالئيمة. وهمذه 

م، بلغمت 1997م/1996يوان. فممثال، فمي السمنة الماليمة الرسوم تمثل مصدر دخل همام بالنسمبة للمد 
%، فجماءت ممن 75% من ميزانية الديوان، أما النسبة المتبقية ممن الميزانيمة وهمي 25تلك الرسوم 

 أئ. 7م/1996الحكومة المركزية دوزارة والتخطيط االقتصادي 
ن خصولميين م، لمالحية اسمتخدام ممراجعي1986لقد منح قانون ديوان المراجمع العمام لعمام 

ئ، وترتبط هذه الصالحية بمراجعة االستثمارات العامة. ل ن هناك بعض 10عند الضرورة دالمادة 
الحاالت مثل المصارف المملوكة للدولة أو الشركات مختلطة المل يمة مثمل شمركة الصمم  العربمي, 

 يتم تدقيم حساباتها بواسطة المراجعين المستقلين نيابة عن الديوان. 
 لمهامالوظائف وا

م، 1986تممرتبط المهممام الرئيسممة لممديوان المراجممع العممام والتممي نممن عليهمما قممانون الممديوان لعممام 
بالممارسممة السممليمة التممي تمكممن مممن السمميطرة علممى األممموال العامممة. وفيممما يتصممل بممارسممة الرقابممة 

تر علمممى اإليمممرادات العاممممة، يتمممولي ديممموان المراجمممع العمممام فحمممن، مراجعمممة وتفتمممي  الوثمممائم والمممدفا
والسجالت المتعلقة بالتحصميل والتفمويض الخماص بماألموال العاممة، وذلمك لضممان أن تنظميم وقيمد 
تلك األموال المحصلة قد تم بمالطر  النظاميمة والسمليمة ووفقما للقواعمد واللموائح المحاسمبية والماليمة. 

م الممواردات كممذلك يتعممين علممى الممديوان أن يتأكممد بممأن السممندات والوثممائم  األخممرى التممي تثبممت اسممتال
العامة والتفويض باالستالم، قد تمت مراجعتهما وفحصمها ممن قبمل المموظفين المكلفمين بمذلك، وأنهما 
سمليمة ورحلمت حسمماباتها بدقمة. أيضمما تشممل مهممام المديوان التأكمد مممن البيانمات الماليممة المرسملة مممن 

نون ديمموان المراجممع قبممل مؤسسممات القطمماع العممام التممي تفيممد بمبممال  الممواردات التممي تممم تحصمميلها دقمما
 ئ. 7م، المادة 1986العام لعام 

أما فيما يتعلم بالمنصرفات، فينبغي على الديوان أن يقوم بفحن، مراجعمة وتفتمي  سمندات 
 disbursementsالصرف والسجالت والدفاتر، وذلك للتأكد من : دأئ أن ترحيل حسماب النفقمات 

للقواعمد واللموائح المحاسمبية والماليمة السمارية، دبئ وتقييدها قد تم بمالطر  السمليمة والنظاميمة ووفقما 
أن كل مبل  بند منصرف الميزانية مطابم للمبل  المقيد بالوثائم مع وجمود السمندات المثبتمة لمذلك، 
دجئ أن المبلمم  المخصممن لفصممل أو بنممد الميزانيممة، لممم يممتم تجمماوزه بممدون إذن مسممبم مممن لمماحب 

ي المشاريع التنموية، قد تم لرفها علمى النحمو الموارد فمي الصالحية، ددئ أن المبال  التي أنفقت ف
الميزانية دهمئ وأن التفويض الخاص بالصرف قمد لمدر ممن السملطة لماحبة االختصماص دقمانون 

 ئ. 10، المادة 1986ديوان المراجع العام لعام 
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ة وكما نالحظ أن هذه المهام ترتبط باالنتظمام والتقيمد بالمراجعمة، وليسمت هنماك شمروط محمدد 
تجممماه ديممموان المراجمممع العمممام فيمممما يتصمممل بالمراجعمممة فمممي مقابمممل شيممممة الممممال أو االهتممممام المباشمممر 
بالمسائل االقتصمادية  والفعاليمة فيمما عمدا المطلمب المتعلمم بإلثبمات فعاليمة أنظممة المراشبمة الداخليمة 

 المشار إليها أدناه. 
 الممارسة الفعلية

لعممام الفممر  بممين النظممام النظممري لمراجعممة القطمماع توضممح التقممارير السممنوية لممديوان المراجممع ا
العام في السودان دواإلدارة المالية للقطاع العام بصفة عامةئ والممارسة الفعلية. ونحاول أن نحدد 

، مممن واقممع عمممل  dichotomyفممي هممذا الجممزء بعممض األمثلممة واألدلممة التممي تبممين هممذه االزدواجيممة 
 اإلدارات الثالث المشار إليها أعاله. 
 مراجعة مؤسسات الحكومة المركزية

المفارقمممة الصمممارخة فمممي ممارسمممة المراجعمممة أو التمممدقيم لمعظمممم مؤسسمممات القطممماع العمممام همممي 
تياب البعد الزمني لهذه الممارسة، ولهذا السبب قد تتمأخر المراجعمة لسمبع أو ثممان سمنوات للعديمد 

راجع العام دديموان المراجمع العمام من مؤسسات القطاع العام، كما تشير التقارير السنوية لديوان الم
 ئ. 6م/1995

وهنالك عامالن يقفان وراء هذا التأخير المزمن. العامل األول، هو أن الغالبيمة العظممى ممن 
مؤسسمممات القطممماع العمممام ال تقممموم بإلعمممداد حسممماباتها النهائيمممة وإرسمممالها للمممديوان فمممي التممماريخ المحمممدد 

تممنن عليممه المممادة الحاديممة عشممرة مممن قممانون ديمموان  ئ. ووفقممًا لممما6م/1995دديمموان المراجممع العممام 
م، فينبغمممي علمممى مؤسسمممات القطممماع العمممام أن تقممموم بمممإلغال  حسممماباتها 1986المراجمممع العمممام لعمممام 

وإرسال الحسابات النهائية والتقارير المالية إلى الديوان خالل ستة أشهر من انتهاء السمنة الماليمة، 
سمابات أيمة مؤسسمة ال ت مون قمد أغلقمت حسماباتها النهائيمة وأن الديوان يجب أن ال يقوم بمراجعمة ح

وأرسمملتها إلممى الممديوان فممي التمماريخ الممذي نصممت عليممه المممادة المممذكورة أعمماله. ل ممن الممديوان يممرى أنممه 
دبئ ممممن قمممانون ديممموان  44لمممية ممممن المناسمممب ممارسمممة الصمممالحية الممنوحمممة لمممه بموجمممب الممممادة 

ضموح علمى أن ممدير أيمة مؤسسمة قطماع عمام ال تلتمزم م، والتمي تمنن بو 1986المراجع العمام لعمام 
بممإلغال  حسمماباتها وتقممديمها إلممى الممديوان خممالل الفتممرة المقممررة فممي المممادة الحاديممة عشممرة مممن قممانون 

م، يعتبمممر متعمممديا للقمممانون، ولهممممذا السمممبب ألمممبحت مسمممألة إعمممادة الحسممممابات 1986المممديوان لعمممام 
ؤسسمات القطماع العمام ممن نقمن حماد فمي كموادر المتأخرة معضلة مستو نة. وتعاني ال ثيمر ممن م

دبئ مسألة عبثيمة ال  ائمل  44المحاسبة، وفي ضوء مثل هذه الظروف يغدو تطبيم نن المادة 
من ورائها، علما بأنه حتى المؤسسات التي يمكنها أن تغلم حساباتها في الوقت المحمدد ألمبحت 

 ال تهتم كثيرا بذلك. 
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غ ، والفساد وعدم انتظام الحسابات في كثير من مؤسسمات أما العامل الثاني فهو، وجود ال
القطاع العام، مما جعل من المراجعة تواجه ال ثير من المشماكل وتسمتغر  وقتما  مويال، وسمنتناول 
في الجزء التالي بشيء من التفصيل  بيعة تلك المشاكل. وباختصار، فإلن عجز المؤسسمات عمن 

ئح الماليمة والمحاسمبية ممع عمدم القمدرة علمى منمع التجماوزات تقديم حسابات معمدة وفقما للقواعمد واللموا
 واالختالسات، جعلت من المراجعة عملية مضنية وغير فعالة مع استغرا  ال ثير من الوقت. 

 مراجعة مؤسسات القطاع العام في الواليات
فمممروع ديمموان المراجمممع العممام بالواليمممات مسممممولة عممن المراجعمممة السممنوية ل مممل مؤسسمممات  تعتبممر

قطاع العام في الوالية التي يتبعها الفرع، ول ن الواقع غير ذلك، حيث نجد أن بعض المؤسسات ال
لممم تممتم مراجعتهمما لفتممرة تزيممد عممن السممبعة أعمموام بممل تجمماوز بعضممها العشممرة أعمموام مممن دون مراجعممة. 
وفممي العممادة تعطممى أولويممة المراجعممة لمؤسسممات القطمماع العممام، تليهمما مؤسسممات الحكومممة المركزيممة 
وتمممأتي فمممي ذيمممل القائممممة مؤسسمممات القطممماع العمممام الوالئيمممة. وتشمممير تقمممارير المراجعمممة الصمممادرة عمممن 
الممديوان إلممى تممأخر مراجعممة حسممابات معظممم مؤسسممات القطمماع العممام الوالئيممة دديمموان المراجممع العممام 

 ئ. 1995/6م
در والوضع هنا مماثل لوضع مؤسسمات الحكوممة المركزيمة ممن حيمث المعانماة ممن نمدرة ال موا

المحاسممبية المؤهلممة والمدربممة ووجممود الغمم  والفسمماد وعممدم انتظممام الحسممابات فممي معظممم مؤسسممات 
الحكومممات الوالئيممة، وهممو ممما يممؤدي إلممى تممأخر إغممال  حسممابات هممذه المؤسسممات. عممالوة علممى ذلممك 
فإلن النقن الخطير في المحاسبين المؤهلين العاملين بفروع الديوان اإلقليمية يجعل من المستحيل 

 راجعة حسابات المؤسسات كل عام. م
وفممي ظممل ظممروف كهممذه، ال يعممدو تممدقيم حسممابات ال ثيممر مممن المؤسسممات الوالئيممة عممن كونممه 
رلد عمام للمواردات والمنصمرفات ممما يتمرك عمليما ال ثيمر ممن المجماالت ممن غيمر تمدقيم. أمما فمي 

نقطاع قصيرة، فقد بل  م، مع فترات ا1955الواليات الجنوبية حيث الحرب األهلية المتواللة منذ 
انهيار أنظمة المحاسبة والمراجعة والسيطرة مداه، وال توجمد أيمة فمروع إقليميمة لمديوان المراجمع العمام 
بالواليمممات الجنوبيمممة، وال توجمممد أي مؤسسمممة حكوميمممة واحمممدة أغلقمممت حسممماباتها منمممذ تأسمممية اإلقلممميم 

دأب ديموان المراجمع العمام علمى ئ. ولقمد 6م/1995م دديوان المراجع العمام 1972الجنوبي في عام 
إرسال فر  منه إلى عوالم الواليات الجنوبية لفحن ومراجعة حسابات المؤسسات الموجمودة فمي 
تلممك المممدن، ول ممن بممالطبع يعيممم عمممل تلممك الفممر  أن الحسممابات التممي تخضممع للمراجعممة لممم تغلممم 

مممممدن الرئيسممممة، أممممما بالصممممورة المعتممممادة. وتراجممممع هممممذه الفممممر  حسممممابات المؤسسممممات القائمممممة فممممي ال
 المؤسسات التي تقع خارج هذه المدن فلم يصل إليها أي فريم بسبب الحرب األهلية. 

    مراجعة المؤسسات العامة
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بالنسبة لقطاع المؤسسات العامة هناك فر  واضح بين المراجعة الخالة بالمؤسسمات التمي 
ع المشتركة. وبالنسمبة للمؤسسمات %، واالستثمارات المختلطة أو المشاري100تمل ها الدولة بنسبة 

المملوكة للدولة بال امل، فإلن وضع المراجعة مشابه لوضعها في مؤسسات الحكوممة المركزيمة ممع 
ئ. وهمممذا منممماقض 6م/1995تمممأخير بمممال  فمممي إغمممال  الحسمممابات ومراجعتهممما دديممموان المراجمممع العمممام 

المقمممابالت أن األسمممباب  للوضمممع بالنسمممبة للشمممركات المختلطمممة أو المشممماريع المشمممتركة. وثبمممت ممممن
ال امنممة وراء هممذا الفممر  الواضممح فممي االلتممزام بإلعممداد التقممارير ومواقيممت المراجعممة، هممي أن األجممور 
العاليممممة التممممي تممممدفعها الشممممركات المختلطممممة والمشمممماريع المشممممتركة، تمكنهمممما مممممن جممممذب المحاسممممبين 

م، يحمممل اإلدارة فممي هممذه المممؤهلين ذوي ال فمماءة العاليممة، كممما أن الضممغط الممذي يمثلممه حملممة األسممه
 ال يانات على إغال  حساباتها وإعداد الحساب النهائي والبيان المالي في نهاية كل سنة مالية. 

عممالوة علممى ذلممك، إن قسممم المؤسسممات العامممة تعطممي األولويممة لمراجعممة الشممركات المختلطممة 
جنبيممممة علممممى والمشمممماريع المختلطممممة، وذلممممك ألن الحكومممممة ترغممممب فممممي تشممممجيع رؤو  األممممموال األ

االستثمار في البالد، وهذا يستدعي تأمين معلومات مالية مواكبة مع  مأنة المستثمرين على أمن 
 وسالمة مصالحهم. 

 التقرير السنوي القومي للمراجعة
إن الضممع  الشممديد فممي عمليممة التممدقيم والمراجعممة لممية فقممط نمماتج عممن التممأخير فممي مراجعممة 

المصاعب المتواللة التي تواجه ديوان النائمب العمام فمي  المؤسسات األساسية، ول ن أيضا بسبب 
م، 1996م/1995إعمممداد تقممماريره فمممي مواعيمممدها. فممممثاًل، التقمممارير السمممنوية للمراجعمممة لعقممماليم لعمممام 

م. أمممما التقريمممر السمممنوي 1997أرسممملت إلمممى المجمممالة الوالئيمممة وإدارة الواليمممات بالمممديوان فمممي أبريمممل 
مار  من كل عمام، عمادة مما يرسمل فمي شمهر ممايو  31سل في القومي والذي من المفترض أن ير 

وفمممي بعمممض األحيمممان يرسمممل فمممي نهايمممة شمممهر يونيمممو. ويمممؤثر التمممأخير فمممي إعمممداد وإرسمممال التقمممارير 
 الوالئية، بصورة سلبية في إعداد وإرسال التقرير السنوي القومي ألنه يعتمد على تلك التقارير. 

 
 

 انتقييم مراجعة القطاع العام في السود
يتنممماول همممذا الجمممزء تقيممميم دور مراجعمممة أو تمممدقيم حسمممابات القطممماع العمممام فمممي السمممودان فيمممما 
يتصممل بممالنواحي اآلتيممة: السمميطرة علممى األممموال العامممة، معاونممة الحكومممة فممي ضمممان االسممتخدام 
الفعال للموارد العامة المحدودة، مساعدة لمانعي القمرار فمي التخطميط للمسمتقبل، وتقمديم مقترحمات 

 ة بشأن تحسين وتقوية يلية السلطة في القطاع العام. شيم
 أنواع المراجعة والقيود التشريعية
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.  regularityوالمراجعمة النظاميمة  financialيطبم ديوان المراجع العام المراجعة الماليمة 
لقمانون  7ويستند دور الديوان في تطبيمم همذين النموعين ممن المراجعمة  إلمى الفقمرة دجئ ممن الممادة 

م، والتممي تممنن علممى أن يقمموم الممديوان بوظيفممة المراجعممة وتحديممد ممما إذا 1986يمموان المراجممع لعممام د 
كانت اإلجراءات قد  بقت على النحو الذي يتفم مع قيود الميزانية والقواعد واللوائح الماليمة. غيمر 

البرنمممامج م لتقيممميم االقتصممماد، الفعاليمممة أو نتمممائج 1986أنمممه ال يوجمممد ذكمممر فمممي قمممانون المممديوان لعمممام 
 واألنشطة.  

ومن الواضح أن قانون ديوان المراجع العام  قد قصر دور الديوان على خدممة الهمدف المذي 
يضمممن المسمممولية الماليممة. وفممي هممذا الصممدد، فممإلن مفهمموم المسمممولية الماليممة هممو ضمممان المحافظممة 

وميممة تقممع ضمممن علممى األممموال العامممة، والتأكممد مممن أن المبممال  المدفوعممة مممن قبممل المؤسسممات الحك
الحمممدود القانونيمممة. وقمممد تجاهمممل قمممانون المممديوان مفهممموم المسممممولية فيمممما يتعلمممم باالسمممتخدام الفعمممال 
واالقتصمممادي للمممموارد العاممممة المحمممدودة، أو يشممممترط االهتممممام بالوسمممائل البديلمممة لتحقيمممم األهممممداف 

 المحددة سلفا بأقل قدر من الت لفة. 
، والتممي تممم تنقيحهمما فممي GAGASمتعممارف عليهمما عنممد نشممر معممايير المحاسممبة الحكوميممة ال

، أهميمممة خالمممة US GAOم، أولمممى مكتمممب المحاسمممبة العاممممة بالواليمممات المتحمممدة 1994عمممام 
للمراجعة الشاملة التي تضممن المسممولية التاممة التمي تسماعد المسممولين والمموظفين الحكموميين فمي 

 للمراجعة الحكومية.  القيام بواجباتهم بصورة فعالة. وقد تم التركيز على نوعين
 المراجعة المالية التي تشمل مراجعة البيانات المالية ومراجعة المسائل المالية ذات العالقة.  –1

ئ المدى الذي تعكسه البيانمات الماليمة للهيممة التمي تممت 1تحدد مراجعة البيانات المالية: د أئ 
لنقمممدي أو التغييمممرات فمممي مراجعتهممما للوضمممع الممممالي الحقيقمممي، نتمممائج العمليمممات والتمممدفم ا

ئ مممممدى التممممزام الهيمممممة 2الموقمممم  المممممالي وفقمممما للمبممممادع المحاسممممبية المتعممممارف عليهمممما، ود
بمممالقوانين واللممموائح الخالمممة بممماإلجراءات والوقمممائع التمممي لهممما تمممأثير ممممادي علمممى البيانمممات 

 المالية. 
الماليممة والبنممود  ئ هممل تممم تقممديم التقممارير1بئ تحممدد مراجعممة المسممائل الماليممة ذات العالقممة : د

ئ ممدى تطمابم 2ذات العالقة مثل العنالر، الحسابات أو االعتممادات بصمورة مقبولمة، د
ئ هل التزمت الهيمة بأي شروط مالية محددة 3المعلومات المالية المقدمة مع المعايير، د

 م بئ. 1994دمكتب المحاسبة العامة، الواليات المتحدة، 
 االقتصادية والفعالية والتأثير.  مراجعة األداء وتشمل الرقابة –2

أئ  المراجعمممة االقتصممممادية وتهممممتم بممممدخالت العمليممممات دالمممممواردئ، وهمممي تخممممتن بضمممممان أن 
 األرلدة والخدمات التي تشتريها المؤسسة بكميات ونوعية محددة وبأقل ت لفة ممكنة. 
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ائج األخمممرى بئ مراجعمممة الفعاليمممة وتهمممتم بالعالقمممة بمممين مخرجمممات البضمممائع، الخمممدمات أو النتممم 
والموارد التي اسمتخدمت فمي إنتاجهما. والهمدف ممن همذه المراجعمة همو ضممان تقمديم حجمم 
ونوعيمممة خممممدمات بأقممممل قمممدر مممممن الممممموارد دممممدخالت االنتمممماجئ، وتحقيممممم أكبمممر قممممدر مممممن 

 االنتاج.
جئ مراجعة التمأثير وتهمتم بالعالقمة بمين النتمائج المرجموة والنتمائج التمي تحققمت فعمال للمشماريع، 

 مئ.1995م ب، جاكسون 1994برامج أو األنشطة األخرى دمكتب المحاسبة العامة وال
في المقابل يتضح أن ديوان المراجع العام يقوم بتنفيذ المستوى األول دالمراجعة الماليمةئ ممع 
إهمال تمام للمسمتوى الثماني دمراجعمة األداءئ. وهكمذا فمإلن مراجعمة اإلجمراءات الحكوميمة الحاليمة فمي 

تضمممممن المسمممممولية التامممممة، مممممع تممممدني المسمممماعدة التممممي يمكممممن أن تقممممدمها للمسمممممولين  السممممودان ال
 والموظفين في أداء واجباتهم. 

والعاملون بالديوان على وعي بأهمية رقابة األداء والفوائد التي يمكن أن تنتج منها، غير أن 
المراجعممة  الممديوان يعمماني مممن نقممن خطيممر فممي الوقممت الحممالي للقيممام بمهامممه حتممى علممى مسممتوى 

مممن قممانون  28الماليممة والنظاميممة، ودع عنممك مراشبممة األداء. مشممكلة أخممرى كامنممة، وهممي أن المممادة 
م، تقصر تعيين الممراجعين علمى خريجمي الجامعمات المذين يحملمون شمهادة فمي 1986الديوان لعام 

المحاسمممبة فقمممط، وال يتضممممن نمممن الممممادة تعيمممين مستشمممارين أو اختصالممميين بخمممالف تخصمممن 
سمممبة، كعلمممماء ال ومبيممموتر أو المهندسمممين أو المممزراعيين أو ذوي التخصصمممات الطبيمممة والمممذين المحا

يصممعب مممن دونهممم تنفيممذ المراجعممة بفعاليممة.  وليسممت هنالممك نوايمما أو خطممط حاليممة لتوظيمما كمموادر 
بمثممل هممذه المممؤهالت، ويهممتم الممديوان فممي الوقممت الحاضممر بالمحافظممة علممى المممراجعين ذوي الخبممرة 

ه  وذلك ألجمل القيمام بأعممال المراجعمة الماليمة والنظاميمة بمدال ممن توسميع مجمال الرقابمة العاملين ب
 أو المراجعة. 

م قبمممل التحمممول 1990م، أن أحمممدث تعمممديل فيمممه أجمممري فمممي عمممام 1986وممممن مثالمممب قمممانون 
م. وكمممان الغمممرض ممممن الممممواد 1994المممدراماتيكي فمممي النظمممام اإلداري للمممديوان والمممذي تمممم فمممي عمممام 

و تأسممية وتنظمميم العالقممة بممين رئاسممة الممديوان فممي الخر مموم والفممروع فممي الواليممات. ول ممن الجديممدة همم 
القانون قد سكت عن المسائل المتعلقة بنوعية ومحتوى التقارير التي تعدها الفروع، وتمواريخ إعمداد 
التقممارير، والجهممة لمماحبة الصممالحية التممي ترسممل إليهمما التقممارير، وجهممة الصممالحية المخولممة بنقممل 

 مراجعين بين مختل  الفروع ... إلخ.ال
 معايير المراجعة المتعارف عليها

إن وجود معايير مقبولة عموما للمراجعة في غاية األهمية لضبط ممارسمة المراجعمة فمي أي 
بلد. ولقد  ورت العديد من مؤسسات المراجعة العليا منظومة من معايير المراجعة الحكومية التي 

جعممة الحكوميممة والتممي يشممرف عليهمما المراجعممون مممن تلممك المؤسسممات، تسممتهدي بهمما مؤسسممات المرا
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مثمممال ذلمممك معمممايير المراجعمممة الحكوميمممة المتعمممارف عليهممما الصمممادرة عمممن مكتمممب المحاسمممبة العاممممة 
بالممل مممة المتحمممدة.  NAOاألمريكمممي، ومعمممايير المراجعمممة الصمممادرة عمممن المكتمممب المممو ني للرقابمممة 

اسبة يسترشمد بمه المراجعمون فمي أداء واجبماتهم الرقابيمة، وتبني منظومة معايير مراجعة حكومية من
اإل مار المذي يشمكل األسما  للعممل الرقمابي واألداة التمي يمكمن عمن  ريقهما شيما   امهم ألنه يهيم 

 جودة أداء المراجعين، ومدى التقيد بأهداف ومبادع ومفاهيم المراجعة. 
منظوممممة معمممايير للمراجعمممة أو وبالنسمممبة للسمممودان لمممم يحممماول ديممموان المراجمممع العمممام أن يضمممع 

الرقابمممة الحكوميمممة إلرشممماد الممممراجعين بالمممديوان خمممالل ممممراجعتهم واعتممممادهم للحسمممابات فمممي المممدوائر 
 الحكومية وهيمات القطاع العام التي تقع تحت مسمولية ديوان المراجع العام. 

 عوامل فشل مراجعة القطاع العام
قطماع العمام تعمود إلمى أسمباب ثقافيمة وبيميمة نحن على قناعة أن عوامل فشل المراجعمة فمي ال

وسياسمممية. وتشممممل همممذه العواممممل التمممي سمممنعرض لهممما بالتفصممميل هنممما : عمممدم االسمممتقرار السياسمممي 
وعمليممممات إعممممادة التنظمممميم المت ممممررة، تممممدني المسممممتوى االقتصممممادي المرجممممو تطممممويره إلممممى حممممد بعيممممد 

سممودان. وقممد تحولممت هممذه العوامممل واالسممتنزاف المسممتمر للممموارد بسممبب الحممرب الممدائرة فممي جنمموب ال
البيميممة إلممى عقبممات ومعضممالت تواجممه ديمموان المراجممع العممام فممي أداء أعمالممه اليوميممة، تشمممل تممدني 
الرواتمممب، شمممح ال ممموادر المؤهلمممة والمدربمممة، ضمممع  تسمممجيل وتصمممنيا المعمممامالت الماليمممة، تيممماب 

 التوثيم وما نتج عنه من عدم وجود سجل رقابي.
لممت دون أن تقمموم مراجعممة القطمماع العممام بممدور فعممال ربممما، هممو تطممور ومممن األسممباب التممي حا

النظام االقتصادي في أنماط تؤدي إلى الغ  والفساد المؤسسي وهمي األسمباب نفسمها التمي تجعمل 
 مراجعة القطاع العام عملية مستحيلة. 

 
 )أ( العوامل البيئية

 ( عدم االستقرار السياسي1
م إلممى سممبعة أنظمممة مدنيممة عسممكرية متعاشبممة. 1956م خضمع السممودان منممذ اسممتقالله فممي عمما 

م بواسمممطة حكوممممة برلمانيمممة مدنيمممة. وممممن 1958م إلمممى نممموفمبر 1956حكمممم السمممودان ممممن ينممماير 
م ظل السودان تحت الحكم العسكري بقيادة الفريم إبمراهيم عبمود. وفمي عمام 1964م وحتى 1958
تمي أدت الحكمم الممدني والمذي اسمتمر م وفي أعقاب انتفاضة  البية اشتعلت ثمورة أكتموبر ال1964

م عندما انقلب الجمي  علمى الحكوممة المدنيمة بقيمادة اللمواء جعفمر نميمري دمشمير 1969حتى مايو 
م 1985م واستمر في الحكمم حتمى عمام 1971فيما بعدئ. انتخب نميري رئيسا للجمهورية في عام 

أبريل التمي أ احمت  6نتفاضة حينما بل  عدم الرضا ذروته وعم الشعب والجي ، فأدى ذلك إلى ا
 24بنميري وتولى السلطة بعده مجلة عسكري انتقالي. لقمد تعمرض نظمام نميمري لمما ال يقمل عمن 
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م أجريممت 1986مئ. وفممي أبريممل مممن عممام 1990محاولممة لإل احممة بممه أو االنقممالب عليممه دبكتولممد 
وظلممت هممذه انتخابممات عامممة وجمماءت للسمملطة حكومممة مدنيممة مشممكلة مممن تحممال  مجموعممة أحممزاب، 

الحكوممممة تمسمممك بالسممملطة إلمممى أن أ ممماح بهممما النظمممام العسمممكري الحمممالي دلمممحيفة الشمممر  األوسمممط 
 مئ. 1990

والسمممة المشممتركة لجميممع هممذه األنظمممة السممبعة دثالثممة مدنيممة وأربعممة عسممكريةئ، هممي التغييممر 
اليمممة المسمممتمر فمممي الوظمممائ  العليممما خصولممما الممموزراء، فعلمممى سمممبيل المثمممال تمممولى شيمممادة وزارة الم

وزيرا منذ االستقالل. كمما شمهدت  32والتخطيط االقتصادي المنوط بها إدارة االقتصاد في البالد، 
الحكومممة األخيممرة، وهممي حكومممة ديمقرا يممة متعممددة األحممزاب أربعممة تغييممرات وزاريممة رئيسممية خممالل 

د ممن حمدة ثالثة أعوام فقط، وقد شهدت بعض المنالب الوزارية التغيير ثالث مرات أو أكثر. وزا
المصممماعب الناجممممة عمممن عمممدم االسمممتمرارية عمممدم وجمممود تعريممما واضمممح لمسمممموليات ودور الممموزراء، 

 وغموض وعدم وضوح السياسات والمصاعب التي ت تن  تطبيم السياسات واإلجراءات. 
 السياسي-( إعادة التنظيم الجغرافي2

دان مقسما إلمى م ظل السو 1972م وحتى عام 1956منذ حصوله على االستقالل في يناير 
م ووفقما لبنمود اتفاشيمة أديمة أبابما، دمجمت ممديريات 1972تسع مديريات ألسباب إدارية. وفي عمام 

م أعطيمممت مديريمممة الخر ممموم وضمممعا 1980الجنممموب المممثالث تحمممت إدارة إقليميمممة واحمممدة. وفمممي عمممام 
دأ خالمما ولممارت تعممرف بالعالمممة القوميممة. وفممي مرحلممة مبكممرة مممن ثمانينممات القممرن الماضممي، بمم 

بعض الساسة الجنوبيين حملة للدعوة إلى تقسيم اإلقليم الجنوبي إلى ثالث مديريات لتجنب هيمنة 
مجموعة أثنية واحدة علمى الحكوممة اإلقليميمة. وقمد أدت تلمك الحملمة إلمى لمدور مرسموم جمهموري 

 م بخصمموص تقسمميم الجنمموب إلممى ثالثممة أقمماليم مطابقممة للواليممات الجنوبيممة السممابقة.1983فممي عممام 
م تبنممى السممودان النظممام الفيممدرالي لممإلدارة حيممث تأسسممت تسممع واليممات 1991وفممي ينمماير مممن عممام 

محافظمة. اسمتمر همذا النظمام لممدة لمم تمزد عمن ثمالث سمنوات  66مستقلة والتي قسممت بمدورها إلمى 
م مرسوما جمهوريما يقضمى بتطبيمم هيكمل والئمي جديمد قسمم 1994حيث لدر في فبراير من عام 

 محافظة.  143والية تضم  26ان إلى الوضع القائم حاليا وهو بموجبه السود 
ومن الصعب تحديد األثر الذي تركتمه همذه التغييمرات علمى إدارة القطماع العمام فمي السمودان. 
مما ال شك فيه أن هنماك العديمد ممن المؤسسمات المحليمة قمد اسمتمرت دون أن تتمأثر بإلعمادة ترسميم 

حكومممة. ول ممن مممن المنطقممي افتممراض أن التغييممر المسممتمر فممي الحممدود والهيكلممة ويليممات السمملطة وال
التنظمميم علممى المسممتويين المركممزي والمموالئي، ال بممد أن يشممكل عممامال هاممما يسمماهم فممي ضممع  إدارة 
القطممماع العمممام والمراجعمممة بالسمممودان، ولقمممد تعمممزز همممذا االفتمممراض إلمممى درجمممة قويمممة بالمقمممابالت التمممي 

 أجريت. 
 لسودانالحرب األهلية في جنوب ا (3
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لعل من أهمم عنالمر التماريخ السياسمي السموداني الحمديث همي الحمرب األهليمة فمي الجنموب. 
م أي قبيممل بضممعة أشممهر مممن إعممالن 1955وأول مما تفجممرت العممداوات كممان فممي أغسممطة مممن عممام 

م، واسممتمرت الحممرب لمممدة سممبع عشممر عاممما عنممدما توقفممت بعممد توشيممع 1956االسممتقالل فممي ينمماير 
با والتي منح الجنوب بموجبهما الحكمم المذاتي. وفمي ظمل تلمك االتفاشيمة لممد سمالم اتفاشية أدية أبا

م. وترجمع عمودة 1983مشوب بالحذر لمدة اثني عشر عاما حيث اندلع القتال مرة أخرى في عام 
العداوات بصفة جزئية إلى رد فعل قبيلة الدين ا وهمي أغلبيمة إثنيمة فمي الجنموب، إزاء تقسميم اإلقلميم 

قد رأت فيه الدين ا أنه يضع  الحكم المذاتي اإلقليممي المذي نصمت عليمه اتفاشيمة أديمة الجنوبي، و 
 مئ. 1995م وحتى اآلن لم تضع الحرب أوزارها ددين  1983مئ, ومنذ عام 1990أبابا ددين  

و وال أعوام الحرب ظمل الوضمع العسمكري السمائد همو سميطرة القموات الحكوميمة علمى الممدن 
ينمممما يسممميطر المتممممردون علمممى المنممما م النائيمممة التمممي فمممي غالبهممما تغطيهممما الرئيسمممية فمممي الجنممموب، ب

الغابمممات ال ثيفمممة. ولمممم تفلمممح محممماوالت أي ممممن الجمممانبين فمممي السممميطرة علمممى المنممما م التمممي تحمممت 
خصمممه، ول ممن الجهممود التممي تبممذل فممي سممبيل تحقيممم هممذه الغايممات كانممت باهظممة الت لفممة اقتصمماديا 

بر بنود الميزانيمة وأهمم عواممل عمدم اسمتقرارها. فممثال فمي ميزانيمة وبشريا. وظل اإلنفا  العسكري أك
 MFEP% مممممن خطمممممة الميزانيممممة د40، شممممكلت النفقمممممات العسممممكرية 7م/1996العممممام المممممالي 

ئ. كممذلك القيممود علممى النقممل والتجممارة تركممت أثممرا كبيممرا علممى األنشممطة التجاريممة فممي جنمموب 1996/7
ة إلمى أبعمد الحمدود، ففضمال عمن القتلمى والجرحمى بفعمل السودان. أمما الخسمائر البشمرية ف انمت ثقيلم 

العمليمات الحربيممة المباشممرة، تشممير التقممديرات إلممى أن أربعممة ماليممين مممن سممكان الجنمموب نزحمموا نحممو 
 ئ. 1995الشمال فرارا من القتال الدائر هناك دبر وكولينز 

 ( القاعدة االقتصادية4
يلة في العالم الثالمث التمي تتمتمع بإلمكانيمات وعلى الرغم من أن السودان يعتبر من الدول القل

اقتصادية هائلة، خصولا الماء واألراضي الخصبة، وجمرى اختيماره كسملة غمذاء محتملمة ممن قبمل 
ئ، لممم يكممن االقتصمماد السمموداني مزدهممرا فممي يمموم مممن 1990العديممد مممن المنظمممات الدوليممة دبيكتولممد 

لماضين. ومع أن الناتج القومي للفمرد، مؤشمر ال األيام، ولم يشهد إال نموا محدودا  وال العقدين ا
يعتممد بممه فممي بلممد تحممت مسممتوى النمممو كالسممودان، ل ممن األرقممام التممي نشممرتها وزارة الماليممة والتخطمميط 

دوالر فممي  360إلممى  1990/1دوالر فممي عممام  470االقتصممادي, تظهممر أن دخممل الفممرد تممدنى مممن 
وتممممدل المؤشممممرات األخممممرى مثممممل العجممممز   دوزارة الماليممممة والتخطمممميط االقتصمممماديئ. 1996/7عممممام 

الحكومي المتزايد واالقتراض المحلي والخارجي، والتدهور السريع فمي شيممة العملمة، والمنقن الحماد 
في العمالت األجنبية، علمى ضمع  اقتصمادي خطيمر، وألمبح االقتصماد السموداني يتسمم بضمع  

مما ت مون عمن تلمك الموجمودة  األجور، وضع  ت مون رؤو  األمموال  وبنيمه تحتيمة اقتصمادية أبعمد 
 في الدول النامية. 
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وتتمثل أبرز السمات البارزة لضع  البنية التحتية في مجال النقل، حيث ال توجمد  مر  وال 
خطوط حديدية أو جويمة كافيمة فمي بلمد يكماد يكمون فمي مسماحة القمارة األوربيمة، ممما حمد ممن حركمة 

ى غيمر متطمورة فخمدمات البريمد وشمبكة الهمات  التجارة الداخلية. كذلك فإلن وسمائل االتصمال األخمر 
غير متطورة وال يعتمد عليها. أمما وسمائل االتصمال الحديثمة مثمل الفماكة والبريمد اإلليكترونمي ت ماد 
ت ممون فممي حكممم المنعدمممة، وفممي واقممع األمممر أن التقنيممة فممي مجممال األعمممال كممما هممي معروفممة فممي 

المبكمرة جممدا بالسمودان. وباسممتثناء الخطموط الجويممة المدول المتطممورة اقتصماديا، ال تممزال فمي بممداياتها 
السودانية والخطوط البحرية السودانية، فال يوجد في  المؤسسات العامة بالسودان أية مرافم لتقنية 

 ومعالجة المعلومات.
واحمدة ممن نتمائج عمدم التطمور االقتصمادي همي االعتمماد الطماغي علمى التعاممل بالنقمد دوفممي 

ئ. وبدأ النظام البن ي مؤخرا في تطوير نظم متقدمة للمعمامالت والتحويمل  بعض األحيان المقايضة
ول مممن ال زالمممت بعيمممدة عمممن ثقمممة قطاعمممات كثيمممرة ممممن الجمهمممور. فعلمممى سمممبيل المثمممال، فمممي  ميزانيمممة 

% 13% من اإليرادات العامة، مقارنة ب 87، كان النقد دعملة ورشية ومعدنيةئ يشكل  3م/1992
في شكل شيكات أو باالسمتقطاع المباشمر ممن الرواتمب دمجلمة الملتقمى  من اإليرادات التي استلمت 

 مئ. 1994
 
 

 ( الثقافة والسلطة 5
تعتبمممر مصممملحة العشممميرة داألسمممرة الممتمممدةئ أحمممد أهمممم العواممممل التمممي تحكمممم سممملوك األفمممراد فمممي 

لمى السودان، وفي األعراف السودانية أن تجاهمل الفمرد لروابطمه العائليمة ممدعاة ألن تجلمب عليمه أع
درجات السمخط ممن الوسمط االجتمماعي ويلحمم بمه الخمزي والعمار. وفمي المقابمل نجمد أن المسممولية 
العاممممة والمسمممائل المرتبطمممة بمممالنواحي االجتماعيمممة والثقافيمممة األوسمممع والتطمممور االقتصمممادي تحظمممى 

ئ. كمممما أن لمحابممماة  العشممميرة تمممأثير كبيمممر علمممى أداء المسممممولين 1986بأهميمممة متدنيمممة دالطريفمممي 
الممموظفين لواجبممماتهم فممي القطممماع العمممام، يضمماف إلمممى ذلممك ضمممع  األجمممور نظيممر األعممممال التمممي و 

 يؤديها هؤالء، كلها عوامل تساهم على انتشار الغ  والفساد في القطاع العام. 
يممرتبط بنظممام العشمميرة، أو ربممما تولممد عنممه، عممرف تممولي القيممادة مممن قبممل الرجممال األقويمماء و 

سمممواء فمممي المجمممال العسمممكري أو السياسمممي، والمممذين يمممرون أنفسمممهم فمممو    القمممادة ذوي النفممموذ الطممماغي
المسممماءلة والمحاسمممبة عمممن أعممممالهم ممممن قبمممل اآلليمممات المعروفمممة فمممي كثيمممر ممممن دول العمممالم الثالمممث 

مئ. وفممي المحمميط األفريقممي األوسممع، اسممتخدم سمماندبرووك 1997م، هيممل 1996دوودويممرز  وسممعيد 
، للهيمنممة الشخصممية التممي تممأتي عممن  ريممم "Sultanism"ئ مصممطلح "السمملطنة" 1985وبمماركر د

يلية إدارية قسرية تفتقر للدستورية أو ال اريزمية أو الشرعية الثوريمة.  ونقمد مثمل همؤالء األشمخاص 
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محرم في عرفهم، كما أن أي ف ر أو رأي ينتقمد أداء الساسمة أو يلفمت االنتبماه إلمى الفسماد أو سموء 
دي أو أهانمممة للنظممممام السياسممممي ومحاولممممة للتمممممرد دنيجيممممث اسمممتخدام السمممملطة، يفسممممر علممممى أنممممه تحمممم 

مئ. وقممد نممتج عممن ذلممك خلممم حممدود واضممحة وإن كانممت غيممر رسمممية، يعمممل ضمممنها ديمموان 1995
المراجع العام. حتى في ظل الظروف التي يكون معلوما فيها أن الفساد السياسي قد  مال المجمال 

لصممادرة عمن الممديوان. فعلمى سممبيل المثمال، فممي العمام، نجمد مممن النمادر أن يظهممر ذلمك فممي التقمارير ا
م قمممام محمممافظ محافظمممة حاليمممب، متجممماوزا القيمممود المرتبطمممة باسمممتالم األمممموال ممممن وزارة 1994عمممام 

الماليممة، بممأن حممول إلممى منفعتممه الشخصممية رواتممب وأجممور كممل ممموظفي الواليممة ولمممدة ثالثممة أشممهر، 
ال أنه لم يمرد ذكمر الواقعمة فمي تقمارير وعلى الرغم من أن ذلك نشر على المع بواسطة الصح ، إ

 ديوان المراجع العام. 
وعلى الرغم من أن النقد الذي يوجه لعفراد واإلدارات الحكومية يظهمر أحيانما فمي الصمح ، 
وأن بعمممض قضمممايا الفسممماد ال بيمممرة كانمممت دائمممما مممما تربمممك الحكوممممات السمممودانية، إال أن المسممممولية 

مقارنممة باآلليممات المماثلممة الموجممودة فممي الممدول المتقدمممة ذات  العامممة فممي السممودان ت ممي  فممي فممراغ،
األنظمممة الديمقرا يممة. فمممثال، ال يوجممد فممي السممودان ممما يشممبه نظممام اللجممان المختممارة مممن البرلمممان 

Parliamentary Select Committees   وال وسمائل اإلعمالم حمرة فمي التحقيمم فمي أنشمطة ،
 يمية. الحكومة سواء أن كانت مركزية أو إقل

 
 )ب( عقبات ومشكالت محددة 

 ( نقص العاملين1
كما هو واقع الحال في معظم مؤسسات القطاع العام بالسمودان، عمانى ديموان المراجمع العمام 
وال زال يعاني من نقن ال موادر المؤهلمة والمدربمة. وظمل همذا المنقن ممالزم ل مل التقمارير السمنوية 

ليمممة والتخطممميط االقتصمممادي ليسمممت لمممديها المقمممدرة علمممى للمممديوان، وينسمممب العجمممز إلمممى أن وزارة الما
ئ. عامل أخر يساهم 6م/1995توظيا المراجعين الذين يطالب بهم الديوان دديوان المراجع العام 

في نقن العاملين بالديوان، هو ترك العمل مما يمؤثر علمى فعاليمة نشماط المديوان، ووفقما للتقمديرات 
% مممن العمماملين. وأسممباب مغممادرة هممؤالء الممموظفين 75ى إلمم  50يتممراوح عممدد المغممادرين سممنويا مممن 

يمكمممن إجمالهممما فممممي اآلتمممي: تمممدني مسممممتوى الرواتمممب، لمممعوبة ظممممروف العممممل خصولممما بالنسممممبة 
للمممراجعين فممي الواليممات، وفقممدان االحتممرام والتقممدير عنممد العامممة وأخيممرا ولعلممه أهممم األسممباب هممو أن 

مكممن أن تحصممل علممى فممرص أفضممل فممي القطمماع ال مموادر التممي لممديها النممذر اليسممير مممن التممدريب ي
ئ. غيمر أن 2001الخاص المحلي أو بالخارج فمي دول الخلميج الغنيمة دبريرلمي، النافعمابي وجمويليم 

تممدني الرواتممب فممي القطمماع العممام بالسممودان مسممألة تعممود إلممى زمممن بعيممد دتقريممر البنممك الممدولي رقممم 
 مئ. 1987، 649-50
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 ( أنظمة المراقبة الداخلية2
تقارير ديموان المراجمع العمام إلمى الضمع  الممزمن ألنظممة المراشبمة الداخليمة، األساسمية تشير 

وغير األساسمية، فمي مؤسسمات القطماع العمام، وقمد تأكمد ذلمك ممن واقمع المقمابالت الميدانيمة. وعلمى 
 Financial andالنقمميض ممممما نمممن عليمممه النظمممام األساسممي لإلجمممراءات الماليمممة والمحاسمممبية 

Accounting Statute ئ، يمدلل الواقمع فمي العديمد ممن المؤسسمات علمى تيماب الجوانمب 1995د
التقليديممة للمراشبممة الداخليممة، فصممل الواجبممات، المسممموليات المتعلقممة بالصممالحية، السممجالت، العهممد 
...الممخ. وتشممير تقممارير الممديوان إلممى ضممع  أنظمممة الرقابممة الداخليممة بصممفة خالممة فممي الواليممات. 

م، كمما سمبم 1994إلى إعادة تقسيم الواليات وحدود المحافظات في عام  ويعود ذلك بصفة جزئية
أن أشمممرنا إلمممى ذلمممك أعممماله، وأيضممما إلمممى عمممدم تممموفر ال مممادر المؤهمممل فمممي مؤسسمممات القطممماع العمممام 

، مقابلممة المراجممع العممام، 6م/1995و 5م/1994بالواليممات دالتقممارير السممنوية لممديوان المراجممع العممام 
مئ. وحتمى عنمدما يوضمع نظمام رسممي فمإلن 1996ممايو  20، 6399لحيفة الشمر  األوسمط عمدد 

الثقافة السائدة، كما أشرنا أعاله، تجعل النظام عرضة للتوا ؤ من قبل العاملين والتجاوز من قبمل 
اإلدارة. وقد تعززت هذه المعضلة كون أن وظيفة الرقابة الداخلية في القطاع العام السوداني غيمر 

 متطورة وغير فعالة. 
أن تيمماب ال مموادر الماليممة ذات الخبممرة والمدربممة فممي مؤسسممات القطمماع العممام، باإلضممافة  كممما

إلمممى ضمممع  القواعمممد واللممموائح الماليمممة الداخليمممة وضمممع  التطبيمممم، تمممؤدي مجتمعمممة إلمممى التسمممجيل 
والتصنيا غير الدقيم لإلجراءات المالية على نحو مت رر، وهذا يمؤدي بمدوره إلمى التمأخير  ويمل 

اء حسممابات هممذه المؤسسممات. وهممذا العجممز الممداخلي يسممتدعي مممن مراجعممي الممديوان المممدى فممي إنهمم 
القيممام بفحممن تممدشيقي علممى نحممو شممامل ومفصممل، مممما يممؤثر علممى فعاليممة عمممل المممراجعين بصممورة 

 كبيرة. 
 ( حفظ السجالت والوثائق3

مسممألة أخممرى تتعلممم بضممع  األداء هممي عجمممز إجممراءات حفممظ السممجالت. فغالبمما ممما ت مممون 
ت والوثممائم المسمماندة غيممر مكتملممة مممما يجعممل سممجالت المراجعممة أو التممدقيم مبتممورة، ففممي السممجال

ال ثير من األحيان تتم المراجعة باإلشارة إلى وقمائع تعمود ربمما إلمى سمبع سمنوات إلمى الموراء. وهمذا 
العجز في حفظ السمجالت يجعمل ممن الحصمول علمى أدلمة تتعلمم بالمراجعمة أو التمدقيم مسمألة فمي 

التعقيد. إن الفشل في حفظ سجالت كافية ربما يكون نتيجة لعدة عواممل، منهما: االضمطراب غاية 
النممماتج عمممن عمليمممات إعمممادة التنظممميم المسممممتمرة، ولمممعوبة تممموفر وسمممائل الحفمممظ اآلمنمممة، والتممممدمير 
المتممأني، إممما نتيجممة ألمممر أو بتولممية مممن شخصممية رفيعممة أو غيممر ذلممك مممن داخممل المؤسسممة أو 

خمارج المؤسسمة. وتحمت الظمروف بالغمة السموء كمما فمي حالمة الواليمات الجنوبيمة، نتيجة لنشاط ممن 
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يعممزى تيمماب الوثمممائم بصممورة شممماملة للحممرب األهليمممة، والنتيجممة الحتميمممة هممي تمويمممه الفسمماد وسممموء 
 االستغالل لعموال العامة. 

 مالحظات ختامية
االقتصمادي، وعمدم االسمتقرار  العوامل البيمية الشاملة، والمستويات المتدنية للغاية لبدء النممو

السياسي خالل العشرين عاما الماضية، والحرب المستمرة في الجنوب، والمجاعات المت ررة، هذه 
كلها عوامل ربما تفسر العجز الذي تعماني منمه المراجعمة فمي القطماع العمام. غيمر أن همذه العواممل 

شممل : تمدني رواتمب العماملين، األساسية قد تحولت إلمى مجموعمة ممن العوائمم والمعضمالت التمي ت
وتممدني مسممتويات التممدريب والخبممرة، وضممع  التقممدير والممدوافع. كممذلك تشمممل العوائممم تيمماب البنيممة 
التحتيمممة التقنيمممة وضمممع  التنسممميم والتعممماون بمممين الجهمممات المختلفمممة المسممممولة عمممن اإلدارة الماليمممة 

 والسيطرة ضمن القطاع العام شديد التنوع. 
ظممروف البيمممة السياسممة واالقتصممادية السممائدة فممي السممودان، سممت ون ومممن الواضممح أنممه فممي  

عمليمة تحسمين نظمام المراجعممة أو التمدقيم فمي القطمماع العمام  ويلمة وبطيمممة. والسمؤال األخيمر الممذي 
نطرحمه همو ممدى واق يمة األممل فمي حممدوث أي تعزيمز لفعاليمة التمدقيم والمراجعمة فمي القطماع العممام 

ا التوقعممات والممارسممات غيممر متوافقممة مممع القمميم التقليديممة السممائدة فممي ظممل الظممروف التممي ت ممون فيهمم 
المتعلقة بالمسمولية العامة والتي عممت جميمع المسمتويات االجتماعيمة. ولقمد لفمت عمدد ممن ال تماب 

ئ. 1990ئ، وودورد د1990االنتبمماه إلممى الفسمماد الممذي عممم إبممان حكممم الممرئية النميممري، مثممل خالممد د
ئ إلمممى الوضمممع علمممى النحمممو التمممالي "باإلضمممافة إلمممى األجمممور، 1990فيمممما أشمممار كميمممر وكرسمممني د

اإليجممار، األربمماح والفوائممد، يمكممن اعتبممار الفسمماد العامممل الخممامة فممي توزيممع النمماتج القممومي، ولعلممه 
العاممممل األهمممم فمممي البيممممة السمممودانية". وتمممرتبط أهمممم مظممماهر الفسممماد بالطبقمممة العليممما ممممن المسممممولين 

رواتممب فممي القطمماع العممام، يعنممى أن سمموء االسممتغالل متفشممي فممي جميممع والسياسمميين، ول ممن تممدني ال
المسمتويات إلمى الحمد الممذي ألمبح فيمه الفسمماد مسمتو نا فمي همذا القطمماع. ويبقمى السمؤال مطروحمما، 
همل فمي ظمل ظمروف مثمل همذه يمكمن التوقمع بمأن يقموم نظمام المراجعمة أو التمدقيم بالمدور والوظيفممة 

 رة مماثلة لما يحدث في الدول األكثر تطورا. التي ينبغي له أن يقوم بها بصو 
 توصيات

لقد ألقت الدراسة الضوء على عدد من المجاالت التي يجب أن تحظى باالهتمام واإللالح 
 إذا أريد تحسين وضع المراجعة، وهي تشمل اآلتي: 

 ( المراجعة1
مممع التركيممز ينبغممي علممى ديمموان المراجممع العممام بممأن يجممري مراجعممة شمماملة ألهدافممه وأنشممطته، 

علممى السممؤال: هممل  اقاتممه وممموارده المتمموفرة تخصممن كلهمما لمهمتممه الحاليممة وهممي المراجعممة الماليممة 
والنظامية، مع األخذ بعين االعتبار مسألة التحسين، أو هل يوسع مجمال المراجعمة ليشممل نمواحي 
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ميمة. وكمما سمبم الفعالية ومراجعة األداء، علمى المرغم ممن الضمع  الحمالي للمراجعمة الماليمة والنظا
أن ذكرنمما، أن إدخممال عنصممر مراجعممة األداء مهممم جممدا إذا أريممد لوظيفممة مراجعممة القطمماع العممام أن 
تمؤدي دورا هامما فمي معاونممة الحكوممة فمي جهودهما المبذولممة إللمالح أوضماع االقتصماد المتممدهورة 

ألخممذ فممي والمشمماركة فممي تحقيممم أهممداف برنممامج إلممالح االقتصمماد الممو ني. غيممر أنممه ال بممد مممن ا
االعتبمممار همممل أن ميمممزة تممموازن االقتصممماد ت ممممن فمممي تخصمممين مممموارد محمممدودة للشمممكل الحمممالي ممممن 

 أنشطة المراجعة القائمة أم السعي إلى بناء دور مختل  على أرضية غير يمنة. 
 ( توظيف وتدريب الكوادر2

ع يعمود ألقت الدراسمة الضموء علمى نقمن الممراجعين الممدربين العماملين بالمديوان. وهمذا الوضم 
في جزئية منه إلى ضآلة الموارد التي يعمل بها الديوان، مع توفر الفرص المغرية إما فمي القطماع 

 الخاص المحلي أو بالخارج.
وعلى مستوى التعليم الجامعي هناك سعي نحمو زيمادة وتوسمعة المنماهج فمي مجمال المحاسمبة 

ومن منظور التوظيا، ال بد ممن بحيث تشمل الممارسات المحاسبية والمراجعة في القطاع العام. 
إعمممادة النظمممر فمممي تعمممديل قمممانون ديممموان المراجمممع العمممام المممذي نمممن علمممى أن يوظممم  المممديوان فقمممط 

 الخريجين المتخصصين في المحاسبة.  
 
 

 ( تشكيل لجان المراجعة3
لقممد تولمملت الدراسممة إلممى أنممه ال يوجممد أي دليممل علممى أن لجممان المراجعممة تلعممب أي دور فممي 

ية العامممة فممي القطمماع العممام بالسممودان. وعلممى الممرغم مممن أن الدراسممة بممدت حممذرة تجمماه نظممام المسمممول
االسممتيراد المباشممر للممارسممات الغربيممة فممي مجممال المسمممولية والمراشبممة، لبيمممة ذات خصولممية مثممل 
البيمة السودانية، غير أن لجان المراجعة يمكن أن تلعب دورا مفيدا في اإلشراف على العالقة بين 

 المراجع العام كمدقم  خارجي وأنظمة المراشبة والمراجعة الداخلية.  ديوان
 ( التعاون بين مراجعي ديوان المراجع العام والمراجعة الداخلية4

لقممد وثقممت الدراسممة الويمماب شممبه التممام للتعمماون ممما بممين التممدقيم الخممارجي والتممدقيم الممداخلي، 
يمكمن أن تعتممد بال اممل علمى عمليمات التمدقيم وعلى الرغم من أن التدقيم والمراجعة الخارجية ال 

والمراجعة الداخلية، ول ن يمكن تحقيم قدر من الفعالية عن  ريم التعاون فيما بين أنشطة ديوان 
 المراجع العام والتدقيم دالمراجعةئ الداخلي في مؤسسات القطاع العام. 

 ( تطوير معايير المراجعة )التدقيق( 5
عايير مراجعمة حكوميمة لتوجيمه ممدققي ديموان المراجمع العمام أثنماء ال بد من تطوير منظومة م

شيمممامهم بواجبممماتهم بفعاليمممة وتممموفير وسممميلة شيممما  لجمممودة عممممل الممممراجعين. وأحمممد االحتمممماالت همممو 
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إمكانيمممة االعتمممراف بمعمممايير التمممدقيم الخالمممة بمكتمممب المحاسمممبة العمممام األمريكمممي، كإل مممار مرجعمممي 
السمودان، وربمما ت مون همذه المعمايير بحاجمة لت ييفهما ممع البيممة لتحسين جودة المراجعة الحكوميمة ب

 السودانية. 
 م1986( تعديل قانون ديوان المراجع العام لعام 6

م، يجمب أن يراجمع ممرة أخمرى حتمى يكمون مواكبما 1990هذا القانون والمذي جمرى تعديلمه فمي 
ة الفروع اإلقليمية للديوان بعد للتغييرات التي تمت في الهيكل اإلداري لديوان المراجع العام وتأسي

م.  وهممذه المراجعممة ال بممد أن تتضمممن مممواد 1994تطبيممم النظممام الفيممدرالي فممي السممودان فممي عممام 
جديدة لتنظيم العالقة بين رئاسة الديوان في الخر موم والفمروع اإلقليميمة بمختلم  واليمات السمودان. 

تضمممن إشممارة محممددة إلممى شيممام الممديوان كممذلك ال بممد مممن إعطمماء اعتبممار ممما إذا كممان القممانون سمموف ي
 بدور في رقابة األداء. 
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 ( مقابالت مع مدراء إدارات ديوان المراجع العام1الملحق )
 

تقيمميم أنظمممة المراشبممة الداخليممة هممو جممزء مممن مهممامكم، ممما هممو رأيكممم فيممما يخممتن بممأداء  .1
 وفعالية تلك األنظمة في مؤسسات القطاع العام؟

العممام بمراجعممة حسممابات كممل المؤسسممات التممي تخضممع للتممدقيم هممل يقمموم ديمموان المراجممع  .2
سممنويا؟ وإذا كانممت اإلجابممة بممال، فممما هممي األسممباب، وممما هممي األسممة التممي يقممرر الممديوان 

 وفقا لها إعطاء أولوية المراجعة لمؤسسات دون أخرى؟

ممممما هممممي العالقممممة بممممين إدارات المراجعممممة الخارجيممممة فممممي الواليممممات وديمممموان المراجممممع العممممام  .3
 خر وم؟بال

وفقمما لتجممربت م ممما هممي فممي رأيكممم األسممباب التممي تممؤدي إلممى الغمم  والفسمماد فممي مؤسسممات  .4
 القطاع العام، وما هي مقترحات م للحد من هذين المسل ين؟

ما همي اإلجمراءات المتبعمة عنمدما ت تشم  المراجعمة الخارجيمة حالمة غم ، فسماد أو سموء  .5
 استخدام للموارد العامة؟

 التي تضع  فعالية ديوان المراجع العام؟ ما هي المشاكل الرئيسية .6

ممما هممي اإلجممراءات المتبعممة فممي توظيمما كمموادر ديمموان المراجممع العممام وممما هممي المممؤهالت  .7
 والخبرات الضرورية المطلوبة؟

مما هممو نمموع التممدريب المطلمموب للمممراجعين بممالفروع الخارجيممة وممما هممي جهممة التممدريب التممي  .8
 عادة ما يتعامل معها الديوان؟

 ع المراجعة في جنوب السودان؟ ما هو وض .9

هل أنت مقتنع بفعالية المراجعة الخارجية التي يقوم بها الديوان؟ وإذا كانت اإلجابة بمال،  .10
 فما هي خطة الديوان المستقبلية لرفع كفاءة وفعالية تلك المراجعة؟

 علمى نحمو هل عدد المراجعين الخارجيين بالديوان كافي للقيمام بمهمام المراجعمة الخارجيمة .11
 فعال سنويا؟  وإذا كانت اإلجابة بال، فما هو العدد المطلوب؟

هممل قامممت االسممتثمارات العامممة بتشممكيل لجممان للمراجعممة؟ وإذا كانممت اإلجابممة بممنعم، هممل  .12
 المراجعة؟ يمكن م أن تحددوا لنا شكل  العالقة بين مراجعي الديوان ولجان 
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