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قياس تكمفة إنتاج وتصنيع الصمغ العربي
دراسة حالة (والية شمال كردفان)
محمد الناير محمد النكر
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مستخمص
تتمثؿ مشكمة البحث في عدـ كجكد معايير عممية لقياس تكمفة إنتاج كتصنيع الصمغ العربي
بالسكداف ،بالرغـ مف أىمية الصمغ العربي كسمعة إستراتيجية ساىمت في تكفير عمبلت
أمس الحاجة ليا قبؿ دخكؿ النفط ضمف منظكمة سمع الصادر.
أجنبية كاف السكداف في ى
لذلؾ تأتي أىمية قياس تكمفة إنتاج كتصنيع الصمغ العربي بإتباع نظـ التكاليؼ الحديثة.

ألغراض البحث كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ اختبار الفركض التي تتمثؿ في تكمفة إنتاج

صمغ اليشاب منخفضة مقارنة بسعر البيع ،استخداـ أسمكب اإلنتاج في الكقت المحدد
( )Jitيؤدم إلى خفض تكمفة تصنيع صمغ اليشاب كتعظيـ أرباح المنشأة ،كالرسكـ
كالضرائب الحككمية المفركضة عمى الصادر تضعؼ القدرة التنافسية لصمغ اليشاب في
األسكاؽ العالمية.

كأىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث ىي أف تكمفة إنتاج قنطار صمغ اليشاب 23.6

جنيو ،أم  6.032جنيو ،لمطف كقد بمغت تكمفة التسكيؽ بالداخؿ (تعبئة ،ترحيؿ) 63.6
جنيو لمقنطار ،أم  2.36جنيو لمطف ،كبذلؾ تصبح تكمفة مبيعات (إنتاج  +تسكيؽ) قنطار
صمغ اليشاب  .36.جنيو أم بكاقع  6053.جنيو لمطف ،كأف أسمكب اإلنتاج في الكقت
المحدد يعد مف أفضؿ أنظمة التكاليؼ الحديثة القابمة لمتطبيؽ عمى صناعة الصمغ العربي،

مما يؤدم لخفض تكمفة التصنيع كتعظيـ أرباح المنشأة .كما أكدت النتائج أف الرسكـ
كالضرائب المفركضة عمى الصمغ العربي مف قبؿ الحككمة تمثؿ  %.0مف سعر الصادر،
مما أدل إلى ضعؼ القدرة التنافسية لصمغ اليشاب في األسكاؽ العالمية.

 1قطاع الشؤكف المالية كاإلدارية ،ك ازرة العمكـ كالتكنكلكجيا
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كما يختمت الدراسة بتكصيات أىميا :ضركرة اإلىتماـ بزيادة حجـ إنتاج الصمغ العربي مف
خبلؿ تكفير التمكيؿ البلزـ لممنتجيف ،مع التزاـ الدكلة بشراء كؿ اإلنتاج كمخزكف
المنتج سعر و
مجز لمكصكؿ إلى الطاقة اإلنتاجية الحقيقية إلنتاج الصمغ
إستراتيجي ،كمنح ي
بالسكداف ،كالتي تقدر بمئات اآلالؼ مف األطناف.
الكممات المفتاحية :إنتاج الصمغ العربي ،تصنيع الصمغ العربي ،نظـ التكاليؼ الحديثة،

بدرة رذاذية  -ميكانيكية.
المقدمة

ص َّدر إلى الخارج خاـ كلـ تستطيع شركة الصمغ العربي أثناء فترة
ظؿ الصمغ العربي يي ى
اإلمتياز خبلؿ الفترة مف  6.2.إلى  ،600.تطكير الصادرات كتصدير الصمغ العربي
صنعان كبذلؾ فقد السكداف قيمة مضافة ،كاف مف الممكف تحقيقيا خبلؿ الفترة الماضية
يم ٌ

صنعان .كقد أجريت عدة محاكالت لتصنيع الصمغ
إذا ما تـ تصدير الصمغ العربي يم ٌ
بكميات محدكدة في الربع األخير مف القرف العشريف ،ككانت البداية بالتصنيع بمصنع

ألباف بابنكسة ،كفي العاـ  6...تـ إنشاء شركة الخرطكـ لتصنيع الصمغ العربي ،كأكؿ
شركة متخصصة في تصنيع الصمغ العربي ،كاستكردت مصنع تـ تركيبو ببكرتسكداف
كلكنو لـ يعمؿ بطاقتو القصكل ،كمع مطمع القرف الحادم كالعشريف أىتمت الدكلة بتصدير
الصمغ المصنع لئلستفادة مف القيمة المضافة ،كمنحت الدكلة حكالي  .0تصديقان إلنشاء

مصانع ،كلكف معظميا متكقؼ كالعامؿ منيا يصنع البدرة الميكانيكية كالحبيبات منتظمة
الشكؿ ،كيكجد مصنع كاحد فقط يصنع البدرة الرذاذية ،كبدخكؿ السكداف عالـ تصنيع
الصمغ العربي أصبح مف الضركرة قياس تكمفة إنتاج الصمغ الخاـ ،كتكمفة تصنيعو إلى

بدرة ميكانيكية ،كبدرة رذاذية.

2

Vol 3.No1, 2014

Sudan Academy of Sciences Journal of Economic and Social Studies -

مشكمة البحث

تتمثؿ مشكمة البحث في عدـ كجكد بحكث لقياس تكمفة إنتاج كتصنيع الصمغ العربي
بالمكتبات السكدانية التي تخمك تمامان مف أم بحث عممي يكضح تكمفة إنتاج الصمغ

العربي ،كحتى شركة الصمغ العربي صاحبة إمتياز تصدير الصمغ العربي منذ العاـ

6.2.ـ ،لـ تجر أم دراسة عممية لقياس تكمفة اإلنتاج عممان بأف عدـ كجكد قياس لمتكمفة

يؤثر سمبان عمى سياسات التسعير كأف كؿ البحكث المتاحة لـ تتجاكز البعد االقتصادم
كالتسكيقي لمسمعة كاستخداماتيا.

كلمعالجة ىذه المشكمة كاف البد مف إعداد كرقة عممية تحدد تكمفة إنتاج كتصنيع الصمغ
العربي كتكضح إمكانية تطبيؽ نظـ التكاليؼ الحديثة في مصانع الصمغ العربي

بالسكداف.
أىمية البحث

يستمد البحث أىميتو مف اآلتي:
 .6زيادة االىتماـ بقياس تكمفة إنتاج كتصنيع الصمغ العربي بغرض تسعير المنتجات
(خاـ – مصنع).

 .6يعتبر الصمغ العربي مف أىـ السمع النقدية التي ينتجيا السكداف بكميات كفيرة
كجكدة عالية مما يمنحو ميزيتيف نسبية كتنافسية.
 ..تطكر البنية الصناعية كحاجتيا إلى نظـ تكاليؼ حديثة تكاكب ىذا التطكر.
أىداف البحث

ييدؼ البحث إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
 .6عرض بيانات تكمفة إنتاج كتصنيع الصمغ العربي.
 .6دراسة المشكبلت التي تكاجو إنتاج كتصنيع الصمغ العربي كالتكصؿ إلى حمكؿ ليا.
 ..دراسة نظـ التكاليؼ الحديثة لمتكصؿ إلى النمكذج المحاسبي المبلئـ لصناعة الصمغ
العربي.

 ..بياف حجـ الرسكـ كالضرائب الحككمية المفركضة عمى الصمغ العربي.
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فروض البحث

يسعى البحث إلى اختبار مدل صحة الفركض اآلتية:

 36تكمفة إنتاج صمغ اليشاب منخفضة مقارنة بسعر البيع.
 36إستخداـ أسمكب اإلنتاج في الكقت المحدد يؤدم إلى خفض تكمفة تصنيع صمغ
اليشاب كتعظيـ أرباح المنشأة.

منيجية البحث

بغرض إنجاز ىذا البحث يتـ االعتماد عمى المناىج التالية:
 .6المنيج االستنباطي في صياغة فركض قابمة لبلختبار.
 .6المنيج االستقرائي إلختبار فركض البحث.
 ..المنيج التاريخي لعرض الدراسات السابقة.
 ..المنيج الكصفي التحميمي لدراسة الحالة.

حدود البحث

أكالن :الحدكد المكانية:

 .6مناطؽ حزاـ الصمغ العربي بالتركيز عمى مناطؽ إنتاج صمغ اليشاب بكالية
شماؿ كردفاف.
 .6مصنعاف إلنتاج البدرة الميكانيكية كالبدرة الرذاذية بالخرطكـ.

ثانيان :الحدكد الزمانية:

بالنسبة لقياس تكمفة اإلنتاج كالتصنيع فيغطي البحث مكسـ كاحد فقط نسبة لعدـ كجكد

دراسات أك بيانات لفترات سابقة (.)6002 – 6006
مصادر جمع البيانات

مصادر أكلية :المقاببلت ،البيانات الفعمية عف الصمغ العربي المتحصؿ عمييا مف شركة

الصمغ العربي كالمنتجيف.
مصادر ثانكية :الكتب كالمراجع كالدكريات كالبحكث العممية.
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الدراسات السابقة
دراسة :حممي عبد الفتاح مصطفى البشبيشي 1979م
تناكلت الدراسة المشكمة التي تتمثؿ في أف الربح يعد اليدؼ األساسي ألم كحدة
اقتصادية ،كمف المعمكـ أف الربح يمثؿ الفرؽ بيف سعر بيع المنتجات كتكمفة إنتاجيا ،إال

أف سعر البيع غير منطمؽ في سكؽ حرة بؿ أف السكؽ مقيد بتسعيرات جبرية ،لذلؾ البد
مف االتجاه نحك خفض التكاليؼ .كقد تكصمت الدراسة لنتائج كتكصيات أىميا ضركرة
اىتماـ الكحدات االقتصادية المختمفة بخفض التكاليؼ ألنو الخيار المتاح الذم عف طريقو
يمكف زيادة الكفاءة كتحقيؽ األرباح المستيدفة في ظؿ تزايد حدة المنافسة كتراجع سعر
البيع .كأف تككف عممية خفض تكاليؼ اإلنتاج عممية دائمة كمستمرة .مع ضركرة دعـ

برنامج خفض التكاليؼ بنظاـ رقابة فعاؿ كتضافر عكامؿ اإلنتاج المادية كالبشرية
لتخفيض تكمفة اإلنتاج .بالرغـ مف أف ىذه الدراسة قد أعدت في السبعينيات في ظؿ
التسعير الجبرم لممنتجات ،إال أف الدراسة اتجيت نحك تخفيض تكمفة اإلنتاج ،كىذا نفس

اتجاه الباحث نحك تخفيض تكمفة تصنيع الصمغ العربي باإلضافة إلى تعظيـ أرباح

المنشأة بفضؿ تطبيؽ نظـ التكاليؼ الحديثة (.)6
دراسة1995 Marshall :م

تناكلت الدراسة الدكر الذم تمعبو نظـ التكاليؼ في تكفير المعمكمات المبلئمة لئلدارة،
لتمكينيا مف قياس معدالت األداء ،كقد اتضح مف خبلؿ البحث أنو في خبلؿ خمس

سنكات أصبح منيج التكمفة المبنية عمى النشاط جزءان مف عممية تكفير المعمكمات اليكمية

البلزمة لئلدارة ،كقد تكصؿ الباحث إلى أف التكمفة المبنية عمى النشاط ال تزاؿ تمعب دك انر

ىامان في العممية اإلدارية داخؿ تمؾ الشركات ،سكاء في إدارة الربحية أك في قياس األداء

كالذم أضاؼ قيمة كبيرة لمعممية اإلدارية .أما أكجو االختبلؼ بيف النتائج التي تكصمت
إلييا ىذه الدراسة كما تكصؿ إليو الباحث أف ىذه الدراسة اعتمدت عمى نظاـ التكمفة

المبنية عمى النشاط ،أما الباحث فقد استبعد ىذا النظاـ لعدـ مبلءمتو لعممية تصنيع

الصمغ العربي (.)6
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دراسة :ىشام محمد حسن 0222م

تناكلت ىذه الدراسة مشكمة طريقة تحديد سعر التركيز لمصمغ العربي حيث أف معيار

تكاليؼ اإلنتاج يعد مف أىـ كأفضؿ المعايير لتحديد سعر التركيز إال أنو بسبب غياب

المعمكمات الدقيقة عف تكمفة اإلنتاج جعؿ القائميف عمى أمر تحديد سعر التركيز يعتمدكف
عمى معايير أخرل .كقد خرجت الدراسة بالعديد مف النتائج أىميا أف تكمفة إنتاج قنطار
صمغ اليشاب بالنيكد كاألبيض  66جنيو في حالة المنتج المستأجر كليس المالؾ كىي
تعادؿ نصؼ قيمة سعر التركيز المعمف آف ذاؾ كالمحددة بمبمغ  66جنيو لمقنطار ،كاذا

أضيفت تكمفة التسكيؽ بكاقع  6جنيو لمترحيؿ ،كمبمغ خمسكف قرشان لمعتالة ،كتكمفة الماء

كالطعاـ بكاقع  635جنيو لمقنطار ،تصبح التكمفة الكمية حتى كصكؿ المنتج إلى سكؽ
المحاصيؿ حكالي  62جنيو ،كأف سعر التركيز ىك المحدد لمستكل األسعار في السكؽ
المحمي كيساىـ بشكؿ كبير في تحديد تكمفة كسعر الصادر كبذلؾ يصبح المحدد األساسي

لمعرض كالطمب بالنسبة لمصمغ العربي .كبالرغـ مف أف الدراسة تعد الكحيدة التي تكصمت
إلى تحديد تكمفة إنتاج صمغ اليشاب إال أف الدراسة استيدفت سعر التركيز كتناكلت
التكمفة بصكرة مختصرة ككاف ذلؾ في العاـ 6000ـ أم قبؿ تسعة أعكاـ كما أنيا أدرجت
مصركفات الماء كالطعاـ ضمف التكمفة الكمية لئلنتاج كىذه المعالجة غير صحيحة .أما

الباحث فقد تكصؿ إلى تكمفة إنتاج صمغ اليشاب في العاـ 6002ـ كقد تـ حساب التكمفة
الرأسمالية لشجرة اليشاب كتحميميا خبلؿ سنكات عمرىا اإلنتاجي حيث بمغت تكمفة إنتاج

القنطار  23.6جنيو كتكمفة مبيعاتو  .36.جنيو كتشمؿ (تكمفة اإلنتاج ،تكمفة التسكيؽ
بالداخؿ) ،كما أف الباحث تكصؿ إلى نتائج أخرل لـ تتناكليا الدراسة كىي تحديد تكمفة

تصنيع كتسكيؽ الصمغ العربي (.).
دراسة :إيمان أحمد أمين 0223م

اىتمت الدراسة بمكضكع تبني إستراتيجية خفض التكمفة حيث أف خفض التكمفة كبرامجيا
يعتبر مف أىـ أىداؼ النظـ اإلدارية الحديثة ،باعتبار أف خفض التكمفة مسار أساسي إلى

تحسيف الكفاءة ،كزيادة ىامش الربح أك تخفيض األسعار مما يؤدم إلى زيادة كمية
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المبيعات كتحقيؽ ميزة تنافسية بصكرة تساىـ في تدعيـ كتقكية المركز التنافسي ،كقد
تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا أف اإلدارة اإلستراتيجية لمتكمفة تعتمد عمى العديد مف
األساليب كاألدكات الحديثة التي تمكنيا مف تحقيؽ الميزة التنافسية ،كبالتالي المحافظة
عمى تدعيـ كتحسيف المكقؼ التنافسي لمشركات المطبقة لتمؾ األساليب .كما تتميز بيئة

األعماؿ العالمية بتطكير نظـ اإلنتاج بشكؿ ممحكظ كميـ لتحقيؽ أىداؼ رئيسة أىميا
خفض تكمفة المنتجات كزيادة جكدتيا كتمثمت أىـ ىذه النظـ في استخداـ الحاسب في
عممية التصميـ ،كنظاـ التصنيع بمساعدة الحاسب ،كنظاـ التصنيع المرف ،كنظاـ رقابة
العمميات اإلحصائي ،اف استخداـ الحاسب اآللي في عممية التصميـ كالتصنيع أصبح
ضركرة ممحة ،كتعد ىذه النتيجة مف أىـ نتائج ىذه الدراسة كقد تناكؿ الباحث ىذا

المكضكع ألىميتو كبذلؾ ىناؾ اتفاؽ بيف نتائج الدراسة كما تكصؿ إليو الباحث حكؿ ىذا

المكضكع (.).

نظم التكاليف الحديثة

يتناكؿ الباحث أىـ نظـ التكاليؼ الحديثة كأثرىا عمى تكمفة اإلنتاج كمستكل جكدة المنتج.
أوالً :نظاـ التكاليؼ القائـ عمى األنشطة:

يعتبر التكاليؼ القائـ عمى األنشطة نقطة البداية لتنفيذ نظاـ التحسيف الذاتي المستمر
بالمنشأة لما يقكـ بو النظاـ مف دكف فيـ في قياس تكمفة كاداء األنشطة كالمكارد كعناصر
التكمفة المختمفة .كيأخذ في االعتبار العبلقة السببية بيف كؿ مف عناصر التكمفة كمسببات

التكمفة كمف الكظائؼ الرئيسة المبتغاة مف نظاـ تحديد التكمفة عمى أساس األنشطة ما

يمي(:)5

 .6تحديد كقياس مكارد المنشأة كتقييـ قدرتيا الفعمية عمى أداء األنشطة المختمفة.
 .6تحميؿ األنشطة التي تـ أدائيا بالفعؿ.
 ..تصنيؼ األنشطة ما بيف أنشطة مضيفة لمقيمة كأنشطة غير مضيفة لمقيمة مف
ناحية ،كأنشطة ضركرية كأنشطة غير ضركرية مف ناحية أخرل.

 ..تحديد تكمفة األنشطة المختمفة ككذلؾ تكمفة الطاقات غير المستغمة.
 .5تحديد مسببات التكمفة التي ليا عبلقة سببية مبلئمة مع عناصر التكمفة.
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 .2تخصيص التكمفة عمى العكامؿ المبلئمة المختمفة (مثؿ المنتجات ،العمبلء،
القنكات ،كالعمميات) كبإستخداـ مسببات التكمفة.
كيرل البعض أف نظاـ التكاليؼ عمى أساس األنشطة يقكـ عمى فمسفة أف األنشطة
تستيمؾ المكارد ،كمف ثـ فيي المسببة لمتكمفة كليس المنتجات .كأف المنتجات ىي التي

تستيمؾ األنشطة ،كبالتالي يجب أف تنسب التكاليؼ المختمفة بالمنشأة إلى أنشطة معينة
ثـ يتـ تحميؿ ىذه األنشطة عمى المنتجات عمى قدر استيبلؾ كؿ منتج مف ىذه األنشطة

( .)5كيرل آخركف أف نظاـ التكاليؼ عمى أساس األنشطة يقكـ عمى افتراض مؤداه أف
المنتجات النيائية ال تستيمؾ مكارد المنشأة كانما تستيمؾ أنشطة (فحص جكدة المنتجات،
إعداد كتجييز اآلالت ،طمبيات الشراء ،إستبلـ مكاد) ،كأف ىذه األنشطة ىي التي تستنفذ

مكارد المنشأة مف خامات كعمالة كغيرىا ،لذلؾ فإف تحميؿ المنتجات بالتكاليؼ الصناعية

غير المباشرة يجب أف يككف عمى أساس األنشطة التي استيمكتيا ىذه المنتجات ،كىك يؤدم

إلى دقة تخصيص التكاليؼ بما يحقؽ العدالة كالدقة ،حساب التكمفة (.)2

مما سبؽ يستنتج الباحث أف تطبيؽ نظاـ التكاليؼ عمى أساس األنشطة قد أحدث نقمة في
أنظمة محاسبة التكاليؼ .حيث تكصؿ ىذا النظاـ إلى أف المنتجات ال تستيمؾ مكارد بؿ

تستيمؾ أنشطة ،كأف ىذه األنشطة ىي التي تستيمؾ المكارد لذلؾ تـ التركيز عمى األنشطة
أك األحداث التي تسبب إستيبللة المكارد .كقد أدل ذلؾ إلى ترشيد كافة التكاليؼ .كيرل
الباحث أف دكاعي ظيكر ىذا النظاـ تعكد إلى التطكر الحالي في أنظمة التكاليؼ كما
يشيده العالـ مف تطكرات تكنكلكجية حديثة كحرية التجارة العالمية ،كارتفاع درجة المنافسة

بيف المنشآت لمحصكؿ عمى أكبر حصة في األسكاؽ المحمية كاإلقميمية كالعالمية.
ثانياً :نظاـ اإلنتاج في الكقت المحدد:

إف مدخؿ اإلنتاج في المكعد المحدد ييدؼ إلى تحقيؽ مفيكـ المخزكف الصغرلZero ( ،

 .)stockأم أف فمسفة ىذا المدخؿ مساكيان لمصفر – أك يكاد يقترب مف الصفر – في كؿ

كقت .حيف يعد االحتفاظ بالمخزكف السمعي تعطيبلن ال مبرر لو لممكارد االقتصادية كيؤدم
لزيادة التكمفة ،كخمؽ العديد مف المشاكؿ .كحتى تحقؽ المنشأة ىدؼ تخفيض المخزكف
8
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مف الخاـ كاإلنتاج التاـ كغير التاـ إلى أدنى حد ممكف ،فإنيا تعمؿ بكؿ أقساميا
كقطاعاتيا نحك تحقيؽ اليدؼ عمى مراحؿ كخطكات متتابعة .كاف كاف تحقيؽ اليدؼ
كامبلن – أم المخزكف الصفرم – يعتبر في نظر البعض مستحيبلن ،كيتحقؽ اليدؼ مف
خبلؿ ما يسمى بنظاـ السحب أك التدفؽ المستمر كفي ىذا النظاـ تتحكـ آخر مرحمة في

العممية اإلنتاجية في تدفؽ المكاد الخاـ أك اإلنتاج غير التاـ فيما بيف األقساـ أك المراحؿ
السابقة ،كيحدد القسـ األكؿ حجـ التكريد مف المكرديف .أما احتياجات المرحمة األخيرة،

كالتي تحدد بدكرىا اإلنتاج في المراحؿ السابقة فتتحدد بالطمب النيائي مف العمبلء (.)6

يرل البعض أف نظاـ تكمفة اإلنتاج في الكقت المحدد ىك أسمكب إدارم يعتمد عمى مدل
المركنة في عممية تصنيع المنتج كال مركزية خدمات اإلنتاج كالتخزيف كالصيانة كاستخداـ
المكرديف كشركاء مف الخارج .كىك يقكـ عمى إنتاج كتسميـ المنتجات النيائية في لحظة

بيعيا ،كاالنتياء مف التجميع في نفس لحظة تجميع المنتج النيائي ،كاتماـ كتصنيع
األجزاء في نفس لحظة بدء التجميعات الفرعية ،كاستبلـ المكاد المشتراة في نفس لحظة
بدء عمميات تحكيميا إلى أجزاء مصنعة .فيك إذف يتضمف ىدفان استراتيجيان ىك الكصكؿ
بحجـ المخزكف بكؿ أنكاعو إلى صفر ،مما يعني تخفيض التكاليؼ ،كلكف في نفس الكقت

المحافظة أك تحسيف مستكل جكدة اإلنتاج كبذلؾ يمكف القكؿ إف ىذا األسمكب يؤدم إلى
تخفيض المخزكف إلى المستكل الصفرم كالغاء كظيفة فحص المخزكف كتخفيض كقت
األعطاؿ كتخفيؼ أكقات التسميـ مما يؤدم عمى تخفيض تكاليؼ اإلنتاج كمحاكلة
الكصكؿ إلى تحقيؽ الرضا الكامؿ لممستيمؾ كذلؾ باالستجابة لو كتحقيؽ طمباتو

بسرعة(.)2

مما سبؽ يرل الباحث أف نظاـ تكاليؼ اإلنتاج في الكقت المحدد يعتمد عمى عدـ كجكد
مخزكف لممكاد الخاـ ،كاإلنتاج تحت التشغيؿ ،كاإلنتاج التاـ أم أف المكاد الخاـ يتـ شراؤىا
عند البدء في العممية اإلنتاجية ،كيتـ تسميـ العمبلء كاإلنتاج التاـ فكر االنتياء مف العممية
اإلنتاجية ،كبذلؾ يؤدم ىذا النظاـ إلى تخفيض تكمفة اإلنتاج مف جية ،كتعظيـ األرباح

مف جية أخرل ،حيث أف تخفيض اإلنتاج يأتي مف خبلؿ إلغاء تكمفة التخزيف لممكاد الخاـ
كاإلنتاج التاـ ،كما أف تعظيـ األرباح يأتي مف خبلؿ عدـ تجميد رأس الماؿ كذلؾ بإلغاء
9
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األمكاؿ المستمرة في مخزكف المكاد الخاـ كاإلنتاج التاـ ،كبالتالي يمكف تكظيفيا في
مجاالت أخرل ،أك زيادة حجـ اإلنتاج مما يجعؿ ىذه األمكاؿ تحقؽ عائدان مجزيان بدالن عف
تجميدىا في شكؿ مكاد خاـ كمنتج نيائي لفترات طكيمة.

ثالثاً :مدخؿ التكمفة المستيدفة:

تعرؼ التكمفة المستيدفة بأنيا نشاط ييدؼ إلى تخفيض تكاليؼ المنتجات الجديدة،
كيضمف جكدة المنتج ،كيفي بمتطمبات المستيمؾ ،كذلؾ عف طريؽ فحص جميع األفكار
المحتممة التي تعمؿ عمى خفض التكمفة في مرحمة تخطيط كبحكث تطكير المنتج،

باإلضافة إلى مرحمة إنتاج النمكذج كىذا النشاط ليس أسمكب لتخفيض التكمفة فحسب
كلكنو جزء مف إستراتيجية شاممة لنظاـ يرمي إلى إدارة األرباح.
كما تيعرؼ التكاليؼ المستيدفة بأنيا :ذلؾ النظاـ الذم يعاكف في عممية تخفيض التكمفة
في مرحمة تطكير كتصميـ منتج جديد تمامان ،أك إجراء تغيير شامؿ أك بسيط في منتج

قديـ .كلقد إرتكزت الصناعة اليابانية عمى مدخؿ التكمفة المستيدفة كبديؿ لمتكاليؼ
المعيارية ،نظ انر ألف المحاسبة اإلدارية اليابانية ،ال ترتكز عمى األمثمية في ضكء القيكد
المكجكدة ،كلكف تيتـ بتحفيز العماؿ لتحقيؽ التحسيف المستمر ،حيث أف التكاليؼ

المعيارية تعد إدارة مكجية بالتكنكلكجيا ،تيدؼ إلى خفض االنحرافات بيف األداء المعيارم
كالفعمي ،لمحصكؿ عمى أفضؿ أداء متاح ،في حيف أف اإلدارة المكجية بالسكؽ ترتكز

عمى ما يجب أف نفعؿ لنصؿ إلى مستكل األداء المرغكب في ظؿ ظركؼ السكؽ (.)6

قد ىعٌرؼ البعض التكاليؼ المستيدفة بأنيا النشاط الذم ييدؼ إلى تخفيض تكاليؼ دكرة
حياة المنتج الجديد ،كذلؾ مع ضماف تحقيؽ جكدة المنتج كاشباع حاجات المستيمؾ مف
خبلؿ فحص كافة األفكار المتعمقة بتخفيض التكاليؼ أثناء مراحؿ التخطيط كاجراء

البحكث كالتطكير المتعمقة باإلنتاج .كيعتبر أسمكب التكمفة المستيدفة مف أىـ األساليب

التي تستخدميا إدارة التكمفة في مجاؿ خفض التكاليؼ كالتحسيف المستمر كالتسعير بما
يؤدم إلى تحسيف المكقؼ التنافسي لمشركة .كتقكـ فمسفة ىذا المدخؿ عمى أنو ال يتـ
تصميـ المنتجات في ضكء اإلمكانات كالتقنيات الصناعية المتاحة بيدؼ تحقيؽ
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االستخداـ األمثؿ لتمؾ اإلمكانات فحسب ،كلكف يتـ تصميـ المنتجات التي سكؼ تقابؿ

بالسعر المطمكب كالذم يحقؽ نجاحان متفكقان في السكؽ (.).

مما سبؽ يخمص الباحث إلى أف مدخؿ التكمفة المستيدفة يؤدم إلى تخفيض تكاليؼ

اإلنتاج مع تحسيف كتحقيؽ جكدة المنتج ،كىذا بالطبع يدعـ القدرة التنافسية لممنشأة كلكف
الكصكؿ لمتكمفة المستيدفة يمر عبر بكابة السعر المستيدؼ ،أم بعد معرفة السعر
المستيدؼ الذم يستطيع المستيمؾ دفعو ،كفي حالة صعكبة الكصكؿ إلى السعر
المستيدؼ لف نستطيع تحديد التكمفة المستيدفة ،لذلؾ يعتمد ىذا المدخؿ عمى تناغـ عمؿ
المنظكمة الداخمية ،المنشأة كتشمؿ ىذه المنظكمة أقساـ اإلنتاج كالتسكيؽ ،المحاسب
اإلدارم ،كغيرىا مف األقساـ المختصة.
خصائص أشجار الصمغ العربي
 .1خصائص أشجار اليشاب

تعتبر أشجار اليشاب أكثر أىمية مف الناحية األقتصادية ،إذ أف ليا مميزات كثيرة
كمتعددة بجانب إنتاج الصمغ العربي فمف الناحية البيكلكجية يمكف أف تنمك شجرة اليشاب

نمكان طبيعيان أك بالبذكر أك الشتكؿ مما يجعميا سيمة التكاثر مع إمكانية تنميتيا بأقؿ

التكاليؼ الممكنة ،أك بدكف تكاليؼ عمى اإلطبلؽ ،أما مف الناحية الكقائية ترتبط شجرة

اليشاب بحماية التربة مف االنجراؼ ،كالمساعدة في كقؼ الزحؼ الصحراكم ،كترتبط
ايضا بتحسيف التربة كذلؾ بإضافة النايتركجيف كالفسفكر كنترات األمكنيا كالمكاد كالمكاد

العضكية لمتربة مما يؤدم إلى زيادة خصكبتيا .لذلؾ نستطيع أف نؤكد أف شجرة اليشاب

تساعد في اإلنتاج الزراعي كذلؾ إما بكقاية المحاصيؿ األخرل مف الرياح أك بتحسيف
الت ربة كزيادة خصكبتيا كحمايتيا مف األنجراؼ ىذا باإلضافة إلى أف ىذه الشجرة يمكف أف
تأكؿ أطرافيا الماشية لذلؾ تساعد في تحسيف المرعى ،كما أنيا كأم شجرة أخرل تساىـ
في تكفير منتجات الغابات في األرياؼ كالمدف كحطب الحريؽ كالفحـ النباتي كأعمدة

المنازؿ ثـ يأتي دكرىا الرئيسي في إنتاج الصمغ العربي لتحقؽ دخبلن مجزيان لممنتجيف
كعائد بالعممة الصعبة لمدكلة كبأقؿ تكمفة ممكنة (.).
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 .0خصائص أشجار الطمح

ييعد الصمغ المنتىج مف شجرة الطمح أك ما يعرؼ (صمغ الطمحة) قميؿ التكمفة إذ ال
يخضع لعمميات الطؽ حاليان بؿ يعتمد عمى إف ارزه بشكؿ طبيعي .إال أف ىناؾ عامبلف
يؤثراف سمبان عمى إنتاج صمغ الطمحة .العامؿ األكؿ يتمثؿ في أف مكاقع الطمح في حزاـ
الصمغ تعتبر مف المكاقع المفضمة لمتكسع الزراعي مما يعني إبادة الطمح إلفساح المجاؿ
لزراعة المحاصيؿ ،أما العامؿ الثاني يتمثؿ في استخداـ أشجار الطمح كمكرد أساسي
لمكقكد مما يضر باإلنتاج بالقطع المتكاصؿ لؤلشجار .ىذاف العامبلف يحداف مف
إمكانيات مساىمة الطمح في سكؽ الصمغ .كعف سكؽ صمغ الطمحة نجد أف ىذه السمعة

لـ تكتسب األىمية المطمكبة حتى اآلف ،كيعتبر صمغ الطمح متدني الجكدة كالقيمة
االقتصادية (مقارنة بصمغ اليشاب) كما أنو يدخؿ في صناعات أخرل بخبلؼ
األطعمة .كتنتشر أشجار الطمح عادةن في السيكؿ الطينية الكسطى التي تغطي مساحات
شاسعة (.)60
مما سبؽ يستنتج الباحث أف فكائد كخصائص شجرة اليشاب كمنتجاتيا مف الصمغ
العربي الذم يتمتع بمميزات ال تكجد في أم منتج آخر فضبلن عف فكائد اليشاب البيئية
كاألثر اإليجابي ليا عمى المناطؽ الزراعية المجاكرة كما أف إنتاج الصمغ العربي مف

شجرتي اليشاب كالطمح يعد قميؿ التكمفة بؿ كتنعدـ تكمفتو أحيانان إذا ما تـ حساب عائدات

كؿ منتجات أشجار اليشاب كالطمح.
مراحل إنتاج الصمغ العربي

يمر إنتاج الصمغ العربي بعدة مراحؿ أىميا:
المرحمة األولى :تيعرؼ المرحمة األكلى مف إنتاج الصمغ العربي بعممية الطؽ حيث تبدأ
عممية طؽ اليشاب في شير اكتكبر كىي الفترة التي تبدأ فييا أكراؽ أشجار اليشاب في
(الفرار) كأقدـ آلية تقميدية لطؽ أشجار الصمغ
اإلصفرار ثـ التساقط كذلؾ باستعماؿ
ٌ
العربي إلحداث جرح في ساؽ الشجرة أك في الفركع كذلؾ بإزالة المحاء الكاسي لمفرع أك
(الفرار) بمكاصفات خاصة ليذا الغرض.
الساؽ كغالبان ما ييصنع ٌ
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المرحمة الثانية (مرحمة الجني):

بعد إنتياء مرحمة الطؽ تحتاج األشجار لمدة تتراكح بيف ثبلثيف إلى خمسة كأربعيف يكمان

حتى تبدأ عممية الجني كتسمى في بعض المناطؽ بالمقطة كفي مناطؽ أخرل تسمى
(الضمي) كفي المرحمة األكلى يككف اإلنتاج لزجان كيميؿ إلى الميكنة كبعد عدة لقطات يبدأ
الصمغ في أخذ شكؿ أكثر قكة كيسمى في بعض المناطؽ (كعككؿ).

المرحمة الثالثة (مرحمة إعداد المنتَج لمبيع):
بعد أف يتـ جمع الصمغ العربي في مجمكعات صغيرة مف المنتجيف تبدأ مرحمة بيعو إلى
تجار التجزئة ثـ إلى تجار الجممة بعدىا يباع إلى الشركات ليصدر خارج القطر (.).

مما سبؽ يرل الباحث أف عممية طؽ شجرة اليشاب ستكاجو بصعكبات كبيرة في المرحمة
القادمة حيث أف خبراء طؽ الصمغ أصبحكا مف كبار السف كلـ يتـ نقؿ خبراتيـ لمشباب
ربما ألف الشباب يعتبركف ىذه المينة طاردة كغير جاذبة كعائدىا متدني كما أف الشباب

يتطمع إلى التعميـ كاليجرة إلى المدف كالسفر لمعمؿ بالخارج .كمف المشكبلت األخرل عدـ
كجكد معدات طؽ حديثة تسيؿ عممية الطؽ كتخفؼ مف المشقة التي يكاجييا (الجنانة)
كأف عدـ كجكد آالت حديثة لمطؽ يصعب مف دخكؿ المرأة في دائرة اإلنتاج.
أوالً :التكمفة الرأسمالية لشجرة اليشاب:

جدول رقم ( :)1التكمفة الرأسمالية لشجرة اليشاب /المبالغ بالجنيو السوداني
عناصر التكاليف

تكمفة شراء عدد ألؼ شتمة

التكمفة
60

تكمفة ترحيؿ ألؼ شتمة مف األضية أك النيكد إلى مكاقع اإلنتاج

20

تكمفة أجكر العماؿ لزراعة ألؼ شتمة

.00

تكمفة الحماية مف الحرائؽ كالرعي الجائر خبلؿ مرحمة النمك

63020

إجمالي التكمفة الرأسمالية لعدد ألؼ شجرة

63.60

المصدر :إعداد الباحث إستنادان عمى البيانات الميدانية
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كلتكضيح طريقة الكصكؿ لؤلرقاـ الكاردة بالجدكؿ أعبله نجد أف الشتكؿ يتـ شراؤىا مف
الييئة القكمية لمغابات بمكتب النيكد أك مكتب األضية بمبمغ  60جنييان لؤللؼ ،ثـ يتـ

ترحيميا مف النيكد أك األضية إلى مكاقع اإلنتاج بكاقع  20جنييان لؤللؼ شتمة ،كتحتاج
عممية زراعة ألؼ شتمة إلى  .عماؿ ،لمدة  5أياـ ،بكاقع  65جنيو أجرة العامؿ في اليكـ،

كبذلؾ تكمفة أجكر العماؿ لزراعة ألؼ شتمة

=  .عماؿ ×  65جنيو أجرة العامؿ في اليكـ ×  5أياـ =  .00جنييان

أما بخصكص تكمفة الحماية مف الحرائؽ كالرعي الجائر خبلؿ مرحمة النمك التي تقدر
(بثبلث سنكات) فيرل المنتجكف أنيـ يدفعكف مرتبان شيريان لحراسة جنينة اليشاب ،كالتي

تبمغ مساحتيا  60فداف ،عممان أف الفداف يحتكم في المتكسط عمى  500شجرة ىشاب
كلذلؾ تحسب تكمفة الحماية كاآلتي:

 300جنييان شيريان ×  12شير ×  3سنكات
=  1.080جنييا

تنخفض التكمفة الرأسمالية لعدد ألؼ شجرة ىشاب إلى  6.020جنيو فقط بدال عف 6.60

 10إذا تمت زراعتيا مخمكطة مع حبكب أخرل
جنيو في حالة زراعة الشجرة بذرة ،خاصة
(حب بطيخ ،كركدم) ألف تكمفة العمالة ستحمؿ عمى الزراعة الرئيسية ،كما تنخفض أيضان
إلى نفس المبمغ في حالة قطع الشجرة بغرض إحبلليا ،ألف التكمفة في الحالتيف ستقتصر

عمى الحماية مف الحرائؽ كالرعي الجائر خبلؿ ثبلث سنكات.
كيرل الباحث أف التكمفة الرأسمالية يجب أف تحمؿ عمى تكمفة اإلنتاج طيمة فترة العمر

اإلنتاجي لمشجرة ،كبذلؾ يمكف تحميميا كما يمي:

نصيب ألؼ شجرة مف التكمفة الرأسمالية خبلؿ المكسـ =
التكلفة الرأسمالية لعدد ألف شجرة
=

العمر اإلنتاجي للشجرة

 1741جنيها

14

 11سنة

=  .2جنييان
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ثانياً :تكمفة طق وجني صمغ اليشاب

سيتـ تضميف ما يخص العاـ مف التكمفة الرأسمالية ضمف النمكذج المقترح لقياس تكمفة

طؽ كجني صمغ اليشاب كبذلؾ يتـ تطبيؽ النمكذج كاآلتي:

جدول رقم ( :)0قياس تكمفة طق وجني صمغ اليشاب /المبالغ بالجنيو السوداني
عناصر التكاليف

التكمفة

التكمفة الرأسمالية:
 -ما يخص العاـ مف التكمفة الرأسمالية لعدد ألؼ شجرة

.2

تكمفة إيحار جنينة اليشاب:
 -إيجار  6فداف تحتكم (ألؼ شجرة)

600

تكمفة األجكر:
 -تكمفة أجكر العماؿ لطؽ ألؼ شجرة

.00

( .عماؿ ×  65جنيو أجرة اليكـ ×  5أياـ فترة الطؽ)
 -تكمفة أجكر عماؿ جني الصمغ مف عدد ألؼ شجرة

.50

(عامؿ كاحد ×  60جنيو أجرة اليكـ ×  5أياـ فترة المقطة الكاحدة × 6
لقطات خبلؿ المكسـ)
إجمالي تكمفة طؽ كجني الصمغ لعدد ألؼ شجرة

..2

المصدر :إعداد الباحث إستنادان عمى البيانات الميدانية

ربط عناصر التكاليف بوحدات اإلنتاج

يرل الباحث ضركرة تحكيؿ إرتباط عناصر التكاليؼ إلى الكحدات المنتجة مف صمغ

اليشاب خبلؿ المكسـ بدالن عف ربطيا بشجرة اليشاب كذلؾ كما يمي:

 .6متكسط إنتاج الشجرة الكاحدة مف صمغ اليشاب  65رطبلن بالتالي يصبح
متكسط إنتاج ألؼ شجرة =  65رطبلن ×  6000شجرة =  65000رطؿ.

 .6يتـ تحكيؿ األرطاؿ إلى قناطير كبذلؾ يصبح إنتاج األلؼ شجرة =
 65000رطبلن ÷  600رطبلن لمقنطار =  650قنطا انر.
15
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 ..كبالتالي تصبح تكمفة إنتاج قنطار صمغ اليشاب = تكمفة طؽ كجني
الصمغ لعدد ألؼ شجرة ÷ الكمية المنتجة مف عدد ألؼ شجرة
=  23.6 = 650 ÷ ..2جنيو لمقنطار.
ثالثاً :تكمفة إنتاج وتسويق صمغ اليشاب

تعد ىذه الخطكة األخيرة لمكصكؿ إلى تكمفة مبيعات قنطار صمغ اليشاب كيتـ تطبيؽ

الخطكة األخيرة مف النمكذج كما يمي:
جدول رقم ( :)3قياس تكمفة إنتاج وتسويق قنطار صمغ اليشاب
المبالغ بالجنيو السوداني

جزئي

عناصر التكاليف

كمي

تكاليؼ اإلنتاج:
التكمفة اإلنتاجية لقنطار صمغ اليشاب

23.6

تكاليؼ التسكيؽ:
التكمفة التسكيقية لقنطار الصمغ

63.6

تكمفة مبيعات قنطار صمغ اليشاب

.3.6

المصدر :إعداد الباحث

مما سبق يستنتج الباحث اآلتي:

 .6تعتبر تكمفة إنتاج قنطار صمغ اليشاب منخفضة جدان حيث تبمغ  23.6جنيي نا
فقط ،مقارنة بسعر البيع في سكؽ النيكد حيث يتراكح بيف  660إلى  6.0جنيي نا

مكسـ 6002 -6006ـ كما أف شركة الصمغ العربي تشترم مف التجار بكاقع
 626جنييان لمقنطار ،مع مبلحظة أف أسعار صمغ اليشاب قد إرتفعت ألكثر مف
 .50جنييان قبؿ عاميف ،قبؿ أف تيبط إلى األسعار الحالية كىذا يؤكد صحة
الفرضية األكلى (تكمفة إنتاج صمغ اليشاب منخفضة مقارنة بسعر البيع) كحتى
16

Vol 3.No1, 2014

Sudan Academy of Sciences Journal of Economic and Social Studies -

بعد إضافة تكمفة التسكيؽ إلستخراج تكمفة المبيعات تظؿ التكمفة منخفضة حيث
تبمغ  .3.6جنييان.

 .6عممية إنتاج صمغ اليشاب تتـ بدكف مدخبلت إنتاج ،أم ال تكجد تكمفة مكاد خاـ
كما يحدث في العممية الصناعية ،كالزراعية .كأف تكمفة المدخبلت تدفع مرة كاحدة

كؿ خمسة عشر عامان ،كتتمثؿ في التكمفة الرأسمالية لشجرة اليشاب كىي تكمفة

منخفضة حيث تبمغ  63.6جنييان لشجرة اليشاب الكاحدة ،كتحمؿ عمى سنكات
عمرىا اإلنتاجي.

قياس تكمفة تصنيع صمغ اليشاب بمصنع (س) لمصمغ العربي الذي ينتج البدرة الرذاذية:

كفقان لما تكصمت إليو الدراسة فإف تكمفة إنتاج صمغ اليشاب منخفضة جدان مقارنةن بسعر

البيع ،كما أف ىناؾ كفرة كبيرة في اإلنتاج ،فضبلن عف أف منطقة شماؿ كردفاف لـ يستطع
المنتجكف بيا طؽ سكل  %.0فقط مف أشجار اليشاب المنتجة لمصمغ العربي خبلؿ

المكسـ 6002/6006ـ .كمف خبلؿ المسح الميداني الذم قاـ بو الباحث اتضح أنو مف
الممكف االتفاؽ مع المكرديف إلمداد المصانع بصمغ اليشاب المنتج قبؿ عاـ عالي الجكدة
بكاقع  650جنييان لمقنطار أم  .3..635جنييان لمطف تسميـ المصنع .كبذلؾ تصبح تكمفة
المكاد الخاـ المستخدمة بالمصنع خبلؿ العاـ كما يمي:

جدول رقم ( :)4قياس تكمفة المواد الخام المستخدمة في اإلنتاج بمصنع (س) لمصمغ
العربي لمدة عام

البيان
تكمفة المكاد الخاـ المستخدمة في اإلنتاج (تسميـ المصنع)

المبالغ بالجنيو السوداني
6362.3620

( 66263.طف ×  .3..635جنيو تكمفة الطف تسميـ المصنع)
إجمالي تكمفة المكاد الخاـ المستخدمة في اإلنتاج
المصدر :إعداد الباحث
17
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كً
ضعت تكمفة المكاد الخاـ عمى أساس أنيا ستسمـ لممصنع عمى مراحؿ خبلؿ العاـ،
ي
بحيث ال يكجد مخزكف لمخاـ أكؿ كأخر الفترة ،كأف اإلمداد يككف بإستمرار حسب طاقة
المصنع الفعمية بكاقع  630.طنان يكميان لمدة  .60يكمان في السنة .كما أف الدكلة إذا

تعاممت مع الصمغ العربي كسمعة إستراتجية دخمت حيز الصناعة حديثان كخفضت عبء
الرسكـ كالضرائب المفركضة عمييا مف الممكف االتفاؽ مع المكرديف عمى سعر أقؿ يعادؿ

 600جنييان لمقنطار.
قياس تكمفة األجور
سيتـ تصنيؼ األجكر إلى مباشرة كغير مباشرة ،مع إضافة أجكر اإلدارة العميا كاإلدارة
المالية بمقدار إشرافيـ كادارتيـ عمى مصنع الصمغ العربي ،حيث أف ىذه التكمفة لـ تحمؿ

لئلنتاج بؿ تتحمميا المجمكعة ،كفقان لبيانات مصنع ىينمي لمصمغ العربي.

جدول رقم( :)5قياس تكمفة األجور بمصنع (س) لمصمغ العربي لمدة عام
جزئي

البيان

كمي

األجكر المباشرة:
* تكمفة أجكر عماؿ اإلنتاج

56200

( 62عامؿ ×  .00جنييان لمعامؿ شيريان ×  66شير)
* تكمفة أجكر ميندسي اإلنتاج

( 2ميندسكف ×  6600جنيو شيريان لمميندس ×  66شير)
* تكمفة أجكر فنيي تشغيؿ األجيزة المساعدة لئلنتاج

(فنياف ×  500جنييان شيريان لمفني ×  66شير)
* تكمفة أجكر فنيي الصيانة

665600
66000
6.600

(فنياف ×  200جنييان شيريان لمفني ×  66شير)

* إجمالي تكمفة األجكر المباشرة

60.000

األجكر غير المباشرة:
* تكمفة أجرة مدير اإلنتاج

62200

( 6.00جنييان مرتب شيرم ×  66شير)
18
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* تكاليؼ إدارية (الشئكف اإلدارية ،اإلدارة المالية)

.6650

* تكمفة أجكر عماؿ النظافة

60200

( .عماؿ نظافة ×  .00جنييان مرتب شيرم لمعامؿ ×  66شير)
* تكمفة أجكر عماؿ الصرؼ الصحي

.600

* تكمفة أجكر أفراد األمف (الحراسة)

6..00

( .حراس ×  .00جنييان مرتب شيرم لمحارس ×  66شي انر)
* أجرة الجنايني

6.00

( 600جنييان شيريان ×  66شي انر)

* إجمالي تكمفة األجكر غير المباشرة

65.3.50

إجمالي تكمفة األجكر السنكية

.563.50

المصدر :إعداد الباحث إستنادان عمى بيانات مصنع ىينمي لمصمغ العربي
المبالغ بالجنيو السكداني

جدول رقم ( :)6قياس تكمفة المصروفات غير المباشرة بمصنع (س) لمدة عام
جزئي
6653622

البيان
* تكمفة الطاقة (الكيرباء)

كمي

(متكسط االستيبلؾ الشيرم لممصنع  62366.جنيو ×  66شير)

* العكائد العمكمية كالرسكـ المحمية

623000

(تشمؿ العكائد العمكمية كرسكـ الصحة كالرسكـ المحمية األخرل)

إجمالي المصركفات غير المباشرة األخرل

65.3622

المصدر :إعداد الباحث إستنادان عمى بيانات مصنع ىينمي لمصمغ العربي
المبالغ بالجنيو السكداني

19
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جدول رقم ( :)7قياس تكمفة تصنيع صمغ اليشاب (بدرة رذاذية)
جزئي

عناصر التكاليف

كمي

التكاليؼ المباشرة:
تكمفة مكاد مباشرة مستخدمة في اإلنتاج

6362.3620

تكمفة األجكر المباشرة

60.3000

إجمالي التكاليؼ المباشرة

63.263620

التكاليؼ غير المباشرة:
تكمفة األجكر غير المباشرة

65.3.50

تكمفة المصركفات غير المباشرة

65.3622

إجمالي التكاليؼ غير المباشرة

.0232.2

إجمالي التكاليؼ اإلنتاجية

632..3..2

 +تكمفة التسكيؽ المباشرة

5523500

إجمالي تكمفة الصادر

23.5032.2

المصدر :إعداد الباحث

المبالغ بالجنيو السكداني

من خالل تطبيق النموذج عمى مصنع (س) لمصمغ العربي يستنتج الباحث اآلتي:

 .6إف تكمفة اإلنتاج في ظؿ العمؿ بالطاقة المتاحة (بإنتاج  6255طف بدرة رذاذية في
العاـ) قد انخفضت مف  230663.2636جنيي نا إلى  632..3..2جنيي نا بنسبة %6

عممان أف الباحث أضاؼ تكمفة اإلدارة العميا كاإلدارة المالية إلى تكمفة اإلنتاج،
كبالتالي تنخفض تكمفة إنتاج طف البدرة الر اززية مف  .3.6.35جنييان إلى .65536

جنييان كىذا يؤكد صحة الفرض الثاني بأف استخداـ أسمكب اإلنتاج في الكقت
المناسب يؤدم إلى خفض تكمفة تصنيع صمغ اليشاب.

20
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 .6االعتماد عمى مكرد يقكـ بإمداد المصنع بخاـ صمغ اليشاب بصكرة منتظمة
كبسعر ثابت يؤدم إلى عدـ تجميد مبمغ  236مميكف جنييان ىك عبارة عف قيمة

الخاـ مف صمغ اليشاب بالمخازف لمدة عاـ .كبتطبيؽ النمكذج يمكف إستثمار ىذا

المبمغ بعائد سنكم حكالي  %65أم مميكف جنييان كىذا يؤكد صحة الفرض الثالث
بأف استخداـ أسمكب اإلنتاج في الكقت المناسب يعظـ أرباح المنشأة.

 ..إف تكمفة تصنيع طف البدرة الرذاذية بدكف تكمفة الخاـ تبمغ  .6.جنييان لمطف في
حالة تشغيؿ المصنع بالطاقة المتاحة :كقد تـ استخراج ىذه التكمفة كما يمي:

تكمفة تصنيع طف البدرة الرذاذية مع إستبعاد قيمة الخاـ = إجمالي التكاليؼ بعد
إستبعاد تكمفة الخاـ ÷ عدد الكحدات المنتجة =  26032.2جنييان ÷  6255طنان =

 .6.جنييان لمطف .كتأتي أىمية ىذه الخطكة في أف سعر الخاـ قد يتغير مف عاـ

آلخر حسب اإلتفاؽ مع المكرد.

 ..إف تكمفة تصنيع كتصدير طف البدرة الرذاذية (فكب بكر تسكداف)
إجمالي تكمفة التصنيع كالتصدير ÷ عدد الكحدات المنتجة كالمصدرة =

 23.5032.2جنييان  6255 /طنان =  .55536جنييان.

 .5أف تكمفة اإلنتاج غير المباشر بمغت  .0232.2جنييان .مقارنة بإجمالي

التكاليؼ

اإلنتاجية البالغة  632..3..2جنييان أم بنسبة  %5مقابؿ  %.5لمتكاليؼ
المباشرة ،كىذا يؤكد ما ذىب إليو الباحث بإستبعاد تطبيؽ نظاـ تحديد التكمفة عمى

أساس األنشطة.

 .2تمثؿ تكمفة الخاـ (صمغ اليشاب)  %.6مف إجمالي تصنيع البدرة الرذاذية كتشكؿ
التكاليؼ التصنيعية األخرل فقط .%2
 .6لقد تـ حساب تكمفة صادر طف صمغ اليشاب المصنع بكاقع  .00جنييان كأف
معدؿ اإلنتاج السنكم  6255طنان بالتالي تصبح تكمفة التسكيؽ المباشر (الصادر)

 5523500جنييان حسب ما كرد بالجدكؿ أعبله.

21
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النتائج والتوصيات:
أوالً النتائج:

مف خبلؿ اإلطار النظرم الذم تـ عرضو في الجزء األكؿ مف الدراسة باإلضافة إلى

الدراسة التطبيقية عمى النمكذج المقترح لقياس تكمفة إنتاج كتصنيع الصمغ العربي

بالسكداف تكصؿ الباحث إلى النتائج التالية:

 .6تكصمت الدراسة إلى أف تكمفة إنتاج قنطار صمغ اليشاب  23.6جنييان أم 6.032
جنييان لمطف .كقد بمغت تكمفة التسكيؽ بالداخؿ (تعبئة ،ترحيؿ)  63.6جنييان
لمقنطار أم  2.36جنييان لمطف كبذلؾ تصبح تكمفة مبيعات (إنتاج  +تسكيؽ)

قنطار صمغ اليشاب  .36.جنييان أم بكاقع  6053.جنييان لمطف كبالتالي فإف
تكمفة إنتاج صمغ اليشاب تعتبر منخفضة مقارنة بسعر البيع.

 .6أخر سعر تركيز أعمنتو ك ازرة التجارة لممكسـ 600. – 6002ـ بمغ  .0جنييان
لمقنطار ،كسعر االسكؽ  660جنييان كشركة الصمغ العربي تشترم القنطار بمبمغ

 626جنييان .كبالتالي فإف النتائج أعبله تؤكد صحة الفرضية األكلى التي تنص
عمى أف تكمفة إنتاج صمغ اليشاب منخفضة مقارنة بسعر البيع.

 ..كفرة إنتاج صمغ اليشاب ،كاستقرار األسعار عامبلف ميماف يدعماف إستخداـ
أسمكب اإلنتاج في الكقت المناسب.
 ..يتـ إستبعاد التكمفة التي ال تضيؼ قيمة لممنتج ،كأىميا تكمفة التخزيف ،كىذا يدعـ
تطبيؽ أسمكب اإلنتاج في الكقت المناسب.
 .5لقد تكصمت الدراسة كمف خبلؿ تطبيؽ النمكذج إلى خفض تكمفة تصنيع طف البدرة
الرذاذية مف  .3.6.35جنييان إلى  .65536جنيو لمطف .كما تكصمت الدراسة إلى
أف تكمفة تصنيع طف البدرة الرذاذية باستبعاد تكمفة الخاـ تبمغ  .6.جنييان لمطف.

 .2تطبيؽ أسمكب اإلنتاج في الكقت المناسب يساعد عمى إستبعاد التكمفة التي ال
تضيؼ قيمة لممنتج ،كأىميا تكمفة التمكيؿ الناتجة عف االحتفاظ بالمخزكف مف
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المكاد الخاـ ،كالمنتج النيائي .كبالتالي تنخفض تكمفة تصنيع صمغ اليشاب في
ظؿ أسمكب اإلنتاج في الكقت المناسب.
 .6تكصمت الدراسة إلى أف تطبيؽ النمكذج يؤدم إلى تفادم تجميد مبمغ  236مميكف
جنييان خبلؿ العاـ .كىي قيمة الخاـ مف صمغ اليشاب لتصنيع البدرة الرذاذية

كبالتالي يمكف استثمار ،ىذا المبمغ بكاقع  %65عمى األقؿ في شيادات شيامة أك

أم استثمار آخر لتحقؽ عائد يقدر بمميكف جنييان باإلضافة لمعائد الناتج عف

إستثمار المبالغ المجمدة في اإلنتاج التاـ في حالة التسميـ مباشرة فكر اإلنتياء مف

عممية التصنيع ،كبالتالي يتـ تعظيـ أرباح المنشأة.
كمف خبلؿ النتائج ( )60 ،. ،2 ،6 ،2يتضح أف كؿ ىذه النتائج تؤكد صحة الفرضية

الثانية التي تنص عمى أف إستخداـ أسمكب اإلنتاج في الكقت المحدد يؤدم إلى خفض
تكمفة تصنيع صمغ اليشاب كتعظيـ أرباح المنشأة.
ثانياً :التوصيات:

في ضكء النتائج السابقة يكصي الباحث بما يمي:
 .6ضركرة االىتماـ بزيادة حجـ إنتاج الصمغ العربي مف خبلؿ تكفير التمكيؿ البلزـ
لممنتجيف ،مع التزاـ الدكلة بشراء كؿ اإلنتاج عبر المخزكف االستراتيجي لمدة 5

سنكات عمى األقؿ ،مع منح المنتج سعر و
مجز لتشجيعو عمى زيادة اإلنتاج ،لمكصكؿ
إلى الطاقة اإلنتاجية الحقيقية إلنتاج الصمغ بالسكداف كالتي تقدر بمئات اآلالؼ مف
األطناف ،مع ضركرة االلتزاـ بإمداد مستمر مف خاـ صمغ اليشاب لصناعة الصمغ

العربي بالسكداف.

 .6التكسع في عممية التصنيع لئلستفادة مف القيمة المضافة ،مع كضع برنامج متكامؿ
لتكعية المستيمؾ بالداخؿ كالخارج بفكائد إستخداـ الصمغ العربي.
 ..البحث عف شراكات إستراتيجية مف الخارج لمدخكؿ في عممية تصنيع الصمغ
العربي ،كذلؾ لضماف فتح منافذ جديدة باألسكاؽ العالمية الستيعاب الصمغ المصنع

بالسكداف (بدرة رذاذية كبدرة ميكانيكية).
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 ..إلغاء كافة الرسكـ كالضرائب الحككمية المفركضة عمى الصمغ العربي بإعتباره
منتج زراعي ،كالغاء الطريقة التي تحصؿ بيا الزكاة حاليان حيث تحصؿ مف التاجر

كبسعر السكؽ لذلؾ يجب تحصيميا مف المنتج كعينان كقت المقيط.

 .5ضركرة أف تحتفظ الييئة القكمية لمغابات بسجبلت إنتاج الصمغ العربي ،كأف تعد
تقاري انر سنكية بذلؾ ،عمى أف يخضع التقرير لمتحميؿ كالتقييـ كالتقكيـ لمعرفة
مؤشرات ،كمعدالت إنتاج الصمغ العربي مف حيث النكع كمنطقة اإلنتاج.

 .2ضركرة التكسع في زراعة اليشاب لبلستفادة مف فكائده المتنكعة مف إنتاج أجكد
أنكاع الصمغ ،كحماية التربة مف االنجراؼ ،كالمساعدة في كقؼ الزحؼ الصحراكم،
كتحسيف التربة بزيادة خصكبتيا كفكائده األخرل.

 .6ضركرة سعي الدكلة إللغاء مكاصفة الفاك التي ساكت بيف صمغ اليشاب كصمغ
الطمح .كالعمؿ عمى تسجيؿ خصائص صمغ اليشاب المنتج بالسكداف عالميان

لتأكيد إنفراد السكداف بإنتاج ىذا النكع الجيد مف األصماغ.

 .2البد مف تطكير عممية طؽ أشجار إنتاج الصمغ العربي بتكفير المعدات الحديثة
لذلؾ ،مع تدريب المنتجيف عمى أفضؿ طرؽ الطؽ ،كاالستفادة مف خبرات كبار

السف لنقؿ تجاربيـ لؤلجياؿ القادمة.
 ..يجب أف ال تدخؿ الدكلة في سياسات كشؤكف شركة الصمغ العربي ،إال بمقدار ما
تممكو مف أسيـ ،ألف سيطرة الحككمة اإلدارية عمى الشركة أفقدتيا سمعتيا العالمية
كتخكؼ المتعامميف معيا العتقادىـ بأنيا شركة حككمية.

 .60أف يحصؿ المنتج عمى نسبة مقدرة ال تقؿ عف  %50مف عائد صادر الصمغ
العربي .كذلؾ لرفع الظمـ الكاقع عمى المنتجيف بحصكليـ عمى  %60فقط مف عائد
الصادر ،حسب تقرير منظمة الفاك.
 .66إيقاؼ دفع نسبة الػ  %5مف سعر التركيز لمكاليات المنتجة لمصمغ العربي كمثميا
لمييئة القكمية لمغابات عمى أف يتـ تكجيو نسبة الػ  %60مباشرة إلى تنفيذ

مشركعات خدمية كتنمكية بمناطؽ إنتاج الصمغ العربي التي تعاني العطش،
كالفقر ،كيتـ تنفيذ ذلؾ إذا كاف خيار الدكلة اإلبقاء عمى االمتياز.
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 .66ضركرة إستمرار الرقابة عمى التكاليؼ كفقان لممفيكـ الحديث مف خبلؿ الرقابة
المستمرة لئلحتفاظ بالتكاليؼ الفعمية في حدكد التكاليؼ المخططة ،كذلؾ لخفض

التكمفة مف خبلؿ دراسة العمميات ،كتطكيرىا لزيادة مخرجات النشاط مع ثبات
المدخبلت ،أك ثبات المخرجات مع تخفيض المدخبلت.

 .6.ضركرة إتباع نظـ التكاليؼ الحديثة لتخفيض تكمفة اإلنتاج كالدقة في تحميؿ
التكاليؼ الصناعية غير المباشرة ،في ظؿ تزايد نسبة التكاليؼ غير المباشرة،
كتراجع المباشرة بسبب االعتماد عمى التكنكلكجيا الحديثة في التصنيع.
 .6.ضركرة تطبيؽ أسمكب اإلنتاج في الكقت المناسب في صناعة الصمغ العربي بؿ
كفي كؿ الصناعات السكدانية إذا تكفرت العكامؿ المساعدة عمى تطبيقو.

 .65ضركرة تنفيذ تكصية القطاع االقتصادم بمجمس الكزراء في جمستو رقـ  65بتاريخ
/6سبتمبر  6006كالقاضي بتخفيض الضرائب كالرسكـ عمى الصمغ العربي ألقؿ
حد ممكف كتعميـ ذلؾ عمى كؿ شركات صادر الصمغ العربي.
 .62ضركرة تطبيؽ قرار رئيس الجميكرية القاضي بإعفاء اإلنتاج الزراعي مف كافة
الرسكـ كالضرائب ،باعتبار أف الصمغ العربي منتج غابي ،كليس منتج زراعي.
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ABSTRACT
The absence of scientific standards to measure the cost of Gum Arabic
production and manufacturing in Sudan represents the problem of this
research. Gum Arabic, as strategic commodity, contributed to providing
foreign currencies that Sudan badly needed before entering oil into the
exports system, yet the Sudanese libraries shelf no scientific research that
explains the Gum Arabic cost.
The researcher depended on the descriptive, deductive, historical and
analytical methodology for the purpose of the research; and to realize the
study's objectives, the following hypotheses are tested:1. The Hashab gum production costs are low compared to the prices of
selling.
2. The use of the just-in-time technique of production leads to a
decrease in manufacturing costs of the hashab gum, besides
maximizing the profits of the firm.
3. The government taxes and tariffs imposed on exports weaken the
hashab gum's capacity to compete on global markets.
The researcher has reached some findings that approved the truth of
the above hypotheses; these are:
a. The cost of producing one ton of the hashab gum is SDG 1400.6,
with domestic marketing costs amounting to SDG 64.7 per ton,
hence the cost of selling the ton of the hashab gum amounts to
SDG 205.4.
b. The just-in-time technique of production is regarded as one of the
best modern costing system that is applicable to the gum Arabic
manufacturing and can maximize the firm's profitability.
c. The findings stressed that the taxes and fees imposed by the
government on gum Arabic represent 40% of exports price, a
matter which has resulted in a weak competitive ability on world
markets.
The study concluded with some recommendations among which:
The need to pay attention to the increase of the size of the necessary
financing to producers, with the state's commitment to purchasing the
whole production through the Strategic Reserve Cooperation, besides
giving producers encouraging price in order to reach the real productive
capacity to produce gum in Sudan.
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بيئة التصنيع الحديثة وأثرىا عمى أساليب محاسبة التكاليف
)دراسة تحميمية نظرية (
أيمف طو حمد النيؿ النكر

2

مستخمص:

تمثمت مشكمة الدراسة فى أف التطكر كالتغير فى بيئة التصنيع الحديثة يجعؿ األساليب

التقميدية لمحاسبة التكاليؼ غير ذات جدكل لمتطبيؽ فى تمؾ البيئة كذلؾ لعدـ دقتيا
كعدالتيا فى تكزيع التكاليؼ غير المباشرة .كبالتالى فإف ذلؾ حتمان سيؤدل الى ظيكر

أساليب حديثة لمحاسبة التكاليؼ .حيث أظيرت نتائج الدراسة أف نظـ التصنيع الحديثة

تكفر العديد مف المزايا كتحسيف جكدة اإلنتاج كقدرتيا عمى إنتاج مجمكعة متنكعة مف
المنتجات بدكف زيادة فى تكاليؼ التجييز .كانعداـ المخزكف كقمة دكرة حياة (فترة) المنتج.

ككؿ ذلؾ يصب فى خفض تكمفة اإلنتاج .كأف ىذا التطكر أدل لظيكر أساليب حديثة

لمحاسبة التكاليؼ .كىذه األساليب الحديثة تكفر معمكمات تكاليفية دقيقة تمبى حاجة
المنشآت الحديثة.
لقد تمثمت أىـ التكصيات فى ضركرة تطبيؽ النظـ الحديثة فى بيئة األعماؿ المعاصرة مف
أجؿ مكاجية التحديات التى تكاجييا المنشآت فى تمؾ البيئة .كاإلستفادة القصكل مف
المزايا العديدة التى تحققيا .كعدـ إتباع أساليب محاسبة التكاليؼ التقميدية فى تحميؿ
التكاليؼ كما يجب تطبيؽ اسمكب التكمفة عمى أساس النشاط فى تمؾ البيئة ألنو يكزع
التكاليؼ بصكرة أكثر دقة كعدالة كبالتالى يكفر معمكمات تكاليفية جيدة يمكف اإلستفادة

منيا فى أداء كظائؼ المنشأة كالتخطيط كالرقابة كتقييـ األداء كاتخاذ القرارت.

2

مركز البحكث كاالستشارات كالصناعية
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مقدمة

يعتبر عمـ المحاسبة بصفة عامة مف العمكـ الميمة فى حياة اإلنساف كذلؾ إلرتباطو

الكثيؽ بنشاطات اإلنساف المختمفة .لذا نجد أف ىذا العمـ قد تطكر بتطكر الحياة العممية

كالعممية لئلنساف .كيمكف أف نتممس ذلؾ منذ عيد الثكرة الصناعية ،حيث كبر حجـ
المشركعات الصناعية كالمعامبلت التجارية الى التطكر الذل يشيده عصرنا ىذا .فاتسع
نطاؽ عمـ المحاسبة ليساير العمـ الحديث كبيئة األعماؿ الحديثة ،فظيرت محاسبة
التكاليؼ كاف كاف فى بداية نشأتيا كانت تيتـ بتحديد تكمفة كحدة اإلنتاج بغرض التسعير
كتستخدـ فقط فى المنشآت الصناعية ،إال أنو بعد ظيكر نظـ اإلنتاج الحديثة تطكر

اليدؼ مف محاسبة التكاليؼ لتخدـ كافة المنشآت فى تمؾ البيئة الحديثة فأصبحت تمد
إدارة المنشأة بالمعمكمات التكاليفية التى تساعدىا فى أداء مياميا كالتخطيط كالرقابة عمى
المكارد كاتخاذ الق اررات اإلستراتيجية كتقييـ األداء.
مشكلة البحث
نسبة لمتطكر كالتغير الكبير الذل شيدتو بيئة التصنيع الحديثة ،تصبح أساليب محاسبة
التكاليؼ التقميدية ليست ذات جدكل فى تمؾ البيئة .كيبلحظ ىذا التغير خاصة فى عنصر
العمؿ حيث إعتمدت النظـ الحديثة عمى عنصر اآللة مما أدل الى إنحسار كبير لدكر
العنصر البشرل فييا .كذلؾ إنخفاض أكانعداـ المخزكف فى بعض ىذه النظـ الحديثة.
كانعداـ الفاقد كالتالؼ بإتباعيا لفمسفة صفرية العيكب .لذا كاف ليذا التطكر كالتغير أثر

كبير عمى أساليب محاسبة التكاليؼ التقميدية مما أدل الى ظيكر العديد مف أساليب

محاسبة التكاليؼ الحديثة التى تبلئـ كتمبى حاجة تمؾ المنشآت الحديثة.
ىدف البحث

ي يدؼ ىذا البحث الى التعرؼ عمى بيئة التصنيع الحديثة كذلؾ مف خبلؿ نظـ اإلنتاج

الحديثة كالفكائد التى تحققيا ،فيما يختص بزيادة كتحسيف اإلنتاجية كزيادة األرباح .كقياس
أثر تمؾ البيئة عمى أساليب محاسبة التكاليؼ التقميدية مف خبلؿ الكقكؼ عمى مدل

القصكر فى األساليب التقميدية لمحاسبة التكاليؼ كعدـ إمكانية إستخداميا فى تمؾ البيئة،
29
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كماىية كطبيعة األساليب الحديثة لمحاسبة التكاليؼ التى تبلئـ كتمبى حاجة منشآت تمؾ
البيئة.
أىمية البحث

تتمثؿ أىمية ىذا البحث فى الكقكؼ عمى مدل تطكر بيئة التصنيع مف خبلؿ النظـ

اإلنتاجية الحديثة .كالكقكؼ عمى اآلثار التى تعكسيا تطبيقات النظـ الحديثة عمى أساليب
محاسبة التكاليؼ التقميدية ،كابراز مدل مكاكبة أساليب محاسبة التكاليؼ لتمؾ التطكرات
كتمبيتيا لحاجة المنشآت المعاصرة.
فرضيات البحث

يسعى ىذا البحث إلختبار الفرضيات التالية:
 -1التطكر فى نظـ اإلنتاج الحديثة يؤثر عمى كفاءة كفعالية أساليب محاسبة التكاليؼ
التقميدية.
 -2تطبيؽ أساليب محاسبة التكاليؼ التقميدية فى بيئة التصنيع الحديثة غير ذا جدكل.

 -3تطبيؽ أساليب محاسبة التكاليؼ الحديثة يكفر معمكمات دقيقة تمبى حاجة المنشآت
فى تمؾ البيئة الحديثة.
أدوات جمع البيانات:

تـ جمع بيانات الدراسة باإلعتماد عمى المصادر المتمثمة فى الكتب كالدكريات العممية

كالمخطكطات كالرسائؿ الجامعية كالتقارير الرسمية كالمقاالت كالكثائؽ المتعمقة بمكضكع
البحث.
الدراسات السابقة:

 -1دراسة نصر ورشيد 1991م:

تمثؿ ىدؼ ىذه الدراسة فى التعرؼ عمى نظاـ التكاليؼ المبنى عمى أساس النشاط

كامكانية إستخدامو كبديؿ لمنظـ التقميدية لمحاسبة التكاليؼ .كقد أكضحت ىذه الدراسة أف
التغيرات فى بيئة التصنيع الحديثة أدت الى التغير فى ىيكؿ التكمفة حيث إرتفعت نسبة
التكاليؼ غير المباشرة الى التكاليؼ اإلجمالية لمكحدة المنتجة.
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دراسة :عبدالرازق 2000م:

تمثمت مشكمة ىذه الدراسة فى تصميـ قاعدة بيانات تمكف مف تطبيؽ نظـ التكاليؼ
اليادفة الى دعـ الق اررات كفؽ منيج يساىـ فى تخفيض تكاليؼ القياس المرتبطة بتطبيؽ

ىذه النظـ .كلقد أكضحت الدراسة أف نظـ التكاليؼ التقميدية غير قادرة عمى تحقيؽ
األىداؼ اإلدارية الممقاة عمى عاتقيا .كأف النظاـ الجديد لمحاسبة التكاليؼ كالمعركؼ
باسـ محاسبة تكاليؼ األنشطة كالمعركؼ إختصا انر بػ ( )ABCىك تطكر ميـ فى مجاؿ
تصميـ نظـ معمكمات التكاليؼ .كيقكـ مدخؿ النظاـ الجديد عمى الربط بيف التكاليؼ غير

المباشرة كالتى تسمى تكاليؼ الصنع المساندة كفؽ نظاـ ( )ABCكاألنشطة التى سببت
نشكء ىذه التكاليؼ.
دراسة :صالح 2001م:

تمخصت ىذه الدراسة فى أف العالـ فى الكقت الحاضر شيد تحكالن جذريان فى بيئة

األعماؿ .فقد أصبحت تتسـ بالتقدـ السريع فى تقينة المعمكمات .كالتسارع فى مجاؿ

إبتكار منتجات جديدة كتقديـ خدمات متميزة .كامتدت المنافسة بيف الصناعات لتصبح
عمى المستكل العالمى ،مما فرض عمى المنشآت تقديـ خدمات كمنتجات عالية الجكدة

كبأقؿ تكمفة ممكنة مع تكفير البدائؿ المتجددة .األمر الذل يبرز مف خبللو كاضحان
األىمية المتزايدة لتبنى أنظمة حديثة لمحاسبة التكاليؼ تككف قادرة عمى مكاكبة
المستجدات فى بيئة األعماؿ الحديثة.

تختمؼ الدراسة الحالية عف تمؾ الدراسات السابقة فى أنيا تدرس أل تقيس مدل تأثير
أنظمة اإلنتاج الحديثة عمى أساليب محاسبة التكاليؼ التقميدية كذلؾ مف خبلؿ التعرؼ

عمى أنظمة التصنيع الحديثة كأكجو القصكر كاإلنتقادات المكجية ألساليب محاسبة
التكاليؼ التقميدية .ككذلؾ التعرؼ عمى أساليب محاسبة التكاليؼ الحديثة.
نظم اإلنتاج الحديثة:

أوالً :نظم التصنيع المرنةFlexible Manufacturing Systems (FMS):

يعرؼ نظاـ التصنيع المرف بأنو نظاـ متكامؿ مف مجمكعة مف العمميات بكاسطة مجمكعة
مف اآلالت حيث يتـ التحكـ فييا بالحاسبات اآللية باإلضافة الى إستخداـ مجمكعة مف
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التجييزات كالمعدات لمناكلة المكاد كاألجزاء آليان بيف العمميات الصناعية المختمفة .ككفقان
ليذا النظاـ يمكف إنتاج عدد مف المنتجات المتنكعة كالتى تشترؾ فيما بينيا فى بعض
الخصائص مثؿ الشكؿ المادل كالكظيفة أكاإلحتياجات مف المكاد أك طبيعة العمميات
الصناعية البلزمة .كيتـ تبكيب ىذه المجمكعات فى شكؿ خبليا إنتاجية صغيرة يتـ

تشغيميا كالتحكـ فييا بإستخداـ الحاسبات اإلليكتركنية .كيؤدل ىذا التكامؿ بيف نظاـ
اإلنتاج كالحاسبات اإلليكتركنية الى:
 -1التدفؽ األكتماتيكى لممكاد كاألجزاء بيف الخبليا اإلنتاجية أثناء عمميات التصنيع.
 -2اإلعداد السريع كاألكتكماتيكى لآلالت لئلنتقاؿ مف منتج الى آخر كىذا األمر يحقؽ:
أ -تخفيض كقت اإلنتاج (أل طكؿ الفترة الزمنية البلزمة لتحكيؿ المكاد الخاـ الى
منتجات).

ب -تخفيض تكمفة اإلنتاج كذلؾ يؤدل الى أف تتمتع المنشأة بميزة تنافسية.
 -3زيادة جكدة المنتجات نتيجة لمتصميـ الجيد ليذه المنتجات كسرعة إكتشاؼ العيكب
كاصبلح األسباب التى أدت الى كجكدىا مما يقمؿ مف الكحدات المعيبة.
ثانياً :نظام اإلنتاج المتكامل مع الحاسب اآللى:

ىك تقانة تعنى بإستخداـ الحكاسيب الرقمية ألداء كظائؼ معينة التصميـ كاإلنتاج .كىى

تتجو الى التكامؿ الكبير فى التصميـ كالتصنيع .كىى تؤدل نشاطيف منفصميف فى الييكؿ
اإلنتاجى ،كتأكد أف ىذا النظاـ أك التقنية أساس الصناعة فى المستقبؿ.
ثالثاً :تكنولوجيا المجموعات وتطبيقاتيا في نظم التصنيع:

يمكف إعتبار تكنكلكجيا المجمكعات كإستراتيجية كسيطة تحاكؿ أف تجمع بعضان مف المزايا

التشغيمية لخطكط التجميع (خطكط السرياف) مع المحافظة عمى بعض المزايا اإلستراتيجية

لنظاـ اإلنتاج بالطمبية .في مخطط تكنكلكجيا المجمكعات تكزع القطع المراد تصنيعيا إلى
أسر ،حيث تكجد مجمكعة ماكينات مقابمة لكؿ أسرة يتـ فييا تصنيع القطع المنتمية ليذه

األسرة.
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العوامل الرئيسية التى أدت لظيور أوجو القصور فى األساليب التقميدية لمحاسبة
التكاليف:

تسببت مجمكعة مف العكامؿ الرئيسية خبلؿ القرف العشريف فى إبراز مدل تخمؼ محاسبة
التكاليؼ عف مسايرة التغيرات كالتطكرات اإلنتاجية كاإلدارية الحديثة كىى كاآلتى:

أ -اإلعتماد عمى قكانيف الييئات المالية كالضريبية كلكائحيا كنشراتيا فى تطكير أنظمة
التكاليؼ.

ب -إف كثي انر مف المحاسبيف لدييـ خمفية فى المحاسبة المالية إعتادكا عمييا فى كظائفيـ
كطبقكىا فى الكظائؼ الجديدة ،كلذا فإف إحتماؿ حدكث أخطاء نتيجة إلستخداـ

بيانات التقارير المبنية عمى أساس التكمفة فى إتخاذ ق اررتيـ اليتضح ليـ.

ج -اإلعتقاد بعدـ جدكل اإلحتفاظ بنظاميف لمتكمفة كأف الفكائد المرجكة مف النظاـ الثانى
التعادؿ تكاليفو اإلضافية كأف تطكير نظاـ التكاليؼ فقط لدعـ النظاـ المحاسبى
المالى.
د -نظـ التقارير الحالية مصممة عمى أساس تكفير تقارير دكرية لفترات طكيمة نسبيان

كلكف البيئة الحالية لممنشأة الحديثة تتعمؽ بالمنافسة الشديدة اليناسبيا التقارير

المستمدة مف التقارير المالية نظ انر لتقادميا.
أوجو القصور واإلنتقادات الموجية لنظريات التحميل التقميدية:

أوالً :نظرية التكاليف الكمية أو (اإلجمالية):

مف شأف أتباع ىذا الرأل أف يتـ تحميؿ الكحدات المنتجة بكافة التكاليؼ كما تحمؿ
الكحدات المباعة بكافة المصركفات التسكيقية كاإلدارية كالتمكيمية .كعمى ذلؾ يصير
تحميؿ المنتجات النيائية المختمفة لممنظمة بالتكاليؼ اإلجمالية.
بالرغـ مف الميزات التى حققتيا ىذه النظرية إال أنو كجيت إلييا عدة إنتقادات أىميا-:

 -1إف تحميؿ عناصر التكاليؼ بصكرة كمية عمى كحدات اإلنتاج يؤدل الى تحميؿ
المنتج بتكاليؼ الطاقة غير المستغمة ممايؤدل الى عدـ إظيار المنتجات بتكمفتيا
الحقيقية.
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 -2إف إتباع طريقة التكاليؼ الكمية يؤدل الى صعكبة كبيرة فى تحميؿ عناصر التكاليؼ
الصناعية غير المباشرة عمى كحدات اإلنتاج بما تخضع لو مف حكـ شخصى كتقدير
جزافى.
 -3عدـ جدكل اإلعتماد عمى طريقة التكاليؼ الكمية فى تسعير المنتحات النيائية لمكحدة
اإلقتصادية خاصة فى األجؿ القصير.

 -4ال تساعد ىذه الطريقة إدارة المنشأة فى تحقيؽ الكفاية اإلنتاجية كاإلقتصادية مف
إستخداـ عكامؿ اإلنتاج كما التستطيع إمداد اإلدارة بالبيانات البلزمة لممفاضمة بيف
البدائؿ كرسـ السياسات كالخطط المستقبمية.
ثانياً :نظرية التكاليف المباشرة:

كمف شأف إتباع ىذا الرأل أف تقتصر مككنات تكمفة المنتجات عمى العناصر المباشرة

فقط ،أما العناصر غير المباشرة فبليتـ الدخكؿ فى مشاكؿ تكزيعيا كتحميميا عمى

المنتجات إنما تجنب بعيدان عف المنتجات كتحمؿ كأعباء عامة عمى المنظمة فى حساب
األرباح كالخسائر .كلقد كاجو أصحاب ىذا الرأل إنتقادات شديدة أىميا:

 -1أف كجكد صعكبات كمشاكؿ فى تحميؿ العناصر غير المباشرة عمى المنتجات
المستفيدة منيا اليتـ حميا بإستبعاد تمؾ العناصر مف التحميؿ عمى المنتجات كسحب

صفة التكمفة عنيا أك إعتبارىا أعباء -2 .إف تكمفة المنتجات المستخرجة بإتباع ىذا
الرأل لف تككف معبرة عف مقدار التضحيات التى تحممتيا المنظمة فى سبيؿ إخراج
ىذه المنتجات لعدـ تضمنيا لمعناصر غير المباشرة.
 -3إف إتباع ىذا الرأل فى تقييـ المخزكف مف شأنو أف يعمؿ عمى عدـ دقة نتائج
األعماؿ المستخرجة مف الحسابات الختامية حيث تعمؿ ىذه الحسابات بالعناصر

غير المباشرة كميا.

 -4أف نتائج األعماؿ المستخرجة بإتباع ىذا الرأل التتفؽ مع النتائج المستخرجة مف
الحسابات المالية كالتى تطبؽ مبدأ التحميؿ الشامؿ.
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 -5تككف المعمكمات المستخرجة عند إتباع ىذه الطريقة غير صحيحة لتجاىميا تحميؿ
التكاليؼ غير المباشرة ،كبالتالى تككف ق اررات إدارة المنشأة المبنية عمى تمؾ
المعمكمات غير جيدة كخاطئة.
ثالثاً :نظرية التكاليف المتغيرة (الحدية):

طبقان ليذا الرأل (نظرية التكاليؼ المتغيرة) يقتصر تحميؿ كحدات النشاط بالعناصر
المتغيرة فقط دكف العناصر الثابتة .فتحمؿ الكحدات المنتجة بعناصر التكاليؼ الصناعية

المتغيرة فقط ،ثـ تحمؿ الكحدات المباعة بعناصر التكاليؼ التسكيقية المتغيرة كعناصر
التكاليؼ اإلدارية كالتمكيمية المتغيرة إف كجدت .أما العناصر الثابتة فبل تحمؿ عمى
المنتجات طبقان ليذا الرأل عمى المنتجات كانما تعتبر أعباء عامة تحمؿ عمى المنشأة

بصفة عامة فى حساب األرباح كالخسائر.

بالرغـ مما تحققو ىذه النظرية مف ميزات إال أنو يؤخذ عمييا مايمى:
 -1تحسب تكمفة كحدة النشاط عمى أساس التكمفة المتغيرة فقط ،كالتعبر التكمفة المتغيرة
لمكحدة كحدىا عمى التكمفة الحقيقية ليا .كذلؾ ألف النشاط يستفيد بشكؿ أك بآخر (مع
إختبلؼ نسب اإلستفادة) مف التجييزات كالطاقات المتاحة كالبلزمة لمزاكلة المنشأة

لنشاطيا كاستمرار ىذا النشاط.
 -2إف اإلعتماد عمى طريقة التكاليؼ المتغيرة فى تسعير المنتجات اليصمح فى األجؿ
الطكيؿ .كاال ترتب عمى ذلؾ عدـ المحافظة عمى الطاقة المتاحة كاألمكاؿ المستثمرة.

 -3تكاجو طريقة التكاليؼ المتغيرة صعكبة الفصؿ بيف البنكد المتغيرة كالبنكد الثابتة أك
شبو المتغيرة التى يمزـ دراسة سمككيا تجاه تقمبات حجـ النشاط كمحاكلة تبكيبيا
ضمف البنكد الثابتة أك ضمف البنكد المتغيرة ،أك تقسيميا الى شقييا كضـ الشؽ
المتغير مع البنكد المتغيرة كضـ الشؽ الثابت مع البنكد الثابتة.
اربعاً :نظرية التكاليف المستغمة:

ينادل أنصار ىذا الرأل (نظرية التكاليؼ المستغمة) بضركرة تحميؿ المنتجات بعناصر

التكاليؼ التى إستفادة منيا فعبلن ىذه المنتجات .كىى تمثؿ كؿ التكاليؼ المتغيرة باإلضافة
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الى جزء مف العناصر الثابتة يتناسب مع مقدار اإلستفادة الفعمية التى حصؿ عمييا
النشاط مف الطاقة المتاحة.
عمى الرغـ مما يحققو إتباع ىذا الرأل إال أنو يكاجو عدة إنتقادات أىميا:
 -1أ ف ىذا الرأل لـ يحؿ مشكمة التكاليؼ الصناعية غير المباشرة ،حيث مازاؿ النشاط
يحمؿ بالتكاليؼ الصناعية غير المباشرة المتغيرة .كما يحمؿ بالتكاليؼ الثابتة

المستغمة.
 -2إف التكمفة المستخرجة بإتباع ىذا الرأل التصمح لمتسعير فى األجؿ الطكيؿ ،كما أنو
فى األجؿ القصير كفى حاالت الكساد أيضان فى حالة تمقى المنشأة عركضان

إلستغبلؿ الطاقة العاطمة.

 -3أف التكاليؼ المستغمة التصمح لتخطيط المشركعات الجديدة حيث يتطمب تقييـ
المشركع الجديدة عدـ اإلقتصار عمى التكاليؼ التى يتكقع أف تككف مستغمة فقط.
إنتقادات أسس توزيع تكاليف مراكز الخدمات عمى المراكز المستفيدة:

تتمثؿ اإلنتقادات المكجية ألسس تكزيع تكاليؼ مراكز الخدمات عمى المراكز اإلنتاجية

المستفيدة منيا فى اآلتى:
 -1أسس تخصيص التكمفة غير المباشرة يمكف أف تككف أك التككف محركات أك
مسببات لمتكمفة.

 -2أسس تخصيص التكمفة غير المباشرة غالبان تمثؿ متغيرات مالية مثؿ تكاليؼ العمالة
المباشرة.

 -3إف المدخؿ التقميدل لتحديد التكمفة غالبان ما يستخدـ مجمكعات قميمة لمتكاليؼ غير
المباشرة كبالتالى فإف تخصيص التكمفة عادة مايتـ عمى أساس متكسطات عريضة،

كىك ما قد يقكد اإلدارة الى إتخاذ ق اررات خاطئة خاصة باألنشطة أك المنتجات أك
المستيمكيف.
 -4تبرز أيضان مشكمة تخصيص التكاليؼ المشتركة بيف المنتجات المختمفة فى بعض
المراحؿ اإلنتاجية خاصة إذا كانت ىذه الكحدات غير متجانسة.
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 -5أف نظـ التكاليؼ التقميدية تعتبر غير كافية كالتبلحؽ التطكرات الحديثة المتكاصمة فى
األنشطة المختمفة كاإلنتاج كالتسكيؽ .فيى التكفر المعمكمات المبلئمة لتحقيؽ الكفاءة
التشغيمية لمختمؼ أنشطة الكحدة اإلقتصادية.
 -6لقد أدت ىذه النظـ لمتكاليؼ كطرؽ التخصيص الى عدـ دقة بيانات تكمفة المنتجات

نظ انر لعدـ كجكد عبلقة سببية كاضحة بيف تكمفة المنتج كبيف المكارد التى إستخدمتيا
الشركة.

 -7تختمؼ الشركات التى تعمؿ فى بيئة عمؿ مقاسة بسرعة العماؿ فى إختيارىا ألسس
التخصيص عف الشركات التى تعمؿ فى بيئة العمؿ المقاس بسرعة اآللة.
النتائج المترتبة عمى إستخدام أساس تخصيص غير مناسب:

تتمثؿ النتائج المترتبة عمى إستخداـ أساس تخصيص غير مناسب فيما يمى:
 -1قد يفرط مدير المنشأة فى اإلستعانة بمكرديف خارجييف لؤلجزاء التى تتضمف تكاليؼ
عمالة صناعية مرتفعة.
 -2قد يفرط رجاؿ اإلدارة فى اإلىتماـ برقابة ساعات العمالة الصناعية المباشرة بالمقارنة
بإىتماـ فى رقابة مجمكعات أكثر تكمفة متعمقة بالمكاد كاآلالت.

 -3قد تحاكؿ اإلدارة تبكيب بعض العمالة المباشرة كعمالة غير المباشرة ،كنتيجة ليذا فإف
جزء مف تكاليؼ ىذه العمالة سيتـ تخصيصيا (خطأ) الى منتجات أخرل.
 -4قد يتـ تحديد تكاليؼ المنتجات بأكثر أك أقؿ مف البلزـ ،كالخطكرة تكمف فى أف
الشركة قد تحاكؿ زيادة حصتيا فى السكؽ بالنسبة لممنتجات التى تعتقد أنيا مربحة
فى حيف أنو تحقؽ خسائر.

اإلنتقادات الموجية لطرق توزيع تكاليف مراكز الخدمات عمى مراكز اإلنتاج:

أوال -:اإلنتقادات الموجية لطريقة التوزيع اإلجمالي:

تقضى ىذه الطريقة بتجميع تكاليؼ مراكز الخدمات مع بعضيا البعض كتكزيع اإلجمالى
مرة كاحدة عمى مراكز اإلنتاج بإستخداـ أحد أسس التكزيع التى يقررىا محاسب التكاليؼ
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كأف يككف ساعات دكراف اآلآلت أك ساعات العمؿ المباشر أك عدد العماؿ فى كؿ مركز
أك أل أساس آخر يقرره محاسب التكاليؼ.
مف ىذا يتضح أف تكزيع تكاليؼ مراكز الخدمات كميا عمى أساس كاحد يعتبر تكزيعان

خاطئان حيث أنو اليراعى طبيعة الخدمات المؤداة مف كؿ مركز عمى حده .فبلشؾ أف

معظـ مراكز الخدمات تختمؼ عف بعضيا البعض فى طبيعتيا كعددىا كفقان لحجـ

المنشأة ،كبالتالى تختمؼ التكاليؼ الخاصة بكؿ مركز كاليكجد تجانس بيف بنكد التكاليؼ

الصناعية غير المباشرة ،عميو يمكف أف يككف ىناؾ عدـ تجانس بيف بنكد التكاليؼ عمى
المركز الكاحد فضبلن عف بقية المراكز ،كبالتالى اليككف إختيار أساس تكزيع كاحد ليذه

البنكد فى المركز الكاحد كجميع المراكز دقيؽ .كذلؾ أف ىذه الطريقة أىممت مبدأ اإلستفادة

التبادلية بيف المراكز الخدمية كمف المعركؼ أف محاسبة التكاليؼ تيتـ باألنشطة

كالخدمات المتبادلة بيف المراكز ألغراض التخطيط كالرقابة عمى عناصر التكاليؼ .كما
أف ىذه الطريقة تعطؿ جميع األنشطة األخرل غير نشاط اإلنتاج ،غير أف األنشطة
التسكيقية كاإلدارية التتحمؿ بأل تكمفة مقابؿ إستفادتيا مف أل خدمات.
ثانياً :اإلنتقادات الموجية لطريقة التوزيع اإلنفرادى (المباشر):

كفقان ليذه الطريقة يتـ تكزيع تكمفة كؿ قسـ مف أقساـ الخدمات بصفة مستقمة عمى أقساـ
اإلنتاج المستفيدة منو فقط بإستخداـ أساس يتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة منو

ألقساـ اإلنتاج كبالتالى فإف ىذه الطريقة تتغمب عمى عيكب طريقة التكزيع اإلجمالى.

يعاب عمى طريؽ التكزيع المباشر أنيا تتجاىؿ تمامان الخدمات المتبادلة بيف أقساـ
الخدمات كبعضيا البعض كاإلستفادة بيف أقساـ الخدمات .بمعنى أنو لف يقكـ أل قسـ مف

أقساـ الخدمات بتكزيع أل جزء مف التكاليؼ الصناعية غير المباشرة عمى أم مف أقساـ
الخدمات األخرل.
أيضان تشترؾ ىذه الطريقة فى إختيار أساس تكزيع لمجمكعة بنكد مختمفة مف التكاليؼ
الصناعية غير المباشرة دكف مراعاة لطبيعة ىذه البنكد كليست ىناؾ عبلقة بيف األجكر
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غير المباشرة كخدمات الكيرباء كاإليجارات كاإلىبلكات كغيرىا .فإختيار أساس قد يصمح
لمبعض دكف اآلخر أك قد ال تككف ىناؾ عبلقة أصبلن.
ثالثاً :اإلنتقادات الموجية لطريقة التوزيع التنازلى:

عند إستخداـ ىذه الطريقة فإنو يجب تحديد ترتيب لتكزيع مصاريؼ أقساـ الخدمات أل

تحديد القسـ الذل نبدأ بتكزيعو كالقسـ الذل يميو كىكذا الى أف نصؿ الى قسـ الخدمات
األخير .كيبدأ التكزيع بقسـ الخدمات الذل يؤدل خدمات الى أكبر عدد ممكف مف األقساـ
التى يخدميا.
تنشأ بعض الصعكبات عند تطبيؽ طريقة التكزيع التنازلى كخاصة فى حالة كجكد أكثر

مف قسـ مف أقساـ الخدمات يؤدكف خدمات لنفس العدد مف األقساـ .فأل األقساـ سيتـ
تكزيعو أكالن؟ عمكمان فى حالة تساكل عدد األقساـ التى يخدميا أكثر مف قسـ مف أقساـ

الخدمات فإننا نبدأ بالقسـ الذل تككف تكاليفو أكبر .كلك أف ىناؾ بعض الكتاب ينتقدكف

ىذه الطريقة عمى أساس أف العبرة ليست بالرصيد النيائى لمصاريؼ قسـ الخدمات كلكف
العبرة بالمبالغ المحكلة الى أقساـ خدمات مف ىذا القسـ كمدل زيادة المحكؿ مف األقساـ

عف المحكؿ مف القسـ مكضكع اإلعتبار.

يبلحظ أف طريقة التكزيع التنازلى ليست سميمة مف الناحية النظرية ،عمى أساس أنيا
التأخذ فى اإلعتبار الخدمات المتبادلة بيف أقساـ الخدمات أكالخدمات العكسية التى تؤدييا
بعض أقساـ الخدمات.

 -2أيضان تشترؾ ىذه الطريقة فى إختيار أساس تكزيع لمجمكعة بنكد مختمفة مف التكاليؼ

الصناعية غير المباشرة .كما فى الطريقتيف السابقتيف دكف مراعاة لطبيعة ىذه البنكد

كليست ىناؾ عبلقة تربط بيف ىذه التكاليؼ .فميست ىناؾ عبلقة بيف األجكر غير
المباشرة كخدمات الكيرباء كاإليجار كاإلىبلكات كغيرىا فإختيار أساس قد يصمح
لمبعض دكف اآلخر كقد التككف ىناؾ عبلقة أصبلن.
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رابعاً :اإلنتقادات الموجية لطريقة التوزيع التبادلية:

كىى الطريقة الشائعة اإلستخداـ فى الحياة العممية حيث أنيا جاءت لتكمؿ النقص
المكجكد فى الطرؽ السابقة .تقكـ ىذه الطريقة بإتباع نفس المبادئ المستخدمة فى طريقة

التكزيع التنازلى مف حيث إستخداـ مبادئ إختيار المركز األكؿ لمتكزيع مف المراكز الحرفية
كلكنيا تختمؼ عف سابقتيا بأنيا تعترؼ بكجكد تبادؿ لمخدمات كالمنافع بيف المراكز
الحرفية نفسيا .كلكف يعاب عمييا مايمى:
 -1صعكبة تحديد اإلستفادة المتبادلة بيف المراكز بالدقة كالسيكلة المطمكبتيف مما يستغرؽ
كقتان طكيبلن كجيدان كبي انر.

 -2تشترؾ ىذه الطريقة فى إختيار أساس تكزيع لمجمكعة بنكد مختمفة مف التكاليؼ
الصناعية غير المباشرة كما فى الطرؽ السابقة دكف مراعاة لطبيعة ىذه البنكد
كالعبلقة تربط بيف ىذه التكاليؼ.

 -3بالرغـ مف أف معدالت التحميؿ المستخرجة كفقان ليذه الطريقة أكثر دقة مف معدالت
التحميؿ كفقان لمطرؽ السابقة كلكنيا أيضان التعبر عف حقيقة تكمفة الكحدة مف الخدمة

فى مركز التكمفة المعيف،كذلؾ لعدـ كجكد عبلقة بيف بنكد التكمفة كأساس التكزيع.

كبالتالى اليمكف اإلعتماد عمى ىذه المعدالت فى قياس كفاءة القائميف عمى أمر ىذه

المراكز ،كما أنيا التفيد كثي انر فى تكفير المعمكمات التى تعيف اإلدارة عمى التخطيط

كالرقابة كاتخاذ الق اررات كتقكيـ األداء.

أسموب التكمفة عمى أساس النشاط (:)ABC
مفيوم اسموب التكمفة عمى أساس النشاط:

يقكـ اسمكب التكمفة عمى أساس األنشطة عمى فمسػفة أف األنشػطة تسػتيمؾ المػكارد كمػف ثػـ

فيػػى المسػػببة لمتكمفػػة كلػػيس المنتجػػات .كأف المنتجػػات ىػػى التػػى تسػػتيمؾ األنشػػطة كبالتػػالى
يجػػب نسػػبة التكػػاليؼ المختمفػػة لممنشػػأة الػػى أنشػػطة معينػػة ثػػـ تحميػػؿ ىػػذه األنشػػطة عمػػى
المنتجػػات عمػػى قػػدر إسػػتيبلؾ كػػؿ منػػتج مػػف ىػػذه المنتجػػات .كيفيػػد نظػػاـ التكػػاليؼ عمػػى
أسػػاس األنشػػطة إدراة المنشػػأة فػػى مجػػاؿ التخطػػيط ،فالتحميػػؿ حس ػػب األنش ػػطة يمكػػف مػػف
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د ارسػة كػؿ نشػاط تقػكـ بػو المنشػأة بشػػكؿ مسػتقؿ كيػؤدل الػى تصػنيؼ المنشػأة الػى قسػػميف،
فالقسـ األكؿ معيا ىى أنشطة تضيؼ قيمة لممنػتج ينبغػى العمػؿ عمػى تطكيرىػا كتحسػينيا.
أنشطة أخرل التضػيؼ قيمػة لممنػتج كبالتػالى ينبغػى العمػؿ عمػى إسػتبعاد أك تخفػيض حجػـ
ىذه األنشطة.
تعريف اسموب التكمفة عمى أساس النشاط:

يعتب ػ ر نظػػاـ التكمفػػة المبنػػى عمػػى أسػػاس األنشػػطة أكثػػر دقػػة فػػى تحديػػد المصػػركفات غيػػر
المباشػرة لممنشػآت كالمنتجػات كخطػكط اإلنتػاج كاألقسػاـ كقنػكات التكزيػع كالعمػبلء ىػـ الػػذيف
يستفيدكف مف منافع ىذه المصادر.
أىمية اسموب التكاليف عمى أساس النشاط:

تتمثل أىمية تطبيق اسموب التكمفة عمى أساس النشاط فى اآلتى:

 -1تحديد األنشطة كالمكارد البلزمة لتحقيؽ األنشطة كتحديد مسببات التكمفة التى تؤثر
فى حجـ كمقدار إستغبلؿ كؿ مكرد داخؿ كؿ نشاط لتحقيؽ خطة أك مكازنة معينة.

 -2قياس تكمفة المنتج بشكؿ أكثر دقة عف طريؽ قياس تكاليؼ األنشطة التى تقكـ بيا
المنشأة ،كتحميؿ تمؾ التكاليؼ عمى المنتجات بإستخداـ مقاييس تعبر عف إحتياجات
تمؾ المنتجات مف األنشطة المختمفة.

 -3يكفر نظاـ التكاليؼ عمى أساس األنشطة معمكمات تكاليفية أكثر دقة كتتصؼ
بالمكضكعية كتمكف اإلدارة مف إتخاذ ق اررات أفضؿ.
 -4يتيح ىذا النظاـ لئلدارة معرفة حجـ التغيرات التى تط أر عمى خدمات نشاط معيف
نتيجة إلتخاذ ق اررات معينة.
أركان اسموب التكمفة عمى أساس النشاط:

 -1األنشطة :كىى مجمكعة العمميات فى دكرة اإلنتاج كالتى تقكـ بإستيبلؾ مكارد
الشركة إلنتاج كتقديـ مخرجات الشركة سكاء سمع أك خدمات.

41

Vol 3.No1, 2014

Sudan Academy of Sciences Journal of Economic and Social Studies -

 -2مسبب التكمفة :كىى العمميات كاإلجراءات أك األسباب التى أدت بشكؿ مباشر الى
حدكث التكمفة.

 -3وعاء التكمفة :كيمثؿ أقؿ مستكل مف التفصيؿ يتـ عنده تجميع كتكزيع التكاليؼ.
 -4وحدة التكمفة :كىى كحدة يتـ تحميؿ التكاليؼ عمييا كتشير الى كحدة المنتج.
مقومات اسموب التكاليف عمى أساس النشاط:

 -1الموارد :تمثؿ المكارد مدخبلت األنشطة كاليمكف بدكنيا أداء األنشطة المختمفة.
 -2األنشطة :كىى مجمكعة مف العمميات كاإلجراءات التى تشكؿ فيما بينيا جكىر

العمؿ الذل يتـ أداؤه داخؿ المنشأة كيمكف تقسيميا الى أنشطةعمى مستكل كحدة

اإلنتاج كأنشطة عمى مستكل الدفعة اإلنتاجية كأنشطة عمى مستكل المنتج كأنشطة
التسييبلت.
 -3المخرجات :تحتاج اإلدارة الى معرفة تكاليؼ مخرجاتيا لخدمة الق اررات اإلدارية
كترشيدىا .كىك ما يعرؼ بغرض أك كحدة حساب التكمفة.

 -4مسببات التكمفة :يعد مسبب التكمفة كسيمة لمربط بيف تكمفة النشاط كالمخرجات مف
النشاط كالمخرجات مف المنتجات أك الخدمات كعميو فيك مقياس كمى يعكس

مخرجات النشاط.

الفروض األساسية التى يقوم عمييا نظام التكاليف عمى أساس النشاط:

أوالً :فركض تتعمؽ بطبيعة المنشأة محؿ تطبيؽ نظاـ التكاليؼ المبنى عمى أساس
األنشطة كىى الفركض التى يمكف مف خبلليا التحقؽ مف أف نظاـ التكاليؼ المبنى عمى
األنشطة يتناسب كطبيعة نشاط المنشأة كالظركؼ المحيطة بيا كتتمثؿ ىذه الفركض فى
فرض التنكع كالتبايف فى تشكيمة منتجات المنشأة ،كفرض تعقد كتشابؾ العمميات أك
األنشطة اإلنتاجية.
ثانياً :فركض تتعمؽ بإجراءات تطبيؽ نظاـ التكاليؼ المبنى عمى األنشطة كىى الفركض
المتعمقة بتأميف سبلمة كدقة كاجراءات تطبيؽ النظاـ كمف بيف ىذه الفركض تحديد العدد
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المناسب لمجمعات التكاليؼ ،إمكانية تحديد المسبب الرئيسى لمتكمفة .تضميف مجمع
التكمفة لبنكد تكمفة األنشطة المتجانسة ،اإلتساؽ بيف عناصرالتكمفة المككنة لمجمع التكمفة.
ثالثان :فركض تتعمؽ بإقتصاديات تطبيؽ نظاـ التكاليؼ المبنى عمى األنشطة كىى
الفركض التى تيدؼ الى التحقؽ مف أف العائد مف تطبيؽ النظاـ يفكؽ التكمفة أك الجيد

المستغرؽ فى تنفيذ إجراءات أك خطكات النظاـ .كتتضمف ىذه المجمكعة فركض
إقتصادية النظاـ كفرض األىمية النسبية.
متطمبات تطبيق اسموب التكاليف عمى أساس النشاط:

 -1زيادة فيـ المستخدميف لمفاىيـ النظاـ مما يترتب عميو زيادة قبكلو كاستخدامو.
 -2دعـ اإلدارة العميا فكمما كانت كانت اإلدارة لدييا رغبة فى الحصكؿ عمى المعمكمات
الدقيقة.

 -3تكفر أنظمة معمكمات محاسبية فعالة كاعداد مكازنات تخطيطية تعتمد عمى أسس
عممية.
 -4إستخداـ الكسائؿ التقنية الحديثة لتشغيؿ البيانات كمعالجتيا.

 -5مراعات الخصائص المميزة ألنشطة المنشآت عند التطبيؽ كاألخذ بعيف اإلعتبار
طبيعة مخرجاتيا مف الخدمات.
خطوات تصميم نظام التكاليف المبنى عمى أساس النشاط:

ىن ػػاؾ خم ػػس خطػ ػكات لتص ػػميـ اس ػػمكب التك ػػاليؼ المبن ػػى عم ػػى أس ػػاس النش ػػاط يمك ػػف أف

نتناكليا عمى النحك التالى:

 -1تجميع األعمػاؿ عمػى ىيئػة أنشػطة :تعتبػر الخطػكة األكلػى عنػد تصػميـ نظػاـ التكػاليؼ
عمى أساس األنشطة ىى التعرؼ عمى األعماؿ المختمفة التى تقكـ بيا المنشأة.
 -2تحديد تكمفػة النشػاط :تحديػد مسػتكل التجميػع الػذل يسػتخدمو النظػاـ عنػد التقريػر عػف
تكمفػػة كػػؿ نشػػاط أل تجميػػع عػػدد معػػيف مػػف األعمػػاؿ فػػى نشػػاط كاحػػد مػػع التقريػػر عػػف

تكاليؼ ىذه األعماؿ بصكرة مستقمة.
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 -3تحديد مراكز األنشطة :يقصد بيا ذلؾ القطػاع مػف العمميػة اإلنتاجيػة الػذل يقػكـ بتأديػة
عمؿ معيف يخدـ فى تحقيؽ كظيفة مف كظائؼ المنشأة.
 -4إختيػ ػػار المسػ ػػتكل األكؿ لمسػ ػػببات التكمفػ ػػة :يقصػ ػػد بيػ ػػا المسػ ػػببات التػ ػػى تسػ ػػتخدـ فػ ػػى
تخصيص المكارد المتاحة عمى األنشطة.

 -5إختي ػػار المس ػػتكل الث ػػانى لمس ػػببات التكمف ػػة :يقص ػػد بي ػػا المس ػػببات الت ػػى تس ػػتخدـ ف ػػى
تخصيص كتتبع األنشطة عمى المنتجات.
تخصيص التكاليف غير المباشرة عمى أساس األنشطة:

يعتبر إستخداـ مدخؿ األنشطة فى تكزيع التكاليؼ غير المباشرة مف المداخؿ الحديثػة التػى

تػػؤدل الػػى تخصػػيص التكػػاليؼ غيػػر المباشػرة بطريقػػة أكثػػر دقػػة كعدالػػة ،كتػػكفير معمكمػػات
أكث ػػر دق ػػة ع ػػف عبلق ػػة الس ػػببية ،حي ػػث يس ػػتخدـ النظ ػػاـ التقمي ػػدل أس ػػاس كاح ػػد لتخص ػػيص
التكػػاليؼ غيػػر المباشػػرة (سػػاعات مػػثبلن) كيفتػػرض كجػػكد عبلقػػة سػػببية بػػيف ىػػذا األسػػاس

كالتكاليؼ غير المباشرة.

تجػػدر اإلش ػػارة ال ػػى أف عناصػػر التكػػاليؼ غيػػر المباشػػرة فػػى منش ػػآت الخ ػػدمات قػػد تػ ػرتبط
بالعديػػد مػػف العبلقػػات السػػببية مثػػؿ سػػاعات العمػػؿ كسػػاعات العمػػؿ عمػػى الحاسػػب أك عػػدد
العػػامميف أك عػػدد الممفػػات أك عػػدد م ػرات الفحػػص ،أك أيػػاـ اإلقامػػة أك سػػاعات التم ػريض،
كي ػػؤدل تكزي ػػع التك ػػاليؼ غي ػػر المباشػ ػرة عم ػػى الخ ػػدمات عم ػػى أس ػػاس األنش ػػطة الت ػػى ت ػػكفر
معمكمػػات أكثػػر دقػػة عػػف عبلقػػة السػػببية ممػػا يػػؤدل الػػى تحقيػػؽ الدقػػة كالعدالػػة فػػى حسػػاب

تكمفة الخدمات.

يق ػػكـ م ػػدخؿ التكمف ػػة عم ػػى أس ػػاس النش ػػاط عم ػػى تخص ػػيص التك ػػاليؼ غي ػػر المباشػ ػرة عم ػػى
األنشطة أكالن ثـ تخصيص تكمفة ىذه األنشطة بعد ذلؾ عمى الخدمات المسػتفيدة منيػا .أل

أف ىػػذا المػػدخؿ يتطمػػب أكالن تكزيػػع التكػػاليؼ غيػػر المباشػرة عمػػى األنشػػطة المسػػببة لحػػدكث

ىػػذه التكػػاليؼ ،كيقصػػد بالنشػػاط ىػػك ذلػػؾ القطػػاع أك المركػػز الػػذل يقػػكـ بػػأداء عمػػؿ معػػيف

يخػػدـ فػػى تحقيػػؽ كظيفػػة معينػػة مػػف كظػػائؼ المنشػػأة كيػػتـ تخصػػيص التكػػاليؼ غيرالمباش ػرة
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فى مشركعات الخدمات عمى األنشطة المسببة لحدكث ىذه التكمفة كفقان لمسبب التكمفػة أل
السبب األساسى فى حدكث التكمفة داخؿ كؿ نشاط.

بعػػد تكزيػػع التكػػاليؼ غيػػر المباشػػرة عم ػػى األنشػػطة المسػػببة لح ػػدكثيا يػػتـ بعػػد ذل ػػؾ تكزيػػع
تكاليؼ األنشطة عمى الخدمات المستفيدة منيا فقط ،بمعنى أنو إذا كاف ىناؾ خدمة معينػة
لػػـ تسػػتفيد مػػف نشػػاط معػػيف فإنيػػا التتحمػػؿ بػػأل تكػػاليؼ خاصػػة بيػػذا النشػػاط كيػػتـ تكزيػػع

تكاليؼ األنشطة عمى الخدمات المستفيدة منيا كفقان لمسببات التكمفة .أل أف ىناؾ مسببيف

لمتكمفة المسػبب األكؿ يسػتخدـ فػى تكزيػع التكػاليؼ غيػر المباشػرة عمػى األنشػطة ،فػى حػيف

يستخدـ المسبب الثانى فى تكزيع تكاليؼ األنشطة عمى الخدمات المستفيدة منيا.
تقويم نظام التكاليف عمى أساس األنشطة:
مزايا إستخدام اسموب التكمفة عمى أساس النشاط:

 -1التركيز عمى األنشطة كاألحداث التي تسبب إستيبلؾ المكارد يمكف أف يؤدم الى
الترشيد في إدارة تكاليؼ المنشأة.
 -2ا لتقسيـ الى أنشطة يفيد في تكضيح العبلقات المترابطة بيف األنشطة المكجكدة في
اإلدارات المختمفة كفي مقارنة أنشطة كتكاليؼ إدارة معينة مع األدارات األخرل.

 -3تحميؿ األنشطة الى أنشطة ذات قيمة مضافة كأنشطة التضيؼ قيمة لممنشأة ،يساعد
عمى إستبعاد أك تخفيض حجـ المكارد المخصصة لؤلنشطة األخيرة بالشكؿ الذل يؤدل
الى تخفيض اإلستيبلؾ مف مكارد المنشأة كبالتالى تخفيض التكاليؼ.

 -4إلغاء الضكء بشدة أكبر مف ذل قبؿ أماـ اإلدارة عمى الطاقات غير المستعممة.
 -5إستخداـ العديد مف مسببات التكمفة  Cost driversالتى تربط بيف حجـ المكارد التى
تـ إستيبلكيا بكاسطة النشاط كبيف تكمفة ىذه المكارد األمر الذل يؤدل الى تفيـ أعمؽ
لسمكؾ التكاليؼ.

 -6يساعد ىذا النظاـ فى تحديد تكاليؼ المنتجات بدرجة أكبر مف الدقة كالعدالة عف ذل
قبؿ.
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 -7يؤدل تطبيؽ نظاـ التكاليؼ عمى أساس األنشطة الى زيادة فاعمية الرقابة ،حيث يربط
بيف ثبلثة متغيرات ىى :النشاط كالمكارد التى إستيمكيا كالمسئكؿ عف ىذا النشاط .
 -8يمكف نظاـ محاسبة التكاليؼ عمى أساس األنشطة مف إستخداـ الحاسبات اآللية
كقكاعد البيانات ،مما يدعـ مف القرار اإلدارل فى إختيار كتخصيص المكارد بيف

األنشطة لتدعيـ المنفعة.

المشاكل التى تواجو تطبيق اسموب التكمفة عمى أساس النشاط ومعاجتيا:

المرحمة األولى :الرغبة فى التغيير :تدنى المنافع المرتقبة مف النظاـ كمحدكديػة مسػاىمتو
ف ػػى ترش ػػيد القػ ػ اررات .كيمك ػػف التغم ػػب عم ػػى تم ػػؾ العقب ػػات م ػػف خ ػػبلؿ تق ػػكيـ م ػػدل

اإلعتماديػػة كالكاقعي ػػة كمح ػػددات نظ ػػاـ التك ػػاليؼ الح ػػالى كتحدي ػػد المن ػػافع المرتقب ػػة
كمدل مساىمة النظاـ المقترح فى ترشيد الق اررات.
المرحمة الثانية :اإلختيار :قصػكر المػكارد الداخميػة كاإلعتقػاد بػأف نظػاـ  ABCمعقػدان جػدان.

كيمكػػف ضػػحد ىػػذه الػػدعاكل مػػف خػػبلؿ الحصػػكؿ عمػػى الػػدعـ الكػػافى مػػف اإلدارة

العميػػا لتنفيػػذ النظػػاـ مػػع تحديػػد كاضػػح لؤلىػػداؼ المزمػػع تحقيقيػػا مػػف تطبيػػؽ نظػػاـ

.ABC

المرحمةةة الثالثةةة :التحميػػؿ :عػػدـ تحديػػد األىػػداؼ بدقػػة ككضػػكح كصػػعكبة تحقيػػؽ التنسػػيؽ
الكافى بيف األقساـ المختمفة .كيمكف مكاجية تمؾ الصعكبات مف خبلؿ دعـ فريؽ

العمػػؿ بالتػػدريب الكػػافى بػػإجراء زيػػارات ميدانيػػة لػػبعض المنظمػػات أك مػػف خػػبلؿ
إستشارات الخبراء كتحديد أىداؼ كمجاؿ تطبيؽ النظاـ.
المرحمةةة الرابعةةة :المكافقػػة كالقبػػكؿ :قػػد يػػؤدل نظػػاـ  ABCالػػى تقمػػيص بعػػض الكظػػائؼ أك
المناص ػػب الكظيفي ػػة ك ػػذلؾ ق ػػد تح ػػدث زي ػػادة ف ػػى التك ػػاليؼ المتكقع ػػة ع ػػف النت ػػائج

المتكقعػ ػػو .كيمكػ ػػف مكاجيػ ػػة تمػ ػػؾ العقبػ ػػات بتكػ ػػكيف لجنػ ػػة داخميػ ػػة لمكقػ ػػكؼ عمػ ػػى

إنعكاسػػات تطبيػػؽ نظػػاـ  ABCعمػػى الكظػػائؼ الحاليػػة كالمتكقعػػة كبالبحػػث عػػف
طرؽ بديمة إلتماـ سبؿ الحصكؿ عمى المعمكمات.
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المرحمةةة الخامسةةة :التنفيػػذ :عػػدـ قػػدرة نظػاـ المعمكمػػات عمػػى إسػػتيعاب قاعػػدة بيانػػات نظػػاـ
 ABCبش ػػكؿ إقتص ػػادل ،ككػ ػػذلؾ ظي ػػكر بعػػػض الض ػػغكط نتيجػ ػة لتطبيػػػؽ نظػ ػػاـ
 .ABCكيمكػػف التغمػػب عمػػى تمػػؾ العقبػػات مػػف خػػبلؿ تحديػػد المػػؤثرات الخارجيػػة
المحيطة بالمنظمة كتحديد التقارير المالية التى تحتكل عمػى مسػببات التكمفػة التػى
يتمخض عنيا تطبيؽ نظاـ .ABC
القيود واإلنتقادات الموجية الى اسموب التكاليف عمى أساس النشاط:

عمػػى الػػرغـ مػػف م ازيػػا اسػػمكب محاسػػبة التكػػاليؼ عمػػى أسػػاس النشػػاط المتمثمػػة فػػى تػػكفير
معمكمات تتصؼ بالدقة كتساعد اإلدارة فى إتخػاذ ق ارراتيػا كتخطػيط كرقابػة التكػاليؼ إال أف

ىنالؾ بعض اإلنتقادات المكجية الى اسمكب محاسبة التكاليؼ عمى أساس النشاط كىى:
 -1إف نظػػاـ محاسػػبة تكػػاليؼ النش ػاط مػػاىك إال تطػػكير لػػنظـ التكػػاليؼ المتعػػارؼ عمييػػا
كالتػى تعتمػػد فػػى تحميػػؿ كتخصػػيص التكػاليؼ الصػػناعية غيػػر المباشػرة عمػػى عبلقػػة

السبب كالنتيجة مع إجراء تفاصيؿ أكثر فى مركز األنشطة.

 -2إف كفػػاءة إسػػتخداـ نظػػاـ تكػػاليؼ النشػػاط تعتمػػد بصػػفة رئيسػػية عمػػى اإلختيػػار السػػميـ
لمسػػببات التكمفػػة ،كذلػػؾ لػػيس األمػػر السػػيؿ كمػػف الضػػركرل تحديػػد أفضػػؿ مسػػبب
لتكمفة النشاط كدراسة اآلثار السمككية ليا.
 -3إف تطبيػػؽ نظػػاـ تكػػاليؼ النشػػاط يتطمػػب تكمفػػة مرتفعػػة كجيػػد كبيػػر .كىػػذا مػػا يجعػػؿ
العديد مف المنشآت الصناعية تتردد فى إستخدامو.

الخاتمة

أوالً :النتائج:

 تكفر نظـ التصنيع الحديثة العديد مف المزايا كتحسيف جكدة اإلنتاج كقدرتيا عمى إنتاجمجمكعة متنكعة مف المنتجات بدكف زيادة فى تكاليؼ التجييز .كانعداـ المخزكف كقمة
دكرة حياة (فترة) المنتج .ككؿ ذلؾ يصب فى خفض تكمفة اإلنتاج.
 لقد أدل التطكر كالتغير فى نظـ اإلنتاج الحديثة الى التغير فى أساليب محاسبةالتكاليؼ التقميدية كبالتالى ظيكر أساليب حديثة لمحاسبة التكاليؼ.
47

Vol 3.No1, 2014

Sudan Academy of Sciences Journal of Economic and Social Studies -

 تطبيؽ أساليب محاسبة التكاليؼ الحديثة يكفر معمكمات تكاليفية دقيقة تمبى حاجةالمنشآت الحديثة بغرض مساعدتيا فى أداء كظائفيا كالمقابمة المنافسة التى تشيدىا
ىذه المنشآت فى تمؾ البيئة.
 اليمكف تطبيؽ أساليب محاسبة التكاليؼ التقميدية فى بيئة التصنيع الحديثة كذلؾ لعدـدقتيا كعدالتيا فى تكزيع التكاليؼ غير المباشرة.

 أساليب محاسبة التكاليؼ التقميدية ال تمبى حاجة المنشآت الحديثة كذلؾ لعدـ تحقيقيامتطمبات ىذه المنشآت فى تكفير المعمكمات التكاليفية التى تحتاجيا بغرض أداء
كظائفيا كالمنافسة.
ثانياً :التوصيات:

 ضركرة تطبيؽ النظـ الحديثة فى بيئة األعماؿ المعاصرة مف أجؿ مكاجية التحدياتالتى تكاجييا المنشآت فى تمؾ البيئة .كاإلستفادة القصكل مف المزايا العديدة التى
تحققيا.

 فى حالة تطبيؽ نظـ اإلنتاج الحديثة يجب عدـ إتباع أساليب محاسبة التكاليؼ الحديثةفى تحميؿ التكاليؼ الصناعية غير المباشرة.
 يجب تطبيؽ اسمكب التكمفة عمى أساس النشاط ألنو يكزع التكاليؼ بصكرة أكثر دقةكعدالة كبالتالى يكفر معمكمات تكاليفية جيدة يمكف اإلستفادة منيا فى أداء كظائؼ

المنشأة كالتخطيط كالرقابة كتقييـ األداء كاتخاذ القرارت.
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ثانياً) المراجع اإلنجميزية:

1. Robert. S. Kaplan, Cost System Design –Management Accounting,
February 1990.
2. D.M Dilts, and G. w. Russell, „„Accounting for the Factory of the
Future'' Management Accounting, (April 1985), p35
3. Mikell P.Groover, Emory W. Zimmers, JR, CAD / CAM: ComputerAided Design and manufacturing, Department of Industrial
engineering Lehigh University, Prentice ' Hall of India private
Limited, New Delhi-1999

ثالثاً) الرسائل الجامعية:
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Abstract:
Due to the recent development and progress of the industry the
traditional methods of cost accounting become malfunctioning
compared with the modern cost accounting techniques. The
significant effect of the modern technology on the production cost
are result of production of good quality products, production of
diverse products
as well as short production cycle and
progressively, the production cost in many industries seemed to be
reduced indeed the modern industrial control system offer accurate
data for determination of the production cost.
The aim of this study is to compare the tradition cost accounting
methods with the modern cost accounting techniques, so as to justify
the results obtained by other researchers, taking in view the
industrial modernizations, after analyzing the results the study
recommending the application of the modern cost accounting
techniques which basically absorbs the overheads according to the
real activities affecting the production cost instead of the estimated
traditional cost accounting methods.
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مجاالت الممكية الخاصة وأبعادىا التنموية في اإلقتصاد اإلسالمي
اياد فكزم حمداف

3

الممخص
ىذه الدراسة تعالج مكضكعان في غاية األىمية ،كىك مجاالت الممكية الخاصة كأبعادىا
التنمكية في االقتصاد اإلسبلمي.

كقد اشتممت الدراسة عمى تعريؼ لبلقتصاد اإلسبلمي لغة كاصطبلحان ،كاألصكؿ التي

يقكـ عمييا االقتصاد اإلسبلمي – الثابت منيا كالمتغير بتغير األحكاؿ كالزماف.

ككذلؾ تناكلت الدراسة مجاالت الممكية الخاصة في اإلسبلـ كأكجو التنمية فييا باإلضافة
إلى بعض القيكد التي تيذب استخداـ الممكية الخاصة.
المقدمة

ىذه الدراسة تعالج مكضكعان في غاية األىمية ،كىي مجاالت الممكية الخاصة في

اإلقتصاد اإلسبلمي كأبعادىا التنمكية .كقد أشتممت الدراسة عمى تعريؼ لبلقتصاد
اإلسبلمي لغة كاصطبلحان ،كاألصكؿ التي يقكـ عمييا اإلقتصاد اإلسبلمي – الثابت منيا
كالمتغير بتغير األحكاؿ كالزماف.

كتشير الدراسة إلى بعض القيكد عمى الممكية الخاصة في اإلسبلـ .ككذلؾ تناكلت الدراسة
مجاالت الممكية الخاصة في اإلسبلـ كأكجو التنمية فييا باإلضافة إلى بعض القيكد التي

تيذب استخداـ الممكية الخاصة .كقد اتبع الباحث في ىذه الدراسة منيجان كصفيان

تحميميان،مع اتباع شركط الكتابة العممية في جمع المادة العممية كعرضيا كتكثيقيا.

3جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا.
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تعريف االقتصاد اإلسالمي

في المغة :االقتصاد مف القصد كىك التكسط .يقاؿ :ىك عمى قصد أم رشد .كقصدت

قصده أم :نحكه ( ،)1إذان فاالقتصاد لو طرفاف ىما ضداف لو :تقصير كمجازفة ،فالمقتصد
قد أخذ بالكسط كعدؿ عف الطرفيف (.)2

أما عند الفقياء :فيك بمعنى التكسط بيف طرفي اإلفراط كالتفريط قاؿ تعالى ﴿ :كاقصد في
مشيؾ﴾

()3

أم تكسط فيو

()4

قاؿ العز بف عبد السبلـ :االقتصاد رتبة بيف رتبتيف كمتزلة

بيف متزلتيف ،كالمنازؿ ثبلثة :التقصير في جمب المصالح ،كاإلسراؼ في جمبيا ،كاالقتصاد

بينيما ... ،كأحسنو ما تكسط بيف اإلسراؼ كالتقصير فخير األمكر أكسطيا (.)5

أما في االصطبلح :فيك مجمكعة األصكؿ العامة االقتصادية المستخرجة مف الكتاب
كالسنة ،كالبناء االقتصادم الذم يقاـ عمى أساس تمؾ األصكؿ بحسب كؿ بيئة ككؿ
عصر( ،)6كيعتبر نقطة االنطبلؽ في مسيرة التنمية االقتصادية بإرساء الشريعة الغراء

كجيان ثابتان لبلقتصاد اإلسبلمي ال يجكز الخركج عميو كآخر متغير(.)7
االصول التي يقوم عمييا االقتصاد اإلسالمي:

أوالً  :االصل الثابت .كىك ما يتعمؽ بالمبادئ كاألصكؿ االقتصادية التي جاء بيا القرآف
الكريـ كالسنة النبكية فيي خالدة بخمكدىا ،كتنصب عمى الحاجات األساسية ألفراد

المجتمع.
ومن ىذه األصول:

اؿ ًَّ
كىـ ًم ٍف م ً
اَّلل
(أ) أصؿ أف الماؿ ماؿ هللا كالبشر مستخمفكف فيو .قاؿ تعالى ﴿ ىكآتي ي ٍ
ى
ًَّ
ىنفقيكا ًم َّما جعمى يكـ ُّمستى ٍخمىًفيف ًف ً
اكـ﴾ ( )8كقكلو﴿ :كأ ً
يو﴾ ( )9فإذا كاف الماؿ ماؿ
ى
ٍ
ىى
الذم آتى ي ٍ
ى
هللا – ألنو ميسر أسباب تحصيمو ( - )11فيك كديعة إذان في أيدم البشر ،كعمييـ أف
اء في كسبو أك طرؽ انفاقو ،كالماؿ بيذه الصفة ليس بممؾ خالص
يطيعكا أمره سك ن
لصاحبو يفعؿ فيو ما يشاء بؿ ىك تخكيؿ منو سبحانو كتمميؾ .أما مجئ الماؿ في

ٍكميكٍا أ ٍىم ىكالى يكـ ىب ٍيىن يكـ
بعض اآليات مضافان إلى البشر كمنسكبان إلييـ كقكلو تعالى ﴿ :ىكالى تىأ ي
()11
ً
ً
بًا ٍلب ً
ص ىدقىةن تيطى ًيٌيريى ٍـ ىكتيىزًٌكي ًي ٍـ بًيىا﴾ ( )11فيك مف
اط ًؿ﴾
كقكلو ﴿ :يخ ٍذ م ٍف أ ٍىم ىكال ًي ٍـ ى
ى
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قبيؿ المجاز ال الحقيقة لكجكد الماؿ في أيدييـ كتداكلو بينيـ ،أما المالؾ الحقيقي فيك

هللا سبحانو ( .)11يقكؿ الرازم :إف األمكاؿ التي في أيديكـ إنما ىي أمكاؿ هللا بخمقو
كانشائو ليا ،ثـ أنو جعميا تحت يد المكمؼ كتحت تصرفو لينتفع بيا عمى كفؽ إذف

الشرع ،فالمكمؼ في تصرفو في ىذه األمكاؿ بمنزلة الككيؿ كالنائب كالخميفة فكجب
أف يسيؿ عميكـ اإلنفاؽ مف تمؾ األمكاؿ كما يسيؿ عمى الرجؿ النفقة مف ماؿ غيره

إذا أذف لو فيو (.)17

كمف ىذا األصؿ تنمية لمنفس البشرية مف نكازع الشح كالبخؿ الٌ ىذ ٍيف ىما مثار
و
خكؼ كىمع جراء نقص في
االضطراب النفسي كالقمؽ الذىني لما ينجـ عنيما مف
الماؿ أك تغير في الحاؿ ،كمف و
جية أخرل تظؿ النشاطات االقتصادية في ظؿ ىذا
األصؿ تخطك خطكات رشيدة عمى طريؽ إقامة كياف اقتصادم متيف.

(ب) أصؿ تحقيؽ العدالة االجتماعية بحفظ التكازف االقتصادم بيف أفراد المجتمع،
ىغنًي ً
اء ًم ٍن يك ٍـ﴾ ( )11أم :دكلة بيف
مصداقان لقكلو تعالى ﴿ :ىك ٍي ال ىي يك ى
كف يدكلىةن ىب ٍي ىف األ ٍ ى
األغنياء دكف الفقراء ،كالدكلة اسـ لمشئ تداكلو القكـ بينيـ يككف ليذا مرة كليذا مرة
(.)11

كتيعتبر ىذه اآلية الكريمة قاعدة مف قكاعد التنمية االقتصادية ،فالممكية الفردية
معترؼ بيا لكنيا محددة بيذه القاعدة ،قاعدة أال يككف الماؿ دكلة بيف األغنياء
ممنكعان مف التداكؿ بيف الفقراء ،فكؿ كضع ينتيي إلى أف يككف الماؿ دكلة بيف
األغنياء كحدىـ ىك كضع يخالؼ ليذه القاعدة مف قكاعد التنمية االقتصادية في

اإلسبلـ ،كما يخالؼ ىدفان مف أىداؼ التنظيـ االجتماعي كمو ،كجميع االرتباطات
كالمعامبلت في المجتمع اإلسبلمي يجب أف تنظـ بحيث ال تخمؽ مثؿ ىذا الكضع

أك تبقى عميو إف يكجد (.)14
كلذلؾ اليجكز أف يستأثر بخيرات المجتمع فئة مف الناس فيتداكلكف الماؿ فيما بينيـ
بينما تبقى فئات كاسعة مجردة مف مثؿ ذلؾ ،لذا جاء اإلسبلـ بتشريعات تقي

المجتمع اإلسبلمي مف التردم في ىذا المزلؽ الخطير ،كعمى رأس ىذه التشريعات
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الزكاة ،التي قاؿ صمى هللا عميو كسمـ عنيا( :تؤخذ مف أغنيائيـ كترد عمى فقرائيـ)

(.)18

(ج) أصؿ احتراـ الممكية الخاصة كالتي ىي اختصاص اإلنساف

()19

بشئ يخكلو شرعان

ابتداء كأصالة أك إنابة إال لمانع  .كتقرر ىذا األصؿ
االنتفاع كالتصرؼ فيو كحده
ن
ً
ً
ً
ً
ً ً
يب ًم َّما
يب م َّما ا ٍكتى ىسيبكا ىكلً ِّمن ىساء ىنص ه
مف خبلؿ قكلو تعالى﴿ :ل ِّمر ىجاؿ ىنص ه
ا ٍكتى ىس ٍب ىف﴾( ،)11أم أف الرجاؿ يختصكف بما اكتسبكه ،كالنساء يختصصف بما اكتسبف
ً
اء بً ىما ىك ىسىبا
ؽ ىك َّ
مف األمكاؿ( .)11كقكلو تعالى ﴿ :ىك َّ
الس ًارقىةي فىا ٍق ى
الس ًار ي
ط يعكا أ ٍىيدىييي ىما ىج ىز ن
ن ىكاالن ًمف ًَّ
ً
يـ﴾ ( .)66كقكلو صمى هللا عميو كسمـ (كؿ المسمـ عمى
اَّلل ىك َّ
ى
ٌى
اَّللي ىع ًز هيز ىحك ه
المسمـ حراـ دمو كمالو كعرضو) (.)6.

ككيفية التنمية في تقرير الممكية الخاصة أف ذلؾ يحقؽ العدالة بيف الجيد كالجزاء

فضبلن عف مسايرتو لمفطرة .كتمشيان مع الميكؿ األصمية في النفس البشرية تمؾ الميكؿ

التي يحسب اإلسبلـ حسابيا في إقامة نظاـ المجتمع ،كفي الكقت ذاتو تتفؽ مع

مصمحة الجماعة بإغراء الفرد عمى بذؿ أقصى جيد في طكقو لتنمية الحياة ،فالفرد
ً
يد﴾( .)6.كمفطكر
ب ا ٍل ىخ ٍي ًر لى ىش ًد ه
مخمكؽ بفطرة حب الخير لذاتو قاؿ تعالى ﴿ :ىكاًَّنوي ل يح ًٌ
ً
كف ىخ ىزائً ىف ىر ٍح ىم ًة ىرٌبًي
عمى حب الحيازة كالضف بما يممؾ قاؿ تعالى ﴿ :يق ٍؿ لى ٍك أ ٍىنتي ٍـ تى ٍمم يك ى
اف ًٍ
إً نذا ىأل ٍىم ىس ٍكتي ٍـ ىخ ٍشىيةى ًٍ
اإل ٍنفىا ً
كر﴾( .)65كال ضير مف مجاراة ىذه الميكؿ
اف قىتي نا
اإل ٍن ىس ي
ؽ ىك ىك ى
الفطرية ليبذؿ الفرد أقصى طاقتو كىك نشيط مقبؿ عمى العمؿ كاإلنتاج ،ألنو يممي
أشكاقو كحاجات نفسو كال يحسب أنو مسخر لمعمؿ ،كال يبذؿ جيده ىذا ككده ال سيما

كأف اإلسبلـ يضع القكاعد التي تتيح لمجماعة ىذه الفائدة ،كتضمف كؼ األذل مف

إطبلؽ حرية الفرد كتقرير حؽ الممكية الفردية(.)62

ىك ٍـ ًم ىف األ ٍىر ً
استى ٍع ىم ىريك ٍـ
(د) أصؿ التنمية االقتصادية الشاممة .قاؿ تعالى ﴿ :يى ىك أ ى
ىنشأ ي
ض ىك ٍ
ًفييىا﴾( )14أم جعمكـ عامرينيا ،فالسيف كالتاء لممبالغة ،بمعنى تعمركنيا كتستغمكنيا
بالبناء كالغرس كالزرع ( .)18كأعاف اإلنساف عمى ذلؾ بأف أسبغ نعمو ظاىرة كباطنة،
السمك ً
ً
َّ
ات ىك ىما ًفي
كما في السمكات كاألرض سخره لو .قاؿ تعالى ﴿ :ىك ىسخ ىر لى يكـ َّما في َّ ى ى
ٍاأل ٍىر ً
ض ىج ًميعان ًٌم ٍنوي﴾(.)19
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كقد بمغ مف حرص اإلسبلـ عمى التنمية االقتصادية كتعمير الدنيا أف الرسكؿ صمى
هللا عميو كسمـ قاؿ( :إذا قامت الساعة كفي يد أحدكـ فسيمة فاستطاع أال تقكـ حتى
()11

يغرسيا فميغرسيا بذلؾ أجر)

.

()4

كىك صرؼ الماؿ في غير

فحرـ اإلسبلـ التبذير
(ق) أصؿ ترشيد اإلستيبلؾ كاإلنفاؽٌ .
مصارفو المعمكمة عند العقبلء( ،)11في غير ما ينفعو في دينو كدنياه .قاؿ تعالى:
ً
ً ً
ٱلشي ً
يف ىك يانۤكٍا إً ٍخك ى َّ
اط ً
اف الشيطاف لربو كفك ار﴾.
يف ىك ىك ى
﴿ ىكالى تيىب ٌذ ٍر تىٍبذي انر * إً َّف ٱ ٍل يمىب ٌذ ًر ى
اف ى
ى
( )11كأيضان جاء بالحجر عمى السفياء ،قاؿ تعالى ﴿ :ىكالى تؤتكا السفياء أمكالكـ
كى ٍـ ىكقيكليكٍا لىيي ٍـ قى ٍكالن َّم ٍع يركفان﴾
كى ٍـ ًفييىا ىكا ٍك يس ي
التي ىج ىع ىؿ اَّللٌي لى يك ٍـ ًقىيامان ىك ٍاريزقي ي

()11

.

فيذه األصكؿ الثابتة تدؿ عمى عظمة النظاـ االقتصادم اإلسبلمي كصبلحيتو لكؿ زماف
كمكاف كمسايرتو لمفطرة اإلنسانية.
ثانياً :الوجو المتغير:

كىذا خاص بالتطبيؽ العممي أم إعماؿ األصكؿ كالمبادئ االقتصادية اإلسبلمية في

مكاجية مشكبلت المجتمع فيي تشمؿ األساليب كالخطط العممية كالحمكؿ االقتصادية التي
تتبناىا السمطة الحاكمة في كؿ مجتمع إسبلمي إلحالة أصكؿ اإلسبلـ كمبادئو االقتصادية

إلى كاقع مادم يعيش المجتمع في إطاره( .)..كمف قبيؿ ذلؾ:

(أ) بياف مقدار حد الكفاية أم المستكل البلئؽ لممعيشة بما يختمؼ كاختبلؼ الزماف
كالمكاف الذم تسعى الدكلة لتكفيره لكؿ مكطف فييا متى عجز أف يكفرىا ىك لنفسو
لسبب خارج عف إرادتو.
(ب) إجراءات تحقيؽ عدالة التكزيع كاجراءات تحقيؽ كفاية اإلنتاج  ،كاجراءات التخطيط
االقتصادم كمتابعتو لتطبيؽ التنمية االقتصادية  ،فبعد تقعيد ىذه األصكؿ لتككف

مضي وع لمالو.
 4كالتبذير :أصمو إلقاء البذر كطرحو ،فاستعير لكؿ
ٌ
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نبراسان ،عمد الشارع الحكيـ إلى إرساء ضمانات لنجاح التنمية االقتصادية
كاستمرارىا (.).5

فكاف أف حفز عمى اإلنتاج عف طريؽ االرتفاع بالتنمية االقتصادية إلى مرتبة العبادة،
فالنشاط االقتصادم جزء مف النشاط اإلنساني الذم ىك مجاؿ الديف ،قاؿ تعالى﴿ :كأف

ليس لئلنساف إال ماسعى* كأف سعيو سكؼ يػيػرل* ثـ يجزاه الجزاء األكفى﴾ ( ).2كقاؿ
ً
ً ًً
ً
ً
ً
ؾ
ب ا ٍل ىعالىم ى
يؾ لىوي ىكبً ىذل ى
يف * ىال ىش ًر ى
تعالى ﴿ :يق ٍؿ إً َّف ى
ام ىك ىم ىماتي ََّّلل ىر ًٌ
ص ىبلتي ىكين يسكي ىك ىم ٍحىي ى
ت كأىىنا أ َّىكؿ ا ٍلمسمً ًميف﴾ ( .).6كقكلو تعالى﴿ :فىًإ ىذا قي ً
ً
الص ىبلةي فىانتى ًش يركا ًفي ٍاأل ٍىر ً
ض
ضىي ًت َّ
ي يٍ ى
أيم ٍر ي ى
ض ًؿ ًَّ
اَّلل﴾ ( .).2فبعد أف طرؽ المسممكف بابان مف أبكاب العبادة متمثبلن بأداء
ىك ٍابتى يغكا ًمف فى ٍ
كجييـ الشارع إلى طرؽ باب آخر مف أبكابيا ىك االبتغاء مف فضؿ
مناسؾ الصبلةٌ ،
هللا ،فقكلو فانتشركا في األرض أم :لمتجارة كالتصرؼ فيما تحتاجكف إليو مف أمر

معاشكـ ( .)..كابتغكا مف فضؿ هللا أم مف رزقو الذم يتفضؿ بو عمى عباده بما يحصؿ
ليـ مف األرباح كالمكاسب (.).0

فنكه القرآف الكريـ بشرؼ ىم ٍس ىع ٍييف في الحياة الدنيا،
كقد رٌغب اإلسبلـ بالعمؿ كاإلنتاجٌ ،
مسعى الضاربيف في األرض يبتغكف مف فضؿ هللا بمعنى يسافركف فييا لمتجارة كاألرباح

يطمبكف مف رزؽ هللا ما يحتاجكف إليو مف معاشيـ ( ،)71كمسعى المجاىديف في سبيؿ هللا
كف ًفي األ ٍىر ً
كف ًمف
إلعبلء كممتو ،جمع ذلؾ في قكلو تعالى ﴿ :ىك ى
كف ىي ٍ
ض ىي ٍبتى يغ ى
ض ًريب ى
آخ ير ى
ً
يؿ ًَّ
ض ًؿ ًَّ
كف ًفي سبً ً
اَّلل﴾ (.)71
اَّلل ىك ى
فى ٍ
كف ييقىاتمي ى
آخ ير ى
ى
فمسمى الضرب في األرض لبلبتغاء مف فضؿ هللا فيو إقامة لكياف األمة عبر تنمية
ٌ
اقتصادىا ،أما مسعى الجياد في سبيؿ هللا ففيو حفظ ليذا الكياف عبر الدفاع عف األمة
كحماية حكزتيا ،كفي ذلؾ حث عمى التنمية االقتصادية إذا اعتبر الشرع السعي لجمب

الرزؽ خدمة لمنفس كاألىؿ كذكم القربى كالمجتمع مف ضركب العبادة.
كما أجزؿ هللا تعالى المثكبة كاألجر لمف سمؾ مسمؾ تكثير اإلنتاج قاؿ صمى هللا عميو
كسمـ( :ما مف مسمـ يغرس غرسان أك يزرع زرعان فيأكؿ منو طير أك إنساف أك بييمة إال
كاف لو بو صدقة) (.)71
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إذان فأكلى الناس لنيؿ كساـ العبادة عمى مفيكميا الصحيح ىك ذلؾ الذم يسمؾ تعمير
الدنيا كاألخذ بأسباب التنمية في مختمؼ صكرىا بعد أدائو لمطاعات كالعبادات الشرعية

األخرل فيككف قد نيض بحقكؽ الديف كالدنيا (.)77

مف أجؿ تحقيؽ التنمية االقتصادية عمد اإلسبلـ إلى اإلشادة بالمشاركة الشعبية في

التنمية كاعتبرىا مف قبيؿ الجياد المقدس .إذ المشاركة الشعبية في التنمية ىي عصبيا
ككنيا تخرج الفرد مف طكؽ السمبية التي يفرضيا عميو كضعو اليامشي في المجتمع،
كعميو ال بد مف تعبئة كؿ قكل الشعكب كطاقتيا لممعركة ضد التخمؼ كالجمكد ،فيذا
ميداف مف مياديف الجياد فيو تفجر الطاقات المختزنة كتنطمؽ القدرات المحتبسة في الفرد
ت لً َّمن ً
اس
لتحاؿ إلى ممارسة دينية ككاقع إيماني .فقكلو تعالى ﴿ :يك ٍنتي ٍـ ىخ ٍي ىر أ َّ
يم وة أ ٍ
يخ ًر ىج ٍ
نك ًر كتيؤ ًمنكف بً ًَّ
ً
اَّلل﴾ (.)71
كف بًا ٍل ىم ٍع يركؼ ىكتىٍن ىي ٍك ىف ىع ًف الٍ يم ى ى ٍ ي ى
ٍم ير ى
تىأ ي
إشارة كاضحة بالتعبئة الشعبية مف أجؿ التنمية ،فيذا مما يحتممو المعنى .إف إحداث
التنمية االقتصادية في المجتمع كما ينبني عمييا مف مردكد خير فيو ىي مف صكر
المعركؼ المطالبيف بتحقيقو كاألمر بو ،كما أف محك صكر التخمؼ كالجمكد االقتصادم

الذم ىك مدعاة لمفقر كالضعؼ كالعجز كالمسكنة كاإلنحرافات الخمقية كاالجتماعية كؿ
ذلؾ مف ضركب المنكر المطالبيف باجتثاثو مف مجتمعاتنا.
كإلحداث تنمية اقتصادية حض اإلسبلـ عمى األخذ باألساليب العممية كالتقنية المبلئمة.
فقد أمر اإلسبلـ بإتقاف العمؿ الذم مف أىدافو تحسيف اإلنتاج كمان ككيفان ،كعد ذلؾ مف

باب األمانة كالمسئكلية كالقربة إلى هللا تعالى .دؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى ﴿ :ىكلىتي ٍسأىلي َّف ىع َّما
()71
ً
ىح ىس ىف ىع ىمبلن﴾ ( .)74كقكلو صمى
يكنتي ٍـ تى ٍع ىممي ى
ىج ىر ىم ٍف أ ٍ
كف﴾  .كقكلو تعالى ﴿إًَّنا ال ينضيعي أ ٍ
()78
هللا عميو كسمـ (إف هللا يحب إذا عمؿ أحدكـ عمبلن أف يتقنو)  .كلما كاف اإلتقاف في
مياديف التنمية ال يتأتى إال باألخذ باألساليب التقنية المتطكرة تكجب السعي لتحصيمو مف
باب ما ال يتـ الكاجب إال بو فيك كاجب ( ،)79ذلؾ أف األخذ بيا يسكؽ إلى بناء ىيكؿ

إنتاجي يتسؽ مع كاقع الحياة كاحتياجات المكطنيف فيو ( .)11لذا ال مناص مف أف تنبرم

طائفة مف المؤمنيف لخكض غمار البحكث العممية كالبرامج االقتصادية لكضع اليد عمى
التقنية المبلئمة ذلؾ أف التقدـ التقني ىك نتيجة لمتقدـ العممي كليس العكس .كمف أجؿ
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كجو اإلسبلـ إلى ترشيد االستيبلؾ كتكجيو الفائض االقتصادم ألغراض
إحداث التنمية ٌ
التنمية .كاف ذلؾ عف طريؽ قيكد كضعيا عمى قرار المستيمؾ تتمثؿ في:
(أ) قيد الدخؿ :كىك ما عبر عنو الفقياء بحد الكفاية كمستنده قكلو تعالى﴿ :لًيي ًنف ٍؽ
اَّللي ىن ٍف نسا إً َّال
ؼ َّ
يذك ىس ىع وة ًٌمف ىس ىعتً ًو ىك ىمف قيًد ىر ىعمىٍي ًو ًرٍزقيوي ىف ٍميي ًنف ٍؽ ًم َّما آتىاهي َّ
اَّللي ىال يي ىكمًٌ ي
اىا﴾ ( )11فاآلية تدؿ عمى أنو مف كاف رزقو بمقدار القكت ،أك مضيؽ ليس
ىما آتى ى
بمكسع لينفؽ مما آتاه هللا .أم مما أعطاه مف الرزؽ ليس عميو غير ذلؾ (.)11

كال داعي ألف يثقؿ عمى نفسو بكضعيا تحت كطأة الديكف بؿ يعمد مجاىدان إلى
تكييؼ كضعو المعيشي بما يبلئـ دخمو االقتصادم ،أسكتو في ذلؾ رسكؿ هللا

صمى هللا عميو كسمـ ،فعف عائشة رضي هللا عنيا قالت :ما شبع آؿ محمد صمى هللا

عميو كسمـ منذ قدـ المدينة مف طعاـ البر ثبلث لياؿ تباع نا حتى قبض صمى هللا عميو

كسمـ (.)11

ًَّ
يف إً ىذا أىنفىقيكا لى ٍـ يي ٍس ًرفيكا ىكلى ٍـ ىي ٍقتييركا ىك ىكا ىف
(ب) قيد اإلسراؼ كمستنده قكلو تعالى ﴿ :ىكالذ ى
()5.
ً
يف﴾ ( .)55كقاؿ
اما﴾
كقكلو تعالى ﴿ :ىكال تي ٍس ًرفيكا إًَّنوي ال يي ًح ُّ
ب ا ٍل يم ٍس ًرًف ى
ىب ٍي ىف ىذل ى
ؾ قى ىك ن
صمى هللا عميو كسمـ( :كمكا كاشربكا كتصدقكا ،كالبسكا ما لـ يخالطو إسراؼ أك

مخيمة) (.)52

(ج) قيد المحرمات :قاؿ صمى هللا عميو كسمـ(:ال يدخؿ الجنة جسد غذم حراـ)(.)79
كر﴾ (.)18
اف يم ٍختىاالن فى يخ نا
اَّللى ال يي ًح ُّ
(د) قيد الكبر كالخيبلء :قاؿ تعالى ﴿ :إً َّف َّ
ب ىم ٍف ىك ى
كعنو صمى هللا عميو كسمـ قاؿ (:ال يدخؿ الجنة مف في قمبو مثقاؿ ذرة مف كبر،
فقاؿ رجؿ :إف الرجؿ يحب أف يككف ثكبو حسنان كنعمو حسنان ،قاؿ :إف هللا جميؿ

يحب الجماؿ ،كالكبر بطر الحؽ كغمط الناس)(;.)7

فكؿ ىذه قيكد تحكؿ دكف إىدار الماؿ في غير ما طائؿ مما يعني بالضركرة عكس ذلؾ
كىك التنمية.
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كمما يسيـ اسيامان فاعبلن في ترشيد االستيبلؾ أف يجرم ضبط االستيبلؾ عمى الراعي
كالرعية عمى السكاء ،لينزاح الستار عف قدكة يحتذل بيا كؿ الناس فتككف رائدىـ في
االلتزاـ بذلؾ .
ككصؼ حاؿ الرسكؿ صمى هللا عميو كسمـ خير مثاؿ تقكؿ السيدة عائشة رضي هللا عنيا:

(إنا كنا آؿ محمد صمى هللا عميو كسمـ لنمكث شي انر ما نكقد فيو بنار ما ىك إال التمر
()86

كالماء)

كيقكؿ أنس رضي هللا عنو :كالذم نفسي بيده ما أصبح عند آؿ محمد صاع

حب كال صاع تمر كأف لو يكمئذ تسع نسكة

()86

 .كعمر رضي هللا عنو قاؿ في عاـ

الرمادة :كيؼ يعنيني أمر رعيتي إذا لـ يمسني ما يمسيـ .ككاف أف أقسـ أال يذكؽ سمنان

كال لبنان كال لحمان حتى يحي الناس مف أكؿ الحياة (.)81
مفيوم الممكية ومصادرىا وخصائصيا االنمائية:
الممكية الخاصة :

تممؾ اإلنساف أمر فطرم ،كىي إحدل غرائزه التي جبؿ عمييا ،كالغريزة ال تقتؿ كلكف
يتسامى بيا ،كمف ثـ فبل سبيؿ إلى قتؿ حب التممؾ في النفكس ،فالنظاـ الذم يفعؿ يقتؿ
نفسو ،إذ أف سمب العامؿ ثمرات جيكده بحرمانو مف التممؾ يجعمو كالخامؿ سكاء بالتالي
يركف النشاط االقتصادم إلى الرككف( .)5ىذا كال تضارب كال تناقص بيف الممكية الخاصة
كالعامة( )86و
فمكؿ أىدافيا ككجيتيا كمجاالتيا كقيكدىا ،كلتسي ار مسيرة متكازية في إطارمف
التساند كالتكاتؼ كالتكافؽ لتحقيؽ التنمية.
فالممكية الخاصة تحقؽ التنمية حيث أنيا تؤدم إلى إثراء التعاكف الدكلي عف طريؽ األفراد

كالمؤسسات غير الحككمية ،ففي ظبلليا يتطمع األفراد إلى نقؿ نشاطيـ االقتصادم خارج
ببلدىـ مما ينجـ عنو زيادة التعاكف كالترابط الدكلي كاالستفادة مف الخبرات العممية ،كتنفيذ

المشركعات المشتركة ( .)86كال شؾ أف ذلؾ يمعب دك انر في تكطيد العبلقات كتنقية األجكاء
 5الممكية العامة :ىي التي تتعمؽ منفعتيا بجميع رعايا الدكلة اإلسبلمية مف مسمميف كغيرىـ ،كيضعيا كلي
األمر حيث يرل المصمحة المعتبرة شرعان ،كيدخؿ في شمكؿ ىذه الممكية بيت الماؿ كما يمحؽ بو مف
مكارد.
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بيف شعكب تمؾ الدكؿ كما ،ييئ – أف يستغؿ – مناخان مناسبان لحكار فكرم دعكم لو ما

بعده.

ككذلؾ تحقيؽ الممكية الخاصة التنمية مف خبلؿ تحقيؽ الرفاىية كالنفع العاـ عف طرؽ
المنافسة العادلة بيف المنتجيف ،ألنو بحكـ حرية األسكاؽ بيف المتعامميف فييا يترؾ لقكل
العرض كالطمب التفاعؿ في السكؽ بحرية لتحرير السعر بدكف كجكد مؤثرات سيئة

كاالحتكار كالغش كتكاطؤا البائعيف كالمشتريف لئلضرار بالسكؽ

()86

لينتج عف ذلؾ تنمية

تؤدم إلى تضيؽ منابع الفقر كالحاجة كتكسيع مصاب الغنى كالكفاية فينعـ المجتمع
بالسعادة كركح الصفاء كالنقاء.
ككذلؾ تحقيؽ الممكية الخاصة التنمية مف خبلؿ عدـ إشغاؿ الدكلة بأمكر إنتاجية بكسع

األفراد تحقيقيا( ،)87إذ الدكلة بالنظر إلى مسؤكليتيا ككظيفتيا ذات كياف مزدكج ،ديني
قكامو حراسة الديف ،كدنيكم قكامو سياية الدنيا كالكياف الديني ىك المييمف ىيمنة كاممة
مباشر في كؿ عناصره كأجيزتو كأكضاعو ،كعميو
تامة عمى الكياف المادم ،كيؤثر تأثي انر
ان
اليعني كجكد الكياف المادم لمدكلة أف تنفرد ىي باإلنتاج كاألنشطة االقتصادية المختمفة

بؿ ليا أف تنبرم لمقياـ بكاجبيا الديني المتمثؿ بحراسة الديف كتفسح المجاؿ في سياسة
الدنيا ال سيما في شقيا االقتصادم لؤلفراد لئبل تنشغؿ بأمكر إنتاجية يستطيع األفراد القياـ
بيا كلكف ليكف ليا دكر المراقبة عف كثب كسد النقص الحاصؿ في ذلؾ فيما يتعمؽ

بالمعدات الحربية الثقيمة التي أصبحت مف الضركرات في ىذه األياـ ( .)88لحماية اإلسبلـ
كدياره كأىمو ،كبذا يسيـ التحرؾ االقتصادم المنبثؽ مف الممكية الخاصة في تسجيؿ

مكقؼ تنمكم.

ككذلؾ الممكية الخاصة تحقؽ التنمية مف خبلؿ إشباع غريزة حب الماؿ كتكظيفيا في
المجاؿ الذم فطرىا هللا عميو ،إذ التممؾ غريزة مف الغرائز المتأصمة في اإلنساف بؿ مف
أقكاىا ،كال تدانييا إال غريزة حب البقاء كما كشؼ ذلؾ في قكلو ﴿ :يزٌيً ىف ًل َّمن ً
ب
اس يح ُّ
طرًة ًمف َّ
النًساء كا ٍلبنًيف كا ٍلقىىن ً
َّ ً ً
اط ً
الذ ىى ًب ىكا ٍلًف َّ
ض ًة ىكا ٍل ىخٍي ًؿ ا ٍل يم ىس َّك ىم ًة ىكاأل ٍىن ىع ًاـ
ير ا ٍل يمقىن ى ى ى
الشيى ىكات م ىف ٌ ى ى ى ى ى
ً
ً ً
ؾ ىمتىاعي ا ٍل ىحىي ًاة ُّ
ندهي يح ٍس يف ا ٍل ىمآب﴾ ( .)14كعميو فإف حب الشيكات
الد ٍنىيا ىكاَّللٌي ع ى
ىكا ٍل ىح ٍرث ىذل ى
التي مف ضمنيا حب الماؿ عمى تعددىا كاالستئثار بيا لبلنتفاع كالتمتع أمرفطرم في
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اإلنساف يدفعو إلى العمؿ كبذؿ الجيد كاعمار األرض لكي يحقؽ معنى الخبلفة المككمة

إليو (.)8:

أما مجاالت الممكية الخاصة فقد فتح اإلسبلـ ليا آفاقان رحبة مف أجؿ تحقيؽ التنمية ،إذ

ليس فييا ما مف شأنو أف يكلد أمراضان أك يكرث عمبلن أك ييضـ حقكقان أك يسمب أمبلكان،

كتفصيؿ مجاالت الممكية الخاصة تتمثؿ في:

األسباب الشرعية لمممكية الخاصة ومجاالتيا :

أ -الصيد :تعريفو في المغة :ىك مصدر صاد يصيد صيدان فيك صائد ،ثـ أطمؽ

الصيد عمى المصيد تسمية لممفعكؿ باسـ المصدر .كفي اإلصطبلح :ىك ما كاف

ممتنعان حبلالن ال مالؾ لو(;.)8

كالصيد مف أسباب التممؾ المشركعة سكاء أكاف مف البر أـ البحر ،كقد رتب هللا

عميو أىـ مقاصد التممؾ كىك األكؿ الذم فيو استمرار حياة المرءكاشتداد عكده
ً
َّارًة ىك يحِّرىـ
اعا لى يك ٍـ ىكلً َّ
اموي ىمتى ن
كسبلمتو بنيتو قاؿ تعالى﴿ :أيح َّؿ لى يك ٍـ ى
مسي ى
ص ٍي يد ا ٍلىب ٍح ًر ىكطى ىع ي
ص ٍي يد ا ٍلىبِّر ىما يد ٍمتي ٍـ يح يرنما﴾ ( .)41فإذا ما قضى المرء نسكو كتحمؿ مف إحرامو
ىعمىٍي يك ٍـ ى
عادت لو حمية صيد البر.

ب -إحياء األرض المكات :كىي األرض غير المممككة ممكية فردية ،كغير منتفع بيا

()91
كلـ يتعمؽ بيا حؽ لمعامة كالخاصة  .قاؿ صمى هللا عميو كسمـ (مف أحيا أرضان

ميتة فيي لو)( .)96كاحياىا يككف بعمارتيا بالزرع كالغرس أك البناء كاإلنشاء كبما
يييؤ لو لما يراد منيا  ،كالمرجع في ذلؾ العرؼ(.)96

ج -إقطاع اإلماـ :اإلقطاع لغة مأخكذة مف أقطع يقطع  ،أم أعطى قطعة  ،كأقطعو

قطيعة أم طائفة مف أرض الخراج ( .)96أما في اإلصطبلح فيك تسكيغ اإلماـ مف

ماؿ هللا شيئان لمف يراه أىبلن لذلؾ ،كأكثر ما يستعمؿ في األرض ،كىك أف يخرج
منيا لمف يراه ما يحكزه إما بأف يممكو إياه فيعمره ،كاما أف يجعؿ لو غمة مدة ،كىذا
ثابت بسنة الرسكؿ صمى هللا عميو كسمـ كعمؿ الصحابة الكراـ كمف بعدىـ مكافأة
عمى جيد بارز كخدمة لئلسبلـ كلكف في حدكد ضيقة ،كمف األرض التي ال مالؾ

ليا كاألرض المكات(.)97
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د -العمؿ بأجر لدل اآلخريف :فالعمؿ بمعناه العاـ ينصرؼ إلى نشاط المسمـ في ىذه
الحياة الدنيا .كقد كرد ذكره في القرآف الكريـ أكثر مف ثبلثمائة مرة ( .)98كما كقرف
العمؿ باإليماف في كثير مف اآليات فالعمؿ الصالح جزء مف اإليماف كالعمؿ بمعناه
االقتصادم الذم يدؿ عمى العمؿ الجسمي أك اليدكم كما كرد في قكلو صمى هللا

عميو كسمـ( :ما أكؿ أحدكـ طعامان قط  ،خي انر مف أف يأكؿ مف عمؿ يده كأف نبي
هللا داكد كاف يأكؿ مف عمؿ يده(.)99

ق -البيكع :كالبيكع في المغة جمع بيع كىك مصدر بعت يقاؿ :باع يبيع بمعنى ممؾ
كبمعنى اشترل ،كفي االصطبلح ىك :مبادلة الماؿ بالماؿ عمى الكجو المشركع

()9:
اَّللي ا ٍلىب ٍي ىع ىك ىحَّرىـ
ىح َّؿ َّ
كدليؿ مشركعيتيا في القرآف الكريـ قكلو تعالى ﴿ :ىكأ ى
الرىبا﴾( ،)49كمف السنة قكلو صمى هللا عميو كسمـ( :أفضؿ الكسب عمؿ الرجؿ بيده
ِّ

ككؿ بيع مبركر)(.):6

ك -الزكاة :في المغة مأخكذة مف الذكاء كىك النماء كالزيادة ،سميت بذلؾ ألنيا تثمر
الماؿ كتنميو ،يقاؿ زكي الزرع إذا كثر ريعو( .):1كفي اإلصطبلح :ىي اسـ لمخرج

مخصكص بأكصاؼ مخصكصة مف حاؿ مخصكص لطائفة مخصكصة( .):6قاؿ
ً
ً ً
الص ىبلةى ىكيي ٍؤتيكا
يمكا َّ
تعالى﴿ ىك ىما أ ًيم يركا إً َّال لًىي ٍعيب يدكا َّ
يف لىوي الد ى
اَّللى يم ٍخمص ى
اء ىكييق ي
ِّيف يحىنفى ى
الزىكاةى ك َٰىذلً ً
يف ا ٍلقىِّي ىم ًة﴾( .)81كتيصرؼ عمى األصناؼ الثمانية التي حددىا القرآف.
ؾد ي
َّ ى ى
َّ ً
ًً
اء كا ٍلمس ً
الص ىدقى ي ً ً
اك ً
كبيي ٍـ ىكًفي
قاؿ تعالى ﴿ :إًَّن ىما َّ
يف ىكا ٍل ىعامم ى
ات ل ٍمفيقى ىر ى ى ى
يف ىعمىٍييىا ىكا ٍل يم ىؤلفىة قيمي ي
ً
يؿ ًَّ
ً
اَّلل ك َّ ً
ً
السبً ً
يف كًفي سبً ً
الرقى ً
ًٌ
يـ﴾(.)87
اَّلل ىكًا ٍب ًف َّ
يؿ فى ًر ى
اب ىكا ٍل ىغ ًارًم ى ى ى
يـ ىحك ه
اَّللي ىعم ه
يضةن م ىف َّ ى

ز -الزراعة :حض اإلسبلـ عمييا كعدىا نعمة مف نعـ هللا الجسيمة عمى خمقو في أيات
ً
ىعىن و
كثيرة قاؿ تعالى﴿ :كًفي األ ٍىر ً
يؿ
ض ًق ى
ات ىك ىجَّن ه
طعه ُّمتى ىج ًاكىر ه
ات ِّم ٍف أ ٍ
اب ىكىزٍرعه ىكىنخ ه
ى
اف يسقىى بًماء ك ً
ً
ً
و
اح ود ﴾( .)81كجعؿ الشرع الزراعة مف أسباب
ص ٍن ىك ه
اف ىك ىغ ٍي ير ص ٍن ىك ي ٍ
ى ى

التممؾ الفردم ،كىي مف أفضؿ الكسب ألف نفعيا أعـ ،يقتات مف ثمارىا كيباع مف

غبلتيا ،كمنيا ينفؽ كيتصدؽ عمى الفقراء كالمساكيف .يقكؿ صمى هللا عميو كسمـ:
(ما مف مسمـ يغرس غرسان أك يزرع زرعان فيأكؿ منو طي انر أك إنساف أك بييمة إال

كاف لو بو صدقة )(.):8
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ح -الصناعة كاالحتراؼ :كىي مف دعائـ االقتصاد القكم كليا دخؿ كربح عظيـ ،كىي
مينة شريفة مارسيا األنبياء كالصحابة مف قبؿ .ركل الحاكـ في المستدرؾ مف
حديث ابف عباس رضي هللا عنيما :أف داكد كاف زرادانريصنع الزرد كالدركع ،ككاف

آدـ حراثان ،ككاف نكح نجا انر ،ككاف إدريس خياطان ،ككاف مكسى راعيان( .):9كاف مف
أئمة المسمميف كجيابذة عممائو مف نسب إلى حرفة كصناعة كانكا يمارسكنيا(.)::

كقد أشار القرآف الكريـ إلى بعض الصناعات فمف ذلؾ صناعة الحديد في قكلو
ً
تعالى ﴿ :كأ ٍىن ىزٍلىنا ا ٍلح ًد ى ً ً
يد ك ىمىن ًافعي لً َّمن ً
اس﴾( .)89ككذلؾ المنسكجات قاؿ
يد فيو ىبأ ه
ى
ٍس ىشد ه ى
ى
()91
ً
ً
يشا﴾  .فما عمى المسمـ إال أف
اسا يي ىك ًارم ىس ٍك ىءات يك ٍـ ىكًر ن
تعالى ﴿قى ٍد أ ى
ىنزٍلىنا ىعمىٍي يك ٍـ لىب ن
يعمؿ مجدان مجتيدان ممتمسان الرزؽ الحبلؿ في خبايا األرض كتحت أديـ السماء
كيفما كاف العمؿ الذم يمارسو كالحرفة التي يتنقنيا فيك بعممو ىذا يسد حاجتو

كحاجة أسرتو كيرفد مف كراء ذلؾ أمتو (.);1

ط -الجعؿ عمى السبؽ كالرىاف :الجعؿ كالجعالة كالجعيمة كىي ما يعطاه اإلنساف عمى
أمر

كاما

();6

يفعمو كالسبؽ مصدر سبؽ يسبؽ سبقان كالسبؽ محركو الذم يسابؽ عميو
ً
ص ىكاعى ا ٍل ىممً ًؾ ىكلً ىمف
مشركعية الجعالة فمف القرآف قكلو تعالى  ﴿ :قىاليكٍا ىن ٍفق يد ي
ً ً
بً ًو ًح ٍم يؿ ىب ًع و
يـ﴾ ( .)91فيذه اآلية أستنبط منيا العمماء جكاز
ير ىكأىىن ٍا بًو ىزع ه

آء
ىج ى
الجعالة منيـ أبف كثير

();6

كالقرطبي

();7

كمف السنة حديث أبي سعيد الخدرم

رضي هللا عنو كفيو رقية سيد مف أحياء العرب بفاتحة الكتاب كاشترط الراقي
الجعالة بقكلو :فما أنا براؽ لكـ حتى تجعمكا لنا جعبلن  ...فقدمكا عمى رسكؿ هللا

صمى هللا عميو كسمـ فذكركا لو فقاؿ :قد أصبتـ ،اقسمكا كاضربكا لي معكـ

();8
الجعؿ مف أسباب التممؾ المشركع فمف أنجز عمبلن عميو
بسيـ  ،لذلؾ يعتبر ي
جعؿ أستحؽ ىذا الجعؿ ،كما يجكز الجعؿ عمى السبؽ المباح كىك ما كاف بنصؿ

أك خؼ أك حافر ،ألف الرسكؿ صمى هللا عميو كسمـ شجع عمى ذلؾ كأجازه بقكلو:
();9

(ال سبؽ إال في نصؿ أك خؼ أك حافر)

أما المراىنة فجاء في جكازىا حديث

أبف عمر رضي هللا عنيما :أف رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ سبؽ بالخيؿ

كراىف(.);:
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م -المير كالصداؽ ككبلىما بمعنى كاحد فالصداؽ ىك العكض المسمى في العقد كما
قاـ مقامو( )1فيك الماؿ الكاجب لممرأة مقابؿ لئلستمتاع بيا كالصداؽ باب مف
األبكاب التي فتحيا الشرع أماـ المرأة لمتممؾ ،قاؿ تعالى ﴿ :ىكآتيكا ِّ
ص يدقىاتً ًي َّف
اء ى
الن ىس ى
نً ٍحمىةن﴾ ( )111كالصداؽ ألحد ألكثره كال أقمو.

ؾ -كما يؤخذ مف النفقة الكاجبة إذا تجب النفقة بسبب الزكجية كالقرابة ( )161كمعنى
كجكبيا :ممكية مف يستحقيا شرعان كتمتعو بيا مف أنفاؽ كاستيبلؾ كتصرؼ،
كيترتب عمى أخذىا ما يترتب عمى سائر أنكاع الممكيات مف حقكؽ ككاجبات كلذلؾ
النفقة الكاجبة سببان مف أسباب التممؾ المشركعة .كقد بيف صمى هللا عميو كسمـ

أكلكيات النفقة فقاؿ( :إبدأ بنفسؾ ،فتصدؽ عمييا ،فإف فضؿ شئ فؤلىمؾ ،فإف
فضؿ عف أىمؾ شئ فمذم قرابتؾ ،فإف فضؿ عف ذم قرابتؾ شئ فيكذا كىكذا)

(.)166
ؿ -اليبة أك اليدية :كىي التبرع بالماؿ المكجكد المعمكـ أك المجيكؿ الذم تعذر عممو
في حاؿ الحياة ببل عكض ( )166قاؿ النككم :اليبة كاليدية كالصدقة كالتطكع أنكاع

مف البر متقاربة إلى هللا بإعطاء محتاج فيي صدقة ،كاف حممت إلى مكاف الميدم
إليو إعظامان لو كاكرامان كتكددان فيي ىدية كال فيبة ( .)166كاليبة مستحبة لقكلو
صمى هللا عميو كسمـ تيادكا تحابكا ( )167فاليبة مف أسباب التممؾ المشركع ككاف
صمى هللا عميو كسمـ يقبؿ اليدية كيثيب عمييا قاؿ صمى هللا عميو كسمـ :لكدعيت
إلى ذراع أك كراع ألجبت كلك أىدم إلى ذراع أك كراع لقبمت (.)168

ـ -المقطة :كىي في المغة اسـ لما يمقط ( ،)169كفي االصطبلح ىي كؿ ماؿ معصكـ
معرض لمضياع ال يعرؼ مالكو ( ،)16:كاألصؿ فييا ما جاء عف زيد بف خالد
الجيني رضي هللا عنو أف النبي صمى هللا عميو كسـ سألو رجؿ عف المقطة فقاؿ:
أعرؼ ككاءىا أك قاؿ كعاءىا ،كعفاصيا ثـ عرفيا سنة ثـ استمتع بيا فإف جاء

ربيا فادىا إليو (; ،)16فإذا انتيت مدة التعريؼ كلـ يتقدـ لطمب المقطة أحد ممكيا
ممتقطيا.
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ف -الكصية :كسميت الكصية كصية ألف الميت لما كصى بيا كصؿ ما كاف فيو مف
أياـ حياتو بما بعده مف أياـ مماتو ،أما في االصطبلح :فيي األمر بالتصرؼ بعد
المكت ،كالكصية بالماؿ ىي التبرع بو بعد المكت ( )116كأصميا مف القرآف الكريـ
ً
ت إًف تىرؾ ىخي انر ا ٍلك ً
صَّيةي لًٍم ىكالً ىد ٍي ًف
ىح ىد يك يـ ا ٍل ىم ٍك ي
ب ىعمىٍي يك ٍـ ِإ َذا ىح ى
ض ىر أ ى
قكلو تعالى ﴿ :يكت ى
ىى ٍ ى
ً
ً
يف﴾ (.)111
يف بًا ٍل ىم ٍع يركؼ ىحقٌان ىعمىى ا ٍل يمتَّق ى
ىكاأل ٍق ىربً ى

س -االحتطاب :كىك قطع الحطب كجمعو مف أماكف كجكده مما ليست ممكان ألحد
فيصير ممكان لو يتصرؼ فيو تصرؼ المالؾ بممكو مف بيع كنحكه ،كيأخذ مف ثمنو

ما يكؼ بو كجو عف سؤاؿ الناس أعطكه أك منعكه ،كينفؽ منو عمى مطعمو
كمسكنو كممبسو كمف يعكؿ .قاؿ صمى هللا عميو كسمـ( :ألف يأخذ أحدكـ حببلن ،ثـ

يغدكا إلى الجبؿ فيحتطب فيبيع ،فيأكؿ كيتصدؽ ،خير لو مف يسأؿ الناس) (.)116

فنبلحظ مف خبلؿ ما سبؽ مف مجاالت الممكية الفردية التي أباحيا الشرع أف ليا آفاؽ
تنمكية ليست بمقصكرة عمى الفرد الذم يطرؽ أبكابيا بؿ تتعدل إلى المجتمع بالكمية.
كأبرز تمؾ المعطيات التنمكية التي تفرزىا الممكية الخاصة تتمثؿ في أف:

 منيا ما ينمي في المرء نفسيو عالية عزيزة ،كمجاؿ االحتطاب الذم ىك قميؿ في
مؤداه لكنو كثير في مغزاه كمرماه لما فيو مف صكف لكرامة المسمـ كعفتو بإفبلتو مف
المزالؽ التي فييا ميانتو كذلتو ،فببذلو فيما يتسنى لو خير لو مف أف يككف عالة

يتكفؼ الناس.

 كمنيا ما يصقؿ المرء بالشفافية الركحية  ،كمجاؿ الزكاة التي فييا تحرير ألخذىا مف
كىدة الحاجة ،كأشعار لو أنو ليس نسيان منسيان في مجتمعو ،بؿ مجتمعو ييتـ بو

كيرعاه ،كفي ذلؾ كسب كبير لشخصيتو ،كزكاة لنفسيتو ،كىذا الشعكر نفسو ثركة
اليستياف بيا لؤلمة كميا ،إف رسالة اإلنساف عمى األرض ككرامتو عمى هللا تعالى

تقتضياف أال يترؾ لمفقر الذم ينسيو نفسو كربو ،كيذىمو عف دينو كدنياه ،كيعزلو عف
أمتو كرسالتيا ،كيشغؿ عف ذلؾ كمو بالتفكير في سد الجكعة كستر العكرة كالحصكؿ
عمى المأكل (.)116
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يقكؿ سيد قطب رحمو هللا :يكره اإلسبلـ الفقر كالحاجة لمناس ،ألنو يريد أف يعفييـ
مف ضركرات الحياة المادية ليفرغكا لما ىك أعظـ ،كلما ىك أليؽ باإلنسانية كبالكرامة
ً
آد ىـ
التي خص هللا بيا بني آدـ قاؿ تعالى ﴿ :ىكلىقى ٍد ىكَّرٍمىنا ىبني ى
كا ٍلبح ًر كرىزٍقناىـ ِّمف الطَِّّيب ً
اى ٍـ ىعمىى ىكثً و
ات ىكفى َّ
ير ِّم َّم ٍف ىخمى ٍقىنا
ض ٍمىن ي
ى ى ٍ ىى ى ي ى
ى

اى ٍـ ًفي ا ٍلىبِّر
ىك ىح ىم ٍمىن ي
()117
تى ٍف ً
.
ضيبلن ًِ﴾

كلقد كرميـ بالعقؿ كالعاطفة كباألشكاؽ الركحية إلى ما ىك أعمى مف ضركرات
الحياة ما يتيح ليـ فسحة مف الكقت كالجيد ليذه األشكاؽ الركحية كليذه المجاالت

الفكرية فقد سمبكا ذلؾ التكريـ (.)117

 كمنيا ماينمي جسكر المكدة كاأللفة بيف القمكب كاليبة كاليدية ،فيما رمز الصفاء
كعنكاف اإلخاء ،كىما مسحة كجدانية تطير القمب مف كثير مف العمؿ.
 كمنيا ما ينمي كيكسب البنية االجتماعية تماسكان كصبلبة كمتانة .كالمي ارث كالصداؽ

كالنفقة كالزكاة أيضان ،إذا الحدكد بيف الفرد كالمجتمع متداخمة لككف المجتمع ليس إال
بمجمكعة أفراده ،كبالتالي كؿ ما يقكم شخصية الفرد كينمي مكاىبو كطاقاتو المادية

كالمعنكية ىك مف غير شؾ تقكية لممجتمع كترقية لو ،ككؿ ما يؤثر في المجتمع
بصفة عامة يؤثر في أفراده شعركا بذلؾ أـ لـ يشعركا

()118

كعميو كاف لمتشريعات

التي يتممؾ المرء بمكجبيا كالميراث كالزكاة كالصداؽ كالنفقة آثارىا الجميمة كمردكداتيا

الجميمة في تنمية المجتمع إذ كميا تدفع باتجاه تقكية حبائؿ الكد كالكصاؿ ،كصرؼ
الطاقات كالمكاىب نحك كجيتيا التي أرادىا هللا تعالى ال يشغميا عف ذلؾ مشاغؿ
جمع الماؿ الذم يفرضو سكء الكضع كالحاؿ ،بؿ يرتقي بأىدافو ،كيتعالى بتكجيياتو
كاىتمامو كىمكمو عمى مستكل األمة.

 كمنو ما ينمي كيذكي ركح التنافس بيف أف ارد األمة كالجعالة كالسبؽ كالرىاف ،لما فييا
مف استفراغ لمكسع كبذؿ لمجيد كبعث لميمة لبلرتقاء بالنفس كاألمة صكب القمة كما
يمج المرء بيا أبكاب الخير كيقكل عمى تكصيد أبكاب الشر ،كيمضي بيا قدمان في

تحقيؽ الطمكحات كاآلماؿ.
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 كمنيا ما يؤدم إلى التنمية االقتصادية مف خبلؿ التكسعة االقتصادية عمى عمكـ
أفراد الرعية ،كمجاؿ البيكع ،إذ يشتمؿ عمى كجو تنمكم كاضح ،ففي تشريعو تكسعة
مف هللا عمى عباده لما يترتب عميو مف اتساع أمكر المعاش كالبقاء ،كاخماد
لممنازعات ،كالقضاء عمى النيب كالسرقة كالخيانة في قضاء الحاجات كذلؾ عف

طريؽ تبادؿ المنافع بيف الناس كتحقيؽ التعاكف بينيـ.

 كمنيا ما يؤدم إلى تنمية الفرد بتعكيده عمى استغبلؿ المعطيات البيئية ،كالتممؾ
العائد مف جراء صيد الحيكانات كالطيكر البرية كالبحرية ،كىذا المجاؿ ينمي في
النفس لفتو ذكية ،فبل يقؼ المرء عاجز الحيمة ،ذا يد قاصرة كميمة عف تدبير أمره
كتصريؼ شأنو ،إذا ما ألـ بو طارئ ضيؽ عميو معاشو فبل أقؿ مف أف يتقمد فأسو،
كيجيد رميو كينسج شباكو ،ليسد عكزه كيعيؿ أىمو.

 كمنيا ما يدفع باتجاه استنفار الطاقات البشرية كاستثمارىا في تنمية المكارد الغذائية.
كالتمميؾ عبر الزراعة كاحياء األرض المكات كاقطاع اإلماـ ،فيك فضبلن عف ككنو

تحفي انز لمطاقات العاممة ،ففييا أيضان حمكؿ ناجحة لمشكمة البطالة ،عف طريؽ
استغبلؿ األراضي القفراء ،كما ينجـ عنو مف تكسيع قاعدة الممكية الخاصة إف
لؤلغنياء أك الفقراء ،كبالتالي أحداث كفرة اقتصادية في المجتمعات اإلسبلمية.

كبالرغـ مف أف مفيكـ التنمية كامف في المجاالت التي ميدىا الشارع لمممكية الخاصة
إبتداء إال أنو زيادة في تكخي الحيطة كالكقاية عيد إلى إحاطة الممكية الخاصة بسياج مف
القيكد لئبل تنحرؼ عف مسارىا أك تحيد عف إطارىا لذم أبيح ليا أف تعمؿ في ظبللو،
كىذه القيكد منيا ما ييذب طرؽ التكصؿ إلى الممكية كمنيا ما ييذب استخداميا كالتصرؼ
فييا بعد حيازتيا كاقتنائيا.

اس يكميكٍا ًم َّما ًفي األ ٍىر ً
فمما ييذب التكصؿ إلى الممكية الخاصة قاؿ تعالى ﴿ :ىيا أىيُّيىا َّ
ض
الن ي
()114
حبلىالن طىيًبان كالى تىتَّبًعكٍا يخطيك ً
ات َّ
الش ٍيطى ً
 ،فاآلية الكريمة حكت
يف﴾
اف إًَّنوي لى يك ٍـ ىع يد ٌّك ُّمبً ه
ي
ى
ى
ٌ ى
أظير القيكد عمى الممكية الفردية ،فبينت أف الركح الحقيقية لنظاـ الممكية الفردية ما كاف

قائمان عمى الحؿ كالطيبة ،فقكلو تعالى حبلالن أم محمبلن لكـ تناكلو ليست بغصب كال سرقة
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محرمة أك عمى كجو محرـ أك معينان عمى محرـ
كال محصبلن بمعاممة ٌ
طيبان أم مستطابان مستمذان في نفسو غير خبيث كال ضار لؤلبداف كال العقكؿ

كقكلو تعالى:

(.)11:

كمف ىذه القيكد ما ييذب استخداميا كالتصرؼ فييا  ،كالزكاة التي جعمت حقان الزمان في
الماؿ لقكلو تعالىً ﴿ :في أ ٍىمكالً ًي ٍـ ىح ٌّ
مسائً ًؿ ىكا ٍل ىم ٍح يركـ﴾ ( . )119قاؿ قتادة :المراد
كـ * لً َّ
ؽ ىم ٍعمي ه
ى
الزكاة المفركضة ( )166فأخذىا ممف تجب عميو ككضعيا في يد مف تجب لو مف شأنو أف

يحقؽ لكنان مف ألكاف العدؿ االجتماعي كاقترابان بالنظاـ نحك التكازف الذم يحبو هللا في كؿ
شئ ككذلؾ تحقيؽ التكافؿ االجتماعي بيف أفراد المجتمع.

كمف القيكد التي تذىب استخداـ الثركة كالتصرؼ فييا كذلؾ قيد الميراث ،كالميراث ىك
الماؿ المتخمؼ عف الميت كيرمي إلى تفتيت الثركة كاحالتيا إلى ممكيات صغيرة تؤكؿ إلى

أيدم متعددة بدالن مف احتكاء يد كاحدة ليا كمف مزايا نظاـ الميراث في اإلسبلـ أف تكزيعو

يجرم تبعان لمحاجة ،فمما كانت حاجة األكالد أشد مف حاجة االباء باعتبار أكلئؾ مقبميف
كىؤالء مدبريف كاف نصيب األكالد األكبر ،كلما كانت حاجة الذكر أشد مف حالة األنثى،

إذ يقكـ ىك عمى عائمة بينما تؤكؿ األنثى إلى إنخراطيا في صفكؼ عائمة تقكـ عمييا كاف
نصيب الذكر أكبر قاؿ تعالى﴿ :ى لً َّمذ ىك ًر ًمثٍ يؿ ىحظِّ األينثىىي ٍي ًف﴾ (.)666
كىكذا يمضي نظاـ الميراث حكيمان ليؤدم كظيفة اقتصادية عظيمة ( )166يككف التكازف
االقتصادم بيف أفراد المجتمع ثمرة ظاىرة مف ثمارىا.

كمف القيكد عمى الممكية الخاصة أيضان منع الضرر قاؿ صمى هللا عميو كسمـ( :ال ضرر
كال ضرار)

()166

فبحكـ أف ممكية الفرد حؽ كلآلخريف حؽ كجب امتناع اإلنساف عف

الضرر كالضرار لئبل يطغى حؽ ،بؿ يقؼ كؿ عند حدكد حقو ببل إساءة كال تجاكز كال

اعتداء.
الخاتمة

في ختاـ ىذه الدراسة نخمص إلى أىـ النتائج :


إف االقتصاد اإلسبلمي لو كجياف كجو ثابت كآخر متغير .فمف الثابت :أصؿ أف
الماؿ ﵀ كأف البشر مستخمفكف فيو ،كأصؿ تحقيؽ العدالة االجتماعية ،ككذلؾ
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احتراـ الممكية الفردية ،كأصؿ التنمية االقتصادية الشاممة ،كأصؿ ترشيد االستيبلؾ
كاإلنفاؽ.
كمف الكجو المتغير :بياف مقدار حد الكفاية ،كاجراءات تحقيؽ عدالة التكزيع،
كاألخذ باألساليب العممية كالتقنية المبلئمة .كاف النظاـ االقتصادم اإلسبلمي يقر
الممكية بنكعييا الخاصة كالعامة.



كاف مجاالت الممكية الخاصة في اإلسبلـ كميا تحمؿ معاني التنمية سكاء عمى
الفرد في ذاتو أك مجتمعو .فالصيد كاحياء األرض المكات كاقطاع اإلماـ ،كالعمؿ
بأجر لدل اآلخريف ،كالبيكع ،كالزكاة ،كالزراعة ،كالصناعة ،كاالحتراؼ ،كالجعؿ
عمى السبؽ كالرىاف ،كالمير ،كالنفقة الكاجبة ،كاليبة ،كالمقطة كالكصية كاالحتطاب

كميا تحمؿ معاني التنمية في ذاتيا أك في أثرىا.


كاف اإلسبلـ فرض قيكد تيذب استخداـ الممكية الخاصة منيا قيد الميراث كتكزيعو
العادؿ ،كقيد اإلباحة (الحؿ) ،كعدـ الضرر.

التوصيات

(أ) االىتماـ باالساس النظرم في االقتصاد اإلسبلمي ليدرس في الكميات المختصة
كاالستفادة منو في المؤسسات المعنية بالتاصيؿ.
(ب) دعكة الباحثيف في االقتصاد اإلسبلمي لمكشؼ عف مبادئ االقتصاد اسبلمي كالنظاـ
المالي اإلسبلمي عمى كجو العمكـ كمكضكع الدراسة عمى كجو الخصكص.

(ج) مناشدة متخذم القرار االقتصادم كالمالي تطبيؽ ما جاء بو اإلسبلـ في نظامو
االقتصادم كالمالي كاالستفادة عمى كجو الخصكص بما يتعمؽ منيا بالممكية
الخاصة.
(د) الدعكة إلى دراسة االقتصاد اإلسبلمي مف منابعو االصيمة كاالنطبلؽ منو إلى تاسيس
اقتصاد إسبلمي جديد يجمع بيف محكمات الشرع كمقتضيات العصر.
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المراجع
 36الفيومي ،أحمد بن محمد المقري ،)1987( ،المصباح المنير ،بيركت ،مكتبة
لبناف ،ج  ،6ص.2.

 36األصفياني ،الراغب األصفياني ،)1990( ،مفردات ألفاظ القرآف ،تحقيؽ عدناف
داككدم ،دمشؽ ،دار القمـ ،ص .260

 3.سورة لقمان ،اآلية .6.
3.

الشوكاني ،محمد بن عمي الشوكاني ،)1995( ،فتح القدير ،بيركت ،دار

35

ابن عبد السالم العز ،قكاعد األحكاـ ،بيركت ،دار الجيؿ 6.00 ،ىػػ ،ج ،6ص .66.

المعرفة ،ج  ،6ص..00

 32العربي ،محمد عبد هللا ،)1981( ،االقتصاد اإلسبلمي ،مصر ،مطبكعات
اإلدارة العامة باألزىر6.20 ،م ،ص ،6الخطيب ،محمد بف إبراىيـ ،مف مبادئ

االقتصاد اإلسبلمي ،الرياض ،مكتبة التكبة ،ط 6..6 ،.م ،ص ،66كالفنجرم،

محمد شكقي ،المذىب االقتصادم في اإلسبلـ ،عكاظ لمنشر كالتكزيع ،ص.62
36

الفنجرم ،المذىب االقتصادم في اإلسبلـ ،ص  6.كما بعدىا.

32

سورة النور ،اآلية ...

3.

سورة الحديد ،اآلية .6

 360ابن عاشور محمد الطاىر ،)1984( ،التحرير كالتنكير ،تكنس ،الدار التكنسية
لمنشر ،ج ،1:ص.661

 366سورة البقرة ،اآلية .622

 366سورة التوبة ،اآلية 360.
 36.عموان عبد هللا ناصح ،)1983( ،التكافؿ اإلجتماعي في اإلسبلـ ،القاىرة ،دار
السبلـ ،ط ،5ص3.5

 36.الرازي محمد فخر الدين ،)1992( ،التفسير الكبير ،بيركت ،دار الفكر ،ج 65
ص.662

 365سورة الحشر ،اآلية .6
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 362الشوكاني ،فتح القدير ،ج  ،5ص.6..
 366سيد قطب في ظالل القرآن ،)1990( ،بيركت ،دار الشركؽ ،ط ،66ج ،2
ص..56.

 362أخرجو البخاري ،أبو عبد هللا محمد بن اسماعيل ،صحيح البخارم ،ضبط
كترقيـ كفيرسة مصطفى ديب الغا ،ط ،.بيركت ،دار ابف كثير .6.. ،كتاب

الزكاة ،ج  6ص  506رقـ  ،6..6مسمـ ،أبك الحسيف بف الحجاج القشيرم،
الصحيح بشرح النككم ،ضبط كترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي ،بيركت ،دار

الكتب العممية .كتاب اإليماف ،ج 6ص 626رقـ .6.

 36.العبادي ،عبد السالم ،الممكية في الشريعة اإلسبلمية6..6 ،هــ ،عماف ،ج6
ص ،650الخطيب ،مف مبادئ االقتصاد اإلسبلمي ،ص.56

 360سورة النساء ،اآلية .30

 366ابن عاشور ،التحرير كالتنكير ،ج  ،5ص3.6
 366سورة المائدة ،اآلية ..2

 36.مسمم ،صحيح مسمـ ،كتاب البر كالصمة ،ج  ،.ص.6.22
 36.سورة العاديات ،اآلية .2

 365سورة اإلسراء ،اآلية .600
 362سيد قطب ،)1958( ،العدالة اإلجتماعية في اإلسبلـ ،مصر ،الطبعة ،5
عيسى البابي الحمبي كشركاه ،ص.166

 366سورة ىود ،اآلية .26

 362ابن عاشور ،التحرير كالتنكير ،ج  ،66ص ،602الشككاني ،فتح القدير ،ج
 ،6ص.2..

 36.سورة الجاثية ،اآلية .6.

 3.0أحمد بف حنبؿ ،المسند ،طبعة المكتب اإلسبلمي كبيامشيا كنز العماؿ
لؤللباني ،ج  ،.ص.6.6
73

Vol 3.No1, 2014

Sudan Academy of Sciences Journal of Economic and Social Studies -

 3.6يحي بن شرف النوري ،)1980( ،تحرير ألفاظ التنبيو ،تحقيؽ زىير الشاكيش،
الطبعة الثانية ،بيركت ،المكتب اإلسبلمي ،ص.606

 3.6سكرة اإلسراء ،اآليتاف  62و.66
 3..سكرة النساء ،اآلية .5

 3..الفنجري ،المذاىب االقتصادية في اإلسبلـ ،ص.6.

 3.5أثر تطبيق االقتصاد اإلسالمي في المجتمع ،مف البحكث المقدمة لمؤتمر
الفقو اإلسبلمي ،الذم عقد في جامعة اإلماـ محمد بف سعكد سنة 16;8ى ػ

نشر دار الثقافة ،6.26 ،ص32
 3.2سورة النجم اآليات3.6 – .. ،

 3.6سورة األنعام اآليتان.62. – 626 ،
3.2
3..

سورة الجمعة ،اآلية 360

الشوكاني ،فتح القدير ،ج  ،5ص.662

 3.0المرجع نفسو ،ج  ،5ص 3662

 3.6المرجع نفسو ،ج  ،5ص...5
 3.6سورة المزمل ،اآلية .60

 3..البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب المزارعة ،ج  ،6ص ،266رقم ،66.5مسمـ
صحيح مسمـ ،كتاب المساقاة ،ج  ،60ص ،622رقم 3655.

 3..سميمان عمر الطماوي ،عمر بف الخطاب كأصكؿ اإلدارة الحديثة ،دار الفكر
العربي ،القاىرة ،ص.56

 3.5سورة آل عمران ،اآلية .660
 3.2سورة النحل ،اآلية ...

 3.6سورة الكيف ،اآلية ..0
 3.2نور الدين عمي الييثمي ،مجمع الزكائد ،دار الكتاب العربي ،بيركت ،الطبعة
الثالثة ،ج  ،6ص..2
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 3..سيف الدين اآلمدي ،)1982( ،اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،بيركت ،دار
الكتب العممية ،ج ،6ص3652

 350إسماعيل صبري عبد هللا ،)1976( ،نحك نظاـ اقتصادم عالمي جديد ،مصر،
الييئة العامة المصرية لمكميات األزىرية ،ص .660

 356سورة الطالق ،اآلية .6
 356الشوكاني ،فتح القدير ،ج  ،7ص..00

 35.البخاري ،صحيح البخارم ،كتاب األطعمة ،ج  ،5ص 6026رقم  ،5600مسمـ
صحيح  ،كتاب الزىد ،ج  ،62ص ،.0.رقم .6.60

 35.سورة الفرقان ،اآلية .26

 355سورة األعراف ،اآلية ..6
 352النسائي ،سنف النسائي ،بيركت ،الطبعة األكلى ،دار الكتب العممية ،6..6،

كتاب الزكاة ،ج  ،6ص ،5.0رقم  ،6...ابف ماجة ،سنف ابف ماجة ،تحقيؽ
محمد فؤاد عبد الباقي ،بيركت ،دار إحياء التراث العربي ،6.22 ،كتاب
المباس ،ج  ،6ص ،62.رقـ .6.0.

 356الييثمي ،مجمع الزكائد ،ج  ،60ص.6..
 352سورة النساء ،اآلية ..2

 35.مسمم ،صحيح مسمـ ،كتاب اإليماف ،ج  ،6ص ،622رقـ ..6

 320ابن ماجة ،سنف ابف ماجة ،كتاب الزىد ،ج  ،6 ،6ص ،.06 ،622رقم 3...2 ،.6
 326محمد بن جرير الطبري ،تاريخ الرسؿ كالممكؾ ،تحقيؽ محمد أبك الفضؿ
إبراىيـ ،دار المعارؼ ،القاىرة ،الطبعة الرابعة ،ج  ،.ص ..2

 326عمي جريشة ،)1988( ،ديف كدكلة ،مصر ،دار الكفاء لمنشر كالتكزيع ،الطبعة
الرابعة ،ص.5.

 32.الخطيب ،مف مبادئ االقتصاد اإلسبلمي ،ص.56

 32.مصطفى جامع ،مبادئ االقتصاد الكمي ،جدة ،دار المجتمع16;; ،ىػ،
ص.6.6
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 325محمد عبد هللا العربي ،)1972( ،النظـ االقتصادية ،القاىرة ،ج  ،6ص.66
 322عبد هللا مختار يونس ،)1987( ،الممكية في الشرعية اإلسبلمية ،اإلسكندرية،
ص.26

 326سورة آل عمران ،اآلية .6.

 322محمد قطب ،اإلنساف بيف المادية كاإلسبلـ ،الطبعة الثانية ،مطبعة عيسى
الحمبي ،ص.62

 32.جمال الدين أبي المحاسن بن المبرد ،)1991( ،الدر النقي في شرح ألفاظ
الخرقي ،إعداد رضكاف مختار ،جدة  ،دار المجتمع ،ج  ،.ص.66.

 360سورة المائدة ،اآلية ..2

 366حسن عمي الشاذلي ،)1979( ،االقتصاد ااإلسبلمي ،القاىرة ،ص.6.2
 366أبو داود ،سنف أبي داكد مصطفى الحمبي ،القاىرة ،كتاب الخراج ،ج ،6
ص.52.

 36.بياء الدين المقدسي ،العدة شرح العمدة طبعة مطبعة حراء ،ص .652
 36.الرازي ،مختار الصحاح ،ص.5..

 365أبو يوسف1390( ،هــ) ،الخراج ،القاىرة ،المطبعة السمفية ،ص.26
 362العربي ،االقتصاد اإلسبلمي ،ص..06

 366البخاري ،صحيح البخارم ،كتاب البيكع ،ج  ،6ص ،62.0رقم .6.22
 362ابن المبرد ،الدرالنقي في شرح ألفاظ الحزقي ،ج  ،6ص...0
 36.سورة البقرة ،اآلية .665

 320أحمد بن حنبل ،المسند ،ج  .ص ،.رقم ..6..
 326عبد هللا بن قتيبة ،)1977( ،غريب الحديث ،تحقيؽ عبد هللا الجبكرم ،بغداد،
مطبعة العاني ،ج  ،6ص.62.

 326منصور بن يونس البيوتي ،)1961( ،كشاؼ القناع ،القاىرة ،مكتبة العركبة،
ج  ،.ص.622

 32.سورة البينة ،اآلية 35
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 32.سورة التوبة ،اآلية .20
 325سورة الرعد ،اآلية ..

 322البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب المزارعة ،ج  ،6ص ،266رقـ .66.5

 326أبو عبد هللا الحاكم ،)1998( ،المستدرؾ عمى الصحيحيف ،بيركت ،دار
المعرفة ،ج  ،6ص.50

 322الخطيب ،مف مبادئ االقتصاد اإلسبلمي .ص.22
 32.سورة الحديد ،اآلية .5

 3.0سورة األعراف ،اآلية .62
 3.6يوسف القرضاوي ،)1975( ،مشكمة الفقر ككيؼ عالجيا اإلسبلـ ،الطبعة
الثانية ،ص.55

 3.6ابن المبرد ،الدر النقي ،ج  ،.ص.520
 3..سورة يوسف ،اآلية .66

 3..أبن كثير ،)1994( ،تفسير القراف العظيـ ،الطبعة الثانية ،بيركت ،المكتبة
المصرية ،ج  ،6ص..06

 3.5القرطبي ،)1935( ،الجامع ألحكاـ القرآف ،القاىرة ،مطبعة دار الكتب
المصرية ،ج  ،.ص.6.6

3.2

البخاري ،صحيح البخارم ،كتاب اإلجارة ،ج  ،6ص ،62.رقـ ،6652

3.6

ابن المبرد ،الدر النقي ،ج  ،.ص .6..

مسمـ ،صحيح مسمـ ،كتاب السبلـ ،ج  ،.ص ،606رقـ .6606

3.2

ابن ماجة ،سنف ابف ماجة ،كتاب الجياد،ج  ،6ص ،6.2رقـ .6.62

3..

البيوتي ،كشاؼ القناع ،ج  ،.ص .656

 3600سورة النساء ،اآلية ..

 3606البيوتي ،كشاؼ القناع ،ج  ،.ص..60

 3606مسمم ،صحيح مسمـ ،كتاب الزكاة ،ج 6ص 2.رقم 3..6
 360.البيوتي ،كشاؼ القناع ،ج ،.ص.560
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 360.النووي ،لغات التنبيو ،ص.52
 3605البخاري ،األدب المفرد ،)6...(،باب قبكؿ اليدية ،ص ،666رقم ..26
 3602اإلمام أحمد ،المسند ،ج  ،6ص..6.
 3606ابن المبرد ،الدر النقي ،ج _.552

 3602سيد سابق ،فقو السنة ،بيركت ،دار الكتاب العربي ،ج  ،.ص.6.6
 360.البخاري ،صحيح البخارم ،كتاب العمـ ،ج  ،6ص ،.2رقم ..6
 3660ابن المبرد ،الدر النقي ،ج  ،.ص.525
 3666سورة البقرة ،اآلية .620

 3666البخاري ،صحيح البخارم كتاب الزكاة ،ج  ،6ص  ،5.2رقـ .6.60
 366.يوسف القرضاوي ،)1991( ،فقو الزكاة ،بيركت ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة
الثانية ،ج ،6ص ،265عيد عبد الحميد ،األمف كاألماف ،ج  ،6ص.660

 366.سورة اإلسراء ،اآلية .60

 3665سيد قطب ،العدالة اإلجتماعية في اإلسبلـ ،الطبعة الخامسة ،مطبعة عيسى
الحمبي ،ص ،6.6عيد عبد الحميد ،األمف كاألماف ،ج  ،6ص .660

 3662يوسف القرضاوي ،فقو الزكاة ج  ،.ص .220
 3666سورة البقرة اآلية .622

 3662إبن كثير ،تفسير القرآف العظيـ ،ج  ،6ص ..62
 366.سورة المعارج ،اآليتاف 365 – 6.

 3660الشوكاني ،فتح القدير ،ج  ،5ص ..52
 3666سورة النساء اآلية .66

 3666جريشة ،ديف كدكلة ،ص .2.

 366.الحاكم ،المستدرؾ ،ج ،6ص ،.2.كقاؿ صحيح اإلسناد عمى شرط مسمـ،
ابف ماجة ،سنف ابف ماجة  ،كتاب األحكاـ ،ج  ،6ص.666
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Abstract
This study .dealing with very important topic which is private
property and its developmental aspects in Islamic Economics .The
study provides a definition to Islamic economics Linguistic cally
and as a term. The origins on which Islamic economics is based are
also discussed, the fixed and the changeable according to time and
situations. The study also deals with private property in Islam and
the development aspects in it. In addition to some limits that
organize private property.
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Evaluation of a Training program in Communication
Skills from Perspective of Livestock Facilitators in
Toker Area
Mahmoud Hassan. Ibnouf6
ABSTRACT
This study presents the processes of the planning, implementation,
and evaluation of a training program in communication and
facilitation skills aimed at enhancement of the capacity of the
livestock facilitators in Tokar area, Red Sea State. Facilitators
training are used in the processes of adult education to effectively
applying the communication and facilitation skills to help local
communities to identify their needs and problems. The livestock
facilitators have a role to play; they are involved in the process of
awareness raising and diffusion of agricultural innovations. They are
also expected to facilitate the process of group decision making
aiming at improving local rural communities. The participants of
this training program were the livestock facilitators. Eleven trainees
attended the training program during the period of 27-30/9/2010. the
planning of the training program was conducted according to
specific limitations included the educational situation, different
characteristics of the target groups and the training contents. The
training procedure was patterned according to the principles of adult
education. An extensive review of literature and consultations with
subject-matter specialists were conducted by the researcher to
identify the most important competencies in communication and
facilitation needed by the livestock facilitator.
The results of the study indicated that 10 competency statements in
communication and facilitation skills were determined to build the
capacity of the facilitators. The appropriate training methods were
selected and the main educational objectives were set up according
6

Universuty of Bahri – Khartoum North

80

Sudan Academy of Sciences Journal of Economic and Social Studies -

Vol 3.No1, 2014

to different educational situation. The pre-test and post-test survey
was carried out by the researcher to test the trainees knowledge and
skills before and after the training program. The questions covered
selected competencies in the areas of communication and facilitation
skills needed by the livestock facilitators. The results of the pre-test
survey indicated that the trainees have limited competencies in the
areas related to communication and facilitation skills. The results of
the post-test survey indicated that the trainees acquired knowledge,
skills and attitudes in different areas of the program. These results
reflect the effectiveness of the training program in building the
capacity of the trainees and provide them with the important
competencies. The findings of the study indicated that the trainees
as a group were satisfied with the program; the program was
designed according to their needs; the program was worthwhile and
very interesting; and the program provided them with different
competencies which will help them to improve their communities
and the livestock production. The study produced general
recommendations to serve as a basis for developing an ideal
framework for planning, implementation and evaluation of training
programs in communication and facilitation skills to build the
capacity of the livestock facilitators.
INTROTION
Experience with agricultural and rural development has revealed
that the extent to which farmers possess the knowledge, skills and
favourable attitudes concerning the technological advances that can
increase production, is one of the most important factors accounting
for the success or failure of many development programs. It has
been demonstrated that improved agricultural technologies, once
made available, are either not used at all or misused by farmers. The
critical factor explaining the differences, for example, between
obtaining 1000 kg of wheat per hectare or 4000 kg, is not related to
objective conditions affecting production such as soil quality,
amount of moisture available, temperature during the growing
seasons, etc. but rather, it is the qualify of decisions made by
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farmers concerning the various steps in the production process and
the skillful implementation of these steps. Increasingly, farmers are
required to work in groups, and overall farming effectiveness
increasingly depends on an individuals ability to facilitate group
work(1).
Groups that need to make decisions or engage in a planning process
often find that using a facilitator makes this process more efficient
and easier for everyone involved. A good facilitator can keep
meetings focused on the subject of discussion or on dealing with the
problem at hand; remind participants to consider the broader context
of the issues; provide a neutral perspective and manage the process;
move meetings along in a timely manner; help the group achieve
useful meeting outcomes; and give the group a sense of
accomplishment (2). Communication skills are critical for a
facilitator. How you communicate, a side from the substance of the
event can make a difference in gaining support and moving things
along efficiently and effectively. Some skill points for
communicating include active listening modeling judgmental and
focusing attention (3). The livestock extension administrators have
realized the importance to build-up facilitation skills of the livestock
facilitators and to facilitate group to create an enabling environment
for participatory decision making.The livestock facilitators have a
critical role to play; they are involved in the process of awareness
raising and diffusion of livestock innovations; on-farm trials and
data collection. They are also expected that to provide informal
support and developing facilitative leadership.
Objectives of the study
The purpose of this study was to develop a training program to
contribute to the enhancement of the capacity of livestock
facilitators to effectively applying the communication and
facilitation skills. The specific objectives of the study were as
follows:
1. To develop a list of the most important competencies in
communication and facilitation skills needed by the livestock
facilitators in Toker area.
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2. To develop and organize learning experiences and teaching
strategies to effectively applying the communication and
facilitation skills to: (a) increase the quality of group
decision; (b) increase group commitment to decisions; (c)
enhance relationships among team members; and (d) achieve
group harmony and collaboration.
METHODOLOGYPARTICIPANTS
The participants of the training program were 11 livestock
facilitators in Toker area, Red Sea State. The program was
conducted during the period of 27-30/9/2010, as a part of the Sudan
Productive Capacity Recovery Program – Capacity Building
Components (SPCRP-(BC), which organized by the Food and
Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
Development of the training program
An extensive review of literature and consultation with subjectmatter specialists were conducted to identify the most important
competencies in the area of communication and facilitation skills
strongly needed by the livestock facilitators in Toker area. Boyles
(1981) (4) suggested model for identifying needs was utilized as a
basis for determining needs, establishing objectives and developing
the training program. The training procedure was patterned
according to Freires (1974) (5) dialogue through operational
workshop method. Formative and summative evaluation plans were
developed.
Training methods
Literature related to methods of teaching adults was reviewed and
consultations with subject-matter specialists were conducted to
select appropriate teaching methods and techniques. The main
methods and techniques used in the facilitation of each training
lession were summarized as follows:
1. Lecture.
2. Participatory learning.
3. Open discussion.
4. Brainstorming techniques.
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Revision of the group work.
One to one interview.
Exchange of experience and opinion.
Motivational techniques.

RESULTS AND DISCUSSION
Development of competency statements
The results of this study indicated that 10 competency statements in
communication and facilitation skills were identified as important
for the livestock facilitators.
These competency statements were classified as follows:
1. Concept and process of facilitation.
2. Importance of the facilitation process to the livestock
facilitators.
3. Communication process and its elements.
4. The role of facilitators.
5. Personal traits of the facilitators.
6. Adult education principles.
7. Techniques and tools for facilitating.
8. Guidelines for effective brainstorming.
9. Importance of the body language.
10. Listening techniques.
Development of lessons objectives
The main lessons objectives were set up and summarized as follows:
By the end of these lessons the trainees of the livestock facilitators
should be able to:
1. Understand the concept of facilitation.
2. Understand the importance of the facilitation process for the
livestock activities.
3. Describe "the five" basic roles of the facilitators.
4. Understand the application of fundamental adult education
principles.
5. Identify the traits of excellent facilitators.
6. Identify different types of personalities.
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7. Understand the techniques of dealing with different types of
personalities.
8. Generate ideas quickly.
9. Understand the questioning and summarizing techniques.
10. Understand the importance and application of the body
language.
Knowledge and skills gained by participants
Fifteen questions developed and used by the researcher to test the
trainees' knowledge and skills before and after the training program.
The questions covered selected competencies in the areas of
communication and facilitation skills strongly needed by the
livestock facilitators.The results of the pre-test survey indicated that
the trainees have limited competencies in the areas related to
communication and facilitation skills.The results of the post-test
survey indicated that the level of knowledge and skills gained by the
trainees through the four days is very significant. Table (1) shows
that 27.3% of the trainees have basic knowledge and skills about the
topics of the traning course, 45.4% have good knowledge, while
only 27.3% have very good knowledge before the training program.
The table also indicated that 100% of the trainees obtained very
good knowledge and skills after the training program.
Table No (1): Results of the pre-test and post-test survey
Types of test
Poor
Pass
Good
Very good
0
27.3
45.4
27.3
Pre-test
0
0
0
100
Post-test
Lesson learned and results achieved
The lesson learned of each step of the training program were
summarized as follows:
(A) Development of the training materials:
- Ability to plan and prepare training materials.
- Ability to organize and evaluate training materials.
(B) Selection of the participants and venue of the training:
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Ability to select the participants according to the criteria.
Ability to identify suitable location and training for the
program.
(C) Implementation process:
- Ability to help participants to generate ideas.
- Ability to present appropriate information and to obtain
feedback.
- Ability to diagnose common problems and to prescribe
proper solutions.
(D) Results achieved:
The following is a list of different types of sessions which benefit
from the training program:
- Visioning, confidence, flexibility, active listening,
intuition and responsiveness.
- Problem solving, open discussion, brainstorming, focus
groups and team building.
Program evaluation and observations
The results of overall evaluation for this learning program revealed
that the participants were satisfied with the program content and
found the topics covered very relevant to their work. Moreover, they
highly appreciated the facilitator and the training opportunity given
to get the real experience to practice their newly acquired skills from
the class.
The most important comments and observations were summarized
as follows:
- The location and timing of the program were suitable.
- The training program was well organized.
- The participants are considered somewhat more
competent in community relations, farm visits and less
educated.
- The participants have the right background to positively
interest and obtain new competences.
- The participants as a whole are highly confident in their
ability to successfully facilitate different groups.
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Recommendations
The researcher recognizes the needs to initiate and established
general recommendations to serve as a basis for developing an ideal
framework for planning training programs for the livestock
facilitators:
1. The livestock facilitators will have to become more
knowledgeable in the area related to technical competencies
in livestock production.
2. The project staff should continue to develop and enlarge
follow-up survey to determine the effectiveness of the
training program.
3. The emphasis of the proposed follow-up survey should not
merely be on "knowing" but rather on "making use of what
is known".
4. A follow-up survey should be considered by the project staff
to determine the participation level of the former trainees in
the project activities.
5. Additional activities should be organized by the project staff.
These activities include: family events, tours, and on-farm
instruction.
6. Incentives should be provide to the livestock facilitators to
support the sustainability of the facilitation process.
7. The results of this study should be considered in the
planning for the future training programs purpose to
elaborate of its expertise in this matter.
8. The results of this study should also be shared with the
trainees, local leaders, and the administrator of the (SPCRPCBC).
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المستخمص
تسػػتعرض ىػػذه الد ارسػػة عمميػػات تخطػػيط كتنفيػػذ كتقػػكيـ برنػػامج تػػدريبي فػػي مجػػاؿ ميػػارات
االتصػػاؿ كالتيسػػير ييػػدؼ إلػػى تأىيػػؿ قػػدرات الميس ػريف الػػذيف يعممػػكف فػػي مجػػاالت تنميػػة
الثػػركة الحيكانيػػة بمنطقػػة طػػككر ،كاليػػة البحػػر األحمػػر .كيػػتـ اسػػتخداـ تػػدريب الميسػريف فػػي
عممي ػػات تعم ػػيـ الكب ػػار لتطبي ػػؽ مي ػػارات االتص ػػاؿ كالتيس ػػير بفعالي ػػة لمس ػػاعدة المجتمع ػػات
الريفيػ ػػة لمتعػ ػػرؼ عمػ ػػى احتياجاتيػ ػػا كمشػ ػػكبلتيا .كيكمػ ػػف دكر الميسػ ػػر فػ ػػي التكعيػ ػػة كنشػ ػػر

المسػػتحدثات الزراعيػػة كتقػػديـ الػػدعـ غيػػر الرسػػمي كتيسػػير عمميػػة إتخػػاذ القػ اررات الجماعيػػة
بغية النيكض بالمجتمعات الريفية المحمية.
شػػارؾ فػػي ىػػذا البرنػػامج التػػدريبي عػػدد  66ميسػػر خػػبلؿ الفت ػرة 6060/./.0-66ـ .كتػػـ
تخطيط البرنامج التدريبي كفقان لمحددات تتضمف المكقؼ التعميمي كالمجمكعات المسػتيدفة

كخصائصػػيا المختمفػػة كطبيعػػة المحتػػكل التػػدريبي كاإلىتػػداء بأسػػس كمنػػاىج تعمػػيـ الكبػػار.
كق ػ ػ ػػاـ الباحػػ ػ ػػث بػػ ػ ػػاإلطبلع عم ػ ػ ػػى الم ارج ػ ػ ػػع كالمصػػ ػ ػػادر كالد ارس ػ ػ ػػات الس ػ ػ ػػابقة كاستش ػ ػ ػػارة
اإلختصاص ػ ػ ػػييف فػ ػ ػ ػػي مج ػ ػ ػػاؿ ميػ ػ ػ ػػارات االتص ػ ػ ػػاؿ كالتيسػ ػ ػ ػػير لمتعػػ ػ ػػرؼ عمػ ػ ػ ػػى الكفايػ ػ ػ ػػات

 Competenciesالميمة كالتي يحتاج إلييا الميسريف.

كقػد أكضػػحت نتػائج الد ارسػػة أف  60كفايػات رئيسػػية فػػي مجػػاالت االتصػاؿ كالتيسػػير قػػد تػػـ
تحديدىا كاختيارىا لتأىيؿ قدرات الميسريف ،كما تػـ أيضػان إختيػار الطػرؽ التدريبيػة المناسػبة
كصياغة األىداؼ التعميمية لكؿ درس كفقػان لمحػددات تتصػؿ بػالمكاقؼ التعميميػة المختمفػة.

قاـ الباحث بكضع اإلختبار القبمػي كالبعػدم لممتػدربيف فػي بدايػة كنيايػة البرنػامج التػدريبي،
كشػمؿ اإلختبػار بعػػض األسػئمة الميمػػة كالمرتبطػة بميػػارات االتصػاؿ كالتيسػػير التػي يحتػػاج
إلييػػا الميسػريف فػػي عمميػػـ .كأشػػارت نتػػائج اإلختبػػار القبمػػي إلػػى أف جميػػع المتػػدربيف لػػدييـ

معارؼ كميارات محدكدة ،كما أشارت نتائج اإلختبار البعدم إلى أف المتدربيف قػد إكتسػبكا
خبلؿ فترة البرنامج معارؼ كميارات كاتجاىات فػي جميػع المجػاالت المطمكبػة ممػا يكضػح
فعالية البرنامج في صقؿ مقدرات المتدربيف كاكسابيـ الكفايات الميمة.
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كأظيػػرت نتػػائج تقػػكيـ البرنػػامج أف جميػػع المتػػدربيف قػػد أكضػػحكا بػػأنيـ ارض ػكف تمام ػان عػػف

البرنػامج .كالػػذم قػػد تػػـ تخطيطػػو كفقػػا إلحتياجػاتيـ كقػػد حقػػؽ رغبػػاتيـ كاىتمامػػاتيـ كأضػػاؼ
إلييـ قدرات متعددة سكؼ تساىـ في النيكض بمجتمعاتيـ المحمية كتنمية الثركة الحيكانية.

كتكصػػمت الد ارسػػة إلػػى صػػياغة بعػػض التكصػػيات العامػػة كالتػػي تتمثػػؿ فػػي أىميػػة تصػػميـ

نم ػػكذج مثػ ػالي يي ػػدؼ إل ػػى تخط ػػيط كتنفي ػػذ كتق ػػكيـ البػ ػرامج التدريبي ػػة ف ػػي مج ػػاؿ ميػ ػػارات
االتصاؿ كالتيسير لتأىيؿ قدرات الميسريف في مجاالت تنمية الثركة الحيكانية.
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Gender Gap in Employment in Sudan
An Empirical Study for Sudan Railways Corporation
and Gezira Scheme (1990/2006)
Adel Ali Ahmed Mohamed, Intisar Ali Ahmed Khalid

ABSTRACT
This study investigated the behavior of the gender gap in
employment in two corporations in Sudan, namely Sudan Railways
Corporation and Gezira Scheme over the period (1990 - 2006). The
analyses are based on secondary data collected from the Personnel
Affairs Office of Sudan Railways Corporation and Sudan Gezira
Scheme. The ordinary least squares (OLS) method is adopted to
estimate the trends of males participation (M), females participation
(F) and ratio of females to males participation (P). The trend
coefficients are then used to compute compound growth rates of
these variables.The results of the study reveal that while both males
and females participation for Sudan Railways Corporation (SRC)
have exhibited negative growth rates, it is the significantly lower
growth rate of males participation that has given rise to the positive
growth in the ratio of females to males participation. For Sudan
Gezira Board (SGB), the results suggest a real improvement in
women empowerment since the growth in females to males
participation is found to be mainly due to the positive growth in
females participation.
INTRODUCTION
Gender refers to different roles that men and women play in a
society as well as to the right, and responsibilities associated with
these roles. In this sense, gender differs from “sex” which refers to
the biological and physiological differences between men and
women (Population Report, 1998).
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The empowerment of women and improvement of their economic
status are highly important. It is estimated that over 40 percent of
the world labour force are females. In some regions, such as subSaharan Africa, working women are estimated to be 50 percent of
the labour force. In other areas, such as China, Vietnam, the Russian
Federation and Central Eastern Europe, womens participation rates
in different activities are high, reaching almost 50 percent (Ruth
Dixon, 2000). Sudan is one of the North African and Middle East
countries, which are characterized by very low females participation
rates.
Womens increased participation and changing position in the labour
force is one of the most significant transformations the world has
experienced in recent decaades. Thus the the the International
Conference on Population and Development 1994 held in Cairo
recognizes that womens empowerment and their political, social,
economical and health status are highly important in their own right.
According to the ILO (1993) estimates, only one in ten or so of
African adults earn a wage in the informal sector or a salary from a
formal employment. In addition, women are unequally represented
in the modern setting of the economy, where they tend to have
mainly low – status occupations or low – paid jobs (Christine
Oppong and Rene Wery, 2001). Most of the women registered as
economically active are found either in agriculture or in low
productivity, home – based activities. This explains the limited
economic role played by women in the countries.
Why Gender Gap in Employment?
A ccording to the 1993 population census, the labour force
participation rate from tha total population in Sudan is estimated at
51.4 percent for males and 7.8 percent for females making a gender
gap of 43.6 percent. The economic activities in which women
participate are mainly agriculture, trade and small-scale
manufacturing. According to the 2001-population data sheet, the
labour force participation rate from the total population was 32.1
percent for both sexes in the northern states of Sudan and 17.8
percent for females. Women engage mainly in agriculture, trade and
manufacturing and have little or no access to other jobs. For this
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reason, the number of the unemployed was higher for women than
for men. In other words, men have an advantage over women in
employment opportunities.
The importance of the paper stems from the fact that women play a
paramount role in the society through participation in different
activities. According to some studies, womens total working time
exceeds that of men by two hours or more in most LDCs. So, a
reduction in the gender gap in employment (increasing the chances
of women in work) may have an important positive impact on the
development process.
Objectives:
The main objective of this paper is to shed some light on the gender
gap in employment in Sudan. Also beside others specific objectives
such as, to estimate the trends of males partictipaton (M), females
participation (F) and ratio of females to malles participation (P).
Furthermore, the paper aims at examining from an empirical point
of view the growth in the ratio of females – males participation in
the labour force in the sudan, and the relative importance of each
these variables to the growth in this ratio.
Hypothesises:
- The male female particepation is equally destributed in
Sudanese institutions
- There isn, t any gender gap in the employement in SRC
institute.
- There isn,t any gender gap in the employement in SGB
institute
Gender Gap in Sudan and Worldwide:
In the Sudan agriculture constitutes the backbone of the economy
and the most important source of family income and employment. It
provides employment for approiximately 78 percent of the labour
force. Modern industry plays a relative smaller role in the economy,
accounting for less than 12 percent of thr GDP in recent yeare.
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Table No (1): below summarizes the percentage of labour force
by sector in Sudan during the period (1980-1995).
1985
1990
1995
2000
Sector
71
68
65
62
Agriculture
7
8
9
11
Industry
21
23
25
27
Service
Source: African Development Report, 2001

Percentage of Labour Force by Sector in Sudan (1985-2000).
It is observed from the above table the most labour force in Sudan is
engaged in agriculture sector, while very few are engaged in the
industrial sector.
The economic activities in which women participate are mainly
agriculture, trade and small-scale manufacturing (Badri,1999). It has
been argued that a considerable increase in overall productivity
could be achieved if women were given greater recognition, modern
tools, training and access to employment in formal sector.
Furthermore, womens economic contributions, such as fetching
water, gathering wood and producing food for the family, are
invariably overlooked by official statistics. Also womens economic
remuneration has always been lower than men, resulting partly from
sex discrimination and segregation in employment.
Beshir (1977) noted that the educational selsction process in the
Sudan not only discourages technical training but also fails to make
use of women, a very large potential labour force, who can work
effectively at professional, technical and clerical levels. The
potential contribution of women in the labour force, however, is
probably offset by traditional and religion-oriented sanctions still
imposed on women in some parts of the country.
The impact of changing economic conditions on womens
involvement in the labour market is mediated by social relations of
gender in each society that determine, among other things, the
sexual divisions of labour, the distribution of material and social
resources, and the nature and degree of male power and privilege.
Gender system affects both the supply of and demand for female
labour. In turn, social structural changes in the labour market can
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challenge the traditional gender system by offering new
opportunities to women and girls.
The sex segregation of occupation, which often occurs together with
racial and ethnic segregation, is one of the most visible
manifestations of labour market segregation. Although declining in
some countries, stereotype sex discrimination continues to
circumscribe womens opportunities and to steer girls and women
into low paid jobs (Omer and William, 1994). This has given rise to
a widening gender gap defined as the difference between men and
women in benefit, opportunities, and access to resources.Gender gap
in employment is defined as the difference between the participation
rates of males and females.
The importance of women contribution to national development was
initially articulated at the United Nations International Conferences
for women held in Maxico City in 1975 as in conferences at the
national levels throughout the United Nations Decade for Women
(1975-1985).
In the United States, Canada, the United Kingdom, Italy and
Germany the female share of the rapidly growing part – time labour
fprce ranges from 79 to 95 percent (Bardasinal and Gornik, 2000).
The high probability of working part – time is found among married
mothers, flowed by married women without children, single mothers
and single women without children. Today in U.S women make up
almost half of the workforce. Since 1960, the proportion of single
women in the workforce has jumped from 58.6 percent to 66.4
percent. While the proportion of working married women has
climbed from 31.9 percent to 59.4 in that time. Also females
participation rate in labour force in Buenos Aires has risen rapidly
during the past two decades, reaching 46 percent in 1995. Women in
Europe also take an increasing propprtion of the new jobs
(Employment in Europe, 1996). Then between (1980-1997) womens
economic activity increased in most of the region. In most Eur0pean
countries, the employment rate of women is significantly lower than
that of men. The segregation of women and men in the labour
market remains a major concern in all Eueopean countries, in
particular in Nordic countries, in which women share of the work
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force in high. Women still dominate in caring professions and men
in the building and agricultural sectors, and in some countries, it is
even increasing. In the private sector, women are paid on average 25
percent less thsn men (World Bank, 1996).
In some regions, such as sub-Saharan Africa, the high visibility of
women as workers exceed half of the labour force in recent years
Latin America recorded the largest increase in the share of women
in the labour force. In the 1980s little more than a quarter of the
labour forces were female in Central and South America. From 1980
to 1997 the proportion of women in labour force also grew in
Western Europe and the other developed regions (Rhett Shostak,
2000).
Table (2) below displays the percentage of labour force participation
rates for Africa over the period (1980-1999). It is clear from the
table that these rates have remained approximately constant.

Table No (2): Participation of Labour in Africa According to
Sex (1980-1999)
1980
1995
1999
Sex
Both Sexes

42.9

42.9

43.3

Females

34.2

34.4

35.0

Males

51.7

51.4

51.6

Source: AfricanDevelopment Report, 2001

In North Africa womens share of the labour force increased from 20
percent in 1980 to 26 percent in 1997. Rhett, found that womens
activity rate have increased in many regions while mens rates have
decreased. Despite this fact the gender gap in economic activity still
exists in Third World countries although it differs from one region
to another. For example in North Africa the economic activity rate
was 21 percent for females compared with 79 percent for males in
1980 making a gender gap of 58 percent, while it was 29 percent for
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females in 1997 compared with 77 percent for males with a gender
gap of 48percent (Rhett,2000).
According to Manpower and Migration surveys (MMSs) carried out
by the Ministry of Manpower in 1990 and 1996 the labour force in
Sudan is estimated to have growen from about 6 millions to almost
8 millions within the six-year period. The majority of labour force
resides in rural areas. About 17 percent of the labout forces were
estimated to be unemployment corresponding to 1 million in 1990
and rising to 1.3 million in 1996. Females are estimated to have
suffered higher rates of unemployment
Through the period but the gender differential is estimated to have
declined between 1990 and 1996. Unemployment in urban areas
appears to have been solidified. Over the six-year period, urban
areas replaced the countryside as the higher unemployment locale.
Nevertheless, rural areas continued to hold the majority of the
unemployed in the country. Throughout the period, however, urban
females experienced the highest unemployment rates in the fourway gender and rural/urban residence classification.
The result of both surveys seems to suffer problems of coverage and
content with respect to employment, earnings and other household
characteristics. For these reasons they have underestimated the
participation of women and childern in formal economic activity
and the rates of employment and unemployment. As we have
mentioned earlier, it is widely acknowledged that the labour force
approach to measuring participation underestimates the contribution
of women to national income. For example, womens domestic
activities in the kitchen and home are not counted. Most of the tasks
they perform concurrently with these chores, such as carring water,
collecting firewood, working on the household farm and unpaid
family labour, largely go unrecognized.
From table (3) below we observe that in 1999, the crude labour
force participation rate in Sudan execluding nomadic population, for
both sexes was 39.3 percent, while it was 23.2 percent for females
and 55.4 percent for males (African Development Report,2001). The
overall participation rate of labour force in Sudan changed very little
in the period (1980-1999).
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Table No (3): Labour forces Participation Rate in Sudan
According to Sexes (1980-1999)
1980
1995
1999
Labour Force
36.6
38.3
39.3
Both Sexes
19.7
21.7
23.2
Females
53.4
54.8
55.4
Males
Source: African Development Report, 2001

MODEL AND METHODOLOGY
It is well known that increasing womens participation in the labour
force is recognized as one of the important means of improving
womens empowerment. The objective of the study is to examine
from an empirical point of view the growth in the ratio of females –
males in the labour force in the Sudan. Since the ratio may change
as a result of non-proportionate changes in the variables to the
growth in the ratio. Thus, for example, despite the growth that might
have occurred in the ratio, this growth might have been resulting
from a decline in males participation rather than a result of a
significant growth in females participation. In this way, therefore,
we will be able to assess the state of women empowerment relative
to men empowerment insofar as their participation in the labour
force is concerned.
Two standarad measures can be used for computing the growth rate
of a variable over a specified period of time. The first measure uses
the end points of the data and is criticized in that it is not only
influenced by the choice of years, but it also ignores the information
lying between the selected end points. In view of this, an alternative
measure has been proposed which takes into account the whole set
of information and is based on fitting an exponential function in
time (Mahran, 2000). The function to be estimated takes the loglinear form:
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ln Y = ln a + bt
(1)
Where Y is the dependent variable, t denotes the time, a
and b are the regression parameters to be estimated.
The above equation will be used to estimate the trends of males
participation (M), females participation (F) and the ratio of females
to males participation (P) which is calculated as the participation of
females deflated by the participation of males and is defined as:
P = (F/L) / (M/L) = F/M
(2)
Where (L) denotes the labour force.
Applying ordinary least squares (OLS) methods to equation (1) we
obtain an estimated value of the parameter b, which can then be
used to calculate the estimated compound growth rate r of the
dependent variable Y, given by the formula:
r = (e b - 1) x 100
(3)
Where (e = 2.71828) is the well – known Eulers exponential
constant.
The above formula is used for our purposes to compute growth rates
of males participation, females participation and the ratio of females
to males participation for the period (1990-2006). Based on these
rates, we compute the percentage shares of growth of males and
females participation to the growth of their ratios, noting that:
P•/P=F•/F–M•/M

(4)

Where:
P • / P = Growth rate of the ratio of females to males participation
F • / F = Growth rate of females participation
M • / M = Growth rate of males participation
The main sources of data will be the Localities Personnel Affairs
Offices and Service Affairs Chamber in Sudan Railway Corporation
anf Gezira Scheme . From the above source that the study will rely
entirely on secondary data.
The Empirical Results
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By applying (OLS) technique to the data for females participation,
males participation and ratio of females to males participation, we
estimated a log-linear form of equation (1) for each corporation. The
regression results are summarized in table (4) below.
Table No (4): Estimated Equations for males participation (M),
females participation (F) and ratio of females to males
participation (P)(1990 – 2006)
CorporVariable Constant a Coefficient b
ation
SRC
P
-.876
.040
M
1.657
-.083
F
.812
-.040
SGB
P
-3.23
.03070
M
4.567
-.001403
F
1.335
.02930

t-ratio

F-ratio

R2

D.W.

1.596
-1.725
-1.877

2.548
2.980
3.521

.220
.250
.280

1.14
1.35
1.71

2.368
-2.827
2.349

5.605
7.992
5.519

.384
.470
.380

2.18
2.13
2.19

Source: Own calculations.

The regression results summarized in table (4) above show that the
trend of the ratio of females to males participation (P) is positive,
while the trend of males participation (M) is negative in the two
corporations. The trend of females participation (F) is positive for
(SGB) while it is negative for (SRC).
In view of the estimated equations above and F-ratio, it is clear that
the regression equation is significant at 0.05 level for (SGB) while it
is significant at 0.10 level for (SRC). Thus, as with simple
regression, it is natural to observe that the trend coefficients are
significant at 0.05 level for (SGB) while they are significant at 0.10
level for (SRC). Based on Durbin-Watson statistic, we observe that
there is no serial correlation in the regression at 0.01 level for (SGB)
and also at the same significance level for (SRC) after solving the
problem of auto-correlation. In view of the formula in equation (3),
and the results of table (4), the compound growth rates of (P), (M)
and (F) are computed and reported in table (5).
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Table: No (5): The compound growth rates of (P), (M) and (F)
(1990 – 2006)
SRC
Growth rate
% share
F
-3.9
-95.1
M
-8.0
-195.1
P
4.1
100
Source: Own calculations.
Variable

SGB
Growth rate
% share
2.97
95.5
-.14
-4.5
3.11
100.0

The results in table (5) signify that females participation (F) has
increased at the compound growth rate of 2.97 for (SGB) while it
decreased by a compound rate of 3.90 for (SRC). Furthermore, for
(SRC) the ratio of females to males participation has grown at an
annual rate of 4.1 percent. This result, however, it deceptive in the
sense that it does not indicates improvements in women‟s
empowerment insofar as employment opportunities are concerned.
Thus, while both males and females participation have exhibited
negative growth rates, it is the significantly lower growth rate of
males participation that has given rise to the positive growth in the
ratio (P). This may be attributed to the policy of labour force
reduction for both sexes adopted by the corporation since the mid
199s as a step towards privatization.
Regarding (SGB), the results signify that the ratio of females to
males participation (P) has grown at an annual rate of 3.11 percent.
This positive growth, in contrast to results concerning (SRC), is due
to an improvement in women‟s empowerment in terms of
employment opportunities and not due to the lower growth rate of
(M). This is clear from the significant positive growth rate of
females participation (F) which is estimated at 2.97 percent and the
insignificant decline in males participation estimated at 0.14
percent, giving a real improvement in women‟s empowerment.
Conclucsion
This paper investigated the behavior of the gender gap in
employment in two – selected corporations in Sudan, namely Sudan
Railways Corporation and Gezira Scheme. The paper used
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secondary data collected from the Personnel Affairs Office of Sudan
Railways Corporation and Gezira Scheme. An exponential function
in time has been used to estimate the trends in (P), (M) and (F) using
available time series data for the period (1990 – 2000). These trend
parameters were then used to compute the compound growth rates
of (P), (M), and (F). The results of the study reveal that while both
males and females participation for (SRC) have exhibited negative
growth rates, it is significantly lower growth rate of males
participation that has given rise to the positive growth in the ratio
(P). For (SGB), the results suggest a real improvement in women
empowerment since the growth in (P) is found to be mainly due to
the positive growth in females participation (F)
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IFAD ENCCP Contribution to Rural Poverty
Reduction And Micro and Macro Level Constraints
Khalid Ali El Amin

ABSTRACT
Despite its ambivalence between a narrow and broader definition of
poverty, IFAD in the case of ENCCP, however, adopted a much
broader conception of rural poverty reduction in practice than what
was primarily held in theory. To a large extent IFAD ENCCP made
some relative success in rural poverty reduction in its broader terms;
i.e., more than poverty understood only in terms of achieving an
increase in cash income. During its ten year duration, ENCCP made
some progress in alleviating constraints facing the rural poor
through a participatory approach that drew the rural poor into a
number of organizations, which enabled them to have access to
agricultural credit, farm inputs, technical knowledge, drinking water
and light livestock. Despite shortcomings in targeting and credit
assistance, IFAD ENCCP in the short term helped the rural poor
increase yield levels of food and cash crops, enabled them acquire
assets and have access to drinking water. These interventions made
some relative but real improvements in the living conditions of
some of the rural poor in the Project area.
However, relative ENCCP success was hampered by a combination
of micro and macro level socioeconomic and political factors and
forces. Limited assistance that left out other rural poverty
dimensions, weak community participation and the dominance of
local merchants all functioned at the local level to curtail ENNCP
potential rural poverty reduction achievements. Forces and factors
external to ENCCP; at the Federal, State and Local Council levels,
on the other hand, operated more in line with rural poverty
generation than poverty reduction. While the Federal government,
State and Local Councils siphoned absorbed potential cash income
gains that the rural poor could have realized by benefiting from
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ENCCP support, all government levels did not deliver development
and agricultural services in return; including those necessary for
agriculture and the sustainability of ENCCP achievements.
Subsequently, the same external forces and structures that largely
eroded IFAD ENCCP achievements also made its relative rural
poverty reduction successes unsustainable. The dominance of
powerful regional and national sectional interests that act contrary to
the rural poor interests, do not only generate abject poverty in
Sudan‟s countryside, but moreover, undermine achievements made
by successful rural poverty reduction interventions as ENCCP
experience shows.
INTRODUCTION
The rural poor make up the majority of more than one billion poor
in contemporary world, and have thus become the target of
international organizations, non governmental organizations and
other humanitarian agencies' projects interventions. Economic and
social marginalization of the rural poor is a reflection of their weak
power position in developing countries. The dire living conditions
of the rural poor is partly but largely a product of the neglect of
agriculture that results in low productivity of food and cash crops;
leading to hunger and destitution. In many instances, and in the
absence of national governments rural development strategies
targeting the rural poor, the gap being created by government
neglect has been filled in by NGOs and International Organizations'
projects and programs that dealt with rural poverty, food security
and inequality. NGOs and International Organizations' interventions
outcomes to improve poor rural living conditions have often been
shaped by the conceptions these organizations held on the one hand,
and the socioeconomic and political constraints built into the
broader economic and political structures on the other.
This paper examines En Nahud Cooperative Credit Project
(ENCCP), which IFAD implemented in one of Sudan's most
impoverished regions, aimed at rural poverty alleviation and
improvement of rural living conditions. Drawing on the literature on
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the success and failure of rural development projects, the objectives
of this paper is to examine IFAD conception of poverty, how that
conception has contributed to framing ENCCP interventions, its
objectives, the operational modalities adopted to implement it, the
extent of IFAD's success in achieving those objectives and how a
combination of a macro national and micro local level limitations
and constraints inherent in the broader macro national level
economic and political structures have shaped the Project outcome
and restricted its achievements in rural poverty reduction.
The data collected for the writing up of this paper is a combination
of secondary material, primary material from reports, interviews and
the researchers' own field experience. Field visits to do consultancy
work for CARE Sudan, during the late 1990s on food security in
West Kordofan, enabled the researcher to collect some data on
ENNCP and also this partly influenced the choice of this Project to
be the subject of this article. Secondary material extracted from
books and articles; both in the form of hard and electronic copies
from the web, has been used to piece together a relevant analytical
framework to investigate how the performance of rural development
and rural poverty reduction projects are conditioned by the wider
socioeconomic and political context within which they operate(1).
The examination of this topic from this perspective is important
from another standpoint. Actual projects' performance and their
outcomes are usually evaluated against their objectives; however,
there is a need to evaluate projects from the broader rural
development and poverty reduction achievements. ENCCP, which is
regarded as one of IFAD's successful of projects, is selected as an
example to highlight two issues; one, when such projects make
some successes measured in terms of their objectives, in broader
development and poverty reduction terms they show substantial
shortcomings; and the second is that when relative initial success is
achieved it is negated by the wider micro and macro level
socioeconomic and political constraints.
The paper is presented in six sections, the first of which provides a
brief review of some selected literature on the causes of failure of
rural development projects elsewhere in order to frame a broad
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analytical outline within which ENCCP is examined. IFAD's
conception of poverty that guided its poverty reduction intervention
is briefly offered in the second section. The third section presents a
general overview of West Kordofan which IFAD targeted with its
ENCCP intervention; covering, among others, economic activities
and the magnitude of rural poverty. IFAD's ENCCP approach to
rural poverty reduction and its achievements are dealt with in the
fourth section. The fifth and the sixth sections are consecutively
devoted to the micro and macro levels socioeconomic and political
limitations that influenced ENCCP rural poverty reduction outcome
and the sustainability of some of the successes it was able to
achieve. The paper winds up with conclusions and ENCCP
experience implications for future similar projects in Sudan and
beyond.
Rural development Projects Success and Failure: Some
Concepts
Since the 1980s and 1990s many programs and projects, similar to
IFAD‟s, were embarked upon across the developing world to
promote rural development and combat rural poverty. However, the
record of these Projects has not been impressive in terms of rural
development and improvement of rural living conditions. George P
S (1976) examined a number of Indian rural development programs
and argued that the success of integrated rural development
programs depends on; i) the identification of suitable activities
based on local resources and comparative advantage; and, ii) the
participation of rural communities in evolving the activities of rural
development programs(2). George sought sources for rural
development projects' successes and failures in factors internal to
rural communities and the projects designed to aid them; namely
economic viability and the participation of the local rural
population. George's analysis, which concentrates only on factors
and forces internal to rural communities, is of limited use in
explaining the sources of failure or success of rural development
projects and programs.
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Ruttan VW (1975) went a step further to situate rural development
within the broader socioeconomic and political context to explain
failed and successful outcomes of rural development projects. He
dealt with the question of why was it so difficult to find examples of
successful rural development projects and programs. Ruttan starting
point to answer that question was his hypothesis that it is not
possible to isolate development processes in contemporary rural
community in a developing society from development processes in
society at large. He concluded that that the design of a successful
rural development strategy involves a combination of technical and
institutional changes; encompassing adaptive responses on the part
of cultural, political, and economic institutions as well as technical
innovations which could generate substantial new income flows into
rural areas(3). Implicit in Ruttan's explanation is the inability of
cultural, political and economic institutions to adapt in ways that
could be conducive to successful rural development and poverty
reduction. Also implicit in Ruttan‟s arguments is that economic and
political institutions could be internal, external or both, to the rural
communities targeted with rural development projects and
programs.
Gustav Nemes's (2005) contribution to distinguish levels is a further
advance in understanding the impact of the broader contextual
socioeconomic and political factors and forces and the ways in
which they could influence rural development projects' outcome.
Nemes identified two levels of forces influencing rural development
projects; i) the central or external level; and, ii) the internal or local
level. According to Nemes, the central or external level comprises
the macro level in which state policy design functions top down to
allocate resources; and the local level that functions bottom up to
articulate local social, economic and political interests. The two
levels have to function in harmony to achieve rural development;
i.e., interventions addressing the needs of the rural poor and the
improvement of rural living conditions. The success of rural
development projects, according to Nemes, depends on whether the
two levels coincide or diverge. Accordingly, he draws the
conclusion that that the failure of rural development projects is
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mainly due to the tendency towards divergence between the two
basic socio-political levels of rural development (4).
Implicit in Nemes conclusions is the asymmetrical power
relationships between the national and local levels that results in this
divergence. It is a relationship in which the national level sectional
interests dominate and have primacy over the rural poor interests
and shape the outcome of outside interventions designed to help
them. In other words, national politics and policy actions do not
only diverge from the local level interests of the rural poor but could
also subvert and even nullify the gains that rural development
projects could make to improve their living conditions.
Consequently, the failure of rural development programs could be
attributed to the subordination of local interests (incorporated in
rural development programs) to powerful sectional national groups'
interests dominating the state and the decision-making process.
Rural development projects and programs' limited success is
subsequently a question of structural power relations in which the
rural poor are marginalized and their interests subordinated to
powerful sectional national and allied regional interests.
Taking this question of power, Andrew N Parker (1995) examined
decentralization and the devolution of power from the national to
the local levels in the light of rural development initiatives failures
to improve the living standards of the rural poor. He suggests a
conceptual model that incorporates essential political, fiscal and
institutional decentralization to achieve (successful) rural
development outcomes (5). Although not explicitly stated, Parker
seems to suggest that for the success of rural development programs,
power needs to be redistributed, devolved and synchronized at all
levels to successfully plan and implement rural development
programs. Although national policy planning and institutional
decentralization is necessary to serve the rural poor interests,
however institutional decentralization is not sufficient if the poor
remain marginalized within the national and local power structures.
National level policy planning and the institutional devolution to the
local level would serve the poor, only when the poor from the
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grassroots up to the national level assert power and have influence
over the decision-making process in their interests.
Institutional decentralization and the devolution of power to the
local levels need to be backed up by resources, to be of content and
to result in the success of rural development projects. This amounts,
in practice, to power redistribution with a shift in national and local
power balance in favor of the poor. In as far as the rural poor remain
marginalized within the structure of power, not only would the rural
sector lack the resources needed to improve agriculture and living
conditions, but moreover, the socioeconomic and political
dominance of powerful sectional groups would translate into severe
limitations on genuine UN Organization's and NGO's projects to
combat rural poverty and improve rural conditions as IFAD ENCCP
would show.
IFAD's Definition of Poverty and Poverty Reduction Guidelines
During the 1980's and soon after its establishment in 1978, IFAD
did not have a clear definition of poverty. As an international
institution mainly concerned with agricultural development, its main
task was to pool in resources from international donors, in
cooperation with developing countries' governments, to work for the
stimulation agricultural development. Its main goal was then
understood in terms of increasing agricultural productivity and
agricultural output of food and cash crops within a general
development policy framework based on the conception of
development as synonymous with economic growth(6).
Subsequently, IFAD was to function in close collaboration with
national governments to support an agricultural growth strategy
aimed at increasing agricultural productivity and agricultural output.
So despite the absence of a clear definition and a focused concern
over poverty, during the early 1980s, IFAD was involved in hard
infrastructure for the agricultural sector such as irrigation
rehabilitation, land reclamation and rural buildings that obviously
had rural poverty reduction implications.
However, by the second half of the 1980s and with the shift in
development thinking from defining development as merely
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meaning an increase in growth rate to a broader conception that
encompasses socioeconomic, political and cultural issues, IFAD‟s
emphasis also took on a broader development perspective. Its focus
then shifted from the simple increase in agricultural production and
productivity to a holistic development conception that includes, in
addition, community development, the promotion of grassroots
organizations and the advance of rural financial services that
specifically aimed at the rural poor(7). This new trend in IFAD‟s
thinking accompanied the 1980s redefinition of rural development
that refocused from emphasis only on increasing agricultural
production and productivity to the combat of rural poverty and the
reduction of rural inequalities; i.e., paying more attention to the rural
poor(8).
Conceptualization of poverty in terms of definition and causes
guides action and in the case of IFAD, such conceptualization
directly feeds into its practical interventions to alleviate rural
poverty. Although it recognizes that "poverty [is] broad,
multidimensional, partly subjective, variable over time, comprising
capabilities as well as welfare, and in part relative to local norms",
IFAD adopts the simple poverty measure that defines poverty "as
deprivation of sufficient consumption to afford enough calories, or
as dollar poverty",(9). The adoption of a one dollar a day criterion
could be attributed to the difficulties associated with the use of
different, often non-comparable national consumption poverty lines.
Moreover, other qualitative poverty attributes are considered to be
closely associated with the quantitative poverty attribute; cash
income. In this conception, IFAD thinking is that groups and
communities poor in terms of income and consumption tend to be
poor in other respects (10). Those below the one dollar-a-day poverty
line tend to spend at least 60-70% of all income on basic food (11).
Thus people living on only a dollar a day are usually unable to
afford adequate clothing, housing, schooling and health care.
Inadequate education and health; common among the children of
poor parents, all restrict earning potential and limit the possibilities
of exist from poverty (12).
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The ill-being caused by poverty is held to have many dimensions
and low consumption is only one of them (13). Thus, although there
has been a recognition that the rural poor welfare depends on other
forms of public action; i.e., on schools, clinics and civil order,
however, rural poverty reduction, according to IFAD largely
depends on an adequate share of public funds to be channeled into
agricultural investment (14). Therefore effective rural poverty
reduction, according to IFAD, by necessity requires that resources
should be reallocated to the agricultural sector and the rural poor (15).
IFAD identified constraints that bar the poor from making use of
market opportunities to improve incomes and exit from poverty to
include; i) the absence of local institutions; ii) the lack of access to
technology; iii) the lack of financial institutions that provide badly
needed credit; iv) the lack of access to both clean drinking and
irrigation water;(16); and, v) the lack of access to physical and social
infrastructure such as roads, storage facilities, schools, clinics and
training centers(17). IFAD's projects and programs are subsequently
designed to tackle some of these constraints and enable the poor
improve their living conditions.
As a guide for action, IFAD's 2001 Rural Poverty Report highlights
the importance of four aspects of critical importance for rural
poverty reduction; i) the importance of food crops in the livelihoods
of the rural poor; ii) better distribution of and access to water; iii)
tackling inequality by empowering the rural poor through higher
shares and control of appropriate assets, institutions plus access to
technologies and markets; and, iv) emphasis on the participatory
approach and rural community organizations(18). Accordingly the
formation of rural institutions and organizations to empower the
poor is one important mechanism IFAD has recently adopted in its
projects and programs (19). The formation of rural organizations and
the empowerment of the rural poor through participation is
considered, by IFAD, to be the foundation of rural poverty
alleviation (20). The rest of this paper would be an examination of the
extent to which these general principles in conception have been
pursued in practice, in ENCCP, to achieve rural poverty reduction,
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and the socioeconomic and political constraints restricting poverty
reduction achievements.
Rural Poverty in En Nahud Area and ENCCP Poverty
Reduction Objectives
En Nahud District, in West Kordofan, lies in the semi-arid Savannah
zone of the Sudan. Rainfall is seasonal, between July and
September, and varies from the North to the South but on average it
is around 350mm. The district covers around 59 000 km in which a
combination of subsistence farming, cash crop production and
livestock rearing are pursued as the major economic activities. The
majority of the population is composed of settled farmers, around
84%, producing millet, sorghum as food crops in addition to
groundnuts, sesame, karkade and water melon seeds as cash
crops(21). The remaining 16% are pastoralists who depend on
livestock rearing as the major source of livelihood and thus move
with their animals in search of pasture and water. Settled farmers
also rear light livestock for milk and for sale to obtain cash in times
of need. Farming is seasonal and annual rainfall fluctuates from one
year to the next; leading to frequent occurrence of periods of
droughts. Drinking water is in short supply and constitutes a major
problem for the local communities and a constraint to farming.
Infrastructure is weak, paved roads are absent, transport is difficult
and costly and access to markets is limited (22).
Estimated average per capita income in the ENCCP area (En Nahud
area) was, in 1987/88, in the range of US$ 131; an indication of very
severe rural poverty (23). About 92% of this group of farmers used to
borrow cash for agricultural production and consumption, from
village merchants on high profit margins "shail" and/or goods on
credit with an increase in price of over 50%(24). This group of the
rural poor constituted about 96% of the farming population in the
project area and the remaining 4% represented a relatively highincome group of rich farmers who run large-sized farms and earned
extra income from involvement in off-farm economic activities; i.e.,
trade and informal credit. Poor peasant farmer group was composed
of household heads that derived livelihoods almost wholly from
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farming; having no extra off-farm cash income sources. Being
mainly focused on the rural poor, ENCCP targeted this group of
small farmers whose estimated per capita income was less than US$
125 (less than half a dollar a day) compared to the national average
of US$ 320(25). Poor women household heads were also considered
part of the target group of the rural poor and were to receive about
15% of the short-term loans, which ENCCP advanced, in addition to
loans for women farms (jubrakas) cultivated to food crops (26).
IFAD extended around US$ 7 million to finance a rural
development project based on credit allocation to poor farmers to
have access to a technical package and agricultural extension named
En Nahud Cooperative Credit Project (ENCCP)(27). The main project
objective was to improve the living conditions of the rural poor by
increasing yield levels of food and cash crops of exiting farm plots
through credit to finance the purchase of inputs, agricultural
implements together with provision of agricultural extension for
improved farming practices (28). The Project also supported women
farmers by specific targeting of women plots for food production
(jubrakas) and extended credit to poor communities and community
members for the ownership and maintenance of water yards. Credit
was also extended to some poor farmers to possess light livestock.
ENCCP emphasis was on increasing food and cash crop production
by increasing productivity of land already under cultivation and not
by increasing the size of land put to cultivation. In other words the
main objective of the Project was to increase productivity through
the intensification of production and not through the horizontal
expansion of production. In a drought-prone area this approach is
important for land conservation and improved natural resource use
and management. Drought resistant high-yielding early-maturing
crop varieties were introduced to make use of the short spells of rain
to increase yield levels and reduce poverty.
ENCCP Participatory Approach to Poverty Reduction:
Achievements
Participation of the target group (poor peasant farmers) was
seriously adopted and put to practice in the reformulation of Project
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objectives and implementation. Some components which were
primarily not part of the Project initial Blueprint Plan were
incorporated into the Project in response to farmers' demands. The
Baseline Survey conducted prior to the Project implementation, in
1989, which was partly a consultation process, attempted to identify
what poor peasant farmers considered the major constraints to
agricultural production and a source of their poverty. The Baseline
Survey results indicated that farmers identified the major constraints
and sources of their poverty as; i) pests and diseases; ii) poverty,
low income and indebtedness; iii) shortage of water; and, iv) lack of
assets; including livestock (29).
Three ENCCP components were subsequently developed in
response to the target group's list of constraints and priorities that
the baseline survey had revealed, and which ENCCP initially did
cover, were incorporated into its interventions. These include; local
pest control, livestock restocking program and the provision of
drinking water facilities (30). Pests attacks is one major factor in
productivity decline, poverty and destitution amongst peasant
farmers. Pests cause huge damage to crops; contributing to low
productivity; in an already drought-affected dry zone, and
sometimes lead to complete crop failure of both food and cash
crops; causing severe food insecurity and destitution. Rats and
locusts attack crops and cause great damage to yield levels (31).
Light livestock form a significant part of poor peasant farmers'
livelihoods. Goats and sheep feed on crop residues, provide food
(milk) for the family; particularly children and could be sold for
cash in times of bad need; e.g. crop failure and illness; thus
providing some kind of security against sudden shocks. The scarcity
of water, on the other hand, was a huge burden for the majority of
the rural population in the ENCCP area. In addition to its impact on
health, water tended to consume around 30-50% of poor peasant
families' cash income; particularly during the dry season (32).
The participatory approach IFAD adopted in the formulation and
implementation of ENCCP gave the poor a voice to state priorities
that were considered most important to improve their living
conditions. The project plan was accordingly redesigned to respond
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to these demands and include poor peasant farmers‟ needs and
priorities. The three components of pest control, drinking water
provision and livestock restocking which were incorporated in the
Project redesign, later proved to be the most successful of the
Project components.
Before 1989, when the Project started, credit provided through the
state-owned Agricultural Bank of Sudan (ABS) was inaccessible to
poor farmers who lacked the collateral which the ABS required as a
condition for credit allocation. Only rich farmers and traders with
economic resources to meet ABS credit extension collateral
conditionality could have access to credit. Thus the majority of poor
farmers resorted to informal credit, with high interest rate, to meet
cash needs for both production and consumption. During the time
span of the project, (1989-1996), credit cooperatives were formed
for the distribution of inputs and agricultural implements to poor
farmers on credit. Under the ENCCP, the funds IFAD provided to
the ABS made it possible for poor farmers and poor women to have
access to credit with the cooperatives and women groups providing
collective societal collateral(33). Thus badly needed cheap credit,
which before the project was beyond poor peasant farmers‟ reach,
was made available. ENCCP credit extension covered around 23
000 families having membership in 98 cooperatives and 102 women
in development groups (34).
ENCCP advanced a modern input package of fertilizer, improved
seeds, insecticides and promoted improved farming practices
through a participatory approach to agricultural extension, to
increase yield levels of food and cash crops. Adaptive research to
generate improved seeds suited to drought conditions and proper
application of inputs, to improve farming practices, was carried out
in cooperation with the Agricultural Research Corporation in El
Obied. Field demonstration trials on selected farms based on
dialogue between extension officers and poor farmers was pursued
as a method to communicate adaptive research results. Farmers
actively participated in field trials of input application techniques,
which researchers developed, and in the verification of the optimum
package to recommend for adoption by the rest of fellow farmers.
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Around 185 agricultural committees and 600 contact farmers in 600
village communities participated in field trials and the verification
of results (35). Field demonstration of the success of the new package
was pursued to convince other peasant farmers of the effectiveness
of the modern farm inputs, implements and advanced farming
practices in increasing yield levels and output. Field demonstration
methods of the productivity benefits of the mix of the new crop
varieties and technical inputs resulted in widespread adoption of the
newly-introduced farming technology package and the outcome was
a marked rise in yield levels of both food and cash crops. (See
Table: 1). Subsequently, in 1998, cash income from millet,
sorghum, groundnuts, water melon and sesame increased by 13%,
11%, 115%, 66% and 66% respectively (See Table: 1). Despite
macro level constraints that the prevailing economic and political
environment imposed, farmers' per capita income increased from
US$125 to US$ 234(36).
Table No. (1): Increase in Yield Levels and Earnings by the End
ENCCP Period (1998)
Season
Increase in
Increase in
Productivity
Earnings
Crop
Millet
23%
13%
Sorghum
30%
11%
Groundnuts
55%
115%
Water Mellon
--66%
Sesame
--66%
Source: Compiled from IFAD, 'Republic of the Sudan, Country Portfolio
Review: Farm Income', Working Paper VII, An Unpublished Report, June
2001, p.1; and, IFAD, 'Republic of the Sudan, Country Portfolio Review:
Procurement and Distribution of Agricultural Inputs', Working Paper IX,
An Unpublished Report, June 2001, p.1.

ENCCP livestock component provided Livestock restocking
through the distribution of light livestock on credit and the provision
of veterinary services. ENCCP distributed 6851 sheep and goats to
749 families in 55 villages(37). The Project also extended access to
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veterinary medicines and vaccines and provided training in animal
health practices. The importance of the livestock program arises
from the contribution that light livestock make to poor families‟
food security. Light livestock for poor peasant farmers is a source of
food that contributes to improved nutrition. As a potential source of
cash, light livestock also contribute to the reduction of poor farmers'
vulnerability to sudden and unforeseen shocks. In drought periods
livestock constitute a buffer against the drop in crop yields and crop
failure by providing both food and cash. Poor farmers' demand to
include livestock in the Project stems from the significance peasant
poor farmers attach to livestock as an important component of their
livelihood.
Drinking water scarcity is one major problem in Western Kordofan
area and water availability is significant for both human health and
economic activities. Drinking water is scarce and water availability
and easy access to it, is a significant factor in shaping the spatial
distribution of farming activities and human settlement patterns(38).
In West Kordofan the main drinking water sources for both humans
and animals could be categorized into two; i) traditional water
sources that include natural pools, shallow wells, man-made pools
and baobab tree trunks to conserve water during the rainy season;
and, ii) modern water sources that consist of water yards having
deep wells with one or two diesel- powered water pumps installed,
in addition to tankers and cement water tanks(39).
However, water yards with diesel-powered pumps were the most
reliable sources of safe drinking water. Prior to ENCCP, water
yards, which the State Water Corporation owned and administered,
suffered from inefficiency of operation, lack of maintenance and
mismanagement. In the 1980s a combination of lack of spare parts,
fuel shortage, failure to recover costs and lack of annual repairs all
led to the malfunction and stoppage of 50% of diesel-powered
pumps, and the remaining 50% were operating at 70% capacity(40).
Thus when ENCCP was about to start, water scarcity in En Nahud
area was endemic and both farmers‟ health and economic activities
were greatly affected as a result. Available unsafe water sources
impacted on human health, fetching water wasted time and effort
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and drinking water consumed about 30-50% of household
income(41). Peasant farmers consequently pinpointed water as a
major constraint to improving economic activities and living
conditions and succeeded in having it included as one of ENCCP
main interventions.
ENCCP water provision program component, attempted to provide
water through multiple means. One was the maintenance of more
than 16 existing water yards. Another was the training in
maintenance of 3 or 4 local personnel, for each water yard, in order
to enable communities be self-reliant in keeping water yards in
operation(42). A third was the extension of credit to communities and
individuals to construct 44 cements water tanks (43). And fourth, was
the financing of 18 community ownership of some water yards. To
facilitate water delivery ENCCP also distributed 377 donkey-driven
water carts on credit (44). Water users associations were formed to
run community-owned water yards and recover cost by collecting
nominal drinking water rates. The effort to improve water delivery
and access in poor communities was also a real contribution to the
improvement of rural living conditions in the ENCCP area.
Although grassroots did not participate in project formulation,
nonetheless their views and interests being voiced reshaped the
Project formulation, however, grassroots effectively participated in
the implementation of almost all ENCCP activities. Emphasis on the
participation of beneficiaries in the implementation of IFAD's
ENCCP, has led to the formation of a number of grassroots
organizations; including credit cooperatives, women in development
groups, water users' associations and agricultural development
committees. These grassroots' organizations actively participated in
the implementation of the different project components. With all
attendant constraints to grassroots' participation, which would be
discussed below, the formation of these organizations in the
impoverished and marginalized villages of rural West Kordofan
could in itself be regarded as a significant contribution to capacity
building and the empowerment of the rural poor for poverty
reduction. Despite problems relating to the sustainability of these
rural organizations, the experience the poor gained in running their
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own affairs and in taking part in decisions affecting their lives could
be considered as an important community-based institutional
framework for future poverty reduction actions; whether arising
from within villages at the grassroots level or resulting from outside
intervention.
A combination of diffusion of technical knowledge adapted to local
drought conditions, access to production inputs and badly needed
credit was adopted to increase yield levels without increasing the
size of land under cultivation. Emphasis on the intensification of
production to increase yield levels and boost output curbed
horizontal expansion to compensate for the drop in yield levels as a
result of the drought. Horizontal expansion, in the absence of
ENCCP could have led to the clearing up of more land, exposed the
top soil cover and intensified soil erosion and land degradation. In
this sense ENCCP contributed to efficient natural resource use and
halted further land deterioration.
The increase in land productivity was achieved through seasonal
credit extension to poor peasant farmers, which was not possible
before the Project. Farmers through credit cooperatives, which the
Project formed, were able to obtain improved seeds, fertilizer,
pesticides and agricultural implements. Agricultural committees
were also formed for the participatory transfer of technical
knowledge to farmers to improve farming practices. Both food and
cash crops increased as result leading to improved food security and
a rise in cash income for the target group; poor farmers and female
household heads.
Similarly, the livestock restocking intervention contributed to
meeting the rural poor food and cash needs; by providing light
livestock to poor peasant families as an asset build-up that lessened
vulnerability to sudden shocks. Credit extension also contributed to
reduce dependence on informal credit dealers; thus enabling some
poor peasant farmers to benefit from increased productivity levels
by being able to sell crops at relatively higher prices. The provision
of water facilities, community ownership of some water yards and
the formation of water users' associations to run community-owned
water sources, was also a significant progress against rural poverty
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and the promotion of community self-reliance. Despite some
successes in poverty reduction, ENCCP faced serious constraints
that threatened the progress it made and limited its potential in
poverty reduction achievements
ENCCP Contribution to Rural Poverty Reduction: Micro Local
Level Limitations
Though as an area rural development and poverty reduction project,
ENCCP achieved some successes, yet it faced some major
constraints and limitations that greatly restricted its poverty
reduction impact. Limitations and constraints could be categorized
into two main sets that correspond to two levels; micro level
constraints that correspond to the Project level, which hindered the
achievement of improving the living conditions of poor peasant
farmers more effectively. And, macro level constraints that
correspond to the broader socioeconomic and political context,
external to the Project, that limited ENCCP poverty reduction
impact and impeded the sustainability of improvements the Project
had made after it was phased out in 1998.
IFAD conception of poverty and perception of how to identify the
poor has made it target and select the drought-susceptible region of
West Kordofan whose rural population was considered one of the
most impoverished in Sudan; having an average per capita of U$131
(i.e., less than half a dollar a day) in 1987/88(45). It targeted only
poor peasant farmers who lived on less than US$ 1 a day with
special priority given to female-headed households. Thus in line
with its declared approach that targets the rural poor, IFAD was
selective in terms of covering only poor peasant farmers and
excluding better-off farmers who run large-sized farmers, involved
in trade and in informal credit (shail). However, the Project
excluded tenant sharecroppers, agricultural wage workers and day
labors, who made up important sections of the rural poor in the En
Nahud area; mostly composed of Southern Sudanese war-displaced
who poured into En Nahud district in 1988 after the intensification
of the civil war in the South(46). Moreover, the selection of the target
group did not cover or capture other rural poor groups in the Project
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area. The rural poor involved in handicraft manufacturing, the
disabled and the elderly who could not carter for themselves for
example were not part of IFAD‟s poverty reduction targeting.
Apart from the inclusiveness or non-inclusiveness of the target
group, the Project did not deal with two issues significant for the
target group's (poor farmers) exit from poverty. The first one relates
to the rural poor access to markets, which was not part of ENCCP
components. Poor market access deprived the target group from
fully realizing the benefits of increased yield levels as a result of the
Project's modern input package. Although one of the main ENCCP
objectives was to increase poor farmers' cash income through
increased cash crop production resulting from raising crop yield
levels, the problem of marketing proved to be a major obstacle to
the full realization of potential cash income gains(47). The main
problem, which ENCCP did not deal with by providing marketing
credit (consumption credit), is poor farmers' cash need for
consumption that compels them to sell their crops immediately after
harvest at low prices.
Low prices almost wiped out the productivity gains made possible
by the Project's interventions. The lack of better market access
deprived poor peasant farmers from at least 70% of potential cash
income gains(48). Consequently poor farmers were not able to realize
the full benefits from increases in yield levels, which IFAD ENCCP
helped to achieve. Traders and government monopolies gained more
from productivity and agricultural output increases than the target
group. For groundnuts and water melons which were sold to village
traders, peasant producers got only 26% of the final price, and for
Gum Arabic the Government-owned Gum Arabic Corporation got
40% of the final price as a profit margin(49).
Marketing arrangements using the cooperatives, already established
for credit extension, for marketing credit could have contributed to
substantial cash returns from yield increases by meeting the urgent
need for cash immediately after harvest that would have enabled
farmers to sell crops at higher prices later in the off-season.
Judged from the viewpoint of poverty reduction in its broad
multidimensional sense, the absence of health and education in the
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Project intervention could be pinpointed as the second important
issue being neglected. Although the provision of water facilities,
incorporated into the Project redesign in response to the rural poor
demand, added to improving the rural poor living conditions and
reducing the severity of poverty, the provision of health services
was neglected by the Project. Nor was education, an important
factor both for empowering poor rural communities and for breaking
the cycle of chronic poverty, provided for by the Project. However,
the absence of education and health signifies government (at the
Local, State and Federal levels) failure; resulting from the neglect
and marginalization of the rural poor; particularly in Sudan's
marginalized regions, rather than a shortcoming in IFAD's ENCCP.
The provision of health and education was neither part of IFAD's
mandate, nor was it part of the Project's objectives. However,
because ENCCP was largely a rural development and poverty
reduction project, long term poverty reduction (exit from poverty)
could not be perceived to be realized without health and education
provision.
Another set of issues connected to constraints internal to the micro
level are a number of factors internal to the local communities in the
Project area. One constraint relates to the sustainability of rural
organizations; particularly those in charge of water yards and credit
extension. Water users' associations and credit cooperatives
sustainability was hampered by the weakness of community
members' participation. High illiteracy rate and migration of
articulate and young community members were some of the factors
that account for low participation levels. These coupled with poor
farmers' inability or reluctance to devote unpaid labor time and
effort required to run community organizations, all contributed to
these organizations being controlled by very few members.
Corruption became widespread and community interest in
efficiently running these organizations subsequently waned(50).
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ENCCP Contribution to Rural Poverty Reduction: Macro
External Level Constraints
Cash income gains from productivity increases were also largely
offset by excessive Federal, State and Local Council taxes, dues and
levies. The decentralization that accompanied the implementation of
the Federal system, in 1995 and 1998, in fact increased the burden
on the rural poor; including those whom ENCCP targeted. The
federal system led to the creation of 26 duplicate state bureaucracies
and shifted service delivery responsibilities from the Federal to the
lower levels of government (the State and Local Councils) without
adequate resources to support them(51).
According to the newly-introduced Federal system, the
responsibility for basic education, community health and drinking
water were transferred to the State level, while the responsibility for
agricultural extension and crop protection were transferred to the
Local Councils. Therefore the States and Local Councils resorted to
the imposition of numerous taxes on farming; the major economic
activity in Sudan's countryside. Known official taxes on crops
amounted to 27%; a huge burden on the rural poor in the small
holder rain-fed sub-sector(52). (See Table: 2).
Table No. (2): Taxes on Rain Fed Farming before and after the
1999 Presidential Decree
Tax Category
PRE-D AFT-D
Comments
Zakat
10%
10%
Federal
Ushur
8%
8%
State, Source of Revenue
Services Charge
3%
3%
State, Source of Revenue
Other L Taxes
2%
---Local, Abolished
Farmers' Union 0.5%
0.5%
Applies for Some Areas
Agricul. Tax
2%
2%
State, Source of Revenue
Jihad
1.5%
---Abolished by the Pre. Decree
Total
27%
23.5
Only 3.5% were cancelled
Legend: PRE-D = Pre-Decree; AFT-D = After Decree
Source: Worked out from IFAD, 'Republic of the Sudan, Country Portfolio
Review: Macro-economic Policies', Working Paper II, An Unpublished
Report, June 2001, p.11.
IFAD, Working Paper, 2001: 4.
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The burden on the rural poor has also been further intensified by the
Local Councils, which increased under the new system by 300%.
Local Councils imposed random levies, taxes and dues on poor
peasant farmers to meet their financial needs. The insufficiency of
transfers from the Federal government and the revenue share from
official taxes stipulated or earmarked for States and Local Councils
made them resort to levying ad hoc taxes and fees, to meet
increasing expenditure needs that has indirectly affected the rural
poor(53).
The revenue that State and Local Councils generated from taxing the
rural poor met administrative costs and little, if any, was spent on
service delivery. In the Project area, agricultural extension activities
subsided because of lack of funds. The inability of the Local
Councils to provide for development and social services led to the
disintegration of agricultural extension and the loss of extension
staff (54). The distribution of improved seeds and drought resistant
varieties generated from adaptive research and field trials was also
discontinued because of lack of funds.
Moreover, ENCCP credit extension that succeeded during the
Project period to finance poor peasant farmers' access to production
inputs and implements, during the critical times of the year, ceased
to function. The 1998 Bank of Sudan newly-issued regulations for
credit extension, made 100% repayment of loans extended to the
cooperative as an entity a condition for any of its members to have
access to fresh loans(55). Accordingly peasant farmer members of a
cooperative who were able to fully repay their loan; i.e., by 100%,
were deprived of new loans as a result of being members of a
cooperative which was rendered ineligible for credit extension
because some of its members were unable to repay their debts. This
negated the more permissive IFAD requirements for credit
extension to poor peasant farmers that allowed cooperative members
who were able to repay their loans and whose cooperative was able
to repay only 80% of its debt to have access to fresh loans. Under
the 1998 Bank of Sudan rules, peasant farmer members of an
indebted cooperative were penalized for the default of their fellow
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cooperative members; i.e., barred from having access to credit, even
if they were able to fully repay their debts. Subsequently, after
ENCCP was phased out, in 1998, small farmers' access to credit was
limited and subsequently their ability to make use of credit on easy
terms was almost discontinued. Functioning purely on commercial
basis the ABS's deprived most cooperatives from access to credit on
easy terms and peasant farmers as individuals refrained from
applying for ABS credit(56). The regulations under which the
Agricultural Bank of Sudan deals with individuals have been
unattractive to peasant farmers(57). Moreover, the ABS has been
reluctant under the conditions of drought and the risk of crop failure
to extend credit to peasant farmers as individuals(58).
In addition to the restrictions the new ABS rules imposed,
cooperatives were also subjected to an unfavorable legal
institutional framework that hampered their evolution into effective
and sustainable community-based credit provision mechanisms for
the poor. Credit cooperatives have been functioning under the
Cooperative Societies' Law, which was disadvantageous to the
cooperatives. The Cooperatives Societies Law gives different
government officials room for interference in the cooperatives'
affairs. Cooperative officers, the State Cooperative Registrar, the
General Registrar and the concerned Minister continuously
interfered in the cooperatives' affairs. According to the Law, the
concerned Minister has the authority to dissolve the cooperative
society, confiscate its assets and seize its funds and assets without
investigation or justification(59). This further weakened credit
cooperatives and most poor farmers reverted to the conditions
before ENCCP was implemented.
Other community organizations and activities, which ENCCP
established, also disintegrated. Some water yards functioning under
community ownership (under the control of Water Users'
Associations and Village Development Committees), which while
well run, were not secure under conditions in which the
relationships between government departments and local
community organizations are unclear. Legislation that protects
community ownership rights over assets i.e., drinking water
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provision facilities that the Project transferred to the community,
were lacking. With the absence of a clear legal status of community
asset ownership, community control over such Project-provided
assets were unsettled and government officials often encroached on
community rights and assumed control over community assets(60).
Besides, most water yards under Rural Water Corporation
ownership had been facing problems of breakdown, frequent
stoppage or low productivity because of lack of funds to obtain fuel,
spare parts and other maintenance requirements(61). Moreover, the
State and Local Councils have been viewing water provision as a
source of revenue rather than a service; thus charging higher water
rates that added burden to the already burdened poor peasant
farmers.
CONCLUSIONS
IFAD conception of poverty has shaped the Project objectives, the
mechanisms adopted to achieve those objectives and also
contributed to shape its outcome. Although IFAD poverty
conception is based on the cash income criteria of one dollar a day,
in practice ENCCP adopted a more encompassing multidimensional
approach to poverty alleviation coverage. However, ENCCP
primarily aimed at reducing poverty by improving food security and
raising cash income. This was to be achieved by boosting food and
cash crop yield levels through the adoption of improved farming
practices and the extension of input package on credit.
The broadening of the conception of poverty to include water
provision and asset building was a response to beneficiaries‟
demands. The Project also created a number of rural organizations
that promoted community participation for the implementation of
the Project's components and constituted a significant contribution
to community capacity building. The increase in food and cash crop
production, the provision of drinking water and the provision of
livestock made some contribution to poverty reduction among some
of the rural poor in the short term; however, long term sustainability
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of ENCCP achievements, institutions and activities was restricted by
a number of micro and macro level limitations.
The relative successes the Project were held in check by factors and
forces inherent in the Sudanese socioeconomic and political
structure; both at the Federal and the State levels. Cash income
gains were swallowed by low prices offered by traders and state
monopolies, and numerous and excessive Federal, State and Local
Councils taxes, dues and levies. Although some constraints arising
from within the community; (i.e., limited participation and the
control of a minority over community organizations) weakened
ENCCP performance, nonetheless, it is the wider economic and
political constraints that basically made the project structures,
mechanisms, activities and achievements unsustainable.
Poor farmer credit cooperatives' access to credit on easy terms
became unattainable. Agricultural extension, pest control and access
to improved seeds, which became the responsibility of the State and
Rural Councils, were discontinued for lack of funds. Thus while
Federal, State and Rural Councils' extractions from the rural poor
increased and intensified, service provision and service delivery to
the rural poor declined; including those necessary for ENCCP
achievements' sustainability. The legal and institutional framework
was also unfavorable to grassroots community organizations and the
latter subsequently retreated and were unable to maintain ENCCP
activities and achievements after it was phased out in 1998.
ENCCP poverty reduction interventions failure, despite its relative
initial success, is thus mainly due to the divergence between
ENCCP objectives and activities that reallocated resources to the
poor on the one hand, and national and local economic and political
processes that extracted economic resources from the rural poor on
the other. In ENCCP implementation some resources trickled down
to the poor and there was thus a relative reduction in poverty despite
continued economic resource extractions.
However, after ENCCP was phased-out state and market economic
extractions prevailed without resource reallocations trickling down
to maintain the productive and poverty reduction structures. This
has been a result of a national and local socioeconomic context
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within which the interests of the rural poor are subordinated to
powerful sectional central and local interests. Under these socioeconomic and political conditions that prevailed in the Sudan during
and after the Project's implementation, no national rural
development strategy in favor of the poor had been formulated with
which ENCCP could synchronize to realize its full poverty
reduction potential and make its achievements sustainable.
The conclusions drawn from ENCCP experience have implications
for the formulation of future rural poverty reduction projects in
similar situations in Sudan and beyond. Some of these implications
could be briefly summarized as follows: i). The importance of
commitment of and coordination between the different
implementing partners for project success; ii) the importance of the
rural poor participation in all project stages; i.e., in project
identification, formulation, implementation, evaluation and the
sharing of project benefits for the success of projects and in this
the formation and the strengthening of rural organizations for the
target groups' participation is detrimental to project performance;
iii). The need for comprehensiveness in coverage to include all
poverty dimensions and all rural poor groups. The neglect of some
rural poor groups (the landless, the unemployed, handicraft
manufacturers, the handicapped and the elderly) and other poverty
dimensions (like health, education and marketing) leads only to
partial and relative success at the project level; iv). However, the
most significant implication to emerge from ENCCP experience is
that that the structures and achievements of area rural development
and poverty reduction projects would not be sustainable, even if
relative initial success is achieved, when socioeconomic and
political conditions within which they operate are not favorable.
For such projects to succeed and be sustainable, both micro and
macro level economic and political conditions have to function in
favor of the rural poor within a national rural development strategy
framework that has agriculture and the rural poor as its primary
focus and this largely depends on the extent to which the poor,
who constitute the majority of Sudan‟s population, are empowered
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to influence the decision-making process; both nationally and at
the regional level.
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