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 رقابة التخطيط و ال ترشيدالتكاليف فى  اممعلومات نظإستخدام 
 (مصنع البطاطين الوطنىشركة )دراسة حالة 

 قسم المحاسبة -ساعد أستاذ م -أيمن عبد اهلل محمد أبوبكر  د.: إعداد
 كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية
 جامعة دنقال

 السودان -دنقال 
 مستخلص الدراسة

التكاليف فى ترشيد التخطييط والرقابية  نظامإستخدام معلومات ف على هدفت الورقة إلى التعر 
بالمصيينا إمكانييية وجييود نظييام تكيياليف تمثلييت مشييكلة الدراسيية فييى ، حييي  بمصيينا البطيياطين الييوطنى

، حيييي  تيييم مييين خيييالل المعلوميييات التيييى يقيييدم االتخطييييط والرقابييية عمليييية فيييى ترشييييد  وميييدس مسييياهمت 
السييتقرا،ى، التيياريخى والوصييحى التحليلييى فييى هييما الدراسيية  ما فر ييية اسييتخدام الميين س اإلسييتنباطى، ا

 والتكاليف  نظام قدم ايالمعلومات التي  توجد عالقة مات داللة احصا،ية بين ن  الدراسة فتمثلت فى 
ومن  هم النتا،س التى توصيلت الي يا الدراسية هيو    بمصنا البطاطين الوطنى ترشيد التخطيط والرقابة

  وميين  هييم توصيييات لتخطيييط والرقابيية تعتمييد بدرجيية كبيييرم علييي معلومييات نظييام التكيياليفعملييية ا ن 
نظام تكاليف قادرعلي تقديم معلومات جيدم تساهم في عملية لدي   ن يكون مصنا  ن على  الالدراسة 

  ترشيد التخطيط والرقابة
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Abstract 

Paper headline: 

The Use of information systems costs in the rationalization of planning 

decisions and Control. 

(Case study Factory National blankets) 

The study aims to identify the use of information of costing systems, 

on planning and supervision,–applying on National Factory for Blankets, 

where was the problem of the study the possibility of a cost system provides 

information to assist in the rationalization of planning decisions and control, 

where the use of the curriculum deductive, inductive, historical and 

descriptive analytical in this study. As for the study were: the hypothesis that 

there are statistically significant relationship between the information 

provided by the systems costs and streamline planning and control decisions. 

One of the main results of the study is that the process of planning and 

control depends heavily on the information system costs. One of the main 

recommendations of the study to the factory to have a system able to file a 

cost of good information contribute to the process of rationalization of 

planning decisions and control. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ورقة بعنوان

 رقابة التخطيط و ال ترشيدالتكاليف فى  نظاممعلومات إستخدام 
 مصنع البطاطين الوطنى(شركة )دراسة حالة 

 : مقدمة
المحاسبية نتيجة لتطور حجم المنشآت والمشاريا التجارية والصناعية  منظتطورت ال

ت والمشاريا واحتياجات الج ات واالطراف الخارجية آت ادارات تلك المنشوالخيدمية، ولتلبية احتياجا
ير المحاسبية التي تساعدهم في التخطيط والرقابة على ار وتزويدهم بالبيانات والمعلومات والتق

  (.م2002،ستيف أ. موسكوف )المنشأم 
 في عدد إما نظرنا إلى القطاع الصناعي في السودان فسوف نجد  ن، هناك زيادم وا حة

المصانا وتنوع المنتجات وملك في الحترم األخيرم وبالرغم من  ن ا ال ترقى إلى ما هو موجود في 
علي ما كان علي  الحال في السابق وهما النقلة والتطور في  تحول كبير دالدول المتقدمة ولكن  يع

كبير  ، وجعل ا في تحد  قطاع الصناعة بالسودان   دس إلى زيادم حدم المنافسة بين المصانا المنتجة
دارم تلك المنشآت إليتمثل في المحافظة على الحصة السوقية والعمل على زيادت ا ، علي  كان 

تخام العديد من القرارات عندما يقومون بعملية التخطيط والرقابة على التكاليف وتحقيق إالصناعية 
سعار وكميات المدخالت الى الرقابة والتحكم في    عف يؤدي الحشل فيحي  المخرجات ،  ف ل 

وقد يترتب على زيادت ا خروج المنشأم  بدورها الى زيادم  سعار المنتجاتزيادم التكاليف والتي تؤدي 
صبح وجودا  زادت  همية نظام التكاليف و  هناالمنتجة ل ا من السوق ل عف قدرت ا التنافسية ومن 

  رورم حتمية  
د ربط بين الجانب النظرس والمتعلق بمح وم يحاول الباح  من خالل هما الورقة إيجا

استخدام معلومات نظام التكاليف فى ترشيد قرارات التخطيط والرقابة بالجانب العملى التطبيقى 
 والمتمثل فى مصنا البطاطين الوطنى 

 : دراسةمشكلة ال
 يمكن صياغة المشكلة من خالل التساؤل التالي: 

بمصنا  ؤدي الى ترشيد قرارات التخطيط والرقابةيتكاليف ال نظامقدم ا ي/ هل المعلومات التي 1
 ؟ البطاطين الوطنى
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 : دراسةأهمية ال
عتبارا وسيلة م مة تلعب دورًا كبيرًا في توفير المعلومات إالتكاليف ب نظامب ت تم هما الدراسة

عد في  داء ستقرار داخل المنشآت الصناعية وتساإلالمال،مة والتي تدعم عملية التخطيط والرقابة وا
ل للتكاليف ل بط موارد اعإال بتوافر نظام ف أتيكل ملك ال ي اً ة ، إماعليكبر قدر من الحأوظا،ح ا ب

 تكاليف تلك المنشآت وتحقيق الرقابة الالزمة ل ا  
 : الدراسةأهداف 

 إلى:  الدراسة ا دف همت
ال،مة والتي تلعب دورًا كبيرًا التكاليف و هميت  في تقديم المعلومات الم نظام مقومات/ التعرف على 1

 المنشأم المختلحة    داءحكام الرقابة على ا  في عملية التخطيط و 
قدم  من معلومات تساعد في ترشيد التخطيط يالتكاليف وما يمكن  ن  نظام/ اظ ار دور و همية 2

 في تلك المنشام   والرقابة
 : الدراسة ةضيفر 

 اآلتية:  ة يمدس صحة الحر  ختبارإللتحقيق تلك األهداف يسعى الباح  
ترشيد التخطيط  والتكاليف  نظام قدم ايالمعلومات التي  توجد عالقة مات داللة احصا،ية بين/ 1

   بمصنا البطاطين الوطنى والرقابة
 : الدراسةمنهج 

المن س االستنباطي والمن س االستقرا،ي والمن س الوصحي التحليلي  إتبا الباح  كل من
 ي  والمن س التاريخ

 : الدراسةأدوات 
يعتمد الباح  في جما البيانات اأُلولية على المقابلة الشخصية واإلستبانة،  ما البيانات 

  الثانوية فيتم جمع ا من خالل الكتب والمراجا والدوريات والدراسات السابقة 
 : الدراسة مجال

 : ثالثة مجاالت هما الدراسة ل ا 
   مصنا البطاطين الوطني المحدودم" منطقة الصناعية "شركةالي  خرطوم بحريال:المجال المكاني
  م 2010 عام :المجال الزماني

 يتكون المجال البشري من اإلداريين ومساعدي اإلداريين بالشركة  المجال البشري: 
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 : الدراسةهيكل 
 :الى  اهداف الدراسة فقد تم تقسيم  لخدمة 

 / الدراسات السابقة 1
 دراسة االطار النظرس لل / 2
 / الدراسة الميدانية 3
 : الدراسات السابقة : أولا 

سييتعراا بعييا الدراسييات مات الصييلة بمو ييوع الدراسيية عليييى إغييراا الدراسيية تييم  لخدميية 
 النحو االتي:

 م(: 2002/الفاتح عبد الرحيم الفكي ، )1
يط والرقابة الموازنات والمعايير كأدوات للتخط ،م(2002)الفاتح عبدالرحيم الفكى،تناولت دراسة
ن  ، حي  قدم الباح  عر ًا  و ح في   كة السودانية لالتصاالت المحدودمبالتطبيق على الشر 

ستعراا دور الموازنات والمعايير في القيام إساسية هي معالجة تقييم األداء من خالل ألالمشكلة ا
ستحادم من ا في إلانية امكإبملك، وتكمن الغاية من دراسة مو وع الموازنات والتكاليف المعيارية في 

جريت الدراسة على الشركة  ُ ، حي  تصاالتميم نظام جيد للرقابة والتخطيط في قطاع اإلصت
داء العام ل ا بمو وعية وواقعية، ألتصاالت ي سوداتل ، كمحاولة لرفا كحاءت ا وتقييم االسودانية لإل

الدراسة على تناول الحترم من  تصاالت فقد اختصرتالمي يصاحب صناعة اإل قنيونظرًا للتطور الت
 م  2000م وحتى عام 1993عام 

 برزها:  بالعديد من النتا،س  الدراسة تخرج
جراءات العامة للتخطيط والرقابة والتي يجب تطبيق ا في كافة المنشآت والمشروعات إلال تختلف اي 

 تصاالت عن ا في الصناعات االخرس  ، في صناعة اإلوالشركات
نشاءات كبيرم ، كما  ن معظم ا إسمالية والتي تحتاج الى  ف المرتبطة ب ما الصناعة ر معظم التكاليي 

 متكررم وخاصة التكاليف المرتبطة بتركيب الشبكة  

غير  دن ا مراكز تكلحة يع تصالية على عتبار المراكز اإلإلية في الشركة بؤ ن تحديد مراكز المسإي 
 بيرم ستثمارات كإن هما المراكز تتطلب سليم، أل

ستخدمت الموازنات والمعايير كأدوات للتخطيط والرقابة وكان إن هما الدراسة  يرس الباح       
جريت الدراسة على مؤسسة خدمية ) سوداتل( بينما يتناول الباح   ُ داء وقد الغرا من ملك تقييم األ

 ركة صناعية  ثرها على التخطيط والرقابة بالتطبيق على ش التكاليف و  نظامفي هما الدراسة 
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 م(: 2002علوية هاشم إبراهيم الصافي، )/ 2
تخام ا  بة و دور محاسبة التكاليف في التخطيط والرقا ،م(2002)علوية هاشم إبراهيم الصافى،تناولت دراسة      
داء هي،ة  ستخدام بيانات التكاليف في ترشيد وتطوير إوتمثلت مشكلة الدراسة في كيحية تحعيل  القرار

 بحرية  المواني ال
 توصلت الدراسة الى النتا،س التالية: 

 لى تكلحة الخدمات المقدمة بدقة  إلى مراكز تكلحة تساعد في الوصول إال يتم تقسيم ال ي،ة ي 
لية النظام وفقدان دورا التنسيقي في توزيا اعلى  عف فإدس  نظام التكاليف بال ي،ة عدم تكامل ي 

 الموارد المتاحة  

 لية النظام  اععن عدم ف كان دليالً  اً وايجاب اً لحوظة سلبنحرافات مإوجود ي 

مما  اً ن الرسوم المحرو ة على الخدمات عالية جد سعار بالتكلحة الحعلية دلت على ألنتيجة مقارنة اي 
 ى الموقف التنافسي لل ي،ة  علاً يؤثر سلب
ي جانب التطبيق والمي يتحق الباح  ما الدراسة في جانبي التخطيط والرقابة ويختلف مع ا ف      

  جري علي مؤسسة خدمية  
 :(2002محمد موسي سعيد موسي ،)/3

 همية دور نظام محاسبة التكاليف في التخطيط  ،م(2002)محمد موسى سعيد موسى،تناولت دراسة     
، وتمثلت مشكلة الدراسة في الدور المي يلعب  نظام محاسبة التكاليف  الخدميةعلي المنشآت  والرقابة

 وعملية إتخام القرارات ورفا كحاءم االداء في المنشآت الخدمية  
 الدراسة إلي النتا،س التالية: توصلت     

نظام محاسبة التكاليف يساهم في توفير المعلومات المحاسبية الدقيقة التي تساعد اإلدارم في القيام ي 
تخام   قرار  البدورها من رقابة وتقويم  داء وا 

تكاليف الس ل اإلستخدام في المنشآت الخدمية يساعد في عملية المراجعة وتحديد نظام محاسبة الي 
 ليات والعالج  و ؤ المس
نظام محاسبة التكاليف يقوم بتقسيم المستشحي إلي وحدات كل وحدم ترفا تقارير عن سير األداء ي 

 األمر المي يؤدي تطويرالنظام وترقيت   
انب التطبيقي والتي تناولت دراسة حالة في القطاع الخدمي ما الدراسة في الج الباح  يختلف      

 بينما يتناول ا الباح  في القطاع الصناعي  
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 الطار النظرى للدراسة: ثانياا:
 :التكاليف  نظامطبيعة ومفهوم تطور  

 : التكاليف نظامنشأة وتطور 
نية والتي عاصرها العالم إن التطور الصناعي والعلمي المي حد  نتيجة للثورم الصناعية الثا     

إبان الحرب العالمية الثانية ، ومعانام العالم خالل األزمة االقتصادية العالمية في بداية الثالثينيات 
ن يلم المحاسب بكل ما تم تطبيق  من فنون  كل هما الظروف  دت الي  رورم  ،من القرن العشرين 

وبحو   Motion and Time Studyحركة دارم الصناعية علي نطاق واسا كدراسة الوقت والإلا
والتنظيم المكتبي  Production Controlنتاج إلومراقبة ا ,Fatigue Researchجت اد إلا

Office Organization  ن يلجأ  كانت جديدم في ملك الحين وكان بدي يًا  ُ خري ساليب و
تصال المباشر إلوا ةالعلمي الدراسةوعن طريق وجدها الحنيون،  لي فلسحة التكلحة التي إالمحاسبون 

التكاليف نتا،س  ونتاج ، حقق محاسبإللين الحنيين عن اؤ والمستمر بين محاسبي التكاليف والمس
  م(2991)محمد توفيق بلبع،  وتطورات هامة جديدم قيمة

 نظام:المفهوم 
 ف ناك ما يعرف  بالنظام، لحًا عامًا وشا،عًا فى اإلستخداميعتبر مصطلح " النظام" مصط

المتعارف  مةنظ، ونظام المعلومات وغيرها من األنظام اإلدارس، النظام اإلقتصادس، الالمحاسبى
أحمد عبد ، األميرة إبراهيم عثمان) علي ا  ويمثل النظام مجموعة من العناصر التى تعمل لتحقيق هدف معين 

   م(2001المالك محمد،
عة التى ت دف لتحقيق غاية  و مجموعة من اإلجراءات المتتاب"كملك عرف  آخرون بأن  

،  مادية  و غير (العناصر)مجموعة من األشياء  "،  و هو"غايات محدودم بأف ل السبل والتكاليف
، حقيقية  و طبيعية تمثل معًا شي،ًا متكاماًل واحدًا يعمل بتنسيق متكامل ما البي،ة المحيطة ب  مادية

   م(2999،ناحمد حلمى جمعة وآخرو)  " لتحقيق ال دف المنشود
 تعريف نظام التكاليف :

ملك  "كثرت المحاهيم حول نظام التكاليف فقد جاء فى  حد المحاهيم  ن نظام التكاليف هو
النظام المس يصمم  محاسب التكاليف طبقًا لألصول والقواعد العلمية ل ما العلم ، بحي  يتحقق 

التكاليف المتطورم الى  بط  نظامطة ، وقد تمتد  نشقيق األهداف المرجوم من التكاليفبإتباع  تح
                              ."ومراقبة التكاليف المباشرم والغير مباشرم والمتغيرم باإل افة الى عملية قياس ا

( Charlesthorngren.1992) . 



 - 8 - 

كملك عرف  الدكتور محمد توفيق بلبا وآخرون بأن  "مجموعة من اإلجراءات المنتظمة  
سس وقواعد يل وتخطيط التكاليف المتعلقة باألنشطة المختلحة والرقابة علي ا طبقًا ألُ لتسجيل وتحل

علمية وواقعية وعرا نتا،س هما اإلجراءات بطريقة دورية ومنتظمة فى شكل تقارير وملخصات 
   م(2991محمد توفيق بلبع وآخرون،)مال،مة لألغراا اإلدارية المختلحة"

 لى :يت ح من المح وم السابق ما ي 
موارد المتاحة التى /  ن لنظام التكاليف وظيحة ر،يسية ل ا هدف مطلوب وهو ترشيد إستغالل ال1

 ، وهو هدف  منى يتحقق من خالل ممارسة وظا،ف النظام   تتسم بندرت ا
 / كما  ن للنظام وظا،ف فرعية ل ا  هداف ا الحرعية وهى:2
  حصر وتحليل بيانات التكاليف الحعلية   /

  ب تكاليف وحدات األنشطة المتنوعة ب/ حسا
  الرقابة على  حدا  ووقا،ا األداء واإلنحاق  ج/
  تخطيط التكاليف للحترم القادمة  د/ 

ه/ إعداد التقارير الدورية  و الخاصة عن مواقف التكاليف تجاا فترات محددم  و مشاكل معينة  و 
 ارات ا             بدا،ل مطروحة ، وملك ب دف إرشاد اإلدارم عند إتخام قر 

يتحق الباح  ما ما جاء فى المح وم السابق ويرس  ن  المح وم األشمل لنظام التكاليف ألن  
ركز على حصر بيانات التكاليف وحساب تكاليف األنشطة وعملية الرقابة علي ا والتخطيط لحترم 

 إتخام القرار الرشيد  قادمة ومن ثم  خيرًا إعداد تقرير عن كل ملك لما في  إرشاد لإلدارم عند
علي  يرس الباح   ن نظام التكاليف يمكن  ن يعرف بأن  "مجموعة من العمليات المتتابعة 

 يكون الغرا من ا  بط التكاليف المتعلقة باألنشطة المختلحة من  جل التخطيط والرقابة"  
 : التكاليف نظامأهداف  

األهداف ولقد كان  ول هما تسعى محاسبة التكاليف إلى خدمة مجموعة متعددم من 
االهداف هو تحديد تكلحة اإلنتاج ، إال  ن  ما تطور األنشطة اإلقتصادية تعددت الحاجات 

، األمر المس كان لزامًا مع   ن تتطور من  جل ا تتطلب بيانات التكاليف واإلستخدامات التى 
زداد محاسبة التكاليف لتشبا الحاجات واإلستخدامات المطلوبة ومن ثم تعدد ت األهداف وتنوعت وا 

دارم ، حي  تمد اإلالقيام بوظيحتى التخطيط والرقابةدارم فى دور محاسبة التكاليف لتصبح شريك اإل
التكاليف فى  ربعة  نظامونجد  ن النظام المحاسبى قد بلور  هداف  ،باألدوات المحاسبية الالزمة

  م(2991ن،محمد توفيق بلبع وآخرو)  هداف  ساسية تتمثل فى اآلتى :
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 الرقابة على التكاليف   1
 تحديد التكلحة الدقيقة للنشاط وتوفير ُ سس سليمة للتقويم   2
تخام القرارات  3    توفير البيانات الالزمة لخدمة  غراا التخطيط وا 
تخام القرارات   4  المساعدم على رسم السياسات وا 
ن نظام التكاليف تساعد يرس الباح   ن محاسبة التكاليف عن طريق البيانات المستخرجة م      

حكام  المنشأم إلى التعرف على تكاليف إنتاج ا مو حة ل ا عوامل اإلسراف ومن ثم السيطرم وا 
 الرقابة على هما العوامل وتالفي ا فى المستقبل 

 تصميم نظام التكاليف:
ت حتى يتمكن من ان النظام المس يصمم للتكاليف يجب  ن تتوفر في  الطاقات واإلمكانإ

  م(2991أحمد نور،) دورا بأيسر األساليب و قل ا تكلحة   داء 
يختلف تصميم النظام الواجب و ع  للتكاليف من مشروع آلخر تبعًا إلختالف حجم النشاط 

عوامل يجب  ةوالظروف المحيطة بكل مشروع ، وعادم يتوقف تصميم نظام التكاليف على ثالث
  (م2991محمد شفيق حسين طنيب،) لمام ب ا وهى :اإل
 / حجم المشروع والتنظيم اإلدارس ل   1
 /  عباء إدارم التكاليف ونوع البيانات المطلوبة فى المشروع  2
 / طبيعة العمليات الصناعية ) طبيعة عمليات االنتاج ( ونوع المنتجات  3

 ثانياا: تشغيل النظام:
م من المعلومات جات اإلدار تياحا  تتأثر عمليات تشغيل البيانات بمدخالت نظام التكاليف و 

 تخام القرارات  ا  الالزمة للتخطيط والرقابة و 
مدخالت نظام التكاليف تخ ا للظروف المحيطة وهى ظروف دا،مة التحرك  نجد  ن

ن عمليات التشغيل الشك تخ ا ل ا وتتأثر ب ا ، وبالمثل إوالتغير وتتسم بالديناميكية ، وبالتالى ف
دارية مات ا التشغيل البد و ن تتأثر كلما وقا تغير فى البي،ة اإلن عمليات إدارم فبالنسبة لمتطلبات اإل

ستخدام ا وبالتالى تحدد التح يل المطلوب فى ا  دارية تحدد نوعية البيانات و ن البي،ة اإلوملك أل
را على آث تشغيل البيانات وتحليل ا فى صورم كمية ، كما  ن إهتمام اإلدارم بالعملية الرقابية ل  

يت من ، يل والتحليل وبالتالى توفير  ساليب قياس لألداء بالدقة والسرعة المناسبةإجراءات التسج
ثبات ا وتبوبيب ا وتحليل ا فى الدفاتر  التشغيل كل ما يتعلق بالعمليات المحاسبية الواردم بالمستندات وا 

ولملك بدورها  ساسًا لتقديم التقارير المعبرم عن مخرجات النظام  دوالسجالت والكشوف التى تع



 - 10 - 

جراءات محددم متعارف علي ا وتتصف بالثبات فى التطبيق كما  تخ ا عمليات التشغيل لقواعد وا 
 تخ ا لتبويبات مختلحة كل من ا يحيد غر ًا معينًا 

 التكاليف: نظامأنواع 
 أولا: نظام المراحل :

نسة ن نظام المراحل يطبق في الوحدات الصناعية التي تقوم بإنتاج منتجات نمطية متجاإ
ومتماثلة اليتدخل العمالء في تحديد مواصحات ا، ومن المتوقا في هما الحالة  ن تتشاب  مواصحات 
الوحدات المنتجة لكل اإلنتاج، وبالتالي نتوقا  ن تتشاب  كمية ونوعية وتكلحة المواد الخام المباشرم 

 وء ملك نتوقا  ن تتماثل  المستخدمة والمصيروفات وبالتالي تكلحة العمالة المباشرم المستخدمة، وفي
 ،)ناصر نور الدين التكلحة الصناعية غير المباشرم المخصصة علي كافة الوحدات المنتجة نظرًا لتماثل ا  

   م(2001
 ثانياا: نظام األوامر :

لتطبيق هما النظام البد من توافر إمكانية تتبا عناصر التكاليف  ورصدها ومن ثم 
وحدات اإلنتاج علي حدم وقد يتاح ملك في الصناعات التي تتكون  تخصيص ا بالنسبة لكل وحدم من

)زينات محمد محرم  من عدد محدود من العمليات مثل صناعة الراديو والتلحزيون علي سبيل المثال  

   م(2001 ،وآخرون
 التكاليف نظاممعلومات خصائص و همية أ

 :مفهوم المعلومات
كيف يتم تجميع ا وتقديم ا إلى  اً المشروعات   إم حد الموارد ال امة لكافة  دالمعلومات تع

 لية؟ عالمستخدمين مثل اإلدارم ، المست لكين، الدا،نين ؟ وكيف يتم تقييم هما المعلومات وتستخدم بحا
كمال )  هى الناتس من نظام المعلومات " " عرف ا دكتور كمال الدين مصطحى الدهراوي بان ا

  م(2002الدين مصطفى الدهراوى،
س مجموعة بيانات تم ترتيب ا بشكل معين  " هي بيانات تمت معالجت ا ف ا  خرون عر  

عطية مطر ) ستخدام بواسطة شخص معين في غرا معين وفي وقت محدد "  صبحت معدم لإل و 

  م(2992وآخرون،
ن تزيد من معرفة الشخص المستخدم ل ا ، فمثاًل عندما تتم معالجة  من شأن المعلومات إن  
ن إيرادات والمصاريف لمدم مالية معينة وتتم المقارنة بين ما في حساب االرباح والخسا،ر فإلبيانات ا

 ج ا النظام المحاسبي   حدس المعلومات التي ينتإو الخسارم هي  النتيجة وهي  صافي الربح 
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ة والمعرو ة بشكل يجعل ا مات معنى للشخص المي نظمي ًا"هي البيانات الم خرون  عرف ا      
  م(2992محمد نور برهان وآخرون،) ستلم ا "  ي

كرت نظرًا ألن  ركز على قيمة يرس الباح   ن هما المح وم هو األمثل من حي  المحاهيم التي مُ      
و حقا،ق تم  ن ا "بيانات أالمعلومات والمستخدمين ، ووفقًا لملك يقوم الباح  بتعريف المعلومات ب

 ستخدام من قبل المستحيد" وآيلة لإل ت معنىالى لغة مح ومة مإتحويل ا 
 : التكاليف نظامأهمية معلومات 

التكاليف تعد مصدرًا  ساسيًا لتوفير  نظام، ألن نتاجمن عوامل اإل التكاليف عامالً  نظام دعيُ 
تخام قرارات التخطيط والرقابة  المعلومات   الالزمة "إلنتاج" وا 
ن   نواع عديدم ومختلحة من المشاكل ، إال م يواج ون  أمستخدمي المعلومات داخل المنش ان

خرس تتعلق بالوظيحة الرقابية ،  ُ لى مشاكل تتعلق بالوظيحة التخطيطية و إيمكن تبويب هما المشاكل 
ي  ، و ستخدام اإ، وكيف يتم قتنا، اإفكل مدير يتخم قرارات تخطيطية تتعلق بتحديد  ي الموارد يجب 

و وا صالحيات ، المين فُ يجب تنحيمها بواسطة المرؤوسينات ، وهما القرار المنتجات يجب بيع ا
و مراحل   ول خطوات من عد يُ لية تنحيم القرارات ؤو ليات مختلحة، هما التحديد لمسؤو وتحملوا مس

الوظيحة الرقابية ،  ما المرحلة الثانية من مراحل الوظيحة الرقابية فت منت مقارنة النتا،س الحعلية بتلك 
مرحلة التغمية العكسية للمعلومات الناتجة و خيرًا م قرار إستقالل الموارد المتاحة ، المتوقعة عند إتخا

تشارلز ) جراءات التصحيحية كلما كان ملك  روريًا  عن مقارنة النتا،س الحعلية بالمست دفة ، فإتخام اإل

  م(2002هورن جرن،
 هداف التخطيطوأهمية أمفهوم و 

 :  :  طبيعة التخطيطأولا  
تساهم في تحقيق  والتي دارم اإل ت ع ا التي خطةرارية  ي مشروع متوقحة علي الإن إستم
دارية نجاح المشروع  ، ف ناك الوظا،ف اإل لىإن تؤدي   وال يمكن للخطط وحدها   هداف المشروع

الرقابة  على و  ، التوجي  ،نجاح  المشروع،  وهي التنظيم إعلى ًا ي    ن تعملي يجب تال االخرس
وتوج  الج ود نحو ال دف هتمام اإل  ن ا تركزالخطة هي  داخل المشروع  ولكن فا،دم  داالفرا

لى ال دف إ  ارب  وال يمكن الوصولوتت اراالج ود  قد تتع إنوبدون و ا خطة ف ، عالمو و 
 الن ا،ي  
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 :  مفهوم التخطيط : اا ثاني
صطالح إ مبع     عرفصطالح  التخطيط  حيدم تعريحات  مختلحة  إلتاب عُ ورد الكُ   لقد
و بعا من جوانب   خر  جانب خم  البعا األ ،  بينما  كما يعرف الشيء  بنحس  التخطيط
صطالح  التخطيط  إ، وقد تم تعريف   لى  وجود خلط  بين المحاهيمإدس  مر  المي  األ ، التخطيط

  بان  عبارم عن:
التخطيط" دام  القرار"، كملك يعتخإقبل  تحقيق اهداف والتصرفات الالزم تحديد األ عملية "

  م(2002 ،عمر عثمان المقلى)بدون  التحكير  العميق في "  ساس يومي غالباً  على  يمارس  الجميا اً نشاط
لتخطيط نشاط فقط  اعلى كون  يالحظ الباح   ن الجزء الثاني من هما المح وم  قد ركز

المي يمارس التخطيط لو لم هما المح وم  ألن بدون تحكير، وال يتحق الباح   ما   اً ن  يمارس  يومي و 
 كيف يمارس  التخطيط بدون تحكير   اً مإ،  ن يخطط لن يستطيا   سيحعل وكيف يتصورفيما  يحكر

ن تحعيل  مياما ترييد  "  م(Jeffrey R  Alves and  Dennis P . Curtin  ،4991) : ني أخرون بآعرف   
زمية  يحيدد الميديرون الخطيوات الال ن   : "نيأب التخطييطكملك جياء تعرييف  ،وكيف  تنظر  للمستقبل" 

تكيييون طويلييية    ن إميييا -، وهيييما  الخطيييط مييين حيييي  طبيعت يييا هيييداف ا  ة نحيييو تحقييييقميييو نظلتوجيييي   الم
.م(2002 ري إيتش جاريسون ،إريك نورين،)   جل"و قصيرم األ جل  األ

  
لى إهداف   و   نظاممح وم  ال ن   قد ربط  بينشمل  ألاألهما التعريف هو   ن الحظ  الباح يُ 

 ما النظر لموارد  المنشام  في المستقبل  هداف المرتبطة بالنظام سواء بالداخل  والخارج األ
خالق  يتصور من خالل    هنيم : " نشاط ن أالتخطيط ب علي  يقوم الباح  بتعريف

المنشام لو ا  والتي  تتعلق  بمستقبل  نشطة بو وح في مهن  لألالمخطط النمومج المقترح 
    "الخاصة  بحترات  مستقبلية ل اهداف الر،يسية والحرعية وطرق العمل والبرامس األ

 أهمية التخطيط: 
لة عشوا،ية  وغير أن  بدون عملية التخطيط تصبح  قرارات  المنشام  مس   مما الشك في 

ن  في مو وع  ما دون    اً ة  ويمكن  تشبي  ا بطالب  الماجستير  والمي يريد  ان يكتب  بحثنظمم
ساسية  لالهمية   سباب   كر  هناك اربعة  ،   وعلى  وء  ما مُ  يحكر  ويرتكز على "خطة"  معنية

  م(2002 ،جميل احمد توفيق) ة  التخطيط وهي:يحالبالغة  لوظ
تغير يجعل  الكد و أتال إن المستقبل  بما يحوي  من عدم  كد والتغير:أ/  التغلب  على عدم الت1
 هم ال روريات  لتخطيط   روم  من ا
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ن إهداف  المنشأم  ف كل  يوج  نحو تحقيق   ن التخطيط أل اً نظر  غراض:على األاإلنتباه /  تركيز 2
 هداف  نتباا  على هما األلى تركيز  اإلإمجرد القيام  بالتخطيط  يؤدي 

إهتمام  الكبير   ببعلى تخحيا  التكاليف  بسيعمل التخطيط   قتصادي:اإل إكتساب التشغيل /3
 نتاج  وبالتناسق  في العمليات والتي يمكن  رؤيت ا  بو وح  عند مستوس اإل كفءال بالتشغيل

داء  مرؤسيي    كد  من أال يمكن   الت بدون التخطيط ال توجد رقابة  فالمدير  تسهيل الرقابة : /4
 كن استخدام ا كمقياس للحكم ميطة مخط هداف وجود لعدم ًا نظر 
 اف التخطيط :أهد

تسعي المنشآت إلي تحقيق  مجموعة من األهداف المتداخلة بحي  تشكل في مجمل ا هيكل 
األهداف المطلوب تحقيق ا في األجل الطويل ، القصير واآلن ، وتختلف هما األهداف من  حي  

كامل ) : ز الج ود ال رورية لتحقيق ا وتنقسم هما األهداف إليي هميت ا و ولويات ا وملك ب دف ترك

  م(2992 ،بربر
  م(2002 ،محمد فريد الصحن وآخرون) كر نجد  ن  هداف التخطيط تتمثل في اآلتي :مما مُ 

المخاطر التي تتعرا ل ا المنشأم حي  يترتب علي التخطيط تخحيا حالة عدم التأكد  قليل/ ت1
 المنشأم   االتي تعمل في ظل 

 ح ال يأتي صدفة بل هو نتيجة منطقية للتخطيط  / زيادم قدرم المنشأم علي النجاح ، فالنجا2
 ة  نظم/ تنسيق الج ود بين األجزاء المختلحة للم3
 / خلق التعاون بين األفراد داخل المنشأم  4
 / تحقيق الحاعلية في إستخدام الموارد  5
 ة  نظم/ تحسين المناخ السلوكي في الم6

م في تحقيق  هداف ا التخطيطية متوقف يستنتس الباح  مما ُمكر  ن فاعلية وكحاءم المنشأ 
   علي الكحاءم في تحديد رسم السياسات القادرم علي ترجمة األهداف المخططة إلي واقا  

 على التكاليف الرقابة داخلوم أهدافو  مفهوم وأهمية
 مفهوم الرقابة :  

هداف   والغايات التي ما األالمكرس  لتحقيق تطابق  العمليات "العمل : ن اأعرف ا كاتب ب
ة نظمداء المرؤسين  والم مل على عمليات  قياس تن الرقابة تش لى إ، هما باال افة سبق تحديدها 

 ،شوق ناجى جواد)ت  بشكل سليم" محقد نُ   هداف  والخطط المرسومةن األ وتصميم ا  للتاكد من 

  م(2000
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هداف المخططة ن األ د من كأيتم الت إجراءات بمقت اها هي :" ن الرقابة  خرآيرس 
ن نتا،س  ملك التنحيم  هي في حدود  و جراءات المتعلقة ب ا يتم تنحيمها واإلوالسياسات المو وعة 

تخام  إكد من نجاح أجراءات  التي تست دف  التو هي " اإل  ، م(2992 ،محمد أحمد الجزار) المخطط  ل ا "
 . (Charlesthorngren.1992 ) قرار بتنحيم  خطة معينة" 

 على التكاليف : مفهوم الرقابة 
"  نظام ل بط إنجلترا بأن ابالمحاسبين اإلداريين ومحاسبي التكاليف  ل مع دمن قبرفت عُ 

رمضان محمد ) "التكاليف  بالمنشامالتكلحة الحعلية لتشغيل منشأم معينة، وملك من خالل  نظام محاسبة 

   م(2999 غنيم
خ اع  التكاليف  إعلى "هي المقدرم  :ابة على التكاليفكماعرف ا كاتب آخر  بقول : الرق

   م(2992 ،محمد أحمد الجزار) لسلوك مخطط " 
 ن الرقابة  على التكاليف  تقوم  على اآلتي:  السابقة  نجد   محاهيمال من خالل 

  / و ا خطة للتكلحة 1 

قتصادية والتي تم حدم  اإلملك في داخل الو  عن تكاليف التشغيل: ويتم الحعلية / تجميا البيانات2
 و ا خطة  التكلحة  ل ا   

 وخاصة : تكاليف على ال نظام الرقابةبتنحيم  قتصاديةبالوحدم اإل / يقوم نظام التكاليف3

 التي تساعد في تحديد  البيانات  الحعلية  لالنتاج   / تبويب التكاليف الحعلية بالطريقة  

 نحرافات  ف المخططة ب دف  تحليل اإليوالتكالب/ تحديد الحروق بين التكاليف الحعلية 

 دارية   جميا المستويات  اإلنحرافات وملك لمساعدم وتعاون اإلج/ التعرف على مسببات 

 تخام القرارات المناسبة المتعلقة  باجراءات  تصحيحإل، دارم الوحدمإلد/ تقديم التقارير الالزمة 
 نحرافات    اإل

 ف : على التكالي أهمية الرقابة 
لملك من الرقابة  على تكاليح ا، ًا خالية تمامتعمل بصورم  ن  ي منشام صناعية  طياتتسال 
كد من تحقيق أفي صلت ا الوثيقة  بوظيحة  التخطيط  ف ي وسيلة  المدير  للتالرقابة  تظ ر  همية

تتيح   إن الرقابة على التكاليف وو ا الخطط مو ا  التنحيم  بالنمط المرسوم  كما  هدافاأل
زاء  تنحيم  الخطط،  وتشعرا  في الوقت  المناسب إعن العوا،ق  التي تقف  إمكانية الكشف للمدير  

أن هو شن الرقابة أن شإالبديلة  كما  إحدس الخطط خم  بو األ  بشكل كليب رورم  تعديل ا 
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خطاء  يح  األنواع الرقابة  هي القادرم  على تصح ف ل  ن   م إمام لى األالتخطيط  ف ي تنظر إ
   م(2000 ،شوقى ناجى جواد) نحرافات  قبل وقوع ا  ومعالجة  اإل

 على التكاليف: أهداف الرقابة 
هداف  والتي  تتمثل  حد الوسا،ل  ال امة لتحقيق مجموعة من األ الرقابة على التكاليف   دتع

  ي : تفي اآل
 المتاحة والبشريةالموارد المادية/الحد من  و إزالة ال ياع واإلسراف والترشيد في إستخدام 1

 بالمشروع    

و بالخدمة  الحنية  العاملين بعنابر التشغيل فراد لدس األ التجديد/ العمل على خلق روح اإلبتكارو 2
 بالمنشأم   

 على التكاليف  مرتبطا  بنظام الرقابة للعاملين  زيجاد نظام الحوافإ/ 3

 نتاج  لمستوي المي يحقق مات الحجم  المست دف  من اإلوالتشغيل الى ا/ تححيا تكاليف اإلنتاج 4

   و تخحيا  معدالت  التكاليف ب ا لى زيادم إدارم على العوامل  التي تؤدي  / تحقيق  سيطرم  اإل5

 جراء الدراسات التشخيصية   إ/ 6

نتاج ساليب  اإل دخال ا  على إجراء التعديالت  المراد  دارم المنشأم بالمعلومات الالزمة  إلإ/ تزويد 7
رمضان محمد )   مأو تكوين هيكل  العمالة بالمنش التوزيا، و   و منافم  البياو مصادر المواد الخام ،  ، 

   م(2999 ،غنيم

 مداخل  الرقابة  :  
 هم ا:   هناك عدم مداخل  للرقابة  
 التنفيذية : / الرقابة الفنية 2 

على مواقا العمل  المختلحة   المباشر المتتابا هي الرقابة التي تستخدم في عمليات اإلشراف
 داخل المصنا  

 هم ا:  ساليب   دم وتستخدم في  ملك عُ 
 المصنا    تخطيط / 

 نتاج   مواصحات اإلب/إستخدام تحديد 

 نتاج   ساليب الرقابة على جودم اإل  تحديد ج/

 نتاج   جدولة اإل و اد/ 
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 الدارية التنظيمية:  / الرقابة2
 داء  التنظيمي  في مواقا العمل داخل المصنا  على األ قابة التي تركزالر هي 

 كثيرم من ا:   ساليب تنظيمية من خاللدارية  الوتتم  الرقابة  اإل 
كما  رجاء  المشروع، في  ليةؤو إختصاصات السلطة والمس داري والمي بموجب  تتحدد / التنظيم اإل

 الحرعية  بالمشروع  وحدات اإلدارية يحدد التنظيم العالقات التنظيمية بين ال

 والجزاءات   ز الحواف نظامب/ 

قسام والمديرين ورؤساء  األ لعمل بواسطة المشرفين والمالحظينج/ الرقابة المباشرم في مواقا ا
 التنحيميين   

 / الرقابة المالية: 1
خرس فجميا بة  األُ تدعيم لجوانب  الرقاوتستخدم الرقابة المالية ل هم مداخل الرقابة من  دتع

التنظيم مر  الرقابة علي ا، ويعتبر األ لى قيم مالية يستوجب نشطة المشروع تترجم في الن اية إ
ساليب التي المحاسبي  يت من األالتنظيم  ، وهما  قابة  الماليةدارم  الر،يسية  للر المحاسبي  هو اإل
   م(2999 ،محمد غنيم رمضان) تحقيق الرقابة المالية  وهي:إلى  ت دف في الن اية

 المستندية ل ا   المستندات وتحديد الدورات  / تصميم  

 الداخلية   إجراءات الرقابة ب/  

 لية   ؤو محاسبة المسج/  

 الداخلية    د/ المراجعة 

 عن ا   والتقرير قياس التكلحة  ه/ إجراءات 

جراءات  تقييم األ  نظام و/   داء   وا 

                                          ز/ التكاليف الحعلية    
 التكاليف وعالقته بالتخطيط والرقابة نظام

إت ح  ن كل منشأم تريد اإلستمرار في السوق البد ل ا من التخطيط السليم  اً مماُمكر سابق
ب وهما بدورا يتطل والتنبؤ بالمستقبل ، وهما األمر اليتحقق إال في ظل وجود رقابة جيدم علي تكاليح ا

  وجود نظام للتكاليف بالمنشأم يتصف بالكحاءم والحاعلية في  دا،   
لين بالمشاركة في و ع ا ؤو لتحقيق الرقابة بإستخدام المعايير والموازنات يجب السماح للمس

)محمد موسى  داء   وبنا، ا بما ي من قبول م ل ا وتحمس م لتحقيق ا وما تححيزهم لإلرتحاع بمستوي األ

    م(2002 ،محمد سعيد
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 التكاليف : نظاممعايير الحكم علي كفاءة 
نلخص ا  المعروفةالتكاليف  نظميوجد  ربعة معايير حيوية للحكم علي كحاءم كل نظام من 

 :بصحة عامة فيما يلي
 / التخطيط: 2

وفر المعلومات المطلوبة إلعداد خطة للعمليات ين  التكاليف المستخدم  نظاميجب على 
 المربحة 

 بة :/ الرقا2
داء  ن يكون نظام التكاليف قادرًا على توفير المعلومات الالزمة لمتابعة الخطة وتقييم  يجب 

 الوحدات المختلحة  

 / التسعير:1
سعار الموجودم ن يوفر نظام التكاليف المعلومات الالزمة للحكم على كحاءم األ يجب        

 سعار المستقبلية وتخطيط األ

 / تكلفة النظام : 1
رت  ومتحقًا ما ادا  نشا،  و إن يكون نظام التكاليف مال،مًا من ناحية النحقات المتعلقة ب يجب         
 حتياجات المشروع إ

لمتطلبات المنشأم  اً النظام التكاليحي المي يعمل علي تحقيق التوازن بين المعايير السابقة وفق اً إم      
  م(2002 ،)أحمد محمد النور وآخرون س تكلحة االنتاج  هو المي يكون بالشك  ف ل بالنسبة للمنشأم في قيا

ما  اً الممكورم سابقاألوامر( -)المراحل التكاليف  نظامى تال،مفيما يلي نتعرف علي مدي      
 : المعيار األول والثانى وملك من  جل معرفة تأثير ملك على قرارات التخطيط والرقابة

 :معيارس التخطيط والرقابةما  مينالنظا ينماه ال،منو ح فيما يلي مدي ت
 نتاجية:أولا: نظام تكاليف المراحل اإل 

 / التخطيط :2
في عملية التخطيط فالمعلومات المتعلقة بالتكلحة تساعد علي  اً كبير  اً يلعب هما النظام دور 

م اظنتاج في ظل نرباح المستقبلية وملك ألن تتبا وقياس تكاليف اإلاألتحديد شكل التنبؤ بالتكاليف و 
تكاليف المراحل يتم علي مستويين  ساسين حي  يتطلب األمر تتبا وقياس تكاليف اإلنتاج في كل 
مرحلة من مراحل اإلنتاج علي حدم سواء علي مستوي إنتاج المرحلة في مجموعة  و علي مستوي 
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 وحدم المنتس مات ا  ويحيد تتبا وقياس تكاليف اإلنتاج علي هما النحو في عملية التخطيط علي
 عمليات  قسام ومراحل اإلنتاج بصورم جيدم  

 / الرقابة :2
، فإن  في لنظام المراحل  ثر وا ح علي عملية الرقابة فإما نظرنا إلي تكاليف اإلنتاج مثالً 

، وتحديد لتكاليفعناصر ا رحلة مت منة إحتياجات ا من مختلفظل هما النظام يتم قياس تكلحة كل م
ن تكاليف كل مرحلة علي حدم سواء تم اإلنت اء من تصنيا هما مدي إستحادم وحدات اإلنتاج م

ن اإلنتاج التام إما كانت هما المرحلة هي و ز و لمخ الوحدات في تلك المرحلة وحولت للمرحلة التالية 
و لم يكتمل تصنيع ا بعد بالمرحلة حتي ن اية الحترم "وحدات  المرحلة االخيرم "وحدات تامة ومحولة" 

  تشغيل آخر الحترم " االنتاج تحت ال
يري الباح  ان  يمكن تحقيق الرقابة في ظل هما النظام عن طريق مقارنة النتا،س الحعلية  

  لتحادئ األخطاء بالتكاليف النمطية وتحديد اإلنحرافات وبح   سباب ا
ن نظام الرقابة علي التكاليف الكفء هو المي يتتبا  ي إنحرافات قد  علي  يستنتس الباح  

بالغ ا لإلدارم بمجرد وقوع ا حت تحد  در اتخام القرار و تتمكن اإلدارم من  يوا  ما تعطل ك اا  الموقف وا 
 من عملية الرقابة   اً ملك لحترم طويلة فال جدوي إم

 نتاجية:اإل  وامر: نظام تكاليف األ ثانياا 
 : معيارس التخطيط والرقابةعلي  نو ح مدي تمشي هما النظام ما      

 / التخطيط : 2
وقعة في ظل هما النظام رباح المتن الممكن تخطيط التكاليف المستقبلية وكملك األم
، حي  يمكن  ن تستخدم المعلومات الحعلية المتعلقة بالتكاليف للتنبؤ بالتكاليف المستقبلية إما التكاليحي

المواد خم في اإلعتبار ظروف وكحاءم التشغيل المتوقعة ، والتغيرات المحتملة في كل من  سعار  ُ 
 جور والمرتبات و حجام المبيعات  الخام واألُ 

 / الرقابة:2
 افية المشتركة " وامر تخصص التكاليف "عدا التكاليف الصناعية اإلفي نظام تكاليف األ

، عن التكاليف المقدرم تتوافر معلومات بشأن اإلنحرافات وامر المعنية بطريقة مستمرم ومن ثمعلي األ
، وتساعد المعلومات الوقتية هما إدارم مناسب وبمجرد حدو  اإلنحرافاتيت  و المتوقعة في توق

وامر يصبح من الممكن لإلدارم كملك في ظل نظام األ ،ع في سرعة إتخام إجراءات التصحيحالمشرو 
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اإلنتاج المعيب والتالف واإلنحرافات عن تحديد حجم لية عن عناصر عدم الكحاءم و ؤو تحديد المس
   م(2001 ،الدين )ناصر نور  المعايير

تكلحة يصبح من  زعند تحديد اإلنحرافات بالنسبة لكل  مر إنتاجي وكملك بالنسبة لكل مرك
 لية الحردية عن إنحرافات التكاليف   ؤو تتبا المس الس ولة

يالحظ الباح   ن هما النظام يوفر معلومات عن اإلنحرافات سواء كانت هما اإلنحرافات بالنسبة     
 اً لية عن عدم كحاءم اإلنتاج إمؤو جور والمصروفات كملك يستطيا هما النظام تحديد المسللمواد  و اال

 هما النظام يتماشى ما معيار الرقابة   
 :ثالثاا:الدراسة الميدانية

 ة تعريفية عن مصنع البطاطين الوطنيذنب
 النشأة والتطور :

بمج ود سوداني كما م بر سمال وطني و 1977تم إنشاء مصنا البطاطين الوطني في عام 
رجاء القطر ، باإل افة إلي  ن جميا ماكينات  التي تعمل في  و ن  المصنا الوحيد من نوع  في كل 

قسام هي ماكينات  توماتيكية سريعة اإلنتاج تم إستجالب ا من  ش ر و كبر شركات العالم مختلف األ
 المنتجة لتلك الماكينات  

 منتجات المصنع :
وتبلغ  يا  نواع البطاطين مختلحة التشكيالت وبجميا  نواع المقاسات،إن المصنا ينتس جم
( 600.000) ( بطانية ، وطاقت  التصميمية300.000ي 275.000) طاقة المصنا الحعلية مابين

    م(2002 ،)ابراهيم عبدالقادر البلولة بطانية في العام 
 مراحل العملية الصناعية بالمصنع :
وحتي الساعة الثامنة مساء  اً الحترم مابين الساعة  الثامنة صباح المصنا يعمل بورديتين في

، عبارم عن خامات نصف مصنعة في صناعة المنتسويقوم المصنا بإنتاج البطاطين ويستخدم 
    م(2002 ،)صالح أحمد طه الكونت "بكرات" خيوط مستوردم من ال ند ، ويوجد نوعين من الخامات هي :

 القطن ي الصوف (  : مثل)  أ/ ألياف طبيعية
 : مثل "اإلكليريك" وهي خامات صناعية من مشتقات البترول       ب/ ألياف صناعية

 ، هما المراحل هي : كامالً  اً يمر الخام بأربعة مراحل حتي يصبح منتج
 / مرحلة تح يرات النسيس  1
 / مرحلة النسيس  2
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 / مرحلة التوبير  3
 / مرحلة التشطيب4

 صنع :نظام التكاليف بالم
المتبا  عتمد المصنا علي نظام التكاليف ، حي  ي يوجد قسم للحسابات والتكاليف بالمصنا 

من نظام التكاليف في الرقابة  اً عند إحتساب التكلحة المتعلقة بصناعة المنتس ، ويستحيد المصنا كثير 
    م(2002 ،)انعام محمد أحمد الزبير علي تكاليف اإلنتاج   

المصنا إلي حد كبير علي نظام التكاليف المتبا في ترشيد قرارات كملك تعتمد إدارم 
التخطيط والرقابة ، حي  يتم التخطيط للمستقبل بوجود  سواق ثابتة ومتميزم ووجود مدخالت  جيدم 
ورخيصة و يدي عاملة  مينة ، باإل افة إلي قانون "اإلغراق" والصادر من إتحادات الصناعات 

في ظل توافر العوامل السابقة يستطيا المصنا  اً منافسة في السوق ، إموالمي ي من للمصنا حق ال
  م(2002 ،ابراهيم عبدالقادر البلولة  ن يخطط للمستقبل والوقوف  مام منافسي  في السوق  

كملك يساعد نظام التكاليف المتبا داخل المصنا في إعطاء التكلحة الحقيقية كمؤشر في كل 
را  ن  في حالة وجود عسر مالي يلجأ المصنا إلي الطلبيات السريعة والجدير مك مرحلة صناعية ،

 والمجزية وبالتالي تتوقف العمليات الصناعية النمطية  
يستنتس الباح  من مماُمكر  ن هما المصنا يطبق نظامي التكاليف علي  ساس األوامر 

يستخدم نظام تكاليف المراحل والمراحل في العملية الصناعية ، فحي حالة العمليات النمطية المستمرم 
 وفي حالة الطلبيات المستعجلة يستخدم المصنا نظام تكاليف األوامر  

 المشاكل التي تواجه المصنع :
 مام قدرت  علي المنافسة في السوق ،  اً تواج  المصنا العديد من المشاكل والتي تقف عا،ق

 هما المشاكل تتمثل في اآلتي :
 مشروعة في السوق مدعومة من دول  جنبية ُ خيري/ دخول منتجات بصورم غير 1

 تقلل من تسويق منتجات المصنا  
/ المصنا يقوم بدفا كافة العوا،د والزكام وال را،ب والمصروفات اأُلخري واليجد اإليرادات الكافية 2

 أن  رابح  م خاسر بحتي يت ح ل  
 جية التصميمية  / عدم إكتمال دورم التشغيل فالمصنا يعمل بنصف طاقت اإلنتا3 
   / إستيراد المواد الخام من الخارج )ال ند( يكلف رسوم جمركية وغيرها من الرسوم 4
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ق في المرحلة الثانية لدي إدارم المصنا بعد اسو نتيجة لملك تأتي عملية المنافسة في األ  
 تحقيق األرباح   

 إجراءات وتحليل بيانات الدراسة:
 ُأسلوب جمع البيانات :

 تبيان :أ/ اإلس
لين والعاملين في مصنا البطاطين ؤو ي تم جما البيانات عن طريق إستبانة تم توزيع ا علي المس

 الوطني  
   بانة( إست50، ُ ستلم من ا ) بانة( إست55ي تم توزيا )

 ب/ المقابلة :
للحصول علي بعا المعلومات عن بالمصنا لين ؤو تم إجراء مقابالت شخصية ما المس 
   الدراسةمو وع 
 : الدراسةمجتمع 
مصنا البطاطين الوطني وعددهم ب اإلداريين ومساعدي اإلداريينتكون مجتما الدراسة من  

(55)   
 : الدراسةعينة 

  : كاآلتي مصناتم إختيار العينات حسب الموقا اإلداري في ال
 / ُ خري4 / محاسب3 / مدير مالي2 / مدير إداري1

 ات :الطريقة المستخدمة في تحليل البيان
( SPSSتم تحليل بيانات الدراسة عين طرييق برنيامس الحزمية اإلحصيا،ية للعليوم اإلجتماعيية ) 

( فييياألكثر كميييا هيييو متبيييا فيييي العليييوم 0.05% )5عنيييد مسيييتوي معنويييية  مربيييا كيييايبإسيييتخدام طريقييية 
% 5المحسييوبة عنييد مسييتوي معنوييية  قييل ميين  مربييا كيياياإلجتماعييية تعنييي ملييك إنيي  إما كانييت قسييمة 

ييرفا صيحة فيرا مربيا كياي %  كثر من قيمت ا فيي جيدول توزييا مربيا 95(  و درجة ثقة 0.05)
 قيل مين قيمت يا  مربيا كياي( صيحيحًا  ميا إم كانيت قيمية الدراسيةالعدم و يكون الحرا البيديل ) فيرا 

( فييملك معنيياا قبييول فييرا 0.05%)5 و عنييد مسييتوي معنوييية  كثيير ميين  مربييا كييايفييي جييدول توزيييا 
  ( غير صحيح   الدراسةي يكون الحرا البديل )فرا العدم و بالتال
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 (2)جدول رقم :            (Cross tabs) :عالقات الفرضية
 العالقة الرقم

 
 

درجةةةةةةةةةةةةة 
 الحرية

مسةةةةةةةةةةةةةتوى  مربع كاى
 المعنوية

 النتيجة

و  بالمصنا يوجد نظام تكاليف فاعل تتوفرفي  الطاقات واإلمكانيات 1
تكاليف في ترشيد قرارات التخطيط ال نظامالمصنا يستخدم معلومات 

 والرقابة

 توجد عالقة  001. 41.045 16

التكاليف  نظامعملية التخطيط والرقابة تعتمد علي بيانات ومعلومات  2
التكاليف في ترشيد قرارات  نظاموالمصنا يستخدم معلومات  بدرجة كبيرم 

 التخطيط والرقابة

 توجد عالقة  019. 29.765 16

يتبا الطرق العلمية المصنا  على عناصر التكاليف بالمصنا يوجد رقابة 3
 في ترشيد قرارات التخطيط والرقابة 

 توجد عالقة  001. 39.458 16

نظام تكاليف األوامر يوفر بيانات مالية بغرا تخطيط عناصر التكاليف  4
التكاليف في ترشيد قرارات التخطيط  نظاموالمصنا يستخدم معلومات 

 والرقابة

 توجد عالقة  000. 53.766 16

المصنا و نظام تكاليف المراحل يساعد فى عملية الرقابة على التكاليف  5
 التكاليف في ترشيد قرارات التخطيط والرقابة نظاميستخدم معلومات 

التوجييييييييييييييييييييييييد  006. 33.476 16
 عالقة 

و  يستخدم المصنا نظام الطلبيات السريعة اما تعسر ماليا 6 المصنا ًً
 التكاليف في ترشيد قرارات التخطيط والرقابة نظامات يستخدم معلوم

توجييييييييييييييييييييييييد ال 008. 30.237 16
 عالقة 

 نظامالمصنا يستخدم معلومات الطاقة اإلنتاجية بالمصنا متغيرم و  7
 التكاليف في ترشيد قرارات التخطيط والرقابة

 توجد عالقة  000. 62.036 16

المصنا يستخدم و  رالخطط االنتاجية للمصنا تزداد من عام الى آخ 8
 التكاليف في ترشيد قرارات التخطيط والرقابة نظاممعلومات 

 

 توجد عالقة  000. 51.498 16

المصنا يستخدم معلومات و  لم يصل المصنا الى طاقت  التصميمية بعد 9
 التكاليف في ترشيد قرارات التخطيط والرقابة نظام

 توجد عالقة  000. 99.056 16

 م .2002احث من بيانات الستبانة، المصدر: اعداد الب
حصياء الوصيحي وجيود ( يسيتنتس الباحي  مين ميا ت يمن  هيما اإل1) من بيانات الجدول بيالرقم

حصا،ية متمثلة فى درجة الحرية، قيمية مربيا كياس إعن ا قيم  تمؤشرات بين هما العالقات والتى نتج
  وقيمة مستوس المعنوية 
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ل ا  كبر  قيمة مستوي المعنويةمن إجمالى العالقات  %(22بأن نسبة )علي  يستنتس الباح  
غيير فيرا العيدم، و بالتيالي يكيون الحيرا البيديل وهيو فيرا الدراسية تقبل  ف ى بالتالى( 0.05) من

ل ييا  قيميية مسييتوي المعنوييية %( ميين إجمييالى العالقييات78فييى نحييس الوقييت نجييد  ن نسييبة )، و الصييحيح
 يكون الحرا البديل وهو فرا الدراسة الصحيح  ترفا فرا العدم وبالتالى ( 0.05) من قل 

توجةةد  "  نيي ميين خييالل نتييا،س العالقييات السييابقة يييرس الباحيي  بييأن  الحر ييية التييي تيينص علييي 
التكةاليف و ترشةيد قةرارات التخطةيط  نظةامقةدمها يعالقة ذات دللةة احصةائية بةين المعلومةات التةي 

 ة " صحيحة ويمكن تعميم ا على مجتما الدراس والرقابة
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 النتائج والتوصيات
 : النتائج : أولا 

 التي خرج ب ا الباح  في اآلتي : ورقةتمثلت نتا،س ال
 داء  إستخدام نظام التكاليف داخل المنشأم يحقق عملية الرقابة علي األ/ 1
  عملية التخطيط والرقابة تعتمد بدرجة كبيرم علي معلومات نظام التكاليف / 2
  عدم إكتمال دورم التشغيل بالمصنا حي  يعمل بنصف طاقت  التصميمية / 3
 تتبا الطرق العلمية في ترشيد قرارات التخطيط والرقابة  محل الدراسة المنشأم / 4
نظام التكاليف المتبا داخل المنشأم يساعد في إعطاء التكلحة الحقيقة كمؤشر في كل مرحلة / 5

 صناعية  
 .األوامر يوفر بيانات مالية بغرا تخطيط عناصر التكاليفنظام تكاليف  /6

 .نظام تكاليف المراحل يساعد فى عملية الرقابة على التكاليف /7
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 : التوصيات : اا ثاني
 ب ما التوصيات : ورقةال توقد خرج

قرارات التخطيط  علي تقديم معلومات جيدم تساهم في عملية ترشيد اً  ن يكون نظام التكاليف قادر / 1
 والرقابة  

بالغ ا  اً  ن يكون نظام التكاليف قادر / 2 علي توفير المعلومات لتتبا اإلنحرافات التي قد تحد  وا 
 لإلدارم بمجرد وقوع ا  

 ما إحتياجات المنشأم   اً من ناحية النحقات المتعلقة بإنشاءا ومتحق اً  ن يكون نظام التكاليف مال،م/ 3
 جاهدم للوصل بالمصنا الى طاقت  التصميمية  /  ن تسعى اإلدارم4
  المالى فى حالة التعسريستخدم المصنا نظام الطلبيات السريعة / ال بد  ن 5
 همية تطبيق نظام التكاليف لدي القيادات العليا من خالل الدورات التدريبية مقومات غرس  /6

 وورش العمل والندوات  
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 قائمة المراجع
 غة العربية :ل: المراجع بال أولا 
 / الكتب:2

 االسكندرية   المتخصصة للتكاليف نظمالبراهيم عثمان ،  حمد عبد المالك محمد ، إميرم األ (
 . م(2004: دار الجامعة الجديدم للنشر ، 

  ، محاسةةبة التكةةاليف المتقدمةةة حمييد حلمييى جمعيية ، عطيياا  خليييل ، خالييد إبييراهيم الطراونيية 
  م(  1999حاء للنشر والتوزيا ، مان: دار ص)ع  

 محةةةا سةةةبة التكةةةاليف أل غةةةراض القيةةةا مبةةةاد  ، ميييد محميييد نيييور ، شيييحاتة السييييد شيييحاتة ح 
   م(2006سكندرية: الدار الجامعية ، )اإل والرقابة في بيئة التصنيع المعاصرة

   ، سيييكندرية : اليييدار الجامعيييية للنشييير ، )اإل مبةةةادي محاسةةةبة التكةةةاليف الصةةةناعيةحميييد نيييور
 م(  1997

  حميد حاميد حجياج ،  :، ترجمية وتعرييب ، محاسبة التكاليف مدخل إدارىتشارلز  هيورنجرن 
 ه1422كمييييال الييييدين سييييعيد ، سييييلطان المحمييييد السييييلطان )الرييييياا : دار المييييري  للنشيييير ،

  (م2002
   سيييكندرية: دار الجامعيييا ت )  اإل مةةةدخل وظيفةةةية عمةةةال دارة  األإحميييد توفييييق ،   جمييييل

   (1997المصرية ، 
 سيييكندرية : اليييدار ) اإل قيةةةا  التكةةةاليف  نظةةةام ،ات محميييد محيييرم، محميييد رشييييد الجميييالزينييي

    م(2004الجامعية للنشر ، 
 محميد عصيام اليدين  :ترجمية ومراجعية، المحاسةبةالداريةإريك نيورين،  إيتش جاريسون ، ري

   م(2002،ه1422دارالمري  للنشر )الرياا: ، حمد حامد حجاج زايد،
  دار الن  يية  العربييية  للطباعيية   القيياهرم :) الرقابةةة علةةى التكةةاليف محمييد  غنيييم،  رم ييان

   م (1999والنشر،  
  ، المعلومات المحاسبية لتخاذ القةرارات مفةاهيم واتخةاذ  نظامستيف    موسكوف ، مارك ج

  (م2002،ه1422اا: دار المري  للنشر الري) ، ترجمة ، محمد كمال الدين سعيد، قرارات
 مييييان :  دار  حامييييد للنشيييير ، ع   منظةةةةور كلةةةةي ) - عمةةةةالدارة األإوقي  نيييياجي جييييواد ،  شيييي

  م(2000
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 قتصةةةةاد ا  نظريةةةةة المحاسةةةةبة و حمييييد الييييراوس ، وليييييد نيييياجى الحيييييالى ،  ، حكمييييت عطييييية مطيييير
   م (1996مان : دار حنين للنشر والتوزيا ،ع  )   المعلومات

  ، المعلومةةةةةات المحاسةةةةةبية نظةةةةةاممةةةةةدخل معاصةةةةةر فةةةةةى كميييييال اليييييدين مصيييييطحى اليييييدهراوس 
   م(2005)اإلسكندرية: الدار الجامعية للنشر ،

  ، بيييروت : الموسسية الجامعيية للدراسيات والنشير والتوزيييا،  اإلدارة عمليةة ونظةامكاميل بربير(
 م(  1996

  م(1991عين شمس ،  كتبة)القاهرم: م الرقابة علي التكاليفحمد الجزار ،  محمد   
  ، (م1994)القاهرم : مطابا الجامعة ،  محاسبة التكاليفدي امبمحمد توفيق بلبا   
  ، ميان : دار المسيتقبل للنشير ، ) ع   محاسةبة التكةاليف الصةناعيةمحمد شحيق حسين طنييب

   م (1998والتوزيا ، 
   ميان : دار المنياهس ) ع   المعلومات المحوسةبة نظام، محمد نور برهان ، غازس ابراهيم رحيو

   م (2001للنشر ، 
 االسييكندرية : الييدار الجامعييية ،  ة قيةةا  التكةةاليفنظامةة، أاللطيييف  دنييور الييدين عبيي صييرنا(

   م(2003
 الرسائل العلمية : /2

  ، الموازنةةات والمعةةايير كةةأدوات للتخطةةيط والرقابةةة بةةالتطبيق علةةى الحيياتح عبييد الييرحيم الحكييي
كليية نشيور   فيي المحاسيبة غيير م بحي  تكميليي للماجسيتير،  الشركة السودانية لالتصةالت

   م2001جامعة النيلين ، ،الدراسات العليا 
 تخةاذ القةرارا  ، دور محاسبة التكةاليف فةي التخطةيط والرقابةة و علوية هاشم ابراهيم الصافي  ،

جامعيية السييودان للعليييوم كلييية الدراسييات العليا،رسييالة ماجسييتير فييي المحاسييبة غييير منشييورم   
   م2005والتكنولوجيا ، 

 دور نظام محاسبة التكاليف في الرقابة علي تكاليف المنشةتت وسي ، محمد موسي سعيد م
كليييية الدراسيييات والتموييييل غيييير منشيييور، فيييي المحاسيييبة  بحييي  تكميليييي للماجسيييتير،  الخدميةةةة
   م2006جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،  العليا،

 المقابالت الشخصية : /1
  الخرطييوم بحييري  ،مصةةنع البطةةاطين الةةوطني بالمةةدير العةةام  ،إبييراهيم عبييد القييادر البلوليية، 

  م  4/6/2007
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  الخرطييييوم بحييييري  ،مصةةةةنع البطةةةةاطين الةةةةوطني بمحاسةةةةب  ،إنعييييام محمييييد  حمييييد الزبييييير، 
  م  4/6/2007

  الخرطوم بحري  ،مصنع البطاطين الوطني بمدير القسم الفني  ،صالح  حمد ط  الكونت، 
  م  4/6/2007
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