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تقيمي الداء الاقتصادي لرشكة همين لصناعة الاسفنج يف دهوك
للمدة (  ) 2016- 2013دراسة حتليلية
د .حافظ جامس عرب املوىل و م.م امنة بشري سعيد
كلية االدارة واالقتصاد ،قسم االقتصاد ،جامعة نوروز ،اقليم كردستان العراق  -كلية االدارة واالقتصاد ،قسم االقتصاد ،جامعة دهوك ،اقليم
كردستان العراق

املس تخلص
حتظى ادلراسات املتعلقة ّ
ابلقطاع الصناعي بأمهية كبرية من قبل الباحثني يف البدلان املتقدمة والنامية عىل حد سواء لكونه يشلك جحر الزاوية يف التقدم والتطور الإقتصادي والإجامتعي ،وهناك سعي دؤوب من
القطاع من ارتباطات أمامية وخلفية مع بقية ّ
القطاع ،ولس امي وأن اإماكنيات تطويره وهتيئته يه العىل بني القطاعات الخرى ،ملا لهذا ّ
قبل معظم البدلان لرفع مسامهة هذا ّ
القطاعات الخرى ،كام أنه مؤهل
لس تقطاب واستيعاب التكنولوجيا احلديثة ،المر اذلي يؤدي اإىل رفع مس توى اإنتاجيته وابلتايل زايدة مسامهته يف المنو الإقتصادي ،انهيك عن أن تطوير هذا القطاع يسهم يف توفري فرص معل جديدة وتطوير
القدرات الفنية هلم ،مع اإرساء قاعدة تقنية للبدل  .وتعد صناعة الاسفنج من الصناعات املهمة نظر ًا لتعدد اس تخداماهتا وتنايم الطلب علهيا مبرور الزمن ،وبنا ًء عىل ما تقدم جاءت هذه ادلراسة لتلقي الضوء عىل
واقع الداء الاقتصادي لرشكة همين لصناعة الاسفنج ( ،)HEMN GROUPلغرض تسليط الضوء عىل ماكمن القوة والضعف وحتديد الاحنرافات واجياد احللول املمكنة .
وقد توصل البحث اإىل مجموعة من النتاجئ مهنا:
 .1اإن رشكة همين لصناعة الاسفنج تعد من الرشاكت احلديثة واليت تس تخدم أحدث التقنيات يف جمال معلها.
.2تس تخدم الرشكة الاسلوب املكثف لرأس املال يف الانتاج  ،الا أهنا ل تس تغل الطاقات املتاحة بسبب حمدودية الاسواق .
 .3اثبتت الرشكة كفاءهتا يف ما يتعلق مبؤرشات الانتاجية اجلزئية والقمية املضافة ودرجة التصنيع واس تخدام التكنولوجيا .
وقد اختمتت ادلراسة مبجموعة من املقرتحات للرشكة املبحوثة من أجل الارتقاء بواقع العمل .

اللكامت ادلاةل :الاقتصاد ،الاسفنج ،تقيمي الداء.
 .1املقدمة

وذكل بقياس الداء الفعيل ومقارنته ابلداء اخملطط مس بق ًا مث العمل عىل تصحيحها

تسعى املنش َات الاقتصادية لختاذ مواقع هامة يف السوق لتحسني أداهئا ووضعيهتا

لتحديد مس توى الداء اذلي توصلت اليه املنشأة.

التنافس ية وذكل يف ظل الانفتاح الكبري حنو العامل اخلاريج  ،حيث تعمل املنش َات عىل

ومن هذا املنطلق جاءت هذه ادلراسة لتلقي الضوء عىل واقع الاداء الاقتصادي لرشكة

حتقيق العديد من الهداف ومن أمهها ضامن اس مترارها وبقاهئا يف جمال نشاطها  ،وذكل

همين لصناعة الاسفنج يف دهوك  ،ويه اإحدى رشاكت القطاع الصناعي احلديثة واليت

يتطلب معرفة دقيقة ابلتغريات اخلارجية وكذكل التنبؤ ادلقيق ابلتغريات املس تقبلية لوضع

تس تخدم أحدث التقنيات يف جمال معلها  ،اضافة اىل أحدث اخلربات واملهارات .

اخلطط املناس بة ملواهجهتا ،كام جيب حتديد الاحنرافات الناجتة عن اخلطط والهداف
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تنبع أمهية البحث من المهية الكبرية اليت حتتلها مادة الاسفنج الصناعي واس تخداهما
الواسع يف صناعة الااثث سواء يف ادلور أو يف املاكتب والرشاكت وغريها من اجملالت
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 | doi: 10.25007/ajnu.v6n2a94حبث أصيل

اجملةل الاكدميية جلامعة نوروز

468
مشلكة البحث :

لقد تطور مفهوم تقيمي الداء الاقتصادي ومفهومه يف الوحدات الاقتصادية مبرور الزمن

تمتثل مشلكة البحث بعدم قدرة رشكة همين عىل مواكبة الهداف احملددة لها يف الانتاج

بتطور الهيلك التنظميي والإنتايج للوحدات الاقتصادية ذاهتا أو للصناعة كلك من خالل

واملبيعات وذكل بسبب ضيق السوق احمللية اإضافة اىل ظروف احلرب ،عىل الرمغ من

البداايت املتواضعة واملمتثةل ابلرقابة الشخصية من قبل صاحب الوحدة الإنتاجية عىل

توفر املس تلزمات املادية والبرشية الالزمة يف العملية الإنتاجية.

العامل للتأكد من سالمة تنفيذمه للعامل املولكة اإلهيم بكفاءة  ،وتطور هذا املفهوم وأصبح

هدف البحث :

أكرث مشولية بتطور الوحدات الاقتصادية ومنوها من انحية وتطور العلوم والتقنية من

هيدف البحث اإىل اإجراء معلية تقيمي كفاءة الداء املايل لرشكة همين عن طريق اس تخدام

انحية أخرى.

معايري ومؤرشات تقيمي كفاءة الداء ليتس ىن معرفة مدى كفاءة أداء الرشكة وقدرهتا عىل

وقد زاد الاهامتم بعملية تقيمي الداء الاقتصادي ملا تربزه من نتاجئ تعرب عن مدى الكفاءة

اس تغالل مواردها املتاحة وطاقاهتا الإنتاجية للمدة (.)2016-2013

يف تنفيذ اخلطط والربامج احملددة من قبل الإدارة العليا يف الوحدة الاقتصادية وسواء

فرضية البحث :

اكن ذكل يف اقتصاد موجه وخمطط أو حر ،حيث يعد املردود الاقتصادي املمتثل يف

ينطلق البحث من فرضية مفادها أن الظروف املوضوعية واذلاتية لرشكة همين مواتية

الرحب أساس ًا للك مرشوع اقتصادي ومعرب ًا عن الداء اجليد .

لس تغالل مواردها املتاحة املادية والبرشية وطاقاهتا الإنتاجية ،وأن معايري تقيمي كفاءة

وقبل التطرق اإىل حتديد مفهوم تقيمي الداء لبد من التعرف عىل مصطلحي الداء

الداء املايل تسهم يف بيان وحتديد أداء الرشكة فامي اإذا اكنت كفوءة يف اس تخدام تكل

والتقيمي.

املوارد أم ل.

-فقد عرف الداء بأنه القدرة عىل حتويل املدخالت اخلاصة ابلوحدة الاقتصادية اإىل

مهنج البحث :

خمرجات بشلك سلعة أو خدمة ومبواصفات حمددة وبأقل لكفة ممكنة .

اعمتد البحث املهنج الاقتصادي التحلييل للوصول اإىل هدف ادلراسة وتقيمي كفاءة الاداء

-أما التقيمي فقد عرف بأنه معلية حتديد قمية أو درجة النجاح يف اجناز أهداف مت اعامتدها

املايل من خالل املقارانت الزمانية ملؤرشات ومعايري تقيمي كفاءة الداء املايل ،بعد حتليل

مس بق ًا .

البياانت اخلاصة ،مث حتديد الاحنرافات اإن وجدت ،واملسامهة يف تقدمي احللول املناس بة

وكام وردت الكثري من املفاهمي املتباينة لتقيمي الداء الاقتصادي بسبب اختالف الرؤى

ملعاجلهتا .

دلى الكتاب والباحثني اإل أن هذه املفاهمي تتفق يف قضية جوهرية يه معرفة املدى

حدود البحث :

اذلي حققته الوحدة الاقتصادية من الهداف احملددة لها (.املوىل ) 7 ، 2008 ،

ميكن تقس مي حدود البحث اىل حدود زمانية وماكنية وموضوعية :

ويرى ادلاهري أن مفهوم تقيمي الداء الاقتصادي هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات

• احلدودالزمانية :اإمتدت احلدود الزمانية للبحث للفرتة بني (.) 2016 -2013

والنسب واملؤرشات واملعايري اليت تس تخدم يف معرفة أوجه القوة والضعف والقصور يف

• احلدوداملاكنية :تمتثل احلدود املاكنية للبحث برشكة همين لصناعة الاسفنج اليت مت

املشاريع والقطاعات وبيان مدى حتقيق الهداف اليت أنشئ املرشوع من أجلها(.

تطبيق البحث علهيا.
• احلدوداملوضوعية :تمتثل يف تقيمي الداء الاقتصادي.
 1ـــ اجلانب النظري لتقيمي الاداء
:1 - 1مفهوم تقيمي الاداء املايل The Concept of Performance Evaluation :

ادلاهري )36 ،1990 ،
ويرى ( )Bayeاإن الداء يشري اإىل الرابح والرفاهية الاجامتعية الناجتة من الصناعة
ومن الرضوري للمدراء يف املس تقبل معرفة أن ذكل الرحب والرفاهية الاجامتعية تتفاوت
اإىل حد كبري من خالل الصناعة(Baye ,1997,260) .
ويرى القرييش أن معلية تقيمي الداء يه دراسة وتقيمي نشاط الوحدة الاقتصادية لقياس
النتاجئ املتحققة ومقارنهتا ابلهداف املرسومة مس بقا للوقوف عىل واقع اداء الوحدة
الاقتصادية والاحنرافات اليت قد حتصل هبدف اختاذ اخلطوات الالزمة وعليه فان العملية
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تس تخدم للحمك عىل كفاءة أداء الوحدة الاقتصادية يف اس تغالل املوارد الاقتصادية ويف

 .7الكشف عن البريوقراطية املمتثةل اب إلرساف يف الموال وتعقيدات العمل والبعيدة

حتقيق الهداف اليت أقميت من أجلها الوحدة الاقتصادية( .القرييش)232،2000،

عن القواعد الصحيحة للداء اجليد .

وكام يرى أخرون أن الداء يشري اإىل درجة النجاح يف اجناز الهداف احملددة والداء

 .8متابعة حتقيق هدف التوازن الاقتصادي بني النشطة الاقتصادية املتعددة عن طريق

اجليد هو نتيجة للترصف الكفوء الناحج  ،والاعتبار الرضوري هو مدى كفاءة الرشاكت

حتقيق التوازن بني املوارد والاس تخدامات عىل مس توى الوحدات الاقتصادية وتنس يق

يف الإنتاج اجليد من حيث المكيات والتاكليف املناس بةJacobson & ( .

سري النشطة الاقتصادية وحماوةل جتنب وجود فوائض منتجة غري مس تغةل والاعامتد يف

.) Bernadette , 1996 , 221

ذكل عىل جداول املس تخدم – املنتج املتاحة واملس تخدمة لهذا الغرض  ( .انري،

 1ـــ  : 2أمهية تقيمي كفاءة الداء الاقتصادي

)1988،45

The Importance of Economics Performance Evaluation

 .9خلق الشعور ابملسؤولية والشعور ابلنامتء اإىل اجلهة اليت يعمل فهيا الفرد ،فعندما

تربز أمهية كفاءة الداء الاقتصادي يف مجيع دول العامل ويف اقتصادان الوطين بشلك

يشعر الفرد أن نشاطه ،وأداؤه يف العمل حمل تقيمي من قبل رؤسائه سيشعر مبسؤوليته

خاص من خالل ادلور اذلي يلعبه القطاع الصناعي يف حتقيق التمنية الاقتصادية عن

جتاه نفسه وجتاه معهل وسوف يبذل قصارى هجده وطاقته لتأدية معهل بأحسن وجه ومن

طريق التخطيط العلمي والاس تخدام المثل للموارد املادية والبرشية  .وبنا ًء عىل ذكل

مث يسامه يف حتقيق الهداف املرسومة .

تتسم معلية تقيمي الداء الاقتصادي بأمهية كبرية يف الوحدة الاقتصادية من خالل معرفة

 .10يعد تقيمي كفاءة الداء الساس يف حتديد برامج التدريب والجور واملاكفئات

مراكز اخللل ومعاجلهتا والتوسع يف النوايح الاجيابية .

واحلوافز( .الصفار)2001،6،

وميكن بيان أمهية تقيمي الداء الاقتصادي يف النوايح التية:

 .11تنش يط الهجزة الرقابية يف أداء معلها عن طريق املعلومات اليت يقدهما التقيمي

 .1اإن تقيمي الداء املس متر وادلوري للوحدة الاقتصادية يساعد عىل الكشف عن

الدايئ فيكون مبقدورها التحقق من قيام الوحدات الإنتاجية بنشاطها بكفاءة عالية

الاختاللت بصورة رسيعة وعند بدايهتا ،ويؤدي اإىل معاجلة الاحنرافات برسعة وتوجيه

واجنازها لهدافها املرسومة كام هو مطلوب  ( .الكريخ)2001،39،

العمل حنو مساره الصحيح .

هذا فض ًال عن وجود جمالت أخرى اثنوية تظهر أمهية التقيمي لكفاءة الداء ،ومهنا:

 .2اإن ا إلرساع يف الكشف عن الاحنرافات يف موقع حمدد من الوحدة الإنتاجية يساعد

(موىس)1969،635،

عىل عدم ترسهبا اإىل املواقع الخرى  ،المر اذلي يؤدي اإىل حتجمي الاحنرافات وتقليل

أ -القيام بتوجيه الإدارة العليا اإىل مراكز املسؤولية ووضعها يف املواقع الكرث اإنتاجية،

اخلسائر .

وذكل ابإجراء معلية املقارنة عىل مس توى الداء بني القسام واملواقع ووحدات العمل

 .3اإن معرفة الاحنرافات النامجة من خالل تنفيذ خطة الوحدة الاقتصادية ومعاجلهتا ،

اخملتلفة .

تؤدي اإىل تاليف مثل هذه الاحنرافات عند وضع اخلطط يف املس تقبل .

ب -اإن معلية تقيمي الداء املس مترة تظهر العنارص النشطة والكسوةل يف الوحدة

(ادلاهري)1990،429،

الإنتاجية ،وهذا يدعو اإىل تشجيع العنارص النشطة والتخلص من العنارص الكسوةل.

 .4متابعة تنفيذ أهداف الوحدة الاقتصادية لغرض التأكد من كفاءة ختصيص واس تخدام

ج -اإن معلية تقيمي الداء تساعد يف توجيه العاملني يف أداء أعامهلم وإادراكهم ملهاهمم

املوارد الإنتاجية عىل النحو الفضل ولتحقيق الهداف احملددة .

الوظيفية ،وهذا يساعد يف معلية ربط الجر ابلإنتاجية .

 .5حتديد اجلهات املسؤوةل عن الاحنرافات احلاصةل يف الوحدة الاقتصادية .

د -اإن معلية تقيمي الداء تؤدي اإىل حتقيق الهداف احملددة يف اخلطة الإنتاجية ،والعمل

 .6متابعة التوجه السلمي للعاملني يف أداء اإعامهلم من خالل حتديد واجباهتم ووضع العنرص

عىل اإجياد نظام سلمي وفعال للماكفأت واحلوافز الشخصية .

املناسب يف املاكن املناسب .

ه -اإن معلية تقيمي الداء تساعد يف توجيه العاملني يف جمال التنفيذ اإىل ما هو اقرص
وأفضل لتنفيذ العامل بصورة انحجة .
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و -اإن معلية تقيمي الداء تعد وس يةل انحجة للقيام بعمليات تنبؤ واقعية وإاعطاء صورة

تعترب معلية تقيمي الداء مقياس لقدرة الوحدة الاقتصادية عىل حتقيق الهداف احملددة

مس تقبلية واحضة ل إالنتاج ،والاحتياجات والقدرات الإنتاجية املطلوبة .

مس بقا وذكل من خالل مجةل من املعايري واملؤرشات اخلاصة بذكل .وللوقوف عىل كفاءة

 1ـــ  :3أهداف تقيمي الداء الاقتصادي

الوحدة الاقتصادية يف أداء أنشطهتا يمت اس تخدام معايري ومؤرشات خاصة ومن هذه

Goals of Economics Performance Evaluation

املعايري:

تس هتدف معلية تقيمي الداء الاقتصادي حتقيق ما يأيت) :اجلبوري)2002،7،

 1 - 2مؤرشات الإنتاجية Productivity Indicators

 .1الوقوف عىل مس توى اجناز الوحدة الاقتصادية للوظائف امللكفة بأداهئا مقارنة بتكل

حيظى مفهوم الإنتاجية بأمهية كبرية يف ادلراسات الاقتصادية لهنا متثل أداة فعاةل يف

الوظائف املدرجة يف خطهتا الإنتاجية .

تكوين الرثوة  ،من خالل الاس تخدام المثل للموارد الاقتصادية .وتسامه الإنتاجية يف

 .2حتديد مسؤولية لك مركز يف الوحدة الاقتصادية عن مواطن الضعف واخللل،

ترامك رأس املال  ،وتؤدي اإىل زايدة الجور للعاملني مما يؤدي اإىل زايدة القدرة الرشائية

وذكل من خالل قياس اإنتاجية لك قسم من أقسام العملية الانتاجية ،وحتديد اجنازاته

واتمني مس توايت معيش ية متقدمة للمجمتع كلك  .أما عىل مس توى الاقتصاد الوطين

سلب ًا

فان زايدة الإنتاجية تؤدي اإىل زايدة ادلخل القويم ،ومن مث زايدة الرتاكامت املادية

وإاجيا ًاب واذلي من شانه أن خيلق منافسة بني القسام ابجتاه رفع مس توى الوحدة

واملالية لإعادة الإنتاج عىل مس توى الاقتصاد الوطين (النعميي .)1990،27 ،ويرى

الاقتصادية وأداهئا .

( )Kendrickأن الوس يةل الرئيسة اليت ميكن للمجمتع البرشي أن خيرج هبا من حاةل

 .3مساعدة املس توايت الإدارية عىل معرفة مدى الاحنرافات وبيان أس باهبا واختاذ

الفقر اإىل حاةل أفضل نسبي ًا من حيث توفر الغذاء واملوارد يه زايدة الإنتاجية .

الإجراء الإصاليح لها .

()Kendrick,1977,1

 .4الوقوف عىل كفاءة اس تخدام املوارد املتاحة بطريقة رش يدة حتقق عائد ًا اكرب بتاكليف

ومن أمه املؤرشات اخلاصة مبعيار الإنتاجية يه )Martinus,1981,5-6( :

أقل وبنوعية جيدة .

2ــ  1ــ  : 1الإنتاجية اللكية Total Productivity

 .5متكن من اإجراء مقارنة للداء بني عدة وحدات اقتصادية مضن نفس القطاع أو

املقصود ابلإنتاجية اللكية مقدار الإنتاج اللكي اذلي يعود اإىل مجيع عنارص الإنتاج

قطاعات خمتلفة ،وللكشف عن التحسينات املطلوب اإجراؤها.

املس تخدمة يف العملية الإنتاجية  ،أي أهنا العالقة بني خمرجات الوحدة الاقتصادية ممثةل

 .6تصحيح املوازانت التخطيطية ووضع مؤرشاهتا يف املسار الصحيح واملوازنة بني

بقمية الإنتاج وبني مدخالت الإنتاج ممثةل ابلتاكليف اللكية .

الطموح والإماكنيات املتاحة حيث تشلك نتاجئ التقومي قاعدة معلوماتية كبرية يف رمس

وهيدف هذا املؤرش اإىل حتديد كفاءة حتويل املدخالت اخملتلفة اإىل خمرجات ويعرب عن

الس ياسات واخلطط العلمية البعيدة عن املزاجية والتقديرات غري الواقعية يف ظل الوحدة

هذا املؤرش ابلصيغة ا َلتية :

الاقتصادية .
حتقيق تقومي شامل للداء عىل مس توى الاقتصاد الوطين وذكل ابلعامتد عىل نتاجئ
التقيمي للك وحدة اقتصادية وصول اىل لتقيمي الشامل  ).اجلبوري)2002،7،

اخملرجات ( املنتجات )
الإنتاجية اللكية = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املدخالت ( املس تخدمات )

تنش يط الهجزة الرقابية يف أداء أعاملها عن طريق املعلومات اليت يقدهما التقيمي الدايئ

أو الإنتاجية اللكية = قمية الإنتاج  /قمية عوامل الإنتاج .

فيكون مبقدورها التحقق من قيام الوحدات الاقتصادية بنشاطها بكفاءة عالية واجنازها

وان زايدة هذه النس بة تدل عىل انه هناكل منو ًا يف الإنتاج (اخملرجات) أرسع من منو

لهدافها املرسومة كام هو مطلوب مضن املنشاة .

اخملرجات ،مبعىن أن هناك حتسن يف الكفاءة الإنتاجية ( .سلطان)1988،23،

 2ـــ معايري كفاءة الاداء املايل:

ويس تخدم هذا املعيار لإجراء املقارانت الزمانية يف الوحدة الاقتصادية وخالل اوقات
متتالية  ،أو املقارنة املاكنية مع وحدات اإنتاجية مماثةل ولنفس املدة الزمنية .
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 2ــ  1ــ : 2الإنتاجية اجلزئية Partial Productivity

 : 3 – 2 – 1 – 2اإنتاجية املواد الولية Productivity of Materials

تعرف الإنتاجية اجلزئية بأهنا الإنتاجية املتعلقة بلك عنرص من عنارص الإنتاج وتدعى

ويه عبارة عن النس بة بني مكية اخملرجات اإىل املواد الاولية اليت اس تخدمت يف اإنتاج

ابلإنتاجية النوعية ،اإل أن املفهوم الشائع للتسمية هو الإنتاجية اجلزئية  ،يس تخدم هذا

ذكل احلجم من اخملرجات .ويقصد ابملواد الولية أية مادة أصبحت بشلك أو بأخر جزء ًا

املؤرش لقياس اإنتاجية عنارص الإنتاج بشلك منفرد ويعد من املقاييس ادلقيقة لقياس

من السلعة الهنائية  ،سواءاً اكنت مادة أولية أو نصف مصنعة ،أو جزءاً اتم الصنع

الإنتاجية ،ويعرب عن الإنتاجية اجلزئية ابلصيغة ا َلتية :

(العالونة وعبيدات . )35-2001،1،وميكن قياس اإنتاجية املواد من خالل املعادةل

قمية أو مكية اخملرجات (الناجت)
الإنتاجية اجلزئية = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكية أو لكفة احد عنارص الإنتاج
اإن أمهية قياس الإنتاجية اجلزئية لحد عنارص الإنتاج تعود للس باب التالية:

ا َلتية :
مكية أو قمية الانتاج

اخملرجات

اإنتاجية املواد = ـــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكية أو قمية املواد الاولية

املواد الاولية

(سلطان)1988،24،

.:4 – 2 – 1 – 2اإنتاجية رأس املال Productivity of Capital

 .1يبني ادلور اذلي يؤديه لك عنرص من عنارص الإنتاج يف حتقيق عنارص الإنتاج .

ويقصد ابإنتاجية رأس املال اإنتاجية اللت واملعدات املس تخدمة يف العملية الإنتاجية .

 .2الرتكزي عىل العنارص احلرجة والنادرة .

ويه عبارة عن النس بة ما بني اخملرجات اإىل قمية املعدات واللت املس تخدمة يف الإنتاج

 .3معرفة الاثر املصاحبة لإدخال اقرتاحات أو تعديالت معينة عىل عنرص معني .

 .وتقاس اإنتاجية رأس املال ابس تخدام الصيغة ا َلتية :

ويتضمن عدة مؤرشات مهنا ( :العالونة و عبيدات)35-2001،1،
 : 2 – 2 – 1 – 2اإنتاجية العمل Productivity of Labour
حتظى اإنتاجية العمل بأمهية ابلغة أكرث من غريها من نسب الإنتاجية اجلزئية ،ويقصد

قمية الإنتاج
اإنتاجية رأس املال = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قمية املوجودات الثابتة

ابإنتاجية العمل النس بة بني اخملرجات اإىل املدخالت من عنرص العمل (العالونة

 : 2 – 2معيار القمية املضافة Value Added Criterion

وعبيدات . )35-2001،1،فامي يرى سلطان أن اإنتاجية العمل تعين العالقة بني الإنتاج

يعد معيار القمي املضافة من املعايري الشامةل واملهمة كونه يعكس أمهية الوحدة الاقتصادية

اإىل العمل املبذول لإنتاجه (سلطان .)1988،25،وهذا يعين تقس مي اخملرجات عىل

ودورها يف الاقتصاد الوطين ،كام يعد من أفضل املعايري الاجامتعية لتقيمي املرشوعات

اليدي العامةل اليت اس تخدمت يف اإنتاج ذكل المك من اخملرجات .وميكن قياس اإنتاجية

الصناعية  ،ففي الوقت اذلي يعد معيار الرحب المه عىل مس توى املرشوع اخلاص فان

العمل من خالل الصيغة ا َلتية :

معيار القمية املضافة يعد المه عىل املس توى الوطين وعىل الخص عنرصي الرواتب
مكية الإنتاج

اإنتاجية العمل = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكية العمل املبذول(عدد العامل ،ساعات العمل)

والجور من بني عنارص القمية املضافة كوهنام يعكسان مدى تشغيل العامةل واذلي هتمت به
ادلوةل ،فضال عن ما يوفره املرشوع من قمي مضافة غري مبارشة للمرشوعات الاقتصادية
الخرى ( .العيل والس يد)525، 1986،

وقد تقسم قمية اخملرجات عىل الجور املدفوعة لليدي العامةل  ،وهنا تسمى اإنتاجية

وتعرف القمية املضافة بأهنا الرثوة اليت اس تطاعت الوحدة الاقتصادية خلقها أو اإجيادها

العمل ابإنتاجية الجر وحسب الصيغة التالية :

مبجهوداهتا اذلاتية وجمهودات العاملني فهيا ( .قنديل)12، 1983،

قمية اخملرجات
اإنتاجية الجر = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كام عرفت القمية املضافة عىل أهنا متثل الفرق بني قمية املبيعات اللكية وقمي رشاء
املدخالت من الوحدات الاقتصادية الخرى حيث متثل هنا حصة عوامل الإنتاج من

قمية الجور
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ادلخل الباقية واملوزعة كجور وأرابح وريع وفوائد Arthur & Sheffrhn, 1998, (.

القيايس ( اجلبوري  . )144،2002،ويتخذ هذا املؤرش الصيغة ا َلتية:
املاكئن واللت

)110
وبنا ًء عىل ما تقدم ميكن القول ابن القمية املضافة متثل الفرق بني قمية الإنتاج وقمية

درجة التكنولوجيا املس تخدمة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مس تلزمات الإنتاج ويه تعكس قدرة الوحدة الاقتصادية عىل حتقيق اإضافة جديدة اإىل

اإجاميل الرواتب والجور

الناجت القويم ،والقمية املضافة تعكس مقدار ما أضافته العملية الإنتاجية اإىل املواد الولية

 : 3تقيمي كفاءة الاداء املايل لرشكة همين لصناعة الاسفنج:

واملواد نصف املصنعة املس تخدمة يف العملية الإنتاجية مما يزيد من قميهتا وقدرهتا عىل

 : 1 – 3نبذة عن خمترصة عن جممتع ادلراسة :

الإش باع نتيجة لس تخدام هجود العامل مبساعدة وسائل العمل وتنظمي الإنتاج داخل

رشكة تصنيع الإسفنج املرن .وهو مصنع فريد من نوعه يف اإقلمي كردس تان العراق .تأسست

املرشوع .

الرشكة يف هناية عام ( ،)2003وحتتل مساحة ( )8100مرت مربع يف املنطقة الصناعية

اإن مؤرش القمية املضافة يعكس الزايدة الصافية يف الناجت اليت تضيفها الوحدة الإنتاجية

يف دهوك  .ويس تخدم املصنع اللت الرنوجيية اليت تعمل عىل أحدث التقنيات

ولهذا فان أمهية املؤرش تعكس مدى مسامهة الوحدة الإنتاجية يف تكوين الناجت القويم .

والساليب .ويوجد دلى املصنع موظفون متخصصون يعملون عىل اإنتاج الإسفنج املرن

(حسني)1985،96،

باكفة أنواعه وكثافته وألوانه الساطعة بكثافات خمتلفة ترتاوح من ( )14اإىل ( )60كغم

فاإذا اكن مؤرش الرحبية يقيس عائد اخملاطرة وهيم رجال العامل لس تخدامه يف املقارانت

للك مرت مكعب ابس تخدام أفضل املواد اخلام املس توردة من الولايت املتحدة وأورواب.

بني الوحدات اخملتلفة ،فان مؤرش القمية املضافة هيم الاقتصاد القويم كلك لنه يعكس

ويه اإحدى رشاكت القطاع الصناعي احلديثة يف مدينة دهوك ويه اإحدى الرشاكت

املردود الاقتصادي للنشاط املعني ابلنس بة للعاملني يف الوحدة الإنتاجية وأحصاب العمل

العائدة جملموعة رشاكت همين كروب (  ) HEMN Groupويبلغ رأسامل الرشكة (

فهيا اإضافة اإىل الاقتصاد الوطين معوم ًا .ذلكل فان اس تخدام معيار القمية املضافة سوف

 ) 5500000دولر أمرييك .وهذه الرشكة خمتصة بصناعة الاسفنج من املواد الولية

ميكن من معرفة أي الوحدات الاقتصادية أكرث اإسهاما يف تكوين ادلخل القويم ومن

السائةل ،اإضافة اىل تقطيع الانتاج الهنايئ اىل قطع حسب الطلب  .وتتألف الرشكة من

خاللها ميكن احلمك عىل كفاءة الوحدات الإنتاجية .

ثالثة أقسام يه :

 : 3 – 2مؤرش درجة التصنيع

 – 1قسم الانتاج وهذا القسم خيتص ابإنتاج الاسفنج من املواد الاولية السائةل واليت

وهذا املؤرش من املؤرشات املهمة ويأخذ الصيغة ا َلتية:

يمت اس تريادها من اخلارج  ،ويضم هذا القسم ماكئن الانتاج اليت تقوم ابنتاج قطع
الاسفنج

قمية املس تلزمات السلعية املس تخدمة
درجة التصنيع = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قمية الإنتاج

 – 2قسم خزن الانتاج الاويل ويه قطع الاسفنج بطول (  )11مرت وعرض ( ) 2
مرت وبسمك يرتاوح مابني (  ) 105 – 97سنمترت .
 – 3قسم التقطيع والتجهزي ويف هذا القسم يمت تقطيع الاسفنج اىل بلوك بقياس ( 180

يعكس هذا املعيار ادلرجة اليت بلغهتا الرشكة يف تصنيعها للمواد اليت اس تخدمهتا يف

 )x 200سنمترت اضافة اىل قياسات أخرى وحسب الطلب .

الإنتاج ،ولكام اخنفضت هذه النس بة دل ذكل عىل درجة عالية من التصنيع والعكس

ويف هذا املبحث س نقوم بتقيمي أداء رشكة همين لصناعة الاسفنج من خالل املعايري

ابلعكس( .اجلبوري)143،2002،

واملؤرشات املعمتدة يف معليات تقيمي الاداء للمنش َات الصناعية  ،للتعرف عىل واقع

 : 4 – 2مؤرش درجة التكنولوجيا املس تخدمة

العمل يف الرشكة ومدى جناهحا يف اس تغالل املوارد املتاحة املادية والبرشية .

يعد هذا املؤرش من املؤرشات املهمة لكونه يبني درجة التكنولوجيا املس تخدمة يف العملية

 : 2 – 3التقيمي ابس تخدام معيار الإنتاجية

الإنتاجية وذكل من خالل اإظهار نس بة املكننة اإىل قوة العمل ومقارنة هذه النس بة ابملعيار
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قمية الانتاج (اخملرجات )

يعد معيار الإنتاجية (  ( Productivity Criterionمن املعايري املهمة يف معلية
تقيمي كفاءة الداء الاقتصادي للوحدات الاقتصادية  ،وسوف نس تخدم مؤرشات

الانتاجية اللكية = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإنتاجية اللكية واجلزئية يف معلية تقيمي الداء لرشكة همين لصناعة الاسفنج

قمية عنارص الانتاج ( املدخالت)

(.)HEMN GROUP

واجلدول ( )1يبني الإنتاجية اللكية لرشكة همين لالسفنج ()HEMN GROUP

 : 1 – 2 – 3مؤرش الإنتاجية اللكية : Total Productivity

للمدة (.)2016-2013

يقيس هذا املعيار الإنتاجية اللكية للرشكة ويبني مكية أو قمية الإنتاج الناجتة عن اس تخدام
وحدة واحدة من عنارص الإنتاج أو وحدة نقدية واحدة من قمية عنارص الإنتاج ،ولقياس
الإنتاجية اللكية سوف نس تخدم قمية الإنتاج ووفق الصيغة التالية :
اجلدول رمق (  ) 1مؤرش الانتاجية اللكية لرشكة همين  /دولر
الس نة

الانتاج 1

العمل 2

رأس املال 3

املواد الاولية 4

مجموع العنارص  5الانتاجية اللكية
6

2013

14383732

434760

5500000

12384685

18319445

0.79

2014

15298599

556296

5500000

13922778

19979074

0.77

2015

9955073

465900

5500000

9104301

15070201

0.66

2016

10167349

491460

5500000

8561667

14553127

0.70

املصدر  :الامعدة (  )5-1رشكة همين لصناعة الاسفنج – قسم احلساابت .العمود ( )6من اس تخراج الباحثني.
من اجلدول ( )1أن اإنتاجية العنارص أو الإنتاجية اللكية بلغت ( )0.79دولر يف عام

يقيس هذا املؤرش قمية الإنتاج اليت ينتجها العامل وذكل من خالل قسمة قمية الإنتاج

( )2013اإل أن الإنتاجية اللكية اخنفضت يف الس نوات الالحقة لتس تقر عند الرمق

عىل عدد العامل وفق الصيغة التالية :

( )0.66دولر يف العام ( )2015وهذا يعين أن لك دولر من قمية عنارص الإنتاج ينتج
( )0.66دولر من قمية الإنتاج أو من الوحدات املنتجة .والسبب الرئيس لخنفاض
الإنتاجية اللكية هو ارتفاع أسعار املاكئن واملعدات واملواد الولية  ،اإضافة اىل اخنفاض

اخملرجات ( قمية الانتاج)
انتاجية العامل  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد العامل

الانتاج خالل مدة ادلراسة.

ومن معطيات اجلدول ( )2يتضح أن اإنتاجية العامل اتسمت ابلتذبذب وعدم

: 2 – 2 – 3مؤرش الإنتاجية اجلزئية Partial Productivity

الاس تقرار طيةل مدة ادلراسة اإذ بلغت(  )239729دولر ًا عام ( )2013مث اخنفضت

تعرف الإنتاجية اجلزئية بأهنا الإنتاجية املتعلقة بلك عنرص من عنارص الإنتاج وتدعى

يف الس نوات الالحقة لتبلغ انتاجية العامل يف العام ( )2016مبلغ ًا قدره ()163990

ابلإنتاجية النوعية ،اإل أن املفهوم الشائع للتسمية هو الإنتاجية اجلزئية ،ويس تخدم هذا

دولر ًا ،وسبب اخنفاض اإنتاجية العامل يعود ابدلرجة الاوىل اإىل أوضاع احلرب اليت

املؤرش لقياس اإنتاجية عنارص الإنتاج بشلك منفرد ويعد من املقاييس ادلقيقة لقياس

مر هبا البدل المر اذلي أدى اىل فقدان رشكة همين للكثري من السواق ،اإضافة اىل

الإنتاجية ،ويعرب عن الإنتاجية اجلزئية ابملؤرشات ا َلتية:

الزمة الاقتصادية واملالية اليت شهدها العراق واقلمي كردس تان خالل هذه الس نوات.

 : 1 – 2 – 2 – 3مؤرش اإنتاجية العامل Productivity of Labour

واجلدول رمق ( )2يوحض ذكل.
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جدول ( )2اإنتاجية العامل (دولر/عامل) يف رشكة همين لالسفنج
الس نوات

قمية الانتاج  1دولر

عدد العامل 2

انتاجية العامل 3

2013

14383732

60

239729

2014

15298599

63

242835

2015

9955073

60

165918

2016

10167349

62

163990

املصدر  :العمودان ( )2-1رشكة همين – قسم احلساابت  .العمود ( )3من اس تخراج الباحثني .
 : 2 – 2 – 2 – 3اإنتاجية الجر Wage Productivity

ومن معطيات اجلدول ( )3يالحظ أن اإنتاجية وحدة النقد من الجر بلغت ()33.1

وإاذا ما مت قسمة قمية الإنتاج عىل الجور املدفوعة للعاملني عندئذ تسمى اإنتاجية العمل

دولر يف عام ( ، )2013ومعىن ذكل أن لك وحدة نقدية من الجور اليت تدفع للعامل

ابإنتاجية الجر وحسب الصيغة ا َلتية:

تسهم يف خلق ( )33.1دولر من الإنتاج ،وسبب ارتفاع اإنتاجية الجر يعود اإىل

قمية اخملرجات

اخنفاض الجور والرواتب املدفوعة للعاملني ،ويف العوام الالحقة اخنفضت الإنتاجية
اإىل ( )20.7دولر يف العام ( ، )2016وذكل نتيجة لخنفاض الانتاجية خالل هذه

اإنتاجية الجر = ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قمية الجور

الس نوات بسبب أوضاع احلرب والازمة املالية اليت حدثت يف العراق معوم ًا ويف اقلمي
كردس تان عىل وجه اخلصوص.
جدول ( )3اإنتاجية وحدة النقد من الجور يف رشكة همين لصناعة الاسفنج /دولر

الس نوات

قمية الانتاج  1دولر

الاجور  2دولر

انتاجية العامل 3

2013

14383732

434760

33.1

2014

15298599

556296

27.5

2015

9955073

465900

21.4

2016

10167349

491460

20.7

املصدر :العمودان (  )2-1رشكة همين -قسم احلساابت  .العمود ( ) 3من اس تخراج الباحثني.
: 3 – 2 – 2 – 3اإنتاجية املواد الولية Productivity of Materials

وكام هو موحض يف اجلدول ( )4اذلي نالحظ فيه اخنفاض وتذبذب اإنتاجية املواد

ولغرض قياس اإنتاجية املواد الولية مت قسمة قمية الإنتاج عىل قمية املواد الولية

الولية خالل س نوات ادلراسة ،والسبب هو الارتفاع يف قمية املواد الولية يعود اىل

املس تخدمة يف العملية الإنتاجية وحسب الصيغة التالية :

اس تريادها من دول اوراب الغربية والولايت املتحدة الامريكية  ،واملواد الولية لصناعة

قمية الانتاج ( اخملرجات)
انتاجية املواد الولية = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قمية املواد الاولية

الاسفنج حتتكرها رشاكت البرتول العمالقة كرشكة شل الربيطانية وتواتل الفرنس ية .
ويف العام ( )2013بلغت اإنتاجية املواد الولية ( ( )1.16دولر أي أن لك وحدة
نقدية ترصف لغرض توفري املواد الولية تسهم يف توفري ما قميته ( )1.16دينار من
الإنتاج  .وقد بلغ متوسط انتاجية املواد الاولية خالل مدة ادلراسة ( )1.13دولر
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وقد اتسمت انتاجية املواد الاولية ابلخنفاض طيةل هذه الس نوات والسبب كام ذكران
يعود اىل ارتفاع اسعار املواد الاولية اضافة اىل اخنفاض الانتاج .
جدول ( )4اإنتاجية املواد الولية يف رشكة همين /دولر
الس نوات

قمية الانتاج  1دولر

املواد الاولية  2دولر

انتاجية العامل 3

2013

14383732

12384686

1.16

2014

15298599

13922778

1.10

2015

9955073

9104301

1.09

2016

10167349

8561667

1.18

املصدر  :العمودان (  )2-1رشكة همين-احلساابت  .العمود ( ) 3من اس تخراج الباحثني .
: 4 – 2 – 2 – 3مؤرش اإنتاجية رأس املال Capital Productivity

املال ( )2.62دولر خالل عام ( )2013مث اخنفضت هذه الإنتاجية اإىل ()1.85

ويبني هذا املؤرش مدى مسامهة الوحدة النقدية الواحدة من رأس املال املستمثر دلى

دولر يف عام ( )2016وذكل بسبب اخنفاض قمية الإنتاج بسبب الازمة املالية اليت

الرشكة يف خلق مقدار معني من قمية الإنتاج  .ولغرض قياس اإنتاجية رأس املال مت

شهدها العراق واقلمي كردس تان خالل مدة ادلراسة  ،اإضافة اىل ارتفاع قمية رأس املال

تقس مي قمية الإنتاج عىل قمية رأس املال وكام موحض يف اجلدول ( )5واذلي يالحظ فيه

يف الرشكة.

أن اإنتاجية رأس املال اتسمت ابلتذبذب خالل مدة ادلراسة  .وقد بلغت اإنتاجية رأس
جدول رمق ( )5مؤرش انتاجية رأس املال لرشكة همين  /دولر
الس نوات

قمية الانتاج 1

رأس املال 2

انتاجية رأس املال 3

2013

14383732

5500000

2.62

2014

15298599

5500000

2.78

2015

9955073

5500000

1.81

2016

10167349

5500000

1.85

املصدر  :العمودان (  )2-1رشكة همين-احلساابت للس نوات ( .)2016-2013العمود ( ) 3من اس تخراج الباحثني .
 : 3 – 3معيار القمية املضافة :

الإجاملية وكام موحض يف اجلدول ( )6واذلي يالحظ فيه أن القمية املضافة الإجاملية

لقد مت اس تخدام هذا املعيار لبيان قدرة رشكة همين لصناعة الاسفنج عىل خلق القمي

بلغت ( )1343706دولر يف عام ( )2013مث اخنفضت هذه القمية اإىل ()88556

اجلديدة املتودلة من العملية الإنتاجية ،ومدى اإسهاهما مع غريها من الوحدات

دولر يف عام ( )2016وسبب هذا الاخنفاض احلاد يعود اإىل الازمة الاقتصادية

الاقتصادية يف تكوين الناجت القويم وادلخل القويم ،ذلكل مت اإجياد القمية املضافة

واملالية واليت شهدها العراق واقلمي كردس تان .واجلدول رمق ( )8يوحض ذكل.

جدول رمق ( )6مؤرش القمية املضافة لرشكة همين /دولر
الس نوات

قمية الانتاج 1

املس تلزمات السلعية 2

املس تلزمات اخلدمية 3

القمية املضافة
4
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2013

14383732

12384686

655340

1343706

2014

15298599

13922778

864498

511323

2015

9955073

9104301

733308

117464

2016

10167349

8561667

720120

88556

املصدر :الامعدة  )3-1رشكة همين – قسم احلساابت  ،العمود ( )4من اس تخراج الباحثني.
 : 4 – 3معيار درجة التصنيع :
وهذا املؤرش من املؤرشات املهمة ويأخذ الصيغة ا َلتية :

يعكس هذا املعيار ادلرجة اليت بلغهتا الرشكة يف تصنيعها للمواد اليت اس تخدمهتا يف

قمية املس تلزمات السلعية املس تخدمة

الإنتاج ،ولكام اخنفضت هذه النس بة دل ذكل عىل درجة عالية من التصنيع ،والعكس

درجة التصنيع = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابلعكس.

قمية الإنتاج
جدول رمق ( ) 7مؤرش درجة التصنيع
الس نوات

قمية الانتاج 1

املس تلزمات السلعية 2

درجة التصنيع 3

2013

14383732

12384686

0.86

2014

15298599

13922778

0.91

2015

9955073

9104301

0.91

2016

10167349

8561667

0.84

املصدر :املصدر  :العمودان (  )2-1رشكة همين-احلساابت  .العمود ( ) 3من اس تخراج الباحثني .
ومن مالحظة اجلدول ( )7يتضح أن درجة التصنيع يف العام ( )2013بلغت ()0.86

القيايس .ومن معطيات اجلدول ( )8يتضح أن درجة التكنولوجيا املس تخدمة يف الرشكة

وهذه النس بة املرتفعة تدل عىل درجة منخفضة من التصنيع ،ويف الس نوات الالحقة

اكنت مرتفعة خالل مدة ادلراسة  ،وقد بلغت أعىل درجة لها ( )12.65يف العام()2013

نالحظ ارتفاع هذه النس بة مما يدل عىل درجة منخفضة من التصنيع ،وهذا ل يدل بأي

يف حني اكنت اقل درجة للتكنولوجيا املس تخدمة ( )9.89يف العام( .)2014وهذا يدل

شلك من الشاكل عىل عدم جدية الرشكة يف الوصول اإىل درجة عالية من التصنيع،

عىل أن الرشكة تس تخدم السلوب الإنتايج املكثف لرأس املال مما يرتتب عىل ذكل

وإامنا سبب ذكل هو الارتفاع املس متر لسعار املس تلزمات السلعية ادلاخةل يف الإنتاج .

ارتفاع الإنتاج والإنتاجية.

 : 5 – 3معيار درجة التكنولوجيا املس تخدمة :

ومن الس باب اليت أدت اإىل ارتفاع درجة التكنولوجيا املس تخدمة يف الرشكة هو

يعد هذا املؤرش من املؤرشات املهمة لكونه يبني درجة التكنولوجيا املس تخدمة يف العملية

ارتفاع قمية اللت واملعدات اإضافة اىل اخنفاض الجور والرواتب من هجة أخرى.

الإنتاجية وذكل من خالل اإظهار نس بة املكننة اإىل قوة العمل ومقارنة هذه النس بة ابملعيار
جدول رمق ( )8مؤرش درجة التكنولوجيا
الس نوات

املاكئن واملعدات 1

الاجور والرواتب 2

درجة التكنولوجيا 3

2013

5500000

434760

12.65

| doi: 10.25007/ajnu.v6n2a94حبث أصيل

)Academic Journal of Nawroz University (AJNU

477

2014

5500000

556296

9.89

2015

5500000

465900

11.80

2016

5500000

491460

11.19

املصدر  :العمودان (  )2-1رشكة همين-احلساابت  .العمود ( ) 3من اس تخراج الباحثني .
الاس تنتاجات :

والإنتاجية .ومن الس باب اليت أدت اإىل ارتفاع درجة التكنولوجيا املس تخدمة يف الرشكة

من خالل دراسة وحتليل البياانت واملعلومات املتاحة يف مباحث ادلراسة مت التوصل

هو ارتفاع قمية اللت واملعدات اإضافة اىل اخنفاض الجور والرواتب من هجة أخرى.

اإىل النتاجئ التية:

املقرتحات :

 – 1ومن خالل تقيمي الاداء مبوجب معيار الانتاجية تبني اخنفاض الانتاجية اللكية

 – 1رضورة قيام الرشكة ابلتوسع يف جمال الرتوجي والاعالن لغرض تعريف الزابئن

للرشكة بسبب ارتفاع قمية املواد الاولية واخنفاض مس توى الانتاج  ،وهذا الامر أدى

مبنتجاهتا  ،الامر اذلي يؤدي اىل احلصول عىل اسواق جديدة لترصيف منتجاهتا

اخنفاض نس بة اس تغالل الطاقة املتاحة .

واس تغالل الطاقات غري املس تغةل  ،مما ينتج عنه حتقيق أرابح اضافية للرشكة .

 – 2أما ابلنس بة ملؤرش انتاجية العامل فقد اكنت مرتفعة والسبب يف ذكل يعود اىل

املصادر:

اخنفاض عدد العامل  .واعامتد الرشكة الاسلوب الكثيف لرأس املال  .والالكم نفسه

أولً  :الرسائل والاطارحي :

ينطبق عىل انتاجية الاجر فقد اكنت مرتفعة بسبب اخنفاض الاجور املدفوعة للعاملني

 –1املوىل ،حافظ جامس عرب ( ،)2008تقيمي كفاءة الداء الإقتصادي للرشكة العامة لصناعة الدوية
يف نينوى للمدة ( )2007–2002دراسة حتليلية مقارنة ،رساةل ماجس تري غري منشورة ،
جامعة املوصل .
 -2اإسامعيل ،عزت صابر( ،)2002تقيمي كفاءة الداء الإقتصادي ملعمل الإمسنت يف طاسلوجة للفرتة
( ،)2001-1992رساةل ماجس تري(غري منشورة )يف الإقتصاد ،لكية الإدارة والإقتصاد جامعة
السلامينية .
-3اجلبوري ،زايد خلف خليل" ،)2002( ،تقومي كفاءة للرشكة العامة لصناعة الدوية واملس تلزمات
الطبية  SDIللمدة  ،"1999-1980رساةل ماجس تري ،لكية الإدارة والاقتصاد ،جامعة بغداد.
 -4حسني ،نرسين سلامين ( ،)2002النشاط الصناعي للمنشأت الصناعية الكبرية للقطاع العام يف
حمافظة أربيل(دراسة حتليلية للفرتة  )2000-1997رساةل ماجس تري(غري منشورة ) يف
الإقتصاد لكية الإدارة والإقتصاد جامعة صالح ادلين –أربيل .
 - 5سلطان ،داود سلامين" ،)1988(،تقيمي الداء الصناعي ملديرية دار الكتب للطباعة والنرش يف
جامعة املوصل ،للفرتة ( 1986-1978دراسة حتليلية)" ،رساةل ماجس تري ،لكية الإدارة
والاقتصاد ،جامعة املوصل.
 -6الصفار ،نزار قامس امحد ،)2001( ،تقيمي كفاءة الداء الصناعي ابلتطبيق عىل معميل السكر
وامخلرية دراسة حتليلية ( ،)1993-2000رساةل ماجس تري ،لكية الإدارة والاقتصاد ،جامعة
املوصل.
-7انري ،أايد يوسف عبد املس يح" ،)1988( ،تقيمي كفاءة الداء الاقتصادي لصناعة الاكرتون"،
رساةل ماجس تري ،لكية ا إلدارة والاقتصاد ،اجلامعة املستنرصية.
اثنياً  :البحوث :
-1الرسييت ،املهدي مفتاح ،(2013(،مدى اماكنية تطبيق اس تخدام مؤرشات تقيمي الاداء يف بيئة
التصنيع احلديثة يف قطاع التصنيع احلديثة يف القطاع الصناعي اللييب،جمةل اجلامعة ،العدد
اخلامس عرش،اجملدل الثالث،جامعة مرصاتة ،لكية الاقتصاد ،ليبيا .متاح عىل املوقع الالكرتوين:
http://www.bulletin.zu.edu.ly/issue_n15_3/Contents/A_09.pdf
-2العالونة ،عيل سلمي ،وعبيدات،محمد" ،)2001(،واقع اإنتاجية العمل يف رشكة البواتس العربية
والعوامل املؤثرة فهيا:دراسة ميدانية" ،جمةل العلوم الاقتصادية والإدارية ،العدد ،17لكية الإدارة
والاقتصاد ،جامعة الإمارات العربية املتحدة.
-3قنديل ،عبد امحليد" ،)1983(،تقيمي نتاجئ أعامل منشأت القطاع الاشرتايك ابس تخدام مؤرشات
القمية املضافة" ،جمةل تمنية الرافدين ،اجملدل ،5العدد ،8لكية الإدارة والاقتصاد ،جامعة املوصل.

.
 – 3ومن خالل تقيمي أداء الرشكة مبوجب مؤرش انتاجية املواد الاولية تبني لنا اخنفاض
انتاجية املواد الاولية وسبب ذكل يعود اىل ارتفاع قمية املواد الاولية مقارنة مع عنارص
الانتاج الاخرى.
 - 4أما ابلنس بة اىل مؤرش انتاجية رأس املال فقد اكنت منخفضة والسبب يف ذكل
يعود اىل ارتفاع قمية املاكئن واملعدات من هجة واخنفاض مس توى الانتاج من هجة اخرى
.
 – 5ومن خالل تقيمي اداء الرشكة ابس تخدام مؤرش القمية املضافة  ،نالحظ تذبذب
القمية املضافة خالل مدة ادلراسة بسبب تذبذب الانتاج .
 – 6أما درجة التصنيع فقد اكنت منخفضة  ،وهذا ل يدل بأي شلك من الشاكل عىل
عدم جدية الرشكة يف الوصول اإىل درجة عالية من التصنيع ،وإامنا سبب ذكل هو الارتفاع
املس متر لسعار املس تلزمات السلعية ادلاخةل يف الإنتاج .
 – 7أما درجة التكنولوجيا املس تخدمة فقد اكنت مرتفعة  ،وهذا يدل عىل أن الرشكة
تس تخدم السلوب الإنتايج املكثف لرأس املال مما يرتتب عىل ذكل ارتفاع الإنتاج
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اثلثاً  :الكتب:
 –1ادلاهري ،عبد الوهاب مطر (" ،)1990تقيمي املشاريع ودراسات اجلدوى"  ،دار احلمكة للطباعة
والنرش" ،بغداد .العيل ،عبد الس تار محمد ،والس يد ،حمسن حرفش" ،)1986(،تقيمي املشاريع
الاقتصادية" ،دار الكتب للطباعة ،جامعة املوصل.
 -2القرييش ،مدحت اكظم" ،)2000(،الاقتصاد الصناعي" ،عامن ،دار وائل للنرش.
-3الكريخ ،جميد عبد جعفر" ،)2001(،مدخل اإىل تقومي الداء يف الوحدات الاقتصادية" ،دار
الشؤون الثقافية العامة ،بغداد.
 -4موىس ،امحد محمد" ،)1969(،تقيمي الداء الاقتصادي يف قطاع العامل واخلدمات" ،دار الهنضة
العربية ،القاهرة.
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