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 المستخلص

التي تشكيالت وزارة الصناعة والمعادن  ىحدأ األثاث المنزلية لصناعةالوطنية تعد الشركة     
 لها التيالمهمة  المساهمة المختلطةمن الشركات و  ،ثاث المنزلي والمكتبي المتنوعتختص بصناعة األ

وما يمكن أن  التنمية والنمو في العراق،المساهمة في  دعم الصناعة المحلية ومن ثم في اً كبير  اً دور 
وذلك  ج الوطني والتقليل من االستيرادودعم المنتو توفره هذه الصناعة من حاجة السوق المحلية 

 استهالكية معمرة.التي تنتجها باعتبارها سلع  السلع ونوعهاطبيعة ب
ستهالكية السلع اال تعد من ،والتيللشركة  اإلنتاجيةتأتي أهمية البحث من مخرجات العملية و 
دوائر الدولة، وبأسعار  استعماالتالضرورية والمواكبة لحياة الفرد والمجتمع وكذلك عماالت ومن االست

وبيان داء عملها امكانية الشركة على أمدى لذا فإن البحث يبين تنافسية وبأيدي عاملة محلية، 
 .واالنحرافاتنقاط الضعف المعوقات التي تواجهها الشركة و 

األثاث  لصناعةالوطنية التحليلي المقارن لمالحظة أداء الشركة  المنهجعلى باالعتماد و  
 األداءقياس االقتصادي ل األداءومؤشرات تقييم ض البيانات الخاصة بمعايير عر بوذلك  ،المنزلية

 .تجاوزهاها الشركة وكيفية هالتي تواجوالمعوقات وقوف على االنحرافات وال
م على هو أفضل عا 2018ن عام أهمها أمجموعة من االستنتاجات  إلىتوصل البحث إذ  

على نسب في قيمة اإلنتاج وانخفاض في المستلزمات السلعية وكذلك طول مدة الدراسة حيث حققت أ
رباحًا، على عكس عامي القيم المضافة، وساهَم في تحقيق أالجزئية والكلية  اإلنتاجيةفي معيار 

المضافة كانت سالبة  ةالقيمو معايير والمؤشرات المذكورة منخفضة كان نسب ال إذ 2020و  2019
فضاًل  ،بسبب ارتفاع في التكاليف وانخفاض في الكمية المطلوبة والمبيعات مما تسبب عجزًا مالياً 

وعزوف معظم دوائر الدولة والقطاع العام عن التجهيز من منتجات مي الدعم الحكو  عن غياب
دة فراد ودخول سلع مستور واعتماد مبيعات الشركة على األالشركة بسبب منافسة المنتجات المستوردة، 

 كان هذا السبب الرئيس في انخفاض كمية اإلنتاج. سواق المحليةمنافسة في األ
ثر كبير في إنتاجية وقيمة اإلنتاج للشركة في عام وال ننسى أن لجائحة كورونا كان لها أ

وهذا سبب رئيسًا لالنخفاض الكبير والملحوظ في قيمة اإلنتاج وبقيت المؤشرات لعام عام  2020
 ، وكانت أسوء عام على طول مدة الدراسة .2020

على ومن أجل تحقيق التنافسية لمخرجات الشركة البد من تطوير مهارات العاملين وتدريبهم 
في  المستعملةوفق الطرق الحديثة واألساليب المتطورة في اإلنتاج لرفع مستوى إنتاجية التكنولوجيا 

الخبرات العملية المكتسبة من المنتجات المتجانسة  إلى فضاًل عنالمصنع والمحافظة عليها، 
 كار.المستوردة والتي سيكون لها دور فعال في تطوير اإلنتاج ورفع درجة التصنيع واالبت
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  ةالمقدم 
تسليط الضوء على مدى تحقيق الوحدة االقتصادية  إلى األداءتسعى عملية تقييم 

االستثمار األمثل للموارد المتاحة بطريقة كفوءة، كما تعمل على بلألهداف والغايات المصممة لها 
عدة معايير ومؤشرات تكشف حجم  انظمة رقابية معتمدة على باستعمالمتابعة تلك الوحدات 

عمال المنجزة ونسب تنفيذها وكذلك بيان المشكالت والصعوبات التي واجهتها، فضاًل عن األ
ر بالوحدة االنتاج ووضع السبل الكفيلة للمعالجة للسي االنحرافات التي تظهر في عملية

ن عملية التقييم الثابت أ التنافس السلعي المتداول، ومن إلىنتاجي يرقى االقتصادية نحو مستوى إ
هداف خالل مدة معينة باالعتماد على نظام مالي شامل مبني على معايير تحقق في بلوغ األ

معينة ليتم بعد ذلك إرشادها مدة مالية وزمنية بومؤشرات تعطي صورة واضحة للنتائج المتحققة 
مرار ومحاولة التطور السير قدمًا واالست إلىلتصحيح االنحرافات وتعزيز القدرات مما يؤدي 

 والتقدم المنشود.
نحرافات بين األهداف لة عن االؤو ئج لتحديد المراكز اإلدارية المسالنتام قي  تيتم و 

الصورة الواضحة عن العليا المسؤولة لغرض إعطاء الجهات المرسومة واألهداف المتحققة 
لغرض تقديم االقتراحات العلمية والعملية لمعالجتها  ؛أسبابهااالنحرافات واالختناقات مع تشخيص 

على تحسين أدائها ذلك  الوحدة االقتصاديةكما يساعد كافة األقسام في  ،وتالفيها في المستقبل
س الواقعي و الموضوعي من ناحية أو تعطي األسا األداءأداة لقياس كفاءة  تعدإن مؤشراته 
األساس األمثل من  افرعلى تو  األداءالحوافز من ناحية أخرى، و يساعد تقييم للمكافآت و 

تعترض قد تحليل المشاكل التي التقديرات المتعلقة بالمستقبل و البيانات الالزمة لوضع السياسات و 
.االقتصاد الوطني

 بتحقيق وذلك الوحدة االقتصاديةفي  المتحقق لعائدمقياسًا ل األداءكفاءة  يمتقي عملية وتعد
 متت عمليات مجموعة االقتصادي يمالتقي يكون هذا وعلى، التكاليف قلبأ ممكن إنتاج أقصى

 تاجلإلن الكلية فالتكالي طرح بعد وحدة اقتصادية أي هاقتحق التي والخسارة الربح ياسق بواسطتها
سابقة. لمدة أو محددة زمنية لمدة الشركة إيرادات من تحققمال

ودور أهمية  لما لها من االثاث المنزلية ةصناعالشركة الوطنية لدراسة ل االختيارتم لذلك 
من الصناعات الرشيقة وقلة تأثيرها البيئي، ونوعية  بوصفهافي الصناعات المحلية والوطنية 

نها واجهت إال أسلع استهالكية معمرة ومنافسة للسلع المستوردة،  بوصفهاالسلعة التي تنتجها 
فضاًل عن  وحجم الطلباالنتاج  قيم وكمياتوبات كثيرة انتجت فوارق كبيرة بين مشكالت وصع
خرى متمثلة بإيقاف تجهيز البنى التحتية لخطوط االنتاج المختلفة وكذلك ايقاف عدة عوامل أ

م التعاقد مع وزارات الدولة ودوائرها العامة، ذلك بسبب لما مر به البلد ونتيجة لألحداث ما بعد عا



 

2 
 

الموارد  لاالنفتاح غير المدروس على االستيراد وعدم التخطيط الستغال فضاًل عن(، 2003)
.المتاحة وضعف الرؤية للنهوض بواقع الشركة

  البحث: ةاهمي
للشركة المبحوثة كمساهمة في انتاج سلع  اإلنتاجيةتأتي أهمية البحث من طبيعة العملية 

استهالكية معمرة )اثاث منزلية( وتساهم في تنمية االقتصاد المحلي، وتزويد السوق المحلية بسلع 
امكانية مدى لذا فإن البحث يبين ذات جودة جيدة وبأسعار تنافسية وبأيادي عاملة محلية، 

وماهي معايير تقييم مناسبة بهذا الصدد  باالعتماد علىداء عملها بأعلى كفاءة الشركة على أ
 نقاط الضعف واالنحرافات لتصحيحها.

 البحث:مشكلة 
 ،لها ةهداف المحددعلى مواكبة االا  المبحوثة ةعدم قدرة الشركفي تتمثل مشكلة البحث 

تلبية احتياجات السوق المحلي، وهذا نتيجة الظروف التي مرت بها الشركة  وذلك لعدم قدرتها
وعلى مدى السنوات الماضية وما مر بها البلد والذي انعكس سلبًا على الطلب الكلي للشركة 
نتيجة العتماد مبيعات منتجات الشركة على االفراد وعزوف معظم دوائر الدولة عن التعاقد مع 

تنوع السلع المستوردة والمنافسة لمنتجات الشركة، مع بقاء الطاقة الشركة، وكذلك كثرة و 
 ، هذه المشاكل كانت لها اثر سلبيالتصميمة والبنى التحتية لما عليها تقريبا دون حداثة او تجديد

في سنوات الدراسة ما عدا عام  وتحقيق خسائرعلى ايرادات الشركة وزيادة تكاليف االنتاج 
س المال المستثمر وكذلك زيادة رأ إلىالمسؤولة بالشركة والمساهمين ، مما دفع الجهات 2018

  تخفيض عدد العاملين.   
 البحث:هدف 

للوقوف على حالة الشركة ومعرفة االنحرافات  هاوتحليل ةالشرك أداءدراسة  إلىيهدف البحث      
تقديم مقترحات ثم محاولة الدراسة ومن  في مدةإن وجدت وبيان المعوقات التي تعاني منها 

 األداءواجراء عملية تقييم كفاءة  تطبيقبُتسهم في تفادي تلك االنحرافات والمعوقات وذلك  مناسبة
محددة تعمل على تحليل الوضع المالي مؤشرات و عن طريق استخدام معايير  ةاالقتصادي للشرك

 .(2020 إلى 2018من عام )مدة الدراسة بواالقتصادي ألداء الشركة 
  :البحثفرضية 

أداء الشركة الوطنية لصناعة االثاث المنزلية/ مساهمة مفادها أن  ةينطلق البحث من فرضي   
 في استخدام الموارد المتاحة المادية كان كفؤءً  2018مختلطة خالل سنوات الدراسة في عام 

استخدام الموارد المتاحة في كان اداءها غير كفوًء 2020 و  2019والبشرية بينما في عامي 
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االقتصادي  األداءوأن معايير تقييم كفاءة والبشرية وعدم استغالل مواردها استغالاًل أمثل،  المادية
  المبحوثة.  الشركة ستتمكن من كشف نقاط القوة والضعف في مستوى أداء 

 
 البحث: يةمنهج

 إلىللوصول عن االسلوب التطبيقي  االسلوب الوصفي التحليلي فضالً على تم االعتماد 
لمؤشرات ومعايير  ةنياالمقارنة الزمبللشركة المبحوثة  التحليلي األداءهدف الدراسة وتقييم كفاءة 

سباب األ ثم تحديدومن  ةبالشرك ةبعد تحليل البيانات الخاص ،االقتصادي األداءتقييم كفاءة 
من  ةالموضوع ةومعرفة مدى تنفيذ خطط الشركالمتعلقة بانخفاض االيرادات وزيادة التكاليف، 

هدف البحث فقد تم  إلىا، من أجل الوصول لمعالجته ةفي تقديم الحلول المناسب ةقبلها والمساهم
 االعتماد على المنهج.

 
 االطار العام للبحث:

 : ) نظري و تطبيقي ( فصلين إلىتم تقسيم البحث 
 األداءتقييم كفاءة  دراسة عامة عنهذا القسم  فيتم :  القسم النظري -اوال :

باالعتماد ،  األداءعملية تقييم  عملةالمعايير والمؤشرات المست فضاًل عناالقتصادي 
 .والدراسات السابقة هم ما ورد في الكتب والمراجعألسلوب الوصفي األعلى 
تم انجاز هذا القسم باالعتماد على االرقام  )العملي( القسم التطبيقي -ثانيا :

مساهمة /  االثاث المنزلية لصناعةالوطنية  ةمن الشرك ةواالحصائيات الصادر 
 . األداءمعايير تقييم كفاءة ل اً وفق مختلطة
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 لصناعةالوطنية للشركة  األداء: االطار النظري لدراسة تقييم كفاءة ولالفصل األ 
  االثاث المنزلية / مساهمة مختلطة

 المبحث األول :
 األداءساسية لتقييم كفاءة : مفاهيم أ 1_1
  األداءمفهوم تقييم كفاءة  :1_1

إن البيئة االقتصادية التي تتسم بالتنافس الشديد والمتزايد ال بد لها أن تركز على عملية 
ومنظمة من التخطيط والتقييم لضمان تحقيق االهداف المرجوة من المشاريع المختلفة  مرتبة

عاماًل فاعاًل في "  األداءعد تقييم  إذوبالتالي تحقيق التزايد في الموارد المالية واالقتصادية، 
تحديد مدى استغالل الموارد المتاحة للوحدة االقتصادية وتحديد نقاط القوة والضعف" على 

التخطيط والرقابة على التنفيذ ثم  باستعمالدارية والمالية أو التنفيذية كافة سواء اإلعدة االص
تقويم سلوكها ومراقبة و فحص  لهذه الوحدات عن طريق األداءالعمل على أمكانية تطور 

 (215،  2018نجازها وفاعلية أدائها. )رشيد ، واوضاعها ومستويات إ
من العوامل األساسية التي يتوقف عليها نجاح أي وحدة اقتصادية  األداءُيعد تقويم 

ن قياس  استعمالمستويات عالية من الكفاءة في  إلىللوصول  عملية  األداءالمواد االقتصادية، وا 
ها على االستمرار والبقاء والتطور، نيالوحدات االقتصادية، وهذا ما ُيعمستمرة يجب إجرائها لكل 

لها على مجموعة من  األداءفي أي وحدة اقتصادية ُيراد تقييم  األداء وتقييم عملية كفاءة
المؤشرات والمعايير التي تستخدم ألغراض التحليل والمقارنة للوقوف على مدى انجاز الوحدة 

 (11،  2021االقتصادية لألهداف الموضوعة لها .  )الحسين ، 
ن مراحل الرقابة والتخطيط، بأنها مرحلة م األداءوكذلك جاء في مفهوم دراسة كفاءة 

نها مرحلة من مراحل التخطيط بوصفها تكشف االنحرافات عن األهداف الموضوعة، كما أ
ادارة التخاذ القرارات التخطيطية من خالل ما يعرف بالتغذية العكسية. )عبد الكريم ،  بوصفها

 (206،  1999الكداوي ، 
حـة )الماليـة والماديـة( اسـتخدام المـوارد المتادراسـة كيفيـة هي  األداءكفاءة عملية تقييم ن إ
جــل ضــمان أتقويمهــا وذلــك بوضــع المعالجــات مــن لكشــف عــن االنحرافــات وتشخيصــها و اوعمليــة 

 (3،  2018)محمد ، . تصادية في تحقيق األهداف المحددةنجاح الوحدة االق
من وحداتها،  لكل وحدة األداءللمنشأة ككل للتحقق من نوعية  األداءويتطلب تقييم كفاءة 

الموارد المخصصة لها مع تقييم مستوى كفاءة  باستعمالألهدافها المحددة مسبقًا  إنجازهاومدى 
وحداثة هذه  ة، ومدى دقالفنية لإلنتاج األساليب إلىالوظيفي وربما  أدائهمالعاملين، وسالمة 

 (. 5، 2001)الصفار، واقتصاداتها األساليب
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 تستعملوالنسب والمعالم والمعايير التي  اإلجراءاتمجموعة من  األداءويقصد بكفاءة 
في معرفة أوجه القوة والضعف والقصور في المشاريع والقطاعات وبيان مدى تحقيق األهداف 

 (.3، 2013)الكيكي،  أجلهاالمشروع من  أنشئالتي 
والنتائج التي للعمل  اً قياسم على انه األداءكفاءة  تقييمومما سبق يمكن بيان مفهوم 

ويتم ذلك   ،زمنية محددة بمدةوفقًا لمؤشرات وبيانات  االقتصاديةفي الوحدات  اليها النشاط يؤدي
بما وفقًا للموارد المالية والمادية والبشرية المتاحة والمخصصة و  انجازه فعالً بين ما تم مقارنة الب

واإلدارية في  اإلنتاجية اتعمليوكذلك يقوم بدور رقابي وتخطيطي على ال ،تحققه مستهدف كان
الخطط الموضوعة، ووضع  الوحدات االقتصادية، مع بيان الفعالية واالنحرافات أثناء تنفيذ

ليات لتجنب حدوث مثل هذه االنحرافات والمعوقات مستقباًل مع وضع سياسات الخطط واأل
، ومن المهم التركيز على وكذلك كفاءة اداء العاملين اإلنتاجيةتنموية وطرائق تزيد او ُتحسن من 

هداف المؤشرات الخارجية التي لها عالقة بالوحدة االقتصادية ولها تأثير مباشر في تحقيق األ
هم في العملية كفاءة أداء مرضية، مثل ما تحتاج إليه من موارد ومدخالت تس إلىوالوصول 
 وكذلك فهم السوق ومكوناته وغيرها من المؤثرات البيئية . اإلنتاجية
تشتير الكفاءة  إذ،  الكفاءة والفعاليةمؤشري  األداءمن بين أهم المؤشرات المرتبطة بو 

العالقة النسبية بين المدخالت والمخرجات التي تُفسر كيفية إنجاز العمل بالشكل الصحيح  إلى
بإتباع أفضل الوسائل والخيارات الموصلة لألهداف، اما الفعالية فهي ُتعبر عن العالقة النسبية 

يح بين النتائج المحققة واألهداف المخططة التي تُفسر القدرة على تحقيق األهداف بالشكل الصح
 (36،  2005المطلوب.)الخناق ،  األداء إلىالمحقق بالنسبة  األداءبمقارنة 

 األداء كفاءة وتقييم المشاريع تقييم بين الفرق :2_1
    ( 211، 1999 ، وكداوي )عبدالكريم -:اآلتية بالنقاط الفروقات تلك تحديد باإلمكان        
 المراد للمشروع خاص نوع من دراسة وأ منظمة طريقة المشروعات بتقييم المقصود  .1

 بحيث المتوقعة حياته طوال المشروع عليه سيكون لما شامالً  تصوراً  لنا تقدمل إقامته
 نهأ يأ محددة ومقايس معايير وفق على المشروع رفض أو قامتهإب قرار اتخاذ من تمكن
  .       سليمة استثمارية قرارات اتخاذ عملية

 المرسومةاإلنتاجية  الوحدة نشاط على للتعرف تستعمل أداة نهأب األداء بتقييم المقصود حين في
 ا.   مسبباته وبتشخيص االنحرافات على التعرف بغية
 ذلك األداء تقييم في تستعمل التي تلك عن تختلف المشاريع تقييم في المستعملة المعايير .2   

                                                                               سلوبين.األ كال منهجية مع تماشياً 
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  خصم سعر على العتماداب ذلكالحالية  القيمة هي المشروعات تقييم في ةعملالمست القيمة .3
 الفعلية القيمة هي والمخرجات المدخالت أسعار احتساب في ةعملالمست القيمة حين في مناسب
  .األداء تقييم عملية تخص التي السنة في المتحققة

 يأ هقبول أو المشروع برفض يتعلق ولاأل،  ثنائي هدف هو المشاريع تقييم عملية من الهدف .4
 مبدأ حسب المشروعات بترتيب يتعلق والثاني ، المتاحة البدائل مناألفضل  البديل اختيار

 تشخيص لغرضاإلنتاجية  الوحدةأداء  على التعرف هو األداء تقييم عملية الهدف بينما األوليات
 تجاوزها لغرض الناجحة الحلول وضع بهدف المسؤولية مراكز تحديد مع وجدت نإ االنحرافات

                  المستقبل. في
 
 : األداءهمية تقييم أ:  3_1 

القطــاع  يؤديــهالــدور الــذي ب جميعهــا العــالم االقتصــادي فــي دول األداءتبــرز أهميــة كفــاءة 
األمثـل للمــوارد االقتصـادية عـن طريـق التخطــيط العلمـي واالسـتخدام  نميــةالصـناعي فـي تحقيـق الت

االقتصــادي بأهميــة كبيــرة فــي  األداءكفــاءة م عمليــة تقيــيم ســ. وبنــاء علــى ذلــك تتالماديــة والبشــرية
 .  اإليجابيةها والتوسع في النواحي معرفة مراكز الخلل ومعالجتبالوحدة االقتصادية 

هداف شروع من التعرف على مدى تحقيق األعملية التقييم تساعد المسؤولين عن المإن 
المرسومة من خالل متابعة تنفيذ االهداف المحددة للمشروع، وكذلك يتم تحديد االختالالت 

 (200،  2000،  اللوزي ، أدمالموجودة واألسباب التي ادت إليها. )
 : االقتصادي في النواحي اآلتية األداءكفاءة ويمكن بيان أهمية تقييم 

تحقيق اهدافها  من الوحدة االقتصاديةمدى قدرة  من في التحقق عملية تقييم األداء همتس .1
مع  والنهائية لمدة زمنية معينة الفعلي اإلنتاجيةمعرفة مدى تطابق كذلك يساعد في و 

سس من األ ةمجموعفالبد من توافق هداف المرسومة مسبقًا، واألالموضوعة  طالخط
ساليب التي يمكن هم األأمن  دّ تع األداءساليب التي تقيس ذلك وعملية تقييم واأل

 (5،  2020)العبيدي ،  .ةاستخدامها لهذه الغاي
قتصادية المتاحة في تحقيق االستخدام األمثل للموارد اال الوحدة االقتصاديةبيان امكانية  .2

بين األقسام أو الفروع المختلفة والتحقق من توضيح العالقة التبادلية والمخصصة، و 
 قيامها بوظائفها بأفضل كفاءة ممكنة .

ُيسهم في تحقيق التوازن االقتصادي، والتنسيق بين القطاعات  األداءتقييم كفاءة  .3
الصناعية والوحدات اإلنتاجية، والتنسيق بين القطاعات االقتصادية، ألنها ترتبط ارتباطًا 
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ء على مستوى المنشأة أم القطاع أم على المستوى القومي. )عبداهلل ، وثيقًا بالتخطيط سوا
1999  ،191) 

الكشف السريع وفي  فيالوحدة االقتصادية تساعد  يف ةالمستمر  األداءن عملية تقييم إ .4
 ةانحراف الخط إلىالوقت المناسب عن مواقع الخلل واالنحرافات منذ بدايتها التي تؤدي 

معالجة تلك  إلىعن مسار تنفيذها المرسوم لها ان الكشف السريع عن االنحرافات يؤدي 
 .(21، 2010االنحرافات وتوجيه العمل نحو مساره الصحيح .)المعماري والمولى ،

عدم  إلىن الكشف عن االنحرافات في موقع معين ضمن الوحدات االقتصادية يؤدي إ .5
تحجيم االنحرافات وتقليل الخسائر االقتصادية  إلىخرى مما يؤدي اقع األالمو  إلىتسربه 

 إلىالمستمر في الوحدة االقتصادية يقضي على تسرب االنحرافات  األداءان عملية تقييم 
 (.2018،4)محمد ،.الوحدات االقتصادية االخرى 

التوجيه السليم للعاملين في أداء اعمالهم وذلك بما ُيقدم اليهم من  إلى األداءيساعد تقييم  .6
 تكليف محدد بواجبات وذلك يساعد على تنفيذ األعمال المخصصة لهم .

مساوى البيروقراطية متمثلة في اإلسراف في األموال وفي اإلجراءات  األداءيكشف تقييم  .7
 (354 -355، 2006وشكليات العمل. )النجار ، 

 في ينتاجاإل التمثيل نسبة على الوقوف في يساعدها للشركات األداء تقييم دراسة إن .8
 السلع مجموع من الوطني التكوين في مساهمته ونسب للبلد االقتصادي المحيط

 الحقيقي واقعها على والوقف منافسيها مع مقارنة المقدمة والخدمات
 
 : األداءهداف تقييم ا  : 4_1

بتحقيق األهداف والخطط  المؤسسةالتعرف على مدى قيام  إلى األداءتقييم تهدف عملية 
، ومدى تحقيق تلك األهداف من عدمه، الجهات المسؤولة واصحاب القرارالموضوعة من قبل 

تتصف بأنها استمرارية الهدف منها استخالص النتائج التي يجب أن تتبعها  دراسةفالتقييم هي 
)كاظم  .مدة زمنية وجيزةبى تحسين أداء المؤسسة اإلدارة من أجل تصحيح االنحرافات والعمل عل

 ،2019  ،67 ) 
 ويمكن تلخيص األهداف بما يأتي: 

الوقــوف علــى مســتوى اكمــال الوحــدة االقتصــادية لألعمــال المكلفــة بأدائهــا ومقارنتهــا مــع  .1
 الخطة اإلنتاجية لها لتحديد نسبة اإلنجاز للخطة .
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لتقديم المعلومات االزمة لتقييم األداء للتحقق من تنشيط االجهزة الرقابية على أداء عملها  .2
نجاز أهـدافها المرسـومة. )  عبـد الكـريمقيام الوحدات االقتصادية بنشاطاتها بكفاءة عالية وا 

 (192،  1986الكداوي ، و 
مة أي مشروع ومدى كفاءته وفاعليته وأثره واسـتدامته، ويتوقـع ان يـؤدي تحديد مدى مالء .3

نتـائج جيـدة واسـتخدام المـوارد المتاحـة بشـكل  إلـىلقرار ومـن ثـم تحسين عملية صنع ا إلى
 (120،  2016احسن وبكفاءة عالية . )عمران ، 

تزويـد  إلـىاألهداف التكاملية: تقييم األداء عملية تكاملية في طبيعتها، فهي ليست تهدف  .4
 ،2009)عقيلــي،  اإلطــار الــذي يســهل تكامــل األهــداف المتعلقــة بأهــداف العــاملين فقــط.

366) 
أنهـــم ســـوف  الوحـــدة االقتصـــاديةدفـــع العـــاملين لالجتهـــاد فـــي العمـــل: فعنـــدما يـــدرك أفـــراد  .5

جانــب رؤســاءهم فــإن ذلــك يمكــن ان يشــجعهم لبــذل  إلــىيخضــعون للتقيــيم والتقــدير الــدائم 
 المزيد من الجهد.

ئج تقـارير الكفايـة كشف المشكالت التنظيمية واإلدارية: حيث تتكفل الدراسـة التحليليـة لنتـا .6
 المشكالت التنظيمية واإلدارية.والكشف عن 

اإلسهام في تخطيط القوى العاملة في المحطـة ،ورسـم سياسـات االختيـار، والتعيـين، يبـين  .7
داء العاملين الـذين السياسات من خالل معدالت تقييم أ هذا الهدف مدى نجاح وفشل تلك

 (138، 2004)صالح،  تم اختيارهم وتعيينهم.
جـدًا،  اً مهمـ اً وباالعتماد على المؤشرات العلمية والعمليـة فـي دقـة تحديـد تلـك االهـداف امـر 

عدد مـن  إلىذلك أن التحديد الدقيق ألهداف المؤسسة يتطلب ترجمة أهداف المؤسسة  فضاًل عن
االهداف الجزئية التي تخص الوحدات واألقسام الرئيسية في المنشأة، واألهم من كل ذلـك ُيفتـرض 

، 1999اهــداف اقتصــادية واجتماعيــة. )عبــد الكــريم و كــداوي ،  إلــىجمــة الهــدف العــام للمنشــأة تر 
209 ) 
ن مجـــاالت أو اوجـــه الوحـــدة    هـــداف علـــى أساســـها هـــي: االقتصـــادية التـــي يجـــب أن تتحـــدد األوا 

 (21،  1978)علي، 
 المجال التسويقي. .1
 التجديد واالبتكار أو زيادة اإلنتاجية. .2
 القيمة المضافة . .3
 الموارد المالية والمادية والخاصة بالتمويل. .4
 الربحية. .5
 داء اإلدارة والعاملين وتطويرهم.أ .6
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 المسؤولية تجاه المجتمع. .7
 الموازنة بين األهداف بعيدة المدى وقصيرة المدى.  .8

 
 ئف تقييم كفاءة األداء االقتصاديوظا :5_1

من  يمكن تلخيصها في المشروعاتساسية كفاءة األداء االقتصادي وظائف األلعملية تقييم       
 :يخالل ما يأت

ب ذلــك متابعــة ا يتطّلــ، مّمــلــه مســبقاً  ألهــداف الموضــوعةمــن تحقيــق ا المشــروع قــدرةالتعــرف علــى  -1
 المحــددة لهــا للمــدةًا ونوعــًا، وضــمن الخطــة المرســومة نتاجيــة كّمــهــداف المحــددة للوحــدة اإلتنفيــذ األ

 (207، 1999 )عبدالكريم وكداوي، .رية المتاحة وفقًا لإلمكانات المادية والمالية والبش

 قيــاس أداءب وذلــك  االنتــاجي األداءفــي كفــاءة ب معرفــة هــل الوحــدة االقتصــادية تمتــاز إلــىالوصــول  -2
 (252، 2011 )العيساوي، .ا بكفاءة عاليةهدافهأوتنفيذ  ابممارسة نشاطه الوحدة االقتصادية

فـي ضـوء سـباب تلـك االنحرافـات الموضـوعة مـع بيـان اا عن االهـداف تحديد االنحرافات تشخيص و  -3
هـذا االجــراء  نّ أل، للقيـام بتفسـير أســباب تلـك االنحرافـات بصـورة واضـحة، هـداف المحـددة مسـبقاً األ

 قسامها.جميع أنتاجية في يتطلب معرفة كفاءة األداء للوحدة اإل

التـي تـم تحديـدها فـي  تالمسـؤولة عـن تلـك االنحرافـا اإلنتاجيـةداريـة و العمل على تحديد المراكز اإل -4
نطاق األهداف المخططة واألهداف المتحققة فعـاًل، مـع األخـذ بنظـر االعتبـار كـل المتغيـرات التـي 

 (428، 1990 )الداهري، .اإلنتاجيةتؤثر على سير العملية 

مــل علــى تجنبهــا فــي البحــث والتحــري إليجــاد الحلــول والوســائل المناســبة لمعالجــة االنحرافــات والع -5
 (7، 2011 )الرفاعي، المستقبل.

في  صرينح اإلنتاجيةللوحدة  األداءمن تقييم  األساسمما تقدم يتضح لنا ان الهدف 
التعرف على مدى كفاءة المشروع باعتباره وحدة استثمارية ذات كيان محدد المعالم فنيًا، 

 للموارد االقتصادية المتاحة، والطبيعية والمادية والبشرية.  باستعماله
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 (1) الشكل
 وظائف تقييم األداء

تقييم كفاءة األداء الصناعي والبيئي لمعمل سمنت  ،2011سعيد، مصطفى هاني ):المصدر 
كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل،  (، رسالة ماجستير،2003 – 2009بادوش للمدة )

 .(8ص
 
  : داءألنواع تقييم اا :6_1

 (.11، 2018وهي )الزركاني ، األداءتقييم  ألنواع ةهنالك تقسيمات عديد    
 من حيث التوقيت : (1

 ةوهو التقييم الذي ينصب على تقييم الخطط والمشاريع االستثماري -التقييم المستقبلي :- أ
 مستقبال. ةوالتوسع والبرامج المقترح

 . ةوالمستمر  ةحداث الجاريألوهو التقييم الذي ينصب على ا -التقييم الجاري :- ب
 من حيث درجة التفصيل : (2
 .ات رئيسه من دون الخوض بالتفاصيلفيه مؤشر  تستعملوهو الذي -التقييم المختصر :- أ
 ةوذات تفاصيل وافي ةمؤشرات متعدد باستعمالهو الذي يقوم -التقييم التفصيلي :- ب

 .ةودقيق
 : ةمن حيث الجهات القائم (3
 نفسها . ةدارة في المنشأهو التقييم الذي يجري من اإل-لي :التقييم الداخ-أ
 بصفة مباشرة أو غير مباشرة. ةمن جهات خارج المنشأ يتم هذا التقييم -التقييم الخارجي : -ب

االهتمام الكبير الذي تحظى فيه هذه  وال  :أ -همية خاصة لسببين :وتكون ذات أ           
 إلىهداف التي تسعى هذه المنشآت األ ثانيا  :المنشآت  التي غالبًا ما تكون ذات ملكية عامة . 

 (141،  1990تنوع الغايات المستهدفة من إنشائها . )الكواري ،  فضاًل عنتحقيقها 

تحديد معايير 

 األداء

جمع البيانات 

 ووضع االهداف
مراقبة 

 األداءوقياس 

مقارنة النتائج 

 باألهداف

 تحقيق األهداف

عدم تحقيق 

 األهداف

تحديد مراكز 

 الخلل
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 من حيث طريقة التعبير : (4
كالوزن والقياس ،الحجم ، الطول وغيرها  ةمؤشرات كمي استعمالالتقييم الكمي يتضمن - أ

 او نسب . ةرقام مطلقبصيغة اا 
 . ةوقيمي ةمؤشرات نقدي استعماليتضمن  -التقييم المالي :- ب
 . ةو بصيغة مؤشرات وصفياا  ةمؤشرات نوعي استعماليتضمن -التقييم النوعي :- ت
 : ةمن حيث الشمولي (5
من  مدةوقد يحدث في  ةنشطة والفعاليات في المنشأألوجه اأيتناول  إذ -التقييم الشامل:- أ

واية مشاكل  ةعما يدور داخل المنشأ ةالزمن ويقوم بتزويد االدارة بالمعلومات الشامل
 والمناسبة . ةتواجهها مما يساعد االدارة في اتخاذ القرارات الرشيد

وجه النشاط داخل الوحدة االقتصادية حسب اهميتها ايتناول بعض  إذ -التقييم الجزئي :- ب
 حسب الهدف من التقييم .ب ةو اجزاء مختار أو مناطق الضعف والخلل أ ةالنسبي
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 المبحث الثاني
 كفاءة األداء أساسيات تقييم

الرغم ب، االقتصادي األداء كفاءة عملية تقييماالساسيات المهمة ل نتناول في هذا المبحث
أخرى وحسب األهداف  إلىتختلف من وحدة اقتصادية سلوبًا أو دراسة منظمة اال انها أنها أمن 

خر  ومن دولة أ إلىقطاع  من األداءكما تختلف عملية تقييم  المحددة لها واألفكار السائدة فيها،
 فضاًل عن، وذلك حسب درجة تقدمها وحسب الفلسفة االقتصادية والقيم االجتماعية، أخرى إلى

  .االختالف في الموارد المتاحة واألهداف المراد تحقيقها
 : االقتصادي األداءلتقييم  ةسس العاماال  أوال  : 

 مجموعة من األسس : إلى األداءتستند عملية كفاءة 
 اهداف الوحدة االقتصادية :تحديد  .1

تعمل على دراسة مدى أمكانية تحديد أهمية تلك  إذ األداءيبرز دور عملية تقييم 
مك اقتصادية أو  إلىيفها نهداف وتصانية تحقيقها، ويجب جدولة تلك األاالهداف وا 

والتي يجب أن  ف سواء كانت ثانوية أم رئيسيةلة من االهدااجتماعية، وكذلك تحقيق جم
صحاب القرار، أما فيما يخص ة من قبل القائمين على المشروع وأتكون محددة وواضح

 هداف بشكلها الكمي والقيمي.بتحديد األ األداءالمنشآت الصناعية فتبرز اهمية تقييم 
 تحديد الخطط التفصيلية :  .2

هناك خطط  ل الحفاظ على العملية اإلنتاجية ألي نشاط إنتاجي البد أن يكونمن أج
هداف بأقل كلفة رارية العمل وبشكل يضمن تحقيق األوذلك لضمان استم ،تفصيلية

اقتصادية واجتماعية، وهذه الخطط البد أن تكون واضحة المعالم بكل الوسائل سواء 
ن تتسم الخطة ان تكون الخطط موسومة بالمرنة وأ البشرية، وهذا يتطلبية و المادية والمال

فر جانب االلزام في التنفيذ وتحقيق اهدافها ويتسنى تحقيق االهداف اباإللزامية حتى يتو 
 (643، 1969)موسى ،  بالرغم من التغيرات التي تطرأ سواء خارجية أم داخلية.

 تحديد مراكز المسؤولية :  .3
معرفة مراكز المسؤولية في الوحدات االقتصادية من االسس لعملية تقييم كفاءة تعد 
حديد المراكز بدقة سواء أكانت مراكز إدارية أم إنتاجية للقيام بنشاط ، على ان يتم تاألداء

معين ،وذلك لتقديم التفسير والتحليل والتشخيص الصائب ألسباب االنحراف عن الخطة 
 (23،  2015والمتاحة . ) جميل ،  اإلنتاجيةالموضوعة مسبقًا في حدود الموارد 
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 :  األداءتحديد معايير تقييم كفاءة  .4
على عدد من المعايير، هذه المعايير من أهم االسس في عملية  األداءد عملية تقيم تعتم

، ويتم اختيار المعايير المناسبة التي بموجبها يتم تقييم وتحديد مسؤولية األداءتقييم كفاءة 
 واالدارية والفنية حسب متطلبات الوحدة. اإلنتاجيةالوحدات 

 ةهداف والسياسات واالجراءات الخاصترجمه للخطط واألعبارة عن  هيبصورة عامة  فالمعايير
و مقياس العالقة ما بين نتائج العمل الفعلي المعيار هو مؤشر أ ،بالوحدة االقتصادية

الموارد المتاحة  استعمالواالنحرافات، وهو دليل ُيعتمد عليه في الحكم على مدى الكفاءة  في 
 مدى الفاعلية في تحقيق اهداف الخطة المرسومة.الوحدة أو المنشاة االقتصادية والصناعية، و 

 (60 ، 2007 )حسون ،
 -على التنفيذ: ةتوافر جهاز مناسب للرقاب .5

ضرورة  األداءتتطلب عملية تقييم الرقابة أمرًا حتميا تقضيه اإلدارة العلمية الحديثة، تعد 
يختص بمتابعة ومراقبة التنفيذ الفعلي وتسجيل النتائج الستخدامها في  ةوجود جهاز للرقاب

 ةهميته من االرتباط الوثيق بين فعالية الرقابأ ةاالغراض االدارية كما يستمد جهاز الرقاب
وصحتها على دقة  موضوعتيهاذ تعتمد نتائج التقييم في إ ،ةومدى دقة البيانات المسجل

  (.261، 2010)العيساوي ،  ةوصحة جميع البيانات المسجل
 

 :االقتصادي  األداءمراحل عملية تقييم  :ثانيا  
االدارة  ومتناسقة فيما بينها وكان لمفكري تمر بعد مراحل مترابطة األداءعملية تقييم   

تتكون  األداءاالقتصادي على ان مراحل تقييم  األداءواالقتصاديين رأي واجماع بموضوع تقييم 
 -من األتي:

التي يمكن أن تتضمن التقارير  ةهي مرحلة جمع البيانات االحصائي :المرحلة االولى .1
دة االقتصادية بصورة الوح ةلدراس ةالالزمو  والمؤشرات لحساب النسب والمعايير المطلوبة

السالسل  تأخذمعينة بل  ةزمني ةن ال تقتصر هذه البيانات على مدأمفصله ويجب 
اهداف الوحدة االقتصادية  لجميعللوقوف على طبيعة التطور الصناعي  ةالزمني

 (255، 2008)العيساوي ،
من أجل معرفة ني والمالي للوحدة االقتصادية وهي مرحلة التحليل الف المرحلة الثانية : .2

يتم  الدقة والفائدة من البيانات الموثقة والمعتمدة مع االستعانة بالطرق اإلحصائية إذ
مراجعة الجوانب الفنية والمالية للوحدة االقتصادية وذلك حسب طبيعة الوحدة 

 (26،2015،لولو( االقتصادية.
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مرحلة الحكم على النتائج وتحديد مراكز المسؤولية ويعني هنا تحديد  المرحلة الثالثة : .3
ات كما النحرافالمركز التي تسبب قراراتها ونشاطاتها في حدوث او نشاطاتها في حدوث ا

ا عوامل داخلية يمكن التحكم فيها. حرافات امنسباب هذه االوقد تعزى أ .هو مخطط
 .) 36، 2010، األسدي(

 
 : األداءفي تقييم كفاءة  ةالعوامل المؤثر ثالثا : 

الفعلي للوحدة االقتصادية البد من معرفة العوامل التي  األداءجل الوقوف على أمن    
تأثيرها تبعا لمراكز القوى  هذه العوامل تختلف في أنو ، االقتصادي األداء ةعلى عملي تأثيرلها 

 كما يأتي:  ةخرى خارجيأو  ةعوامل داخلي إلىوتقسم هذه العوامل ف والعالقة فيما بينها والضع
تتعلق بقدرة إدارة  التيو  ،المؤثرة في كفاءة المشروع العامهي تلك العوامل  ة:العوامل الداخلي- أ

على مستوى قيادته اإلدارية أو مجموعة العاملين فيه، على تخطيط  الوحدة االقتصادية سواء
اإلنتاج بكل ما يعنيه ذلك من تقدير لكميات اإلنتاج وتحديد نوعياته وتقدير مستلزماته 
المختلفة، أو بمعنى عام قدرة اإلدارة على تحديد دالة اإلنتاج في الظروف التكنولوجية 

األيدي العاملة ومستويات المهارة المطلوبة  إلىحاجة المستجدة وما يرتبط بها من تقدير ال
وتحديد طبيعة المكائن واآلالت ومتطلبات تشغيلها بكفاءة خالل الدورات اإلنتاجية وصيانتها 
للحيلولة دون حدوث انحرافات و معوقات في العملية اإلنتاجية ومتطلبات اإلنتاج، كما تتعلق 

لتصرف بالموارد المالية المتاحة سواًء في حسن االنتفاع العوامل الداخلية بقدرة اإلدارة على ا
منها لتغطية متطلبات اإلنتاج أو لمواجهة االلتزامات المالية الناشئة من النشاط االقتصادية 

القدرة على استغالل الفوائض المالية في تحقيق  فضاًل عنللوحدة والمؤسسة االقتصادية، 
قدرة اإلدارة على التخطيط  إلىد العوامل الداخلية التوسعات االستثمارية المطلوبة، وتمت

االقتصادي بكل ما يشتمل ذلك على تحديد سياسة تشغيل األيدي العاملة واألجور وسياسة 
ج وكذلك في التسعير وسياسة التسويق وعالقتها بتقدير أذواق المستهلكين وتحديد نوعية اإلنتا

 ( 6،  1989اجهزة األمم المتحدة ، القادمة .) بالمدةنتاج تقديرات الطلب على اإل
فيها  وابهذه العوامل ويحدث وانه يمكن للقائمين على الوحدة االقتصادية ان يتحكمإف

تم تجميع هذه العوامل بثالث  إذ ةوالتقليل من اثارها السلبي ةتغييرات تسمح بزيادة اثارها االيجابي
 (19-17، 2018، يربح) (ة، التنظيمي ةمجموعات رئيسه )البشرية ،  التقني
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 داخل المؤسسة وتضم  ةوهي الموارد البشرية العامل :العوامل البشرية .1
 . ةهيكل القوى العامل -
 فراد داخل المؤسسة .وتدريب اال تأهيلمستوى  -
 والحوافز . والمكافأةجور نظام اال -
 مناخ العمل في المؤسسة ورضى العاملين عن وظائفهم .  مةءُ مدى مال -
وهي تلك العوامل التي ترتبط بالجانب التقني والفني في المؤسسة  ة:العوامل التقني .2

  :وتضم
 . اإلنتاجيةفي الوحدات  المستعملةنوع التكنلوجيا  -
 مع عدد العمال . ةبالمقارن اآلالتنسبة االعتماد على  -
 والمعدات . واآلالتتصميم الوحدة االقتصادية من حيث المخازن والتجهيزات  -
 نوع المنتج وشكله ومواصفاته . -
 درجة التوافق بين منتجات المؤسسة ورغبات الزبائن . -
 سعار .ألمستويات ا -
 مستوى التناسب بين طاقتي التخزين واالنتاج في المؤسسة . -
ن يتم اختيار موقع المشروع عند ألذا يجب  ؛ة االقتصاديةأالموقع الجغرافي للمنش -

 ومراكز التسويق. ةوليوالمواد اال ةوقرب الموقع من مصادر الطاق ةبدقه وعناياقامته 
سؤوليات داخل موتشمل هذه العوامل تحديد وتوزيع المهام والة: العوامل التنظيمي .3

وتقسيم العمل على  ، داريةإللالختصاصات الفنية والعلمية وا تبعاً الوحدة االقتصادية 
 . ةنيات الخاصالعاملين وفقا للمهارات واالمكا

 بها عوامل خارج سيطرة المؤسسة أو الوحدة االقتصادية وهييقصد  :العوامل الخارجية- ب
، ةاقتصادي إلىمن االجراءات والقيود والمواقف التي هي وتقسم العوامل الخارجية  ةمجموع
 . ة، سياسية، ثقافي ةاجتماعي
 هيالمؤسسات خاصة الصناعية  في تأثيراً من اكثر العوامل  :العوامل االقتصادية-1

ولكون المحيط  ةويعود ذلك لطبيعة عمل ونشاط المؤسسات من جه، العوامل االقتصادية
االقتصادي هو المصدر لمختلف موارد المؤسسة والمستقبل لمنتجاتها من جهة اخرى 

الخارجية ، معدالت  ة، سياسات التجار  ةاالقتصادية للدول يةومن هذه العوامل السياس
 . ة، اسعار الفائدتضخمال
داخل المؤسسة بالعديد من العوامل  األداء يتأثر ة:العوامل االجتماعية والثقافي-2

االجتماعية وذلك بسبب الترابط الوثيق بين المؤسسة والمجتمع وتشمل هذه العوامل 
 التي تنشط داخل المؤسسة . ةالعادات والتقاليد والتيارات الفكري
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وتعني طبيعة النظام السياسي السائد في البلد ومدى  ة:والقانوني ةالعوامل السياسي-3
هذه العوامل ذات  دّ وتع ة،عن الحكوم ةاالستقرار السياسي والقوانين والتشريعات الصادر 

اداء الوحدات االقتصادية  يتأثروكما  ةاالقتصادي للمؤسس األداءكبير على  تأثير
 . ةواالقليمي ةوطبيعة عالقاتها الدولي ةمن قبل الدول ةبالسياسات الخارجية المتبع

 
  األداءعملية تقييم وكفاءة مقاييس فرها في االشروط الواجب تو رابعا  : 

 األداءمهما كانت نوعيتها، ان تكون دقيقة في التعبير عن  األداءيشترط في معايير 
أن يولي اهتمامًا  األداءالمراد قياسه وتقييمه، وعلى هذا يتوجب على القائم بعملية مقاييس 

لمجموعة من االعتبارات والشروط التي يجب أن تتصف بها هذه المعايير، حتى تأتي المعلومات 
التي تعطيها هذه المقاييس على درجة عالية من الدقة والفعالية، وهذه الشروط واالعتبارات هي 

 (55، 2007)حسون ،( / 143،  2003كالتالي : )عباس ، 
العملي  التأهيلمن  بعملية التقييم بمستوى عال   ةالعناصر القائمن تتمتع ايجب  .1

بشكل يستطيع العنصر المكلف بالتقييم تفهم طبيعة عمل ونشاط المؤسسة  والعلمي ،
 موضوع التقييم .

التقييم بشكل  ن يكونأ يجب نماوا   ةمحدد مدةعملية التقييم يجب اال تقتصر على  .2
حتى يمكن معها مواجهة االنحرافات في  ةير قص ُمددوعلى  ومستمرة دوري ومنتظم

 وقت وفور حدوثها .
يستمد عناصره من المعلومات التي تكشف عن  األداءوضع نظام متكامل لتقييم  .3

ومعرفة االنجازات  األداءمتابعة بة وذلك أالجاري في نشاط معين داخل المنش األداء
 التي تحققت .

التي تمثل  جميعها تشمل العمليات ن يعتمد نظام التقييم على وضع معاييرأيجب  .4
 ،الفعلي مع المخطط عل ضوئها األداءوجه النشاط في الوحدة االقتصادية لمقارنة أَ 

 ةن تكون مدروسأو  ة،والوضوح والموضوعي ةن تتسم هذه المعايير بالدقأوال بد من 
 بشكل علمي .

ورفع كفاءة  األداء على تحسين مستوى ةوالقدر  ةن يتمتع نظام التقييم بالكفاءة العاليأ .5
 . ةهدافها المنشودأالمؤسسة وتحقيق 

المختلفة وعدم  ةجهزة الرقابأقييم تحقيق التنسيق والتعاون مع في نظام الت ىراعن يُ أ .6
 هدافهما .أتعارض 

 .شرفين ورؤساء ومدراءمن م األداءضرورة فهم نظام التقييم من قبل واضعي تقارير  .7
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 التقييم :متطلبات نجاح طرق  :خامسا  
بدرجة كبيرة على الطرق التي تعتمدها المؤسسة في  األداءيتوقف نجاح عملية تقييم 

تنفيذ عملية التقييم، وحتى تضمن هذه الطرق للمؤسسة تحقيق النتائج المتوقعة من عملية التقييم 
 ( 98،  2001يجب أن تتوافر فيها مجموعة من الشروط والمتطلبات أهمها : ) ثابت ، 

 ون عملية التقييم مرتبطة برسالة وأهداف وقيم وثقافة المؤسسة .أن تك -
 .  األداءان توفر خطوط إرشادية واضحة لمن يعمل في تقييم  -
أن ُتمكن من عمل اتصاالت مفتوحة بين مختلف أطراف عملية التقييم بدون عوائق أو  -

 صعوبات .
 أن تضمن عملية التقييم مصادر عددية للحصول على المعلومات . -
 نتائج عادلة وموضوعية وذات مصداقية . إلىأن تؤدي  -
 أن تتسم بالمرونة وسهولة التعديل والتطوير . -
ُتمكن الطريقة من و أن تكون ذات منهج متناسق وبسيط، ُيجنب التعقيدات في التطبيق  -

 القيام بإجراءات التقييم في الوقت المناسب ولمدة محددة .
 
  لألداء :بعاد الرئيسة ألا :سادسا  
   إنتاجية وحدة ةألي المتاحة الموارد استعمال من تأكدلل أساساً  األداء تقييم تستهدف عملية      
  :وهي رئيسة أبعاد ثالثةتشمل  التقييم عملية لذا فإنّ  وكفاءة، اليةعفبو  اقتصادية بصورة

 بيــان أي ،مســبقاً  المحــددة واألهــداف النتــائج بــين المقارنــة طريــق ويــتم عــن: الفعاليااة ماادى قياااس -1
 ذلـك ، ويـتممـع الفعلـي المخطـط مقارنـة طريـق عـن أهـدافها تحقيق في اإلنتاجية الوحدة نجاح مدى

 وغيرهـا المضـافة والقيمـة وصـافي األربـاح والتكـاليف اإلنتاج والمبيعات خطة تحقق مدى مالحظةب
 التــي الســلبية التراجعــات أو يجابيــةاإل التطــورات وتــأثير الســابقة الســنوات فــي تحقــق ومقارنتهــا بمــا

 (15 ،2002 الجبوري،) .فيها حصلت
مـا ُحـدد سـلفًا، وبمعنـى  إلـىأي مقارنـة النتـائج المتحققـة بالنسـبة  بهـا ويقصـد: الكفاءة مدى قياس -2

 بطريقة والمخرجات المدخالت بين العالقة إحكام في اإلنتاجية الوحدة كفاءة مدى قياس أكثر دقًة،
 مخرجـــات أفضـــل تحقيـــق أي المـــدخالت وتخفـــيض المخرجـــات تعظـــيم إلـــى هـــا تهـــدفنّ أ، إذ وءةكفـــ

 واإليــــرادات اإلنتاجيــــة والمعــــدالت التكــــاليف حســــاباتب ذلــــك ويــــتم ممكنــــة، مخرجــــات بأقــــل ممكنــــة
 (8، 2010)عثمان،  .السابقة السنوات في تحقق بما ومقارنتها المتحققة

 المســتعملةأي فحــص األنظمــة المتبعــة وأســاليب اإلدارة والتقنيــات الفنيــة  :التطااور إمكانيااة ماادى -3
 مـددومعرفة مدى مواكبتها لتطور وعصرية الوحـدة االقتصـادية علـى المـدى المسـتقبلي، ويـتم علـى 
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زمنية متباعدة أو عند حدوث مؤشرات فـي الفاعليـة والكفـاءة علـى وضـع غيـر مسـتقر فـي اإلنتـاج. 
 (260 – 258،  2006)النجار ، 
 فراوتــو  التنظيمــي الهيكــل ســالمة مــدى االعتبـار بنظــر يأخــذ أن يجــب األداء تقيــيم نّ إفــ لـذا

ــــة أدوات ــــة إداري ــــة وفني ــــادرة كافي ــــى وق ــــتم ،العصــــر تطــــورات اســــتيعاب عل ــــك وي ــــنظم فحــــصب ذل  ال
ـــة اإلداريـــة والتقنيـــات واألســـاليب ـــى والنظـــر اإلنتاجيـــة الوحـــدة فـــي المطبقـــة والفني  فعاليتهـــا مـــدى إل
 قـدرتها مـدى وكـذلك نتاجيـةاإل الوحـدة نشـاط حقـل فـي الجارية للتطورات معاصرتها ومدى وكفاءتها

 (25، 2008)المولى،  .معها والمتنافسة المتماثلة بالمشاريع مقارنة تنافسي وضع ضمان على
 

 :االنحرافات تحديد  :سابعا  
 تمثـل حجـر الزاويـة فـي عمليـة وبما أن تحديد االنحرافات ووضع الحلـول والمعالجـات لهـا       

ويمكــن التمييــز بــين  ، االنحرافــات أنــواعالبــد مــن التركيــز علــى ، ف االقتصــادي األداءتقيــيم كفــاءة 
 ( 9 - 8،  2002،  الجبوري ) يأتي: بماومنها  عديدة من هذه االنحرافات أنواع

 . االنحرافات الهدفية :1
العامــة  األهــدافتتمثــل هــذه االنحرافــات فــي عــدم قــدرة الوحــدة االقتصــادية علــى تحقيــق  

وبأهــدافها السياســية  بالخطــة االقتصــادية للدولــة األهــدافإذ تــرتبط هــذه  ،أجلهــامــن  تأنشــأالتــي 
 .واالجتماعية

 الزمنية:. االنحرافات 2
وتتمثل هذه االنحرافات في عدم تحقيق أهـداف الوحـدة االقتصـادية فـي مواعيـدها المقـررة     

 .تأخير في عمليات التسويق وغيرها أوألسباب فنية مثل حدوث عطالت 
 :كمية الت اا. االنحراف3

فنيـــة الكميـــات المخطـــط لهـــا بســـبب عوامـــل  تــاجإنيقصــد بهـــا عـــدم قـــدرة الوحـــدة االقتصـــادية علـــى 
 .واستثمارية وغيرهاوتشغيلية 

 . االنحرافات النوعية :4
ليه من قبل المعنيين فـي الرقابـة إت ذا أهمية بالغة ويجب االنتباه يعد هذا النوع من االنحرافا

 .واصفات النوعيةمطابق للم أوويراد به أن اإلنتاج غير مستوف  ،األداءوتقييم كفاءة 
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 . االنحرافات القيمية :5
ن كميـــة أالرغم مـــن بـــ، ع مـــا هـــو مخطـــط لهـــاقيمـــة المبيعـــات ال تتطـــابق مـــن أويقصـــد بهـــا   

أو المشـتريات  األسـعاروهـذا يعـود إمـا الخـتالف  ،اإلنتاج المخطط لها ضمن المواصـفات النوعيـة
 اليف أو الخزن أو التسويق وغيرها.أو التك

 . انحرافات حسب طريقة المقارنة :6
 شـرات معينـة اتخـذت أساسـاً الوحـدة االقتصـادية مـع مؤ  عادة ما تقارن النتائج الفعليـة لنشـاط  
 منها : أنواععدة  إلى، وتقسم للمقارنة

مقارنــة نشــاط الوحــدة  نتيجــةبهــا تلــك االنحرافــات التــي تظهــر  ويقصــد :اريخيااة الت اتأ. االنحرافاا
م المبيعـات أ مأ اإلنتـاجسـواء فـي  ،االقتصادية في سنة معينة  بنتائج نشـاط السـنوات السـابقة

 .أو غير ذلك األرباح
 .مطابقة النتائج الفعلية بالمخططةوتتمثل هذه االنحرافات بعدم  ب. االنحرافات التخطيطية :

وتالحــظ هــذه االنحرافــات عنــد مقارنــة نتــائج  : ات المتشااابهةاالنحرافااات عاان نتااائد الوحااد. ج
 .األخرىالبلدان أو في األقاليم و  في داخل الصناعة أخرىالوحدة االقتصادية بنتائج  وحدة 

 . انحرافات حسب الدرجة :7
 نوعين : علىوتقسم هذه االنحرافات 

ض صــالح الوحــدة االقتصــادية بغــوهــي تلــك االنحرافــات التــي تكــون فــي  انحرافااات موجبااة : - أ
 .قل منهأ أور من المستوى المطلوب كثأكان المتحقق الفعلي ا إذ النظر عما

 : وهي تلك االنحرافات التي تكون في غير صالح الوحدة االقتصادية بغـض انحرافات سالبة - ب
 قل منه.أ أوكثر من المستوى المطلوب انظر عما إذا كان المتحقق الفعلي ال

 . انحرافات حسب مدى السيطرة :8
 نوعين : علىوتقسم 

: وهـي انحرافـات داخليـة ومتغيراتهـا ضـمن العناصـر التـي  اإلدارةانحرافات تقاع ضامن سايطرة - أ
 .ها وتوجيهها والتأثير فيهابحكم يمكن لإلدارة الت

ألنهـا ناتجـة  ،: وهي االنحرافات التي تكون خـارج سـيطرة اإلدارة اإلدارةانحرافات خارج سيطرة - ب
ـــأثير فيهـــاأســـباب ال تســـتطيع اإلدارة  عـــن ـــة أو نشـــوب الت ـــل الكـــوارث الطبيعي الحـــروب أو ، مث

ســـــلبي فــــي نشـــــاط الوحـــــدة  ، أو صـــــدور قـــــرار مــــن الحكومـــــة لــــه تـــــأثيرمنافســــة ظهــــور ســـــلعة
 .وغير ذلك ،االقتصادية

يمكن القول في نهاية هذا المبحث وبعد استعراض أهم اساسيات المتعلقة بعملية تقييم 
عملية منتظمة ومستمرة وتقوم على مبادئ وممارسات وخطوات مترابطة  األداء، أن تقييم األداء

تقرير إنجاز الوحدة االقتصادية والمؤسسة في سياساتها  إلىمكونة نظامًا متكاماًل للتقييم، تهدف 
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جل باألهداف والنتائج المتحققة من أ الداخلية والخارجية المتبعة والمخططة مسبقًا ومقارنتها
تلك السياسات  إلىئج النهائية ولمدة زمنية معينة ومدى تحقيق والتوصل النتا إلىالتوصل 

هداف التي تصب بمصلحة المؤسسة وتحقيق الربحية والنتائج االيجابية ، وكذلك تحديد واأل
في العمليات  الجتنابهاووضع الحلول المناسبة  ،وتشخيص االنحرافات والمعوقات إن وجدت

  القادمة. اإلنتاجيةوالمستويات 
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 المبحث الثالث
 االقتصادي  األداءمعايير ومؤشرات كفاءة 

 والمؤشر رياالمعمفهوم وال  : أ
وما الذي ُيقصد بهما، المفهوم األبرز بداية يجب أن نوضح مفهوم المعيار والمؤشر 

دبيات االقتصادية بمختلف مدارسها والمتنوعة هدفًا موحدًا يشترك فيه واألكثر تناواًل في معظم األ
كال من المعيار والمؤشر فيما يخص تحليل قيم المتغيرات، في حين يرى بعض المختصين في 

بمجمله للوحدة االقتصادية أو  األداء المعيارهذا المجال أن هناك تمايز بينهما فبعضهم يصف 
ية المطلوب تحقيقها للوحدة االقتصادية في حدود امكانياتها وظروفها، و المحصلة النهائاإلنتاج أ

لنشاط معين في الوحدة  األداءيمثل على أنه داللة يمكنها أن تؤشر مستوى  المؤشرفي حين أن 
االقتصادية وتقدم فكرة كاملة عنه كما هو الحال في مؤشرات اإلنتاج واإلنتاجية والقيمة المضافة 

 (  76،  2021 والربحية. )نعمة،
مكنن القائمين بالتقييم هو اداة  القياس التي تُ هناك كثير من التعاريف لمفهوم المعيار، و 

باالعتماد على بيانات ومعلومات  حقيق الوحدة االقتصادية ألهدافها،بحساب النسب ومدى ت
 ( 26،  2021مؤكدة من سجالتها ) التميمي ، 

بوسيلة أو طريقة أو  المعيارلرقابة العليا عن في حين عبرت الجمعية العامة ألجهزة ا
إجراءات الفحص والمقارنة لقياس حجم التغير أو التطور الظاهر في البيانات  بهامسطرة يتم 

والمعلومات المأخوذة ألداء الوحدة االقتصادية، أما المؤشر فهو وسيلة من وسائل القياس يتم 
بواسطتها معرفة مستوى التغير أو التطور الذي حصل لفعالية محددة أو نشاط معين. )الجمعية 

 ( 141،  1995ألجهزة الرقابة العليا ، العربية العامة 
من أجل قرار أو حكم موضوعي في حالة محددة،  تستعمليعد المعيار وسيلة يمكن أن 

اقتصادية أو اجتماعية أو  وعادة ما تختلف القاعدة التي ُيبنى عليها المعيار فمنها قانونية أو
ويتخذ المعيار أشكااًل متعددة، فقد يكون عبارة أو جملة قياسية أو قاعدة رياضية أو  سياسية،

نسب ومعادالت يتم تغذيتها بمعلومات مأخوذة من الواقع الحقيقي للشركة أو المشروع للوحدة 
إذ تكون أكثر دقة في تبيان واقع  ،االقتصادية، وغالبًا ما يتم االعتماد على النسب الرياضية

دلة ابية أو الوثائق االقتصادية و األة وفي كثير من الحيان يتم االستعانة بالسجالت الحسالوحد
في المستعملة إذ أن المعلومات التي تحويها  تساعد المقومين في حساب المعايير  ،الهندسية

 (58، 2015. )الكرخي ،  األداءحسابات تقييم 
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تم االعتماد بشكل رئيسي في كتابة االقتصادي :  األداءنواع معايير تقييم كفاءة : أثانيا  
 (64 - 63 ،  2014)الكرخي ، هذه الفترة على 
مقياسًا للعائد المتحقق في الشركة الصناعة والوحدة  األداءعملية تقييم كفاءة تعد 
ة وذلك بتحقيق أقصى إنتاج ممكن بأقل التكاليف، وكذلك ُتعد مقياسًا مهمًا لقدر  ،االقتصادية

 هداف المخططة والموضوعة مسبقًا.ة االقتصادية في تحقيق األالوحد
ك لفي تقييم أداء الوحدات االقتصادية أعداد كثيرة من المعايير والنسب ومرد ذ تستعمل

تباين انشطة هذه الوحدات وتعدد منتجاتها وتنوع فعاليتها سواء كان ذلك على مستوى النشاط أو 
ألساس تنوعت المعايير والمؤشرات لكل نشاط أو فعالية على مستوى الوحدة نفسها وعلى هذا ا

، ولغرض الوقوف  األداءوصارت كل مجموعة منها تعالج جانبًا تقويميًا معينًا من جوانب تقييم 
معايير ومؤشرات خاصة بذلك،  استعمالعلى كفاءة الوحدة االقتصادية في أداء نشاطاتها يتم 

 . األداءفي تقييم المستعملة ير نستعرض في أدناه أهم المؤشرات والمعاي
 :  المعايير الكلية والمعايير الجزئية .1

توضح المعايير الكلية بيان العالقة بين مخرجات الوحدة االقتصادية من سلع وخدمات 
 نهائية مع عناصر اإلنتاج ككل التي ساهمت بالعملية اإلنتاجية .

العملية اإلنتاجية للوحدة االقتصادية أما المعايير الجزئية فتوضح العالقة بين مخرجات 
 و رأس المال ...الخعناصر اإلنتاج علد حده، كالعمل او المواد ا وبين كل عنصر من

  المعايير اإلجمالية والمعايير الصافية : .2
تأخذ المعايير اإلجمالية القيم اإلجمالية لكل المتغيرات اإلنتاجية والمالية واالقتصادية في 

ولى مثاًل بإجمالي المبيعات الصافية بالقيم الصافية، فتأخذ األالوحدة، في حين تعمل المعايير 
ر جو وأ *أما الثانية فتأخذ بصافي المبيعات أي بعد طرح الخصومات والسماحات والمرتجعات

 و القيمة المضافة بداًل من اإلنتاج اإلجمالي. النقل ...الخ أ
 :  المعايير القيمية والمعايير المادية .3

يبدو واضحًا بأن المعايير القيمية تستخدم قيمة المتغيرات مقاسة بعملة معينة وفي 
يرات كأن المعتاد العملة الوطنية في حساباتها، أما المعايير المادية فإنها تستخدم كمية المتغ

 تكون جرار زراعي او طن سمنت أو متر قماش أو لتر من زيوت أو ساعة عمل ... الخ . 
 

 

                                                           
*
أو للطرف الذي قّدمها.   التي رفض البنك المسحوب عليه دفعها وأعيدت كالشيكات والكمبياالت والسندات اإلذنية مرتجعة أوراق

بمعنى لم يبع منها أو ما تبقى منها



 

23 
 

 
 المعايير الكمية والمعايير الوصفية : .4

الكمية منها البيانات والمعلومات واألرقام من أجل قياس حجم النشاط بالنسبة  تستعمل
لألنشطة األخرى، في حين تعتمد الوصفية على الوصف والقياسات االعتبارية لصعوبة قياس 

 الحالة، مثاًل رضا العمال أو رضا الزبائن ... الخ من الحاالت السلوكية . 
 ياسية :المعايير االعتيادية المعايير الق .5

تعتمد المعايير االعتيادية على المؤشرات الواقعية في الوحدة االقتصادية، أما القياسية 
خرى المشابهة وتكون ت منها واقع الوحدة  والوحدات األفتعتمد على مجموعة من المؤشرا
 المعايير القياسية أساسًا للمقارنة .

 المعايير المالية والمحاسبية والمعايير االقتصادية : .6
تعتمد المالية والمحاسبية على المؤشرات المأخوذة من السجالت المختصة للمنشأة 
كاألرباح واإليرادات والنفقات وغيرها من أجل الوقوف على العالقة بين هذه المؤشرات وكفاءة 
اإلدارة في توظيف األموال لتحقيق االهداف المخططة لها، أما االقتصادية فتعني بالعمل 

 اجية والعناصر األخرى المساهمة في تلك العملية.  والعملية اإلنت
 : المعايير الجارية والمعايير التاريخية .7

تستند المعايير الجارية على البيانات والمعلومات واإلحصاءات المتعلقة بنشاط الوحدة 
)سنة التقييم(، أما المعايير التاريخية فتستند على  ذات المعلومات ولكن  نفسها في سنة الجارية

المعايير ومع ما يتناسب ونشاط الوحدة  افي سنوات سابقة وحسب رأي المقيمين أو واضعو 
  وظروفها التي تحيط بها.

 المعايير الموضوعية والمعايير التخمينية : .8
جميع ما متوفر من معلومات  إلىالستناد تعبر المعايير الموضوعية عن حقيقة النشاط با

عنه ، أما المعايير التخمينية فتعتمد على التقدير الشخص والخبرات المتراكمة لدى المحاسبين 
والمحللين والمدراء والباحثين وخاصة في تلك األنشطة التي يصعب أو يعتذر فيها الحصول على 

 البيانات والمعلومات عنها.
 ية والمعايير الفنية الممكنة :المعايير الفنية النظر  .9

المعلومات المتحصلة من التكنلوجيا لتقييم الطاقة اإلنتاجية  إلىتستند المعايير الفنية 
سباب التي ى المعايير النظرية مع مراعاة األالتصميمة والقصوى أما الفنية الممكنة فتعتمد عل

تعطي القدرات التصميمة، وعليه فإنها تأخذ البيانات والمعلومات من الطاقة المتاحة والفعلية 
 والمخططة . 
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 المعايير الذاتية والمعايير االجتماعية :  .10

نها اقتصادية تسعى لتحقيق الربح، أما ية عن مدى تحقق األهداف للوحدة ألتعبر الذات
ها المجتمع مثل يسعى إلمدى تحقق الوحدة ألهدافها التي ي قياساالجتماعية فإنها تعمل على 

 سعار منخفضة.الة وتوفير سلع خدمية معينة ذات أتقليص البط
 

 االقتصادي األداءفي تقييم كفاءة  المستعملةثالثا  : أهم المعايير والمؤشرات 
للمؤسسات والوحدات  األداءلقياس كفاءة المستعملة واختلفت المعايير والمؤشرات تنوعت 

االقتصادية، وتختلف أهميتها حسب نوع النظام االقتصادي واالجتماعي والسياسي السائد في 
البلد، وتنطبق مع األهداف التي تسعى المؤسسة أو الوحدة االقتصادية للوصول لها وتحقيقها، 

 حدة االقتصادية.ويجب أن تكون المعايير والمؤشرات المراد تطبيقها مالئمة لطبيعة أهداف الو 
معايير  استعمالولغرض الوقوف على كفاءة الوحدة االقتصادية في أداء نشاطاتها يتم 

 .األداءفي تقييم  المستعملةومؤشرات خاصة بذلك، نستعرض في أدناه أهم المؤشرات والمعايير 
 
  اإلنتاجية ةمعايير الطاق .1

استغالل الطاقة اإلنتاجية بأعلى كفاءة ممكنة  إلى جميعها تهدف المؤسسات االقتصادية
في  األداءمن المعايير المهمة في تقييم كفاءة  اإلنتاجيةمعيار الطاقة  ويعدلتحقيق أعلى إنتاجية، 
نسبة و نسبة االنتفاع مؤشرات ب ةواضح ةعطاء صور إنه يسهم في أل ؛الوحدات االقتصادية

من حيث  ةيساعد في تحديد االنحرافات التخطيطي نسبة التنفيذ مماو نسبة االستغالل و التشغيل 
 .كمية االنتاج والمبيعات واالرباح

وتبرز أهمية الربط ما بين الطاقات اإلنتاجية وحسن استغاللها وما بين الموارد 
، عن طريق حشد كل الطاقات المتاحة والممكنة باستعمالهااالقتصادية  المتاحة وعدم اإلسراف 

نتاج كمًا ونوعًا، ويعني ذلك أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الطاقة اإلنتاجية في سبيل رفع وتأثر اإل
من جهة وبين كل ما من التكاليف واألرباح والمبيعات من جهة أخرى. )عبد الكريم و كداوي ، 

1999  ،213 ) 
فرة في الوحدة االقتصادية وضمن اسلوب إنتاجي اوتعرف بأنها " القدرة اإلنتاجية المتو 

 (94،  2015وخالل مدة زمنية معينة . )جميل ، معين 
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كما تم تعريفها على أنها توضح أعلى معدل من مخرجات العمليات اإلنتاجية التي 
ساليب، ومن الممكن توسيع تها بعدة أزمنية معينة، كما يمكن زياد مدةتُنجزها المؤسسة خالل 

 (323،  2010ين ، الوسائل الحالية وتحديثها أو شراء وسائل إنتاج حديثة. )أم
 أداء أووحدات  إنتاجية على بأنها قدرة الوحدة االقتصاد اإلنتاجيةولقد عرفت الطاقة 

فالطاقة هي قدرة الوحدة على  ،الطاقة فقد ال ترتبط بها أما ،صول، وترتبط القدرة باألخدمة
، 1984، وآخرون)السماك  غير األصول مثل العمال أخرىوقد تعتمد على عناصر  ،اإلنتاج
455) . 

و أنتاج وحدات إحدة االقتصادية على نها قدرة الو أب اإلنتاجيةالطاقة  تم توضيح مفهوم 
الوحدة  ما الطاقة فقد ال ترتبط بها فالطاقة هي قدرةأ باألصول ةوترتبط القدر  ةداء خدمأ

خرى غير االصول كالعمال وتقوم الطاقة أنتاج وقد تعتمد على عناصر االقتصادية على اإل
 (215، 1999)عبد الكريم وكداوي ، في المشروع على جانبين : اإلنتاجية
نتاج ممكن من إقصى أفاءة الفنية والمقصود بها تحقيق وهو ما يسمى بالك ول فني :أل ا

 نتاجي معين .إسلوب أمعينة ضمن  ةزمني مدةبالموارد المتاحة 
ن أيسمى بالكفاءة االقتصادية ويعني و ما أفهو الجانب االقتصادي  الثاني االقتصادي :

ن أشباع ممكن بشرط إلتحقيق اقصى  ؛تكون الكفاءة الفنية متفقه مع رغبات المجتمع
يتم عن  اإلنتاجيةن تحقيق الطاقة أدنى مستوى لها و أعند  ةنتجمتكون نفقات الوحدات ال

 طريق الكفاءة الفنية والكفاءة االقتصادية بسواء .
نتاج التي يمكن الحصول عليها كمية اإل على أنها اإلنتاجيةوعرفت الطاقة    

مع  ةفر انتاج المتو الشامل والمكثف لوسائل اإل االستعمالبمواصفات محدده في ظل 
هي  ةمعينة زمنيمدة ضمن في مجال العمل  ةالفعال ةق التنظيميائفضل الطر أتطبيق 

 (27، 2015)عبدالرحمن، .ةعموما سن
 -:في الوحدة االقتصادية هي اإلنتاجيةتسهم في تحديد الطاقة  ةساسيأهناك عوامل 
 ( 264، 2010)العيساوي ،

 نتاج .نتاجية وتركيبة عوامل اإلإمستوى -أ
 نتاج.نوعية عوامل اإل-ب
 نتاج.عوامل اإل استعمالمدى كفاءة -ج
 نتاج.في اإل المستعملةاالساليب الفنية -د
 منها. المستعملةندرة عوامل االنتاج وكمية  -ه
 . المستعملةوحدة القياس -و 
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مستويات مختلفة  إلىعلى مستوى الوحدة  االقتصادية  اإلنتاجيةويمكن تقسيم الطاقة 
 -على التوالي:

اإلنتــاج بأقصــى الطاقــة النظريــة القــدرة علــى  يعكــس جــوهر -النظريااة: اإلنتاجيااةالطاقااة   :1-1
أو توقــف، وبمعنــى آخــر أي االســتغالل الكامــل لإلمكانــات الماديــة والبشــرية سـرعة وبــدون انقطــاع 

%( دون أي احتمـــال للتوقـــف أو العطـــل ســـواء كـــان مـــن الممكـــن 100وبنســـبة ) اإلنتاجيـــةللوحـــدة 
ألســباب  الطاقــة النظريــة إلــىوفــي الواقــع العملــي ال يمكــن الوصــول  ،تجنبهــا أو مــن غيــر الممكــن

فنية، مثل الوقت الـالزم ألغـراض الصـيانة الدوريـة أو تبـديل األجـزاء أو التوقفـات الحاصـلة بسـبب 
المـواد  فـي كميـة الـنقص كالعطل أو الخلل في المكائن والمعدات، وكذلك التوقفات بسـبب تنظيمي
الوقت المناسـب أو انقطـاع األيـدي العاملـة عـن العمـل  بسـبب الغيـاب أو في  أو المساعدة األولية

  (757، 2011 )يونادام، ب العمال.ياإلجازات المرضية أو النقص في تأهيل وتدر 
ما  إلىتخفيض الطاقة  وعدم القدرة في الوصول  إلىتؤدي  من أنمور وغيرها البد ن هذه األإ

 ى بالطاقة النظرية .يسمّ 
 

 ةمعين ةزمني مدةب اإلنتاجيةالطاقة القصوى بالقدرة  ُيعبر عن القصوى : اإلنتاجيةالطاقة : 1-2
نتاج في اإل ةمن العوامل المساعد ةمتكامل ةفر مجموعامع فرض تو  ةنتاج ثابتإلمواصفات 

النوعية و  ةبالكمي ةفر المستلزمات السلعياوتو  ةمدرب ةعامل يد  أو  ودائمية ةوقائيو  ةثابتة كصيان
ي توقف نتيجة عطل طبيعي ال يمكن أعاد ي  انها تمثل الطاقة النظرية بعد استبأ ةالمطلوب

 (1999،217تجنبه )عبدالكريم وكداوي،
 

المتاحة هي الطاقة المخططة من  اإلنتاجيةقصد بالطاقة يُ  المتاحة : اإلنتاجيةالطاقة : 1-3
والتي تعبر عن الطاقة القصوى مطروحا منها  و الوحدة االقتصادية،المنشاة الصناعية أقبل ادارة 

 اإلنتاجيةساس القدرة أقاس على وتُ  اإلنتاجيةو المراكز أقسام التي تحدث داخل األاالختناقات 
المتاحة تتطابق مع الطاقة القصوى في  ن الطاقةأوهذا يعني  ةانتاجي ةو عمليأ ةضعف مرحلأل

 . (259، 2008حالة عدم وجود اختناقات )العيساوي،
 

 اإلنتاجيةالطاقة  قياسبالطاقة التصميمة  إلىيتم التوصل  : ةالتصميمي اإلنتاجيةالطاقة : 1-4
للمعدات والمكائن والتي يمكن لتلك المكائن والمعدات انتاجها حسب تصميمها على وفق الشروط 

مدة زمنية بالفنية، ومعنى هذا أنه باإلمكان االنتفاع من هذه المكائن، والمعدات بأعلى درجة  
نتاجًا منتظمًا بال عراقيل، ووجود صعوبات ة التصميمية تعني إمحددة لإلنتاج مما يعني أن الطاق

جميعها ما يعني أنه ال يمكن ألي مشروع الوصول إليها عمليًا بكفاءة.  اإلنتاجيةفي المراحل 
 (55، 2013)الدوري، 
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 ويمكن حساب الطاقة التصميمية كما يأتي:
عدد المكائن الداخلة في × يام العمل عدد أ× = عدد ساعات العمل  DCالطاقة التصميمية 

(235، 2012)محسن والنجار، .     ماكنةطاقة انتاج كل وحدة أو × العمل 


ومن  اإلنتاجيةتعني الطاقة المستهدف تحقيقها في الخطة  المخططة: اإلنتاجيةالطاقة : 1-5
فضاًل عن  االحصاء والمحاسبة لمفاهيمها الموحدة  اإلنتاجيةفي تقدير الطاقات  تستعملالناحية 

  (2، 1967على صعيد االقتصاد الوطني. )دويدان، 
 

نتاج اإل ةنها كميأالفعلية ب اإلنتاجيةتعرف الطاقة  الفعلية )العملية(: اإلنتاجيةالطاقة  :1-6
وتقدر الطاقة  ةمعين ةزمني مدةب اإلنتاجيةو أ ةالفعلي الذي تم تحقيقه في الوحدة االقتصادي

 ( .1999،220من الطاقة النظرية )عبدالكريم وكداوي ، %(80%_75الفعلية بين ) اإلنتاجية
 الطاقات المعطلة – التصميمة الطاقة  = الفعلية  اإلنتاجيةالطاقة 

 

 عطلة والفائضةمال اإلنتاجيةالطاقة : 1-7
يقصـد بالطاقــة المعطلــة الفــرق بـين الطاقــة القصــوى والطاقــة الُمتاحـة للمشــروع، وهــي طاقــة        

التي تحدث أثناء العملية اإلنتاجية، ويعبر  كافة زمنية معينة، وتشمل المعوقات ةبمدُ غير مستغلة 
 تية:آلعنها بالصيغة ا

 الطاقة الُمتاحة – الطاقة القصوى = الطاقة اإلنتاجية العاطلة
أمــا الطاقـــة اإلنتاجيــة الفائضـــة فهــي التـــي تفــوق مـــا ترغــب المنشـــآت فــي اســـتخدامها، وقـــد        

وبـين   تظهر هذه الطاقة بسـبب عـدم وجـود تـوازن بـين المكـائن والمعـدات ضـمن الوحـدة اإلنتاجيـة
طاقاتهــا اإلنتاجيــة أو عــدم وجــود إمكانيــة تســويق المنتجــات أو اإلســراف فــي اســتغالل مــا تمتلكــه 

  (23، 2010 ،)عثمان نشأة من وسائل اإلنتاج.الم
 
 : تيآلفهي كا اإلنتاجيةمعيار الطاقة  باستعمال األداءلقياس كفاءة  المستعملةما المؤشرات أ 
 (.(103،  2007علي ، )

، إذ يوضح مدى في عملية التخطيط هذا المؤشر هاماً  دّ ويع :مؤشر نسبة االنتفاع -أ -1
ما تحققه الوحدة االقتصادية عن طريق عملية اإلنتاج الفعلي باالنتفاع من الطاقة 

 .التصميمة، وكما موضحة أدناه 

 100 ×
 الطاقة اإلنتاجية الفعلية  

 الطاقة اإلنتاجية التصميمية
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: تعبر هذه النسبة عن مدى استغالل الطاقة التصميمة أو  مؤشر نسبة التشغيل -ب -1
 استعمالالمتاحة للوحدة االقتصادية، أي أنها ُتعبر عن االنحرافات التخطيطية في مجال 

مدة زمنية معينة، وكما موضحة ادناه . بالطاقات القائمة في الوحدة االقتصادية 

100 × 
 الطاقة اإلنتاجية المخططة   

 الطاقة اإلنتاجية التصميمية
 




: ُتعبر هذه النسبة عن مدى االنسجام بين الطاقة المتاحة  ستغاللالنسبة امؤشر  -د -1
إضعاف  إلىوالطاقة التصميمة والجهود التي تُبذل فلي التغلب على الصعوبات التي ُتؤدي 

درجة استغالل الطاقة المتاحة، أي كلما ارتفعت هذه النسبة أي مستوى االستغالل للطاقة 
 ارتفاع كفاءة أداء الوحدة االقتصادية وكما موضح أناه :  إلىيؤدي  اإلنتاجية

100 ×  
 الطاقة اإلنتاجية المخططة   

 الطاقة اإلنتاجية التصميمية
 

: ُتعد هذه النسبة عن تنفيذ أهداف الخطة، أي أن ارتفاع هذه  مؤشر نسبة التنفيذ -ج -1
النسبة ُيبين مدى توافق الخطة مع إمكانيات الوحدة االقتصادية وسالمة التنفيذ الفعلي للطاقة 

في الوحدات االقتصادية،  األداءالمخططة، وهذا المؤشر مهم في مجال دراسة وتقييم كفاءة 
             وكما موضحة أدناه.

 

100 × 
 الطاقة اإلنتاجية المخططة   

 الطاقة اإلنتاجية التصميمية
 

 
 (73، 2008، غنيم): اإلنتاجيةيمكن توضيح أهم العوامل المؤثرة في تحديد مستويات الطاقة 

كتصميم المنتج وتشكيل المنتجات ومدى االتجاه نحو  -العوامل الخاصة بالمنتجات : -1
، فإن قدرة و التنميط في منتجاتهاالتبسيط أ اتجهت المنظمة نحو فإذا، ميط المنتجاتتنويع أو تن

يضًا بطبيعة أ اإلنتاجيةالنظام اإلنتاجي على التصميم سوف تكون أكبر ، كما يتأثر حجم الطاقة 
في ضوء  اإلنتاجيةنتاج ومستويات جودتها ، إذ يمكن تحديد حجم الطاقة المستعملة في اإلالمواد 

 المخرجات المحددة.          جذه المواد الخام وذلك إلنتاتحديد مستويات جودة ه
الحجم والمساحة وأدوات النقل بوذلك  -العوامل الخاصة بتصميم المنظمة وتشغيلها : -۲

والمناولة ومراكز التخزين والصيانة والترتيب الداخلي للمنظمة والظروف الخاصة ببيئة العمل 
تحديد كمية اإلنتاج ومواصفات ومستويات جودته، وحجم كالحرارة والتهوية واإلضاءة فضاًل عن 
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هم كل ذلك في التأثير على حجم الطاقة التوسع المستقبلية فيها ، إذ يس المنظمة وتوقعات
 .                        اإلنتاجية

لآلالت والمعدات  اإلنتاجيةتتحدد الطاقة  -العوامل الخاصة بدرجة تخصص المنظمة : -۳
بالمنظمة ومعدالت استخدامها في ضوء تخصص هذه المنظمة في إنتاج تشكيلة  المستعملة

المنتجات المطلوبة وذلك نظرًا لتأثر هذه التشكيلة بأدوات ورغبات المستهلكين المتعددة والمتباينة 
 والمتطورة .                                                                     

فر العدد والنوعية الالزمة امدى تو بوذلك من  -بالعنصر البشري :  اصةالعوامل الخ -4
للعمل من الموارد البشرية وكذلك نظام األجور والحوافز المعمول بها في المنظمة والمرتبطة بهذا 

هذه العوامل دورًا اساسيًا وبارزًا في معدالت -مما الشك فيه تؤدي -أنه  العنصر البشري ، إذ
 .  اإلنتاجية، ومعدل دوران العمالة مما يؤثر بدوره في تقدير حجم الطاقة غياب العاملين 

حديد فترات العمل ونوعية كالتشريعات ذات التأثير في ت -البيئة : بتلوث الخاصة العوامل -5
               للمنظمة . اإلنتاجيةفي تقدير حجم الطاقة   -، إذ يؤثر كذلك المستعملةوالمعدات  اآلالت 

 
 : اإلنتاجية معيار .2

هم المؤشرات المهمة على مدى كفاءة الوحدة االقتصادية في أحدى أ اإلنتاجية تعد
 ةو النوعية والجودأ ةمن الكمي وزيادة معدالتها اإلنتاجيةلمواردها المتاحة لتحسين  استعمالها
للمنتجات وفي هذا الصدد تعمل المؤسسات  ةخفض التكاليف ورفع القدرة التنافسي إلىيؤدي 
سباب أومعالجة  اإلنتاجيةساليب قياس معدالت أعلى تطوير  كافة ةوالدولي قليميةواأل ةالمحلي

 (.23، 2010انخفاضها )المعماري،
مخرجات بأقل كلفة  إلىبأنها تحويل المدخالت من الطاقة  كذلكوجاء في تعريفها 

بأقل ما يمكن من التكاليف. ومن هنا تبرز أهمية تقليل الكلفة  اإلنتاجنها القدرة على إ أوممكنة، 
 استخداماً في رفع الكفاية مع المحافظة على النوعية المطلوبة، والبد من استخدام للطاقات 

 .(27، 2001 ،لكي يساعد في رفع كفاءتها )الصفار اً عقالني
هي النسبة التي ُتمثل مجموع المخرجات مقسومًا على مجموع  اإلنتاجيةإن  Bainويرى 
نما هي مقياس لكيفية  اإلنتاجيةالمدخالت، و  ليست مقياسًا لإلنتاج أو المخرجات المنتجة، وا 

 (Bain , 1986 , 3استخدام وتوليف عناصر اإلنتاج للحصول على نتائج مرغوبة .)
التي ينتج بها  ةو الطريقأسلوب ألو اأ نتاجباإل ةالمتبع ةتعني القيم اإلنتاجيةكما ان    

قدرة المؤسسة  إلى اإلنتاجية رو الطاقة عن االنتاج وتشيأو حقيقة القدرة أ نتاجو يزيد بها اإلأ
بط تفهي تر  ةقل موارد ممكنأ باستعمال ةهداف المطلوبألكبر قدر ممكن من اأعلى تحقيق 
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 2008العناصر المتاحة )غربي ، استعمالهداف والكفاءة في حسن ألا إلىالفاعلية للوصول ب
،12.) 

 

 إذ ةبالعالق ةالمدخالت والتكنلوجيا المرتبط استعمالبفاعلية  اإلنتاجيةيتعلق مفهوم   
ولتحديد طريقة قياس هذا  ،من عوامل االنتاج ةالواحد ةنها ما تنتجه الوحدأعلى  اإلنتاجيةتعرف 

 (310،  2012سلوبين وهما : ) خلف ، أ إلىالمؤشر بشكل أكثر تحديدًا يمكن تقسميها 
 

 الكلية :  اإلنتاجية:  2-1
الكلية مدى كفاءة الوحدة االقتصادية في استغالل الموارد  اإلنتاجيةُيظهر مؤشر 

للحصول على عليه،  عملت، ألنه ُيمثل العالقة بين اإلنتاج وكمية الموارد التي استاإلنتاجية
أو المنشاة وحتى على  اإلنتاجيةعلى مستوى الوحدة  الكلية اإلنتاجيةوباإلمكان تحديد 

 مستوى القطاع باالعتماد على المعادالت األتية :
كمية أو قيمة اإلنتاج
مجموع عناصر اإلنتاج

=   اإلنتاجية الكلية

المخرجات
المدخالت

= 

قيمة اإلنتاج لمدة معينة
العمل + المال رأس + المواد

=      

 :  الجزئية اإلنتاجية:  2 -2
اإلنتاج وتدعى  المتعلقة بكل عنصر من عناصر اإلنتاجيةالجزئية بأنها  اإلنتاجيةتعرف 

هذا المؤشر  ويستعملالجزئية ،  اإلنتاجيةالنوعية، اال  َأن  المفهوم الشائع للتسمية هو  اإلنتاجيةب
ك وكذل اإلنتاجيةلقياس إنتاجية عناصر اإلنتاج بشكل منفرد ويعد من المقاييس الدقيقة لقياس 

الجزئية عن العالقة بين حجم الناتج واحد من العوامل االنتاج اذ يمكن وصفها  اإلنتاجيةتعبر 
 بالصيغة اآلتية .

حجم اإلنتاج أو قيمة اإلنتاج
المستعملة من أحد عناصر اإلنتاج أو قيمته

=  اإلنتاجية الجزئية

نتاج ، العالقة بين المخرجات وعنصر واحد من عناصر اإل إلىهذه المعادلة تشير 
نتاج بشكل منفرد سوف تمكنا من تحديد حجم لعناصر اإل اإلنتاجيةن قياس الكفاءة أبمعنى 

إدخال ثار المترتبة في آلظهار اوا   اإلنتاجيةل الذي يؤديه كل عنصر في تحقيق الكفاءة االدو 
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 مما اإلنتاجيةنتاجي معين وكيف ينعكس ذلك في مستوى إالتعديالت على عنصر  أوقتراحات اال
 (  .468، 1986خرون ،آنتاجي )السماك و يعطي القدرة  على تحديد درجة ندرة العنصر اإل

 
 
 
 

 :تي األ  من أهمها مؤشراتالجزئية على مجموعة  اإلنتاجيةويمكن تقسيم 
 : إنتاجية العمل : 2-2-1

االقتصادي، وُتعبر عن العالقة بين الناتج الكلي  األداءُتعد من أهم مؤشرات قياس كفاءة 
أو القيمة المضافة الكلية التي يحققها العامل، وعدد العاملين الحقيقين المشتركين في عملية 
اإلنتاج، وُيعبر عنها أنها متوسط العمل أو مقدار القيمة المضافة للعامل الواحد في الوحدة 

 مجموعة من األسباب أهمها :  إلىهمية هذا المؤشر مدة زمنية محددة، وتعود أباالقتصادية 
المختلفة أو القطاع  اإلنتاجيةسهولة قياس قيمة هذا المؤشر على مستوى الوحدة  -

 . االقتصادي وذلك لتوفر البيانات والمعلومات بهذا العنصر مقارنًة بالعناصر األخرى
ة االقتصادية واالجتماعية للفرد ارتباط هذا المؤشر ارتباطًا وثيقًا بمستوى المعيشة والرفاهي -

 والمجتمع.
 اعتبار عنصر العمل بكونه العنصر الوحيد واألساس من بين عناصر اإلنتاج األخرى. -

 (86-85، 2021)نعمة،الصيغة األتية : بوتحسب إنتاجية العامل 
             

 =نتاجية العمل إ
  كمية او قيمة االنتاج في مدة زمنية معينة  

  عدد العاملين
 

              
=  من عناصر العمل ةالواحد ةيبين كمية االنتاج التي تحققها الوحد الصيغة ههذ

  كمية او قيمة االنتاج  

  ساعات العمل المبذول
 

 
 آلتية :اما لقياس كفاءة عنصر العمل فيمكن استخدام الصيغة ا

 =كفاءة عنصر العمل 
 عدد العاملين  

  كمية االنتاج المتحقق
 

بالشكل  اإلنتاجيةفي  ةوحدة واحدة وتتحقق الزياد إلنتاجيبين هذا المؤشر  كمية العمل الالزم  إذ
  اآلتي:
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جور المدفوعة ، ألنتاجية اإهذا المؤشر للداللة على  يستعمل -: : إنتاجية االجر : 2-2-2

ت وكلما آجور ومكافأالعاملين كرواتب و  إلىنتاج المتحقق مقارنة بالمبلغ المدفوع وقياس اإل
و أنتاج ي ارتفاع مساهمتها في خلق قيمة اإلأجور نتاجية األإارتفعت النسبة دل ذلك على ارتفاع 

 ( 243،  2009 ، القريشي):  تيةبالصيغة اآلويتم قياسها  القيمة المضافة
   قيمة االنتاج  
والرواتب اإلجور

=  إنتاجية األجر

 
 انتاجية رأس المال:  2-2-3

أو قيمة الموجودات في  المستعملةُيعبر عن العالقة بين كمية أو قيمة اإلنتاج مع رأس المال 
خالل  اإلنتاجية، ويبين إنتاجية وحدة النقد من األموال المستثمرة ضمن العملية اإلنتاجيةالعملية 

 (86-2021،85)نعمة،تية : بالصيغة اآلمدة محددة ويتم الحصول عليه 
 

 إنتاجيةرأسالمال=
  كمية او قيمة االنتاج في مدة زمنية  

  قيمة راس  المال
 

 نتاج.في اإل المستعملس المال أقيمة ر  إلىوهي عبارة عن النسبة ما بين المخرجات 
 ويميز االقتصاديون بين نوعين مختلفين من رأس المال وهما :                                     

وهي أدوات اإلنتاج التي تسهم في اإلنتاج الصناعي بأكثر من  -رؤوس األموال الثابتة :- أ
 دورة إنتاجية ويمتد عمرها اإلنتاجي أكثر من سنة .                                                                

تاج وتنتقل قيمتها وهي األموال التي تستهلك خالل عملية اإلن -رؤوس األموال المتغيرة :- ب
قيمة اإلنتاج وتشمل المواد األولية والسلع الوسطية والرواتب واألجور  إلىدفعة واحدة 

 ونفقات النقل والتسويق .  
 
ُيعبر عن العالقة بين كمية أو قيمة اإلنتاج أو قيمة المواد إنتاجية المواد األولية :  : 2-2-4

في  المستعملةهذا المؤشر ليعبر عن كفاءة المواد  ويستعمل، اإلنتاجيةفي عملية  المستعملة
تكوين الناتج وغالبًا ما يتم التركيز في هذا المعيار على قياس كفاءة المواد األولية ، لكونها ُتسهم 

، فعلى الرغم من تعدد المواد األولية وطبيعتها ووحدات ة كبيرة في تكوين الناتج النهائيبنسب
ن يعتمد على القيمة ألغراض القياس وبمراعاة ثبات األسعار لدى قياسها فإنه في أغلب األحيا

                                                                                    -المقارنة، حيث يتم احتساب إنتاجية المواد وفق الصيغة اآلتية :
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  كمية اإلنتاج أو قيمة
 كمية أو قيمة المواد المستعملة

  إنتاجية المواد = 

ن  العاليـــة للمـــواد تـــدل علـــى كفـــاءة اســـتخدام المـــواد وعـــدم الهـــدر والضـــياع فيهـــا ، امـــا  اإلنتاجيـــةوا 
 ( 52، 2000انتاجية المواد المنخفضة للمواد فإنها تدل على العكس . )عزيز، 

 
نها ألعاب عليها نه يُ أال إوسهولة القياس  ةالجزئية هو البساط اإلنتاجيةميز فكرة ما يهم أن إ

بين االنتاج والعنصر المراد قياسه في حين انها  ةسبب انها توحي بوجود عالقه سببيب ةمضلل
 (.2008،23)غربي ،ة و احصائيأ ةليست سوى عالقه كمي

 آلتية:الصيغة ا باستعمال العمل ةمعدل النمو في انتاجيقاس وي   

× 100  =معدل النمو في انتاجية العمل 
  انتاجية العمل في سنة المقارنة  

  انتاجية العمل في سنة االساس
  

 
 : ةالمضاف ةمعيار القيم : 3

للوحدة  األداءقياس كفاءة في واألساسية  المهمةمن المعايير  ةالمضاف ةمعيار القيم يعد
الحكم على مدى كفاءة والمنشأة على المستويات االقتصادية واإلدارية والمحاسبية، وكذلك 

كبر كان ذلك دليال أ مضافةكلما حقق المشروع قيمة ف ، في استخدامها للموارد المتاحةالمشاريع 
 ( .271، 2008في المشروع )العيساوي ، األداءعلى تحسن 

وجاءت فكرة القيمة المضافة نتيجة للتطور االقتصادي العالمي، وقيام االتحادات 
مفهوم اقتصادي مأخوذ أساسًا من المحاسبة القومية  التجارية والدولية والمحلية، فالقيمة المضافة

هذا المفهوم ألول مرة في )وزارة الخزانة األمريكية  استعملوحساب الناتج المحلي اإلجمالي، فقد 
، 1970ألغراض اإلحصاء االمريكي االول لإلنتاج( في القرن الثامن عشر، وتحديدًا في عام 

مفهوم القيمة المضافة، وتعرف بأنها قيمة  استعملوان وُيعد سوجانين من الكتاب االوائل الذي
زمنية محددة، وُتعبر عن القيمة التي يضيفها المشروع على  مدةاإلنتاج الذي تولده المنشأة خالل 

 (390،  2015في عملية اإلنتاج .  )الساعدي ، المستعملة المواد األولية والخامات 
قيمة السلع الوسيط  إلى يفهاالقيمة التي تضنها عبارة عن أوتعرف القيمة المضافة ب

نتاج االجمالي مطروحا منه قيمة مستلزمات وهي تساوي قيمة اإل اإلنتاجية ةكنتيجة للعملي
ومجهودات  ةالتي استطاعت الوحدة االقتصادية خلقها بمجهوداتها الذاتي ةالثرو  نهاإكما  .االنتاج

 .(251، 1999)عبدالكريم وكداوي ، العاملين فيها
في قياس االثر الشامل  ةحد المعايير المهمأعلى أنها القيمة المضافة كذلك جاء في مفهوم  

ان القيمة المضافة كل ما يتولد نتيجة بللمشروع االقتصادي على الدخل القومي او الناتج المحلي 
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القيمة . وتتمثل ةقيمتها االصليفضاًل عن  اإلنتاجيةاستخدام مستلزمات االنتاج في العملية 
ن إومن ثم ف ،المضافة الفرق بين قيمة االنتاج وقيمة مستلزمات االنتاج )المخرجات ،المدخالت(

ت التي تحصل نتاجيه تعادل مقدار الفرق بين قيمة السلع والخدماإالقيمة المضافة لكل وحدة 
 .(378، 2000)عبدالحميد، خرىعليها من الوحدات األ

 
 : آلتيةالصيغة اويمكن حساب القيمة المضافة من 

 قيمة مستلزمات االنتاج –القيمة المضافة = قيمة االنتاج 
 

 2009مدة زمنية محددة بالصيغة االتية :)القريشي،  فيوتقاس نسبة تطور القيمة المضافة 
،204) 

100 ×  
القيمة المضافة اإلجمالية المتحققة
القيمة المضافة اإلجمالية المخطط

= (اإلجمالية)  نسبة تحقيق القيمة المضافة

 يستخدم هذا المؤشر للدالة على مقدار تحقيق القيمة المضافة المخططة

100 × 
القيمة المضافة اإلجمالية المتحققة للسنة الحالية 
القيمة المضافة اإلجمالية المتحققة للسنة السابقة

= (اإلجمالية)  نسبة تطور القيمة المضافة
 الزيادة للقيمة في السنة الحالية بالمقارنة مع السابقةويدل هذا المؤشر على نسبة 

 
 وهناك نوعان من القيمة المضافة : 

قيمة السلع الوسيطة كنتاج  إلى: هي القيمة التي تضاف  ةالقيمة المضافة االجمالي- أ
، وتساوي قيمة اإلنتاج اإلجمالي مطروحًا منه قيمة مستلزمات اإلنتاج، اإلنتاجيةللعملية 
الفرق بين قيمة المبيعات الكلية وقيم جميع المدخالت المشترات من  تعتبروكذلك 

 ( 85،  2010المشاريع األخرى، وتحسب كاآلتي : )العبيدي ، 
 قيمة مستلزمات االنتاج –قيمة االنتاج   = ةالقيمة المضافة االجمالي

 
إلجمالية من صافي القيمة بعد طرح القيمة ا لىالقيمة المضافة الصافية: يتم الحصول ع- ب

 استهالك االصول الثابتة .
 االندثارات – ة= القيمة المضافة االجمالي ةالقيمة المضافة الصافي
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رض من ( وعائد األةجور ورواتب وعوائد رأس مال )الفائدأوالتي تشمل عوائد العمل من 
ساس ألبحق ا تعدّ  ةن القيمة المضافة الصافيفإومن هنا  ،رباحيجار وربح  وكذلك األإ

( 251، 1999نتاجية العمل البشري المبذول )عبدالكريم وكداوي ،إالموضوعي لحساب مؤشر 
نه أد االقتصادي للنشاط الصناعي كما نه يمثل المردو أو المؤشر من أهمية هذا المعيار أ تأتي

 2017ي ، تالمواد الخام في عملية االنتاج )النعا استعمالو هدر في أسراف محتمل إي أيستبعد 
،28. ) 

قتصـادية وبالرغم من َأّن القيمـة المضـافة الصـافية مهمـة فـي تقـدير مـدى كفـاءة الوحـدة اال
مكوناتهـــا األساســـية يســـهم أكثـــر فـــي الدراســـة  إلـــىومســـاهمتها فـــي الـــدخل القـــومي اال  َأن تحليلهـــا 
 ( .                                             108، 2011فر البيانات اآلتية )يونادام ،اوالتحليل والمقارنة. ويقوم هذا المعيار على تو 

 -:هماين رئيسين ءَ من جز  ةالصافيالمضافة القيمة تتكون  
 جور والرواتب .ألا -
 التي يطلق عليها الفائض االجتماعي . اإلضافة -

ن الفائض االجتماعي هو ذلك الجزء من القيمة المضافة الذي يتم صرفه عن طريق القنوات إ
للتوزيع داخل االقتصاد القومي مثل الربح الصافي الذي يتم توزيعه على المساهمين  ةالمختلف

جزء من الفائض االجتماعي من  يستعملس المال وغيرها من االشكال وعادة ما أوالفوائد على ر 
كبر من الفائض االجتماعي ويوجه ألالجزء ا رجل تمويل االستهالك بنوعيه الخاص والعام ويدخأ

الفردي في الحاضر كما كبر هو مصدر لالستهالك أن فائضا اجتماعيا إوعلى هذا ف ستثمار،لال
صادية في المستقبل من واالقت ةاالجتماعي ةالتنمي إلحداثلالدخار الالزم  ساُس أَ يضا مصدر أنه أ

سهل الفهم يفيد في قياس مدى  عملياً  مؤشراً  ة، بهذا تكون القيمة المضافة الصافيخرىأناحية 
مساهمة المشروع االستثماري فهذا يعني زيادة الدخل القومي، ومن ثم في االستهالك الحاضر 

جل زيادة االستهالك في المستقبل أالعام والخاص وكذلك في امكانيات االدخار في المجتمع من 
 (.192، 2013)ابو العال ،

 (.109، 2016)النعيمي  والتميمي ،  : ياهميتها من اآلت القيمة المضافة تكتسب
 يوضح المعيار التحسن  المستمر والفعلي لثروة المساهمين .- أ
 داري .إلداء التشغيلي واألمقياس حقيقي ل- ب
 معيار لنظم الحوافز والتعويضات لمدراء الشركات .- ت
 جل الطويل.ألمعيار لقياس النمو الحقيقي لربحية الشركات والمؤسسات في ا- ث
 . ةالمتوقع ةبين الفرص االستثماري ةللمفاضلداة أ- ج
 . ةوالمالي ةداة للتقييم الشامل لعملية اتخاذ القرارات االداريأ- ح
 . ةوالمتابع ةفي اطار الرقاب ةمعيار يخلق لغة مشتركه لجميع العاملين في الشرك- خ
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 في المنظور االقتصادي  (السالبةو الموجبة ) لقيمة المضافةمقياسًا ل إلىنتوصل كما يمكن أن 
فهذا يعني أن الشركة تولد عوائد من  بالموجب ا تكون القيمة االقتصادية المضافةعندم

ذا فالعمل يولد قيمة أما إ س المال وهي أعلى من عائد االستثمار في فرصة بديلة ،ثمار رااست
س المال ومن لتغطية رأ لم تولد عائدًا كافياً  فهذا يعني أن الشركة بالسالبكانت القيمة المضافة 

( وي الربح الصافي )الربح المحاسبيثم فإن الربح قبل خصم الضرائب اذا طرح منه الضرائب يسا
 واذا طرح من الربح المحاسبي تكلفة راس المال نستطيع معرفة القيمة االقتصادية المضافة .

س الربح يمكن القول إن القيمة االقتصادية المضافة تقيس الربح االقتصادي ولي
ن المحاسب ال فإالمحاسبي والفرق بين الربح االقتصادي والربح المحاسبي هو تكلفة رأس المال 

يخصم تكلفة رأس المال المستعمل في المشروع بينما يخصم االقتصادي تكلفة الفرصة البديلة 
ة المضافة لرأس المال المستعمل في المشروع . وبالتالي المبدأ اأَلساس هو ان القيمة االقتصادي

يس إذا ما كان الربح الناتج م ال ولكن تقمربحة ا ساب ما اذا كان المشروع او الصفقةتقوم بح ال
ستغالله في فرصة بديلة م كان يمكن المستعمل في المشروع التعويض رأس المال ا كافياً 

 (  191،  2013اخرى.)ابو العال ، 
 -: ) الربحية (رأس المال المستثمر معدل العائد على معيار  -:4 

همية الكبيرة في عملية التقييم لما له من دور في تقديم مقاييس تعد من المؤشرات ذات األ   
موال المستثمر سواء في المشروعات الخاصة او األ استعمالُتعبر عن مدى التقدم في 

 (19،  2013االستثمارية. ويمكن أن يحسب بالصيغة االتية : )عبد اهلل ، 
الربح

رأس المال المستثمر
  او

المبيعات
رأس المال المستثمر

 ×  
الربح

المبيعات
=  معدل العائد على رأس المال المستثمر

 
عند إجراء عملية التقييم على العائد على رأس المال المستثمر من المهم فهم النتائج 

في العائد التي يمكن استنتاجها من نسبة العائد، ويرى كصير من المحللين بأن التحسن الكبير 
زيادة خلق القيمة في الشركة.  إلىعلى رأس المال المستثمر سوف يكون عاماًل جاذبًا ألنه ُيشير 

 (  168، 2017)الحكيم ، 
بتحسين استثماراتها بقدر يساعد  ةتحسين الربحية قد يعني ضرورة قيام المؤسسن إ   

 استعمالوالمعدات او  اآلالتتعظيم رقم الربح ويمكن ان يتم ذلك من خالل الحصول على  في
في مختلف  األداءللتعرف على كفاءة   كأداةن يستعمل هذا المؤشر أوبذلك يمكن  ةمواد بديل
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كما يمكن حساب هذا المعدل بصوره اكثر ،  ةالدول باختالف انظمتها االقتصادية والسياسي
 (101-100، 2015)جميل ،:  وكما يأتيتفصيال وتحليال 

 =ثمار العائد على االست
  االرباح  

  اجمالي االستثمارات
 

 

 =معدل العائد على االستثمار 
  االرباح  

  االيرادات
  االيرادات   *

  االصول
 

 :وهما ،هذا العائد فييؤثران  ينيمكن ان نستنتج ان هناك عامل ةومن خالل هذه المعادل

 =هامش الربح 
 االيرادات  

  االرباح
 

 ويمثل نسبة الربح لكل وحدة نقديه كايراد .

 =معدل دوران االصول 
  االصول  

  االيراد
 

 ويعبر عن قدرة االصول على تحقيق ايرادات  .
 

 معيار درجة التصنيع : -:5
درجة التصنيع، وُيقصد بها " مدى قدرة بللمنشأة الصناعة  اإلنتاجيةُيستدل على الكفاءة 

المنشأة على رفع قيمة المنتجات النهائية من جراء استخدامها لمستلزمات اإلنتاج" وعليه فإنها 
المواد األولية ومستلزمات اإلنتاج، أي أنها تحقق مستوى  استعمالالكفاءة والتقنين في  إلىُتشير 

و مستوى أكبر من اإلنتاج بالقدر نفسه من من اإلنتاج بأقل قدر من مستلزمات اإلنتاج أ
يظهر هذا المؤشر الدرجة التي بلغتها الوحدة االقتصادية في تصنيعها  إذمستلزمات اإلنتاج، 

للمواد التي استخدمت في اإلنتاج، وكلما انخفضت نسبة التصنيع دل ذلك على درجة عالية من 
،  2014يغة اآلتية . )الكرخي ، التصنيع والعكس بالعكس، ويمكن بيان ذلك عن طريق الص

137) 
 

 =درجة التصنيع
  اجمالي قيمة المستلزمات المستعملة  

  قيمة االنتاج
  X 100 

 
 : المستعملةالتكنلوجيا معيار درجة  -:6

إظهــار ب ، وذلــكاإلنتاجيــةفــي العمليــة  المســتعملة يبــين هــذا المؤشــر درجــة التكنولوجيــا       
 (43، 2008 قوة العمل: )المولى، إلىنسبة المكننة 
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التكنولوجيا بأنها مجموع التقنيات والمهارات واألساليب الفنية والعمليات ويمكن توضيح مفهوم 
ويعبــر عنـــه بالصـــيغة .  فـــي إنتــاج البضـــائع أو الخـــدمات أو فــي تحقيـــق األهـــداف المســتعملة

 ااَلتية

=   ةلمعدرجة التكنولوجيا المست
واألجور الرواتب

إجمالي اآلالت والمكائن
 

وهو من المعايير التي تعمل كمؤشر ألداء الوحدات  معيار عائد الدينار الواحد : -:7
قسمة العائد السنوي للمشروع على التكاليف السنوية مقومًا على القيمة من وُيحتسب  اإلنتاجية

االقتصادية هي التي تكون فيها الحالية سواء العوائد او التكاليف علما  أن المشاريع ذات اإلدارة 
)عبد و  -نسبة عائد الدينار أكبر من الواحد الصحيح. ويمكن أن احتسابه حسب الصيغة االتية:

 (236، 2018 ، احمد
(االيرادات) اجمالي العوائد

التكاليف اجمالي
=  معدل عائد الدينار الواحد
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 الفصل الثاني
/ األثاث المنزلية لصناعةالوطنية  طار التطبيقي لتقييم كفاءة اداء الشركةاال

  في محافظة نينوى مساهمة مختلطة
االثاث المنزلية / مساهمة  لصناعةالمبحث األول: نبذة عن الشركة الوطنية 

 مختلطة 
 (31 – 29، 2020الشركة الوطنية لصناعة األثاث المنزلية، ):  وال : معلومات عامةأ

أحد تشكيالت وزارة الصناعة والمعادن تختص بصناعة االثاث  شركة مساهمة مختلطة .1
لسنة  36قانون الشركات المرقم ل اً وفق 1986تأسست عام  المنزلية والمكتبي المتنوع،

ًا وفقتعديله ( دينار )عشرة ماليين دينار عراقي( وتم 10000000برأس مال قدره ) 1983
السنوات  فيالمعدل وتم زيادة رأس المال  1997لسنة  21حكام قانون الشركات رقم أل

)تسعمائة مليون دينار عراقي( ( دينار900000000) إلى 13/12/2009السابقة لغاية 
 2010% في سنة 40وتم أيضا زيادة رأس المال حسب قانون الشركات اعاله بنسبة 

 مليون دينار عراقي(. ( )مليار ومئتان وستون1260000000لصبح )
سيطرة  عندبالنظر لما تعرضت له الشركة من خراب ونهب لموجوداتها الثابتة والمخزونة  .2

عصابات داعش اإلرهابية على مدينة الموصل وبعد التحرير تم زيادة رأس المال في سنة 
( دينار )مليار وستمائة 1660000000%( لصبح رأس المال )31،5بنسبة ) 2018

 ن دينار عراقي(.وستون مليو 
دينار  واحد للسهم:القيمة االسمية لدى الشركة نشاط في سوق العراق لألوراق المالية،  .3

 . 4/9/2004ي، تاريخ االدراج في السوق عراق

 بيانات االتصال: .4
 موصل نهاية حي بيسان مدخل طريق دهوك العنوان / المكان  .1
 0781709603 التليفون / النقال  .2
 industryfurniture5@gmail.com البريد االلكتروني  .3
الرابط االلكتروني في سوق   .4

 العراق لألوراق المالية

http://www.isxiq.net/isxportal/portal/companyprofilecontainer.

html?companyCode=IHFI%20&activeTab=0&search=1 

االثاث المنزلي لصناعةالشركة الوطنية  تواصل اجتماعي  .5  

 IQ000A0Q2070 كود الترقيم الدولي  .6

 

mailto:industryfurniture5@gmail.com
mailto:industryfurniture5@gmail.com
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 2004ي شركة عامة مدرجة في سوق العراق لألوراق المالية منذ سبتمبر ه .5
 

 للشركة:الهيكل التنظيمي  ثانيا :
 .الهيئة العامة في الشركة وتشكيلة مجلس االدارة من السادة المدرجة اسماءهم أدناه .1

 الجهة التي تمثلها الثالثي االسم ت
 رئيس مجلس االدارة / قطاع خاص محمد حسن ابراهيم  .1
 مدير مفوض / قطاع خاص حسن ابراهيم احمد  .2
 نائب رئيس المجلس / ممثل الوزارة  محمد داود طه  .3
 عضوًا / قطاع خاص نهال حسن ابراهيم  .4
 الموصلعضوًا / ممثل المصرف الصناعي /  عمار عبد الغفور ذنون  .5
 عضوًا / قطاع خاص احمد عبد الكريم عبد الرزاق  .6



 أقسام الشركة: .2

 دارية والمالية والمحاسبية.قسم االدارة ويشمل األمور اإل -
 شمل قاعات اإلنتاج.قسم التشغيل وي -
 .كافة أنواعهابشمل المخازن قسم المخازن وي -

 47وحاليا في مدة الدراسة العدد  150. بلغ عدد الموظفين والعمال عند التأسيس أكثر من 3
 وكما موضح ادناه:









 العدد القسم ت
 6 االدارة بما فيهم المدير المفوض  .1

 36 عمال قسم االنتاج  .2

 5 عمال الخدمات اإلنتاجية  .3

 47 المجموع 
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 كما يلي 2020/ 12/  13االحتياطات: بلغ رصيد االحتياطات لغاية تاريخ  ثالثا :
 الرصيد   االحتياطات ت

 12362100 مستعملاحتياطات توسعات   .1
 183543328 مستعملاحتياطي توسعات غير   .2
 22785571 احتياطي استبدال الموجودات الثابتة   .3
 78190806 احتياطي مكاسب رأسمالية  .4
 21449562 احتياطي عام  .5
 521839994 احتياطيات متنوعة  .6

 دينار  840171361 المجموع 
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 المبحوثةلتقييم كفاءة اداء الشركة والتحليلي اإلطار التطبيقي المبحث الثاني: 
 

 الجزئية: اإلنتاجية مؤشر-: 1
 :س المال أانتاجية ر  -أ:    

مدى مساهمة الوحدة النقدية الواحدة من راس المال المستثمر لدى  المؤشريبين هذا 
قسمة كمية او قيمة بزمنية محددة، ذلك  مدةخالل  الشركة في خلق مقدار معين من قيمة االنتاج

 .  اإلنتاجيةفي العملية  المستعملةاإلنتاج على قيمة رأس المال 
في  مساهمة مختلطةلصناعة االثاث المنزلية/للشركة الوطنية  س المالأانتاجية ر ( : 1جدول )

 2020 – 2018محافظة نينوى للمدة 
 1 2 3=1/2 

  االنتاج قيمة السنوات
 دينار

 المال راس قيمة
  دينار

 المال سأر  انتاجية
  دينار

2018 154133000 1660 000 000 0.093 

2019 86528387 1660 000 000 0.052 

2020 25473346 1660 000 000 0.015 

للشركة  2020- 2018الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على البيانات السنوية المنتهية لألعوام  -المصدر:
 المبحوثة 
س أانتاجية ر  نإمن البيانات المثبتة في الجدول اعاله لقياس إنتاجية رأس المال، تبين يالحظ 

اذ  2019عام في  لكنها انخفضت، ( دينار0.093إذ بلغت ) 2018المال كانت مرتفعة عام 
انخفضت مرة اخرى و وهذا يفسر انخفاض في قيمة االنتاج االجمالي  دينار (0.052بلغت )

يعزى  طول مدة الدراسة،نسبة  اقلوهي دينار ( 0.015اذ بلغت )، 2020عام الفي وبنسبة كبيرة 
 انخفاض الكمية المنتجة وتراجع الطلب السوقي ووجود منتجات متجانسة منافسة، إلىالسبب 

، كان لها أثر على الوضع االقتصادي  2020فضاًل عن جائحة كورونا التي حصلت في عام 
 2019الذي كان يستوجب خفض قيمة راس المال والتسويقي بصورة عامة وعلى مستوى العالم 

لراس المال المستثمر وذلك  صورة غير جيدةمؤشر الهذا ، وتعكس نتائج  اإلنتاجيةلرفع 
ت أعلى قيمة إنتاج مقارنة حقق  2018. نستنج ان العام االجمالية اإلنتاجيةفي القيمة  النخفاض

 مع سنوات مدة الدراسة .

 بيانات جدول رقمحت النتائج الذي توصلنا اليه من ( صّ 1كذلك يتضح من المخطط البياني )
 2019هو االعلى ثم انخفض في عام  2018( إن مؤشر إنتاجية راس المال في عام 1)

 الذي كان ادنى شيء خالل مدة الدارسة . 2020واستمر باالنخفاض في عام 
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2018 2019 2020

انتاجيةراسالمال 0.093 0.052 0.015
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مساهمة لصناعة االثاث المنزلية/للشركة الوطنية  ( إلنتاجية راس المال1البياني) المخطط
 2020 – 2018في محافظة نينوى للمدة  مختلطة

للشركة  2020- 2018من إعداد الباحث باالعتماد على البيانات السنوية المنتهية لألعوام  المخطط -المصدر:
 المبحوثة

 

 :مل اانتاجية الع -:ب
يوضح هذا المؤشر متوسط إنتاجية العامل أو مقدار القيمة المضافة للعامل الواحد في       

مدة زمنية محددة، وُتحسب من قسمة قيمة االنتاج على عدد العاملين  فيالوحدة االقتصادية 
  (86، 2021)نعمة، الحقيقين المشتركين في عملية اإلنتاج.

في  مساهمة مختلطةلصناعة االثاث المنزلية/للشركة الوطنية  ملاانتاجية الع( : 2جدول )
2020 – 2018محافظة نينوى للمدة 

 1 2 3 4 5 = (2+3+4) 6=1/5 
  العامل انتاجية الموظفين عدد اجمالي اإلنتاجيةالخدمات  قسم االنتاج اإلدارة  اإلنتاج كمية السنوات
2018 154133000 6 36 5 47 3279425.53 
2019 86528387 6 36 5 47 1841029.51 
2020 25473346 6 36 5 47 541986.09 

للشركة  2020- 2018الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على البيانات السنوية المنتهية لألعوام  -المصدر:
 المبحوثة

قدرة بـ  قيمةسجلت أعلى  2018( أن إنتاجية العامل في عام 2ُيالحظ من النتائج في الجدول )
مع نسب السنوات الالحقة لمدة الدراسة والتي شهدت  مقارنة دينار عراقي( 3279425.53)
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2018 2019 2020

انتاجيةالعامل 3279425.53 1841029.51 541986.09
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 انتاجية  العامل

، دينار عراقي (1841029.51) 2019انخفاض في إنتاجية العامل، حيث بلغت في عام 
، دينار عراقي( 541986.09) 2020واستمرت انتاجية العامل باالنخفاض بلغت في عام 

فضاًل لقلة الطلب المحلي على منتجات الشركة ووجود منافسة تامة في سوق العمل،  ويعود ذلك 
تركت أثرًا كبير التي جائحة كورونا هي  2020لتراجع االنتاجية في عام  عن السبب الرئيسي

دى سياسة تسويقية ناجحة األمر الذي أ استعماليرجح عدم و  العالمي، االقتصاديعلى الوضع 
وكانت  قيمةإنتاجية العامل حققت اعلى  2018عام  ويعد، اإلنتاجيةعدم الزيادة في القيمة  إلى

 . 2020ادنى قيمة لها في عام  اإلنتاجيةمدة الدراسة، بينما حققت  فياالفضل 
إن الشركة  2018( يوضح ما تم التوصل اليه في الجدول اعاله، أن عام 2المخطط البياني )

سنوات مدة الدراسة.في كانت إنتاجية العامل فيها أعلى وأفضل مقارنة 

 مساهمة مختلطةلصناعة االثاث المنزلية/للشركة الوطنية  إنتاجية العامل( 2) البياني المخطط
 2020 – 2018في محافظة نينوى للمدة 

  2020-2018المخطط من إعداد الباحث باالعتماد على البيانات السنوية المنتهية لألعوام  -المصدر:
المبحوثةللشركة 

 : االجرانتاجية  -ج:
قياس اإلنتاج الُمنجز ألجور المدفوعة، و نتاجية اإهذا المؤشر للداللة على  يستعمل

ت وكلما ارتفعت النسبة آجور ومكافأكرواتب و مقارنة بإجمالي األجور والمبالغ المدفوعة للعاملين 
و القيمة أنتاج ي ارتفاع مساهمتها في خلق قيمة اإلأنتاجية االجور إدل ذلك على ارتفاع 

  ( 243،  2009 ، القريشي). المضافة
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في  مساهمة مختلطةلصناعة االثاث المنزلية/للشركة الوطنية / جرألنتاجية اإ( : 3جدول )
 2020 – 2018محافظة نينوى للمدة 

 1 2 3 4 2) +3 4+) 5= 6= (1/5) 

 السنوات
 اإلنتاجيةقيمة 

 دينار
 أجور / دينار

 مكافآت تشجيعية
 دينار

المساهمة في الضمان 
 للعمال / )*(االجتماعي

 دينار

اجمالي الرواتب 
 / دينار واالجور

انتاجية 
 االجر

2018 154133000 84709500 4041000 - 88750500 1.737 
2019 86528387 104567000 5639000 12607880 122813880 0.701 
2020 25473346 94261500 2080000 10906100 107247600 0.238 

 .للشركة المبحوثة 2020- 2018الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على البيانات السنوية المنتهية لألعوام  -المصدر:
ذ بلغت إ 2018في عام  أعلى نسبة سجلتجور ألنالحظ ان انتاجية ا حسب نتائج الجدول

دينار وكانت أعلى إنتاجية مقارنة مع سنوات الدراسة، وهذا ما تم اثباته في إنتاجية ( 1.737)
( دينار وهي منخفضة، 0.701) 2019عام راس المال والعامل ، وبلغت إنتاجية االجر في 

على طول مدة دينار ( 0.238مستوى لها ) ادنىاذ بلغت  2020عام الفي  واستمر االنخفاض
االنخفاض في القيمة على الرغم من ارتفاع اجمالي االجور والرواتب  إلىيعزى ذلك  ،الدراسة
بل على العكس كان له تأثير سلبي، أدى  اإلنتاجية، وهذا االرتفاع لم ُيسهم في زيادة اإلنتاجية

 جور وزيادة التكاليف، ارتفاع اجمالي األ إلى
ها اعلى إنتاجية وأدنكذلك سجلت أ 2018( إن عام 3وبناًء على مؤشرات المخطط البياني )

شكال ( وبقية الجداول واأل3تائج جدول )ن وهذا يعزز ويثبت صحة 2020كانت في عام 
السابقة.







                                                           
صابات عمل، : لضمان االجتماعيا )*( التأمين االجتماعي للعمال المضمونين ضد بعض مخاطر الحياة، من مرض، وا 

 الوفاة، والتأمين ضد التعطل عن العمل، والبطالة فضاًل عنوالعجز، والشيخوخة، 
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2018 2019 2020
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في  مساهمة مختلطةلصناعة االثاث المنزلية/للشركة الوطنية إنتاجية ( 3البياني) المخطط
 2020 – 2018محافظة نينوى للمدة 

للشركة  2020- 2018المخطط من إعداد الباحث باالعتماد على البيانات السنوية المنتهية لألعوام  -المصدر:
 .المبحوثة



 :نتاجية المواد إ -د:
، المستعملةية ُيبين مقدار ما يتم الحصول عليه من إنتاج مقابل كل وحدة من المواد األول

المواد األولية بما تحققه الوحدة النقدية المصروفة على  استعمالشر كفاءة وكذلك يوضح هذا المؤ 
الخامات والمواد األولية في كمية أو قيمة اإلنتاج أو القيمة المضافة، ويتم قياس إنتاجية المواد 

ن ارتفاع هذه النسبة  في عملية اإلنتاج، المستعملةمن قسمة قيمة االنتاج على قيمة المواد  وا 
 (86، 2021)نعمة، .ةالعالية للمواد األولي اإلنتاجية إلىُيشير 

في  مساهمة مختلطةلصناعة االثاث المنزلية/للشركة الوطنية  / المواد نتاجية( : إ4جدول )
2020 – 2018محافظة نينوى للمدة 

 1 2 3=1/2 

 (يةالسلع )المستلزمات دالموا قيمة اإلنتاجية كمية السنوات
 وحدة

 نتاجية الموادإ

2018 154133000 40436037 3.811 
2019 86528387 72290250 1.197 
2020 25473346 21684750 1.175 

 .للشركة المبحوثة 2020- 2018الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على البيانات السنوية المنتهية لألعوام  -المصدر: 
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2018 2019 2020

انتاجيةالمواد 3.811 1.197 1.175
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 إنتاجية  المواد

سجلت أعلى  2018في عام  المواد إنتاجية( أن 4فرة في الجدول )انالحظ من البيانات المتو 
 – 2019( وحدة وبفرق ليس بالقليل مقارنة بسنوات الدراسة الالحقة 3.811نسبة قدرت بـ )

الرغم من االرتفاع الملحوظ في قيمة اإلنتاج قياسًا لقيمة اإلنتاج لألعوام الالحقة مدة ب، 2020
هذا ويعود ( وحدة، 1.175أقل نسبة قدرت بـ ) 2020مواد لعام كانت إنتاجية الإذ الدراسة، 

، وفي عام وكذلك االسباب المذكورة في المؤشرات السابقةبسبب االنخفاض في كمية اإلنتاج 
انخفضت قيمة  2020كانت أعلى نسبة في استخدام المستلزمات من المواد. وفي عام  2019

المواد بسبب انخفاض كمية االنتاج، وهذا يدل على ضعف الكمية المطلوبة والمبيعات ووجود 
 منافسة سوقية وارتفاع االسعار.

فر مواد اولية من سنوات اتو  إلى 2018يعود سبب انخفاض قيمة المستلزمات والمواد في عام 
حداث الموصل إلنتاج والعمل بسبب أوذلك بسبب توقف الشركة عن ا سابقة في مخازن الشركة 

2014 . 
المبحوثة خالل مدة ( أن إنتاجية المواد في الشركة 4ونالحظ كذلك من مؤشر المخطط البياني )

كانت  2020، وعام 2018بلغت في عام  إذفي إنتاج المواد،  قيمةعلى الدراسة سجلت أ
 األدنى.

 
 مساهمة مختلطةلصناعة االثاث المنزلية/للشركة الوطنية  ( إلنتاجية المواد4البياني) المخطط

 2020 – 2018في محافظة نينوى للمدة 
للشركة  2020- 2018المخطط من إعداد الباحث باالعتماد على البيانات السنوية المنتهية لألعوام  -المصدر:
 .المبحوثة
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 : نتاجمؤشر قيمة مستلزمات اإل  -:2
يوضح هذا المؤشر مدى استخدام الشركة قيمة أو كمية المدخالت والمستلزمات التي 

 وتكوين اإلنتاج النهائي، ومدى نموه وتغييره السنوي . اإلنتاجيةساهمت في العملية 
ويتم قياسه من قسمة مستلزمات اإلنتاج للسنة الحالية على مستلزمات االنتاج للسنة السابقة ثم 

 لواحد .طرح النتيجة من ا
في  مساهمة مختلطةلصناعة االثاث المنزلية/للشركة الوطنية  / ( :مستلزمات اإلنتاج5جدول )

 2020 – 2018محافظة نينوى للمدة 
 1 2 3 = (1+2)  

 السنوات
 يهالسلع المستلزمات

 دينار
 المستلزمات الخدمية

 دينار
 مجموع مستلزمات اإلنتاج

 دينار
نسبة التغير السنوي 

% 
2018 40436037 13042000 53478837 -- 
2019 72290250 37123500 109413750 104.6 
2020 21684750 19927246 41611996 61- 

 .للشركة المبحوثة 2020- 2018الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على البيانات السنوية المنتهية لألعوام  -المصدر:
( 109413750بلغت )  2019يوضح ان قيمة مستلزمات اإلنتاج في عام أعاله ( 5)الجدول 

، ومن ثم انخفضت في 104.6)مدة الدراسة وبمعدل نمو )في هذه القيمة هي األعلى  وتعد
( وكانت 61 -دينار وبمعدل نمو سنوي سالب ) 41611996)إذ بلغت ) 2020السنة الالحقة 

مدة الدراسة، وسبب ذلك هو االنخفاض الكبير في قيمة اإلنتاج  فيأقل قيمة لمستلزمات اإلنتاج 
وكذلك انخفاض في مستويات الطلب على منتجات، ودخول السلع المستوردة المنافسة على سوق 

 العمل .
 

 :الكلية  اإلنتاجية -:3
عناصـــر تحديـــد كفـــاءة  إلـــى هـــدفالكليـــة مقـــدار اإلنتـــاج الكلـــي الـــذي ي اإلنتاجيـــةد بيقصـــ        
تحويــــل المــــدخالت عمليــــة أي تحديــــد كفــــاءة ، اإلنتاجيــــةفــــي العمليــــة  المســــتعملة جميعهــــا اإلنتــــاج
 (27، 2001الصفار، ). مخرجات إلىالمختلفة 
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في  مساهمة مختلطةلصناعة االثاث المنزلية/للشركة الوطنية  / الكلية اإلنتاجية( : 6جدول )
 2020 – 2018محافظة نينوى للمدة 

 .للشركة المبحوثة 2020- 2018الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على البيانات السنوية المنتهية لألعوام  -المصدر:
وهي   2018في عام  اً دينار  (0.09)بلغت  الكلية اإلنتاجية( يتبين أن 6الجدول )ومن         

 أقل من الواحد وهذه القيمةهذه ببقية سنوات الدارسة، نالحظ أن ما تم مقارنتها إذا أعلى نسبة 
، (0.09)ي االنتاج يأتي بما يقابلها نفق على فدينار عراقي يُ ، وتعني ان كل  ةجيدغير شيء 

 مقارنة بقيمة اإلنتاج،  2018عام مقدار مستلزمات اإلنتاج في ويعزى السبب في ذلك انخفاض 
في االنتاجية استمر االنخفاض و ( 0.05إذ بلغت ) 2019  في عاماالنتاجية الكلية ت ضثم انخف
( 0.014)بلغت إذ  خالل سنوات الدراسة التي سجلت أقل قيمة 2020كذلك في عام الكلية 
نخفاض في كمية اإلنتاج وما يقابله من الد سبب ذلك و ويع، وهذا مؤشر غير جيد، عراقي اً دينار 

، وكذلك مبيعات منتجات الشركة وذلك نتيجة جائحة كوروناوانخفاض ارتفاع في المستلزمات 
نتائج المؤشرات السابقة الذكر أن في  في إنتاجية المواد، وهذا يؤدي صحةلألسباب التي ذكرت 

 حققت الشركة المبحوثة أعلى إنتاجية وأفضل أداءه االنتاجي واقتصادي. 2018عام 
الكلية وكانت مؤشراته مؤيدة لنتائج  اإلنتاجيةيضا يوضح لنا مؤشر ( أ5والمخطط البياني ) 

بداية المؤشر كان عالي جدًا وبعد ذلك انخفض في عام  2018(، نالحظ في عام 6جدول )
 2020في عام وأستمر المؤشر باالنخفاض  2019

 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5=2+3+4 6=1/5 

 اإلنتاجيةقيمة  السنوات
 دينار

 قيمة راس المال
 دينار

اجمالي الرواتب 
 دينار واالجور

  قيمة المواد
 دينار

 قيمة المستلزمات
 دينار

 الكلية اإلنتاجية
 دينار

2018 154133000 1660 000 000 88750500 40436037 1789186537 0.09 
2019 86528387 1660 000 000 122813880 72290250 1855104130 0.05 
2020 25473346 1660 000 000 107247600 21684750 1788932350 0.014 
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 مساهمة مختلطةلصناعة االثاث المنزلية/للشركة الوطنية  إنتاجية الكلية( : 5المخطط البياني)
 2020 – 2018في محافظة نينوى للمدة 

للشركة  2020- 2018المخطط من إعداد الباحث باالعتماد على البيانات السنوية المنتهية لألعوام  -المصدر:
 .المبحوثة



  :معيار القيمة المضافة  -:3
تساوي قيمة  هيو  ،الزيادة الصافية في الناتج التي تضيفها الوحدة اإلنتاجية تعكس          

 اإلنتاج اإلجمالي مطروحًا منه قيمة مستلزمات اإلنتاج.
على خلق القيم الجديدة  المبحوثةبيان قدرة الشركة  هو هذا المعيار استعمالان الهدف من 

تكوين الناتج  االقتصادية فيسهامها مع غيرها من الوحدات إومدى  اإلنتاجيةالمتولدة من العملية 
اإلنتاج مع مستلزمات  ويمثل هذا المعيار الفرق بين قيمة ،اإلنتاجيةالوطني ومستوى الكفاءة 

 . اإلنتاج
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في  مساهمة مختلطةلصناعة االثاث المنزلية/للشركة الوطنية  / ( القيمة المضافة7جدول )
 2020 – 2018محافظة نينوى للمدة 

 1 2 3 4 5 6=1- (2+3)  7  =6 - 4 8  =7 - 5 

 السنوات
 قيمة االنتاج

 دينارا  

قيمة 
المستلزمات 

 السلعية
 )دينارا (

قيمة 
المستلزمات 

 الخدمية
 )دينارا (

 قيمة االندثار
 )دينارا (

اجمالي الرواتب 
 )دينارا (واالجور

القيمة المضافة 
 )دينارا (االجمالية

القيمة المضافة 
 )دينارا ( الصافية

الفائض 
 االجتماعي

 )دينارا (

2018 154133000 40436037 13042000 9336570 88750500 100654963 91318393 2567893 

2019 86528387 72290250 37123500 12820995 122813880 22885363 - 35706358 - 158520238- 

2020 25473346 21684750 19927246 15281337 107247600 16138650 - 31419987 - 138667587 - 

 .للشركة المبحوثة 2020- 2018الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على البيانات السنوية المنتهية لألعوام  -المصدر: 
عليها من سجالت الشركة المبحوثة، لوحظ في التي تم الحصول ( والبيانات 7ومن الجدول )  

( دينارًا، وهذه القيمة جيدة 100654963القيمة المضافة االجمالية بلغت ) أن 2018 عام 
 2019بالنسبة لإلنتاج الفعلي بينما انخفضت القيمة ذاتها حتى وصلت مستوى السالب في عام 

(،  وسببها االنخفاض الحاصل في القيمة اإلنتاجية واالرتفاع الملحوظ 22885363-وكانت  )
 أنفت الذكرفي قيمة المستلزمات السلعية والخدمية وكذلك قيمة االندثارات واألجور، واألسباب 

ي القيمة المضافة االجمالية، ولكن بنسبة اقل فأستمر االنخفاض السلبي  2020بينما في عام 
(، وذلك بسبب االنخفاض الملحوظ في قيمة وكمية 16138650-لغت )من العام السابق إذ ب

 . 2019اإلنتاج ولنفس األسباب التي أثرت على القيمة في عام 

، هي األخرى من استبعاد قيمة االندثارات عليهايمكن الحصول أما القيمة المضافة الصافية 
( دينار وكانت أعلى 91318393فقط حيث بلغت ) 2018كانت قيمتها موجبة وجيدة في عام 

و  2019قيمة على طول مدة الدراسة، ومن ثم انخفضت قيمتها وبنسبة كبيرة وسالبة في عامي 
( وسبب ذلك يعود لالنخفاض في قيمة االنتاج -31419987( )35706358-)   2020

 واالرتفاع في قيمة االندثارات والمستلزمات السلعية منها والخدمية.
العائد الذي يتحصل عليه المجتمع ، ويمكن الحصول على الفائض عي الفائض االجتمايمثل  و

 والمخطط جدولالجور من القيمة المضافة الصافية ومن ألطرح الرواتب وا عن طريقاالجتماعي 
( دينار، وهذا 2567893كانت أعلى قيمة ومؤشر موجب إذ بلغت ) 2018نالحظ أن عام 

االنتاج واالنخفاض في قيمة المستلزمات وكذلك مؤشر جيد للشركة نتيجة االرتفاع في قيمة 
االندثارات إذا ما قورنت مع األعوام الالحقة لمدة الدراسة، إذ كانت قيمة الفائض االجتماعي في 
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 القيمة المضافة

القيمةالمضافةاالجمالية

القيمةالمضافةالصافية

الفائضاالجتماعي

القيمةالمضافة)لوغاريتمي
(االجمالية

متدنية جدًا وكانت دون المطلوب ووصلت إلى المستويات السالبة، إذ  2020و  2019عامي 
( ، 138667587-)  2020( بينما بلغت في عام 158520238-) 2019بلغت في عام 

وسبب هذا االنخفاض الكبير والسلبي يعود لالنخفاض في مستوى االنتاج وتراجع مستويات 
الطلب على منتجات الشركة، فضاًل عن دخول كميات كبيرة من المنتجات المتجانسة المستوردة 

المستلزمات السلعية والخدمية أعلى نسبة في قيمة  2019بشكل تنافسي قوي، حيث سجلت عام 
 عن السنة السابقة .التشغيلية  وهذا يعود الرتفاع التكاليف

فهذا يعني أن الشركة تولد عوائد من استثمار راس المال  ةموجبالمضافة عندما تكون القيمة ف
ي فهذا يعن ةأما اذا كانت القيمة المضافة بالسالب ،من عائد االستثمار في فرصة بديلةوهي أعلى 

 . عائدًا كافيًا لتغطية راس المال  تحصلأن الشركة لم 
كان أداء الشركة جيد مما أسهم  2018وهذا ما تم التوصل سابقًا بالمعايير آنفة الذكر إذ أن عام 
 . 2020و  2019في تحقيق قيمة مضافة موجبة، عكس ما حققته في عامي 

 (.7متطابقان للنتائج والتحليل في الجدول )( اعطنا رسمًا ومؤشرُا 6وكذلك المخطط البياني )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مساهمة لصناعة االثاث المنزلية/للشركة الوطنية  القيمة المضافة/  : (6البياني) المخطط
 2020 – 2018في محافظة نينوى للمدة  مختلطة

للشركة  2020- 2018إعداد الباحث باالعتماد على البيانات السنوية المنتهية لألعوام المخطط من  -المصدر:

.المبحوثة
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 :مؤشر درجة التصنيع -:4
يقيس هذا المؤشر الدرجة التي بلغتها الشركة في تصنيعيها للمواد التي استعملت في 

فضلية في درجة العملية اإلنتاجية. كلما كانت نسبة ودرجة المؤشر منخفضة دل ذلك على األ
 التصنيع والعكس يصح.

في  مساهمة مختلطةلصناعة االثاث المنزلية/للشركة الوطنية  /  درجة التصنيع ( :8جدول )
 2020 – 2018محافظة نينوى للمدة 

 1 2  3=  ( 2\  1 )X 100 

 قيمة المستلزمات السلعية   السنوات
  دينار

 اإلنتاجقيمة 
 %مؤشر درجة التصنيع     دينار

2018 40436037 154133000 26.23 
2019 72290250 86528387 83.55 
2020 21684750 25473346 85.13 

 .للشركة المبحوثة 2020- 2018الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على البيانات السنوية المنتهية لألعوام  -المصدر:
  2018( دينار في عام 26.23) بلغت قدالتصنيع ( يتضح لنا أن درجة 8من خالل الجدول )

مع درجة التصنيع للسنوات الالحقة مدة الدراسة، وهذا تم مقارنتها اذا  وتعد هذا الدرجة منخفضة
يدل على تحسن في التصنيع واستخدام مستلزمات اإلنتاج بكفاءة،  بينما ارتفع درجة التصنيع في 

الت على ما عليها دون حداثة او نتيجة بقاء المكائن واآلدينار (83.55إذ بلغت )  2019عام
وهذا تعد مؤشر سلبي على الشركة ألن جاء هذا االرتفاع بعد استخدام مكائن واآلالت جديدة، 

االنخفاض في السنة السابقة، وهذا يدل على اهمال الشركة وعدم االستمرار في تحسين عملية 
التصنيع وانعكس هذا على زيادة مستلزمات االنتاج، ثم انخفضت ولكن بنسبة قليلة جدًا في عام 

بدرجة التصنيع لعام تم مقارنتها تعد نسبة مرتفعة اذا  ( دينار وأيضا83.13إذ بلغت ) 2020
( إذ نرى مستوى منحنى درجة التصنيع في 7، وهذا ما تم توضيحه في المخطط البياني )2018
واستمر باالنحدار ولكن بنسبة  2019أعلى ما يمكن ثم انحدار بشكًل كبير في عام  2018عام 

 .2020قليلة في عام 
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مساهمة لصناعة االثاث المنزلية/للشركة الوطنية / ( : مؤشر درجة التصنيع7البياني) المخطط
 2020 – 2018في محافظة نينوى للمدة  مختلطة

 .للشركة المبحوثة 2020- 2018المخطط من إعداد الباحث باالعتماد على البيانات السنوية المنتهية لألعوام  -المصدر:
 

 ة :لمعالمست: مؤشر درجة التكنولوجيا  - 5
في العملية  المستعملةيعد هذا المؤشر من المؤشرات المهمة لكونه يبين درجة التكنولوجيا        

نة هذه النسبة بالمعيار القياسي، ويتم قوة العمل ومقار  إلىإظهار نسبة المكننة ب اإلنتاجية وذلك 
 الرواتب واألجور. علىالتوصل إلى المؤشر من قسمة كلفة المكائن والمعدات 

مساهمة لصناعة االثاث المنزلية/للشركة الوطنية  / / المستعملة( : درجة التكنولوجيا 9جدول )
 2020 – 2018في محافظة نينوى للمدة  مختلطة

 1 2 3  

 السنوات
 المكائن والمعدات

 دينار
 الرواتب واألجور

 دينار
 % درجة التكنولوجيا

 )دينار( 100*1/2=3
2018 43610135 88750500 49.1 
2019 59509324 122813880 48.5 
2020 49533054 107247600 46.2 

 .للشركة المبحوثة 2020- 2018الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على البيانات السنوية المنتهية لألعوام  -المصدر:      



 

55 
 

2018 2019 2020

درجةالتكنولوجيا 49.1 48.5 46.2

10.5

20.5

30.5

40.5

50.5

 مؤشر درجة التكنولوجيا

بلغت  إذمنخفض  المستعملةأن مؤشر درجة التكنولوجيا يستدل من الجدول أعاله        
 أعلى درجة سجلت لسنوات الدراسة، وانخفضت درجة التكنولوجيا هيو  2018( في عام 49.1)

ذ بلغت ) 2019في عام  %( وكذلك انخفضت درجة التكنلوجيا عام 1( بنسبة أقل من )48.5وا 
 االنتاجفي اقسام ( ويعود سبب ذلك تعطل بعض المكائن عن العمل 46.2إذ بلغت ) 2020

وكذلك استعمال مكائن واآلالت قديمة، ومن إذ تقييم األداء سوف يكون التقييم معتمدًا على 
 طبيعة الدولة وما تملكه من فائض في أحد عناصر اإلنتاج.

( تقارب قيمة درجة التكنلوجيا المستعملة في الشركة المبحوثة في 8نالحظ من المخطط البياني )
وهذه  2018لة جدًا، وافضل درجة الستعماله التكنلوجيا كانت في عام سنوات الدراسة وبنسبة قلي

 2018ايضا تثبت صحت ما تم تحليله ووصفه بالمخططات السابقة لبقية المعايير أن عام 
 حققت الشركة في نتائج جيدة ومرضية مقارنة ببقية سنوات الدارسة.

لصناعة االثاث للشركة الوطنية  عملة( : درجة التكنولوجيا المست8المخطط البياني) 
 2020 – 2018في محافظة نينوى للمدة  مساهمة مختلطةالمنزلية/

 .للشركة المبحوثة 2020- 2018المخطط من إعداد الباحث باالعتماد على البيانات السنوية المنتهية لألعوام  -المصدر:      
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 :س المالأمعيار العائد على ر  -:5
       

مساهمة لصناعة االثاث المنزلية/للشركة الوطنية / س المالأالعائد على ر ( : 10جدول )
 2020 – 2018في محافظة نينوى للمدة  مختلطة

 1 2 3=1-2 4 5 = 4/3 

 السنوات
 يااليراد الكل

 دينار
 التكاليف الكلية

 دينار
 الكلي الربح

 دينار
 رأس المال المستثمر

 دينار
معدل العائد على 

 %االستثمار 
2018 294312846 152 117 357 142195489 1660 000 000 8.56 
2019 136949887 263 041 967 - 126092080 1660 000 000  -7.59 
2020 178485076 241 424 534 - 62939458 1660 000 000 -3.79 

 .للشركة المبحوثة 2020- 2018لألعوام الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على البيانات السنوية المنتهية  -المصدر:      
الخاصة بمعيار معدل العائد على ( 10االطالع على البيانات المثبتة في الجدول )بعد       

 نأَ تبين  الختامية المنتهية لسنوات الدراسةالكشوفات الحسابية التي تم التوصل اليها ب االستثمار
ومعدل عائد بنسبة  (142195489)حققت ربحًا كليا قدره  2018في عام  قيد الدراسةالشركة 

ويعود سبب ذلك االرتفاع في ايرادات ومبيعات الشركة  للوحدة النقدية الواحدة )دينار(( 0.86)
وكذلك االنخفاض في تكاليف المستلزمات قياسًا مع السنوات الالحقة لمدة الدراسة، إذ شهدت 

 للوحدة النقدية الواحدة )دينار(( 126092080-)مقدارها خسائر نقدية  2019الشركة في عام 
                 إذ بلغت  2020عام في  كذلك حققت خسائر و قدرت (7.59-ومعدل عجز بنسبة )

، ولكن معدل العجر للوحدة النقدية الواحدة( 3.79-) ومعدل عجز مقداره( -62939458)
 سبب(، ويعزى %50بنسبة ) 2019مقارنة بمعدل العجز في عام  2020انخفض في عام 

انخفاض عوائد الشركة ويقابلها زيادة في التكاليف التي  الخسائر والعجز في معدل العائد إلى
، ومن ضمن أسباب الخسائر والعجر المذكور في الحسابات 2018مقارنة بعام  تتحملها الشركة

ت وارتفاع سبب العجز الظاهر في الميزانية قلة المبيعاالختامية المنتهية للشركة المبحوثة، أن 
التكاليف االخرى لزيادة وكذلك جور العاملين وانعدام الدعم الحكومي تكاليف اإلنتاج وخاصة أ

ة، فضاًل عن ما اصاب العالم من شل الحركة االقتصادية مقارنة بالسنوات السابقالعائدة 
 والسكانية بسبب جائحة كورونا. 
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 معدل العائد على االستثمار

( نالحظ منحنى معدل العائد على االستثمار كان مرتفعًا وموجبًا في 9ومن المخطط البياني )
وصل للقيمة السالبة وزاد انحدارًا  2019بينما انحدار وبشكًل متدني جدًا في عام  2018عام 
نتيجة للخسائر التي حققتها الشركة وانخفاض معدل العائد. 2020م في عا

 
 
 

لصناعة االثاث للشركة الوطنية  /( : معدل العائد على االستثمار9البياني) المخطط
 2020 – 2018في محافظة نينوى للمدة  مساهمة مختلطةالمنزلية/

 2020- 2018البيانات السنوية المنتهية لألعوام المخطط من إعداد الباحث باالعتماد على  -المصدر:      
 .للشركة المبحوثة

إن هذا المعيار يوضح مردود الدينار المستثمر في  معيار عائد الدينار الواحد : -:6
الشركة عن طريق مقارنة العائد بالتكلفة، علما  أن المشاريع ذات اإلدارة االقتصادية هي التي 

أكبر من الواحد الصحيح، ويتم قياسه بقسمة إجمالي العوائد تكون فيها نسبة عائد الدينار 
 (242، 2018 ، )االيرادات( على التكاليف االجمالية . )عبد و احمد

مساهمة لصناعة االثاث المنزلية/للشركة الوطنية /  معيار عائد الدينار الواحد( : 11جدول )
 2020 – 2018في محافظة نينوى للمدة  مختلطة

 1 2 3 = 2 / 1 

 )دينار( اتااليرادإجمالي  السنوات
 

 )دينار( االجماليةالتكاليف 
 

 عائد الدينار الواحد
2018 294312846 152117357 1.934 

2019 136949887 263041967 0.521 

2020 178485076 241424534 0.739 

 .للشركة المبحوثة 2020- 2018لألعوام الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على البيانات السنوية المنتهية  -المصدر:
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2018 2019 2020

معيارعائدالدينارالواحد 1.934 0.521 0.739
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 معيار عائد الدينار الواحد 

بلغت قيمة  إذ 2018( إن الشركة تحقق كفاءة اقتصادية في عام 11يتبين من الجدول )     
أي أكبر من الواحد الصحيح وهذا يعني أن الدينار المنفق يتم  دينار( 1.934هذا المؤشر )

قيمة االنتاج، بينما في الرتفاع باالرتفاع االيرادات  نتيجةً استرجاعه مع عائد ربح، وهذا الربح 
وكانت بنسبة قيمتها  2020و   2019نالحظ مؤشر عائد الدينار الواحد قد انخفض في عامي 

.ارنة مع التكاليفالنخفاض الملحوظ في االيرادات مقأقل من الواحد الصحيح ، وسبب ذلك ا

 2018يتبين أن منحنى عائد الدينار في العام  ( كما هو واضح10ومن المخطط البياني )      
كان اعلى مستوى واكبرها قيمة في مدة الدراسة وهذا ما اثبتتها الجداول والمخططة للمعايير 
والمؤشرات السابقة المستعملة في البحث ، وكذلك بدء المنحنى باالنحدار إلى اقل من الواحد في 

ولكن بنسبة قليلة . 2020في عام  ، ثم ارتفع مرة ثانية2019عام 

 
 

 

 

 

 

 

لصناعة االثاث للشركة الوطنية  / معيار عائد الدينار الواحد( : 10البياني) المخطط
 2020 – 2018في محافظة نينوى للمدة  مساهمة مختلطةالمنزلية/

 2020- 2018المخطط من إعداد الباحث باالعتماد على البيانات السنوية المنتهية لألعوام  -المصدر:      
 .للشركة المبحوثة
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لصناعة االثاث المنزلية شركة الوطنية ال موظفيل الدراسية مؤهالتالب المؤشرات الخاصة -:8
 2020- 2018 )مساهمة مختلطة( للمدة

مساهمة لصناعة االثاث المنزلية/للشركة الوطنية /  المؤهالت الدراسية لموظفي( : 12جدول )
 2020 – 2018في محافظة نينوى للمدة  مختلطة

1 2 3 4 5 6 
2 / 6 

* 100 

3 / 6 

* 100 
4 / 6 * 

100 

5 / 6 * 

100 

 السنوات
الموظفين 

 شهادةحملة 
 ابتدائية

حملة / الموظفين 
 ةالمتوسط شهادة

حملة /الموظفين 
 اعدادية شهادة

حملة  /الموظفين
 شهادة

 بكالوريوس

الموظفين 
 شهادةحملة 

 االجمالي

نسبة 
  االبتدائية
% 

نسبة 
المتوسطة 

% 

نسبة 
 االعدادية
% 

نسبة 
 البكالوريوس

 % 
2018 33 5 4 5 47 70.21 10.64 8.51 10.64 
2019 33 5 4 5 47 70.21 10.64 8.51 10.64 

2020 33 5 4 5 47 70.21 10.64 8.51 10.64 

 .للشركة المبحوثة 2020- 2018السنوية المنتهية لألعوام الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على البيانات  -المصدر:
على وتليها نسبة ألهي ا حملة شهادة االبتدائيةمن ن نسبة الموظفين أ (12) يالحظ من الجدول

مما عدد من حملة شهادة االعدادية،  واقلالمتوسطة والبكالوريوس حملة شهادة من الموظفين 
 )العمال الماهرين(ذوي الشهادات العليا  استقطابعلى المبحوثة الشركة  قدرةيدل عدم 
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 مساهمة مختلطةلصناعة االثاث المنزلية/للشركة الوطنية  / مؤهالت موظفي الشركة( : 11البياني) المخطط
 2020 – 2018في محافظة نينوى للمدة 

 .للشركة المبحوثة 2020- 2018لألعوام المخطط من إعداد الباحث باالعتماد على البيانات السنوية المنتهية  -المصدر:   
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 :االستنتاجات 
مساهمة / الوطنية لصناعة االثاث المنزليةمن دراسة البيانات والمعلومات المتاحة عن الشركة    

  -تية :آلالنتائج ا إلى توصلتوتحليل تلك البيانات فقد  مختلطة
، وذلك نتيجة 2018إن الشركة الوطنية لصناعة األثاث المنزلية حققت ارباح في عام  .1

الرتفاع قيمة وكمية اإلنتاج واالنخفاض الملحوظ في مستلزمات اإلنتاج وجود سلع 
 2019منافسة وهذا ادى إلى زيادة في الكمية المطلوبة وزيادة المبيعات، أما في عامي 

 ة عجزًا في االيرادات .حققت الشركة المبحوث 2020 و 
واالجر والمواد ( أن عام العامل الجزئية )راس المال و  اإلنتاجية مؤشراتمن تبين  .2

أفضل أعوام الدراسة وتشير إلى إيجابية أداء الشركة، نلتمس هذا من البيانات  2018
نالحظ  2020 2019الحسابية المعتمدة من الشركة، وعكس ما سبق في عامي 

انخفاض في قيمة المؤشرات الجزئية وذلك بسبب تراجع الطلب على منتجاتها بسبب 
ضعف الدعم الحكومي واعتماد المبيعات على األفراد ودخول سلعة مستوردة منافسة في 

إذ حققت  2018األسواق المحلية، وكذلك اثبتت النتائج ارتفاع اإلنتاجية الكلية في عام 
    2020و  2019الصحيح بينما انخفضت دون الواحد في عامي نسبة اعلى من الواحد 

كانت النتائج  إذوصافية من معيار القيمة المضافة حققت الشركة قيمة مضافة اجمالية و  .3
 وكذلك، وكانت موجبة 2018على قيمة مضافة اجمالية في عام أبلغت إذ ايجابية 

قيمة مضافة اجمالية في العام نفسه، بينما حققت الشركة حققت الشركة فائضًا اجتماعيًا 
وهذا سببه  2020و  2019سالبة وكذلك في الفائض االجتماعي في عامي وصافية 

االرتفاع في الرواتب واألجور االندثارات وما تم ذكره سابقًا االرتفاع في مستلزمات 
 اإلنتاج. 

بين سنوات  ودون المتوسطبذبة متذ بينما كانت نسبة مؤشر التكنولوجيا المستعملة .4
، وسجل معيار درجة التصنيع أعلى 2018 الدراسة ولكن افضل سنوات كانت في عام

 .2020 و 2019وانخفاضه بدرجة كبيرة في عامي  2018نسبة في عام 
طول % لحملة شهادة االبتدائية 70المؤهالت الدراسية لموظفي الشركة كانت بنسبة  نإ .5

وهذا بسبب اعتماد الشركة على االيادي العاملة ذات الخبرات المكتسبة في صناعة مدة 
ال الشهادات العليا نالحظ إن حملة بينما منتجاتها وباالعتماد على المكائن والمعدات، 

وذلك بسبب  لشركة،ضمن موظفي الشركة في جميع الوحدات االدارية والفنية لوجد ت
مما يدل على ضعف الشركة في استقطاب اصحاب الشهادات  الرواتب واألجور، تدني
 .العليا
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معيار القيمة المضافة تحقيق االيرادات والربح و  فيفضل هي األ 2018كانت سنة  .6
 2019في عام كانت الشركة غير كفؤءة في ادارة مواردها  إذالجزئية والكلية  اإلنتاجيةو 
 .2020و 

 2020تاجية على طول مدة الدراسة في عام تراجع أداء الشركة وانخفاض قيمتها االن .7
 بسبب جائحة كورونا التي تركت أثار سلبية انعكست على اقتصادات جميع دول العالم. 

 
 المقترحات:

مر الذي يؤدي بدوره إلى التعاون مع دوائر الدولة األسعي الجهات المسؤولة في الشركة  .1
تزويد دوائر  عن طريقمضافة وذلك قيمة وخلق  واإلنتاجية رفع مستوى اإلنتاج إلى

 .الدولة بمنتجات الشركة بأسعار مدعومة
كبيرًا في تحقيق القيمة المضافة من خالل دعم المنتجات المحلية  للدور الحكومي أثراً   .2

وخفض ضرائب اإلنتاج لتمكنيها من منافسة المنتجات المستوردة وتقديم الدعم الحكومي 
وخلق القيمة المضافة للشركة خاصة  اإلنتاجيةاإلنتاج و اإلعانات والقروض لتطوير بلهم 

 وللقطاع الصناعي عامة.
تطوير مهارات العاملين وتدريبهم وفقًا للطرق الحديثة واألساليب المتطورة في اإلنتاج   .3

لرفع مستوى إنتاجية التكنولوجيا المستعملة في المصنع والمحافظة عليها، فضاًل عن 
من المنتجات المتجانسة المستوردة لها دور فعال في تطوير  الخبرات العملية المكتسبة

 اإلنتاج ورفع درجة التصنيع واالبتكار.
التسويق لمنتجات الشركة ودوره في خلق أسواق جديدة لمنتجات الشركة وزيادة المبيعات  .4

وبالتالي زيادة األرباح إذ يتم استغالل ذلك بوسائل الدعاية واالعالن المرئية والصوتية 
لمطبوعات والمنشورات، فضاًل عن التطور الحاصل اليوم في وسائل االتصاالت وا

وخاصة من خالل شبكة اإلنتاج ومواقع التواصل االجتماعي التي بدورها ُتمكن المصنع 
من التسويق لمنتجاتها بتكاليف منخفضة ولشريحة كبيرة من الناس في وقت قياسي، كما 

 لف أو عناء.تتيح حرية التعديل واإلضافة دون تك
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 المصادر والمراجع ثبت
 الوثائق الرسمية -: اوال  

في مشاريع  األداء، العوامل المؤثرة في تقويم كفاءة   1989االمم المتحدة ،  جهزةأ -1
القطاع العام في بلدان منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا االسكوا . 

digitallibrary.un.org/record/1308467?ln=arhttps:// 
، تقويم أداء المشروعات  1995العربية العامة ألجهزة الرقابة العليا ،  الجمعية -2
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Abstract 


     The National Company for Home Furniture Industry is one of the 

formations of the Ministry of Industry and Minerals that specializes in the 

manufacture of diversified home and office furniture and is an important 

mixed joint stock company that has a major role in supporting the local 

industry and then contributing to the development and growth in Iraq, and 

what this industry can provide from the local market need Supporting the 

national product and reducing imports due to the nature and quality of the 

goods it produces as durable consumer goods. 

The importance of the research comes in terms of the outputs of the 

production process of the company, which are consumer goods and 

necessary uses and keep pace with the life of the individual and society as 

well as the uses of state departments, at competitive prices and with local 

labor, so the research shows the extent of the company’s ability to 

perform its work and indicate the obstacles faced by the company and the 

weaknesses and deviations.  

 Relying on the comparative analytical approach to observe the 

performance of the National Company for Home Furniture Industries, by 

presenting data on criteria and indicators for evaluating economic 

performance to measure performance and to identify the deviations and 

obstacles that the company faces and how to overcome them. 

The research reached a set of conclusions, the most important of which is 

that 2018 is the best year for the length of the study, as it achieved the 

highest percentages in the value of production and a decrease in 

commodity requirements, as well as in the criterion of partial and total 

productivity, added values, and contributed to achieving profits, unlike 

the years 2019 and 2020 where it was The percentages of the mentioned 

criteria and indicators are low and all the added values were negative due 

to an increase in costs and a decrease in the required quantity and sales, 

which caused a financial deficit. In addition to the absence of government 

support and the reluctance of most state departments and the public sector 

to supply the company's products due to the competition of imported 

products, the company's sales dependence on individuals and the entry of 



 

B 
 

competing imported goods in the local markets was the main reason for 

the decrease in the quantity of production. 

And we do not forget that the Corona pandemic had a significant impact 

on the productivity and value of production for the company in the year 

2020, and this is a major reason for the significant and noticeable decline 

in the value of production, and the indicators remained for the year 2020, 

and it was the worst year for the length of the study period. 

In order to achieve the competitiveness of the company’s outputs, it is 

necessary to develop the skills of employees and train them according to 

modern methods and advanced methods of production to raise and 

maintain the productivity level of the technology used in the factory, in 

addition to the practical experiences gained from imported homogeneous 

products, which will have an effective role in developing production and 

raising the degree of industrialization and innovation.
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