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Abstract 
    The evaluation of performance efficiency is the organized description of the strengths 

and weaknesses related to the job, to serve the development of the efficiency of the 

performance of employees, in addition to providing managers with the information 

necessary to take appropriate decisions, as the evaluation of performance efficiency is one 

of the main factors that determine the success of any production unit of economic units to 

reach rates High production efficiency. Accordingly, the Northern Cement Associate/ 

Baddish Expansion Factory was chosen as a sample for the study, because of its effective 

role in the economic development and the development of the country’s infrastructure, and 

the provision of hard currency instead of importing cement, and that this industry has great 

front and back links with many industrial activities and service industries, and these 

industries are usually heavy in terms of the participation of capital in the production 

process and the magnitude of the inputs and outputs in it. Relying on the comparative 

analytical approach to observe the efficiency of the performance of the Baddish Cement 

Factory, the expansion of the cement industry, by presenting the data on the criteria for 

evaluating the efficiency of economic performance to measure the efficiency of 

performance, and to identify the obstacles facing the factory and how to overcome them, 

and the results showed that 2019 is better for the duration of the study (2018- 2020), as the 

expansion of the Baddish Cement Factory achieved the highest percentages in the value of 

production compared to the production requirements, as well as in the standard of partial 

and total productivity and the added value, and contributed to achieving profits and 

revenues for the length of the study period for the three years, and this is evidence of 

drawing production plans for the Baddish Cement Factory expansion to reach Contribute 

to covering the actual needs of the local market, according to the production capacities 

available in the factory and harnessing all possibilities of the study (2018-2020). The 

expansion of Baddish Cement Factory achieved the highest percentages in the value of 

production, compared to the production requirements, as well as in the standard of partial 

and total productivity and value-added, and contributed to achieving profits and revenues 

for the length of the study period for the three years, and this is evidence of drawing 

production plans for the factory (Baddish Cement Expansion). To reach and contribute to 

covering the actual need of the local market according to the production capacities 

available in the factory and to harness all possibilities. 
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 المستخلص
الوصف المنظم لنواحي القوة والضعف المرتبطة بالوظيفة، بما يخدم  داءيعد تقييم كفاءة األ   

إمداد المديرين بالمعلومات الالزمة التخاذ القرارات المناسبة،  فضاًل عن العاملين أداءتطوير كفاءة 
من العوامل األساسية التي يتحدد بها نجاح أي وحدة إنتاجية من الوحدات  داءإذ إن تقييم كفاءة األ

معدالت عالية من الكفاءة اإلنتاجية. وبناًء على ذلك تم اختيار معاونية  إلىدية للتوصل االقتصا
عينة للدراسة، لما لها من دوٌر فعال في التنمية االقتصادية سمنت الشمالية/معمل بادوش التوسيع األ

ذه الصناعة هسمنت، ومن استيراد مادة األ وتطوير البنى التحتية للبلد، وتوفير العملة الصعبة بدل
لديها ارتباطات أمامية وخلفية كبيرة مع الكثير من األنشطة الصناعية والخدمية، وعادة ما تكون 
هذه الصناعات ثقيلة من حيث مشاركة، رأس المال في العملية اإلنتاجية وضخامة المدخالت 

 والمخرجات فيها.    
بادوش التوسيع  أسمنتمعمل  أداءة وباالعتماد على المنهج التحليلي المقارن لمالحظة كفاء    

االقتصادي لقياس  داء، وذلك بعرض البيانات الخاصة بمعايير تقييم كفاءة األسمنتلصناعة األ
، والوقوف على المعوقات التي تواجه المعمل وكيفية تجاوزها، بينت النتائج  أن داءكفاءة األ

بادوش  أسمنتق معمل (، إذ حق2020-2018هو أفضل على طول مدة الدراسة) 2019عام
نسب في قيمة اإلنتاج مقارنة بمستلزمات اإلنتاج، وكذلك في معيار اإلنتاجية الجزئية  أعلىالتوسيع 

هَم في تحقيق أرباح وايرادات على طول مدة الدراسة لألعوام الثالثة، أسوالكلية والقيمة المضافة، و
لتوسيع للوصول والمساهمة في بادوش ا أسمنتوهذا دليل على رسم مخططات إنتاجية لمعمل 

تغطية الحاجة الفعلية للسوق المحلية، وفق الطاقات اإلنتاجية المتاحة في المعمل وتسخير كافة 
 اإلمكانيات.  

 الكلمات الرئيسة
 بادوش     أسمنت، معمل داءتقييم المشاريع، كفاءة األ
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 المقدمة 

المصممة لها من    هدافتسلط الضوء على مدى تحقيق الوحدة االقتصادية لأل  داءن عملية تقييم كفاءة األإ 
خر ليف، بمعنى آلتكاخالل االستثمار األمثل للموارد المتاحة بطريقة كفوءَة ،أي العمل على زيادة اإلنتاج وتقليل ا

رفع    إلى س مال وقوى بشرية وتجهيزات اإلنتاج والخدمات ، كذلك تهدف  سن استغالل الموارد المتاحة من رأح
إنتاجية الموارد المتاحة واختصار الوقت والتكلفة والجهد عبر استخدام األساليب العلمية الحديثة والوسائل التي  

المحددة    هدافوصول لألوتمكين الوحدة االقتصادية من ال  داءرفع مستوى كفاءة األ  أجلتوفرها التكنولوجيا من  
 .بأسلوب واع  

نما التخلص من االنحرافات وعدم تراكمها. وتعد األخطاء، وإحصاء  قييم بالمفهوم الحديث ال يستهدف إن التإ 
 أقل نتاج ممكن بذلك بتحقيق أقصى إمقياس للعائد المتحقق في الوحدة االقتصادية، و   داءعملية تقييم كفاءة األ

 ،ن التقييم االقتصادي مجموعة من العمليات تتم بواسطتها قياس الربح والخسارة التي تحققهاالتكاليف، لذلك فإ 
المتحقق من إيرادات الشركة لمدة زمنية سابقة. ولقد تم   الكلية لإلنتاج  التكاليف  أي وحدة اقتصادية بعد طرح 

ودور بارز    أهميةالشمالية/معمل بادوش التوسيع لما له من    سمنتاأللمعاونية    داءاءة األاختيار دراسة تقييم كف
 اً في الصناعات المحلية والوطنية بوصفها من الصناعات الضرورية، ونوعية السلعة التي ينتجها بوصفها سلع

ما تعرض له من دمار  استهالكية ومنافسة السلع المستوردة، إال أن المعمل واجه مشكالت وصعوبات مختلفة و 
أب التي جرت  العسكرية  العمليات  إذ كانت نسبة سبب  المجموعات االرهابية،  المحافظة من سيطرة  ثناء تحرير 

والكوادر الهندسية تمت إعادة تأهيل المعمل وإعادته لنشاطه الفعال   ن بجهود المعاونية(. اال أ%70)الدمار بحدود  
 .سمنتاألبإنتاج مادة 

 البحث أهمية 
العملية اإلنتاجية لمعمل    أهميةتأتي   إنتا   أسمنتالبحث من طبيعة  التوسيع كمساهمة في  ج سلع بادوش 

هم في تنمية االقتصاد المحلي، وتزويد السوق المحلية بسلع ذات جودة عالية وأسعار  استهالكية )مواد بناء( وتس
كفاءة    أعلىمعمل بادوش التوسيع في عمله ب  أداء تنافسية وبأيدي عاملة محلية، لذا إن البحث يبين مدى كفاءة  

العمل على تصحيحها  أجلنقاط الضعف واالنحرافات من تقييم مناسبة بهذا الصدد، وما   باالعتماد على معايير
 خالل فترة الدراسة. 

 مشكلة البحث                                                                        
المحددة له، وتمكن    هداف بادوش التوسيع على مواكبة األ  أسمنتتتمثل مشكلة البحث في هل استطاع معمل  

بقدرته الذاتية تلبية احتياجات السوق المحلي، وما هي الظروف والصعوبات والمعوقات التي مر بها المعمل والتي  
 كان لها أثر سلبي على اإليرادات وزيادة التكاليف. 

 البحث         هدف

البحث   لل  أسمنتمعمل    أداءدراسة كفاءة    إلىيهدف  التوسيع وتحليلها  المعمل  بادوش  حالة  على  وقوف 
الدراسة، ومن ثم محاولة تقديم   هدافومعرفة االنحرافات عن األ تعاني منها خالل مدة  التي  المعوقات  وبيان 
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مقترحات مناسبة ُتسهم في تفادي تلك االنحرافات والمعوقات، وذلك بتطبيق وإجراء عملية تقييم الوضع المالي  

 (.             2020- 2018وسيع بمدة الدراسة من عام)معمل بادوش الت أداءواالقتصادي لكفاءة 
 فرضية البحث

بادوش التوسيع   أسمنتأفضل لمعمل    أداءينطلق البحث من فرضية مفادها أنه يمكن الحصول على كفاءة  
وتدريب   متقدمة،  تكنولوجية  مستويات  وادخال  أمثل،  بشكل  واإلمكانيات  المتاحة  الموارد  استغالل  تم  حالة  في 

 العاملين عليها.      وتأهيل
 منهجية البحث

هدف الدراسة وتقييم    إلىتم االعتماد على األسلوب الوصفي التحليلي، فضال عن األسلوب التطبيقي للوصول  
االقتصادي،   داءالتوسيع بالمقارنة الزمانية للمؤشرات ومعايير تقييم كفاءة األ  بادوش  أسمنتلمعمل    داءكفاءة األ

بادوش التوسيع والوقوف على نقاط القوة والضعف، ومعرفة مدى تنفيذ    أسمنتوتحليل البيانات الخاصة معمل  
 عالجتها.الشمالية الموضوعة من قبلها، والمساهمة في تقديم الحلول المناسبة لم سمنتاألخطط معاونية 

 اإلطار العام للبحث 
 فصلين )نظري وتطبيقي(  إلىتم تقسيم البحث 

النظري:  -وال:  أ األالقسم  كفاءة  لتقييم  نظرية  دراسة  القسم  هذا  في  المعايير   داءتم  عن  فضال  االقتصادي، 
، باالعتماد على األسلوب الوصفي ألهم ما  داءوالمؤشرات المستعملة في عملية تقييم كفاءة األ

 ورد في الكتب والمراجع والدراسات السابقة.  
 نيةم واالحصائيات الصادرة من معاو تم انجاز هذا القسم باالعتماد على األرقاالقسم التطبيقي)العملي(  -ثانيا:  

 .                          داءبادوش التوسيع وفقا لمعايير تقييم كفاءة األ  أسمنتالشمالية/معمل  سمنتاأل
 االقتصادي داءالفصل األول: اإلطار النظري لدراسة تقييم كفاءة األ

 االقتصادي.  داءالمبحث األول: أساسيات تقييم كفاءة األ
 االقتصادي  داءاألكفاءة مفهوم تقييم   :والأ

الموارد    في الوحدة االقتصادية التعرف على العالقات االقتصادية التي تربط بين  داءاألكفاءة  تقييم    يتيح
تلك  ن  اجية، حيث إاإلنتفي الوحدة    وكيفية استخدامها بكفاءة  ، ةالمادية، البشرية، والمالية( المتاح) االقتصادية  

بطبيعتها   نسبياً الموارد  المجتمع    نادرة  حاجات  مع  يحتاجه  إلىمقارنة  ما  كل  إلنتاج  الموارد  السلع   هذه    من 
لهذا الرئيس  تصبح  والخدمات،  إنتاج    ةالمهمة  هي  الوحدات  ب  أكبرلهذه  السلع  من  الموارد    من  قدر  أقلكمية 

 ) Al-Naati, 2007,7)المجتمع قدر من حاجات   االقتصادية بهدف إشباع أقصى 
اتخاذ  االنحرافات، ثم  المخطط للوقوف على  و الفعلي    داءاألبين كفاءة    مقارنةال  داءألكفاءة اتقييم    يوضحكما  

هو    ما  الواقع وبينرض  ألتصحيحها وتكون المقارنة بين ما هو متحقق فعال على    الخطوات الالزمة الضرورية
 . (Al-Husseini and Al-Douri,2000,232) المحددة الزمنية المدة تحقيقه في نهاية و مطلوبمستهدف أ
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جازها إنلتحقق والتأكد من أن العمليات اإلنتاجية التي تم  لالوسيلة المتبعة   هي   داءكفاءة األ  ن عملية تقييمإ

التي  ،  زمنية معينة )سنة عادة(  نهاية فترةفي   خطط والبرامج  للجازها وتنفيذها وفق  إن  تمهي مطابقة لألعمال 
والتعليمات   المعتمدة  الصادرةالمحددة  الواضحة    ظهار إلغرض    ،والمبادئ  االنحرافات للمسؤولين  الصورة  عن 

العلميةمال  تقديم  غرضبسبابها  أتشخيص    مع  واالختناقات المستقبل  قترحات  في  وتالفيها  لمعالجتها   والعملية 
(Abdel-Karim and Kadawi,1999,206)   . 

  أقل ق ممكنة وبائطر   للمشروع بأفضل    رد االقتصادية المتاحةنها استغالل المواأيقصد بالكفاءة اإلنتاجية بو 
ممكنة التكلفة إذ    ،تكلفة  انخفضت  ذلك    كلما  األسعا  إلى أدى  ينعكس    ،رانخفاض  زيادةمما  على  طلب    ذلك 

يتضمن ارتفاع سكما أن ارتفاع مستوى الكفاءة    ،معاالمستهلك  و   في مصلحة المنتج  يصب ذلكمن ثم  و ،  المستهلك
 الكفاءة اإلنتاجية   وبالتالي رفع  ارتفاع المبيعات واألرباح،و ادة كمية اإلنتاج  يمع ز   ، وتخفيض ساعات العمل  األجور

الوسيلة األ قد ،  فيما بينها  تضارب  جميع األطراف دون   ساسية لتحقيق مصالح هو  يحدث إال بتحقيق   ال  وهذا 
   (.Al-Sous,2012,221من الكفاءة اإلنتاجية)مرتفع  مستوى 

في   االقتصادية المنشأة  التعرف على مدى قدرة وكفاءة إلىترمي  داءكفاءة األ تقييم نأمما تقدم  يستخلص
ومدى    ،خالل فترة زمنية محددةي  والتخطيطي  والتسويق  واإلنتاجي والتقني  داري اإل  نشاطها في مختلف جوانبه  إدارة

وبيان ،   مخرجات بالنوعية والكمية والجودة المطلوبة  إلى  المستخدمة  و المواردأمهاراتها في تحويل المدخالت  
كفاءة   تطوير  في  قدرتها  بعد    المنشأةمدى  سنة  عن،  أخرى االقتصادية  على   فضاًل  التقدم  في  نجاحها    درجة 

انتاجا وتطورا في مجال    كثراالساليب األ  اتباعو   الصعوبات التي تعترضها  المثيلة عن طريق تغلبها على   المنشآت
 (. Al-Karkhi,2001,39-40عملها)

  االقتصادي داءكفاءة األتقييم المراحل التي تمر بها عملية  :اثاني  
 باآلتي: بمراحل عدة نجملها  داءكفاءة األ قييمعملية ت تمر

المعلومات والبيانات   توفير  داءاأل  يم كفاءةيعملية تقتتطلب    :  حصائيةمرحلة جمع البيانات والمعلومات اإل.  1
عليها من    والتي يمكن العثور ، يميوالتقارير والمؤشرات الالزمة لحساب النسب والمعايير المطلوبة لعملية التق

  عن الطاقات اإلنتاجية  والمعلومات المتوفرة  ،والخسائر والتكاليف والميزانية العمومية  واالرباح  حسابات االنتاج  
العاملين    المال  سأور   والموارد   ةكاف اوعدد  إمكانية توفير  الخ، وكذلك  عن  وأجورهم...  والبيانات  لمعلومات 

ت في الخارج  آو مع بعض المنشأو في االقتصاد الوطني  أ  هفسفي القطاع ن  المماثلة   المشابهة  آتنشطة المنشأ
                      .المقارنات جراءإهميتها في أل

تحليل المعلومات والبيانات االحصائية عملية    تأتي المرحلة الثانية  رحلة تحليل ودراسة البيانات االحصائية:. م2
  يم يوالمؤشرات الالزمة لعملية تق لحساب المعايير والنسب وصالحيتهامدى دقتها معرفة و للوحدة االقتصادية، 

يتطلب توفير مستوى   جراءلكن هذا اإل  للوحدة االقتصادية،  داءتعظيم قدرة كفاءة األ  أجلمن    ،داءاأل  كفاءة
  المعروفة لتحديد   ق االحصائيةائوقد يتم االستعانة ببعض الطر   ،من الموثوقية واالعتمادية في هذه البيانات

   .(Al-Karkhi,2001,50-51) بهذه البيانات مدى الموثوقية
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تحليل مختلف الجوانب المتعلقة حيث يتم    البدائل االستثمارية المختارة:  أداءمرحلة الدراسة األولية لكفاءة  .  3

األ  االستثماريةبالبدائل   كفاءة  علمية  ،داءلتقييم  على أسس  مع  ،ودراستها  توافقها  مدى  العمل    بيئة    لبيان 
للوحدة اإلنتاجية المواقع المناسبة   يتم تحديد بدائل كما البشرية والمادية،مكوناتها بمختلف  الداخلية والخارجية 

  حجم   مثلالتقييم    كفاءة    الهامة التي تفيد في عمليةاألمور  من    وغير ذلك،  والموارد  ونظم اإلنتاج الممكنة
 .                                      (Youssef and Merhej,2018,48) ومصادره المناسبة   الالزم التمويل

  ا جاء وفق  للخطة  ويتم فيها دراسة الجوانب الفنية للشركة والتحقق من التنفيذ  مرحلة التحليل الفني والمالي:.  4
واتخاذ    االنحرافاتعلى    والوقوف  المخطط  داءباأل  الفعلي  داءاأل  وذلك من خالل مقارنة  للخطة المرسومة.

 .                            المعايير التي تم تحديدها في المرحلة األولى اختالف باستخدام يألاإلجراءات 

النتائج:  .5 الحكم على  والصعوبات،االطالع    وهي  مرحلة  االنحرافات  االنحرافات   على  هذه  أسباب   ودراسة 
عن المواصفات   انحراف نوعية المنتوج  ومثال ذلك  عما هو مرسوم ومخطط من فعاليات إنتاجية،  ختالفاتواال

  إلى دى  أمما  ،  وهذا يعني تأخر في االنتاج وفي العملية اإلنتاجية  ،أو انحراف زمني  العالمي  النوعية القياسية
عن إرادة الوحدة    ةو بسبب عوامل خارجية موضوعية خارجأ  تخلف اإلنتاج عن الموعد المقرر في الخطة،

 .         (Al-Bakri, 2012,4) االنحراف  إلىأدت 
  االقتصادية،   من خالل دراسة وتحليل الخطط المرسومة للوحدة   مرحلة دراسة الخطة العامة والخطط التفصيلية:.  6

وموارد مع إمكانات  بدقة ومطابقتها  عالية و وسبل تحقيقها بكفاءة    هدافوائها على األيمكن معرفة دقة احت
 (. Jawad,2011,905)  الت وغيرها من المؤشراتوالمكائن واآل  والعاملين  الطاقات  الحقيقية من حيث  المنشأة

 االقتصادي.  داءالمبحث الثاني: اإلطار النظري لمعايير تقييم كفاءة األ
ترتكز على معايير ومقاييس عديدة تبرهن قدرة الوحدة اإلنتاجية على تحقيق    داءتقييم كفاءة األإن عملية  

 المرسومة، ومن هذه المعايير  هدافاأل
 معايير الطاقة اإلنتاجية  .1

معين    بأنها إمكانية انتاج حجم معين من السلع أو البضائع بمختلف أنواعها وحتى الخدمات في مكان فتعر 
إ بكمية اإلنتاج والتكاليف واألرباح    أهميةن  أو ضمن وحدة زمنية معينة،  الطاقة اإلنتاجية كونه يرتبط  معيار 

الوحدة الوا انخفضت كلفة  القدرة اإلنتاجية  إذ كلما زادت  الثابتة من خالل توزيع والمبيعات،  التكاليف  حدة من 
وحدات    إجمالي على  التكاليف  أمثل    أكبرهذه  بشكل  اإلنتاجية  الطاقة  استغالل  يتم  -Al) عندما 

Tamimi,2021,32 .) 
 عدة مستويات وهي: إلى ويمكن تقسيم الطاقة اإلنتاجية على مستوى الوحدة االقتصادية 

هي قدرة الوحدة االقتصادية على اإلنتاج بأقصى سرعة ممكنة وبدون  أ. الطاقة اإلنتاجية التصميمية)النظرية(:  
لموارد االقتصادية  م بلوغها بواسطة استغالل ا %، إذ يت  100توقف في ظروف عمل مثالية وتساوي بحدود  

-Al) يقه عمليا، ويمثل غاية مستهدفةوالبشرية استغالل تاما وبدون توقف. وهذا النوع من الطاقة يصعب تحق

Mamari,2010,147.) 
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تتمثل بالقدرة اإلنتاجية خالل مدة زمنية معينة لمواصفات إنتاج ثابتة مع افتراض ب. الطاقة اإلنتاجية القصوى:  

وتوفر  مدربة  عاملة  وأيدي  وقائية  ثابتة  صيانة  لإلنتاج،  المساعدة  العوامل  من  متكاملة  مجموعة  توفر 
ات السلعية المطلوبة، معنى ذلك أن هذه الطاقة يمكن تحقيقها عمليا في ظل سالمة الشروط الفنية  المستلزم

 (.Al-Naati,2017,26) خرى والمستلزمات األ
الصناعية أو الوحدة االقتصادية، والتي    المنشأة  إدارة هي الطاقة المخططة من قبل  ج. الطاقة اإلنتاجية المتاحة:  

طروحا منها االختناقات التي تحدث داخل األقسام أو المراكز اإلنتاجية، وتقاس تعبر عن الطاقة القصوى م
على أساس القدرة اإلنتاجية ألضعف مرحلة أو عملية انتاجية وهذا يعني أن الطاقة المتاحة تتطابق مع الطاقة  

 (.Al-Issawi,2008,259القصوى في حالة عدم وجود اختناقات )
تتمثل بكمية اإلنتاج المستهدف من السلع والخدمات خالل مدة الخطة االقتصادية،    د. الطاقة اإلنتاجية المخططة:

المرسومة للوحدات االقتصادية من جهة ومدى واقعية وموضوعية    هدافوتعكس الطاقة المخططة لتحقيق األ
 (.Bunyan,1980,49)أخرى األسس المعتمدة في وضع تلك الخطط من جهة 

العملية)الفعلية(:   الطاقة  اإلنتاج  ه.  مستوى  يجعل  اإلنتاجية  للطاقة  المفهوم  التصميمية   أقلهذا  الطاقة  من 
مال ألسباب طبيعية ال يمكن تالفيها مثل صيانة وتصليح اآلالت للمنشآت، نتيجة لضرورة توقف اآلالت والع

واإلجازات والعطل الرسمية للعمال، وال يأخذ بنظر االعتبار التعطل الذي قد ينشأ نتيجة لتقليص الطلب على  
المنتجات من العمالء، أي أنها تمثل مستوى المخرجات االدنى من مستوى الطاقة النظرية، وهي تعمل مع  

قابلية التحقيق عندما نأخذ بعين االعتبار التوقف الخارج عن اإلرادة أو التوقف الذي ال يمكن اجتنابه معيار 
(من الطاقة التصميمية)أو النظرية(، وإن الفجوة  %85)إلى(%75أو غير متوقع، وتشكل الطاقة العملية من)

البالغة نحو) التصميمية والطاقة العملية  الطاقة  التوقفات (ناتجة عن  %25-% 15بين  األخذ بنظر االعتبار 
( اإلنتاجية  الوحدة  أو  اإلنتاجي  الخط  لها  يتعرض  قد  التي  العطالت  بعض  بتصليح  -Alالخاصة 

Obaidi,2013,10-11.) 
 . معيار اإلنتاجية 2

النمو االقتصادي كهدف محوري للسياسات االقتصادية، إذ تعد   أهميةدراسة وتقييم اإلنتاجية من    أهميةتنبع  
ة بشقيها الجزئي والكلي أهم مصادر النمو االقتصادي. أي أن اإلنتاجية تتعلق بفاعلية استخدام المدخالت  اإلنتاجي

والتكنولوجيا المرتبطة بالعالقة اإلنتاجية ومقدار ما تنتجه الوحدة الواحدة من عوامل اإلنتاج. وفي هذا الخصوص  
 فإنه عادة ما يميز بين نوعين من مفاهيم اإلنتاجية:

بأنها العالقة بين الناتج وجميع عناصر اإلنتاج التي استخدمت في الحصول عليه. وهي    نتاجية الكلية:اإل   *
ذ تكون المخرجات هي كافة السلع والخدمات، أما المدخالت فهي موع المخرجات ÷مجموع المدخالت(، إ)مج

وتحسب بالكميات أي محسوبة عناصر اإلنتاج المتكونة من )المواد األولية ورأس المال والعمل والتنظيم(.  
 تجانس.  أكثربعدد الوحدات المنتجة، أو تحسب بالقيمة وتكون 
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وهي حساب العالقة بين الناتج الكلي مع عنصر واحد من عناصر اإلنتاج، وتقاس بقسمة    اإلنتاجية الجزئية:  *

اإلنتاجية الجزئية من خالل كونها تعبيرا دقيقا    أهميةقيمة أحد المكونات أو العناصر، وتبرز    إلىالناتج الكلي  
 (.Al-Tamimi, 2021,35-36وتفصيال إلنتاجية كل عامل من عوامل اإلنتاج. )

  من المؤشرات االقتصادية المهمة التي تعبر عن قيمة ما  امؤشرً تعد القيمة المضافة  معيار القيمة المضافة: -3
 على المواد األولية والخدمات التي استخدمتها.  المنشأةأضافته الوحدة االقتصادية أو  

 اآلتي.مة المضافة فهي على النحو باستخدام معيار القي  داءأما المؤشرات المستخدمة لقياس كفاءة األ
 المستلزمات الخدمية(.قيمة المستلزمات السلعية قيمة ) -= قيمة اإلنتاج ة جماليالقيمة المضافة اإل

 االندثار.-ةجمالي= القيمة المضافة اإلالقيمة المضافة الصافية 
 الرواتب واألجور.  –القيمة المضافة الصافية الفائض االجتماعي= 

تظهر الكفاءة اإلنتاجية للوحدة الصناعية من خالل درجة التصنيع، ويقصد بها مدى   . معيار درجة التصنيع:4
تاجية على رفع قيمة المنتجات النهائية من جراء استخدامها لمستلزمات اإلنتاج، وعليه فإنها  قدرة الوحدة اإلن

الكفاءة والتقنين في استخدام المواد األولية ومستلزمات اإلنتاج، أي أنها تحقق مستوى من اإلنتاج   إلىتشير  
و مستوى مستلزمات اإلنتاج،  أقدر نفسه من من اإلنتاج بال أكبرقدر من مستلزمات اإلنتاج أو مستوى  أقلب

قدر من مستلزمات اإلنتاج، يظهر هذا المؤشر الدرجة التي بلغتها الوحدة االقتصادية    أقلمن اإلنتاج ب  أكبر
 (.Al-Hussein,2021,22في تصنيع المواد التي استخدمت في اإلنتاج )

الكبيرة في عملية   هميةات ذات األعد من المؤشر ي. معيار معدل العائد على رأس المال المستثمر)الربحية(:  5
التقييم االقتصادي لما له من دور فعال في تقديم مقاييس ُتعبر عن مدى التقدم في استعمال األموال المستثمرة  

 (.                Abdullah,1999,19سواء في المشروعات الخاصة أو االستثمارية )
الوظيفي   داءلقد اهتم الفكر اإلداري والتنظيمي بموضوع كفاءة األ   . معيار تدريب الموظفين وتنمية قدراتهم:6

إليه من رؤى و   إلى ها والوصول  أهدافنتيجة ارتباطه بكفاءة المنظمات في تحقيق   ن  ، إذ إأهداف ما تصبو 
و كمية االنتاج للعامل الواحد مقدرة بوحدة زمنية محدد، وهو يمثل العاملين يمثل مخرجات أ  أداءمفهوم كفاءة  

 Abu)     المتعلقة بعمله أيا كانت طبيعة هذا العمل    هدافانعكاس لمدى قدرته من عدمها في تحقيق األ

Jleida, 2018,35.) 
الحواسيب:  7 استخدام  معيار  المتعلقة .  للتقنيات  االقتصادية  الوحدات  استخدام  مدى  يوضح  المعيار  هذا 

التي   الخاصة  المقاييس  من  المقياس  هذا  فيعد  الوحدة  بالحواسيب  استخدام  مدى  معرفة  يتم  خاللها  من 
 االقتصادية ألساليب تقنية متطورة في اإلنتاج.

القصوى في المجاالت المختلفة   هميةيعد من المعايير الحديثة ذات األ. معيار االنفاق على الوسائل الوقائية:  8
الحفاظ على    إلى تي تهدف  باألخص مجال الصناعة، إذ ُيعنى هذا المعيار بمجموعة من القواعد والنظم ال

األفراد والممتلكات من خطر اإلصابة والتلف، وتدخل الوسائل الوقائية في كافة مجاالت الحياة بقصد منع أو  
اتباع اإلجراءات    أهميةتقليل حوادث العمل ومنع أو تقليل احتماالت اإلصابة باألمراض المهنية، بذلك تظهر  
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ويعد مظهرا من مظاهر التطور اإلداري والتخطيط االقتصادي   ،قتصاديةالوقائية واالهتمام بها في أي وحدة ا

 (.Al-Chalabi and Al-Tai, 2009,202-213الناجح. )
 

   ( 2020-2018بادوش/ التوسيع للمدة) أسمنتلمعمل  داءتقييم كفاءة األ الفصل الثاني:
 المعايير الكالسيكية المبحث األول:

 معيار اإلنتاجية الجزئية    -1
يوضح هذا المؤشر مدى مساهمة الوحدة النقدية الواحدة من رأس المال المستثمر لدى    :أ: إنتاجية رأس المال

المعمل في خلق مقدار معين من قيمة اإلنتاج خالل مدة زمنية معينة، وذلك بقسمة قيمة اإلنتاج 
 اجية.على قيمة رأس المال المستخدم في العملية اإلنت

 ( 2020- 2018بادوش التوسيع للمدة)   أسمنت اإلنتاجية الجزئية/إنتاجية رأس المال لمعمل  : (1جدول )
2/1=3 2 1  

 األعوام  قيمة االنتاج / مليون دينار  قيمة رأس المال/ مليون دينار  إنتاجية رأس المال 

4.275 22000.00 94050 2018 

4.531 21884.70 99180 2019 

4.399 21766.12 95760 2020 

 أسمنت الشمالية/معمل    سمنتاألن باالعتماد على البيانات السنوية لمعاونية  الجدول من إعداد الباحثي  المصدر:
 بادوش التوسيع.

يالحظ من البيانات المثبتة في الجدول أعاله لقياس إنتاجية رأس المال أن إنتاجية رأس المال كانت    
نسبة خالل مدة الدراسة،  نتيجة النخفاض بسيط     أقل( دينار لكنها  4.27إذ بلغت النسبة) ،2018جيدة في عام

في قيد الترميم والتطوير لما تعرض له   ، ويعزى هذا االنخفاض بسبب أن المعمل كانجماليفي قيمة اإلنتاج اإل
المحافظة في عام  التي جرت أثناء تحرير  العسكرية  العمليات  المجموعات    2017من دمار بسبب  من سيطرة 

ع في قيمة االنتاج اإلجمالي (دينار وهذا نتيجة ارتفا4.531إذ بلغت النسبة)  2019اإلرهابية، لكنها ارتفعت في عام
أعلى  ا   وهي  المستثمرنسبة طول مدة  المال  لرأس  المرتفعة مؤشر جيد  النسبة  ويعزى هذا    ،لدراسة، وتعد هذه 

حركة األعمار التي حصلت في المحافظة، لكنها عادت    إلى دائه و النشاط الجيد للمعمل وكفاءة أ  إلىاالرتفاع  
الوضع    ( بسبب جائحة كورونا التي كان لها أثر على4.35)  اذ بلغت النسبة2020وانخفضت نسبيًا في عام

 االقتصادي والتسويقي بصورة عامة.
     

 ب: إنتاجية االجر     
ب  مقارنة  المنفذ  االنتاج  وقياس  المدفوعة،  األجور  إنتاجية  المؤشر  هذا  والرواتب    إجمالييوضح  األجور 

الرواتب واالجور، إذ كلما ارتفعت النسبة  إجماليوالمكافآت المدفوعة للعاملين، وذلك بقسمة قيمة اإلنتاجية على 
 دل ذلك على مدى ارتفاع ومساهمة إنتاجية األجور في خلق قيمة اإلنتاج والعكس صحيح.       
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 (2020-2018بادوش التوسيع للمدة ) أسمنتاالنتاجية الجزئية / انتاجية االجر لمعمل : (2جدول )

2/1=3 2 1  

 األعوام  قيمة اإلنتاجية / مليون دينار  مليون دينار  / الرواتب واألجور إجمالي إنتاجية االجر 

14.317 6568.75 94050 2018 

15.086 6573.98 99180 2019 

14.569 6572.83 95760 2020 

 أسمنت الشمالية/معمل    سمنتن باالعتماد على البيانات السنوية لمعاونية االالجدول من إعداد الباحثي  المصدر:
 بادوش التوسيع.                                                                                

ور التي دفعت للعاملين لدى المعمل،  الرواتب واألجور المدفوعة اي ما انتجته األج  إجماليتمثل إنتاجية األجر  
هو   2019جر كانت مرتفعة على طول أعوام الدراسة، لكن يعد عامتائج الجدول نالحظ أن إنتاجية األحسب ن بو 

نسبة خالل مدة الدراسة، ويعزى هذا االرتفاع بسبب زيادة االنتاج    أعلى(وهي  15.08األفضل، إذ بلغت النسبة)
ارتفاع األجور،    إلىأدت بدورها  توزيع حوافز ومكافآت    إلىادة نسبة هذا األخير أدى  زيفي العام نفسه، و   جمالياإل

دل ذلك على ارتفاع إنتاجية األجور أي ارتفاع مساهمتها في خلق    جماليوكلما كان هناك زيادة في اإلنتاج اإل
 قيمة اإلنتاج النهائي.   

 ج: إنتاجية العامل   
يوضح هذا المؤشر متوسط إنتاجية العامل في الوحدة االقتصادية في مدة زمنية معينة، وذلك بقسمة قيمة 

 اإلنتاج على عدد العاملين المساهمين في عملية اإلنتاج.                                         
 ( 2020-2018بادوش التوسيع للمدة ) أسمنتانتاجية العامل لمعمل : (3جدول )

2/1 =3 2 1  

 األعوام  قيمة اإلنتاجية / مليون دينار  عدد العاملين   إجمالي انتاجية العامل/ دينار لكل موظف 

99000000 950 94050 2018 

99180000 1000 99180 2019 

96825075.834 989 95760 2020 

 أسمنت الشمالية/معمل    األسمنتن باالعتماد على البيانات السنوية لمعاونية  الجدول من إعداد الباحثي  المصدر:
 بادوش التوسيع.                                                                                

النظر       العمل في معمل)3)   الجدول  إلى عند  إنتاجية  إذ    بادوش  أسمنت( يتبين وجود كفاءة  التوسيع(، 
، واستمرت انتاجية العامل 2018(دينار لكل موظف في عام  99000000يالحظ أن إنتاجية العامل بلغت نسبة)

زيادة في    إلىوهذا بدوره أدى    2019دينار لكل موظف في عام  ( 99180000)   ذ بلغت النسبة، إفي االرتفاع
الذي يدخل    سمنتالحاجة المتزايدة لمادة اال  إلىعامل  ، ويعزى هذا االرتفاع في إنتاجية الجماليقيمة اإلنتاج اإل

كميات كبيرة ومتزايدة من   إلىحاجة سد الموصل    إلىفي عملية البناء، بسبب زيادة حركة األعمار باإلضافة  
  إلى من محافظة نينوى     سمنتتصدير مادة اال  إلىالذي يدخل في عملية تحشية السد باإلضافة    سمنتمادة اال
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العرا به  محافظات  يتمتع  الدين بسبب ما  صالح  المثال محافظة  على سبيل  الموصل من    أسمنتق  محافظة 

التي يقوم    سمنتن مادة االللمعامل المنافسة،  فضاًل عن أ  سمنتاألمواصفات جودة نوعية تفوق مواصفات مادة  
.  سمنتاأللب على هذا النوع من  إذ يزداد الط  فائق النعومة(  أسمنتبادوش توسيع(هي مادة)  أسمنتبإنتاجها)معمل  

فانخفضت إنتاجية العامل نسبيًا، ويعزى    2020ما في عام . أ2019ي عامنسبة لها ف  أعلىإنتاجية العامل بلغت  و 
العمال بمرض كورونا وزيادة معدل متوسط    إلىالسبب   العملية اإلنتاجية بسبب اصابة بعض  االنخفاض في 

لتوقفات بسبب االعطال وتوقفات الصيانة وادارية كغياب السيطرة على  فنية كا  أخرى االجازات المرضية وأسباب  
العاملين وتغيبهم، ولتالفي الخلل يتطلب األمر وضع برنامج عمل وفق جدول زمني معين يلتزم به كافة العاملين  

           كذلك تأهيل مهاراتهم وتطويرها. و 
 د: إنتاجية المواد

المواد االولية المستخدمة،  يوضح هذا المؤشر مقدار اإلنتاج الذي تم الحصول عليه مقابل كل وحدة من 
وكذلك يوضح هذا المؤشر كفاءة استخدام المواد األولية بما تحققه الوحدة النقدية المصروفة على الخامات والمواد  

من قسمة قيمة اإلنتاج على قيمة المواد المستخدمة  األولية في كمية أو قيمة اإلنتاج، ويتم قياس إنتاجية المواد  
 ن اإلنتاجية عالية للمواد االولية والعكس صحيح.                                         إذ كلما ارتفعت النسبة يعني ذلك أفي عملية اإلنتاج، 

 ( 2020-2018بادوش التوسيع للمدة ) أسمنتإنتاجية المواد لمعمل : (4) جدول

  أسمنتالشمالية/معمل    األسمنتن باالعتماد على البيانات السنوية لمعاونية  المصدر: الجدول من إعداد الباحثي
 بادوش التوسيع.     

تكاليف استخراج المواد االولية من  تم من المقالع، و ي   سمنتن استخراج المواد االولية الضرورية إلنتاج االإ
من تكاليف استخراج المواد األولية، ومن خالل الجدول يتبين أن   كبرصخور كلسية وطين واتربة تحتل الجزء األ

  أعلى (وهي  7.25ذ بلغت النسبة)إ  2019، ثم ارتفعت في عام2018عام   (في6.88نسبة إنتاجية المواد بلغت)
اج ن االرتفاع في إنتاجية المواد كان بسبب زيادة كميات المواد األولية ومستلزمات اإلنتالدراسة، وإ  نسبة طول مدة

أدت   بدورها  التي  اإلنتاجية  العملية  في  اإل  إلىالداخلة  االنتاج  في   ،جماليزيادة  نسبيًا  وانخفضت  عادت  ثم 
انخفاض كميات المواد األولية وكميات مستلزمات    إلى(، ويعزى السبب في ذلك  7.00إذ بلغت النسبة)  ،2020عام

 اإلنتاج المستخدمة في العملية االنتاجية. 
 
 

2/1=3 2 1  

 األعوام  قيمة اإلنتاجية / مليون دينار  قيمة المواد )المستلزمات السلعية( مليون دينار  إنتاجية المواد 

6.885 13658.16 94050 2018 

7.258 13663.21 99180 2019 

7.009 13661.34 95760 2020 
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 االنتاجية الكلية   معيار-2

نها سترتفع كلما ارتفع الناتج مع بقاء حجم العوامل  ، إذ إترتبط اإلنتاجية الكلية بعالقة طردية مع الناتج
العملية   ثابتة،  خرى األ في  الداخلة  المستخدمات  قيمة  على  اإلنتاج  قيمة  قسمة  خالل  من  إليها  التوصل  ويتم 

 االنتاجية. 
 ( 2020-2018بادوش التوسيع للمدة ) أسمنتاإلنتاجية لمعمل : (5جدول)

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

اإلنتاجية  
 الكلية 

قيمة المستلزمات     
 مليون دينار 

 قيمة المواد 
 مليون دينار 

الرواتب   إجمالي
 واألجور مليون دينار 

قيمة رأس المال    
 مليون دينار 

قيمة اإلنتاجية  
 مليون 

 األعوام 

2.227 42226.91 13658.16 6568.75 22000.00 94050 2018 

2.354 42121.90 13663.21 6573.98 21884.70 99180 2019 

2.279 42000.30 13661.34 6572.83 21766.12 95760 2020 

 أسمنت الشمالية/معمل    األسمنتباالعتماد على البيانات السنوية لمعاونية    الجدول من إعداد الباحثين  المصدر:
 بادوش التوسيع.                                                                                

، كما نالحظ أن هذه  2018(دينار في عام2.22الكلية بلغت نسبة)ر ( يتبين أن اإلنتاجية  5)  ومن الجدول
 أعلىأن كل وحدة نقدية تنفق في اإلنتاج يأتي بما يقابلها  من الواحد وهو مؤشر جيد للمعمل، وتعني    أعلىالنسبة  

دينار،    ( 2.34)   إذ بلغت النسبة  2019من الواحد الصحيح في العام نفسه، ثم ارتفعت اإلنتاجية الكلية في عام
فضل نسبة خالل مدة الدراسة، والسبب من الواحد الصحيح وتعتبر أ  أعلىكما نالحظ أن هذه النسبة أيضا كانت  

نتاج في العام مقارنة بقيمة اإل 2019في عام أكبرانخفاض كميات مستلزمات اإلنتاج بصورة  إلىلك يعود في ذ
.  2019قوى انخفاض في كميات مستلزمات اإلنتاج مقارنة بقيمة اإلنتاج كانت في عامنفسه، مع مالحظة أن أ

من الواحد الصحيح.    أعلىهي أيضا  ( و 2.26إذ بلغت النسبة)   2020ثم انخفضت اإلنتاجية الكلية نسبيًا في عام
  ، وهذا يعد من الواحد الصحيح  أعلى كانت اإلنتاجية الكلية    ة لسنوات الدراسة الثالثجماليومن خالل النظرة اإل

 في صالح نشاط المعمل.    اممتازً  امؤشرً 
 معيار القيمة المضافة -3

الوحدة االقتصادية ودورها في    أهميةنه يعكس  معايير الشاملة والمهمة أليعد معيار القيمة المضافة من ال 
 االقتصاد الوطني، كما يعد من أفضل المعايير االجتماعية لتقييم المشروعات الصناعية. 
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 2020-2018التوسيع للمدة  بادوش أسمنتالقيمة المضافة لمعمل : (6جدول )

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

الفائض االجتماعي  
 مليون دينار / 

القيمة المضافة  
الصافية /مليون  

 دينار

القيمة المضافة  
ة /مليون  جمالياإل

 دينار

  إجمالي 
الرواتب  

واألجور/مل 
 يون دينار 

قيمة  
االندثار  

مليون  / 
 دينار

قيمة  
المستلزمات  
الخدمية  

 مليون دينار / 

قيمة  
المستلزمات  
السلعية  

مليون  / 
 دينار

قيمة  
االنتاج  

 مليون / 

 األعوام 

73565.44 80134.20 80249.49 6568.75 115.29 142.33 13658.16 94050 2018 

78677.75 85251.74 85370.32 6573.98 118.58 146.45 13663.21 99180 2019 

75260.55 81833.39 81953.36 6572.83 119.96 145.28 13661.34 95760 2020 

 أسمنت الشمالية/معمل    سمنتن باالعتماد على البيانات السنوية لمعاونية االالجدول من إعداد الباحثي  المصدر:
 بادوش التوسيع.

، ا( دينارً 80249498090ة بلغت نسبة )جماليأن القيمة المضافة اإل  2018حظ في عام ( نل6من الجدول)
في   ا( دينارً 85370323890ذ بلغت النسبة )ها، إوهذه القيمة جيدة بالنسبة لإلنتاج الفعلي، ثم ارتفعت القيمة ذات

االرتفاع   إلىة  جمالينسبة طول مدة الدراسة ويعزى هذا االرتفاع في القيمة المضافة اإل  أعلىوتعد    2019عام
 ،مات السلعية والمستلزمات الخدمية، ثم انخفضت نسبياً و كمية اإلنتاج مقارنة بقيمة المستلز الملحوظ في قيمة أ

 .  2020في عام   ا( دينارً 81953365530إذ بلغت النسبة )
أما القيمة المضافة الصافية يمكن الحصول عليها من استبعاد قيمة االندثارات. إذ بلغت القيمة المضافة  

نسبة) القيمة    ديناًرا(  80134201090الصافية  ارتفعت  ثم  عام  ،  في  النسبة 2019ذاتها  بلغت  إذ   ،
ويعزى هذا االرتفاع في القيمة المضافة الصافية    ،نسبة طول مدة الدراسة  أعلى، وتعد  ديناًرا    (85251740890)

االرتفاع الملحوظ في قيمة او كمية اإلنتاج مقارنة بقيمة المستلزمات السلعية والخدمية وقيمة االندثار، ثم   إلى
 .    2020( دينار في عام81833397530)بلغت النسبة  انخفضت نسبيًا إذ

الفائض االجتماعي عن    إلىويمثل الفائض االجتماعي العائد الذي يحصل عليه المجتمع ،ويمكن التوصل  
  2018( نالحظ أن في عام7طريق طرح الرواتب واألجور من القيمة المضافة الصافية ومن الجدول والمخطط)

         (، 78677754290بلغت النسبة ) ا ،ثم ارتفع فدينارً   ( 73565448790)  بلغ نسبةكان الفائض االجتماعي قد  
االرتفاع الملحوظ في   إلىويعزى هذا االرتفاع في الفائض االجتماعي  ،نسبة طول مدة الدراسة  أعلىوتعد  ،ديناًرا

الخدمية وقيمة االندثار والرواتب واألجور  و كمية اإلنتاج مقارنة بقيمة المستلزمات السلعية والمستلزمات  قيمة أ
سبب هذا االرتفاع الكبير . و 2020ينار في عام ( د 75260558830)  إذ بلغت النسبة  ،،ثم انخفض الفائض نسبياً 

وااليجابي يعود لالرتفاع في مستوى اإلنتاج وتزايد مستويات الطلب على منتجات المعمل، فضال عن تغلب إنتاج  
 لى المنتجات المستوردة بشكل تنافسي قوي.   ع األسمنتالمعمل من 
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 مؤشر درجة التصنيع                                              -4

يقيس هذا المؤشر الدرجة التي بلغها المعمل في تصنيع المواد التي استعملها في العملية اإلنتاجية، ويتم 
، إذ كلما  %100التوصل إليها من خالل قسمة قيمة المستلزمات السلعية على قيمة اإلنتاج ثم ضرب الناتج في 

 صنيع، والعكس صحيح.                  كانت نسبة ودرجة المؤشر منخفضة دل ذلك على االفضلية في درجة الت
 2020-2018بادوش التوسيع للمدة  أسمنتدرجة التصنيع لمعمل : (7جدول)

100(×2/1=)3 2 1  

 مؤشر درجة التصنيع % 
قيمة اإلنتاجية /مليون  

 دينار 

قيمة المستلزمات السلعية /    
 مليون دينار 

 األعوام 

14.522 94050 13658.16 2018 

13.776 99180 13663.21 2019 

14.266 95760 13661.34 2020 

 أسمنت الشمالية/معمل    سمنتن باالعتماد على البيانات السنوية لمعاونية األالجدول من إعداد الباحثي  المصدر:
 التوسيع.                                                           بادوش
ومتقاربة مع مالحظة   كانت منخفضة عبر السنوات الثالث  يتضح أن درجة التصنيع  (7من خالل الجدول ) 

إ االنخفاض،  التصنيعمستوى  درجة  انخفضت  كلما  معمل    ذ  نشاط  كفاءة  على  التوسيع،   أسمنتدل  بادوش 
ما   اذ، إنسبة  أعلىتعتبر    2018االمثل للموارد وتحسين نوعية المستلزمات اإلنتاجية، لكنها في عامواالستغالل  

عام في  انخفضت  لكنها  الدراسة،  مدة  خالل  الالحقة  للسنوات  التصنيع  درجة  مع  مقارنتها  بلغت    2019تم  إذ 
النسبة  % 13.77النسبة) يد  أقل( وتعد هذه  الدراسة، وهذا  التصنيع وافضل نسبة خالل مدة  في  على تحسن  ل 

واستخدام مستلزمات اإلنتاج بكفاءة عالية، إذ يتضح من هذه النسبة المنخفضة في درجة التصنيع زيادة المستلزمات 
قليال في عام النسبة  بالعام نفسه في قيمة اإلنتاجية، ثم عادت وارتفعت  إذ بلغت   2020السلعية وقابلها زيادة 

في االستغالل األمثل  ابسيطً  االرتفاع القليل في درجة التصنيع أن هناك هدرً ( ويتضح من هذا ا% 14.26النسبة)
 للموارد.   

 معيار العائد على رأس المال -5
لتقييم كفاءة الوحدة االقتصادية في استخدام رأس المال، فهو أحد المؤشرات المالية التي    أداة يعد هذا المعيار  

تعكس مساهمة رأس المال في تحقيق األرباح واإليرادات، ويتم التوصل اليه من خالل قسمة الربح الكلي على  
 . %100التكاليف الكلية ثم ضرب الناتج في 
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 (. 2020-2018بادوش التوسيع للمدة) أسمنتلمعمل العائد على رأس المال : (8) جدول

100(4 /3=)5 4 2-1=3 2 1  

معدل العائد على 
 االستثمار % 

رأس المال المستثمر  
 مليون دينار /

الربح الكلي /مليون  
 دينار 

التكاليف الكلية  
 مليون دينار  /

اإليراد الكلي  
 مليون دينار /

 األعوام 

364.246 22000.00 80134.20 13915.79 94050 2018 

389.549 21884.70 85251.74 13928.25 99180 2019 

375.966 21766.12 81833.39 13926.60 95760 2020 

 أسمنت الشمالية/معمل    سمنتن باالعتماد على البيانات السنوية لمعاونية األالجدول من إعداد الباحثي  المصدر:
 التوسيع.                                                      بادوش

( الخاصة بمعيار معدل العائد على االستثمار تبين أن  8)   بعد االطالع على البيانات المثبتة في الجدول 
(،  80134201090)   2018حيث بلغت األرباح في عام   ، وعلى طول مدة الدراسة  امعمل التوسيع حقق ارباحً 

إذ بلغ الربح    2019(للوحدة النقدية الواحدة)دينار(، ثم ارتفعت االرباح في عام% 364.24د بنسبة )ومعدل عائ
( للوحدة النقدية الواحدة)دينار(، وذلك بسبب ارتفاع عوائد  %387.50( ومعدل عائد بنسبة )85251740890)

 ا مؤشر جيد لنشاط المعمل.  المعمل وذلك من خالل ارتفاع قيمة المبيعات بسبب زيادة الكميات المنتجة وهذ
 

 المعايير الحديثة  المبحث الثاني:
 : معيار تنمية قدرة العاملين 1

 من المعايير االقتصادية الحديثة  يعد هذا المؤشر 
الالزمة ألذ يقصد  إ المهارات والمعارف  التي يحصل بها األفراد على  العملية  وظائفهم بكفاءة، ويتم   داءبه 

على   تقوية  دورات  الداخلين  الموظفين  عدد  قسمة  خالل  من  اليه  الوحدة    إجماليالتوصل  في  الموظفين  عدد 
 . %100االقتصادية ثم ضرب الناتج في

 . 2020-2018بادوش التوسيع للمدة  أسمنتالدورات التدريبية لمنتسبي معمل  : (9) جدول
3 2 1  

الكادر%   إلىنسبة الدورات التدريبية 
100 ×2/1 =3 

 األعوام  عدد الموظفين الداخلين دورات  عدد الموظفين   إجمالي

1.578 950 15 2018 

2.3 1000 23 2019 

3.336 989 33 2020 

  أسمنتالشمالية/معمل    سمنتسن باالعتماد على البيانات السنوية لمعاونية األالجدول من إعداد الباحثي-  المصدر:
 بادوش التوسيع.        
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  15فقد كان هناك    ،كان هناك دورات تدريب وتطوير طول مدة سنوات الدراسة  ه( بأن9)   يستدل من الجدول

موظفا   23فقد كان هناك    2019، أما في عام2018في عام   ( %1.57موظفا داخال في دورات تدريبية بنسبة )
موظفا داخال في    33إذ كان هناك    ، 2020(، ومن ثم زاد العدد في عام% 2.3)  داخال في دورات تدريبية وبنسبة

للموظفين. مما يتضح عدم    جمالي(، وهذه النسب منخفضة مقارنة مع العدد اإل%3.36دورات تدريبية بنسبة )
 اهتمام المعمل في برنامج التدريب والتطوير.

 
 والمشتغلين بالحاسبة: مؤشر استخدام الحواسيب /عدد الحواسيب 2

يوضح هذا المؤشر مدى استخدام الوحدات االقتصادية للتقنيات الحديثة المتعلقة بالحواسيب فيعد هذا المقياس 
المقاييس الخاصة التي من خاللها يتم معرفة مدى استخدام الوحدة اإلنتاجية ألساليب تقنية متطورة في  من 

 خالل الصيغة اآلتية: اإلنتاج، ويمكن حساب هذا المعيار من 

                 عدد الحواسيب                          عدد الحواسيب لكل موظف = 

إجمالي    الموظفين 
×100 % 

 
 2020-2018للمدة  بادوش التوسيع أسمنتمعمل عدد الحواسيب لكل موظف في : (10جدول )

3 2 1  

 عدد الحواسيب لكل موظف% 
100 ×2/1 =3 

 األعوام  عدد الحواسيب  عدد الموظفين   إجمالي

6 950 57 2018 

6.6 1000 66 2019 

7.077 989 70 2020 

 أسمنت الشمالية/معمل    سمنتاألن باالعتماد على البيانات السنوية لمعاونية  الجدول من إعداد الباحثي  المصدر:
 بادوش التوسيع.   

                                                                              
 ( ثم ارتفعت النسبة في العام%6كانت )  2018 ( أن حصة الموظف الواحد في العام10يستدل من الجدول)

  ( وهي األفضل خالل مدة %7.07( ثم استمرت في االرتفاع تدريجيا حتى أصبحت ) %6.6)  إلى لتصل    2019
 الدراسة.     

 : معيار اإلنفاق على الوسائل الوقائية  3
العمل،    أداءيهتم هذا المعيار بالحفاظ على سالمة وصحة الفرد من المخاطر التي قد يتعرض لها بسبب  

هذا المعيار من  إلى وذلك بتوفير بيئة عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو األمراض المهنية، ويتم التوصل 
 .  %100ة ثم ضرب الناتج في جمالياإلنفاق على الوسائل الوقائية على التكاليف اإلخالل قسمة 

 



  لمعمل أسمنت بادوش..........  داء تقييم كفاءة األ       .            
 

 العبادي والدباغ     

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمية الرافدين )

  .pp(87-106، ص. ) 2023Marchنيسان ،  .No(137، ع ) Vol(42مج )

103 
 

 
 
 
 2020-2018بادوش التوسيع للمدة  أسمنتالوسائل الوقائية لمعمل : (11) جدول

100(×2/1) =3 2 1  

نسبة اإلنفاق على الوسائل  
 الوقائية% 

ة /    جماليالتكاليف اإل
 مليون دينار 

الوسائل الوقائية  اإلنفاق على 
 مليون دينار /

 األعوام 

0.090 13915.79 12.60 2018 

0.092 139282.59 12.90 2019 

0.091 139246.02 12.80 2020 

 أسمنت الشمالية/معمل    سمنتاألن باالعتماد على البيانات السنوية لمعاونية  الجدول من إعداد الباحثي  المصدر:
 التوسيع.                                                                    بادوش

نوعين من    سمنتناعة األصعن  ينتج  ت الملوثة للبيئة بشكل كبير، إذ  من الصناعا  سمنتألاتعد صناعة  
د االولية والطحن  الملوثات الغازية االول دقائق الغبار المتطاير من جميع المراحل اإلنتاجية )الطحن األولي للموا

، إذ الثانوي ومرحلة التعبئة للمنتوج ودقائق الكلنكر المترسبة مع غازات االحتراق(،  والنوع الثاني غازات االحتراق
النتروجين وأكاسيد   أسمنتمعمل    يستخدم  إ الغازات بأكاسيد  النفط االسود كوقود، وتتمثل هذه  التوسيع  بادوش 

متفاعل، الغير  المحترقة واالوكسجين  غير  وكسيد الكربون والهيدروكربونات  اول االكبريت وثاني اوكسيد الكاربون و 
وهي بقايا حجر الكلس والتي يتم تدويرها ودقائق   ، ينتج عنها ملوثات الصلبة  سمنت أن صناعة اال  فضاًل عن 

وهي عبارة عن قلويات يتم التخلص منها بعملية الطمر، ويستدل من الجدول    ،الغبار المطروحة من المرسبات
معمل  على  (11) في  الوقائية  الوسائل  على  اإلنفاق  نسبة)   أسمنتأن  بلغت  قد  التوسيع   في  %0.09بادوش   )

نسبة بلغها المعمل  في    أعلى وهي تعد    2019، ( في عام%0.092إذ بلغت النسبة)  ،، ثم ارتفعت قليال2018عام
زيادة اإلنفاق    إلى دى  ، مما أزيادة كميات اإلنتاج في هذا العام  إلىاالنفاق على الوسائل الوقائية،  والسبب يعود  

فرها في معامل اهم الوسائل الواجب تو يطرة على الملوثات الغازية من أ ق السائعلى الوسائل الوقائية، وتتمثل طر 
اال ال  سمنتصناعة  بنوعيها)  الغبار  أ  ميكانيكية،وأهمها مرسبات  للتقليل من  الملوثات والكتروستاتيكية(  ثر هذه 

ع أبترسيبها وضمان  الذكر  للجو، والبد من  التوسيع يحتوي    أسمنتن معمل  دم تسربها  مرسبات على  بادوش 
كهربائية    (، ومنها مرسبات%70  -65)   كهربائية وميكانيكية )الكتروستاتيكية وفالتر( ذات كفاءة متوسطة حوالي

عدد) األ طواحن  2فراد  كهربائية  ومرسبات  )  سمنتاأل(،  )2عدد  عدد  الكسارات  ميكانيكية  ومرسبات   ،)1   ،)
(، ومرسبات ميكانيكية طواحين  2(، ومرسبات ميكانيكية االفران عدد )  2ومرسبات ميكانيكية طواحين المواد عدد )  

 .     (4(، ومرسبات ميكانيكية التعبئة عدد )2عدد ) سمنتاأل
 

 االستنتاجات  
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معاونية   عن  المتاحة  والمعلومات  البيانات  دراسة  /معمل    سمنتاألمن  التوسيع   أسمنتالشمالية  بادوش 

 النتائج اآلتية:  إلىوتحليل تلك البيانات فقد توصلت 
األفضل،    2019التوسيع حقق ارباحًا في األعوام الثالثة لمدة الدراسة، ويعد عام   بادوش  أسمنت. إن معمل  1

بادوش التوسيع على بقية  معمل    أسمنتوذلك الرتفاع قيمة وكمية اإلنتاج مقارنة بمستلزمات اإلنتاج مع تغلب  
الذي ينتجه معمل   ن النوع، إذ إللمعامل المنافسة له، لما يتمتع به من مميزات وجودة نوعية  سمنتأنواع األ
التوسيع هو نوع)   أسمنت النعومة(، كما أن    أسمنتبادوش    سمنت األالمنتج كله في معامل    سمنتاألفائق 

بادوش التوسيع حاصل   أسمنت وبأسعار مناسبة، مع ذكر مالحظة مهمة هو أن معمل  اً الشمالية يعد مدعوم
لجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، كما على شهادة الترخيص والسيطرة النوعية والجودة العراقية من ا 

 ( باإلضافة على شهادة االيزو.                                    BM.Tradaشركة )البريطانية،الحصل على شهادة الجودة الدولية من قبل 
ل أعوام الدراسة،  أفض 2019أن عام )رأس المال والعامل واألجر والمواد(  . تبين من مؤشرات اإلنتاجية الجزئية2

  سمنت األالمعمل، نلتمس هذا من البيانات الحسابية المعتمدة من معاونية    أداءإيجابية كفاءة    إلىإذ تشير  
بسبب أن   2019من عام   أقلكانت    2018ن االنتاجية الجزئية في عام أ  إلىن البيانات تشير  الشمالية، إذ إ

ثناء التحرير، إذ بدأ المعمل في العمل أ  ببعض االقسام(  % 100)   إلى  ( %70)   الدمار في المعمل كان بحدود 
تراجعت    2020ن البيانات الجزئية في عامأ   إلى (، كما تشير البيانات  2018و اإلنتاج والتجهيز في)شهر آذار 

تراجع العمل. وكذلك اثبتت النتائج ارتفاع   إلى دى  ، مما أوذلك بسبب جائحة كورونا  2019قليال مقارنة بعام
 أداء وهذا مؤشر جيد لكفاءة    ، من الواحد الصحيح  أعلى إذ حققت نسبة    ،اإلنتاجية الكلية في االعوام الثالثة

 معمل بادوش التوسيع.                                                    

إذ كانت النتائج    ة وصافية،إجماليبادوش التوسيع قيمة مضافة    أسمنتمعيار القيمة المضافة حقق معمل    . وفي3
وكانت   2019ة وقيمة مضافة صافية في عامإجماليقيمة مضافة    أعلىيجابية طول مدة الدراسة، إذ بلغت  إ

ًا في العام نفسه، وهذا  قيمة فائضة اجتماعي  أعلىبادوش التوسيع    أسمنتقيمة موجبة، وكذلك حقق معمل  
المعمل وانتاجه    أداءدليل على كفاءة العمل وتناسب قيم األجور والرواتب ومستلزمات اإلنتاج وحسن كفاءة  

 ة.                                          جماليالواسع وبمواصفات قياسية وتغطية التكاليف اإل
، وذلك بسبب عودة الحياة للمحافظة بعد  2018عليه في عام عما كان  2019. ارتفاع أعداد الموظفين في عام4

مدة من عملية التحرير، وعودة المعمل ِلنشاطه القوي، وزيادة كميات اإلنتاج لتغطية حاجة المحافظة من مادة  
 وازدهار حركة االعمار.                                                      سمنتاأل

  :       المقترحات
تقييم كفاءة  1 الخلل وحصرها ومعالجتها    أداء.  المشكالت والضعف، ومراكز  لتحديد  العاملين بصورة دورية 

االقسام ليكونوا على مستوى عاِل    والعمل على تعزيزها، وتدريب مديري بأسرع وقت ممكن، وتعيين نقاط القوة  
ا  إدارةن على  وقادري  دارةمن اإل المالكات  للطر وحداتهم بفعالية، وتأهيل  ق ائلعاملة وتطوير مهاراتهم وفقا 

 الحديثة واستغالل الموارد البشرية في مشاريع استثمارية.                                                 
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. زيادة االهتمام بمبدأ الصيانة الوقائية لتجنب التوقفات التي تحدث نتيجة األعطال ويتم ذلك وفق جدول زمني  2

 محدد. 
االهتمام بنظام الحوافز بنوعيها المادي والمعنوي لما لهما من أثر إيجابي على توجيه سلوك العاملين   . زيادة3

  أهداف تحقيق  ل  اً ن الحوافز تعد ضماني ينعكس على أدائهم الوظيفي، إذ إفي معمل بادوش التوسيع وبالتال 
 الوظيفي.       داءمستوى من األ أعلى إلىالوصول  إلىالشمالية، وتؤدي  سمنتاألمعاونيه 

. االهتمام بالتسويق وخلق أسواق جديدة لمنتجات المعمل وزيادة المبيعات وبالتالي زيادة األرباح، واالهتمام  4
والصوت المرئية  واالعالن  الدعاية  وتوظيفبوسائل  والتقارير  والمنشورات  وسائل    ية  في  الحاصل  التطور 

النترنت ومواقع التواصل االجتماعي التي بدورها تمكن المعمل من االتصاالت وخاصة من خالل شبكة ا
 التسويق لمنتجاته وبأسعار مدعومة. 
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