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الممخص
يمارس تقييـ األداء دو ار ميم ًا في التخطيط االقتصادي وتتعقد ميامو بتعقد األنشطة االقتصادية المختمفة,فيو يعمؿ
عمى تصحيح االنحرافات ومعالجتيا,وتتأثر عممية تقييـ األداء بأمور عدة كالمواد األولية والتدريب وغيرىا.وتمر
عممية تقييـ األداء بثبلث مراحؿ ,وىناؾ معايير لعممية تقييـ األداء مثؿ معيار الطاقة اإلنتاجية ومعيار اإلنتاجية
ومعيار القيمة المضافة وغيرىا.واتضح مف خبلؿ تحميؿ بعض المؤشرات االقتصادية في معمؿ الكفيؿ إلنتاج المياه
المعدنية/العتبة العباسية المقدسة ولممدة ( ) 2014-2017اف اإليرادات الكمية كانت مرتفعة في عامي
 2016,2017مقارنة بعامي . 2014,2015أما اإلنتاجية الكمية فكانت مرتفعة أيضا في عامي 2016,2017
وكذلؾ الحاؿ مع مؤشر إنتاجية العمؿ وانتاجية األجر وانتاجية المواد األولية,أما إنتاجية رأس الماؿ فكانت ذات
قيمة مرتفعة عامي  2014,2015مقارنة بعامي ( 2016,2017عمى النقيض مف اإلنتاجيات الجزئية االخرى),بينما
كاف مؤشر القيمة المضافة ومعيار درجة التكنولوجيا ودرجة التصنيع ومعدؿ العائد عمى رأس الماؿ مرتفعا.

Abstract
Performance evaluation plays an important role in economic planning and is
complicated by the complexity of various economic activities. It corrects and processes
deviations. Performance evaluation is influenced by several things such as raw
materials, training, etc. The performance evaluation process is carried out in three
stages. Productivity, value added and others. It is clear through the analysis of some
economic indicators at the KAFEEL plant for the production of mineral water / the
threshold of the Abbasid holy and for the period (2014-2017) that the total revenues
were high in 2016,2017 compared to 2014-2015. The productivity of the college was
also high in 2016,2017, as was the index of labor productivity, wage productivity and
productivity of raw materials. Capital productivity was high in 2014,2015 compared
with 2016,2017 (in contrast to other partial production) Value added index, standard
technology degree, manufacturing grade and return rate on capital are high.

 مستل من بحث دبلوم عالي
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- 1المقدمة Introduction
إف االىتماـ أو متابعة أداء الوحدات االقتصادية ( ) Economic unitsمف المواضيع التي انشغؿ بيا الكثير مف
ّ

االقتصادييف؛ذلؾ لما لو مف صمة مباشرة بتحميؿ واقع ىذه الوحدات االقتصادية ونتائج األعماؿ االقتصادية التي
تقوـ بيا,فيو محور قائـ لمدراسة والبحث العممي,متعدد المداخؿ والزوايا لدراستو والخوض في تفاصيمو,فيو تعبير
عف قدرة الوحدة االقتصادية لبموغ األىداؼ وتحقيقيا او مدى قدرة االقتصاد في االستغبلؿ األمثؿ لمموارد
االقتصادية.فقد نظر بعضيـ إليو بأنو يتعمؽ بأداء المورد البشري مف دوف غيرة مف الموارد االقتصادية األخرى او
الكيفية التي يقوـ بيا أثناء العمميات اإلنتاجية.واستخدـ أيضا لمتعبير عف الكفاءة( )Efficiencyاو الفعالية
( ) Effectivenessاو الكيفية التي يتـ بموجبيا استخداـ الموارد االقتصادية في المؤسسات االقتصادية,في حيف
أضفى بعضيـ الطابع اإلستراتيجي ( ) Strategyعمى ىذا المفيوـ بأنو يتمثؿ بالقدرة عمى تنفيذ األىداؼ
اإلستراتيجية ومواجية التنافس القائـ بيف الوحدات االقتصادية فيو الدافع األساس لمبقاء واالستم اررية فييا كونو
يعمؿ عمى رفع معدالت اإلنتاج وانخفاض التكاليؼ وتحسيف جودة المنتوج واستغبلؿ الطاقة اإلنتاجية,حيث اف
االرتقاء بنظـ اإلنتاج وبموغ الغايات يتطمب اعتماد وسائؿ وسبؿ لتحسينو فالميمة األولى لموحدة االقتصادية ىو
.ويعد معمؿ الكفيؿ الحالة الدراسية لممياه
تحقيؽ الفوائض المالية او الحصة السوقية في إطار أداء تكنولوجي معيف ّ

المعدنية مف المشاريع االقتصادية الميمة لمعتبة العباسية المقدسة كونو يعمؿ عمى توفير مياه نقية صحية صالحة

لمشرب يمبي حاجة المستيمؾ.اذ كاف المشروع متمي از بجودة اإلنتاج وفؽ أحدث األجيزة والطرؽ المستخدمة عالميا
ويأتي المشروع ضمف خطة العتبة المقدسة اليادفة إلى دعـ اإلنتاج المحمي وتقميؿ عممية االستيراد مف الدوؿ
المجاورة.

 1- 1مشكمة البحث:
يعالج البحث المشكمة اآلتية- :
تفتقر معظـ دوؿ العالـ وخاصة النامية منيا إلى عممية إجراء تقييـ دقيؽ لؤلداء االقتصادي لممشاريع االقتصادية
حيث إف مسار العممية اإلنتاجية والتشغيمية فييا ينتابيا االنحراؼ والتخبط عف المسار االقتصادي الصحيح الذي
تتطمبو النظرية االقتصادية.وكذا الحاؿ بالنسبة لمم شاريع المحمية في محافظة كرببلء.

 2- 1أهمية البحث:
يكتسب البحث أىميتو مف المزايا االيجابية التي تحظى بيا المشاريع االقتصادية (ا إلنتاجية أو الخدمية) لمعتبة
المقدسة في محافظة كرببلء مف جراء تقييـ كفاءة أدائيا االقتصادي بشكؿ صحيح خاصة معمؿ الكفيؿ إلنتاج
المياه المعدنية بما يحقؽ المزيد مف الربحية والقيمة المضافة فييا.
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 3- 1هدف البحث:
ييدؼ البحث إلى إجراء تقييـ أداء معمؿ الكفيؿ لممياه المعدنية/العتبة العباسية المقدسة/في محافظة كرببلء المقدسة
بغية اإلحاطة العممية ليذا المعمؿ.والوقوؼ عمى واقع أداء بعض المتغيرات االقتصادية فيو.

 4- 1فرضية البحث:
ينطمؽ البحث مف فرضية مفادىا:
تعد دقة اختيار المؤشرات والمعايير ىي القاعدة األساسية لتقييـ أداء ناجح ألي وحدة اقتصادية يراد تقييميا,وىناؾ
معايير عدة لتقييـ أداء المشاريع االقتصادية تـ تطبيقيا في معمؿ الكفيؿ إلنتاج المياه المعدنية.والتي أثبتت فاعميتيا
بشكؿ نسبي في المعمؿ المذكور.

 5- 1أسموب البحث:
اعتمدت الباحثة األسموب الوصفي واالستقرائي النظري في دراسة البحث.وذلؾ باالنتقاؿ مف المعطيات الجزئية إلى
المعطيات الكمية.

 6- 1الحدود الزمنية والمكانية لمبحث:
تـ اعتماد سمسمة زمنية أمدىا أربع سنوات أي لممدة ( ) 2017- 2014مستفيدا مف البيانات المقدمة مف إدارة
المعمؿ.

 7- 1هيكمية البحث:
لئلحاطة العممية بموضوع البحث,وإلثبات الفرضية وتحقيؽ ىد ؼ البحث,تـ تقسيـ البحث إلى مبحثيف؛تناوؿ المبحث
األوؿ اإلطار النظري والمفاىيمي لتقييـ األداء االقتصادي وتضمف المفيوـ واألىمية واألىداؼ لتقييـ األداء.والعوامؿ
المؤثرة في تقييـ األداء ووظائفو ومراحؿ تقييـ األداء وأ ىـ المعايير المستخدمة في تقييـ األداء االقتصادي.
أما المبحث الثاني فقد انصرؼ لدراسة كفاءة األداء االقتصادي لمعمؿ الكفيؿ إل نتاج المياه المعدنية في العتبة
العباسية المقدسة وتضمف معايير تقييـ األداء االقتصادي باعتماد البيانات التي تـ الحصوؿ عمييا مف إدارة
المعمؿ .انتيت الدراسة بجممة مف االستنتاجات والتوصيات المناسبة والتي تصب في صالح تطوير عممية تقييـ
األداء االقتصادي لمعمؿ الكفي ؿ إلنتاج المياه المعدنية في محافظة كرببلء المقدسة.
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المبحث األول
تقييم األداء االقتصادي
أوال - :مفهوم تقييم األداء االقتصادي- :
إف عممية تقييـ األداء االقتصادي لموحدات اإلنتاجية ليا عبلقة بعممية التخطيط االقتصادي وعميو يجب إف تكوف
مواكبة ألي مسؤولية كانت ففي المرحمة الراىنة يتطمب تقييـ األداء لكؿ نشاط أنساني وحسب األساليب الموضوعة
ألداء ىذه العممية,وكمما كانت الوظائؼ أكثر كانت العم مية أكثر تعقيدا وصعوبة.والسبب في ذلؾ يرجع إلى تنوع
األىداؼ المرسومة مسبقا لدى المسؤوليف والمكمفيف باإلشراؼ فضبل عف إف معظـ المشروعات الحديثة ىي في دوؿ
العالـ الثالث(النامية) وعميو فأف نظاـ تقييـ األداء في الوحدات اإلنتاجية ييدؼ إلى التعرؼ عمى االنحرافات
وم عالجتيا.مف ىذا يمكف توضيح مفيوـ تقييـ األداء عمى انو التأكد مف كفاءة استخداـ الموارد المتاحة والتحقؽ مف
تنفيذ األىداؼ المخططة(.الزبيدي )89:2011,وأيضا يقصد بو قياس نتائج إعماؿ المشروع ومقارنتو بالمستيدؼ
وبشكؿ مستمر ودوري.وىناؾ دراسات تؤكد إف تقييـ األداء االقتصادي يمكف إف يقاس عمى مستوى الوحدة اإلنتاجية
وييدؼ إلى مدى تحقيؽ األىداؼ المرسومة لتمؾ الوحدة وكيفية استخداـ الموارد المتاحة وقياس المنافع والتكاليؼ
وأثاره (.عبدالكريـ وكداوي.)206:1999,

ثانيا - :أهمية تقييم األداء االقتصادي- :
تبرز أىمية تقييـ األداء االقتصادي في الدوؿ النامية وفي االقتصاديات الوطنية بشكؿ خاص مف خبلؿ الدور الذي
يمارسو القطاع الصناعي في تحقيؽ التنمية االقتصادية عف طريؽ التخطيط العممي واالستخداـ األمثؿ لمموارد
وبناء عمى ذلؾ تتسـ عممية تقييـ األدا ء االقتصادي بأىمية كبيرة في الوحدة االقتصادية مف خبلؿ
المادية والبشرية
ً
معرفة مراكز الخمؿ ومعالجتيا والتوسع في النواحي االيجابية.ويمكف بياف أىمية تقييـ األداء االقتصادي في النواحي

اآلتية.
 .1إف تقييـ األداء المستمر والدوري لموحدة االقتصادية يساعد عمى الكشؼ عف االختبلالت بصورة سريعة وعند
بدايتيا ويؤدي إلى معالجة االنحرافات بسرعة وتوجيو العمؿ نحو مساره الصحيح.
 .2إف اإلسراع في الكشؼ عف االنحرافات في موقع محدد مف الوحدة اإلنتاجية يساعد عمى عدـ تسربيا إلى
المواقع األخرى,األمر الذي يؤدي إلى تحجيـ االنحرافات وتقميؿ الخسائر.
 .3متابعة تنفيذ أىداؼ الوحدة االقتصادية لغرض التأكد مف كفاءة التخصيص واستخداـ الموارد اإلنتاجية عمى
النحو األفضؿ ولتحقؽ األىداؼ المحددة.
 .4تحديد الجيات المسئولة عف االنحرافات الحاصمة في الوحدة االقتصادية.
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 .5متابعة التوجو السميـ لمعامميف في أداء أعماليـ مف خبلؿ تحديد واجباتيـ ووضع العنصر المناسب في المكاف
المناسب.
 .6متابعة تحقيؽ ىدؼ التوازف االقتصادي بيف األنشطة االقتصادية المتعددة عف طريؽ تحقيؽ التوازف بيف الموارد
واالستخدامات عمى مستوى الوحدات االقتصادية وتنسيؽ سير األنشطة االقتصادية ومحاولة تجنب وجود فوائض
منتجة غير مستغمة وا العتماد في ذلؾ عمى جداوؿ المستخدـ -المنتج المتاحة والمستخدمة ليذا الغرض.
 .7خمؽ الشعور بالمسؤولية والشعور باالنتماء إلى الجية التي يعمؿ فييا الفرد,فعندما يشعر الفرد إف نشاطو وأداؤه
في العمؿ محؿ تقييـ مف رؤسائو سيشعر بمسؤوليتو تجاه نفسو وتجاه عممة وسوؼ يبذؿ قصارى جيده وطاقتو
لتأدية عممو بأحسف وجو ومف ثـ يسيـ في تحقيؽ األىداؼ( .النعيمي)6- 5: 2010,

ثالثا - :العوامل المؤثرة في تقييم األداء االقتصادي- :
البد لموحدة االقتصادية وىي تؤدي أنشطتيا مف وجود بعض العوامؿ التي تؤثر في أدائيا واف ىذه العوامؿ يختمؼ
تأثيرىا تبعا لقوة أو ضعؼ العبلقة بينيا وبيف األداء االقتصادي ويمكف إجماؿ العوامؿ التي تؤثر في تقييـ األداء
االقتصادي بما يأتي(- :المولى)17- 15: 2008 ,
 .1المواد األوليةMaterials - :
إف أىـ مشكمة تعاني منيا الدوؿ النامية ىي شحو المواد الخاـ بالكمية والنوعية البلزمة حيث يؤدي ذلؾ إلى الحد
مف مساىمة الصناعة التحويمية في الناتج المحمي اإلجمالي؛ألف ارتفاع قيـ ىذه المواد الخاـ المستوردة يسيـ في
انخفاض القيـ المضافة المتحققة.
 .2التدريبTraining - :
يتصدر التدريب مكاناً متمي اًز في اىتمامات الدوؿ المختمفة لكونو العامؿ الرئيس في عممية تنمية القدرات البشرية
وجعميا في مستوى الحاجات المتطورة لمنمو االقتصادي ,و بالنظر النخفاض مستوى الميارات في الدوؿ النامية
فإنيا أحوج ما تكوف إلى عممية تدريب مخططة واف الدوؿ المتطمعة إلى اختراؽ حاجز الزمف في بناء حياتيا
الجديدة كقطرنا البد واف تعطي التدريب اىتماما استثنائي ًا ,ويعرؼ التدريب بأنو عممية نظامية لتغيير سموؾ
المتدربيف باتجاه تحقيؽ أىداؼ المنظمة وىو ما يتعمؽ بميارات العمؿ الحالية والمستقبمية .وأخي اًر يمكف القوؿ بأف
تدريب الموارد البشرية ييدؼ إلى زيادة وتح سيف طاقة العامميف وزيادة معارفيـ وقدراتيـ واحداث تغيير في سموكيـ
مما يساعد عمى تعميؽ أرائيـ .وتركز تنمية العامميف حوؿ التزاماتيـ تجاه المنظمة وتحسيف قدراتيـ في االتصاالت
والقيادة والتحفيز ,واتخاذ ق اررات أكثر فاعمية في األفكار اإلبداعية.
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 .3الرضا الوظيفيJob satisfaction - :
إف وظيفة اإلدارة في الوحدات اإلنتاجية تيدؼ أساساً إلى زيادة الكفاءة اإلنتاجية لمعماؿ ومف ثـ زيادة أداء الوحدة
اإلنتاجية وذلؾ عف طريؽ خمؽ الرغبة والقدرة لؤلفراد العامميف مف خبلؿ توفير البيئة السميمة والمبلئمة لمعمؿ.إذ
يشير الرضا إلى رغبة الف رد واندفاعو في العمؿ الذي يشكؿ جانبا مف جوانب العممية اإلنتاجية .ويعرؼ الرضا عف
العمؿ بأنو الجو النفسي السميـ داخؿ بيئة العمؿ

.

 .4اإلدارةAdministration - :
إف اإلدارة ليا دور مؤثر في األداء االقتصادي لموحدة اإلنتاجية ويتجمى ذلؾ مف خبلؿ األتي- :
أ-

رسـ الخطط وتنفيذىا والقياـ بالرقابة والتوجيو والتحفيز.

ب-

الحصوؿ عمى المواد البلزمة لئلنتاج وتوزيع المنتجات الصناعية.

ت-

خمؽ االنسجاـ والتناسؽ في المصنع ومجابية األخطار اآلتية والطارئة.

وقد جاء في مفيوـ اإلدارة بأنيا عبارة عف األنشطة وفعاليات الجياز الذي يدير شؤوف الوحدة االقتصادية والمسئوؿ
عف تخطيط وتنسيؽ تمؾ األنشطة والفعاليات المختمفة داخؿ الوحدة االقتصادية.

 .5العمؿLabor - :
عنصر العمؿ مف العناصر الرئيسية في العممية اإلنتاجية بعد المواد األولية فبل بد مف عمميات فحص وتمحيص
لمموارد البشرية المستخدمة في العممية اإلنتاجية مف حيث النوع والكـ طبقا لمنظرية االقتصادية لمبطالة المقنعة وتمبية
ظروؼ محيطة بالمنشأة ميما كاف نوعيا ألف مف ىذ ه األمور قد تكوف عبأ عمى اإلنتاج وكفاءة األداء وسببا
لبلنحرافات وارتفاع تكمفة اإلنتاج مما يؤدي إلى عدـ تحقيؽ األىداؼ والخطط المرسومة,لذا البد مف استخداـ
الموارد خاصة البشرية منيا حسب المنافع االقتصادية منيا وليس بيدؼ امتصاص الفائض مف األيدي العاممة أو
لتخف يؼ البطالة ومقارنة تبلفييا وفؽ مبدأ الربحية المتحققة وزمف التحقؽ لتبلفي اثر التضخـ واآلفات االقتصادية
األخرى(المولى.)17 :2008,
 .6المعدات واآلالت والتكنولوجياTools and Technology - :
إف ما يميز إنتاج عالمنا اليوـ ىو االستخداـ العقبلني والتقني لآللة التي تمكف مف انجاز العممية اإلنتاج بكمفة اقؿ
وجودة أفضؿ مع ما يبلئـ أذواؽ المستيمكيف حيث إف سوؽ اليوـ ىو سوؽ المشتري لذا البد مف تسخير كؿ
التقنيات الحديثة لتمبية متطمبات المستيمؾ وفي الوقت المناسب وبالكمفة المناسبة والمكاف المبلئـ,وىذا األمر ال يتـ
إال بتضافر جيود كؿ األقساـ باندفاع جميع العامميف لتسخير التكنولوجيا لتحقيؽ أىدافيـ عبر أىداؼ المشروع لذا
يتطمب االستخداـ األمثؿ لممعدات واآلالت والتكنولوجيا برمجة معيارية وزمنية لمعدالت تحميؿ ىذه الوسائؿ
اإلنتاجية لتسييؿ عممية استخداميا في المراحؿ اإلنتاجية بغية توضيح األمر اإلنتاجي ومواصفاتو والمستمزمات
البلزمة لو مع تحديد وقت البدء واالنتياء منو وتحديد خط سير األداء اإلنتاجي ونوع اآلالت المستخدمة والتقنية
المتاحة لتنفيذ ذلؾ(يوحنا والموزي.)195: 2000,
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 .7الحوافزIntensives - :
تعد الحوافز إحدى األساليب الفعالة لرفع إنتاجية المنتسبيف عف طريؽ ربط األىداؼ التي تنشدىا المنشأ بيدؼ
مادي أو معنوي يشبع حاجة معينة لدى المنتسبيف وتعرؼ عمى ((إنيا برامج مصممة لمكافأة العامميف مقابؿ األداء
الجيد )).

ومف خبلؿ ما تقدـ يمكف بياف أىمية الحوافز في الوحدات اإلنتاجية مف خبلؿ األتي- :
أ-

تسيـ الحوافز في تفجير قدرات العامميف وطاقاتيـ.

ب-

تحسيف الوضع المادي والنفسي واالجتماعي لمفرد وربط مصالح الفرد بمصالح المنظمة.

ت-

تساىـ الحوافز في خمؽ رضا العامميف عف العمؿ.

ث-

تعمؿ عمى زيادة اإلنتاج كما تؤدي إلى خفض التكاليؼ.

ج-

تعمؿ عمى جذب العناصر الجيدة مف األيدي العاممة.

 .8الصيانةMaintenance - :
تعد الصيانة ضرورة مبلزمة لتشغيؿ المشروعات الصناعية واستمرار إنتاجيا لتحقيؽ العائد المستيدؼ منيا وتزداد
أىميتيا بصفة خاصة في الصناعات التحويمية التي تعتمد عمى خطوط إنتاجية مستمرة وتستخدـ تقانة
متطورة.وتمثؿ تكاليؼ الصيانة عبئاً ال يستياف بو في مجمؿ تكميؼ اإلنتاج.
 .9تقييم جدوى المشروع االقتصاديEvaluation - :
تعد دراسات الجدوى االقتصادية مف أىـ أدوات التنمية االقتصادية واف نجاح عممية التنمية وامكانية تنفيذ أىدافيا
وتمويؿ استثماراتيا يعتمد عمى عوامؿ عدة منيا سبلمة دراسات الجدوى لممشاريع المكونة ليا.حيث أف ىناؾ عبلقة
وثيقة بيف مرحمة تقييـ الجدوى االقتصادية لممشروع االقتصادي وأدائو ,فكمما كانت دراسة الجدوى مبنية عمى أسس
عممية وكانت األىداؼ محددة تحديداً دقيقاً وعممياً ومتفقة مع التطور االقتصادي الذي يمر بو البمد ,فاف ذلؾ يسيؿ
ويسرع مف تحقيؽ أىداؼ األداء االقتصادي.
 .10المخاطرةRisk - :
مف البدييي إف المستثمر ال يقتصر اىتمامو عمى العائد المتوقع فقط وانما يمتد اىتمامو أيضا لدراسة مدى المخاطرة
التي يتعرض ليا ويمكف تعريؼ المخاطرة بأنيا أسوء احتماالت الخسارة التي يمكف إف تتعرض ليا الوحدة
االقتصادية(.تانيا و يالجيف)229:2007,

515

العدد )(27

مجمة اإلدارة واإلقتصاد

المجمد)(7

أيمول 2018

رابعا - :وظائف وأهداف تقييم األداءJobs and Goals assessment of - :
performance
يمكف تحديد وظائؼ تقييـ األداء بما يأتي(.الوائمي)10- 9 :2003,
 .1متابعة وتنفيذ األىداؼ لموحدة االقتصادية بكؿ مفاصميا واستخداـ البيانات اإلحصائية المستحصمة مف عمميات
المشروع اإلنتاجية لمعرفة مدى تحقيؽ األىداؼ اإلنتاجية والتسويقية واالستثمارية لممشروع.
 .2التأكد مف استخداـ مدخبلت المشروع بشكؿ كفوء ومتناسؽ مع أىداؼ الوحدة االقتصادية مع بياف االنحرافات
وتحديدىا في األىداؼ الموضوعة وتفسير أسبابيا ووضع الحموؿ لمعالج تيا لغرض تحقيقيا كما وضعت ضمف
دراسة الجدوى االقتصادية لممشروع.
 .3التحقؽ مف مدى كفاءة أداء اإلدارة لمموارد المتوفرة وتنفيذ العممية اإلنتاجية عند مقارنة األداء الفعمي مع
المخطط خبلؿ مدة زمنية معينة.
 .4بعد تحديد االنحراؼ البد مف تحديد مراكز المسؤولية التي تسببت ب و في إطار الخطة واألىداؼ الموضوعة
والمتحققة ,وىنا يتطمب معالجة االنحراؼ وأسبابو سواء أكانت اقتصادية أـ اجتماعية أـ سياسية ضمف اإلطار العاـ
لممشروع وبيئتو.
 .5ممارسة الوظيفة الرقابية عمى أنشطة الوحدة االقتصادية المختمفة.
أما أهداف عممية تقييم األداء تختمف بحسب نوع المستفيد من تقارير التقييم وتستهدف عممية تقييم األداء
االقتصادي ما يأتي.
 . 1الوقوؼ عمى مستوى انجاز الوحدة االقتصادية لموظائؼ المكمفة بيا مقارنة مع تمؾ الوظائؼ المدرجة في
خطتيا اإلنتاجية مع الكشؼ عف مواطف الخمؿ والضعؼ؛ووضع الحموؿ البلزمة ليا؛وتصحيحيا؛وارشاد المنفذيف إلى
وسائؿ تبلفييا مستقببل.
 . 2التأكد مف كفاءة تخصيص الموارد واستخداميا عمى النحو األمثؿ وبطريقة رشيدة لتحقيؽ اكبر عائد بأقؿ كمفة.
 . 3مؤشرات تقييـ األداء المستخدمة إذا ما ارتكزت عمى أسس سميمة تعد نوعا مف الحوافز التي تشحذ ىمـ التنظيـ
البشري في الوحدة اإلنتاجية وتعمؿ عمى تفجير طاقاتو نحو األداء واإلبداع.
 . 4يؤدي تقييـ األداء االقتصادي إلى التوجو السميـ لمعامميف في أداء إعماليـ وذلؾ بما يقدمو إلييـ مف تكميؼ
محدد بواجبات محددة في مواعيد معينو األمر الذي يساعدىـ عمى أداء األعماؿ بشكؿ سميـ ومتقف.
 . 5إعطاء تقييـ األداء االقتصادي معمومات دقيقة عف المشاريع سيقدـ لئلدارات العميا تصور واضح عف مدى
التقدـ في تنفيذ تمؾ المشاريع لمخطة االقتصادية ومدى إمكانية تحقيؽ األىداؼ التخطيطية اإلجمالية.
 . 6تقييـ األداء االقتصادي يساعد عمى وضع موازنات تخطيطية اقرب إلى الواقع بعد معرفة واقع المشروع عف
طريؽ تقييـ أداؤه مع جعميا أكثر موازنة بيف اإلمكانيات المتوفرة والطموح وقابمة لمتنفيذ والتطوير مع رفع إمكانيات
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العمؿ الرقابي باستخدامو لممعمومات المقدمة مف تقييـ األداء االقتصادي الذي وفر أرضية معموماتية جيزت الرقابة
بتحديد االنحرافات ومعالجتيا والمراكز المسئولة عنيا( .الكرخي)40:2000,

خامسا - :مراحل تقييم األداءStages of assessment of performance - :
لقد

اتفؽ

معظـ

االقتصادييف

الميتميف

بموضوع

تقييـ

األداء

االقتصادي

عمى

إف

المراحؿ

الرئيسية لتقييـ األداء ىي ثبلث مراحؿ وكاالتي(.النجار.)404- 403 :2010,
 المرحمة األولى/مرحمة جمع البيانات- :
تتمثؿ مصادر ىذه البيانات في أىداؼ الخطة االقتصادية المتعمقة بفرع النشاط والمشروع موضوع التقييـ وكذلؾ في
الدراسة ل بلقتصادية التمييدية واألبحاث األولية الخاصة بالمشروع كما تنبثؽ مف مجريات التنفيذ الفعمي ومف واقع
مراحؿ العمؿ بو.
 المرحمة الثانية/مرحمة التحميل الفني والمالي- :
تراجع في ىذه المرحمة الجوانب الفنية والمالية الخاصة بالمشروع وذلؾ بقصد التحقؽ مف أف التنفيذ قد جا ء وفقا
لمتصميـ المعتمد لممشروع ويجب أف يقترف التحميؿ الفني بالتحميؿ االقتصادي والمالي لمتأكد مف رأس الماؿ الثابت
والعامؿ متحققاف بالمقادير وبالنسب السابؽ تقريرىا في خطة المشروع كما يجب التحقؽ مف رأس الماؿ المقترض
ينطبؽ في مواصفاتو الخاصة بالمقدار وسعر الفا ئدة وأقساط االندثار مع ما كاف مستيدفا لممشروع,ويتوجب أيضا
التثبيت مف أف التشغيؿ يجري مف حيث مراحمو ومستمزماتو ومنتجاتو وتسويقيا عمى النحو الذي كاف معتمدا في
تقييـ اإلجازة ويمكف االعتماد في ذلؾ كمو عمى معايير تقييـ اإلجازة فضبل عف بعض المعايير الخاصة باألداء.
 المرحمة الثالثة/مرحمة الحكم عمى نتائج التحميل:
إف تقييـ األداء يتـ بغرض التأكد مف إف المواصفات والمعايير التي اختيرت ألقامة المشروع قد جاءت عمى نحو ما
كاف مبتغى واف التنفيذ يسير نحو األىداؼ المحددة لممشروع.

سادسا - :معايير تقييم األداء االقتصادي:
ىناؾ عدد كبير مف مؤشرات ومعايير تقييـ األداء االقتصادي التي تختمؼ باختبلؼ طبيعة عمؿ الوحدات
االقتصادية وأىدافيا وحجوميا وغيرىا مف أسباب االختبلؼ مما جعؿ عممية انتقائيا لتقييـ أداء الوحدة االقتصادية
عممية تتطمب الميارة والدقة والتفكير واالستنتاج والتحميؿ مع خمفي ة جيدة بالعموـ االقتصادية واإلدارية واطبلعا
مناسبا عف طبيعة الوحدة االقتصادية موضع تقييـ األداء وأىدافيا وبرامجيا.
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 .1معيار القيمة المضافة
ويبيف ىذا المعيار مدى كفاءة الشركة عمى تحقيؽ الزيادة في القيمة المضافة مف خبلؿ استخداـ مستمزمات اإلنتاج,
أي مقدار ما تخمقو مف قيمة جديدة.
معيار القيمة المضافة= قيمة اإلنتاج -قيمة مستمزمات اإلنتاج
 .2نسبة الرواتب واألجور إلى القيمة المضافة
يكشؼ ىذا المعيار مدى مساىمة الرواتب واألجور في تحقيؽ القيمة المضافة(.حناف)75: 2008,
الروات ب و االجور

نسبة الرواتب واألجور إلى القيمة المضافة =

القيمة المضافة

× 100

. .3معدل العائد عمى رأس المال المستثمر:
ويق صػد بيػػذا المعيػار بيػػاف كفػاءة الوحػػدة أو ال شػركة أو الم شػػروع فػي ا سػػتثمار األمػواؿ ,حيػػث ي شػير االرتفػػاع فػي ىػػذه
النسبة إلى نجاح الشركة أو المشروع في تمويؿ اكبر قدر مف المبيعػات ومػف ثػـ تحقيػؽ األربػاح بػدال مػف بقائيػا بشػكؿ
أ صػوؿ ثابتػة أو مخػػزوف واف االرتفػاع فػػي ىػذه الن سػبة يبػػيف إف ال شػركة قػػد نجحػت فػي تمويػػؿ اكبػر قػػدر مػف المبيعػػات
ومف ثـ تحقيؽ اإلرباح(.القريشي.)263- 262: 2009,
معدؿ العائد عمى رأس الماؿ المستثمر =

االرباح

رأس الماؿ المستثمر

×100

 .4معيار اإلنتاجية
بالرغـ مف االختبلؼ في وجيات النظر بشأف اإلنتاجية  ,إالّ أنو يمكف تحديد مفيوميا الواسع,بأنيا تعني(:المعيار
الذي يمكف مف خبللو قياس حسف استغبلؿ الموارد اإلنتاجية ) ,وفي ضوء ذلؾ يمكف تحديد وتقييـ درجة اإلفادة مف
ال إلى النتائج المستيدفة ,وقد عرفيا بعضيـ بأنيا نسبة المخرجات إلى المدخبلت أو أنيا نسبة
توجيو الموارد وصو ً
أو كمية أو قيمة المنتجات إلى قيمة أو كمية الموارد المستخدمة فييا سواء القوى البشرية أو المواد األولية(.الفضؿ
والطائي.)68: 2004,
ومن أهم المؤشرات الخاصة بمعيار اإلنتاجية هي :
أ-

اإلنتاجية الكمية Total Pr oductivity

المقصود باإلنتاجية الكمية مقدار اإلنتاج الكمي الذي يعود إلى جميع عناصر اإلنتاج المستخدمة في العممية
اإلنتاجية  ,أي أنيا العبلقة بيف مخرجات الوحدة االقتصادية ممثمة بقيمة اإلنتاج وبيف مدخبلت اإلنتاج ممثمة
بالتكاليؼ الكمية .
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وييدؼ ىذا المؤشر إلى ت حديد كفاءة تحويؿ المدخبلت المختمفة إلى مخرجات ويعبر عف ىذا المؤشر بالصيغة
اآلتية :
اإلنتاجية الكمية=

المخرجات
المدخبل ت

أو

قيمة االنتاج
قيمة عوام ؿ االنتاج

واف زيادة ىذه النسبة تدؿ عمى انو ىنالؾ نموًا في اإلنتاج (المخرجات) أسرع مف نمو المخرجات ,بمعنى أف ىناؾ
تحسف في الكفاءة اإلنتاجية.ويستخدـ ىذا المعيار إلجراء المقارنات الزمنية في الوحدة االقتصادية وخبلؿ أوقات
متتالية  ,أو المقارنة المكانية مع وحدات إنتاجية مماثمة ولممدة الزمنية نفسيا(.المولى.)28: 2008,
ب  -اإلنتاجية الجزئية Partial Productivity
تعرؼ اإلنتاجية الجزئية بأنيا اإلنتاجية المتعمقة بكؿ عنصر مف عناصر اإلنتاج وتدعى باإلنتاجية النوعية ,إال أف
المفيوـ الشائع لمتسمية ىو اإلنتاجية الجزئية  ,يستخدـ ىذا المؤشر لقياس إنتاجية عناصر اإلنتاج بشكؿ منفرد
ويعد مف المقاييس الدقيقة لقياس اإلنتاجية ,ويعب ر عف اإلنتاجية الجزئية بالصيغة اآلتية :
اإلنتاجية الجزئية=

قيمة او كمية المخرجات )الناتج(

كمية او كمفة احد عناصر االنتاج

ويتضمف عدة مؤشرات منيا(- :البعاج.)22- 20: 2012,
 .iإنتاجية العاملlabor productivity - :
ىي مف أىـ مؤشرات قياس كفاءة األداء وتمثؿ العبلقة بيف م قدار الناتج اإلجمالي أو القيمة المضافة التي يحققيا
العامؿ وعدد العامميف الفعمييف المشاركيف في العممية اإلنتاجية ويقاس وفؽ.
إنتاجية العامؿ=

.ii

قيمة االنتاج
عدد العامميف

إنتاجية األجرwage productivity - :

تمثؿ إنتاجية الوحدة النقدية المصروفة عمى األجور أو القيمة المضافة
إنتاجية األجر=
.iii

قيمة االنتاج
الروات ب و االجور

انتاجية رأس المالcapital productivity - :
العبلقة بيف كمية او قيمة االنتاج ورأس الماؿ المستخدـ في العممية االنتاجية اي انو يؤشر كفاءة استخداـ رأس

الماؿ وتحسب كاالتي:
إنتاجية رأس الماؿ=

قيمة االنتاج
رأس الماؿ
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إنتاجية المواد األوليةmaterial productivity - :

يوضح ىذا المؤشر كفاءة استخداـ المواد االولية مف خبلؿ ماتحققة الوحدة النقدية المصروفة عمى الخامات في قيمة
االنتاج او القيمة المضافة مف خبلؿ استخداـ الخامات والمواد االولية في االنتاج ويستخرج باستخداـ.
انتاجية المواد االولية=

قيمة االنتاج
الم وا د االولية

 .5نسبة تنفيذ الخطة اإلنتاجية - :
وىذه النسبة تعبر عف مدى تنفيذ أىداؼ الخطة وىو مؤشر ميـ في مجاؿ دراسة كفاءة األداء
االقتصادي(.حناف.)84: 2008,
نسبة تنفيذ الخطة اإلنتاجية =

الطاقة االنتاجية الفعم ية

الطاقة االنتاجية الم خططة

× 100

وىناؾ معايير أخرى مستخدمة لتقييـ األداء االقتصادي لممشروع وال تقؿ أىمية عف المعايير التي تـ اإلشارة
ألييا.ويمكف توضيحيا وفؽ األتي(احمد.)51: 2003,
 .1درجة التكنولوجيا المستخدمة- :
يقصد بيذا المعيار درجة التكنولوجيا المستخدمة في الشركة او المشروع وذلؾ مف خبلؿ إظيار نسبة التكنولوجيا
إلى قوة العمؿ وتقارف ىذه النسبة بالمعيار القياسي.
درجة التكنولوجيا المستخدمة=

قيمة الموجودا ت الثابتة المستخدمة في المكائف و المعدا ت
اجمالي الروات ب و االجور

 .2درجة التصنيعIndustrialization criteria - :
ويعكس ىذا المعيار الدرجة التي بمغتيا الشركة في تصنيع المستمزمات التي استخدمتيا في اإلنتاج واف إنخفضت
ىذه النسبة إنما يدؿ عمى درجة عالية مف التصنيع والعكس بالعكس.
درجة التصنيع=

قيمة المستمزما ت السمعية
قيمة االنتاج

 .3إنتاجية الدينار الواحد- :
يعبر ىذا المؤشر عف مردود(الوحدة النقدية) الدينار المستثمر في المشروع
اجمالي االي اردا ت

إنتاجية الدينار الواحد=

اجمالي التكالي ؼ
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المبحث الثاني
تحميل معايير تقييم األداء االقتصادي في معمل الكفيل لممدة ()2014- 2017
(الجانب التطبيقي)
 .1معيار اإلنتاجية Productivity
وأىـ مؤشرات معيار اإلنتاجية ىي- :
أ-

اإلنتاجية الكمية Total Productivity

اإلنتاجية الكمية =

قيمة االنتاج
قيمة عوام ؿ االنتاج

جدول))1
اإلنتاجية الكمية لمعمل الكفيل لممدة ()2017- 2014
قيمة اإلنتاج

العمل

رأس المال

المواد األولية

مجموع عناصر اإلنتاج

اإلنتاجية الكمية

السنوات

(مميون دينار)

(مميون دينار)

(مميون دينار)

(مميون دينار)

(مميون دينار)

(دينار)

()1

()2

()3

()4

()2(+)3(+)4(=)5

()1(÷)5(=)6

2014

1701

73.8

1387.5

300

1761.3

0.965

2015

4860

131.4

1800

700

2631.4

1.846

2016

15187.5

355.95

5550

1000

6905.95

2.199

2017

15187.5

392.85

5550

1000

6942.85

2.187

المصدر:من إعداد الباحثة اعتمادا عمى البيانات المقدمة من قسم الحسابات_معمل الكفيل

يبلحػػظ مػػف الجػػدوؿ( )1اف اإلنتاجيػػة الكميػػة بمغػػت ()0.965دينػػار فػػي عػػاـ ,2014أمػػا فػػي عػػاـ  2015ارتفعػػت ال ػػى
()1.846دينػػار,وفي عػػاـ 2016فق ػػد شػػكمت أعمػػى قيم ػػة مقػػدارىا ()2.199دينػػار,ثـ انخف ض ػػت قمػػيبل فػػي ع ػػاـ 2017
محققتا بذلؾ قيمة مقػدارىا ()2.187دينػار.اف ىػذا االرتفػاع الطفيػؼ فػي اإلنتاجيػة الكميػة لػو أ سػبابو التػي أىميػا ارتفػاع
بل عػف المػواد األوليػة والرواتػب واألجػور التػي فػي ت ازيػد
أسعار المكائف والمعػدات الم سػتخدمة فػي العمميػة اإلنتاجيػة ف ضػ ً
م سػتمر وأي ضػا ال نن سػى المنتجػػات األجنبيػة ومػا ليػػا مػف دور فػي مناف سػػة المنػتج المحمػي ففػػي ال سػنوات األخيػرة بػػدأت
الحكومة بوضع قوانيف لحماية المنتج المحمي مما ساعد في النيوض باإلنتاجية الكمية في العاميف األخيريف.
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ب  -اإلنتاجية الجزئية Partial Productivity
ويعبر عف اإلنتاجية الجزئية بالمؤشرات اآلتية- :
 .iمؤشر إنتاجية العامل Productivity of Labor
إنتاجية العامؿ=

قيمة االنتاج
عدد العامميف

جدول()2
إنتاجية العامل لمعمل الكفيل لممدة ()2017- 2014
قيمة اإلنتاج

عدد العاممين

إنتاجية العامل

السنوات

(مميون دينار)

عامل

(مميون دينار/عامل)

()1

()2

()1(÷)2(=)3

2014

1701

14

121.5

2015

4860

30

162

2016

15187.5

80

189.84

2017

15187.5

80

189.84

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا عمى البيانات المقدمة من قسم الحسابات_معمل الكفيل
ىػػو قيم ػػة اإلنت ػػاج التػػي ينتجي ػػا العام ػػؿ الواح ػػد ويوضػػح الج ػػدوؿ( )2إنتاجي ػػة العام ػػؿ ففػػي ع ػػاـ  2014بمغ ػػت إنتاجي ػػة
العامػ ػػؿ ()121.5ممي ػ ػػوف دينار/عام ػ ػػؿ وف ػ ػػي ع ػ ػػاـ  2015ات سػ ػػمت إنتاجي ػ ػػة العام ػ ػػؿ باالرتف ػ ػػاع فبمغ ػ ػػت ()162ممي ػ ػػوف
دينار/عامؿ,أم ػ ػ ػػا فػ ػ ػ ػػي ال س ػ ػ ػػنتيف البلحقتػ ػ ػ ػػيف ارتفعػ ػ ػ ػػت ب ش ػ ػ ػػكؿ كبيػ ػ ػ ػػر وات سػ ػ ػ ػػمت بالثب ػ ػ ػػات فبمغػ ػ ػ ػػت ()189.84مميػ ػ ػ ػػوف
دينار/عامػؿ,اف ىػػذه االرتفاعػػات الم سػتمرة فػػي إنتاجي ػة العامػؿ ىػػي نتيجػػة لزيػادة قيمػػة اإلنتػػاج وزيػادة سػػاعات العمػػؿ
بواقػع شػفتيف ) (8سػاعات لكػؿ شفت .وسػبب الزيػادة يمكػف أف يعػزى إلػى زيػادة الخبػرة والميػارة بمػرور الػزمف ,وا صػرار
اإلدارة عمى زيادة اإلنتاجية مف خبلؿ منح العماؿ الحوافز والمكافئات التشجيعية.
إما عند قسمة قيمة اإل نتاج عمى إجمالي الرواتب واألجور فإف ىذا المؤشر يسمى بإنتاجية األجر ويمكف بياف ذلؾ
وفؽ الصيغة اآلتية:
إنتاجية األجر =

قيمة االنتاج
الروات ب االجور
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جدول()3
إنتاجية األجر لمعمل الكفيل لممدة ()2017- 2014
قيمة اإلنتاج

الرواتب واألجور

إنتاجية األجر

السنوات

(مميون دينار)

(مميون دينار)

(دينار)

()1

()2

()1(÷)2(=)3

2014

1701

73.8

23.04

2015

4860

131.4

36.98

2016

15187

355.9

42.66

2017

15187

392.8

38.65

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا عمى البيانات المقدمة من قسم الحسابات_معمل الكفيل
وت شػػير معطيػػات الجػػدوؿ( )3اف إنتاجيػػة األج ػػر فػػي عػػاـ  2014بمغػػت () 23.04دين ػػار وىػػذه الن سػػبة المنخفضػػة ت ػػدؿ
عمػػى أف كػػؿ وح ػػدة نقديػػة م ػػف األجػػر ت س ػػيـ فػػي خمػػؽ ( ) 23.04دين ػػار مػػف اإلنتاج.وارتفع ػػت إنتاجيػػة األج ػػر فػػي ع ػػاـ
 2015لت ص ػػؿ إل ػػى () 36.98دينػ ػػار وا س ػػتمرت ف ػػي االرتفػ ػػاع حت ػػى حقق ػػت أعمػ ػػى م س ػػتوى لي ػػا فػ ػػي ع ػػاـ  2016بقيمػ ػػة
مقػػدارىا ()42.66دينار.أمػػا فػػي عػػاـ  2017فقػػد انخف ضػػت إنتاجيػػة األجػػر لت صػػؿ إلػػى ()38.65دينػػار ب سػػبب ارتفػػاع
األجور والرواتب في تمؾ األعواـ.
 .iiمؤشر إنتاجية المواد األولية Productivity of Materials
إنتاجية المواد األولية =

قيمة االنتاج
الم وا د االولية

جدول()4
إنتاجية المواد األولية لمعمل الكفيل لممدة ()2017- 2014
قيمة اإلنتاج

المواد األولية

إنتاجية المواد األولية

السنوات

(مميون دينار)

(مميون دينار)

(دينار)

()1

()2

()3(=)2(÷)1

2014

1701

300

5.67

2015

4860

700

6.94

2016

15187.5

1000

15.18

2017

15187.5

1000

15.18

المصدر:من إعداد الباحثة اعتمادا عمى البيانات المقدمة من قسم الحسابات_معمل الكفيل
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ولغرض قياس إنتاجية المواد األولية تػـ ق سػمة قيمػة اإلنتػاج عمػى قيمػة المػواد األوليػة الم سػتخدمة فػي العمميػة اإلنتاجيػة
وكمػا ىػػو موضػػح فػػي الجػدوؿ( )4فػػإف إنتاجيػػة الم ػواد األوليػػة لعػاـ  2014ات سػػمت باالنخفػػاض فبمغػػت ()5.67دينػػار
وبعػػدىا فػػي ال سػػنوات البلحقػػة ارتفعػػت لت صػػؿ إل ػػى ()6.94دينػػار فػػي عػػاـ . 2015أمػػا فػػي عػػامي  2016,2017فق ػػد
ارتفعػت كثي ػ ار مقارنػػة ب سػػابقتيا وات سػمت بالثبػػات ذلػػؾ لثبػػات قيمػة الم ػواد األوليػػة وقيمػػة اإلنتػاج فػػي تمػػؾ الفت ػرة فبمغػػت
قيمػة مقػدارىا ()15.18دين ػ ار.اف انخفػاض إنتاجيػػة المػواد األوليػػة يػدؿ عمػػى عػدـ كفػػاءة ا سػتخداـ الم ػواد األوليػة بشػػكؿ
امثؿ وىذا يؤدي إلى ارتفاع في التكاليؼ.
 .iiiمؤشر إنتاجية رأس المال Productivity of Capital
إنتاجية رأس الماؿ =

قيمة االنتاج
رأس الماؿ

جدول()5
إنتاجية رأس المال لمعمل الكفيل لممدة ()2017- 2014
قيمة اإلنتاج

رأس المال

إنتاجية رأس المال

السنوات

(مميون دينار)

(مميون دينار)

(دينار)

()1

()2

()3(=)2(÷)1

2014

1701

1387.5

1.22

2015

4860

1800

2.7

2016

15187.5

5550

0.27

2017

15187.5

5550

0.27

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا عمى البيانات المقدمة من قسم الحسابات_معمل الكفيل

مػف الجػػدوؿ( ) 5أعػبله يمكػػف مبلحظػػة التذبػذب الػػذي يح صػػؿ فػي إنتاجيػػة رأس المػاؿ فقػػد بمغػػت فػي عػػاـ  2014قيمػػة
()1.22دينػار وارتفعػت فػي عػاـ  2015محققػة بػذلؾ أعمػى ن سػبة ليػا خػبلؿ مػدة الد ارسػة بقيمػة ()2.7دينػار مػف بعػدىا
فػػي ال سػػنوات البلحق ػػة أي عػػامي  2016,2017فقػػد حق ػػؽ مقػػدار ثاب ػػت وقػػدره ()0.27دينػػار وذل ػػؾ لزيػػادة رأس الم ػػاؿ
مػ ػػع ثبػ ػػات قيمػ ػػة اإلنتاج .عممػ ػػا اف انتاجيػ ػػة رأس المػ ػػاؿ ى ػ ػػي مػ ػػدى م سػ ػػاىمة الوحػ ػػدة النقديػ ػػة الواحػ ػػدة مػ ػػف رأس الم ػ ػػاؿ
المستثمر في خمؽ مقدار معيف مف قيمة اإلنتاج.
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 .2معيار القيمة المضافة :Add value
الم ضافة = قيمة اإلنتاج – قيمة مستمزمات اإلنتاج
القيمة ُ
جدول()6
القيمة المضافة لمعمل الكفيل لممدة ()2017- 2014
السنوات

قيمة اإل نتاج

المستمزمات السمعية

المستمزمات الخدمية

مجموع مستمزمات

القيمة المضافة

(مميون دينار)

(مميون دينار)

(مميون دينار)

اإل نتاج

(مميون دينار)

()1

()2

()3

(مميون دينار)

()1(- )5(=)6

()2(+)3(=)5
2014

1701

329.4

11.4

340.8

1360.15

2015

4860

754.5

21.6

776.1

4083.9

2016

15187.5

1069.5

32.6

1102.15

14085.9

2017

15187.5

1069.6

31.6

1101.2

14086.3

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا عمى البيانات المقدمة من قسم الحسابات_معمل الكفيل
الجدوؿ( ) 6يوضح القيمة المضافة التي يضيفيا المعمؿ إلى المنتوج الصناعي فمف خبلؿ معطيات الجدوؿ()12
بمغت القيمة المضافة في عاـ  2014قيمة مقدارىا ))1360.15مميوف دينار وفي عاـ  2015ارتفعت لتصؿ إلى
() 4083.9مميوف دينار واستمرت في االرتفاع حتى وصمت في عاـ  2016بمغت ()14085.9مميوف دينار,والى
()14086.3مميوف دينار عاـ  2017كحد أعمى.
 .3معيار درجة التكنولوجيا المستخدمة:
درجة التكنولوجيا المستخدمة=

قيمة المكائف المعدا ت
الروات ب االجور

جدول()7
درجة التكنولوجيا المستخدمة لمعمل الكفيل لممدة ()2014-2017
قيمة المكائن والمعدات

الرواتب واألجور

درجة التكنولوجيا المستخدمة

السنوات

(مميون دينار)

(مميون دينار)

()1(÷)2(=)3

()1

()2

2014

1387.5

73.8

18

2015

1800

131.4

13

2016

5550

355.95

15

2017

5550

392.85

14

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا عمى البيانات المقدمة من قسم الحسابات_معمل الكفيل
515

العدد )(27

المجمد)(7

مجمة اإلدارة واإلقتصاد

أيمول 2018

اف درجة التكنولوجيا المستخدمة ىي إظيار نسبة المكننة إلى القوة العاممة ومف معطيات الجدوؿ( )7يتضح لنا اف
درجة التكنولوجيا كانت منخفضة خبلؿ مدة الدراسة فقد بمغت أعمى قيمة في عاـ  2014إذ بمغت إلى ()18دينار
واقؿ قيمة كانت في عاـ  2015إذ بمغت () 13دينار.وىذا االنخفاض يدؿ عمى اف المعمؿ يستخدـ أسموب مكثؼ
لمعمؿ وأيضا احد أسباب ىذا االنخفاض ىو االرتفاع المستمر لؤلجور والرواتب مع ثبات المكائف والمعدات.
 .4معيار درجة التصنيع Degree of Industrialization Criteria
درجة التصنيع=

قيمة المستمزما ت السمعية المستخدمة
قيمة االنتاج

جدول ()8
درجة التصنيع لمعمل الكفيل لممدة ()2014-2017
قيمة اإلنتاج

قيمة المستمزمات السمعية

درجة التصنيع

السنوات

(مميون دينار)

(مميون دينار)

(دينار)

()1

()2

()2(÷)1(=)3

2014

1701

329.4

0.193

2015

4860

754.5

0.155

2016

15187.5

1069.5

0.070

2017

15187.5

1069.6

0.070

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا عمى البيانات المقدمة من قسم الحسابات_معمل الكفيل
يتضح مف الجدوؿ))8اف درجة التصنيع في عاـ  2014بمغت() 0.193دينار وىذه النسبة المنخفضة تدؿ عمى
درجة تصنيع مرتفعو,وأخذت ىذه النسبة في االرتفاع حتى وصمت إلى ()0.155دينار عاـ,2015وفي عامي
 2016,2017إلى ()0.070دينار ولكف ىذه النسب تعد مقبولة.وىذا ال يدؿ بأي شكؿ مف األشكاؿ عمى عدـ
جدية المعمؿ في الوصوؿ إلى درجة عالية مف التصنيع ,وانما سبب ذلؾ ىو االرتفاع المستمر ألسعار المستمزمات
السمعية الداخمة في اإلنتاج.
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Rate of Return on Capital Investment

Criteria
معدؿ العائد عمى رأس الماؿ المستثمر=

الرب ح الصافي

رأس الماؿ المستثمر

جدول()9
معدل العائد عمى رأس المال المستثمر لمعمل الكفيل لممدة ()2017- 2014
صافي الربح

رأس المال المستثمر

معدل العائد

السنوات

(مميون دينار)

(مميون دينار)

(دينار)

()1

()2

()1(÷)2(=)3

2014

()255.65

1387.5

()0.18

2015

1967

1800

1.09

2016

7740.4

5550

1.39

2017

7672.45

5550

1.38

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا عمى البيانات المقدمة من قسم الحسابات_معمل الكفيل
 القوسيف() تعني إف اإلشارة سالبة
ويقصد بيذا المعيار بياف كفاءة الوحدة أو الشركة أو المشروع في استثمار األمواؿ ,حيث يشير االرتفاع في ىذه
النسبة إلى نجاح الشركة أو المشروع في تمويؿ اكبر قدر مف المبيعات ومف ثـ تحقيؽ األرباح.ويتضح مف
الجدوؿ( )9اف المعمؿ حقؽ أدنى خسارة سالبة عمى الرغـ مف ارتفاع رأس الماؿ؛فحقؽ معدؿ عائد في عاـ 2014
قيمة سالبة مقدارىا () 0.18دينار,أما في السنوات البلحقة فقد ارتفع العائد ليصؿ في عاـ  2015إلى ()1.09دينار
واستمر في االرتفاع في السنوات البلحقة حتى بمغ أعمى قيمة لو في عاـ  2016محققا ()1.39دينار.
 .6معيار نسبة الرواتب واألجور إلى القيمة المضافة:
الروات ب و االجور

نسبة الرواتب واألجور إلى القيمة المضافة=

القيمة المضافة

×100
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جدول ()10
نسبة الرواتب واألجور إلى القيمة المضافة لمعمل الكفيل لممدة ()2017-2014
الرواتب واألجور

القيمة المضافة

نسبة الرواتب واألجور إلى القيمة المضافة

السنوات

(مميون دينار)

(مميون دينار)

*100

()1

()2

()1(÷)2(*100=)3

2014

73.8

1360.15

%5

2015

131.4

4083.9

%3

2016

355.95

14085.9

%2

2017

392.85

14086.3

%2

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا عمى البيانات المقدمة من قسم الحسابات_معمل الكفيل
الجدوؿ( ) 10يوضح االنخفاض المستمر لنسبة الرواتب واألجور إلى القيمة المضافة فقد بمغت ىذه النسبة
عاـ )% 5( 2014وىذه النسبة منخفضة وبدأت باالنخفاض في السنوات البلحقة حيث وصمت إلى ( )%3وذلؾ
في عاـ ,2015واستمرت باالنخفاض إلى ( )%2عامي  .2016,2017ذلؾ لثبات القيمة المضافة وزيادة في
األجور والرواتب.إذ يعكس ىذا المعيار مدى مساىمة الرواتب واألجور في خمؽ القيمة المضافة.
.7

معيار نسبة تنفيذ األهداف لمخطة اإلنتاجية:

نسبة تنفيذ األىداؼ لمخطة اإلنتاجية=

الطاقة االنتاجية الفعم ية

الطاقة االنتاجية الم خططة

×100

جدول ()11
معيار نسبة التنفيذ لمعمل الكفيل لممدة ()2014-2017
الطاقة اإلنتاجية الفعمية

الطاقة اإلنتاجية المخططة

نسبة تنفيذ األهداف

السنوات

(كارتون/يوم)

(كارتون/يوم)

()1(÷)2(=)3

()1

()2

2014

2,800

50,000

%5.6

2015

8,000

50,000

%16

2016

25,000

50,000

%50

2017

25,000

50,000

%50

المصدر :مف إعداد الباحثة اعتمادا عمى البيانات المقدمة مف قسـ الحسابات_معمؿ الكفيؿ
يبيّف الجدوؿ() 11الن سػبة المنخف ضػة فػي تحقيػؽ األىػداؼ ب صػورة عامػة خػبلؿ عمػر الم شػروع ففػي عػاـ  2014شػيدت
أدنػػى ن س ػػبة لتحقي ػػؽ األى ػػداؼ ق ػػدرىا ) )%5.6وف ػػي ع ػػاـ  2015ارتفعػػت الن س ػػبة قم ػػيبل لت ص ػػؿ إل ػػى ( )%16أم ػػا ف ػػي
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عػػامي  2016,2017فقػػد شػػيدت ارتف ػػاع ممحػػوظ فػػي ن س ػػبة تحقيػػؽ األىػػداؼ فقػػد وص ػػمت الن سػػبة إلػػى (.)%50ومم ػػا
تقدـ يبلحظ أف نسبة تنفيذ أىداؼ الخطة خبلؿ مدة الدراسة لـ تكف بالمستوى المطموب.
.8

معيار عائد الدينار الواحدAverage Return of Dinar Criterion .

معيار عائد الدينار الواحد =

اجمالي االي اردا ت
اجمالي التكالي ؼ

جدول()12
عائد الدينار الواحد لمعمل الكفيل لممدة ()2017- 2014
اإليرادات

التكاليف

عائد الدينار الواحد

السنوات

(مميون دينار)

(مميون دينار)

(دينار)

()1

()2

()1(÷)2(=)3

2014

1701

1956.65

0.86

2015

4806

2893

1.66

2016

15187.5

7447.1

2.03

2017

15187.5

7515.05

2.02

المصدر:من إعداد الباحثة اعتمادا عمى البيانات المقدمة من قسم الحسابات_معمل الكفيل

يوضح الجدوؿ()12اف عاـ  2014شيدت عائد بقيمة () 0.86دينار وىي اقؿ نسبة عائد خبلؿ عمر المشروع
وذلؾ الرتفاع التكاليؼ,إما في عاـ  2015فقد ارتفع العائد لمدينار الواحد المستثمر في العممية اإلنتاجية إلى
() 1.66دينار واستمر العائد في االرتفاع في السنوات البلحقة فشيد عاـ  2016أعمى نسبة مف العائد بقيمة
() 2.03دينار؛وذلؾ لزيادة اإليرادات لممعمؿ مقارنة بالتكاليؼ.
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أوال - :االستنتاجات
تـ التوصؿ إلى االستنتاجات اآلتية- :
 .1الحالػػة الد ارسػػية لتقيػػيـ األداء االقت صػػادي,كانت لمعمػػؿ الكفيػػؿ التػػابع لمعتبػػة العبا سػػية المقد سػػة وىػػو معمػػؿ إلنت ػػاج
الميػاه المعدنيػػة,حيث تبػػيف مػػف تحميػػؿ بعػػض المؤش ػرات االقت صػػادية فيػػو وخػػبلؿ مػػدة زمنيػػة أمػػدىا أربػػع سػػنوات لممػػدة
( )2014-2017اف اإلي ػ ػرادات الكميػ ػػة قػ ػػدرت فػ ػػي عػ ػػامي ()2016و( )2017ب()15187.5مميػ ػػوف دينػ ػػار فػ ػػي ح ػ ػػيف
كانػػت قػػيـ اإليػ ػرادات الكميػػة اق ػػؿ مػػف ذل ػػؾ فػػي ع ػػامي )4860(,)1701( 2015,2014مميػػوف دين ػػار عمػػى التوالي.أم ػػا
تك ػػاليؼ الع ػػامميف فق ػػد كانػ ػػت ى ػػي األخ ػػرى مرتفع ػػة فػ ػػي ع ػػامي  2016,2017ب()355950و()392850أل ػػؼ دينػ ػػار
عم ػ ػ ػػى التػ ػ ػ ػوالي مقارن ػ ػ ػػة بالع ػ ػ ػػاميف الب ػ ػ ػػاقييف  2014,2015ب()73800و() 131400أل ػ ػ ػػؼ دين ػ ػ ػػار عم ػ ػ ػػى التوالي.أمػ ػ ػ ػػا
الم س ػ ػ ػػتمزمات ال سػ ػ ػ ػػمعية فق ػ ػ ػػد كانػ ػ ػ ػػت مرتفعػ ػ ػ ػػة خ ػ ػ ػػبلؿ عػ ػ ػ ػػامي  2016,2017ب()1069.5ممي ػ ػ ػػوف دينػ ػ ػ ػػار مقارنػ ػ ػ ػػة ب
()329.5و()754.5مميػوف دينػػار فػػي عػػامي  2014,2015وبمغػت الم صػػروفات التحويمية( ض ػرائب واجػػازات صػػحية)
ع ػ ػ ػػامي )69( 2016,2017و() 73مميػ ػ ػ ػػوف دينػ ػ ػ ػػار عمػ ػ ػ ػػى التػ ػ ػ ػوالي مقارنػ ػ ػ ػػة ب ()62و()65.5مميػ ػ ػ ػػوف دينػ ػ ػ ػػار عػ ػ ػ ػػامي
 2014,2015عمى التوالي.
أمػ ػ ػ ػ ػػا االنػ ػ ػ ػ ػػدثارات فقػ ػ ػ ػ ػػد بمغ ػ ػ ػ ػ ػػت ()370و()398مميػ ػ ػ ػ ػػوف دينػ ػ ػ ػ ػػار ع ػ ػ ػ ػ ػػامي  2014,2015عمػ ػ ػ ػ ػػى الت ػ ػ ػ ػ ػوالي مقارن ػ ػ ػ ػ ػػة ب
()92.5و()120مميوف دينار عامي  2014,2015عمى التوالي أيضا.
 .2أ ش ػػار معيػ ػػار اإلنتاجيػ ػػة الكميػ ػػة اف اإلنتاجي ػػة الكميػ ػػة لعوامػ ػػؿ اإلنتػ ػػاج لمعم ػػؿ الكفيػ ػػؿ كانػ ػػت عػ ػػامي 2016,2017
ب)(2.199و() 2.187دين ػ ػػار عم ػ ػػى التػ ػ ػوالي مقارن ػ ػػة ب ()0.858و()1.846دين ػ ػػار ف ػ ػػي ع ػ ػػامي  2014,2015عمػ ػ ػػى
الت ػوالي,في ح ػػيف أ ش ػػار معي ػػار اإلنتاجي ػػة الجزئي ػػة (إنتاجيػػة العمؿ)(اإلنتاجي ػػة المتوس ػػطة لعن ص ػػر العم ػػؿ) بأني ػػا كان ػػت
مرتفعػ ػ ػػة فػ ػ ػػي عػ ػ ػػامي  2016,2017ب()189.84و() 189.84مميػ ػ ػػوف دينػ ػ ػػار لكػ ػ ػػؿ عامػ ػ ػػؿ عمػ ػ ػػى الت ػ ػ ػوالي مقارنػ ػ ػػة ب
()121.5و()162مميوف دينار لكؿ عامؿ في عامي  2014,2015عمى التوالي.
كػػذلؾ فػػأف إنتاجيػػة األجػػر كانػػت مرتفع ػػة فػػي عػػامي  2016,2017ب()38.65و()42.66دينػػار عمػػى الت ػوالي مقارن ػػة
بعامي  2014,2015ب()23.04و()36.98دينار عمى التوالي.
وكانػ ػ ػ ػ ػ ػػت أي ض ػ ػ ػ ػ ػ ػػا إنتاجيػ ػ ػ ػ ػ ػػة المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواد األوليػ ػ ػ ػ ػ ػػة مرتفع ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لعػ ػ ػ ػ ػ ػػامي 2016,2017بمغ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت ()15.18دينػ ػ ػ ػ ػ ػػار مقارن ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
ب()5.67و()6.94دينار عامي  2014,2015عمى التوالي.
امػا إنتاجيػة رأس المػاؿ فقػػد كانػت عمػى النقػػيض مػف ذلػؾ ذات قيمػة منخف ضػػة فػي عػامي )0.27( 2016,2017دينػػار
مقارنػة ب()1.22و)(2.7دينػػار عػػامي  2014,2015عمػػى التوالي,وىػػذا ىػػو ديػػدف إنتاجيػػة رأس المػػاؿ المنخفضػػة فػػي
االقتصاديات النامية والمحمية.
 .3أ ش ػ ػ ػػار معي ػ ػ ػػار القيم ػ ػ ػػة الم ض ػ ػ ػػافة إل ػ ػ ػػى أف ال قيم ػ ػ ػػة الم ض ػ ػ ػػافة كان ػ ػ ػػت مرتفع ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي ع ػ ػ ػػامي  2016,2017بمغػ ػ ػ ػػت
()14085.9و() 14086.3مميػ ػ ػػوف دين ػ ػ ػػار عمػ ػ ػػى التػ ػ ػ ػوالي مقارنػ ػ ػػة ب()1360.15و()4083.9ممي ػ ػ ػػوف دينػ ػ ػػار لع ػ ػ ػػامي
 2014,2015عمى التوالي.
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 .4اف معي ػ ػػار درج ػ ػػة التكنولوجي ػ ػػا الم س ػ ػػتخدمة ك ػ ػػاف مرتفعػ ػ ػػا ف ػ ػػي معم ػ ػػؿ الكفي ػ ػػؿ ع ػ ػػامي )18( 2014دينػ ػ ػػار و2016
()15دينار مقارنة بعػامي )13( 2015دينػار و) 14( 2017دينػار وىػو معيػار يقػيس ن سػبة قيمػة اآلالت والمعػدات إلػى
إجمالي األجور والرواتب.
 .5سػ ػػجؿ معي ػ ػػار درجػ ػػة الت ص ػ ػػنيع أعم ػ ػػى قيمػ ػػة ل ػ ػػو ف ػ ػػي عػ ػػامي  2016,2017ب()13.77و()13.79دين ػ ػػار مقارن ػ ػػة
ب()4.99و()6.26دين ػػار عػ ػػامي  2014,2015عم ػػى الت ػ ػوالي وىػ ػػو معي ػػار يقػ ػػيس ن سػ ػػبة الم س ػػتمزمات اإلنتاجيػ ػػة إلػ ػػى
اإلنتاج.
 .6ك ػ ػ ػػاف مع ػ ػ ػػدؿ العائ ػ ػ ػػد عم ػ ػ ػػى رأس الم ػ ػ ػػاؿ الم سػ ػ ػ ػػتثمر ف ػ ػ ػػي معم ػ ػ ػػؿ الكفي ػ ػ ػػؿ مرتفع ػ ػ ػػا لؤلع ػ ػ ػ ػواـ 2015,2016,2017
)(1.09,1.39,1.38دينػػار عمػػى الت ػوالي مقارنػػة بعػػاـ  2014اذ ك ػػاف منخف ضػػا ب()0.18دينػػار وىػػو مقيػػاس يوض ػػح
نسبة الربح المنخفض الى رأس الماؿ المستثمر.
 .7ىناؾ معايير أخرى مثؿ معيار نسبة الرواتب واألجور إلى القيمة الم ضػافة فقػد سػجؿ ىػذا المعيػار ن سػبة  5%عػاـ
 2014و  3%عاـ  2015في حيف كانت نسبة ىذا المعيار  2%عامي .2016,2017
ومعيػار تنفيػػذ أىػداؼ الخطػػة اإلنتاجيػػة إذ كػاف ن سػػبة ىػذا المعيػػار مرتفعػػة عػامي  2016,2017ب 50%عمػػى الت ػوالي
مقارنػة ب()5.6%و( )16%عػػامي  2014,2015عمػى التوالي,وىػػو معيػار يقػػيس ن سػبة الطاقػػة اإلنتاجيػة الفعميػػة إلػػى
الطاقة اإلنتاجية المخططة.
ومعيػار عائػػد الػػدينار الواحػػد إذ بمػغ أعمػػى عائػػد لمػػدينار عػامي  2016,2017ب()2.03و( )2.02دينػػار عمػػى الت ػوالي
مقارنة ب()0.86و()1.66دينار عامي  2014,2015عمى التوالي,وىو معيار قياس نسبة اإليرادات إلى التكاليؼ.
خبل صػة القػوؿ أف الد ارسػة الميدانيػة قػد حققػت فرضػية البحػث فػي أىميػة االختيػار ال سػميـ والػدقيؽ لمؤشػرات تقيػػيـ األداء
االقت صػػادي .مػػف أج ػػؿ قيػػاـ تقي ػػيـ حقيقػػي يعط ػػي صػػورة متكاممػػة ع ػػف الوحػػدة االقت ص ػػادية أو الن شػػاط ال ػػذي تػػـ تقييم ػػو
واالبتعاد عف أسموب االكتفاء بعرض المعػايير الم سػتخدمة واعطػاء نتائجيػا ب شػكؿ مجػرد ال يخػدـ ىػدؼ التقيػيـ بمعرفػة
مواقع االنحراؼ والتقصير ومعالجتيا مف أجؿ دفع عمؿ الوحدة االقتصادية إلى أماـ وتطويره بشكؿ فاعؿ ومتميز.

ثانيا - :التوصيات Recommendations
توصي الباحثة باآلتي- :
 .1تطبيػؽ معػػايير األداء االقت صػػادي ب صػورة دوريػػة فػػي معمػػؿ الكفيػؿ لمميػػاه المعدنيػػة لموقػوؼ عمػػى االنح ارفػػات متػػى
وجدت وزيادة أداء المتغيرات االقتصادية فيو.
 .2اال سػتعانة مػف ذوي االخت صػاص والخب ػرة فػي المجػاؿ التطبيقػػي (الحيػز االقت صػادي) (معمػػؿ الكفيػؿ) لبلسػتفادة مػػف
خبرتيـ في المعمؿ والتعاقد مع مستشاريف اقتصادييف أكفاء.
 .3ض ػػرورة تفعيػ ػػؿ اال س ػػتفادة مػ ػػف الجامعات(الجامع ػػة وحقػ ػػؿ العم ػػؿ) أو (الجامعػ ػػة المنتج ػػة) الم سػ ػػتمر لتطبيػ ػػؽ اآلراء
ووجيات النظر االقتصادية في المعمؿ وطرح المشاكؿ االقتصادية ف يو إليجاد حموؿ مناسبة ليا
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قائمة المصادر
اوال - :الكتب:
 .1الزبيدي,حمزة محمود  ,التحميؿ المالي ألغراض تقييـ األداء والتنبؤ بالفشؿ,ط,2دار الوراؽ,عماف.2011,
 .2الكرخي,مجيد عبد جعفر  ,تقييـ كفاءة األداء في الوحدات االقتصادية,ط,1دار الكتب,بغداد.2000,
 .3النجار,يحيى غني ,تقييـ المشروعات وتحميؿ معايير ومؤشرات دراسات الجدوى وتقييـ كفاءة األداء,ط,1دار
دجمة,عماف.2010,
 .4الفضؿ,مؤيد عبد الحسيف و الطائي,يوسؼ محجـ ,أدارة الجودة الشاممة ,الوراؽ لمنشر والتوزيع ,عماف .2004,
 .5القري شػ ػ ػ ػ ػ ػػي,مدحت كاظـ,د ارسػ ػ ػ ػ ػ ػػات الجػ ػ ػ ػ ػ ػػدوى االقت ص ػ ػ ػ ػ ػ ػػادية وتقيػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ الم شػ ػ ػ ػ ػ ػػروعات ال صػ ػ ػ ػ ػ ػػناعية,ط,1دار وائ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ
لمنشر,عماف.2009,
 .6آؿ ادـ,يوحن ػ ػ ػػا عبػ ػ ػ ػػد و ألموزي ,س ػ ػ ػػميماف ,د ارسػ ػ ػ ػػة الج ػ ػ ػػدوى االقت صػ ػ ػ ػػادية وتقي ػ ػ ػػيـ كفػ ػ ػ ػػاءة أداء المنظمػ ػ ػ ػػات,ط,1دار
المسيرة,عماف.2000,
 .7عب ػ ػ ػ ػػد الكريـ,عب ػ ػ ػ ػػد العزي ػ ػ ػ ػػز م ص ػ ػ ػ ػػطفى و كػ ػ ػ ػ ػػداوي,محمود ط ػ ػ ػ ػػبلؿ  ,تقي ػ ػ ػ ػػيـ الم ش ػ ػ ػ ػػاريع االقت ص ػ ػ ػ ػػادية,ط,2جامعػ ػ ػ ػ ػػة
الموصؿ.1999,
ثانيا - :البحوث والمجالت- :
 .1عبد الرحمف,تانيا قػادر و سػميماف,يالجيف فػاتح  ,تقيػيـ الم شػاريع اال سػتثمارية وأثرىػا فػي اتخػاذ الق اررات,مجمػة جامعػة
كركوؾ لمدراسات اإلنسانية,مجمد,2جامعة كركوؾ.2007,
ثالثا - :الرسائل واالطاريح- :
 .1الوائمي,أحمػد عبػد ا سػمماف,اختيار مؤشػرات ومعػايير تقيػيـ األداء االقت صػادي -المالي,رسػالة ماج سػتير فػي العمػػوـ
االقتصادية,جامعة بغداد.2003,
 .2المولى,حػ ػ ػػافظ جا سػ ػ ػػـ عػ ػ ػػرب  ,تقي ػ ػ ػػيـ كفػ ػ ػػاءة األداء االقت صػ ػ ػػادي لم شػ ػ ػػركة العام ػ ػ ػػة ل صػ ػ ػػناعة األدويػ ػ ػػة فػ ػ ػػي نين ػ ػ ػػوى
لممدة()2007- 2002دراسة تحميمية مقارنة,رسالة ماج ستير في العموـ االقتصادية,جامعة بغداد.2008،
 .3النعيمػػي,رواء ط ػػارؽ رش ػػاد  ,تقيػػيـ كف ػػاءة األداء االقت ص ػػادي لم شػػركة العام ػػة ل ص ػػناعة الزيػػوت النباتي ػػة ف ػػي العػ ػراؽ
لممدة(, )2007- 2003رسالة ماجستير في العموـ االقتصادية,جامعة بغداد.2010,
 .4البعاج,طػاىر جا سػػب مكػي,تقييـ كفػػاءة األداء اال قت صػادي لمعمػػؿ ا سػمنت الب ص ػرة د ارسػة تطبيقيػػة لممػػدة (- 1999
,) 2010رسالة ماجستير في العموـ االقتصادية,جامعة البصرة.2012,
 .5م صػ ػػطفى,حناف عب ػ ػػد الب ػ ػػاقي ,تقييـ كف ػ ػػاءة األداء االقت ص ػ ػػادي لم شػ ػػركة العام ػ ػػة لؤل س ػ ػػمنت العراقي ػ ػػة لمم ػ ػػدة(- 1996
, )2005رسالة ماجستير في العموـ االقتصادية,جامعة بغداد.2008,
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