وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جامعة الجبل الغربً
كلٌة المحاسبة ـ غرٌان
قسم االقتصاد
تقٌٌم األداء االقتصادي للشركة الوطنٌة للمطاحن واألعالف المساهمة
(دراسة تطبٌقٌة على مصنع قرجً للسمٌد)
خالل الفترة ( 2000ـ 2010م)
قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة اإلجازة العالٌة ((الماجستٌر)) فً االقتصاد بتارٌخ2015 |10 |19م
إعداد الطالب
عبد الحمٌد مفتاح إمحمد
إشراف
د ـ محمد خلٌفة معٌوف

العام الجامعً  2015ـ 2016م

تقٌٌم األداء االقتصادي للشركة الوطنٌة للمطاحن واألعالف المساهمة
(دراسة تطبٌقٌة على مصنع قرجً للسمٌد)
خالل الفترة ( 2000ـ 2010م)

إعداد الطالب
عبد الحمٌد مفتاح إمحمد
نوقشت هذه الرسالة بتارٌخ 2015|10|19م وتم إٌجازها
المشرف
د ـ محمد خلٌفة معٌوف
أعضاء لجنة المناقشة :
التوقٌع

االسم
 1ـ د .محمد خلٌفة معٌوف

مشرفا ً ومقرراً ................................

 2ـ د .مصطفى عبد هللا البوسٌفً

ممتحنا ً خارجٌا ً ................................

 3ـ د .محمد عامر الحمادي

ممتحنا ً داخلٌا ً ................................

ٌعتمد  /مدٌر إدارة الدراسات العلٌا والتدرٌب بالجامعة
........................................................

ِب ْس ِبي ِهلّلا ِب َاا َّرل ْس َا ِبـ ا َّرل ِب ِبي
س ْسب َاحانَاكَا الَا ِبع ْسل َاي اَانَاا إِبالَّر َاما َاعلَّر ْس تَانَاا إِبنَّركَا أَانتَا ْسا َاعلِب ُي ْسا َاح ِبك ُي }
{قَاااُو ْس ُ

صدق

أٌة ( )32من سورة البقرة

اعظ ي

اإلهداء
إلى أبً وأمً  ،ربً ارحمهما كما ربٌانً صغٌرا.

إلى زوجتً وأوالدي على صبرهم معً حتى أنجزت هذا العمل .

إلى أصدقائً األوفٌاء.

إلٌهم جمٌعا ً أهدي هذا الجهد المتواضع.

إقرار
أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التً تحمل العنوان :
تقٌٌم األداء االقتصادي للشركة الوطنٌة للمطاحن واألعالف المساهمة
(دراسة تطبٌقٌة على مصنع قرجً للسمٌد)خالل الفترة ( 2000ـ 2010م) .
أقر بؤن ما اشتملت علٌه هذه الرسالة إنما هً نتاج جهدي الخاص  ،باستثناء ما تمت اإلشارة
إلٌه حٌثما ورد  ،وإن هذه الرسالة ككل  ،أو أي جزء منها لم ٌقدم من قبل لنٌل درجة أو لقب
علمً أو بحثً لدى أٌة مإسسة تعلٌمٌة أو بحثٌة أخرى .

التوقٌع ................................

الشكر والتقدٌر
أوالً  /الشكر هلل سبحانه وتعالى الذي مكننً من أنجاز هذه الرسالة بعد عناء طوٌل فله الحمد
على ما أعطى وأساله التوفٌي مستقببلً.
ثانٌا ً  /أتقدم بخالص الشكر والتقدٌر للدكتور/مصطفى الصالحٌن الهونًالمشرف على الرسالة
فً بداٌتها والتً حالت الظروف دون حضور مناقشتها والشكر والتقدٌر للدكتور /محمد خلٌفة
معٌوف الذي قبل مشكوراً أن ٌحل محل المشرف السابي ،كما أتقدم بجزٌل الشكر إلى كل
األساتذة الذٌن تفضلوا بتدرٌسً وأخص بالذكر الدكتور /محمد عامر الحماديو
الدكتور/مصطفى عبد هللا البوسٌفً  ،كما أتقدم بالشكر العمٌي لكل العاملٌن بمصنع قرجً

للسمٌد لمساهمتهم فً توفٌر المعلومات والبٌانات البلزمة للدراسة وأخص بالذكر األخ  /نور
الدٌن أنبٌه .مدٌر الشإون اإلدارٌة و المالٌة بمصنع قرجً للسمٌد  ،وشكري وتقدٌري إلى
كل من قدم لً ٌد العون إلنجاز هذه الرسالة على هذا الشكل .

ملخص الرسالة
ٌعتبر مصنع قرجً للسمٌد من الوحدات اإلنتاجٌة الصناعٌة التً تضمنتها خطط وبرامج التصنٌع فً لٌبٌا
حٌث ٌعمل على توفٌر وتغطٌة جزء من الطلب المحلً من مادة السمٌد التً تعد من الصناعات المحلٌة
وبالتالً فإن هذه الرسالة تهتم بموضوع تقٌٌم األداء االقتصادي لمصنع قرجً للسمٌد  .وذلك للتعرف على
مدى كفاءته فً استخدام الموارد المتاحة  ،ومعرفة أوجه القصور فً انخفاض مستوى اإلنتاج والذي ٌتمثل
فً انخفاض المستهدف السنوي من خبلل تطبٌي بعض مإشرات ومعاٌٌر األداء االقتصادي للمشروعات
الصناعٌة  ،وقد بنٌت هذه الدراسة على فرضٌة أساسٌة مفادها  :وجود انخفاض فً مستوى األداء
االقتصادي لمصنع قرجً للسمٌد  ،وهذا االنخفاض ناتج عن :
طايت اإلنتاجٌة للمصنع .
ـ انخفاض فً استغبلل و استخدام ال ا
ـ انخفاض صافً القٌمة المضافة المتولدة عن نشاط المصنع.
ـ انخفاض األرباح المتحصل علٌها من مبٌعات المصنع.
وقد قسمت الدراسة إلى مجموعة من الفصول والمباحث  ،فتناول الفصل التمهٌدي مدخل للدراسة من
خبلل استعراض إطارها النظري  ،أما الفصل األول  :فقد خصص لتسلٌط الضوء على موضوع تنمٌة
الصناعات اللٌبٌة  ،حٌث تناول المبحث األول  .المفاهٌم االساسٌة للتنمٌة االقتصادٌة المتمثلة فً مفهوم
التنمٌة وأهدافها ومعوقاتها  ،أما المبحث الثانً  .فتناول دور الصناعة فً التنمٌة االقتصادٌة  ،المتمثل فً
أهمٌة الصناعة والتصنٌع للتنمٌة  ،وإستراتٌجٌة الصناعة فً االقتصاد اللٌبً من خبلل الخطط االقتصادٌة
وتناول الفصل الثانً  :مفاهٌم ومإشرات تقٌٌم األداء االقتصادي  ،حٌث تناول المبحث األول مفاهٌم تقٌٌم
األداء االقتصادي المتمثلة فً مفهوم وأهمٌة تقٌٌم األداء االقتصادي ووظائفه وأهدافه وكٌفٌة تقٌٌمه وأنواعه

والمشاكل التً تواجهه  ،بٌنما تناول المبحث الثانً  .مإشرات ومعاٌٌر األداء االقتصادي والتً من أهمها
المتعلي باإلنتاجٌة والكفاءة
ة
المإشرات والمعاٌٌر المتعلقة باإلنتاج والطاقات اإلنتاجٌة و المإشرات والمعاٌٌر
اإلنتاجٌة والمإشرات والمعاٌٌر المتعلقة بالجوانب المالٌة والمإشرات والمعاٌٌر المتعلقة بالمبٌعات وكفاءة
اإلدارة  ،و تناول الفصل الثالث  :تقٌٌم األداء االقتصادي لمصنع قرجً للسمٌد  ،حٌث تناول المبحث األول.
نبذة مختصرة عن الشركة الوطنٌة للمطاحن واألعبلف المساهمة ومصنع قرجً للسمــٌد  ،بٌنما تناول
المبحث الثانً  .مراحل اإلنتاج والهٌكل التنظٌمً بمصنع قرجً للسمٌد  ،وتناول المبحث الثالث  .تطبٌي
مإشرات ومعاٌٌر تقٌٌم األداء االقتصادي المشار إلٌها أعبله على البٌانات والمعلومات المتعلقة بالمصنع
ومن خبلل تطبٌي هذه المإشرات والمعاًٌر على البٌانات والمعلومات المتعلقة بالمصنع توصلت الدراسة
إلى مجموعة من النتائج التً تثبت صحة الفرضٌة التً بنٌت علٌها وصحة جزئٌاتها ،وأهم هذه النتائج :
 -1انخفاض استغبلل الطاقات اإلنتاجٌة للمصنع  ،حٌث لم تتجاوز الطاقة الفعلٌة إلى كل من الطاقة
التصمٌمٌة والمستهدفة فً المتوسط ( )%74.3( ، )%55.9على التوالً  ،مما ٌدل على أن المصنع لم
ٌتمكن من استغبلل أو استخدام طاقته اإلنتاجٌة بالكامل خبلل فترة الدراسة ،األمر الذي ٌثبت صحة الجزئٌة
طايت اإلنتاجٌة للمصنع)
األولى من فرضٌة الدراسة التً تنص على (انخفاض فً استغبلل أو استخدام ال ا
مما ٌعزز صحة الفرضٌة الرئٌسٌة للدراسة .
 -2انخفاض مستوى اإلنتاجٌة الكلٌة لعناصر اإلنتاج من صافً القٌمة المضافة خبلل جمٌع سنوات الدراسة
حٌث لم تتجاوز فً المتوسط ( )%24أو ما ٌعادل ( )%58من سنة األساس  ،مما ٌشٌر إلى انخفاض
صافً القٌمة المضافة المتولدة عن نشاط المصنع خبلل فترة الدراسة  ،مما ٌثبت صحة الجزئٌة الثانٌة من
الفرضٌة الرئٌسٌة للدراسة التً تنص على (انخفاض صافً القٌمة المضافة المتولدة عن نشاط المصنع)
األمر الذي ٌعزز صحة الفرضٌة الرئٌسٌة .
 – 3انخفاض نسبة هامش صافً الربح  ،حٌث لم تتجاوز فً المتوسط ( )%14.2أو ما ٌعادل ()%62.6
من سنة األساس  ،مما ٌثبت صحة الجزئٌة الثالثة من الفرضٌة الرئٌسٌة للدراسة التً تنص على (انخفاض
األرباح المتحصل علٌها من مبٌعات المصنع)  ،مما ٌعزز صحة الفرضٌة الرئٌسٌة .
الرئٌسً التً بنٌت علٌها الدراسة وهً (وجود انخفاض فً
ة
وعلى ذلك توصلت الدراسة إلى قبول الفرضٌة
مستوى األداء االقتصادي لمصنع قرجً للسمٌد).وبنا ًء على ذلك تقترح الدراسة مجموعة من التوصٌات

والمقترحات التً من شؤنها معالجة المشاكل والصعوبات التً تواجه المصنع  ،ومن أهم هذه التوصٌات
واالقتراحات ما ٌلً :
 - 1العمل على رفع مستوى الطاقة الفعلٌة للمصنع من خبلل األتً :
 القٌام بتطوٌر وتحدٌث اآلالت والمعدات الخاصة بالمصنع حتى تعمل بكامل طاقتها اإلنتاجٌة . العمل على توفٌر قطع الغٌار  ،ومستلزمات اإلنتاج فً الوقت المناسب . اإلسراع فً اإلفراج عن القمح داخل الموانً اللٌبٌة . – 2العمل على رفع اإلنتاجٌة الكلٌة لعناصر اإلنتاج بالمصنع  ،والتركٌز علً زٌادة صافً القٌمة المضافة
المتولدة عن نشاط المصنع من خبلل األتً :
 زٌادة كمٌات اإلنتاج و تخفٌض تكالٌف اإلنتاج وخاصا ً المستلزمات السلعٌة. تشجٌع العاملٌن بالمصنع  ،من خبلل زرع روح التعاون بٌن اإلدارة واألفراد العاملٌن بالمصنع للحصولعلى أفضل إنتاج ممكن .
 العمل على تقلٌل تكالٌف المستلزمات السلعٌة من خبلل تشجٌع المشارٌع الزراعٌة الوطنٌة لزراعة القمحوالحد من استٌراده .
 - 3العمل على تحقٌي صافً هامش ربح مرضً ٌضمن استمرار المصنع ومساعدته على تجدٌد أصوله
والتوسع فً قدرته اإلنتاجٌة من خبلل تخفٌض تكالٌف المبٌعات .
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الفصل التمهٌدي
اإلطار العام للدراسة
المقدمة :
قطاع الصناعة من القطاعات االساسٌة للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة لمختلف الدول  ،وتعد لٌبٌا من
الدول النامٌة التً ظل القطاع الصناعً فٌها متدنٌا ً ولم ٌرتي إلى المستوى المطلوب  ،حٌث استهدفت خطط
التحول االقتصادي واالجتماعً إستراتٌجٌة التنمٌة الصناعٌة  ،وذلك بتنفٌذ مشروعات استثمارٌة مختلفة
وفقا ً لسٌاسة اإلحبلل التدرٌجً للمنتجات الصناعٌة المحلٌة محل كثٌر من المنتجات الصناعٌة المستوردة.
إن خطط التنمٌة فً لٌبٌا أعطت أهمٌة كبٌرة لقطاع الصناعة  ،وذلك من خبلل المبالغ التً صرفت
وخصصت لهذا القطاع ضمن خطط التنمٌة االقتصادٌة التً نفذت  ،إال أن نسبة مساهمته فً إجمالً الناتج
المحلً بقٌت منخفضة بعض الشًء  .األمر الذي ٌطرح جملة من التساإالت عن األسباب التً أدت إلى
عدم تحقٌي الكمٌات المستهدفة من اإلنتاج وفي دراسات الجدوى المعدة بالخصوص  .ولهذا تكتسب عملٌة
تقٌٌم األداء االقتصادي للمشروعات الصناعٌة أهمٌتها من كونها إحدى الوسائل واألسالٌب التً تستخدم
لتحدٌد قدرة الوحدات االقتصادٌة فً استخدام أو استغبلل الموارد المادٌة والبشرٌة المتاحة لدٌها إلنتاج أكبر
قدر ممكن من السلع والخدمات من ناحٌة  ،وتوجٌه الموارد االقتصادٌة ورفع كفاءة استخدامها فً مختلف
الوحدات واألنشطة االقتصادٌة من ناحٌة أخري  .وتؤتً عملٌة تقٌٌم األداء االقتصادي لدراسة األهداف
المرسومة  ،وتلك المتحققة فعبلً وإٌجاد االنحرافات بٌنها  ،ووضع الحلول لتصحٌح هذه االنحرافات فً
نهاٌة فترة زمنٌة محددة .
إ ن عملٌة تقٌٌم األداء االقتصادي تتم عن طرٌي مجموعة من المإشرات المتعارف علٌها والتً تعكس مدى
نجاح الوحدة االقتصادٌة ونموها وتطورها  ،وبذلك تصبح تلك المإشرات بمثابة معاٌٌر ٌمكن بواسطتها
تقدٌر مدى قٌام الوحدة االقتصادٌة بتحقٌي أهدافها وقٌاس مدى فعالٌة نتائج أوجه نشاطها.
أوالً  :مشكلة الدراسة :
تعتمد إستراتٌجٌة التنمٌة بدرجة كبٌرة على نتائج تقٌٌم األداء االقتصادي لمختلف المشروعات
االقتصادٌة وذلك من خبلل دوره فً التعرف على مدى كفاءة هذه المشروعات فً استخدام الموارد
االقتصادٌة المتاحة وتحلٌل المشاكل والصعوبات التً تحد من كفاءتها .

ومن خبلل الزٌارات المٌدانٌة التً قام بها الباحث لمصنع قرجً للسمٌد واإلطبلع على بعض التقارٌر
السنوٌة الخاصة بالمصنع  ،تبٌن أن هناك انخفاض فً مستوى اإلنتاج  ،والذي ٌتمثل فً عدم تحقٌي
المستهدف السنوي بالرغم من أن المستهدف السنوي هو أقل من الطاقة التصمٌمٌة.
وبنا ًء على ما سبي تهتم هذه الدراسة بتقٌٌم األداء االقتصادي لمصنع قرجً للسمٌد  ،وذلك للتعرف على
مدى كفاءته فً استخدام الموارد المتاحة من خبلل تطبٌي بعض المإشرات ومعاٌٌر تقٌٌم األداء االقتصادي
للمشروعات الصناعٌة.
ثانٌا ً  :فرضٌات الدراسة :
تقوم هذه الدراسة على فرضٌة أساسٌة مفادها  :وجود انخفاض فً مستوى األداء االقتصادي لمصنع
قرجً للسمٌد  ،وهذا االنخفاض ناتج عن :
طايت اإلنتاجٌة للمصنع .
ـ انخفاض فً استغبلل أو استخدام ال ا
ـ انخفاض صافً القٌمة المضافة المتولدة عن نشاط المصنع.
ـ انخفاض األرباح المتحصل علٌها من مبٌعات المصنع.
ثالثا ً  :أهداف الدراسة :
أ  .تقٌٌم ودراسة النشاط االقتصادي للمصنع موضع البحث  ،ومعرفة مدى استغبلل الطاقات اإلنتاجٌة
فٌه.
ب  .قٌاس كفاءة استغبلل عناصر اإلنتاج  ،وتحلٌل الوضع المالً واالقتصادي للمصنع .
ج  .محاولة التعرف على المشاكل والصعوبات التً تحد من زٌادة اإلنتاج فً المصنع واقتراح الحلول
المناسبة لمعالجتها.
رابعا ً  :أهمٌة الدراسة :
تبرز أهمٌة هذه الدراسة من خبلل استخدام النسب المالٌة فً تحلٌل وتقٌٌم معدل أداء مصنع قرجً للسمٌد
وإجراء تطبٌي عملً على تحلٌل القوائم المالٌة  ،بغٌة اشتقاي النسب والمإشرات المالٌة المعبرة التً
تعكس مستوى أداء الوحدة اإلنتاجٌة  ،لمعرفة نقاط الضعف والقوة ومحاولة اقتراح الحلول المناسبة وتعتبر
هذه الدراسة امتداد للدراسات واألبحاث السابقة فً مجال التقٌٌم  ،ومن ثم فهً إضافة بحثٌة وعلمٌة لتلك

الدراسات واألبحاث  ،حٌث أنها ستعمل على توفٌر مرجع إضافً للمراجع السابقة  ،األمر الذي ٌعمل على
توسٌع مدارك الدارسٌن والباحثٌن حول تقٌٌم األداء االقتصادي واألدوات الؤلزمة للقٌام بها  ،وتوضٌح
األسالٌب المختلفة والمتنوعة لتطبٌي تلك األدوات تطبٌقا ً علمٌا ً صحٌحا ً.
خامسا ً  :منهجٌة الدراسة :
ٌتناول اإلطار العام للدراسة اآلتً -:
 إطار نظري تحلٌلً وصفً للدراسة .
 إطارعملً تطبٌقً ٌشتمل على دراسة تطبٌقٌة لتقٌٌم األداء االقتصادي لمصنع قرجً للسمٌد بتحلٌل
أهم المعاٌٌر االقتصادٌة والفنٌة المستخدمة فً الدراسة اعتماداً على بٌانات المصنع.
سادسا ً  :حدود الدراسة :
أ  .الحدود المكانٌة  :تتمثل الحدود المكانٌة للدراسة فً مصنع قرجً للسمٌد .
ب  .الحدود الزمنٌة  :تقوم هذه الدراسة بتقٌٌم األداء االقتصادي لمصنع قرجً للسمٌد خبلل الفترة (2000

–  )2010حٌث تم الحصول على المعلومات والبٌانات البلزمة إلجراء الدراسة.
سابعا ً  :الدراسات السابقة :
أ – دراسة  .سامٌة شعبان الهاشمً " ،المعوقات التً تواجه الصناعات الغذائٌة القائمة على القمح "
دراسة تطبٌقٌة على بعض المصانع التابعة للشركة الوطنٌة العامة للمطاحن واألعالف  ،رسالة ماجستٌر
غٌر منشورة فً االقتصاد . 2003 ،
تبرز مشكلة البحث فً تحدٌد المعوقات التً تواجه الصناعات الغذائٌة المعتمدة على القمح  ،وتسببت فً
حصول عجز فً اإلنتاج .
ومن نتائج هذه الرسالة ما ٌلً :
 1ـ عدم توفر الكوادر الفنٌة الوطنٌة المتخصصة .
 2ـ تواجه بعض المصانع صعوبات متعلقة بتوفٌر السٌولة النقدٌة  ،مما ٌجعلها فً موقف حرج فً بعض
األحٌان بالنسبة لتغطٌة االلتزامات المالٌة القائمة علٌها.

 3ـ عدم االهتمام بالجوانب االقتصادٌة عند إجراء دراسات الجدوى .
ب ـ دراسة  .محمد عمر محمد قنش " تقٌٌم األداء االقتصادي للمشارٌع الصناعٌة"  .دراسة تطبٌقٌة
على مطحن الغالل بصرمان خالل الفترة  " 2000 – 1991رسالة ماجستٌر غٌر منشورة فً التخطٌط
المالً . 2000
تبرز مشكلة البحث فً تحدٌد األسباب الجوهرٌة  ،وجملة العراقٌل التً تحول دون تحقٌي الطاقات
المستهدفة من اإلنتاج لهذه الوحدة الصناعٌة  .ومن أهم نتائج هذه الرسالة ما ٌلً :
 – 1نقص الٌد العاملة المتخصصة فً مجال الطحن .
 – 2تقادم المكائن وخطوط اإلنتاج وارتفاع تكلفة الصٌانة .
 – 3النقص الواضح فً قطع الغٌار .الن اغلبها ٌتم استٌرادها من مصادر محددة  ،إضافة إلى كثرة
اإلجراءات البلزمة الستٌرادها .
 – 4إن المطحن لم ٌحقي أرباح خبلل فترة الدراسة  ،وهذا ربما ٌرجع إلى تثبٌت تسعٌرة الدقٌي باعتباره
من السلع المدعومة من قبل المجتمع إلى جانب ارتفاع عناصر التكالٌف األخرى .
ج – دراسة  .إبراهٌم عبد السالم الفرجانً "تقٌٌم األداء االقتصادي لصناعة االسمنت فً لٌبٌا"  .دراسة
تطبٌقٌة على الشركة العربٌة لالسمنت " رسالة ماجستٌر غٌر منشورة فً التخطٌط الصناعً . 2003 ،
تتمثل مشكلة البحث فً تدنً مستوى اإلنتاج  ،والذي ٌتمثل فً عدم تحقٌي المستهدف السنوي مقارنة
بالطاقة التصمٌمٌة  .ومن أهم نتائج هذه الرسالة ما ٌلً :
 – 1عدم تمكن الشركة من استغبلل أو استخدام جمٌع الطاقات المتاحة للشركة  ،سوا ًء فً مجال إنتاج
االسمنت أو الجٌر أو الجبس  ،حٌث لم تتجاوز الطاقة الفعلٌة إلى كل من الطاقة التصمٌمٌة والمستهدفة فً
مجال إنتاج االسمنت بالشركة فً المتوسط ( )%72.2( ، )%66.3على التوالً  ،وفً مجال إنتاج الجٌر
لم تتجاوز هذه النسبة فً المتوسط ( ، )%20.9( ، )%8.8على التوالً  ،وكذلك فً مجال إنتاج الجبس
فؤن النسبة لم تتجاوز فً المتوسط ( )%36( ، )%26.7على التوالً .

 – 2انخفاض مستوى اإلنتاجٌة الكلٌة لعناصر اإلنتاج من صافً القٌمة المضافة خبلل جمٌع سنوات
الدراسة  ،حٌث لم تتجاوز فً المتوسط  %14مما ٌشٌر إلى انخفاض صافً القٌمة المضافة المتولدة عن
نشاط الشركة .
 – 3عدم تمكن الشركة من تحقٌي عائد مرض على استثماراتها خبلل اغلب سنوات الدراسة  ،حٌث لم
تتجاوز فً المتوسط  %0.2خبلل فترة الدراسة .
د – دراسة  .حسن عبد المجٌد محمد والً " تقٌٌم األداء االقتصادي لمصنع األعالف بصرمان " رسالة
ماجستٌر غٌر منشورة فً التخطٌط المالً  ،خرٌف . 2005 – 2004
تتمثل مشكلة البحث فً معرفة مدى كفاءة المصنع فً استخدام الموارد المتاحة ومعرفة أوجه القصور فً
تدنً مستوى اإلنتاج والذي ٌتمثل فً عدم تحقٌي المستهدف السنوي .
ومن أهم نتائج هذه الرسالة ما ٌلً :
 – 1عدم تمكن المصنع من استغبلل الطاقات اإلنتاجٌة المتاحة لدٌه .
 – 2وجود فجوة كبٌرة بٌن اإلنتاج الفعلً والطاقات اإلنتاجٌة األخرى .
 – 3ارتفاع الكفاءة اإلنتاجٌة الكلٌة من اإلنتاج اإلجمالً بسعر السوي خبلل فترة الدراسة  ،وهذا االرتفاع
ناتج عن ارتفاع أسعار بٌع األعبلف .
وٌلخص الباحث بعض العناصر المتشابهة بٌن الدراسات السابقة  ،ومنها أن تقٌٌم األداء االقتصادي قد تم
فً المإسسات الصناعٌة  ،كما ٌوجد تشابه فً استخدام بعض مإشرات ومعاٌٌر تقٌٌم األداء االقتصادي
وبالتالً ٌمكن للباحث االستفادة من تلك المإشرات والمعاٌٌر لتقٌٌم األداء االقتصادي للمصنع قٌد الدراسة.

الفصل األول
تنمٌة الصناعات اللٌبٌة
المبحث األول  :المفاهٌم األساسٌة للتنمٌة االقتصادٌة .
المبحث الثانً  :دور الصناعة فً التنمٌة االقتصادٌة.

المبحث األول
المفاهٌم األساسٌة للتنمٌة االقتصادٌة
ٌتناول هذا المبحث  ،مفهوم التنمٌة االقتصادٌة وأهدافها ومعوقاتها.
()1

أوالً  :مفهوم التنمٌة االقتصادٌة :

تعرف التنمٌة االقتصادٌة كسٌاسة طوٌلة األجل لتحقٌي النمو االقتصادي ،بؤنها "عملٌة ٌزداد بواسطتها
الدخل القومً لبلقتصاد خبلل فترة زمنٌة طوٌلة"  .فإذا كان معدل التنمٌة أكبر من معدل نمو السكان فإن

متوسط دخل الفرد الحقٌقً سٌرتفع  ،كما ٌنظر إل

ى مفهوم التنمٌة االقتصادٌة خبلل عقد الخمسٌنات

والستٌنات من القرن الماضً على أنها ( قابلٌة االقتصاد للنمو فً الدخل القومً)  ،وكانت معظم الكتابات
التقلٌدي حتى عهد قرٌب تعرف التنمٌة على أنها (العملٌة التً ٌتم بموجبها زٌادة الدخل القومً
ة
االقتصادٌة
الحقٌقً  ،أو حصة الفرد من الناتج القومً خبلل فترة من الزمن) ،وهناك من عرف التنمٌة االقتصادٌة بؤنها
(عملٌة االنتقال من الوضع االجتماعً المتخلف إلى الوضع االجتماعً المتقدم  ،هذا االنتقال ٌقتضً تغٌراً
جذرٌا وجوهرٌا ً فً أسالٌب اإلنتاج المستخدمة وفً البنٌان الثقافً المتبلئم مع هذا األسالٌب اإلنتاجٌة) .
و تعرف هٌئة األمم المتحدة التنمٌة بؤنها " العملٌة التً ٌمكن بمقتضاها توجٌه كافة الجهود لجمٌع أفراد
المجتمع  ،بهدف خلي ظروف اجتماعٌة واقتصادٌة مبلئمة فً المجتمعات المحلٌة ومساعدتها على االندماج
فً حٌاة المجتمع واإلسهام فً تقدمها بؤقصى ما ٌمكن".
ومن الممكن إعطاء تعرٌف شامل لعملٌة التنمٌة االقتصادٌة " بؤنها تلك العملٌة متعددة األبعاد والتً
تتضمن إجراء تغٌٌرات جذرٌة فً الهٌاكل االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة والنظم السٌاسٌة واإلدارٌة جنبا ً
إلى جنب مع زٌادة معدالت النمو االقتصادي  ،وتحقٌي العدالة فً توزٌع الدخل القومً  ،واستئصال جذور
الفقر المطلي فً مجتمع ما" .
إذا التنمٌة تعنً  :االنتقال من حالة التخلف والحرمان ومن نظام اجتماعً مقٌد وساكن تحكمه مجموعة من
العوامل التً تحتفظ به فً حالة من التوازن عند مستوى التخلف  ،إلى نظام ٌحمل فً طٌاته عوامل
دٌنامٌكٌة  ،حٌث ٌتوفر فٌه للفرد والجماعة حٌاة أفضل مادٌا وإنسانٌا  ،وبهذا فإن التنمٌة االقتصادٌة ال
تحصل فً التغٌٌر الكمً المتمثل فً زٌادة دخل الفرد الحقٌقً  ،وإنما تنطوي أٌضا ً على التغٌٌر الوصفً
المتمثل فً تغٌٌر وتطوٌر هٌكل وبنٌان االقتصاد القومً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1ـ سناء أبوبكر محمد القعود ( ،تخطٌط التنمٌة االقتصادٌة الشاملة )  ،دراسة للتجربة اللٌبٌة فً أعداد وتنفٌذ خطط التحول االقتصادي للفترة مابٌن (

– 1970

2005م)  ،رسالة ماجستٌر فً االقتصاد  ،غٌر منشورة  ،كلٌة المحاسبة  ،جامعة الجبل الغربً  ،غرٌان  ،لٌبٌا 2009،م  ،ص39 - 38

ثانٌا ً  :أهداف التنمٌة االقتصادٌة :
تختلف أهداف التنمٌة من دولة إلى أخرى حسب ظروف ك ًل منهم  ،ولكن هناك أهداف تسعى إلٌها الدول
النامٌة فً خططها اإلنمائٌة ومن هذه األهداف ما ٌلً :
 1ـ زٌادة الدخل القومً :

()1

ٌعتبر هدف زٌادة الدخل من األهداف األولى للتنمٌة االقتصادٌة طالما أن فقر البلدان المتخلفة وهبوط
مستوى الحٌاة فٌها ٌعود إلى هذا العامل ,فإننا نخلص إلى االستنتاج الذي ٌقول " ال سبٌل للقضاء على الفقر
والتخلف إال بزٌادة الدخل القومً من خبلل تطوٌر الطاقات اإلنتاجٌة للمجتمع بما فً ذلك عبلقاته اإلنتاجٌة".
 2ـ رفع مستوى المعٌشة :

()2

تسعى الدول النامٌة فً خططها اإلنمائٌة إلى تحقٌي مستوى معٌشة مرتفع للسكان عن طرٌي الزٌادة فً
الدخل القومً وارتفاع متوسط نصٌب الفرد  ،وٌقاس مستوى المعٌشة بمتوسط نصٌب الفرد من الدخل
وبمستوى توزٌع الدخل  ،فكلما كان متوسط الدخل مرتفعا دل ذلك على ارتفاع فً مستوى المعٌشة  ،إن رفع
مستوى معٌشة األفراد بزٌادة الدخول  ،وزٌادة فرص التشغٌل  ،ورفع مستوى التعلٌم كما ً وكٌفا ً  ،واالرتقا ء
بالقٌم اإلنسانٌة والثقافٌة فً المجتمع  .ومن شؤن هذا كله لٌس فقط االرتقاء بمستوى الرفاهٌة وإنما أٌضا ً
تنمٌة التقدٌر الذاتً على المستوى الفردي والقومً .
 3ـ تقلٌل التفاوت فً توزٌع الدخول والثروات :

()3

إن اغلب الدول النامٌة تعانً من االنخفاض فً الدخل القومً ومن انخفاض متوسط نصٌب الفرد
وتعانً من تفاوت فً توزٌع الدخول والثروات  ،وقد تستحوذ فئة صغٌرة من السكان على جزء كبٌر من
الثروات  ،بٌنما ٌعانً غالبٌة السكان من الفقر وانخفاض مستوى دخولهم  ،مما ٌإدي إلى تدنً المستوى
الصحً والتعلٌمً والمعٌشً  ،والشعور بغٌاب العدالة االجتماعٌة وظهور ما ٌسمى بالطبقٌة  ،وبذلك فإن
العدالة فً توزٌع الدخول والثروات تضمن انسٌاب قدر من الثروة إلى الطبقات الفقٌرة التً توصف بؤنها
ذات مٌل استهبلكً مرتفع مما ٌنتج عنه زٌادة فً حجم الطلب الكلً الفعال لهذا المجتمع .
 4ـ تعدٌل االختالالت الهٌكلٌة للقطاعات االقتصادٌة :

()4

تعتبر االختبلالت الهٌكلٌة للقطاعات االقتصادٌة من ابرز مظاهر التخلف االقتصادي للبلدان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -)1سالم عبد الحسن ( ،المداخل االساسٌة للتنمٌة االقتصادٌة )  ،دار الكتب الوطنٌة  ،بنغازي  ،لٌبٌا  ،الطبعة األولى  ، 2000 ،ص43
( - )2سناء أبوبكر محمد القعود ( ،تخطٌط التنمٌة االقتصادٌة الشاملة )  ،مرجع سبي ذكره ص41
( - )3المرجع السابي  ،ص41
( - )4سالم عبد الحسن  ،مرجع سبي ذكره،ص44

اآلخذة بالنمو  ،وذلك بحكم ما فرض علٌها من التخصص فً إنتاج المواد األولٌة  ،وعلى ذلك فإن التنمٌة
تلعب دوراً هاما فً إعادة النسب والعبلقات بٌن القطاعات االقتصادٌة المختلفة من خبلل التقلٌل من هٌمنة
القطاع الزراعً على االقتصاد القومً  ،وإفساح المجال للصناعة لكً تلعب الدور القٌادي للقطاعات
األخرى.

إن التنمٌة تهدف إلى تنوٌع مصادر الدخل وتنشٌطها لكً ال ٌبقى االقتصاد الوطنً أسٌر المصادر القابلة
للنضوب كالصناعات االستخراجٌة أو المنتجات الزراعٌة األولٌة  .فالتنوع فً مصادر الدخل ضرورة ملحة
تتطلبها اقتصادٌات الدول النامٌة فً مواجهة التقلبات التً تمر بها األسواي العالمٌة .
 5ـ تنمٌة الكادر البشري :

()1

إن االهتمام بتنمٌة القوى العاملة البشرٌة وتعمٌي شعور االنتماء لدٌها وإطبلي حرٌتها من األهداف المهمة
التً تسعى التنمٌة الشاملة لتحقٌقها  ،حٌث تتم تنمٌة العنصر البشري من خبلل توجٌه االستثمار فً هذا
المجال عبر التعلٌم والتدرٌب والصحة على اعتبار أن التنمٌة غٌر ممكنة إذا لم ٌتوفر الحد األدنى من التطور
االجتماعً والصحً والثقافً للسكان  ،وبذلك ٌعتبر العنصر البشري من األركان االساسٌة فً عملٌة التنمٌة
االقتصادي.
ة
ثالثا ً  :معوقات التنمٌة االقتصادٌة :

()2

هناك عدة معوقات للتنمٌة االقتصادٌة ومن هذه المعوقات ما ٌلً :
 1ـ عدم كفاٌة االدخار :
تتسم اقتصادٌات معظم الدول النامٌة بضآلة رأس المال الذي ٌعزى إلى ضعف القدرة االدخارٌة لؤلفراد
وإلى انخفاض الكفاءة التموٌلٌة للمإسسات االقتراضٌة  ،مما ٌنجم عنه انخفاض المٌل الحدي لبلستثمار
وٌرجع ضعف التراكم الرأسمالً فً البلدان النامٌة إلى العوامل اآلتٌة :
أ ـ انخفاض مستوى اإلنتاجٌة  :وٌعود انخفاض إنتاجٌة الدول النامٌة إلى انخفاض مستوى الدخل والقدرة
على االدخار مما ٌضعف مستوى اإلنتاجٌة .
ب ـ االكتناز واالدخار السلبً  :إن االكتناز الصارخ فً توزٌع الدخل أشاع سلوكٌات متباٌنة للطبقات
االجتماعٌة  ،فكثٌر ما ٌبلحظ أن طبقة األغنٌاء تمٌل نحو اكتناز قدر مهم من الدخل على هٌئة ذهب
ومجوهرات  ،واحتجاز كمٌات من النقود ومنعها من التداول  ،بٌنما على العكس من ذلك تكون مدخرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -)1سالم عبد الحسن ( ،المداخل االساسٌة للتنمٌة االقتصادٌة )  ،مرجع سبي ذكره ص44
( - )2المرجع السابي ،ص48 – 46

الفقراء أحٌانا سالبة كما هو الحال فً اقتراض موظفً الحكومة بضمان مرتباتهم  ،أو تموٌل عملٌات البٌع
بالتقسٌط.

ج ـ توجٌه االستثمارات نحو العملٌات غٌر اإلنتاجٌة ٌ :تجه المستثمرون فً البلدان النامٌة نحو مشروعات
الكسب السرٌع خصوصا ً المضاربة فً األراضً والمبانً والعقارات بدالً من التوسع فً اإلنتاج
الزراعً والصناعً .
د ـ ضعف منشآت االدخار  :تتصف البلدان النامٌة بضعف األوعٌة االدخارٌة المتمثلة فً المصارف
وأسواي رأس المال وصنادٌي التوفٌر وشركات التامٌن .
هـ ـ هروب رإوس األموال نحو الخارج  :إن اثرٌا البلدان النامٌة ٌفضلون إٌداع أموالهم فً البنوك الغربٌة
مخافة التؤمٌم والمصادرة وعدم االستقرار .
 2ـ ضٌق حجم السوق :
غالبا ما ٌواجه اإلنتاج المتزاٌد مشكلة فً حجم السوي خاصة فً الخطوات األولى للتنمٌة  ،فحجم
اإلنتاج ٌتوقف على حجم السوي  ،حٌث كلما اتسع حجم السوي أدى ذلك إلى توسع قوى اإلنتاج  ،وعلى
العكس كلما انخفض حجم السوي أدى إلى انخفاض إمكانٌات النمو االقتصادي ومن أسباب ضٌي السوي هو
انخفاض مستوى دخل الفرد الحقٌقً والطلب الكلً  ،فالدول النامٌة تعانً من صعوبة تنقل عناصر اإلنتاج
أو الجهل باستغبللها االستغبلل األمثل  ،أو الجهل بتوفرها فً المجتمع  ،أو إبقاء عناصر اإلنتاج فً حالة
شلل  ،إن أهم العوامل التً ٌعتمد علٌها انتعاش السوي هو النظام االقتصادي الحر الذي ٌنص على عدم تقٌد
حركة عوامل اإلنتاج وضمان حرٌة قرارات االستثمار التً تشغل عناصر اإلنتاج التشغٌل الكفوء ،وكذلك
توجٌه االستثمارات إلى العدٌد من الصناعات والعمل على التجارة الخارجٌة لتصرٌف الفائض من اإلنتاج
إلى الخارج ما لم تكون هناك قٌود  ،فهذه العوامل جمٌعها تعمل على توسٌع حجم السوي وتحقٌي النمو
المطلوب .
 3ـ تخلف البنٌة االساسٌة للمجتمع :
إن النمو االقتصادي ال ٌتؤثر بتطوٌر القوى المنتجة فقط  ،بل وبالنظم االجتماعٌة السائدة والعبلقات
الثقافٌة المنبثقة عنها  ،مما ٌقتضً إجراء تغٌٌرات هٌكلٌة فً البنٌة األساسٌة للمجتمع حتى ٌمكن تحقٌي
معدالت مرضٌة للتنمٌة االقتصادٌة .
 4ـ عدم االستقرار السٌاسً :

إن حالة عدم االستقرار السٌاسً تإدي إلى عدم تشجٌع االستثمارات الوطنٌة واألجنبٌة  ،ومن ثم
إعاقة النمو االقتصادي  ،بٌنما البلدان التً تتمتع باالستقرار النسبً ٌبلحظ فٌها التكوٌن الرأسمالً بمستوى
أعلى وهناك مٌل اكبر نحو االستثمار بسب االطمئنان على سبلمة األموال وعدم ضٌاعها فً حاالت
الحروب والمصادرة وإفبلس الشركات .
 5ـ التبعٌة االقتصادٌة :
تحولت الدول المتقدمة بفضل احتكارها للتنمٌة إلى مركز تدور غالبٌة البلدان النامٌة فً محٌطه مما
احكم السٌطرة على اقتصادٌات هذه البلدان وبذلك تحول موضوع التبعٌة إلى عامل مهم ٌعوي التنمٌة  ،ومن
مظاهر هذه التبعٌة ما ٌلً :
أ ـ جعل البلدان النامٌة سوقا لتصرٌف منتجاتها المتقدمة ,وكذلك سوقا لتورٌد احتٌاجاتها من المواد األولٌة
(الخام).
ب ـ سٌطرة الشركات األجنبٌة على العملٌات المكملة من خبلل السٌطرة على االستٌراد والتصدٌر
و(البنوك).
ج ـ انسٌاب رإوس األموال األجنبٌة إلى البلدان النامٌة واستثمارها فً القطاعات المنتجة للمواد األولٌة و
االستخراجٌة التً تحتاجها صناعات الدول المتقدمة .

المبحث الثانً
دور الصناعة فً التنمٌة االقتصادٌة
ٌتناول هذا المبحث أهمٌة الصناعة وأهدافها ومعوقاتها  ،واستراتٌجٌة الصناعة اللٌبٌة من خبلل (الخطط
االقتصادٌة).
أوالً  :أهمٌة الصناعة والتصنٌع للتنمٌة :
تعرف الصناعة بؤنها (تحوٌل مستمر وبكمٌات كبٌرة للمواد األولٌة إلى منتجات ٌسهل نقلها) وبؤنها
(عملٌة ازدٌاد مساهمة الوحدات الصناعٌة فً تكوٌن الناتج القومً ) بٌنما ٌعرف (كولنتاي) عملٌة التصنٌع
بؤنها ( االستخدام الشامل للمنجزات الحدٌثة للعلم والتكتٌك فً اإلنتاج والتزوٌد الكامل لبلقتصاد القومً
بالتجهٌزات واآلالت الحدٌثة)(. )1
وتكمن أهمٌة التصنٌع فً ارتباط موجب بٌنه وبٌن متوسط إنتاجٌة الفرد  .الن التقدم فً التصنٌع ٌإدي
إلى استعمال المزٌد من اآلالت والمكائن فً عملٌة اإلنتاج حتى فً القطاع الزراعً  ,وبالتالً فإن كبلً من
آن واح ٍد  ،كما أن استخدام التقنٌة ذات الكثافة الرأسمالٌة المرتفعة
إنتاجٌة األرض وإنتاجٌة العمل ترتفع فً ٍ

قد تإدي إلى ارتفاع إنتاجٌة رأس المال باإلضافة إلى إنتاجٌة العمل  ،وٌعزى ارتفاع متوسط إنتاجٌة العمل
الذي ٌرافي عملٌة التصنٌع فً اقتصاد ما إلى ثبلثة عوامل  ،األول  :هو أن اإلنتاجٌة فً الصناعة أعلى من
مثٌلتها فً بقٌة القطاعات  ،والثانً  :أن اإلنتاجٌة فً الصناعة ترتفع مع تطور ونمو القطاع الصناعً
والعامل الثالث  :هو أن استعمال التقنٌة الحدٌثة فً قطاع الصناعة ورفع درجة المهارة وعامل التنظٌم
واإلدارة البد أن ٌتبعها ارتفاع فً التقنٌة ودرجة المهارة فً القطاع الزراعً بما ٌساهم فً رفع اإلنتاجٌة .
وهذا ما أوضحته أكثر الدراسات التً أجرٌت فً هذا المجال  ،حٌث تتفوي اإلنتاجٌة فً الصناعة على
الزراعة.

()2

إن الصناعة تكتسب أهمٌتها من المزاٌا المتعددة التً تتمٌز بها عن غٌرها من القطاعات االقتصادٌة
مما ٌجعلها تلعب دوراً أساسٌا ً وحٌوٌا ً فً تنمٌة وتطوٌر االقتصاد القومً ،ومن هذه المزاٌا :

()3

 1ـ تتمتع الصناعة أكثر من غٌرها من القطاعات االقتصادٌة األخرى بعبلقات تشابكٌه مع نفسها ومع
القطاعات األخرى  ،وهذا ٌإدي إلى تحفٌز النمو فً الصناعات وبقٌة القطاعات األخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -)1سالم عبد الحسن ( ،المداخل االساسٌة للتنمٌة االقتصادٌة )  ،مرجع سبي ذكره ص152
( - )2مدحت كاظم القرشً  ،االقتصاد الصناعً  ،دار زهران  ،عمان  ،األردن  ،الطبعة األولى  ، 1994 ،ص24
( -)3صفاء الفبلحً " ،تنمٌة الصادرات فً االقتصاد اللٌبً  :اإلمكانات واالتجاهات " ندوة خبلل الفترة (2004 / 4 / 20 – 19م)  ،كلٌة االقتصاد والعلوم السٌاسٌة  ،جامعة الفاتح سابقا ً
سلسلة الكتاب الجامعً ( ، )2منشورات قسم الندوات والمإتمرات  ،طرابلس  ،لٌبٌا 2005 ،م  ،ص74 – 73

 2ـ إن وفورات الحجم الكبٌر تنطبي على الصناعة من خبلل الوحدات الصناعٌة كبٌرة الحجم أكثر مما
تنطبي على القطاعات الكبٌرة األخرى  ،مما ٌإدي إلى تخفٌض معدل تكلفة الوحدة المنتجة والحصول على
األرباح الكبٌرة .
 3ـ تستخدم الصناعة منجزات العلم والتكنولوجٌا أكثر من غٌرها من القطاعات األخرى  ،مما ٌإدي إلى
ارتفاع معدل اإلنتاجٌة ومعدالت النمو والتً تجعلها تلعب دوراً رٌادٌا ً فً تعزٌز القدرات التكنولوجٌة على
بقٌة القطاعات االقتصادٌة .
ً
وخاصة الزراعة  ،وبذلك
 4ـ للصناعة إمكانٌة واسعة نسبٌا ً فً استٌعاب األٌدي العاملة عن بقٌة القطاعات
تساهم فً محاربة البطالة وخلي فرص عمل فً القطاع الصناعً وبقٌة القطاعات الخدمٌة ذات العبلقة ،مع

مساهمتها فً خلي المهارات والخبرات الفنٌة واإلدارٌة وتطوٌر مستوى المهارات فً العمل  ،و بالتالً
تساهم فً رفع مستوى األجور وتحسٌن مستوى المعٌشة .
إن العبلقة الجٌدة والثابتة بٌن التنمٌة والصناعة التحوٌلٌة وبٌن النمو فً عموم االقتصاد القومً
ٌرجع لسببٌن  ،األول  :إن نمو اإلنتاجٌة فً الصناعة له عبلقة وثٌقة مع نمو الناتج الصناعً نفسه بفضل
تزاٌد العوائد الثابتة والمتحركة .
والسبب الثانً  :تؤثٌر النمو الصناعً على مجمل نمو الناتج القومً  ،حٌث كلما كان نمو الصناعة التحوٌلٌة
سرٌعا ً كان معدل انتقال القوى العاملة أسرع وخاصة فً حاالت تناقص العوائد أو فً حاالت انعدام العبلقة
بٌن نمو فرص االستخدام ونمو الناتج بسبب فائض العمل وفً تلك الحالتٌن فإن سحب العمل من تلك
القطاعات ٌنتج عنه زٌادة فً إنتاجٌة تلك القطاعات.
إن عملٌة التصنٌع الحقٌقٌة مطالبة بغض النظر عن اإلمكانٌات المادٌة والبشرٌة ألي بلد بتحقٌي
الشروط واألسس التالٌة :

()1

 1ـ إعادة تؤهٌل القوى البشرٌة فنٌا ً وعلمٌا ً وإدارٌا ً وفي خطط اجتماعٌة واقتصادٌة مبرمجة ومدروسة وبما
ٌتماشى مع اإلمكانٌات والموارد اإلنتاجٌة  ،وبما ٌحقي تحمل األعباء الذاتٌة عند تنفٌذ مشروعات التنمٌة .
 2ـ توظٌف المإسسات والمنشات الصناعٌة العامة فً المجتمع لتحدٌث االقتصاد الوطنً وتكامله .
 3ـ توجٌه التصنٌع لتحقٌي التحرر االقتصادي من التبعٌة للبلدان الرأسمالٌة والشركات االحتكارٌة األجنبٌة
والبحث عن الوسائل الضرورٌة للقضاء على الوضع االقتصادي المتخلف باعتباره ضرورة حٌاتٌة راهنة
ً
وخاصة إذا ما أخدنا فً االعتبار الموارد االقتصادٌة المحدودة
ومستقبلٌة بالنسبة لبلدان العالم الثالث ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ

( -)1صبحً محمد قنوص  ،أزمة التنمٌة  ،دار الكتب الوطنٌة  ،بنغازي  ،لٌبٌا ،الطبعة األولى  ،1992 ،ص158

المتوفرة لدى بعض هذه البلدان.
 4ـ ربط مشارٌع التنمٌة االستهبلكٌة و الصناعٌة بحجم المواد الخام المتوفرة محلٌا.

 5ـ إعادة النظر فً المشارٌع التنموٌة بصفة دائمة ومستمرة ومتابعتها وتقٌٌمها  ،وبما ٌكفل تطوٌرها بهدف
تحقٌي الكفاٌة اإلنتاجٌة الفعالة  ،وبما ٌضمن عوائد ومردودات اقتصادٌة واستثمارها فً مجاالت التنمٌة
الصناعٌة  ،والتعامل معها على اعتبار أنها بدائل اقتصادٌة لبعض الموارد المإقتة المتوفرة حالٌا  ،مثل
النفط  ،وخاصة بالنسبة للبلدان المصدرة له  ،والتً تعتمد علٌه اعتمادا شبه كلً فً تسٌٌر شإونها
االقتصادٌة والمعٌشٌة.
ثانٌا  /إستراتٌجٌة الصناعة فً االقتصاد اللٌبً من خالل (الخطط االقتصادٌة) :
شهد االقتصاد اللٌبً خبلل السنوات األولى من عقد الخمسٌنات وقبل اكتشاف النفط  ،ضآلة الموارد
ً
مقارنة بالمساحة الكلٌة للدولة وكانت لٌبٌا فً ذلك
االقتصادٌة وافتقار لرأس المال  ،وانخفاضا ً لعدد السكان
الوقت تعانً من الجهل والفقر  ،حٌث لم ٌكن باستطاعة الحكومة اللٌبٌة قبل وبعد االستقبلل أن تقوم بوضع
أي خطة اقتصادٌة تستطٌع أن تعمل فً إطارها النتشال الببلد من حالة التخلف والفقر إلى حالة التقدم
والنمو  ،ومن أجل ذلك أوفدت بعثة األمم المتحدة بعثة برئاسة االقتصادي (بنجامٌن هٌجنز) للعمل على
تحدٌد االحتٌاجات األولٌة التً ٌجب أن تبدأ بها  ،والقطاعات التً ٌجب التركٌز علٌها  ،وهذه الخطط
()1

ما هً إال حصر ألهم احتٌاجات االقتصاد اللٌبً من مشروعات اقتصادٌة  ،ومن هذه الخطط ما ٌلً :
 1ـ الخطة السداسٌة األولً ( 1958 / 1957 – 1953 / 1952م) :

ركزت الخطة األولى على قطاع الزراعة  ،باعتباره القطاع الذي ٌضم أكبر عدد من األٌدي العاملة
أما بالنسبة لقطاع الصناعة فبل تقترح الخطة زٌادة االستثمار فٌه إلنشاء مصانع جدٌدة بل التركٌز على
زٌادة إنتاجٌة المصانع القائمة والعمل على صٌانتها وتوسٌعها رغم قدمها وتهالك آلٌاتها  ،وقد اعتمد قطاع
الصناعة فً فترة الخطة على تصنٌع السلع الزراعٌة والحٌوانٌة  ،وقد قسمت الخطة السداسٌة األولى إلى
قسمٌن  ،القسم األول  :ورصد له مبلغ  23ملٌون جنٌه إسترلٌنً لتموٌل السنة األولى ( 53 - 52م) ،أما
القسم الثانً  :فقد قدرت مخصصاته بمبلغ

 28ملٌون جنٌه إسترلٌنً لتموٌل باقً السنوات  ،إال أن

مشروعات هذه الخطة لم تنفذ بالكامل نظراً لعدم توفر األموال الكافٌة للتموٌل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( –)1سامٌة شعبان الهاشمً " ،المعوقات التً تواجه الصناعات الغذائٌة " دراسة تطبٌقٌة على بعض المصانع التابعة للشركة الوطنٌة للمطاحن واألعبلف  ،رسالة
ماجستٌر فً االقتصاد  ،غٌر منشورة  ،جامعة السابع من ابرٌل  ،كلٌة االقتصاد  ،غرٌان  ،لٌبٌا  ، 2003 ،ص 16ـ 20

 2ـ الخطة االقتصادٌة الثانٌة ( 1956ـ 1961م) :
ركزت هذه الخطة على تقدٌر احتٌاجات الببلد لخمس سنوات من (  1956إلى 1961م) وهذه الخطة
مثل سابقتها لم ٌتم تنفٌذها بالكامل حٌث قدرت احتٌاجاتها (  )42ملٌون دٌنار لٌبً وهذه الخطة خصص لها
مبلغ ( )19.559ملٌون جنٌه إسترلٌنً  ،وٌبلحظ أن هذه الخطة لم تركز أٌضا ً على قطاع الصناعة  ،لصغر
حجم هذا القطاع وانخفاض مساهمته فً اإلنتاج المحلً  ،وركزت الخطة على مرافي البنٌة االساسٌة التً
تساعد على إقامة الصناعة .
 3ـ الخطة االقتصادٌة الثالثة (1960م – 1965م) :
أوفد البنك الدولً لؤلعمار والتنمٌة فً ٌناٌر (1959م)  ،بعثة لدراسة وتقٌٌم الوضع االقتصادي فً
لٌبٌا  ،واقترح أهداف حقٌقٌة وممكنة التحقٌي للتنمٌة فً السنوات الخمس القادمة  ،فقامت اللجنة باقتراح
خطة اقتصادٌة للفترة (1960م ـ 1965م)  ،واقترحت البعثة تخصٌص مبلغ 25ملٌون جنٌه إسترلٌنً
لتموٌل سنوات الخطة  ،ولكن لم ٌتم تنفٌذ هذه الخطة لظهور معطٌات جدٌدة فً االقتصاد اللٌبً  ،وهذه
المعطٌات تمثلت فً بدء عملٌات التنقٌب عن النفط فً لٌبٌا  .وبعد ظهور النفط وتصدٌره وما نتج عن ذلك
من توفر لؤلموال وبدأ التفكٌر جدٌا ً فً إعداد برنامج متكامل  ،وخطط شاملة للتنمٌة تعمل على أفضل
استغبلل لهذه األموال  ،وإحداث تنمٌة اقتصادٌة شاملة  ،حٌث أعدت الحكومة اللٌبٌة خطط اقتصادٌة
واجتماعٌة ومن هذه الخطط :
خطة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة للسنوات الخمس ( 1963ـ 1968م) :
تعتبر هذه الخطة من أول الخطط التً أعدتها الحكومة اللٌبٌة  ،حٌث ركزت هذه الخطة على األتً :

()1

أ ـ إحداث تنمٌة اقتصادٌة واجتماعٌة شاملة .
ب ـ توفٌر فرص التعلٌم والتدرٌب كمٌدان لبلستثمار .
ج ـ إحداث نمو متوازن فً جمٌع القطاعات .
د ـ تنوٌع اإلنتاج وتوزٌع الفرص والتقلٌل من االعتماد على النفط .
ه ـ تشجٌع الصناعات المحلٌة والتوجه إلى االكتفاء الذاتً ورفع كفاءة الموارد البشرٌة .

بلغت مخصصات هذه الخطة فً بداٌة وضعها  169ملٌون جنٌه وأعطت لها سنة إضافٌة ( 1968ـ
1969م)  ،حٌث بلغت مخصصات هذه السنة اإلضافٌة  123ملٌون جنٌه  ،ونص القانون رقم ( )5لسنة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1سناء أبوبكر محمد القعود ( ،تخطٌط التنمٌة االقتصادٌة الشاملة )  ،مرجع سبي ذكره  ،ص41

(1963م) على ضرورة تخصٌص  %70من إٌرادات النفط لئلنفاي على مشارٌع التنمٌة  ،وكانت
التقدٌرات األولٌة التً اقرها البرلمان اللٌبً فً ذلك الوقت لخطت التنمٌة الخماسٌة األولى  163ملٌونجنٌه
تؤسٌسا ً على تقدٌرات تدفي البترول وعائداته  ،إال أن زٌادة تدفي النفط و من ثم زٌادة إٌراداته الفعلٌة أدت
إلى رفع مخصصات السنة اإلضافٌة ( 1968ـ 1969م) البالغة نحو  123ملٌون جنٌه والتً أضٌفت
بغرض استكمال مشروعات لم ٌتم استكمال تنفٌذها  ،وحققت هذه الخطة أعلى معدل سنوي لنمو الناتج
المحلً اإلجمالً وصل إلى  ، %14وبلغ المعدل السنوي لنمو النشاطات االقتصادٌة األخرى غٌر النفطٌة
إلى  %12.6وبلغ المعدل السنوي لنشاطات التوزٌع  %16.2وبلغ المعدل السنوي لمجموع أنشطة
الخدمات  %13.1وبلغ المعدل السنوي للصناعات التحوٌلٌة  ، %9.8وقد ترتب على هذا النمو تغٌر
البنٌان االقتصادي لصالح نشاط استخراج النفط الذي أصبح ٌسٌطر على االقتصاد الوطنً سٌطرة تكاد
تكون شبه تامة خبلل فترة الستٌنات.
وتم إعداد خطة بعٌدة المدى فً عام ( ، )1970حٌث شكلت وحدة متخصصة بالتخطٌط إلعداد االتجاهات
العامة للتطور االقتصادي اللٌبً وفً هذه السنة تم توسٌع الوحدة المتخصصة بالتخطٌط عن طرٌي تدعٌمها
بالكادر اللٌبً وبالعدٌد من الخبراء  ،باعتبارها وحدة مستقلة بعٌدة المدى  ،وقد قسمت هذه الوحدة إلى
مجامٌع عمل حسب القطاعات االقتصادٌة المعروفة والى مجامٌع تنسٌقٌة للقوى العاملة والسكان واالستثمار
والدخل القومً  ،وهناك مجموعة تشرف على التجمع لهذه المجامٌع )1(.وعملت هذه الوحدة على إعداد
خطة خماسٌة ثانٌة سمٌت بخطة التنمٌة ( 1969ـ 1974م) غٌر أنها لم تستكمل نظراً لظهور قضاٌا وطنٌة
تم بموجبها إٌقاف هذه الخطة والعمل بمٌزانٌات إنفاي سنوٌة خبلل السنوات (1973 – 72 – 71 -70م) .
ومند العام (1973م) شهد المجتمع اللٌبً تنفٌذ ثبلث خطط للتنمٌة وهً :
أوالً ـ الخطة الثالثٌة للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة (1975 – 1973م) :

ركزت الخطة الثبلثٌة (1975 – 1973م) على مجموعة من األهداف تمثلت فً األتً :

()2

 1ـ تنوٌع هٌكل االقتصاد اللٌبً .
 2ـ تحقٌي معدالت نمو عالٌة فً قطاع الصناعة .
 3ـ تحوٌل المجتمع اللٌبً من مجتمع استهبلكً إلى مجتمع إنتاجً .
 4ـ العدالة فً توزٌع الدخل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -)1أمال احمد عبود  ،دور التخطٌط االقتصادي فً تحقٌي التنمٌة االقتصادٌة فً لٌبٌا  ،مجلة االقتصاد والعلوم السٌاسٌة ـ كلٌة االقتصاد والعلوم السٌاسٌة ـ جامعة
الفاتح سابقا ً  ،طرابلس  ،لٌبٌا  ،السنة الثالثة ـ العدد الخامس  2006 ،ص91ـ92
( - )2سناء أبوبكر محمد القعود ( ،تخطٌط التنمٌة االقتصادٌة الشاملة )  ،مرجع سبي ذكره  ،ص 78ـ87

 5ـ تحقٌي مجموعة من األهداف االجتماعٌة والخدمٌة المتمثلة فً التعلٌم والصحة .
كان حجم االستثمارات الكلٌة فً ذلك الوقت لهذه الخطة هو  2170ملٌون دٌنار أي ما ٌقارب خمسة
أضعاف حجم االستثمارات الكلٌة بالخطة الخماسٌة ( 1963ـ 1968م)  ،و حققت هذه الخطة مجموعة من
النتائج أهمها ما ٌلً :
ـ بلغ معدل النمو فً الناتج المحلً اإلجمالً  ، %3.9وارتفع إلى  %18.2بالنسبة لؤلنشطة االقتصادٌة
غٌر النفطٌة  ،وقد حققت األنشطة اإلنتاجٌة معدل نمو مرتفع بلغ  %10.6فً نشاط الزراعة  %7.1 ،فً
أنشطة الصناعات التحوٌلٌة.
ثانٌا ً ـ خطة التحول االقتصادي واالجتماعً (1980 – 1976م) :
ركزت الخطة الخماسٌة (1980 – 1976م) على نفس اإلستراتٌجٌة التً سارت علٌها الخطة
الثبلثٌة ( 1973ـ 1975م) والتً تهدف إلى :
 1ـ تنوٌع اإلنتاج والتقلٌل النسبً من اعتماد االقتصاد على قطاع النفط .
 2ـ العمل على إحداث تغٌٌر هٌكلً لصالح القطاعات ذات األهمٌة التً تساهم فً تحقٌي اإلستراتٌجٌة
التنموٌة .

إال أن التركٌز على قطاع الصناعة فً خطة التحول الخماسٌة كان أكبر منه فً الخطة الثبلثٌة وذلك
راجع إلى محدودٌة إمكانات التوسع فً قطاع الزراعة  ،حٌث كان نصٌب قطاع الصناعة ٌمثل حوالً
ً
مقارنة بنسبة ( )%10.4فً الخطة الثبلثٌة  ،أما بالنسبة للزراعة فإن
( )%19.2من إجمالً االستثمارات
نصٌبها ٌمثل حوالً ( )%12.0من إجمالً استثمارات خطة التحول مقارنة بحوالً ( )%14.4فً الخطة
الثبلثٌة.

()1

وبلغ حجم االستثمارات الكلٌة لهذه الخطة  7840ملٌون دٌنار أو ما ٌقارب أربعة أضعاف حجم
االستثمارات بالخطة الثبلثٌة  ،ومن النتائج التً حققتها هذه الخطة :

()2

 بلغ معدل النمو فً الناتج المحلً اإلجمالً  %9.0 ، %7.5بالنسبة لؤلنشطة االقتصادٌة الغٌر نفطٌة ،وبلغ معدل النمو للصناعات التحوٌلٌة  %4.0 ، %21.2فً نشاط الزراعة .
ثالثا ً  :خطة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة ( 1981ـ 1985م) :
أكدت خطة التحول (1981ـ 1985م) على إعطاء أولوٌة االستثمار والتنفٌذ للصناعات التصدٌرٌة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( –)1سامٌة شعبان الهاشمً " ،المعوقات التً تواجه الصناعات الغذائٌة " ،مرجع سبي ذكره ص28
( - )2سناء أبوبكر محمد القعود ( ،تخطٌط التنمٌة االقتصادٌة الشاملة )  ،مرجع سبي ذكره  ،ص91

الكٌماوٌة والبٌتروكٌماوٌة والتكرٌر  ،مع االهتمام بالصناعات التً تنتج سلع االستهبلك النهائً والوسٌط
واستغبلل المتوفر من قواعد عضوٌة ومعدنٌة ضمان تصنٌع أكبر نسبة من تلك الخامات القابلة للتصدٌر
لتؤمٌن أقصى زٌادة فً القٌمة المضافة .

()1

ومن النتائج التً حققتها هذه الخطة :

()2

ـ اثنا تنفٌذ خطة التحول ( 1981ـ 1985م) وافقه كساداً عالمٌا ً أدى إلى انخفاض الطلب على النفط ونتٌجة
لذلك انخفض معدل الناتج المحلً اإلجمالً بما نسبته  ، %4.8ووقف وتؤجٌل التعاقد على المشروعات
الجدٌدة  ،وتخفٌض القوى العاملة األجنبٌة  ،وتوجٌه األٌدي العاملة الوطنٌة إلى مواقع اإلنتاج  ،وترشٌد
االستهبلك .

أما بعد عام (1985م)  ،فقد اتجهت الدولة إلى التخلً عن التخطٌط طوٌل المدى  ،ولجؤت إلى تنفٌذ خطط
قصٌرة المدى ٌ ،تم تنفٌذها عن طرٌي المٌزانٌات السنوٌة .
إن البرامج االستثمارٌة السنوٌة التً جاءت مند عام ( 1986ـ 2000م)  ،فقد حظٌت باهتمام كبٌر ،حٌث
خصص للقطاعات اإلنتاجٌة غٌر النفطٌة (الزراعٌة والصناعٌة ) مبلغ وقدره ( ) 4442735ملٌون دٌنار أو
ما نسبته  %18.33من أجمالً مخصصات التنمٌة من سنة ( 1986ـ 2000م)  ،وركزت هذه البرامج
()3

االستثمارٌة على األتً.

 1ـ إكمال المشارٌع المخطط لها سابقا ً  ،مع تخفٌض فً النفقات العامة .
 2ـ فرض قٌود على التحوٌل الخارجً بغٌة السٌطرة على استخدام العملة.
 3ـ االهتمام بالتطور اإلداري وزٌادة استخدام الطاقة العاطلة  ،ورفع كفاءة االستثمار لزٌادة اإلنتاج .
ومن النتائج التً حققتها هذه البرامج االستثمارٌة ما ٌلً:
 1ـ تدنً مخصصات التنمٌة وتزاٌد المٌزانٌات التسٌٌرٌة مما ساهم فً الركود االقتصادي .
 2ـ ترشٌد النفقات العامة للسٌطرة على العجز الذي تنامً فً منتصف الثمانٌنات .
 3ـ حدوث موجات تضخمٌة وارتفاع غٌر عادي للمستوى العام لؤلسعار تتراوح ما بٌن%350 ، %100
فً أسعار العدٌد من السلع والخدمات  ،وربما وصلت إلى مستوٌات أعلى من ذلك وخاصة فً أواخر
التسعٌنات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -)1صفاء الفبلحً " ،تنمٌة الصادرات فً االقتصاد اللٌبً  :اإلمكانات واالتجاهات " ،مرجع سبي ذكره  ،ص179
( - )2سناء أبوبكر محمد القعود ( ،تخطٌط التنمٌة االقتصادٌة الشاملة )  ،مرجع سبي ذكره  ،ص101
( -)3سناء أبوبكر محمد القعود  ، ،المرجع السابي ذكره  ،ص118

 4ـ انخفاض استغبلل الطاقات اإلنتاجٌة  ،والتشغٌلٌة فً العدٌد من القطاعات اإلنتاجٌة والخدمٌة .

 5ـ استمر االعتماد على النفط لتسٌٌر النفقات التنموٌة والتسٌٌرٌة.
أما عن البرامج االستثمارٌة للسنوات ( 2000ـ 2009م) :
شهدت هذه الفترة تطورات اقتصادٌة هامة على الصعٌدٌن المحلً والدولً  ،حٌث تم تعلٌي العقوبات
فً منتصف عام (1999م)  ،والتً استمرت عشر سنوات  ،ومن ابرز هذه التطورات زٌادة اإلٌرادات
النفطٌة وتحقٌي فائض فً مٌزان المدفوعات  ،ولكن رغم كل هذه الجهود خبلل الفترة ( 1970ـ 2009م)
 ،مازال القطاع النفطً ٌلعب دوراً مهما ً ورئٌسا ً فً االقتصاد اللٌبً واالعتماد على صادرات النفط الخام
فً كل المجبلت وإن كل هذه الخطط والبرامج االستثمارٌة لم تعمل لصالح الصناعة فً لٌبٌا  ،والجدول رقم
(ٌ )1بٌن التطورات فً هٌكل الناتج المحلً اإلجمالً باألسعار الثابتة من سنة ( 1970ـ 2009م).

الجدول رقم ()1
هٌكل الناتج المحلً اإلجمالً باألسعار
الثابتة خالل الفترة ( 1970ـ 2009م) .

(نسب مئوٌة)

السنة
األنشطة االقتصادٌة
الزراعة والغابات
استخراج النفط
التعدٌن والمحاجر
الصناعة التحوٌلٌة
الكهرباء و الغاز و المٌاه
التشٌٌد
التجارة والمطاعم
النقل والمواصبلت
المال والتامٌن
ملكٌة السكن
الخدمات العامة
الخدمات التعلٌمٌة
الخدمات الصحٌة
الخدمات األخرى
الناتج المحلً
نشاط استخراج النفط
األنشطة االقتصادٌة األخرى

*1970
2.6
63.1
0.1
1.7
0.5
6.8
3.7
3.4
1.0
4.6
7.6
3.1
1.2
0.6
100
63.1
36.9

*1875
2.3
53.4
0.5
1.8
0.5
11.8
6.1
4.8
2.7
3.6
7.0
3.3
1.4
0.8
100
53.4
46.6

*1980
2.2
61.8
0.5
2.0
0.5
10.4
4.9
4.0
2.3
2.0
5.7
2.2
1.1
0.4
100
61.8
38.2

*1985
4.4
44.6
0.8
5.4
0.9
12.0
5.7
5.4
3.7
2.8
8.8
4.8
1.9
0.8
100
44.6
55.1

*1990
5.1
35.4
1.4
7.1
2.0
5.9
10.2
8.3
3.7
3.9
7.0
5.5
2.3
2.2
100
35.4
64.6

*1995
9.5
24.5
1.4
8.0
2.2
4.9
12.9
9.2
3.0
4.1
8.6
6.4
2.6
2.6
100
24.5
75.5

*2000
9.0
30.1
1.8
5.6
2.1
6.3
10.9
8.4
2.2
3.4
17.7
2.5
100
30.1
69.9

*2002
9.0
27.9
2.0
4.8
2.2
7.1
12.5
4.9
2.4
3.3
16.9
2.5
100
27.9
72.1

**2007
3.5
50.1
0.3
5.2
2.3
6.1
6.1
6.4
1.7
9.5
8.9
0.2
0.3
0.8
100
50.1
49.9

**2009
3.6
45.1
0.3
5.2
2.7
7.3
6.8
7.3
1.9
10.9
9.0
0.2
0.3
0.8
100
45.1
54.9

* المصدر  :صفاء الفبلحً  ( ،تنمٌة الصادرات فً االقتصاد اللٌبً)  ،مرجع سبي ذكره ص183
** المصدر  :التقرٌر السنوي لمصرف لٌبٌا المركزي  ،العدد الرابع والخمسون لسنة . 2010

من خبلل الجدول رقم ( ٌ )1تضح لنا أن كل الجهود المبذولة من خبلل الخطط والبرامج االستثمارٌة
التً قامت بها الدولة اللٌبٌة خبلل األربع عقود الماضٌة  ،لتصحٌح نقاط الضعف فً االقتصاد اللٌبً
وتحوٌله إلً اقتصاد إنتاجً ال ٌعتمد على عوائد تصدٌر النفط الخام وإنما التركٌز على الصناعات
التصدٌرٌة  ،لكن هذه الجهود لم تتمكن من إحداث تحسن كبٌر لصالح الصناعات التحوٌلٌة  ،فقد كانت
مساهمة الصناعات التحوٌلٌة فً هٌكل الناتج المحلً اإلجمالً من ((  %1.7عام  1970إلً  %2.0عام
 1980إلى  %4.8عام  2002إلى  %5.2عام 2009م))  ،وهً نسب ضعٌفة قٌاسا ً إلى األهداف المرسومة
لتنمٌة التصنٌع  ،الن معظم المشارٌع كانت تهدف إلى توطٌن الصناعة وتحقٌي التوظف الكامل  ،كما استمر
القطاع النفطً ٌحتل مكانة كبٌرة فً هٌكل الناتج المحلً اإلجمالً خبلل الفترة (

 1970ـ 2009م) من

(( %63.1عام  1970إلى  %61.8عام  1980إلى  %35.4عام  1990إلى  %30.1عام  2000إلى
 %45.1عام 2009م)) .
كما ٌوضح الجدول رقم (  )2مساهمة الصادرات النفطٌة والغٌر نفطٌة فً إجمالً الصادرات خبلل الفترة
(.)2009 -1970

الجدول رقم ()2
مساهمة الصادرات النفطٌة والغٌر نفطٌة
فً إجمالً الصادرات خالل الفترة ()2009 -1970

(نسب مئوٌة)

* المصدر  :صفاء الفبلحً  ( ،تنمٌة الصادرات فً االقتصاد اللٌبً)  ،مرجع سبي ذكره ص183
** المصدر  :التقرٌر السنوي لمصرف لٌبٌا المركزي  ،العدد الرابع والخمسون لسنة . 2010

السنة

النفط الخام ومشتقاته

منتجات بترو كٌماوٌة

أخرى

المجموع

1970

99.9

-

0.1

100

1975

100

-

-

100

1980

100

-

-

100

1985

98.5

1.5

-

100

1990

94.3

5.2

0.50

100

1995

92.1

7.1

0.8

100

2000

95.6

3.7

0.7

100

2009

79.9

20.1

-

100

من خبلل الجدول رقم ( ٌ )2تضح لنا أن الصادرات النفطٌة هً المهٌمنة على إجمالً الصادرات  ،حٌث لم
تتجاوز الصادرات الغٌر نفطٌة (  )%20.1عام ( 2009م) و نجد اغلبها منتجات بتروكٌمٌاوٌة  ،و أن
المنتجات األخرى كانت نسبتها ضئٌلة جداً  ،وبالتالً فإن نسبة الصادرات غٌر النفطٌة منخفضة جداً قٌاسا ً
باإلنفاي االستثماري الضخم على مشارٌع التنمٌة الصناعٌة وتشجٌع الصادرات السلعٌة .
وبذلك ٌمكن القول أن كل الخطط التنموٌة والمشارٌع االستثمارٌة التً قامت بها الدولة لم تستطٌع تحقٌي
قاعدة صناعٌة (أي اقتصاد إنتاجً) ٌعتمد على تصدٌر السلع بدالً من النفط الخام .

الفصل الثانً
مفاهٌم ومؤشرات تقٌٌم األداء االقتصادي
المبحث األول  :مفاهٌم تقٌٌم األداء االقتصادي.
المبحث الثانً  :مؤشرات ومعاٌٌر تقٌٌم األداء االقتصادي

المبحث األول
مفاهٌم تقٌٌم األداء االقتصادي
ٌتناول هذا المبحث  ،مفهوم األداء االقتصادي وأهمٌته ووظائفه و كٌفٌة تقٌٌمه وأنواعه ومشاكله.
أوالً  :مفهوم تقٌٌم األداء االقتصادي :
تعددت مفاهٌم تقٌٌم األداء االقتصادي فنجد بعض الباحثٌن ٌنظرون إلً عملٌة تقٌٌم األداء علً أنها
فحص وتحلٌل اقتصادي شامل لخطط وأهداف وطري تشغٌل واستخدام الموارد البشرٌة والمالٌة بهدف
التحقي من كفاءة واقتصادٌة الموارد واستخدامها أفضل استخدام وأعلً كفاءة  ،بحٌث ٌإدي ذلك إلً تحقٌي
األهداف والخطط المرسوم لها  ،وٌعرف تقٌٌم األداء بؤنه  :وسٌلة للتحقي والتؤكد من أن العملٌات اإلنتاجٌة
التً تم انجازها فً نهاٌة فترة زمنٌة معٌنة (لمدة سنة) هً مطابقة لؤلعمال التً أرٌد انجازها وفي الخطط
والبرامج المحددة والتعلٌمات الصادرة والمبادئ المعتمدة  ،بغٌة موافاة الجهات المعنٌة بؤي انحرافات أو
()1

اختناقات مع تحلٌل أسبابها لغرض تقدٌم االقتراحات العملٌة لمعالجتها وتبلفٌها فً المستقبل.

وٌرى البعض أن عملٌة تقٌٌم المشروعات هً جز ًء من عملٌة التخطٌط سوا ًء كانت علً مستوى المشروع
أو علً مستوى االقتصاد القومً  ،وهً مرحلة الحقة لدراسات الجدوى االقتصادٌة والفنٌة للمشروع
ومرحلة سابقة لمرحلة تنفٌذ المشروع وهً المرحلة التً ٌترتب علٌها اتخاذ قرار إما بتنفٌذه أو التخلً عنه
أو تؤجٌله إلً فترة أخري )2( .وٌعرف البعض األخر تقٌٌم األداء بؤنه التعرف على العبلقات االقتصادٌة التً
()3

تربط بٌن الموارد االقتصادٌة (المادٌة والبشرٌة والمالٌة) المتاحة وكٌفٌة استخدامها فً الوحدة اإلنتاجٌة.
ثانٌا ً  :أهمٌة تقٌٌم األداء االقتصادي:
ٌمكن القول أن أهمٌة موضوع تقٌٌم المشروعات ٌ ،عود أساسا ً إلى قلة وندرة الموارد االقتصادٌة

وبخاصة رأس المال من جهة والى التقدم العلمً والتكنولوجً وما ٌترتب علٌه من تعدد البدائل والفرص
()4

االستثمارٌة فً كافة المجاالت من جهة أخرى  ،وٌمكن تلخٌص هذه األهمٌة فً النقاط التالٌة :

 -1إن تقٌٌم األداء ٌإدي إلى االستخدام األمثل للموارد االقتصادٌة.
 – 2إن تقٌٌم األداء ٌوضح العبلقات التبادلٌة بٌن المشروعات وااللتزام بها  ،فٌساعد تقٌٌم األداء علً
التحقي من قٌام الوحدات بوظائفها بؤفضل كفاءة ممكنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1أزهر محمد السماك  ،اقتصادٌات المواقع الصناعٌة وتقٌٌم المشروعات ودراسات الجدوى  ،دار زهران  ،عمان  ،األردن  ،بدون طبعة  ،1998 ،ص342
( - )2كاضم جاسم العٌساوي  "،دراسات الجدوى االقتصادٌة وتقٌٌم المشروعات "  ،دار المناهج للنشر والتوزٌع  ،عمان ،األردن  ، 2004 ،ص98
( - )3مدحت كاظم القرشً  ،االقتصاد الصناعً  ،مرجع سبي ذكره  ،ص249
( - )4عقٌل جاسم عبدهللا  ،تقٌٌم المشروعات (إطار نظري وتطبٌقً)  ،منشورات جامعة الفاتح سابقا ً  ،طرابلس ـ لٌبٌا  ،الطبعة األولى  ،1992 ،ص192 -191

 - 3ترتبط أهمٌة تقٌٌم األداء ارتباطا وثٌقا ً بالتخطٌط على كافة المستوٌات سوا ًء على المستوى القومً أو
على المستوى القطاعً أو مستوى المنشؤة.
 - 4كذلك ٌساعد علً ما ٌلً :ــ
أ ــ توجٌه العاملٌن فً أداء أعمالهم.
ب ــ توجٌه إشراف اإلدارة العلٌا.
ج ــ توضٌح سٌر العملٌات اإلنتاجٌة.
د ــ تحقٌي التنسٌي بٌن مختلف أوجه النشاط للمنشؤة سوا ًء ما ٌتعلي باإلنتاج أو التسوٌي أو التموٌل أو إدارة
األفراد.
هـ ــ تحقٌي معاٌٌر اإلنتاج علً أساس المواصفات المحددة لئلنتاج .
إن تقٌٌم األداء ٌرتبط ارتباطا وثٌقا ً بالوحدة االقتصادٌة موضع التقٌٌم نتٌجة الرتباطها بؤهداف وحقول
أنشطة الوحدة اإلنتاجٌة  ،مما ٌستدعً دائما ً أن تكون عملٌة اختٌار المإشرات أو المعاٌٌر متفقة مع تنظٌم
الوحدة وإمكانٌاتها المتاح ة  ،بما ٌتناسب وٌنسجم مع طبٌعة النشاط الذي تزاوله وحسب النظام الذي تعمل
فٌه والخصائص الفنٌة التً تتمٌز بها الصناعة التً تنتمً إلٌها الوحدة.
إضافة إلً ذلك فإن تحدٌد هذه المإشرات ٌتوقف إلً حد كبٌر علً نوعٌة ومقدار البٌانات والمعلومات
المتوفرة.
()1

ثالثا ً  :وظائف تقٌٌم األداء االقتصادي:

هناك عدة وظائف لتقٌٌم األداء االقتصادي وهً كاألتً :

 -1التعرف على مدى تحقٌي المشروع ألهدافه المحددة مقدما ً  ،األمر الذي ٌتطلب متابعة تنفٌذ األهداف
للوحدة اإلنتاجٌة كما ً ونوعا ً وضمن الخطة المرسوم لها  ،وٌتم ذلك باالستناد إلى البٌانات والمعلومات
المتوفرة عن سٌر النشاط الصناعً.
 - 2تحدٌد االنحرافات فً ضوء األهداف المحددة مع تفسٌر سبب تلك االنحرافات تفسٌراً واضحا ً  ،وهنا
ٌفترض التعرف على كفاءة األداء فً الوحدة اإلنتاجٌة بؤقسامها المختلفة  ،كما تجدر اإلشارة إلى نقطة
مهمة وهً انه ال ٌمكن الحكم على كفاءة الوحدة اإلنتاجٌة من خبلل رقم اإلنتاج المستهدف خبلل الفترة
الزمنٌة المحددة  ،بل ٌجب التؤكد من أن الوحدة اإلنتاجٌة قد استخدمت مدخبلتها استخداما ً كفو ًء.
 - 3بعد أن ٌتم تحدٌد االنحرافات ٌجب تحدٌد المراكز اإلدارٌة واإلنتاجٌة المسإولة عن تلك االنحرافات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - )1(447أزهر محمد السماك  ،اقتصادٌات المواقع الصناعٌة وتقٌٌم المشروعات ودراسات الجدوى  ،مرجع سبي ذكره  ،ص

فً نطاي األهداف المخططة واألهداف المتحققة فعبلً  ،اخذٌن بعٌن االعتبار كل المتغٌرات المإثرة على
سٌر العملٌة اإلنتاجٌة  ،االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة  ،وهنا ٌتعٌن على المقٌم أن ٌضع الحلول
والوسائل الكفٌلة التً تساهم فً التغلب على تلك االنحرافات واالختناقات مع اختٌار الحل البدٌل األمثل من
بٌن البدائل المتاحة وبؤقل تكلفة اجتماعٌة اخذٌن فً الحسبان تحقٌي التناسي القطاعً ضمن الخطة
االقتصادٌة القومٌة.
رابعا ً  :أهداف تقٌٌم األداء االقتصادي :
تعتبر عملٌة تقٌٌم األداء االقتصادي احد العملٌات اإلدارٌة الضرورٌة ألي منشاة اقتصادٌة إنتاجٌة
كانت أو خدمٌة حٌث إنها تساعد علً تحقٌي كثٌر من األهداف ومن أهمها :

()1

 - 1الوقوف علً درجة التنسٌي بٌن عوامل اإلنتاج المختلفة للتعرف علً مدى كفاءة استخدامها فً الوحدة
االقتصادٌة  ،وتطور تلك الكفاءة سواء علً فترات زمنٌة متتابعة أو فً فترة زمنٌة واحدة  ،وذلك بمقارنة ما
تحقي فعبلً بما كان مستهدفا ً.
 - 2تحدٌد المسارات التً تساعد على تحقٌي أقصى إنتاجٌة ممكنة والعمل على استخدام االتجاهات العملٌة

وتنمٌة طري اإلنتاج الكفٌلة بتحقٌي األهداف المرسومة وزٌادة كفاءة العاملٌن .

 - 3توجٌه نظر المسإولٌن فً الوحدة االقتصادٌة إلى مراكز المسإولٌة التً تحتاج إلى إشراف أكثر حتى
تصبح أكثر فعالٌة فً أدائها لعملها.
 – 4قٌاس كفاءة التقدٌرات فً الموازنة التقدٌرٌة (التخطٌطٌة) وتقدٌم التوصٌات بهدف ترشٌدها تفادٌا ً
لبلنحرافات التً قد تحدث بسبب التقدٌرات العشوائٌة الجزافٌة فً حالة غٌاب عملٌات التقٌٌم الدورٌة.
 – 5المساعدة فً إجراء عملٌات المقارنة بٌن الفروع المختلفة للوحدة االقتصادٌة وذلك عن طرٌي توفٌر
المإشرات البلزمة إلجراء عملٌة المقارنة هذه.
خامسا ً  :كٌفٌة تقٌٌم األداء االقتصادي:
إن الكٌفٌة التً ٌتم بها تقٌٌم األداء فً المشروعات الصغٌرة ال تختلف كثٌراً عن تقٌٌم األداء فً
المشروعات الكبٌرة  ،أي إن تقٌٌم األداء هو مدى كفاءة القٌام بالعملٌات المختلفة فً الوحدة اإلنتاجٌة وذلك
بقٌاسه مقارنة بالوقت والجهد المنفقٌن فٌها ومقارنتها بالنموذج المعد لذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1إبراهٌم عبد السبلم الفر جانً " ،تقٌٌم األداء االقتصادي لصناعة االسمنت فً لٌبٌا "دراسة تطبٌقٌة على الشركة العربٌة لبلسمنت ،رسالة ماجستٌر فً التخطٌط
المالً  ،غٌر منشورة  ،معهد التخطٌط ،طرابلس  ، 2003 ،ص9 -8

وٌعد النموذج على عدة مراحل متتالٌة خبلل انجاز العملٌة الواحدة مما ٌتمثل فً طرٌقة سٌر مختلف
عملٌات إنتاج السلعة  ،وبعد ذلك ٌستلزم دراسة الحركة للقٌام بالعملٌات السابقة  ،وأخٌراً بقٌاس الوقت الذي
()1

ٌستغرقه ذلك األداء  ،وٌمكن تلخٌص الكٌفٌة التً ٌتم بها تقٌٌم األداء فً النقاط التالٌة :

ٌ -1مكن تقٌٌم األداء االقتصادي إلى كثٌر من المزاي ا الهامة  ،التً ٌمكن جمعها فً دراسة طرٌقة أداء
العملٌات للتوصل إلى أفضل طرٌي لسٌر العملٌة اإلنتاجٌة وكذلك ترتٌب واستخدام المساعدة لمحاولة إنجاز
اإلنتاج بالقدر وفً الموعد المحددٌن  ،وأٌضا محاولة إدخال تحسٌنات على استخدام اآلالت.
ٌ - 2إدي تقٌٌم األداء إلى سرعة انجاز العمل من خبلل إنقاص العملٌات الزائدة عن الحاجة

 ،من خبلل

إتباع ترتٌب أفضل أو استخدام أفضل األالت والمعدات  ،واالعتماد على عمل أكثر كفاءة.
 - 3إن احتساب الزمن الذي تستغرقه العملٌة اإلنتاجٌة وصوالً إلى الزمن النموذجً أو المحدد مسبقاً ،وعلى
اعتبار عدة عوامل منها  ،مهارة العاملٌن  ،والجهد والسرعة فً أداء األعمال وأوقات الراحة.
ٌ - 4تم تقٌٌم األداء من خبلل مقاٌٌس الجودة التً تقام على أساس التغٌرات الملحوظة بٌن الوحدات المنتجة
بحٌث ٌتضح التنبإ باالختبلف الذي ٌمكن أن ٌتحقي فً المنتجات بافتراض عدم تغٌر الظروف اإلنتاجٌــة

أي اختبلف فً درجة جودة المادة الخام  ،أو معدل تفاوت دقة اآلالت أو اختبلف تباٌن العمال فً معدل
إنتاجهم .
سادسا ً  :أنواع تقٌٌم األداء االقتصادي:
تتعدد وتتباٌن عملٌات تقٌٌم األداء االقتصادي وفقا ً لتعدد األسس والمعاٌٌر التً ٌتم على أساسها
عملٌات التقٌٌم  ،وبذلك ٌمكن تصنٌف عملٌات التقٌٌم على النحو األتً :

()2

أ – عملٌات تقٌٌم األداء وفقا ً لألهداف -:
هً تلك العملٌات التً ٌتم من خبللها إما مقارنة النتائج الفعلٌة بالمعدالت المخططة وفقا ً للسٌاسات
الموضوعة فً حالة وجود خطة  ،أي مقارنة المعدالت الفعلٌة بالمعدالت التقدٌرٌة أو المعٌارٌة حتى ٌتم
توجٌه األداء الفعلً الوجهة السلٌمة  ،أو استخدام الفروي وخاصة فً حالة عدم وجود خطة وعدم وجود
معدالت تقدٌرٌة أو معٌارٌة بٌن األرقام الفعلٌة بعد دراستها وتحلٌلها وتتبع العبلقات السببٌة لها  ،ومن ثم
توجٌه األداء الفعلً الوجهة السلٌمة بنا ًء على نتائج التحلٌل.
ب – عملٌات التقٌٌم األداء وفقا ً لكفاءة استخدام الموارد المتاحة :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منشورة ،

غٌر ( - )1احمد نوري مرجان " ،تقٌٌم األداء االقتصادي للشركة االشتراكٌة للموانً " دراسة تطبٌقٌة على مٌناء الخمس البحري  ،رسالة ماجستٌر
أكادٌمٌة الدراسات العلٌا  ،طرابلس 2012 ،م  ،ص11

( - )2إبراهٌم عبد السبلم الفرجانً " ،تقٌٌم األداء االقتصادي لصناعة االسمنت فً لٌبٌا " مرجع سبي ذكره  ،ص 13 - 12

وهً تلك العملٌات التً تتم باستخدام معاٌٌر ومعدالت كفاءة عناصر اإلنتاج  ،وهً عادة ما تؤخذ أحد خمسة
أبعاد أساسٌة وهً :
 – 1البعد الكمً  :والذي ٌتمثل فً زٌادة السعة المتاحة من خبلل االهتمام بالتطور التكنولوجً الصناعً
والتجدٌد.
 – 2البعد الزمنً  :والمتمثل فً مدى تشغٌل السعة المتاحة .
 – 3البعد الكثافً  :والذي ٌتمثل فً قٌاس السرعة والكفاءة للسعة المستغلة من المتاحة ( معدل األداء).
 – 4البعد التجمٌعً  :وهو البعد الخاص بنسب تركٌب عناصر اإلنتاج إلى بعضها البعض  ،حٌث إن أي
تغٌٌر فً تركٌبة هذه العناصر ٌإثر على معدل األداء أو معدل االستغبلل لها.
 – 5البعد التنوٌعً  :وهو البعد الخاص بؤثر تنوٌع المنتجات الصناعٌة على كفاءة استغبلل عناصر اإلنتاج.
ج  -عملٌات تقٌٌم وفقا ً للوسائل الفنٌة المطبقة :

هً تلك العملٌات التً ٌتم من خبللها تقٌٌم النواحً الفنٌة للوحدة االقتصادٌة والتً تتمثل فً قٌاس
المستوى الفنً المستخدم ونوعٌة المواد األولٌة المستخدمة فً العملٌة اإلنتاجٌة  ،وكذلك الطري الوظٌفٌة
حٌث توجد عبلقة مباشرة بٌن التقدم الفنً وبٌن األداء الوظٌفً وتحفٌز العاملٌن على العمل  ،وٌتم من خبلل
هذه العملٌات كذلك تحدٌد مدى استخدام الوحدة االقتصادٌة لؤلسالٌب الحدٌثة لئلنتاج ومواكبة التطور العلمً
الحاصل فً هذه األسالٌب والوسائل التً تختص بنشاط الوحدة االقتصادٌة محل التقٌٌم .
د  -عملٌات تقٌٌم وفقا ً لعنصر الزمن :
إن عملٌات التقٌٌم وفقا ً لعنصر الزمن

هً تلك العملٌات التً ٌتم من خبللها تحدٌد ومعرفة مدى

االلتزام بعنصر الزمن فً استخدام عناصر اإلنتاج والموارد االقتصادٌة المتاحة النجاز أعمال معٌنة
بمواصفات محددة  ،حٌث عادة ما ٌتم تحدٌد الوقت القٌاسً البلزم للقٌام باإلعمال الضرورٌة لتنفٌذ الخطة
اإلنتاجٌة الموضوعة  ،كما أن عملٌة التقٌٌم وفقا لعنصر الزمن تلعب دوراً كبٌراً فً تحدٌد مستوى الفعالٌة
فً الوحدة االقتصادٌة محل التقٌٌم .
أما بخصوص مستوٌات عملٌات تقٌٌم األداء االقتصادي فإن دراسة األدب االقتصادي فً هذا الخصوص
تبٌن أن عملٌات تقٌٌم األداء االقتصادي بصورة عامة ال تعدو أن تكون إما على مستوى الوحدة االقتصادٌة
أو على مستوى القطاع أو النشاط االقتصادي  ،أو على مستوى االقتصاد القومً ككل .

سابعا ً  :المشاكل التً تواجه عملٌة تقٌٌم األداء االقتصادي:
بالرغم من انتشار عملٌة تقٌٌم األداء االقتصادي واتساع استخدامها فً مختلف دول العالم وفً مختلف
األنشطة االقتصادٌة  ،إال أنها تواجه بعض المشاكل والصعوبات التً ٌجب أخدها فً االعتبار عند القٌام
()1

بعملٌة تقٌٌم األداء  ،ومن هذه المشاكل ما ٌلً :

 – 1صعوبة القٌاس الناتجة من زٌادة العملٌات اآللٌة فً اإلنتاج وتداخلها.
 – 2صعوبة تجمٌع البٌانات وخاصة إذا كان القائمون على العملٌات اإلنتاجٌة لٌسوا من ذوي الكفاءة وكذلك
عدم التنسٌي بٌن اإلدارات واألقسام فٌما بٌنها بخصوص البٌانات.
 – 3صعوبة الربط بٌن المقاٌٌس الصناعٌة والنظام المحاسبً  ،حٌث تتم األولً بكمٌات المنتجات وقٌمتها
ومدى جودتها و ٌتعلي األخٌر بالمصروفات واألرباح واإلٌرادات.

 – 4مشكلة تعدد المنتجات التً ٌنتجها المصنع أو المإسسة والتً تتفاوت فً خصائصها ومواصفاتها الفنٌة
وبالتالً ٌكون من الصعب إٌجاد مقٌاس واحد ٌمثل الناتج ككل أو القٌام بعملٌة جمع اإلنتاج .
 – 5مشكلة منتجات تحت التشغٌل  ،فإن عدم أخذ هذه المنتجات فً االعتبار ٌنتج عنه عدم دقة القٌاس
وكٌفٌة تصنٌفها ضمن الناتج .
 – 6مشكلة عدم تجانس القوى العاملة  ،فمنهم العامل العادي و اإلداري والخدمً واالهم العامل التقنً أو
الفنً  ،وبالتالً تكون هناك صعوبة فً مقارنة أداء هذه القوى العاملة بمقٌاس معٌن .
 – 7مشكلة اختٌار الفترات الزمنٌة لقٌاس العمل  ،وهل ستتم بالساعة أو بالٌوم أو بالشهر ،وكذلك األجور
هل هً ٌومٌة أو شهرٌة أو سنوٌة وكٌفٌة ربطها بمعاٌٌر كفاءة األداء االقتصادي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1احمد نوري مرجان " ،تقٌٌم األداء االقتصادي للشركة االشتراكٌة للموانً " ،مرجع سبي ذكره  ،ص14

المبحث الثانً
مؤشرات ومعاٌٌر تقٌٌم األداء االقتصادي:
ٌعتمد تقٌٌم األداء االقتصادي على دقة ومبلئمة المإشرات والمعاٌٌر المستخدمة فً التقٌٌم ومدى
قابلٌتها للقٌاس واالحتساب لكً تإدي الهدف من عملٌة التقٌٌم  ،ونظراً لوجود عدد كبٌر من المإشرات
والمعاٌٌر التً ٌمكن االستعانة بها واستخدامها فً تقٌٌم األداء االقتصادي فً المنشئات االقتصادٌة
والنشاطات المختلفة  ،فمن الصعب جداً استخدام كافة المعاٌٌر والمإشرات لتقٌٌم وحدة اقتصادٌة معٌنة
()1

ومن ثم فانه من الضروري اختٌار وانتقاء المعاٌٌر والمإشرات المبلئمة للوحدة االقتصادٌة محل التقٌٌم .

لذلك ٌرى الكثٌر من الكتاب والباحثٌن على انه ٌمكن تقسٌم مإشرات ومعاٌٌر تقٌٌم األداء االقتصادي إلى
مجموعة معٌنة من األدوات والمإشرات والمعاٌٌر وهً كما ٌلً :

()2

 : 1مجموعة األدوات والمإشرات والمعاٌٌر المتعلقة باإلنتاج والطاقة اإلنتاجٌة .
 : 2مجموعة األدوات والمإشرات والمعاٌٌر المتعلقة باإلنتاجٌة والكفاءة اإلنتاجٌة .
 : 3مجموعة األدوات والمإشرات والمعاٌٌر المتعلقة بالجوانب المالٌة .
 : 4مجموعة األدوات والمإشرات والمعاٌٌر المتعلقة بالمبٌعات والكفاءة اإلدارٌة .
 : 5مجموعة األدوات والمإشرات والمعاٌٌر المتعلقة بدرجة التصنٌع واستخدام اآلالت والتقنٌة....الخ .
أوالً  :مجموعة األدوات والمؤشرات والمعاٌٌر المتعلقة باإلنتاج والطاقة اإلنتاجٌة:
ٌمكن القول بان الهدف األساسً لئلدارة فً أي مشروع هو تحقٌي االستغبلل األمثل للطاقات اإلنتاجٌة
نظراً لما تحققه هذه الطاقات من منافع اجتماعٌة نتٌجة االستغبلل األمثل للموارد المتاحة وٌكتسب هذا
الموضوع أهمٌة خاصة بالنسبة للدول النامٌة نتٌجة لما تعانٌه هذه الدول من ظروف التخلف االقتصادي
واالجتماعً  ،إضافة إلى محدودٌة الموارد االقتصادٌة  ،األمر الذي ٌتطلب ضرورة االستخدام الكفء لتلك
الموارد عن طرٌي حشد كل الطاقات المتاحة فً سبٌل رفع وثائر اإلنتاج كما ً ونوعا ً  ،إن أهمٌة هذه
لمإشرات تكمن فً كونها ترتبط ارتباطا ً وثٌقا ً بٌن الطاقة اإلنتاجٌة من جهة وبٌن التكالٌف واألرباح
والمبٌعات من جهة أخرى  ،كما ترتبط هذه المإشرات بصورة مباشرة بالتغٌرات التً تحدث فً اإلنتاج
والطاقات اإلنتاجٌة  ،وتفسٌر مدى نسبة بعضها إلى بعض أو نسب تغٌرها خبلل فترة زمنٌة معٌنة.

()3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1إبراهٌم عبد السبلم الفر جانً "،تقٌٌم األداء االقتصادي لصناعة االسمنت فً لٌبٌا "  ،مرجع سبي ذكره  ،ص18
( - )2أزهر محمد السماك  ،اقتصادٌات المواقع الصناعٌة وتقٌٌم المشروعات ودراسات الجدوى ،مرجع سبي ذكره  ،ص350
( - )3احمد نوري مرجان " ،تقٌٌم األداء االقتصادي للشركة االشتراكٌة للموانً " ،مرجع سبي ذكره  ،ص16
()1

ومن أهم هذه المإشرات ما ٌلً :

 . 1نسبة تطور الخطة اإلنتاجٌة :
وٌستخدم هذا المإشر أو المعٌار للداللة على درجة األهداف المخططة أو المستهدفة لئلنتاج والذي ٌعبر
عنه بالصورة التالٌة :

× 100

كمٌة االنتاج الفعلً
كمٌة االنتاج المخطط

نسبة تطور الخطة اإلنتاجٌة =

وكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على ارتفاع مستوى تحقٌي الخطة اإلنتاجٌة لدى المنشؤة والعكس صحٌح .
 . 2نسبة تطور اإلنتاج :
ٌوضح هذا المإشر مستوى تطور اإلنتاج فً سنة معٌنة مقارنة مع السنة أو السنوات السابقة لها  ،و
ٌعبر عنه بالصٌغة الرٌاضٌة التالٌة :

×100

االنتاج المتحققة للسنة الحالٌة
قٌمةالسابقة
قٌمة االنتاج المتحققة للسنة

نسبة تطور اإلنتاج =

 .3نسبة استغالل الطاقة اإلنتاجٌة :
ٌقصد بالطاقة اإلنتاجٌة ( بؤنها القدرة اإلنتاجٌة المتوفرة فً المشروع الصناعً  ،بما فً ذلك القائمة
والمستحدثة والمستبعدة  ،وضمن أسلوب إنتاجً معٌن خبلل فترة زمنٌة معٌنة  ،وتعبر الطاقة اإلنتاجٌة عن
كافة اإلمكانٌات المتوفرة للمنشاة االقتصادٌة من اآلالت ومعدات ورأس مال وٌد عاملة وخبرة فنٌة ...الخ
وٌتم قٌاس وتخطٌط هذه القدرة عٌنٌا ً فً صورة ساعات عمل أو وحدات إنتاج أو غٌر ذلك) وهناك فً
الواقع عدة مفاهٌم وتعرٌفات ال ٌتسع المجال لذكرها  ،فبعضها غٌر شائع االستعمال من الناحٌة العملٌة ،
ولذلك البد من التركٌز على أنواع الطاقة األكثر استخداما ً من الناحٌة العملٌة  ،ثم االعتماد على مإشراتها
فً قٌاس األداء االقتصادي  ،ومن هذه المفاهٌم ما ٌلً :
أ ــ الطاقة اإلنتاجٌة النظرٌة :

()2

تعرف الطاقة اإلنتاجٌة على أنها القدرة على اإلنتاج بنسبة  %100من الطاقة التصمٌمٌة وبؤقصى
سرعة وبدون توقف  ،وعلٌه فان مثل هذه الطاقة ٌمكن الوصول إلٌها إذا أنتجت الوحدة اإلنتاجٌة بنسبة
 %100ولكن من الناحٌة العملٌة ٌصعب الوصول إلى هذه النسبة رغم أنها تبقى هدفا ً قائما ً  ،وعدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1مدحت كاظم القرشً  ،االقتصاد الصناعً  ،مرجع سبي ذكره  ،ص235
( - )2على االسدي " ،مقدمة فً اقتصادٌات الصناعة "  ،منشورات جامعة قارٌونس  ،بنغازي ،الطبعة األولى  ، 1990 ،ص105

الوصول إلى هذه الطاقة مرتبط بعوامل عدة قائمة تحٌط بالعملٌة اإلنتاجٌة  ،ومن هذه العوامل ما ٌلً :
 - 1وجود الوقت الضائع كنتٌجة اإلصبلح والصٌانة الدورٌة  ،لآلالت والمعدات داخل الوحدة اإلنتاجٌة.
 - 2التوقفات الناجمة عن عدم الكفاءة الفنٌة لؤلٌدي العاملة أو ٌكون تؤهٌلها أدنى من المستوى البلزم  ،أو
عدم توفرها بالعدد البلزم .
 - 3األسالٌب التنظٌمٌة واإلدارٌة غٌر المبلئمة أو المعرقلة لسٌر العملٌة اإلنتاجٌة.
 - 4االنقطاع عن العمل سوا ًء كان بسبب المرض أو اإلجازات بمختلف أنواعها أو األعتصامات و
اإلضرابات العمالٌة .
 5ــ التوقفات الناجمة عن العطل والخلل فً اآلالت .
 6ــ االختناقات الناجمة عن العجز فً كمٌة المواد األولٌة  ،أو التؤخر فً استبلمها  ،أو سوء مواصفاتها.
()1

ب ــ الطاقة اإلنتاجٌة القصوى :

وهً عبارة عن القدرة اإلنتاجٌة خبلل فترة زمنٌة معٌنة بمواصفات إنتاج ثابتة مع افتراض توفر مجموعة
متكاملة من العوامل المساعدة لئلنتاج ومنها.
 1ــ الصٌانة الدائمة لؤلجهزة والمعدات فً الوحدة اإلنتاجٌة .
 2ــ األٌدي العاملة المإهلة بموجب مواصفات محددة .
 3ــ تدفي المواد األولٌة والسلع الضرورٌة ذات المواصفات المطلوبة .
وٌمكن الوصول إلى هذا المستوى من الطاقة إذا تمت مراعاة العوامل المساعدة أعبله.
ج ــ الطاقة اإلنتاجٌة المتاحة :

()2

ٌمكن التعبٌر عن الطاقة اإلنتاجٌة المتاحة بؤنها الطاقة اإلنتاجٌة القصوى مستبعدا منها جمٌع
االختناقات داخل األقسام والمراكز اإلنتاجٌة وفً داخل المنشؤة  ،ذلك أن االختناقات تمثل نقصا ً فً الطاقة

اإلنتاجٌة فً مرحلة ما من مراحل اإلنتاج  ،مما ٌإدي باإلنتاج إلً مستوٌات دون الطاقة اإلنتاجٌة القصوى
ٌمكن قٌاس مإشر هذا النوع من الطاقة بالصٌغة اآلتٌة :

× = 100

كمٌةالمخططةالفعلً أو قٌمة االنتاج المخطط باالسعار المخططة
األنتاج
كمٌة الطاقة التصمٌمٌة أو قٌمة الطاقة التصمٌمٌة باالسعار

نسبة أو مإشر الطاقة التصمٌمٌة

وٌستخدم هذا المإشر للداللة على مدى استغبلل الطاقة التصمٌمٌة خبلل فترة زمنٌة معٌنة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1المرجع السابي  ،ص 106
( -)2أزهر محمد السماك  ،اقتصادٌات المواقع الصناعٌة وتقٌٌم المشروعات ودراسات الجدوى ،مرجع سبي ذكره  ،ص.360

د ــ الطاقة اإلنتاجٌة المخططة (المستهدفة ) :

()1

وهً تمثل كمٌة اإلنتاج المستهدف الحصول علٌه من السلع والخدمات خبلل فترة الخطة  ،وٌتم ذلك
استناداً إلً الطاقة التصمٌمٌة والطاقة المتاحة للوحدة اإلنتاجٌة  ،وٌعبر هذا المإشر عن المدى الذي خطط
االنتفاع به من الطاقة التصمٌمٌة المتاحة والذي ٌشار إلٌه بالمعادلة اآلتٌة :

× = 100

الطاقة االنتاجٌة المخططة
الطاقة االنتاجٌة التصمٌمٌة

نسبة أو مإشر الطاقة المخططة إلً التصمٌمٌة

وٌعبر هذا المإشر عن المدى الذي خطط االنتفاع به من الطاقة التصمٌمٌة المتاحة .
هـ ــ الطاقة اإلنتاجٌة الفعلٌة (المتحققة) :

()2

تعرف الطاقة اإلنتاجٌة الفعلٌة بؤنها كمٌة اإلنتاج الفعلً الذي تم تحقٌقه فً الوحدة اإلنتاجٌة خبلل فترة
زمنٌة معٌنة  ،وٌمكن التعبٌر عن هذا المإشر أو المعٌار كالتالً :
× 100

كمٌة الطاقة االنتاجٌة الفعلٌة
كمٌة الطاقة االنتاجٌة التصمٌمٌة

=نسبة أو مإشر الطاقة الفعلٌة إلً التصمٌمٌة

وٌعبر هذا المإشر عن مدى االنتفاع من الطاقة التصمٌمٌة  ،كما أنه ٌعد من المإشرات الهامة فً عملٌة
التخطٌط الصناعً .

100

×=

اإلنتاجٌة الفعلٌة
كمٌةالمخططة
الطاقة
كمٌة الطاقة اإلنتاجٌة

 2ــ نسبة أو مإشر الطاقة الفعلٌة ألً المخططة

وٌعبر هذا المإشر عن مدى تحقٌي مستوى اإلنتاج المستهدف الوصول إلٌه.
اإلنتاجٌة  .ثانٌا ً  :مجموعة األدوات والمؤشرات والمعاٌٌر المتعلقة باإلنتاجٌة والكفاءة
تعبر مقاٌٌس اإلنتاجٌة عن العبلقة بٌن المخرجات و المدخبلت على مدى فترة زمنٌة معٌنة إما على
أساس كلً  ،وذلك بحساب اإلنتاجٌة الكلٌة لكافة عوامل اإلنتاج المستخدمة فً العملٌة اإلنتاجٌة أو على
أساس جزئً  ،وذلك بحساب اإلنتاجٌة لكل عنصر على حده.
مفهوم اإلنتاجٌة (كلمة اإلنتاجٌة أو الكفاءة اإلنتاجٌة) تعنٌان الشًء ذاته  ،وعلى ذلك إذا قلنا إن المإسسة
تعمل بؤقصى إنتاجٌة ممكنة فإننا نعنً بؤنها تعمل بؤقصى كفاءة ممكنة  ،وٌتحقي ذلك بالحصول على أقصى
إنتاج ممكن من عناصر اإلنتاج المستخدمة ، )3(.وهناك عدة مفاهٌم لئلنتاجٌة حٌث عرف المركز الٌابانً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1المرجع السابي  ،ص.361
( - )2المرجع السابي  ،ص.362
( - )3محمد محروس إسماعٌل  ،اقتصادٌات الصناعة (دراسة نظرٌة تطبٌقٌة)  ،دار الجامعات المصرٌة – اإلسكندرٌة  ،الطبعة األولى  ، 1987 ،ص 91

تعظٌم فائدة استخدام أو استغبلل الموارد البشرٌة والمادٌة المستخدمة فً  ) :اإلنتاجٌة بؤنها ) j p cلئلنتاجٌة
اإلنتاج مع تقلٌل التكالٌف المصاحبة لئلنتاج  ،بما ٌمكن من توسٌع السوي ورفع معدالت استخدام العمالة
وتؤمٌن أجور عالٌة  ،ورفع مستوى المعٌشة لصالح كافة أفراد المجتمع )1( .وطبقا ً لتعرٌف خبراء منظمة
كمٌة اإلنتاج بالنسبة لكل عنصر من عناصر اإلنتاج: .التعاون االقتصادي والتنمٌة  ،فإن اإلنتاجٌة تعنً
وهذا المفهوم ٌمكن فهمه إما على أساس عبلقة اإلنتاج بعنصر واحد من عناصر اإلنتاج  ،وفً هذه الحالة
ٌعرف باإلنتاجٌة الجزئٌة  ،أو على أساس عبلقة اإلنتاج بجمٌع عناصر اإلنتاج التً ساهمت فً العملٌة
)2(.

اإلنتاجٌة  ،وفً هذه الحالة تعرف باإلنتاجٌة الكلٌة.

وبناءاً على ذلك تنقسم مإشرات ومعاٌٌر اإلنتاجٌة بصورة عامة إلى نوعٌن :

معاٌٌر ومإشرات كلٌة ومعاٌٌر ومإشرات جزئٌة  ،وٌمكن توضٌحها كما ٌلً -:
أوالً :مؤشرات ومعاٌٌر الكفاءة اإلنتاجٌة الكلٌة:
ٌتم قٌاس اإلنتاجٌة الكلٌة من خبلل عبلقة المخرجات من المنتجات والخدمات التً أنتجت خبلل فترة
زمنٌة معٌنة  ،وكمٌة المدخبلت التً استخدمت فً تحقٌي ذلك القدر من اإلنتاج وقد تكون هذه المدخبلت
األراضً والمبانً ،المواد األولٌة  ،المكائن والعدد  ،القدرة البشرٌة  ،وبناءاً على ذلك  ،نجد أن مإشر
اإلنتاجٌة الكلٌة لعوامل اإلنتاج ٌعبر عنه كاألتً :
المخرجاتالعمل
رأس المال +المواد +

=

المخرجاتالمدخبلت

=اإلنتاجٌة الكلٌة لعوامل اإلنتاج

وتعكس هذه الطرٌقة قٌاس مدى فعالٌة المنظمة ككل حٌث ال ٌعتد فقط بعدد الوحدات المنتجة من مزاولة
نشاط معٌن  ،ولكن بكل أوجه اإلنتاج واألنشطة من سلع وخدمات و ٌمكن تحدٌد المإشرات التفصٌلٌة
()3

لئلنتاجٌة الكلٌة فً المإشرات التالٌة.
 – 1مإشر اإلنتاجٌة الكلٌة للمدخبلت من اإلنتاج اإلجمالً -:

=

قٌمة المخرجات من االنتاج االجمالً بسعر السوي
قٌمة المدخبلت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1هدى محمد أبوخرٌص " ،كفاءة اإلنفاق العام على تكوٌن رأس المال البشري فً االقتصاد اللٌبً" ،مجلة التخطٌط والتنمٌة  ،مجلة نصف سنوٌة ٌصدرها
معهد التخطٌط – طرابلس  ،لٌبٌا  ،العدد الخامس  ،السنة الخامسة  ،فبراٌر ، 2012 ،ص171
( - )2وجٌه عبدالرسول العلً  " ،اإلنتاجٌة  :مفهومها  ،قٌاسها  ،العوامل المؤثرة فٌها "  ،دار الطلٌعة للطباعة والنشر  ،بٌروت  ،لبنان ، 1983 ،ص17
( - )3إبراهٌم عبد السبلم الفر جانً "، ،تقٌٌم األداء االقتصادي لصناعة االسمنت فً لٌبٌا "  ،مرجع سبي ذكره  ،ص25 – 24

وتمثل قٌمة المخرجات من اإلنتاج اإلجمالً فً مجموع قٌم العناصر الخاصة بالحسابات المتعلقة بإٌرادات
النشاط الجاري بمختلف أنواعها  ،وٌتحدد رقم المدخبلت من مجموع قٌم عناصر اإلنتاج المتمثلة فً األجور
والمستلزمات السلعٌة والخدمٌة  ،وٌجب أال ٌقف الحكم على هذه اإلنتاجٌة بكفاءتها أو بعدمها عند مقارنة
اإلنتاجٌة الفعلٌة بالمستهدفة  ،بل ٌجب أن ٌمتد لقٌاس مدى التطور الذي صاحبها من سنة ألخرى  ،ومن ثم

ٌصبح من المجدي إعداد مإشر التطور باإلنتاجٌة الكلٌة المستهدفة للمدخبلت من اإلنتاج اإلجمالً من واقع
البٌانات التقدٌرٌة كما ٌلً :
المإشر المستهدف عن السنة الحالٌة
المإشر المستهدف عن السنة السابقة أو سنة االساس

=نسبة تطور اإلنتاجٌة

 – 2مإشر اإلنتاجٌة الكلٌة للمدخبلت من اإلنتاج ألصافً -:
وٌمكن التعبٌر عن هذا المإشر بالصورة التالٌة :
قٌمة المخرجات من االنتاج االجمالً – االهبلك
قٌمة المدخبلت

=قٌمة مخرجات اإلنتاج الصافً

وتتضح أهمٌة هذا المإشر فً استخدامه لتتبع التطور فً مستوى اإلنتاجٌة الكلٌة للوحدة االقتصادٌة وفً

توضٌح أو تبٌان إنتاجٌة األصول الثابتة علً هذا المستوى من سنة ألخرى  ،األمر الذي ٌساعد فً
ترشٌد قرارات المشروع عند النظر فً إحبلل وتجدٌد هذه األصول أو إعادة النظر فً هٌكل اإلنتاج فٌما
ٌتعلي بنسبة رأس المال الثابت.
 – 3مإشر اإلنتاجٌة الكلٌة للمدخبلت من القٌمة المضافة -:
وٌقصد بالقٌمة المضافة هنا القٌمة المضافة الصافٌة  ،وتتضح أهمٌة هذا المإشر لتتبع التطور فً مستوى
اإلنتاجٌة الكلٌة للوحدة االقتصادٌة  ،وفً توضٌح إنتاجٌة عوامل اإلنتاج من سنة ألخرى.
وٌعبر عن هذا المإشر بالصٌغة الرٌاضٌة التالٌة :
القٌمة المضافة المستهدفة أو الفعلٌة
قٌمة المدخبلت

=اإلنتاجٌة الكلٌة من القٌمة المضافة

ثانٌا ً  :مؤشرات ومعاٌٌر الكفاءة اإلنتاجٌة الجزئٌة :
وتوضح هذه المعاٌٌر الكفاءة اإلنتاجٌة لعامل واحد من عوامل اإلنتاج  ،وٌسـتخدم هذا النـوع عـادة لقٌـاس
كفاءة استخدام عوامل اإلنتاج النادرة.

حجم االنتاج أو قٌمة االنتاج
قٌمة المستخدم من أحد عناصر االنتاج

= وبذلك ٌمكن القول بؤن اإلنتاجٌة الجزئٌة
()1

و من أهم مإشرات ومعاٌٌر اإلنتاجٌة الجزئٌة ما ٌلً :
المضافة
القٌمةالمنشؤة
عدد العاملٌن فً

=أ – * مؤشر إنتاجٌة العمل

وٌمثل هذا المقٌاس متوسط إنتاجٌة العمل أو مقدار القٌمة المضافة للشخص الواحد  ،فً المنشؤة خبلل
سنة معٌنة  ،وٌمكن استخدام عدد ساعات العمل المبذولة  ،أو قٌمة األجور المدفوعة لقٌاس مإشر العمل،
كما ٌمكن استخدام قٌمة اإلنتاج اإلجمالٌة بدالً من القٌمة المضافة  ،وٌمكن مقارنة مإشر اإلنتاجٌة هذا
بمإشر اإلنتاجٌة للسنة السابقة (على أن تكون القٌمة المضافة باألسعار الثابتة أو المخططة) .أي كلما أرتفع
هذا المعدل كلما دل ذلك على ارتفاع مستوى إنتاجٌة العمل  ،وٌفضل هنا استخدام القٌمة المضافة الصافٌة
ولٌس اإلجمالٌة  ،أي باستبعاد االهتبلك من القٌمة المضافة اإلجمالٌة  ،وٌمكن أن تؤخذ إنتاجٌة العمل عدة
صٌغ أهمها :
كمٌةالمبذولة بالوحدات
االنتاج
عدد ساعات العمل

=إنتاجٌة العمل

وٌستخدم هذا المإشر للداللة على إنتاجٌة العمل على مستوى المنشؤة أو على مستوى الخط اإلنتاجً.
ب – مؤشر إنتاجٌة رأس المال الثابت.
ٌفضل هنا استخدام المكائن والمعدات  ،الذي ٌضم المبانً واإلنشاءات وذلك ألهمٌة المكائن والمعدات
فً العملٌة اإلنتاجٌة وارتباطها بمستوى التكنولوجٌا المستخدمة فً اإلنتاج  ،وٌؤخذ هذا المإشر الصٌغة التالٌة
أواالنتاج المضافة
قٌمةالمعدات القٌمة
قٌمة المكائن و

=إنتاجٌة رأس المال الثابت (المكائن والمعدات)

وٌستخدم هذا المإشر للداللة على قٌمة اإلنتاج لكل دٌنار مصروف على المكائن والمعدات  ،وٌمكن استخدام
معٌار إنتاجٌة رأس المال المستثمر الذي ٌمثل األصول الثابتة زائد رأس المال التشغٌلً وكما ٌلً :

أواالنتاج المضافة
قٌمةالمستثمر القٌمة
رأس المال

=إنتاجٌة رأس المال المستثمر

وٌبٌن هذا المإشر مقدار اإلنتاج للدٌنار فً رأس المال المستثمر خبلل سنة معٌنة.
– مؤشر إنتاجٌة األجر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1مدحت كاظم القرشً  ،االقتصاد الصناعً  ،مرجع سبي ذكره  ،ص257

*

مإشر إنتاجٌة العمل ٌ :ستخدم بافتراض تجانس وحدات العمل  .أما فً الواقع فبل ٌوجد تجانس  ،فهناك فري بٌن العامل العادي والمهندس  ،وهناك فري بٌن من
ٌبذل مجهوداً فكرٌا ً ومن ٌبذل مجهوداً عضلٌا ً.

ٌقٌس هذا المإشر إنتاجٌة الدٌنار المصروف على األجور ،أي مقدار اإلنتاج المتحقي للدٌنار المصروف
على األجور ،وٌؤخذ هذا المإشر الصٌغة التالٌة :
القٌمة

االنتاج
أوالمضافة
قٌمة

مجموع االجور و الرواتب

=إنتاجٌة األجر أو إنتاجٌة الدٌنار

أي كلما ارتفعت نسبة هذا المإشر كلما دل ذلك على ارتفاع إنتاجٌة األجور ،أي مساهمة األجور فً اإلنتاج
أو القٌمة المضافة  ،وٌمكن أن ٌكون كل من اإلنتاج واألجور باألسعار الجارٌة.
د – مؤشر إنتاجٌة المواد.
وٌستخدم هذا المإشر للداللة على كفاءة استخدام الخامات الرئٌسٌة خبلل سنة معٌنة  ،وٌؤخذ هذا المإشر
الصٌغة التالٌة :
قٌمة االنتاج باألسعار الجارٌة
قٌمة الخامات أو المواد االولٌة باألسعار الجارٌة

=إنتاجٌة المواد

ثالثا ً  :مجموعة األدوات والمؤشرات والمعاٌٌر المتعلقة بالجوانب المالٌة .
ٌقصد بالمإشرات أو األدوات المالٌة تلك النسب التً توضح العبلقة النقدٌة بٌن متغٌرٌن أحدهم بسط
واألخر مقام  ،وهً توضح نصٌب المقام من وحدات البسط وبذلك فإن النسب المالٌة تستخرج من البنود
المتناسقة فً القوائم المالٌة الختامٌة أو غٌرها من المصادر للوصول إلى دالالت معٌنة ومعانً كاملة ،
وهذه النسب ٌجب أن تكون ذات داللة واضحة تمكن من المقارنة بالنسب المالٌة السابقة لٌتسنى إلدارة

المشروع االستفادة منها فً عملٌة اتخاذ القرارات ورسم السٌاسات  ،وبذلك تكون قادرة على قٌاس نقاط
الضعف والقوة للمشروع  ،وتنقسم هذه النسب أو المإشرات المالٌة إلى التالً :
 – 1نسبة السٌولة .
 – 2نسبة الربحٌة .
 – 3نسبة النشاط .
 – 1نسبة السٌولة :
تستخدم نسبة السٌولة للحكم على مدى توفر السٌولة البلزمة للوحدة االقتصادٌة  ،لسد التزاماتها
المستحقة وتقٌس مدى إمكانٌة تعرض المشروع لخطر العسر المالً الفنً وهو عكس السٌولة.
ومن أهم نسب السٌولة ما ٌلً :

أ  .نسبة التداول :
المتداولة
االصواللمتداولة
الخصوم

()1

=نسبة التداول

هذه النسبة هً مإشر أولً ٌبٌن قدرة المشروع على مقابلة التزاماته الجارٌة بسرعة وبدون صعوبات
حٌث كلما كانت هذه النسبة أكبر دلت على وجود سٌولة أكبر وأن الحد المقبول لهذه النسبة هو الواحد
الصحٌح  ،بمعنى أنه إذا انخفضت األصول المتداولة للمشروع وأصبحت نسبة التداول واحد صحٌح فذلك
ٌعنً أن المشروع مازال قادر على تغطٌة التزاماته قصٌرة األجل  ،أما إذا انخفضت نسبة التداول عن
الواحد الصحٌح فذلك ٌعنً عدم قدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته قصٌرة األجل .
ب  .نسبة السٌولة السرٌعة :

()2

المتداولة – المخزون السلعً+المدفوعات مقدما
االصواللمتداولة
الخصوم

=

نسبة السٌولة السرٌعة

هذه النسبة هً أفضل من نسبة التداول ألنها تعطً صورة أوضح على وضع السٌولة لدى الشركة
لمواجهة التزاماتها الجارٌة من خبلل ما هو متوفر لدٌها من أموال تحت الٌد فً حالة توقف الشركة  ،وتم
طرح المخزون السلعً والمصروفات المدفوعة مقدما من األصول المتداولة  ،الن المخزون السلعً أقل
األصول المتداولة سٌولة  ،والمصروفات المدفوعة مقدما ال ٌمكن أن تتحول إلى نقدٌة.
 – 2نسبة الربحٌة :
هذه النسبة تعبر عن العبلقة النسبٌة بٌن األرباح الصافٌة والمبٌعات فً المنشؤة التجارٌة  ،وعن
اإلرباح الصافٌة وقٌمة اإلنتاج فً المشارٌع الصناعٌة  ،وتقدم إجابات نهائٌة عن الكفاءة العامة إلدارة
المشروع وبصفة عامة تحسب نسبة الربحٌة على أساس عبلقتها بالمبٌعات واالستثمار  ،وتتكون من عدة

مجموعات أهمها :

()3

أ – نسبة هامش صافً الربح :
وتوضح هذه النسبة الربح المتولد من المبٌعات  ،وتؤخذ الصٌغة الرٌاضٌة التالٌة :
×100

صافً الربح
صافً المبٌعات

=نسبة هامش صافً الربح

وكلما ارتفعت النسبة أعبله كلما كان ذلك دلٌل على ارتفاع كفاءة المنشؤة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمٌر محمد عبد العزٌز  " ،اقتصادٌات االستثمار والتموٌل وإدارة األموال" ،مإسسة شباب الجامعة  -اإلسكندرٌة  ،بدون طبعة  ، 1986 ،ص- )1( 320
( - )2مدحت كاظم القرشً " ،االقتصاد الصناعً"  ،مرجع سبي ذكره  ،ص265
( - )3مدحت كاظم القرشً " ،االقتصاد الصناعً"  ،المرجع السابي  ،ص263 – 262

×100

صافٌاالصولقبل الضرٌبة
الربح
اجمالً

=ب – معدل العائد على االستثمار

وٌقٌس هذا المعدل العائد على األموال التً تستثمرها الوحدة االقتصادٌة فً تموٌل أصولها  ،أي انه
ٌوضح مدى فاعلٌة اإلدارة فً تولٌد اإلرباح من األصول .

 – 3نسبة النشاط (معدالت الدوران) :
تعبر نسب النشاط عن مدى كفاءة إدارة المنشؤة فً توزٌع مواردها المالٌة توزٌعا ً مناسبا ً على
األصول المختلفة  ،كما أنها تقٌس الكفاءة فً استخدام هذه األصول إلنتاج أكبر قدر ممكن من السلع
والخدمات وتوضح كذلك العبلقة بٌن المبٌعات وبٌن االستثمار فً األصول المختلفة (الثابتة والمتداولة)
وفٌما ٌلً أهم نسب النشاط وأكثرها استعماالً :
أ – نسبة أو معدل دوران األصول المتداولة :

()1

هذا المعدل ٌركز على مدى استخدام األصول المتداولة فً تولٌد المبٌعات  ،وٌؤخذ هذا المعدل الصٌغة
الرٌاضٌة التالٌة :
المبٌعاتالمتداولة
مجموع االصول

=نسبة أو معدل دوران األصول المتداولة

ب  -نسبة أو معدل دوران المخزون السلعً :
تبٌن هذه النسبة أو المعدل عدد المرات التً ٌتحول فٌها المخزون إلى مبٌعات  ،حٌث كلما كان هذا
المعدل منخفض كلما ذل على أن المشروع ٌحتفظ بمخزون من البضاعة الراكدة  ،وكلما كان المعدل مرتفع
ذل ذلك على زٌادة نشاط المشروع  ،ولكن ٌجب االحتراس عندما ٌكون المعدل مرتفع بدرجة غٌر طبٌعٌة
عن متوسط معدل الصناعة ألنه قد ٌكون مإشر لفقدان المشروع لكثٌر من فرص البٌع نتٌجة العجز فً كمٌة
المخزون  ،وٌؤخذ هذا المعدل الصٌغة الرٌاضٌة التالٌة :
المبٌعاتالمخزون
متوسط

=معدل دوران المخزون

ج – معدل دوران مجموع األصول :
ٌعتبر مإشر شامل ٌدل على مدى كفاءة المشروع فً استخدام أصوله  ،وٌوضح عدد المرات التً
تتحول فٌها أصول المشروع إلى مبٌعات  ،وٌؤخذ هذا المعدل الصٌغة الرٌاضٌة التالٌة :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1سمٌر محمد عبد العزٌز "،اقتصادٌات االستثمار والتموٌل وإدارة األموال" ،مرجع سبي ذكره  ،ص331

المبٌعاتاالصول

=معدل دوران مجموع األصول

مجموع

كلما زادت قٌمة هذا المعدل كانت النتٌجة إٌجابٌة والعكس صحٌح .
رابعا ً  :مجموعة األدوات والمؤشرات والمعاٌٌر المتعلقة بالمبٌعات وكفاءة اإلدارة .
هناك عدد من المإشرات التً تعكس مستوى تطور المبٌعات ومستوى كفاءة اإلدارة فً توسٌع
()1

عملٌات البٌع ومن أهمها :

أو نسبة تطور المبٌعات  – 1 :مؤشر
×100

قٌمة المبٌعات للسنة الحالٌة
قٌمة المبٌعات للسنة السابقة

=

نسبة تطور المبٌعات

هذا المإشر ٌبٌن مدى تطور المبٌعات خبلل سنة معٌنة مقارنة مع السنة السابقة .
أو نسبة المبٌعات إلى اإلنتاج  – 2 :مؤشر
ٌوضح هذا المإشر أو النسبة ما تمثله المبٌعات نسبة إلى اإلنتاج .
×100

المبٌعات
كمٌةاالنتاج
كمٌة

=نسبة المبٌعات إلى اإلنتاج
 3ـ مؤشر كفاءة اإلدارة :

ٌوضح هذا المإشر نصٌب الوحدة المباعة من المصروفات اإلدارٌة  ،فكلما انخفض نصٌب الوحدة
كلما ٌشٌر ذلك إلى ارتفاع مستوى كفاءة اإلدارة ألنها تحقي المبٌعات بؤقل قدر من المصارٌف اإلدارٌة ،
وٌؤخذ هذا المإشر الصٌغة الرٌاضٌة التالٌة :
×100

مصروفات االدارة
صافً المبٌعات

=مإشر كفاءة اإلدارة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1إبراهٌم عبد السبلم الفر جانً " ،تقٌٌم األداء االقتصادي لصناعة االسمنت فً لٌبٌا "  ،مرجع سبي ذكره  ،ص40

الفصل الثالث
اإلطار العملً لتقٌٌم األداء االقتصادي لمصنع قرجً للسمٌد

المبحث األول  :نبذة عن الشركة الوطنٌة للمطاحن واألعالف المساهمة ومصنع
المبحث الثانً  :مراحل اإلنتاج والهٌكل التنظٌمً لمصنع قرجً للسمٌد

المبحث الثالث  :تقٌٌم األداء االقتصادي لمصنع قرجً للسمٌد

قرجً للسمٌد

المبحث األول
نبذة مختصرة عن الشركة الوطنٌة للمطاحن واألعالف المساهمة ومصنع قرجً للسمٌد
أو ًال  :تأسٌس الشركة الوطنٌة للمطاحن واألعالف المساهمة :
كشركة وطنٌة (

()1

تؤسست الشركة الوطنٌة للمطاحن واألعبلف وفقا ً إلحكام القانون رقم (1973/36م

مساهمة تتمتع بجنسٌة لٌبٌة تمارس نشاطها طبقا ً لنظامها األساسً والقواعد المعمول بها فً الشركات
المملوكة للمجتمع  ،و فً (1996 – 7 -1م ) دمجت الشركة الوطنٌة للسمٌد ومشتقاتها إلى الشركة الوطنٌة
للمطاحن واألعبلف  ،وفً مطلع سنة (2007م) انتقلت ملكٌة الشركة لصندوي اإلنماء االقتصادي
واالجتماعً على أساس شركة مساهمة باسم الشركة الوطنٌة للمطاحن واألعبلف المساهمة.
نشاطات الشركة :
ٌتركز نشاط الشركة فً طحن الغبلل وتصنٌع مشتقاتها وكذلك صناعة األعبلف وفي األتً :

 إنتاج الدقٌي . إنتاج السمٌد بنوعٌه (ناعم – خشن) . صناعة المكرونة بجمٌع أشكالها وصناعة الكسكسى . صناعة األعبلف بجمٌع أنواعها .رأس مال الشركة :
ٌقدر رأس مال الشركة بمبلغ ( )300.000000دٌنار لٌبي مقسم إلً( )30000000سهم .قٌمة السهم
الواحد  10دٌنار.
ثانٌاً :تأسٌس مصنع قرجً للسمٌد :

()2

ٌعتبر مصنع قرجً للسمٌد أحد فروع الشركة الوطنٌة للمطاحن واالعبلف المساهمة  ،حٌث ٌقع
المصنع عند  3.5ك م قرجً طرابلس  .وٌتكون من مطحنٌن – احدهم صغٌر وقد تم تركٌب آالته ومبانٌه
فً عام 1959م  ،وتم تشغٌله فً منتصف سنة 1959م  .ثم أضٌف إلٌه وحدة إنتاجٌة جدٌدة كبٌرة(المطحن
الكبٌر) من مبانً وآالت خبلل سنة 1968م  ،وكان رأس مال المصنع فً ذلك الوقت  294000دٌنار
موزعة على  42000سهم  .قٌمة كل سهم  7دٌنار .وفً 1979 – 7 - 1م  .تم دمج المصنع مع الشركة
الوطنٌة للسمٌد ومشتقاته حتى سنة  1996م  ،حٌث دمجت الشركة الوطنٌة للسمٌد ومشتقاته فً الشركــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( – )1انظر المبلحي
( – )2المقابلة الشخصٌة مع مدٌر وحدة المحفوظات والوثائي بالمصنع 2013 ،م

الوطنٌة للمطاحن واألعبلف التً بدورها عملت على إدارة المصنع وتوجهه بمعرفتها للسٌاسة اإلنتاجٌة
واإلدارٌة  ،وبذلك أصبحت الشركة الوطنٌة للمطاحن واألعبلف هً التً تضع كافة برامج التشغٌل وبرامج
التسوٌي السنوٌة فً إطار المستهدفات الكمٌة من إنتاجه  ،كما تقوم اإلدارة العامة للشركة بتوفٌر المواد
الخام وقطع الغٌار ومستلزمات التشغٌل البلزمة لتحقٌي تلك المستهدفات.

المبحث الثانً
مراحل اإلنتاج والهٌكل التنظٌمً لمصنع قرجً للسمٌد
 )1( .أوالً  :مراحل اإلنتاج
المرحلة األولى  :مرحلة استقبال المواد الخام (القمح) .
ٌتم وزن المواد الخام بمٌزان البوابة والذي ٌحدد وزن اإلنتاج التام أٌضا ً  ،بحٌث تخزن المواد فً
المخازن أو فً صوامع التخزٌن من خبلل المصب الخارجً عبر نواقل أفقٌة وعمودٌة  ،حٌث تبلغ عدد
الصوامع  14صومعة منها  10صوامع سعتها حوالً  2000طن /صومعة و  4صوامع سعتها  4000طن
 /صومعة و تستوعب هذه الصوامع مواد سائبة من الحبوب وتتصل هذه الصوامع بالنواقل وسواقً من أسفل
الصومعة لسحب المواد الخام المتمثلة فً (القمح) ،ثم ٌنقل القمح إلً صوامع الطحن والذي ٌبلغ عددها 3
صوامع سعتها  60طن /صومعة.
المرحلة الثانٌة  :مرحلة إعداد التصنٌع .
ٌتم سحب القمح من الصوامع الخارجٌة إلى صوامع الطحن الداخلٌة وسعتها  180طن إلجراء عملٌات
التنظٌف من الشوائب واألتربة وفصل بذور األعشاب الغرٌبة  ،وبعد ذلك ٌتم نقل القمح لعملٌة الترطٌب
األولً  ،وذلك من خبلل إضافة كمٌة من الماء األزمة لترطٌب الحبوب ثم توضع هذه الكمٌة من الحبوب
فً الصوامع لمدة  12ساعة لتجري لها عملٌة الترطٌب الثانٌة مع إضافة كمٌة من الماء أقل من كمٌة الماء
 ،لٌمر بعملٌة تقشٌر األولً أي بمقدار الثلث مع بقاء القمح لمدة  4ساعات فً عملٌة الترطٌب الثانٌة
الحبوب ونقلها إلى خزان سعته  5طن لٌتوجه لعملٌة الطحن.
مرحلة الطحن .

الثالثة  /المرحلة
تمر حبوب القمح عبر الطواحٌن لتكسٌرها وطحنها ومنها إلً الغرابٌل لفصل اإلنتاج

المطحون بواسطة أنابٌب شفط الهواء تسمى (البنوماتك)  ،وبعد ذلك ٌتم تنقٌة اإلنتاج عبر غرابٌل التنقٌة ثم
تتم عملٌة إزالة الغبار والشوائب عن طرٌي فبلتر مخصصة لذلك وإن وجدت بعض الحبوب لم ٌتم طحنها
جٌداً فتتم عملٌة
الطحن من جدٌد وتلٌها عملٌة الغربلة ثم التنقٌة لتصبح جاهزة للتعبئة .
 .المرحلة الرابعة  /مرحلة التخزٌن والتعبئة
بعد االنتهاء من عملٌة الطحن ٌتم مرور اإلنتاج عبر نواقل أفقٌة وهذه النواقل تعمل على نقل السمٌد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -)1لمقابلة الشخصٌة مع مدٌر إدارة اإلنتاج بالمصنع .

خراسانً خاصة باإلنتاج التام  ،وٌبلغ عددها  5صوامع
ة
الخشن والناعم وكذلك الردة (النخالة) إلى صوامع
منها  3صوامع سعتها 30طن /صومعة للسمٌد الخشن والناعم وعدد  2صومعة سعتها  45طن /صومعة
لتخزٌن الدقٌي  ،وٌتم نقل الردة (النخالة) إلى خزانات خاصة بالنواتج الثانوٌة ٌبلغ عددها  2خزان سعة
الواحد  30طن  ،وبعد ذلك ٌتم تعبئة اإلنتاج فً أكٌاس عبوة  25كجم للسمٌد الخشن الذي ٌتم صرفه إلى
صندوي موازنة األسعار عن طرٌي الشركة الوطنٌة للمطاحن و األعبلف المساهمة  ،أما السمٌد الناعم ٌتم
صرفه إلى مصانع المكرونة التابعة للشركة الوطنٌة للمطاحن واألعبلف عبر سٌارات النقل السائب ،
وكذلك ٌتم صرف النخالة إلى مصانع األعبلف بالشركة الستخدامها فً صناعة األعبلف.
 )1(.ثانٌا ً  :الهٌكل التنظٌمً للمصنع
ٌكون الهٌكل التنظٌمً للمصنع على النحو التالً :
أدارة الوحدات اإلنتاجٌة  ،وٌمارس فٌها المدٌر جمٌع اختصاصاته عن طرٌي المكاتب واألقسام التابعة
للمصنع على النحو التالً :
أوالً  :المكاتب :
 – 1مكتب المراجعة الداخلٌة .

 – 2مكتب النظم والمعلومات .
 – 3مكتب المبٌعات.
 – 4مكتب الخدمات العامة .
 – 5مكتب األمن الصناعً والسبلمة العامة.
 6ـ مكتب التحلٌل وضبط الجودة
ثانٌا ً  :األقسام :
 1ـ قسم الشئون اإلدارٌة .
ٌباشر القسم اختصاصاته عن طرٌي الوحدات التالٌة :
أ – وحدة شإون المنتجٌن .
ب – وحدة العبلقات والخدمات
ج – وحدة المحفوظات والوثائي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( : )1المقاببلت الشخصٌة مع بعض العاملٌن بإدارة الشإون اإلدارٌة والمالٌة.

 – 2قسم الشئون المالٌة.
أ – وحدة الحسابات والمٌزانٌة .
ب – وحدة التكالٌف ومراقبة المخازن .
ج – وحدة المشترٌات .
د – وحدة المرتبات .
 – 3قسم اإلنتاج والتشغٌل .

وٌباشر القسم أعماله من خبلل الوحدات التابعة له على النحو التالً :
أ – وحدة اإلنتاج .
ب – وحدة التشغٌل .
ج – وحدة التعبئة .
 – 4قسم الصٌانة .
وٌباشر القسم أعماله من خبلل الوحدات التالٌة :
واإللكترونً .
ة
أ – وحدة الصٌانة الكهربائٌة
المٌكانٌكً .
ة
ب – وحدة الصٌانة
ج – وحدة الصٌانة المدنٌة .
 – 5قسم المخازن والصوامع والنقل .
وٌقوم القسم بؤعماله عن طرٌي الوحدات التالٌة :
أ – وحدة المخازن والصوامع .
ب – وحدة الحركة والنقل .
ج – وحدة صٌانة اآللٌات .
تقوم كل هذه األقسام والوحدات التابعة لها بإنجاز األعمال المكلفة بها  ،وفقا ً لبلختصاصات وذلك حسب
الوظائف المعتمدة من الشركة الوطنٌة للمطاحن واألعبلف المساهمة.
والشكل البٌانً رقم (ٌ )1بٌن الهٌكل التنظٌمً للمصنع
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الشكل البٌانً رقم ()1
الهٌكل التنظٌمً للمصنع
المصدر :إعداد الباحث بنا ًء على المقاببلت الشخصٌة مع بعض العاملٌن بإدارة الشإون اإلدارٌة والمالٌة.

المبحث الثالث
تقٌٌم األداء االقتصادي لمصنع قرجً للسمٌد .
ٌعتبر تقٌٌم األداء االقتصادي من المواضٌع الهامة التً تستخدم فً الحكم على كفاءة أداء الوحدات
االقتصادٌة  ،حٌث تكمن أهمٌته فً كونه وسٌلة لدفع إدارة المنشاة أو المإسسة االقتصادٌة على وجه
الخصوص للعمل بحٌوٌة ونشاط  ،وصوالً إلى أفضل استغبلل للموارد البشرٌة والمادٌة المتاحة للمنشاة
 .االقتصادٌة  ،والمجتمع ككل
وبذلك ركزت هذه الدراسة على تقٌٌم األداء االقتصادي لمصنع قرجً للسمٌد باستخدام المإشرات والمعاٌٌر
التً تتعلي باإلنتاج والطاقات اإلنتاجٌة والمإشرات والمعاٌٌر التً تتعلي باإلنتاجٌة والكفاءة اإلنتاجٌة
 ،والمإشرات والمعاٌٌر التً تتعلي بالمبٌعات وكفاءة والمإشرات والمعاٌٌر التً تتعلي بالنواحً المالٌة
اإلدارة.
أوالً  :تقٌٌم أداء المصنع باستخدام مؤشرات ومعاٌٌر اإلنتاج والطاقات اإلنتاجٌة.

تعتبر مإشرات ومعاٌٌر اإلنتاج والطاقات اإلنتاجٌة من المإشرات الهامة التً تستخدم فً تقٌٌم األداء
االقتصادي للوحدات االقتصادٌة  ،حٌث تبٌن مدى قدرة الوحدة االقتصادٌة فً استغبلل الطاقات اإلنتاجٌة
المتاحة واالستفادة منها فً رفع وتائر اإلنتاج واإلنتاجٌة ومن ثم رفع كفاءة األداء االقتصادي  ،وتحقٌي
الرئٌسً لهذه الوحدة  ،حٌث تنقسم الطاقات اإلنتاجٌة بصورة عامة إلى ثبلث أنواع  ،وهً الطاقة
ة
األهداف
(التصمٌمٌة ـ المستهدفة ـ الفعلٌة) وعلى ذلك تم التركٌز على ثبلث مإشرات ومعاٌٌر ٌكون لها ارتباط وثٌي
بالطاقات اإلنتاجٌة المذكورة سابقا ً ،وهذه المإشرات تتمثل فً األتً :
× 100

× 100

× 100

× 100

× 100

كمٌة الطاقة االنتاجٌة المستهدفة
كمٌة الطاقة االنتاجٌة التصمٌمٌة

قٌمة الطاقة االنتاجٌة المستهدفة
قٌمة الطاقة االنتاجٌة التصمٌمٌة

=

كمٌة الطاقة االنتاجٌة الفعلٌة
كمٌة الطاقة االنتاجٌة التصمٌمٌة
قٌمة الطاقة االنتاجٌة الفعلٌة
قٌمة الطاقة االنتاجٌة التصمٌمٌة

=

= - 1نسبة أو مإشر الطاقة المستهدفة إلً الطاقة التصمٌمٌة

أو

= - 2نسبة أو مإشر الطاقة الفعلٌة إلً الطاقة التصمٌمٌة

و

= أ

اإلنتاجٌة الفعلٌة
كمٌةالممستهدفة
الطاقة
كمٌة الطاقة اإلنتاجٌة

الطاقة المستهدفة ــ نسبة أو مإشر الطاقة الفعلٌة ألً3

خبلل فترة الدراسة بتحلٌل ودراسة نسب استغبلل الطاقات اإلنتاجٌة وٌمكن التعرف على أداء المصنع
) و الشكل البٌانً رقم (3 . )2المبٌنة بالجدول رقم (
جدول رقم ()3
نسب استغالل الطاقات اإلنتاجٌة بمصنع قرجً

الطاقة

الطاقة

التصمٌمٌة*

المستهدفــة

السنة

الطاقة
الفعلٌـــــــــــــــــــة
نسبتها

معدل

نسبتها

معدل

نسبتها
الكمٌة

الكمٌة

للتصمٌمٌة

الكمٌة

للتصمٌمٌة

النمو*

للمستهدفة

النمو

2000

78120

70308

% 90

73252.3

93.7%

-

104.2%

-

2001

78400

62720

80%

62534.9

79.7%

-14.9

%99.7

-4.3

2002

78400

62720

80%

54602.4

69.6%

-12.7

%87

-12.7

2003

78400

62720

80%

56480.1

72%

3.4

%90

3.4

2004

78400

62720

80%
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80.5%

11.8

%100.7

11.9

2005

78680

62944

%80

33360.0

42.3%

-47.4

%53

-47.3

2006

78400

47040

%60

32765.8

41.8%

-1.2

%69.6

31.3

2007

79240

47544

%60

30849.6

39.3%

-6

%64.9

-6.7

2008

79240

47544

%60

25759.1

32.5%

-17.3

%54.2

-16.4

2009

78960

47376

%60

28646.7

36.3%

11.7

%60.4

11.4

2010

78960

63168

%80.7

21865.9

27.7%

-23.7

%34.6

-42.7

المتوسط

78654.5

57891.7

%73.3

43934.8

55.9%

-8.7

74.3%

-6.2

الكمٌة باألطنان

خالل الفترة (2010 – 2000م)

السنوي إلدارة التخطٌط والتطوٌر بالشركة الوطنٌة للمطاحن واألعبلف المساهمة.
ة
المصدر :من إعداد الباحث من واقع التقارٌر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساعات العمل الٌومً × الطاقة اإلنتاجٌة آلالت الطحن ×* الطاقة التصمٌمٌة = صافً أٌام التشغٌل السنوي

120

80

60

40

20

نسبة الطاقة الفعلٌة الى كل من المستهدفة والتصمٌمٌة %

100

0
2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

السنوات
نسبة الطاقة الفعلٌة للتصمٌمٌة

نسبة الطاقة الفعلٌة للمستهدفة

الشكل البٌانً رقم ()2
نسبة الطاقة الفعلٌة إلى الطاقة المستهدفة والتصمٌمٌة بمصنع قرجً للسمٌد
خالل الفترة (2010 – 2000م)
المصدر :إعداد الباحث بنا ًء على بٌانات الجدول رقم ()3

من خبلل دراسة وتحلٌل البٌانات الواردة بالجدول رقم ( )3والشكل البٌانً رقم ( )2نبلحظ ما ٌلً :
 - 1إن كمٌات الطاقة المستهدفة  ،شهدت تذبذبا بٌن الزٌادة والنقصان حٌث تراوحت مابٌـــن ()47040
طـن كحد أدنـى خبلل سنة (2006م)  )70308( ،طن كحد أعلى سنة (2000م)  ،وبمتوسط سنوي بلغ
طن  ،أما نسبة الطاقة المستهدفة إلى الطاقة التصمٌمٌة  ،هً األخرى شهدت تدبدبا ً بٌن الزٌادة ()57891.7
والنقصان حٌث تراوحت مابٌن ( )%60كحد أدنى خبلل السنوات (2009 ، 2008 ، 2007 ، 2006م)

بنسبة ( )%90كحد أعلى خبلل سنة (2000م)  ،أما بقٌة سنوات الدراسة ( 2003 ، 2002 ، 2001و
م) شهدت استقراراً حٌث كانت نسبته ( ، )%80و إن انخفاض نسب الطاقة المستهدفة إلى 2004 2005 ،
التصمٌمٌة ٌعود إلى عدة أسباب أهمها ما ٌلً :
أ – تقادم خطوط اإلنتاج بالمصنع .
ب – كثرة األعطال الفنٌة بالمصنع
ج – تؤخر وصول قطع الغٌار البلزمة لعملٌة اإلحبلل والتطوٌر فً أغلب األحٌان للمصنع.
– شهدت كمٌات الطاقة الفعلٌة هً األخرى تذبذبا ً بٌن الزٌادة والنقصان  ،حٌث تراوحت مابٌن 2
( )21865.9طن كحد أدنى سنة (2010م) و ( )73252.3طن كحد أعلى سنة (2000م)  ،وبمتوسط
سنوي بلغ ( )43934.8طن  ،وأن نسبة الطاقة الفعلٌة إلى الطاقة التصمٌمٌة بلغت كحد أعلى ()%93.7
سنة (2000م)  ،ثم اتسمت باالنخفاض فً معظم سنوات الدراسة إلى أن وصلت النسبة كحد أدنى
بلغ( )%27.7سنة (2010م)  ،وبلغ متوسط هذه النسبة ( ، )%55.9أما فٌما ٌتعلي بمعدل نمو نسبة الطاقة
 )%كحد -47.4الفعلٌة إلى الطاقة التصمٌمٌة فإنه شهد تذبذبا ً بٌن السلب واإلٌجاب  ،حٌث تراوح مابٌن (
أدنى سنة (2005م) و ( )%11.8كحد أعلى سنة (2004م)  ،وبمتوسط معدل نمو سنوي سالـب بلغ
( )%-8.7خبلل فترة الدراسة وٌرجع سبب انخفاض الطاقة الفعلٌة إلى التصمٌمٌة هو تقادم خطوط اإلنتاج
وتؤخر وصول قطع الغٌار ومستلزمات التشغٌل و المواد الخام  ،باإلضافة إلى انقطاع التٌار الكهربائً .
 – 3إن نسبة الطاقة الفعلٌة إلى المستهدفة شهدت تذبذبا بٌن الزٌادة والنقصان حٌث تراوحت ما بٌن
( )%34.6كحد أدنى سنة (2010م)  )%104.2( ،كحد أعلى سنة (2000م)  ،وبمتوسط سنوي موجب
 ، )%وأن معدل نمو هذه النسبة قد شهد تذبذبا ً بٌن السلب واإلٌجاب  ،حٌث تراوح مابٌن  74.3بلغ (
 )%كحد أدنى سنة (2005م)  )%31.3( ،كحد أعلى سنة (2006م)  ،وبمتوسط نمو سنوي سالب (-47.3
بلغ ( )%-6.2خبلل فترة الدراسة وٌرجع سبب انخفاض الطاقة الفعلٌة إلى المستهدفة هو قلة توفر المواد
الخام و تؤخر اإلفراج عنها داخل الموانً اللٌبٌة وتوقف اإلنتاج لفترة طوٌلة بسبب األعطال وأعمال الصٌانة
الخالصة :

ٌمكن تلخٌص أداء المصنع طبقا ً لمإشرات ومعاٌٌر اإلنتاج والطاقات اإلنتاجٌة فً األتً :
إن نسبة الطاقة الفعلٌة للطاقة المستهدفة بالمصنع  ،قد بلغت فً المتوسط ( )%74.3وهً نسبة مرتفعة إذا
ما قورنت بنسبة الطاقة الفعلٌة إلى الطاقة التصمٌمٌة  ،والتً بلغت فً المتوسط ( ،)%55.9ونسبة الطاقة
المستهدفة إلى الطاقة التصمٌمٌة  ،والتً بلغت فً المتوسط ( ، )%73.3وبذلك ٌتضح أن المصنع لم ٌتمكن
من تحقٌي المستهدفات فً اغلب سنوات الدراسة  ،حٌث كان معدل نمو نسبة الطاقة الفعلٌة إلى التصمٌمٌة
والمستهدفة فً المتوسط ( )-6.2( ،)-8.7على التوالً  ،مما ٌدل على أن المصنع لم ٌتمكن من استغبلل
كامل طاقته اإلنتاجٌة خبلل فترة الدراسة.
اإلنتاجً.
ة
ثانٌا ً  :تقٌٌم أداء المصنع باستخدام مؤشرات ومعاٌٌر اإلنتاجٌة والكفاءة
تعتبر مإشرات اإلنتاجٌة من المإشرات الهامة  ،التً تعكس فً الواقع مدى كفاءة المنشؤة االقتصادٌة
فً استغبلل عناصر اإلنتاج المتاحة والمستخدمة  ،وتوضح العبلقة بٌن اإلنتاج وكمٌة الموارد المستخدمة
فً العملٌة اإلنتاجٌة  ،ومن هنا تؤتً أهمٌة هذه المإشرات والمعاٌٌر لتوضح العبلقة بٌن اإلنتاج وكمٌة
عناصر اإلنتاج  ،إما بصورة كلٌة  ،وذلك لمعرفة درجة كفاءة عناصر اإلنتاج مجتمعة  ،أو بصورة جزئٌة
وذلك لمعرفة وتحدٌد درجة كفاءة عنصر معٌن من عناصر اإلنتاج المستخدمة  ،وتحسب هذه المإشرات
بعدة طري  ،منها الطرٌقة العٌنٌة والطرٌقة القٌمٌة (النقدٌة)  ،وغٌرها من الطري األخرى  ،وقد تم التركٌز
فً هذه الدراسة على الطرٌقة القٌمٌة (النقدٌة) لمإشرات اإلنتاج والكفاءة اإلنتاجٌة  ،وذلك بسبب اختبلف
وتنوع منتجات المصنع من السمٌد  ،وقد تم تقسٌم هذا الجزء إلى نوعٌن  ،حٌث ٌهتم النوع األول بتقٌٌم
األداء االقتصادي باستخدام مإشرات ومعاٌٌر اإلنتاجٌة الكلٌة  ،بٌنما ٌهتم النوع الثانً بتقٌٌم األداء باستخدام
مإشرات ومعاٌٌر اإلنتاجٌة الجزئٌة .
النوع ألول  :تقٌٌم األداء االقتصادي باستخدام مؤشرات ومعاٌٌر اإلنتاجٌة الكلٌة
إن مإشرات ومعاٌٌر اإلنتاجٌة الكلٌة  ،تعد مقٌاسا ً ٌعكس مدى كفاءة استخدام الموارد االقتصادٌة
المتاحة وتعبر عن العبلقة بٌن اإلنتاج (المخرجات) وجمٌع عناصر اإلنتاج (المدخبلت)  ،التً استخدمت
فً العملٌة اإلنتاجٌة.
إجمالٌعناصر
قٌمة
إجمالً قٌمة

المخرجاتاالنتاج
االنتاج

=اإلنتاجٌة الكلٌة

تم استخدام ولمتابعة التغٌرات و التطورات التً حدثت لئلنتاجٌة الكلٌة خبلل الفترة (2010 – 2000م)
أسلوب األرقام القٌاسٌة (نسبة التغٌر فً اإلنتاجٌة) وذلك بغرض تحدٌد الكفاءة اإلنتاجٌة للمصنع ومستوى
ب  ،وقد تم اختٌار سنة (2000م) كسنة أساس للفترة محل الدراسة (
 ، )2010 -200وعلى ذلك تم 0األداء ه
احتساب اإلنتاجٌة الكلٌة للمصنع من خبلل استخدام المإشرات التالٌة :
 – 1اإلنتاجٌة الكلٌة لعناصر اإلنتاج من قٌمة اإلنتاج اإلجمالً بسعر السوي
االجمالً بسعر السوي
قٌمةالمدخبلت
االنتاج
اجمالً قٌمة

=

 - 2اإلنتاجٌة الكلٌة لعناصر اإلنتاج من قٌمة اإلنتاج الصافً بسعر السوي
الصافً بسعر السوي
قٌمةإالمدخبلت
االنتاج
اجمالً قٌمة

=

 - 3اإلنتاجٌة الكلٌة لعناصر اإلنتاج من صافً القٌمة المضافة
صافً القٌمة المضافة
اجمالً قٌمة المدخبلت

=

وٌقصد بالقٌمة المضافة مقدار ما تضٌفه الوحدة االقتصادٌة أو القطاعات أو األنشطة االقتصادٌة من
دخول خبلل فترة زمنٌة غالبا ً ما تكون سنة  ،وتحسب القٌمة المضافة من خبلل المعادالت التالٌة :
أ – إجمالً القٌمة المضافة = قٌمة اإلنتاج اإلجمالً – قٌمة مستلزمات اإلنتاج
ب – صافً القٌمة المضافة = قٌمة اإلنتاج اإلجمالً – (قٌمة مستلزمات اإلنتاج  +اإلهبلك)
أو صافً القٌمة المضافة = إجمالً القٌمة المضافة  -اإلهبلك
وٌوضح الجدول رقم ( )4والشكل البٌانً رقم ( ، )3البٌانات المتعلقة بقٌمة اإلنتاج اإلجمالً بسعر السوي
وقٌمة اإلنتاج الصافً بسعر السوي  ،وصافً القٌمة المضافة  ،وقٌمة عناصر اإلنتاج .

جدول رقم ()4
تطور مؤشرات اإلنتاجٌة الكلٌة بمصنع قرجً للسمٌد
خالل الفترة ()2010 – 2000

القٌم بالدٌنار اللٌبً

المصدر  :من إعداد الباحث اعتماداً على بٌانات القوائم المالٌة والحسابات الختامٌة للمصنع .
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السنوات
االنتاجٌة الكلٌة من صافً القٌمة المضافة

االنتاجٌة الكلٌة للمدخبلت من قٌمة االنتاج الصافً
االنتاجٌة الكلٌة للمدخبلت من االنتاج االجمالً

الشكل البٌانً رقم ()3
(2010 – 2000م) اإلنتاجٌة الكلٌة لعناصر اإلنتاج بمصنع قرجً للسمٌد خالل الفترة
المصدر  :من إعداد الباحث بنا ًء على بٌانات الجدول رقم ()4

من خبلل تحلٌل البٌانات الواردة بالجدول رقم ( )4والشكل البٌانً رقم ( )3تبٌن ما ٌلً :
 – 1إن اإلنتاجٌة الكلٌة لعناصر اإلنتاج من اإلنتاج اإلجمالً بسعر السوي قد شهدت انخفاض مقارنة بسنة
األساس خبلل السنوات (2010 ، 2007 ، 2006 ، 2005 ، 2004 ، 2003م)  ،حٌث تراوحت مابٌن
( )%93كحد أدنى سنة (2010م) أو ما ٌعادل ( )%72.6من سنة األساس  ،و ( )%115كحد أعلى سنة
(2007م) أو ما ٌعادل ( )%90من سنة األساس  ،وٌرجع سبب انخفاض اإلنتاجٌة الكلٌة لعناصر اإلنتاج
من اإلنتاج اإلجمالً بسعر السوي خبلل السنوات (2004 ، 2003م) إلى ارتفاع قٌمة مدخبلت اإلنتاج
وخاصة قٌمة المستلزمات السلعٌة والخدمٌة  ،أما عن السنوات (2010 ، 2007 ، 2006 ، 2005م)

فٌرجع سبب انخفاض اإلنتاجٌة الكلٌة إلى انخفاض نسبة االستغبلل فً الطاقات اإلنتاجٌة الفعلٌة  ،حٌث
بلغت نسبة اإلنتاج الفعلً إلى الطاقة التصمٌمٌة ( )%27.7 ، %39.3 ، %41.8 ، %42.3خبلل
السنوات (2010 ، 2007 ، 2006 ، 2005م) على التوالً كما هو موضح بالجدول رقم ( . )4أما عن
السنوات (2009 ، 2008 ، 2002 ، 2001م) فقد شهدت ارتفاع مقارنة بسنة األساس خبلل فترة الدراسة
حٌث تراوحت مابٌن ( )%132كحد أدنى سنة (2002م) أو ما ٌعادل ( )%103من سنة األساس  ،و
( )%150كحد أعلى سنة (2009م) أو ما ٌعادل ( )%117من سنة األساس  ،وٌرجع سبب ارتفاع
اإلنتاجٌة الكلٌة للسنوات (2002 ، 2001م) إلى ارتفاع قٌمة اإلنتاج اإلجمالً مقارنة بقٌمة مدخبلت اإلنتاج
وهذا االرتفاع ناتج عن االرتفاع فً نسب استغبلل الطاقات اإلنتاجٌة الفعلٌة  ،حٌث بلغت نسبة اإلنتاج
الفعلٌة للتصمٌمٌة ( )%69.6 ، %79.7خبلل السنوات (2002 ، 2001م) على التوالً كما هو موضح
بالجدول رقم ( ، )4وٌرجع سبب ارتفاع اإلنتاجٌة الكلٌة خبلل السنوات (2009 ، 2008م) إلى ((ارتفاع
أسعار المبٌعات بنسبة ( ) %60 ، %90على التوالً  ،وهذا االرتفاع فً أسعار المبٌعات ناتج عن قرار
من الشركة الوطنٌة للمطاحن واألعبلف ))( ، )1وفٌما ٌتعلي بمإشر التطور لهذا النوع من اإلنتاجٌة فإنه قد
أتسم بالتذبذب خبلل فترة الدراسة (2010 – 2000م) حٌث تراوح ما بٌن ( )%72.6كحد أدنى سنة
م)  )%117( ،كحد أعلى سنة (2009م) وبمتوسط سنوي بلغ ( )%119أو ما ٌعادل ( )%93من (2010
سنة األساس .وبصفة عامة ٌ :مكن القول أن اإلنتاج اإلجمالً بسعر السوي للمصنع قادر على تغطٌة
تكالٌف اإلنتاج فً اغلب سنوات الدراسة باستثناء سنة (2010م)  ،والكن نبلحظ من خبلل فترة الدراسة أن
اإلنتاجٌة الكلٌة لعناصر اإلنتاج من اإلنتاج اإلجمالً بسعر السوي قد شهدت انخفاض اغلب سنوات الدراسة
مقارنة بسنة األساس  ،مما ٌشٌر إلى انخفاض مستوى األداء االقتصادي وفقا لهذا المإشر.
 – 2إن اإلنتاجٌة الكلٌة لعناصر اإلنتاج من اإلنتاج الصافً بسعر السوي قد شهدت انخفاض مقارنة بسنة
األساس خبلل السنوات (2010 ، 2007 ، 2006 ، 2005 ، 2004 ، 2003م)  ،حٌث تراوحت مابٌن
( )%91كحد أدنى سنة (2010م) أو ما ٌعادل ( )%71.6من سنة األساس  ،و ( )%111كحد أعلى سنة
(2007م) أو ما ٌعادل ( )%79.5من سنة األساس  ،وٌرجع سبب انخفاض اإلنتاجٌة الكلٌة لعناصر اإلنتاج
من اإلنتاج الصافً بسعر السوي خبلل السنوات (2004 ، 2003م) إلى ارتفاع قٌمة مدخبلت اإلنتاج
ً
وخاصة قٌمة المستلزمات السلعٌة والخدمٌة  ،أما عن السنوات (2010 ، 2007 ، 2006 ، 2005م)

ً
مقارنة بقٌمة مدخبلت اإلنتاج وٌعود هذا
فٌرجع سبب انخفاضها إلى انخفاض قٌمة اإلنتاج الصافً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر :نور الدٌن انبٌة  ،مدٌر الشإون اإلدارٌة و المالٌة بالمصنع

االنخفاض إلى انخفاض قٌمة اإلنتاج اإلجمالً بسعر السوي  .أما عن السنوات (2008 ، 2002 ، 2001
2009م) فقد شهدت ارتفاع مقارنة بسنة األساس خبلل فترة الدراسة  ،حٌث تراوحت ما بٌن ( )%147كحد
أعلى سنة (2009م) أو ما ٌعادل ( )%115.7من سنة األساس ،و ( )%130كحد أدنى سنة (2002م) أو
ما ٌعادل ( )%102من سنة األساس  ،وٌرجع سبب ارتفاع اإلنتاجٌة الكلٌة من اإلنتاج الصافً خبلل
السنوات (2002 ، 2001م) إلى ارتفاع قٌمة اإلنتاج الصافً مقارنة بقٌمة مدخبلت اإلنتاج  ،أما السنوات
(2009 ، 2008م) فٌرجع سبب ارتفاعها إلى ارتفاع قٌمة اإلنتاج الصافً و التً تعود إلى االرتفاع فً
أسعار المبٌعات  .وفٌما ٌخص مإشر التطور لهذه اإلنتاجٌة فؤنه قد اتسم بالتذبذب  ،حٌث تراوح مابٌن
( )%71.6كحد أدنى سنة (2010م) و ( )%115.7كحد أعلى سنة (2009م)  ،وبمتوسط سنوي بلغ
( )%92من سنة األساس  ،وبصفة عامة ٌ :مكن القول أن اإلنتاج الصافً بسعر السوي للمصنع قادر على
تغطٌة تكالٌف اإلنتاج فً اغلب سنوات الدراسة باستثناء سنة (2010م)  ،والكن نبلحظ من خبلل فترة
الدراسة أن اإلنتاجٌة الكلٌة لعناصر اإلنتاج من اإلنتاج الصافً بسعر السوي قد شهدت انخفاض اغلب
سنوات الدراسة مقارنة بسنة األساس  ،مما ٌشٌر إلى انخفاض مستوى األداء االقتصادي وفقا لهذا المإشر.
 - 3إن مإشر اإلنتاجٌة الكلٌة لعناصر اإلنتاج من صافً القٌمة المضافة تمٌز باالنخفاض خبلل فترة
الدراسة  ،حٌث تراوح مابٌن ( )%-1.9كحد أدنى سنة (2010م) أو ما ٌعادل ( )%-4.7من سنة األساس
و( )%54كحد أعلى سنة (2001م) أو ما ٌعادل ( )%108من سنة األساس  ،وٌرجع سبب انخفاض هذه
ً
ً
وخاصة قٌمة المستلزمات
مقارنة بقٌمة صافً القٌمة المضافة
اإلنتاجٌة إلى ارتفاع قٌمة مدخبلت اإلنتاج
السلعٌة والخدمٌة  .و بلغ المتوسط السنوي لهذه اإلنتاجٌة ( )24%أو ما ٌعادل ( )%58.4من سنة األساس
وهذه النسبة تعتبر منخفضة  ،حٌث لم ٌتمكن المصنع من تغطٌة تكالٌف اإلنتاج خبلل فترة الدراسة  ،مما
ٌشٌر إلى انخفاض مستوى األداء االقتصادي طبقا ً لهذا المإشر.

النوع الثانً  :تقٌٌم األداء االقتصادي باستخدام مؤشرات ومعاٌٌر اإلنتاجٌة لجزئٌة
ٌستخدم هذا النوع من المإشرات والمعاٌٌر لقٌاس وتحدٌد إنتاجٌة كل عنصر من عناصر اإلنتاج على
حدا ومدى مساهمته فً العملٌة اإلنتاجٌة  ،ونظراً ألهمٌة عنصر العمل ورأس المال  ،والمستلزمات السلعٌة
والخدمٌة  ،ومدى تؤثٌر هذه العناصر على مستوى الكفاءة اإلنتاجٌة للوحدة االقتصادٌة  ،ومن ثم المستوى
االقتصادي لها  ،فقد تم استخدام هذه المإشرات والمعاٌٌر لتقٌٌم األداء االقتصادي محل الدراسة  ،حٌث
ٌمكن استخدام قٌمة اإلنتاج( المخرجات) إما بقٌمة اإلنتاج اإلجمالً بسعر السوي أو اإلنتاج الصافً بقٌمة
السوي أو بقٌمة اإلنتاج من صافً القٌمة المضافة  ،وحٌث أن حساب اإلنتاجٌة باستخدام صافً القٌمة
المضافة تعتبر من أكثر الطري دقة فً التعبٌر عن معدل اإلنتاجٌة لعناصر اإلنتاج لما تمثله هذه القٌمة من
تقدٌر حقٌقً للعمل الذي بدل فً العملٌة اإلنتاجٌة  ،وبذلك عمل الباحث على استخدام عدد العاملٌن كمتغٌر
عن عنصر العمل  ،وقٌمة األجور كمتغٌر عن تكلفة العمل  ،واالهبلكات كمتغٌر عن تكلفة رأس المال
الثابت  ،والمستلزمات السلعٌة والخدمٌة كمتغٌر للتعبٌر عن قٌمة المصروفات المباشرة والغٌر مباشرة التً
تم صرفها فً العملٌة اإلنتاجٌة  ،وللحصول على إنتاجٌة العامل وراس المال الثابت والمستلزمات السلعٌة
والخدمٌة  ،فقد تم استخدام المإشرات والمعاٌٌر التالٌة :
 – 1إنتاجٌة عنصر العمل :

=
=

صافً القٌمة المضافة
عدد العاملٌن

صافً القٌمة المضافة

أ – مإشر إنتاجٌة العامل

ب  -مإشر إنتاجٌة الدٌنار أو األجر

قٌمة االجور و المرتبات

 – 2إنتاجٌة عنصر رأس المال الثابت :

=

صافً القٌمة المضافة
قٌمة رأس المال الثابت

أ  -إنتاجٌة عنصر رأس المال الثابت

إنتاجً المستلزمات السلعٌة والخدمٌة :
ة
–3

=
=

صافً القٌمة المضافة

أ – مإشر إنتاجٌة الدٌنار من المستلزمات السلعٌة

قٌمة المستلزمات السلعٌة
صافً القٌمة المضافة

ب  -مإشر إنتاجٌة الدٌنار من المستلزمات الخدمٌة

قٌمة المستلزمات الخدمٌة

وقبل التعرف على كفاءة األداء االقتصادي لعناصر اإلنتاج جزئٌا  ،باستخدام المإشرات المذكورة سابقا
ٌجب معرفة نسبة تكلفة كل عنصر من عناصر اإلنتاج إلى إجمالً تكلفة عناصر اإلنتاج وتؤثٌرها على
كفاءة المصنع  ،حٌث تم استخراج إجمالً قٌمة عناصر اإلنتاج من خبلل المعادلة اآلتٌة :
إجمالً قٌمة عناصر اإلنتاج = (قٌمة األجور والمرتبات  +قٌمة رأس المال الثابت  +قٌمة المستلزمات
السلعٌة  +قٌمة المستلزمات الخدمٌة )
و ٌمكن معرفة هذه النسب من خبلل الجدول رقم ( )5والشكل البٌانً رقم (.)4
جدول رقم ()5
نسب تكالٌف كل عنصر من عناصر اإلنتاج إلى إجمالً تكلفة عناصر اإلنتاج

قٌمة
المستلزمات
السلعٌة

النسبة من
اإلجمالً %

قٌمة
المستلزمات
الخدمٌة

81.1

235780

النسبة
من
اإلجمالً
%
6.0

قٌمة
رأس المال
الثابت

النسبة
من
اإلجمالً
%
1.2

السنة

إجمالً
قٌمة عناصر
اإلنتاج

قٌمة
األجور
والمرتبات

2000

3893991

452391

النسبة
من
اإلجمالً
%
11.6

3158067

47753

155083

4.3

2879797

81.2

2001

3544344

461377

13.0

48087

1.3

8.9

78.7

286237

2002

3224744

358938

11.1

41276

1.3

2538293

246985

1.2

2003

20793083

392053

1.9

47697

0.2

20106348

96.7

538435

2.3

2004

23267792

396190

1.7

44571

0.1

22288596

95.8

2005

12846199

344664

2.7

47743

0.3

12128558

94.4

325234

2.5

2006

12350318

381584

3.1

46623

0.4

11359546

92.0

562565

4.5

2007

12269812

491460

4.0

380868

3.1

10897699

88.8

499785

4.0

2008

21188474

688961

3.2

279557

1.3

18204420

85.9

2015536

9.5

2009

15277111

646743

4.2

303333

2.0

13211495

86.5

1115540

7.3

2010

13000352

635968

4.5

279619

2.1

10894301

83.8

1190464

9.1

المتوسط

12877838.2

477302.6

5.5

142466.1

1.2

11606101.8

87.7

651967.6

5.4

بمصنع قرجً للسمٌد خالل الفترة (2010 – 2000م)
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السنوي إلدارة التخطٌط والتطوٌر بالشركة الوطنٌة للمطاحن واألعبلف المساهمة.
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الشكل البٌانً رقم ()4
نسب تكالٌف كل عنصر من عناصر اإلنتاج إلى إجمالً تكلفة عناصر اإلنتاج
بمصنع قرجً للسمٌد خالل الفترة (2010 – 2000م)
المصدر  :من إعداد الباحث بنا ًء على بٌانات الجدول رقم ()5

من خبلل تحلٌل البٌانات الواردة بالجدول رقم ( )5والشكل رقم ( )4تبٌن ما ٌلً :
 – 1إن نسبة تكلفة األجور والمرتبات إلى إجمالً تكلفة عناصر اإلنتاج قد شهدت تذبذبا بٌن الزٌادة
والنقصان  ،حٌث تراوحت مابٌن ( )%1.7كحد أدنى سنة (2004م) و ( )%13.0كحد أعلى سنة
(2001م)  ،وبمتوسط سنوي بلغ ( )%5.5خبلل فترة الدراسة  ،وتتكون قٌمة األجور من (مرتبات أساسٌة
عبلوة العائلة  ،عبلوات أخرى  ،حصة جهة العمل فً الضمان  ،الدمغة  ،مزاٌا عٌنٌة ونقدٌة  ،مكافآت
إعانات).
 – 2إن نسبة تكلفة رأس المال الثابت إلى إجمالً تكلفة عناصر اإلنتاج  ،قد شهدت هً األخرى تذبذبا بٌن
الزٌادة والنقصان  ،حٌث تراوحت مابٌن ( )%0.1كحد أدنى سنة (2004م)  )%3.1( ،كحد أعلى سنة
(2007م)  ،وفٌما ٌتعلي بالمتوسط السنوي لهذه النسبة فانه بلغ( )%1.2خبلل فترة الدراسة  ،وهذه القٌمة
تتمثل فً ا الهبلكات .
 – 3إن نسبة تكلفة المستلزمات السلعٌة  ،إلى أجمالً تكلفة عناصر اإلنتاج  ،شهدت هً األخرى تذبذبا بٌن
الزٌادة والنقصان  ،حٌث تراوحت مابٌن( )%78.7كحد أدنى سنة (2002م)  )%96.7( ،كحد أعلى سنة
(2003م)  ،وبمتوسط سنوي بلغ ( )%87.7خبلل فترة الدراسة  ،وبالتالً ٌتضح أن تكلفة المستلزمات
السلعٌة لها التؤثٌر األكبر علً قٌمة عناصر اإلنتاج  ،وتتكون قٌم المستلزمات السلعٌة مـن (مواد خام  ،مواد
تعبئة وتغلٌف  ،مواد ومهمات  ،قوي محركة كهرباء  ،قرطاسٌه  ،مٌاه  ،قطع غٌار وقود وزٌوت
وشحوم).
 - 4إن نسبة تكلفة المستلزمات الخدمٌة  ،إلى أجمالً تكلفة عناصر اإلنتاج  ،شهدت هً األخرى تذبذبا بٌن
الزٌادة والنقصان  ،حٌث تراوحت مابٌن ( )%1.2كحد أدنى سنة (2003م)  )%9.5( ،كحد أعلى سنة
(2008م)  ،وبمتوسط سنوي بلغ ( )%5.4خبلل فترة الدراسة  ،وتتكون قٌم المستلزمات الخدمٌة مـن
( إقامة ومبٌت  ،تامٌن  ،برٌد وبري وهاتف  ،شحن وتفرٌغ  ،نظافة  ،مٌاه وصرف صحً  ،نشر وإعبلن
األمن الصناعً  ،صٌانة وإصبلح  ،ضٌافة واستقبال ) .
وفٌما ٌلً تطبٌي للمإشرات السابقة  ،وذلك لتحدٌد قٌم كل من إنتاجٌة العمل ورأس المال  ،وإنتاجٌة
المستلزمات السلعٌة والخدمٌة بالمصنع خبلل فترة الدراسة .

 – 1إنتاجٌة عنصر العمل :
ٌمكن التعرف على إنتاجٌة عنصر العمل باستخدام صافً القٌمة المضافة  ،من خبلل استخدام المإشرات
رقم (أ ( ، )1،ب  )1 ،الخاصة بإنتاجٌة عنصر العمل  ،والجدول رقم ( )6والشكل البٌانً رقم ( )5الذي
السنة

صافً القٌمة

عدد

قٌمة األجور

إنتاجٌة

مؤشر

إنتاجٌة

مؤشر

المضافة

العاملٌن

والمرتبات

العامل

التطور

الدٌنار

التطور

باألفراد

ٌوضحان قٌم كل من صافً القٌمة المضافة وعدد العاملٌن وقٌمة األجور والمرتبات و إنتاجٌة كبلً من
العامل من صافً القٌمة المضافة وإنتاجٌة الدٌنار من صافً القٌمة المضافة  ،وإٌجاد التطورات التً طرأت
على هذٌن المإشرٌن خبلل الفترة (2010 – 2000م) .

)6جدول رقم (
تطور مؤشرات إنتاجٌة عنصر العمل بمصنع قرجً للسمٌد
(

خالل الفترة (2010 – 2000م

2000

1563745

70

452391

22339.2

100

3.4

100

2001

1935328

72

461377

26879.5

120

4.2

123.5

2002

1392844

72

358938

19345

86.6

3.9

114.7

2003

723430

70

392053

10335

46.2

1.8

53

2004

1707831

68

396190

25115

112.4

4.3

126.5

2005

382113

66

344664

5789.5

26

1.1

32.3

2006

558051

67

381584

8329.1

37.2

1.4

43

2007

2292102

67

491460

34210.5

153

4.6

135.3

2008

9118525

68

688961

134096

600.2

13.2

389

2009

8129632

66

646743

123176

551.3

12.5

369.7

2010

-250326

67

635968

-3736

-16.7

-0.40

-11.7

المتوسط

2504843.2

68.4

477302.6

36898

165

4.6
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الشكل البٌانً رقم ()5
(تطور مؤشرات إنتاجٌة عنصر العمل بمصنع قرجً للسمٌد خالل الفترة (2010 – 2000م
المصدر  :من إعداد الباحث بنا ًء على بٌانات الجدول رقم ()6

من خبلل تحلٌل البٌانات الواردة بالجدول رقم ( )6والشكل البٌانً رقم ( )5نبلحظ ما ٌلً :
أ – إن إنتاجٌة العامل من صافً القٌمة المضافة قد اتسمت بالتذبذب خبلل الفترة (2010 – 2000م) ،حٌث
) دٌنار كحد ادنً سنة (2010م)  )134096( ،دٌنار كحد أعلى سنة (2008م) -3736تراوحت ما بٌن (
وبمتوسط سنوي بلغ ( )36898دٌنار خبلل فترة الدراسة  ،وٌمكن القول أن إنتاجٌة العامل من صافً القٌمة
ً
وخاصة السنوات (2009 ، 2008م) و ذلك بسبب
المضافة شهدت تحسن ملحوظا خبلل فترة الدراسة
ارتفاع أسعار المبٌعات بنسبة ( )%60 ، %90على التوالً  ،وشهدت بعض السنوات (، 2003 ، 2002
2010 ، 2006 ، 2005م) انخفاض مقارنة بسنة األساس  ،و ٌرجع ذلك إلى انخفاض قٌمة صافً القٌمة

المضافة والتً تعود إلى انخفاض قٌمة اإلنتاج اإلجمالً  ،أما سنة (2003م) فٌرجع سبب انخفاضها إلى
ارتفاع تكالٌف المستلزمات السلعٌة والخدمٌة  ،أما عن مإشر تطور إنتاجٌة العامل من صافً القٌمة
المضافة فقد شهد تذبذب خبلل سنوات الدراسة  ،حٌث تراوح مابٌن (16.7ـ  )%كحد أدنى سنة (2010م)
( )%600.2كحد أعلى سنة (2008م)  ،وفٌما ٌتعلي بالمتوسط السنوي لهذه اإلنتاجٌة فؤنه بلغ ( )36898أو
ما ٌعادل ( )%165من سنة األساس  .وهذه النسبة تعتبر مرتفعة مقارنا ً بسنة األساس .
ب – إن إنتاجٌة الدٌنار المنفي على العامل بالمصنع من صافً القٌمة المضافة  ،هً األخرى شهدت تحسن
فً أغلب فترات الدراسة  ،حٌث تراوحت ما بٌن ( )13.2دٌنار كحد أعلى سنة (2008م)  )-0.40( ،دٌنار
كحد أدنى سنة (2010م)  ،باستثناء السنوات (2010 ، 2006 ، 2005 ، 2003م) و التً شهدت انخفاض
مقارنة بسنة األساس  ،وٌرجع ذلك إلى انخفاض صافً القٌمة المضافة المتولدة عن نشاط المصنع  ،أما
بالنسبة لمتوسط هذه اإلنتاجٌة فانه بلغ ( )4.6دٌنار خبلل فترة الدراسة وفٌما ٌخص مإشر تطور إنتاجٌة
الدٌنار من صافً القٌمة المضافة  ،فإنه اتسم بالتذبذب خبلل فترة الدراسة  ،حٌث تراوح ما بٌن ()%-11.7
كحد ادنً سنة (2010م)  )%389( ،كحد أعلى سنة (2008م) وبمتوسط سنوي بلغ ( )4.6أو ما ٌعادل
( )%135من سنة األساس  ،وهذه النسبة تعتبر مرتفعة مقارنا ً بسنة األساس  ،مما ٌشٌر إلى ارتفاع مستوى
األداء االقتصادي طبقا ً لهذا المإشر.
– إنتاجٌة عنصر رأس المال الثابت 2:
ٌمكن التعرف على إنتاجٌة رأس المال الثابت باستخدام صافً القٌمة المضافة  ،حٌث تم تطبٌي المعادلة
رقم ( أ –  ، )2لتحدٌد إنتاجٌة رأس المال الثابت  ،والتطورات والتغٌرات التً شهدتها إنتاجٌة رأس المال
الثابت خبلل فترة الدراسة (2010 – 2000م)  ،التً هً موضحة بالجدول رقم ( ، )7والشكل البٌانً
رقم (. )6

الجدول رقم ()7
رأس المال الثابت بمصنع قرجً للسمٌد تطورانتاجٌة
خالل الفترة (2010 – 2000م)
القٌمة بالدٌنار
صافً القٌمة

رأس المال

إنتاجٌة رأس

مؤشر

السنة

المضافة

الثابت

المال الثابت

التطور

2000

1563745

47753

32.7

100

2001

1935328

48087

40.2

123

2002

1392844

41276

33.7

103

2003

723430

47697

15.2

46.3

2004

1707831

44571

38.3

117

2005

382113

47743

8.00

24.4

2006

558051

46623

12.0

36.6

2007

2292102

380868

6.0

18.4

2008

9118525

279557

32.6

99.7

2009

8129632

303333

26.8

81.8

2010

-250326

279619

-0.89

-2.7

المتوسط

2504843.2

142466

22.3
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خالل الفترة (2010 – 2000م) انتاجٌة رأس المال الثابت بمصنع قرجً للسمٌد
إعداد الباحث بنا ًء على بٌانات الجدول رقم ()7

من خبلل دراسة وتحلٌل البٌانات الواردة بالجدول رقم ( )7والشكل البٌانً رقم ( )6تبٌن ما ٌلً :
إن إنتاجٌة رأس المال الثابت شهدت انخفاض مقارنة بسنة األساس خبلل السنوات (، 2005 ، 2003
2010 ،2009 ، 2007 ، 2006م)  ،حٌث تراوحت مابٌن ( )-0.89دٌنار كحد أدنى سنة (2010م)  ،أو
 ) %من سنة األساس  ،و( )26.8دٌنار كحد أعلى سنة (2009م) أو ما ٌعادل (-2.7 )%81.8ما ٌعادل(
من سنة األساس  ،وٌرجع سبب انخفاض هذه اإلنتاجٌة خبلل السنوات (2010 ، 2006 ، 2005م) إلى
انخفاض قٌمة صافً القٌمة المضافة  ،والذي ٌعود إلى انخفاض قٌمة اإلنتاج اإلجمالً بسعر السوي  ،أما
سنة (2003م) فٌرجع سبب انخفاضها إلى انخفاض قٌمة صافً القٌمة المضافة والتً تعود إلى ارتفاع قٌمة
المستلزمات السلعٌة والخدمٌة  ،أما عن السنوات (2009 ، 2007م) فٌرجع سبب انخفاضها إلى ارتفاع
قٌمة رأس المال الثابت ( االهبلكات )  ،أما عن السنوات (2004 ، 2002 ، 2001م) فقد شهدت ارتفاع
مقارنة بسنة األساس  ،حٌث تراوحت مابٌن ( )38.3دٌنار كحد أعلى سنة (2004م) أو ما ٌعادل ()%117
من سنة األساس  ،و ( )33.7دٌنار كحد أدنى سنة (2002م) أو ما ٌعادل ( )%103من سنة األساس
وٌرجع سبب ارتفاعها إلى ارتفاع قٌمة صافً القٌمة المضافة والتً تعود إلى ارتفاع قٌمة اإلنتاج اإلجمالً
بسعر السوي  ،أما عن سنة (2008م) فقد شهدت استقرار كانت نسبته ( )32.6دٌنار أو ما ٌعادل
( )%99.7من سنة األساس .وقد بلغ متوسط هذه اإلنتاجٌة ( )22.3دٌنار أو ما ٌعادل ( )%68من سنة
منخفض مقارنة بسنة األساس  ،مما ٌشٌر إلى انخفاض مستوى األداء
ة
األساس  ،وهذه النسبة تعتبر
االقتصادي طبقا ً لهذا المإشر.
 – 3إنتاجٌة المستلزمات السلعٌة والخدمٌة :
ٌمكن التعرف على إنتاجٌة المستلزمات السلعٌة والخدمٌة الداخلة فً العملٌة اإلنتاجٌة باستخدام صافً القٌمة
المضافة  ،بمصنع قرجً للسمٌد خبلل الفترة (2010 – 2000م)  ،من خبلل البٌانات الواردة بالجدول رقم
( )8والشكل البٌانً رقم ()7
الجدول رقم ()8

المستلزمات السلعٌة والخدمٌة بمصنع قرجً للسمٌد تطورانتاجٌة الدٌنارمن
خالل الفترة (2010 – 2000م)
البٌان

السنة
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
المتوسط

صافً
القٌمة
المضافة
1563745
1935328
1392844
723430
1707831
382113
558051
2292102
9118525
8129632
-250326
2504843.2

قٌمة
المستلزمات
السلعٌة
3158067
2879797
2538293
20106348
22288596
12128558
11359546
10897699
18204420
13211495
10894301
11606101.8

إنتاجٌة
الدٌنار من
المستلزمات
السلعٌة
0.49
0.67
0.55
0.03
0.08
0.03
0.05
0.21
0.50
0.61
-0.02
0.29

مؤشر
التطور

100
136.7
112.2
6.1
16.3
6.1
10.2
42.8
102.0
124.5
-4.1
59.3

إنتاجٌة
قٌمة
الدٌنار من
المستلزمات
المستلزمات
الخدمٌة
الخدمٌة
6.6
235780
12.5
155083
4.9
286237
2.9
246985
3.2
538435
1.2
325234
1.0
562565
4.6
499785
4.5
2015536
7.3
1115540
-0.21
1190464
4.4
651967.6
القٌمة بالدٌنار

مؤشر
التطور

100
189.3
74.2
43.9
48.4
18.2
15.1
69.7
68.1
110.6
-3.2
66.7

السنوي إلدارة التخطٌط والتطوٌر بالشركة الوطنٌة للمطاحن واألعبلف المساهمة.
ة
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السنوات
انتاجٌة الدٌنار من المستلزمات الخدمٌة

2000

انتاجٌة الدٌنار من المستلزمات السلعٌة

الشكل البٌانً رقم ()7
انتاجٌة الدٌنار من المستلزمات السلعٌة والخدمٌة بمصنع قرجً للسمٌد خالل الفترة (2010 – 2000م)
إعداد الباحث بنا ًء على بٌانات الجدول رقم ()8

من خبلل البٌانات الواردة بالجدول رقم ( )8و الشكل رقم ( )7نبلحظ ما ٌلً :
 - 1إن إنتاجٌة الدٌنار من المستلزمات السلعٌة قد شهدت انخفاض خبلل فترة الدراسة (2010 – 2000م)
 )%من سنة األساس و  )-4.1دٌنار كحد أدنى سنة (2010م)  ،أو ما ٌعادل (-0.02حٌث تراوحت ما بٌن (
( )0.67دٌنار كحد أعلى سنة (2001م) أو ما ٌعادل ( )%136.7من سنة األساس  ،وٌرجع سبب انخفاض
اإلنتاجٌة إلى ارتفاع قٌمة المستلزمات السلعٌة إلى إجمالً قٌمة عناصر اإلنتاج (المدخبلت)  ،حٌث هذه
سجلت نسبتها من إجمالً عناصر اإلنتاج ( )%87.7فً المتوسط خبلل فترة الدراسة كما هو موضح
بالجدول رقم ( . )5وقد بلغ المتوسط السنوي لهذه اإلنتاجٌة ( )0.29دٌنار أو ما ٌعادل ( )%59.3من سنة
األساس  ،وهذه النسبة تعتبر منخفضة مقارنة بسنة األساس  ،مما ٌدل على أن المصنع غٌر قادر على

تغطٌة تكلفة عنصر المستلزمات السلعٌة من صافً القٌمة المضافة خبلل فترة الدراسة .مما ٌشٌر إلى
انخفاض مستوى األداء االقتصادي طبقا ً لهذا المإشر.

 - 2إن إنتاجٌة الدٌنار من المستلزمات الخدمٌة قد شهدت انخفاض مقارنة بسنة األساس خبلل السنوات
(2010 ، 2008 ، 2007 ، 2006 ، 2005 ، 2004 ، 2003 ، 2002م)  ،حٌث تراوحت ما بٌن
 )%دٌنار من سنة األساس  ،و ( )4.9دٌنار  )-3.2دٌنار كحد أدنى سنة (2010م) أو ما ٌعادل ((-0.21
كحد أعلى سنة (2002م) أو ما ٌعادل ( )%74.2من سنة األساس  ،وٌرجع سبب انخفاض هذه اإلنتاجٌة
للسنوات (2010 ، 2005 ، 2003 ، 2002م) إلى انخفاض صافً القٌمة المضافة  ،أما عن السنوات
(2008 ، 2007 ، 2006 ، 2004م) فٌرجع سبب انخفاضها إلى ارتفاع قٌمة المستلزمات الخدمٌة مقارنة
بقٌمة صافً القٌمة المضافة  ،أما عن السنوات (2009 ، 2001م) فقد شهدت ارتفاع مقارنة بسنة األساس
حٌث سجلت نسبتها ( )7.3 ، 12.5دٌنار على التوالً أو ما ٌعادل ( )%110.6 ، %189.3من سنة
ً
مقارنة بقٌمة صافً القٌمة المضافة
األساس ،وٌعود سبب ارتفاعها إلى انخفاض قٌمة المستلزمات السلعٌة
وقد بلغ متوسط هذه اإلنتاجٌة ( )4.4دٌنار أو ما ٌعادل ( )%66.7من سنة األساس  ،وهذه النسبة تعتبر
منخفضة مقارنة بسنة األساس  .وبصفة عامة ٌ :مكن القول أن المصنع قادر على تغطٌة تكلفة عنصر
المستلزمات الخدمٌة من صافً القٌمة المضافة خبلل فترة الدراسة باستثناء سنة (2010م)  ،والكن نبلحظ
أن إنتاجٌة الدٌنار من المستلزمات الخدمٌة شهدت انخفاض اغلب سنوات الدراسة مقارنة بسنة األساس ،مما
ٌشٌر إلى انخفاض مستوى األداء االقتصادي طبقا لهذا المإشر.
الخالصة :
ٌمكن تلخٌص أداء المصنع طبقا ً لمإشرات ومعاٌٌر اإلنتاجٌة والكفاءة اإلنتاجٌة فً األتً :
 1ـ إن اإلنتاجٌة الكلٌة من اإلنتاج اإلجمالً بسعر السوي استطاعت تغطٌة تكالٌف اإلنتاج فً اغلب سنوات
الدراسة باستثناء سنة (2010م)  ،والكن نبلحظ من خبلل فترة الدراسة أن اإلنتاجٌة الكلٌة لعناصر اإلنتاج
من اإلنتاج اإلجمالً بسعر السوي قد شهدت انخفاض اغلب سنوات الدراسة مقارنة بسنة األساس  ،حٌث

سجلت نسبتها فً المتوسط ( )%119أو ما ٌعادل ( )%93من سنة األساس  ،مما ٌشٌر إلى انخفاض
مستوى األداء االقتصادي وفقا لهذا المإشر.
 2ـ إن اإلنتاجٌة الكلٌة من اإلنتاج الصافً بسعر السوي استطاعت تغطٌة تكالٌف اإلنتاج فً اغلب سنوات
الدراسة باستثناء سنة (2010م)  ،والكن نبلحظ من خبلل فترة الدراسة أن اإلنتاجٌة الكلٌة لعناصر اإلنتاج
من اإلنتاج الصافً بسعر السوي قد شهدت انخفاض اغلب سنوات الدراسة مقارنة بسنة األساس  ،حٌث
سجلت نسبتها فً المتوسط ( )%117أو ما ٌعادل ( )%92من سنة األساس  ،مما ٌشٌر إلى انخفاض
مستوى األداء االقتصادي وفقا لهذا المإشر.
 3ـ .انخفاض اإلنتاجٌة الكلٌة من صافً القٌمة المضافة خبلل فترة الدراسة  ،حٌث بلغ المتوسط السنوي
لهذه اإلنتاجٌة ( )%24أو ما ٌعادل ( )%60من سنة األساس  ،وبذلك لم تستطٌع هذه اإلنتاجٌة تغطٌـت
تكالـٌف اإلنتاج خبلل فترة الدراسة  ،مما ٌشٌر إلى انخفاض مستوى األداء االقتصادي طبقا ً لهذا المإشر.
 4ـ ارتفاع إنتاجٌة العامل من صافً القٌمة المضافة  ،حٌث بلغ متوسط هذه اإلنتاجٌة ( )36898دٌنار أو ما
ٌعادل ( )%165من سنة األساس خبلل فترة الدراسة  ،مما ٌشٌر إلى ارتفاع المستوى االقتصادي للمصنع
طبقا ً لهذا المإشر .
 5ـ ارتفاع إنتاجٌة الدٌنار المنفي على عنصر العمل من صافً القٌمة المضافة  ،حٌث بلغ فً المتوسط
السنوي ( )4.6دٌنار  ،أي اكبر من الواحد الصحٌح أو ما ٌعادل  %135من سنة األساس  ،مما ٌشٌر إلى
ارتفاع المستوى االقتصادي للمصنع طبقا ً لهذا المإشر .
 6ـ انخفاض إنتاجٌة المستلزمـات السلعٌة من صافً القٌمة المضافة خبلل فترة الدراسـة  ،حٌث بلغ
المتوسـط السنـوي لهذه اإلنتـاجٌة ( )0.29دٌنار أو ما ٌعادل ( )%59.3من سنة األساس  ،وهذه النسبة
تعتبر منخفضة وتدل على أن المصنع غٌر قادر على تغطٌة تكلفة عنصر المستلزمات السلعٌة من صافً
القٌمة المضافة خبلل فترة الدراسة .مما ٌشٌر إلى انخفاض مستوى األداء االقتصادي طبقا ً لهذا المإشر.
ممـا ٌشٌر إلى انخفـاض المسـتوى األداء االقتصادي للمصنع طبقا ً لهذا المإشر .
 7ـ إنتاجٌة المستلزمات الخدمٌة من صافً القٌمة المضافة خبلل فترة الدراسة استطاعت تغطٌة تكلفة
عنصر المستلزمات الخدمٌة من صافً القٌمة المضافة خبلل فترة الدراسة باستثناء سنة (2010م)  ،والكن

نبلحظ أن إنتاجٌة الدٌنار من المستلزمات الخدمٌة شهدت انخفاض اغلب سنوات الدراسة مقارنة بسنة
األساس  ،حٌث بلغ المتوسط السنوي لهذه اإلنتاجٌة ( )4.4دٌنار أو ما ٌعادل ( )%66.7من سنة األساس
ً
مقارنة بسنة األساس  ،مما ٌشٌر إلى انخفاض مستوى األداء االقتصادي طبقا
وهذه النسبة تعتبر منخفضة
لهذا المإشر.
ثالثا ً  :تقٌٌم أداء المصنع باستخدام المؤشرات والمعاٌٌر المالٌة.
إن الغرض األساسً من استخدام المإشرات والمعاٌٌر المالٌة  ،لتقٌٌم أداء المإسسات االقتصادٌة تقٌٌما
موضوعٌا  ،لمعرفة جوانب نشاطها مثل قوتها وقابلٌتها على تحقٌي األرباح والعوائد على استثماراتها
وكذلك قابلٌتها على مواجهة التزاماتها بشكل فعال  ،والوقوف على القٌمة الحقٌقٌة ألصولها المختلفة وحجم
الدٌون المترتبة علٌها  ،وقدرتها على مواجهة المشاكل الداخلٌة والخارجٌة  ،وٌتم كل ذلك من خبلل العدٌد
من المإشرات والنسب المالٌة  ،وتشتي هذه المإشرات والنسب من الموازنة العامة للمإسسات الصناعٌة
وحساب األرباح والخسائر  ،ولتقٌٌم األداء المالً للمصنع قٌد الدراسة عمل الباحث على استخدام مقارنة
النسب المالٌة مع مثٌبلتها فً السنوات السابقة لنفس الوحدة االقتصادٌة  ،وهو ما ٌطلي علٌه المعٌار
التارٌخً أو السبلسل الزمنٌة  ،ونظرا لتعدد المإشرات المالٌة من جهة وعدم توفر أو قصور فً البٌانات
من جهة أخرى  ،وحٌث إن هذه الدراسة تهدف بدرجة رئٌسٌة للتقٌٌم االقتصادي للمصنع ولٌس التقٌٌم
المالً فحسب  ،لذلك عمل الباحث على اختٌار بعض المإشرات والنسب األكثر شٌوعا واستخداما فً
التحلٌل المالً  ،وهذه المإشرات والنسب تتمثل فً األتً :
 – 1نسب السٌولة .
 – 2نسب الربحٌة.
 – 3نسب النشاط .
وفٌما ٌلً تطبٌي للمإشرات والنسب المالٌة السابقة  ،وذلك لتحدٌد نسب السٌولة  ،ونسب النشاط  ،ونسب
الربحٌة بالمصنع خبلل فترة الدراسة (2010 – 2000م) .
 – 1نسب السٌولة .

تستخدم نسبة السٌولة للحكم على مدى توفر السٌولة البلزمة للوحدة االقتصادٌة ،لتسدٌد التزاماتها
المستحقة وتقٌس مدى إمكانٌة تعرض المشروع لخطر العسر المالً الفنً وهو عكس السٌولة.
ومن أهم نسب السٌولة ما ٌلً :
التداول :
هذه النسبة

البٌان

األصول

الخصوم

نسب التداول

السنة

المتداولة

المتداولة

( مرة )

لمدى قدرة

أ  .نسبة
تعتبر
مإشر
الوحدة

االقتصادٌة على سداد الخصوم المتداولة (قصٌرة األجل ) من األصول المتداولة  ،أي عدد المرات التً
تفوي بها األصول المتداولة على الخصوم المتداولة  ،وٌتم حسابها بالصٌغة الرٌاضٌة التالٌة :
المتداولة
االصواللمتداولة
الخصوم

=نسبة التداول

وٌرى خبراء التحلٌل المالً  ،بؤنه إذا كانت نسبة التداول مرتٌن ( ، )1:2فان هذا ٌعنً أن كل دٌنار
من الخصوم مغطى بدٌنارٌن من األصول المتداولة  ،وهذه النسبة تعتبر مقبولة بالنسبة للدائنٌن  ،ولقد تم
التعرف على نسبة التداول بمصنع قرجً للسمٌد خبلل فترة الدراسة  ،من خبلل البٌانات المدرجة بالجدول
رقم ( )9والشكل البٌانً رقم (. )8

جدول رقم ()9
نسب التداول بمصنع قرجً للسمٌد
خالل الفترة (2010 – 2000م)
القٌمة بالدٌنار

2000

2885593.5

511633.7

5.6

2001

3387513.4

517368.7

6.5

2002

3729104.6

1128408.7

3.3

2003

2310145.9

626480.1

3.7

2004

7199804.7

3418417.2

2.1

2005

4483752.1

4665976.5

0.96

2006

4599878.9

4705762.7

0.98

2007

4390977.2

7647992.3

0.57

2008

4182686.8

1121532.5

3.7

2009

5909825.3

6271764.6

0.94

2010

4606453.2

9658480.1

0.48

المتوسط

المصدر  :من إعداد الباحث بناءاً على القوائم المالٌة بالمصنع .
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نسبة التداول

الشكل البٌانً رقم ()8
تطور نسب التداول بمصنع قرجً للسمٌد
خالل الفترة (2010 – 2000م)
إعداد الباحث بنا ًء على بٌانات الجدول رقم ()9

من خبلل دراسة وتحلٌل البٌانات الواردة بالجدول رقم ( )9والشكل البٌانً رقم ( )8تبٌن ما ٌلً :
أن نسبة التداول بالمصنع قد شهدت تذبذب خبلل فترة الدراسة  ،حٌث نبلحظ أن بعض السنوات (2000
ً
مقارنة بالنسبة المعٌارٌة ( )1:2مرة حٌث تراوحت
2008، 2003 ، 2002 ، 2001م) قد شهدت ارتفاع
ما بٌن ( )5.6مرة كحد أعلى سنة (2000م)  ،و ( )3.3مرة كحد أدنى سنة (2002م) وٌرجع سبب ارتفاع
ً
مقارنة بالخصوم المتداولة  ،وهذا ٌعنً أن المصنع
نسبة التداول لهذه السنوات إلى ارتفاع األصول المتداولة
احتفظ بنسبة من األصول المتداولة (نقدٌة) أعلى من النسبة المعٌارٌة ولم ٌتم توجهها نحو االستثمار .أما عن
ً
مقارنة بالنسبة المعٌارٌة
السنوات (2010 ، 2009 ، 2007 ، 2006 ، 2005م) فقد شهدت انخفاض

( )2:1مرة  ،حٌث تراوحت ما بٌن ( )0.48مرة كحد أدنى سنة (2010م)  ،و ( )0.98مرة كحد أعلى سنة
(2006م)  ،مما ٌدل على أن المصنع لم ٌحتفظ بؤصول متداولة (نقدٌة) لسداد الخصوم (قصٌرة األجل) ،مما
ٌجعل قٌمة الخصوم المتداولة اكبر من قٌمة األصول المتداولة  ،وٌعود سبب ارتفاع الخصوم المتداولة إلى
ارتفاع نسبة االستقطاعات وعمبل المبٌعات وجاري الوحدات اإلنتاجٌة ودٌون على المصنع للشركة الوطنٌة
للمطاحن واألعبلف  .أما عن سنة (2004م) فقد حقي فٌها المصنع النسبة المعٌارٌة ( )1:2مرة  ،أي أن كل
دٌنار من الخصوم المتداولة مغطى بـ 2دٌنار من األصول المتداولة وفٌما ٌخص المتوسط السنوي لنسب
ٌمكن القول أن المصنع لم ٌتمكن من تحقٌي التداول فإنه بلغ  2.6مرة خبلل فترة الدراسة  .وبصفة عامة
النسبة المعٌارٌة ( )1:2خبلل فترة الدراسة باستثناء سنة (2003م) .مما ٌشٌر إلى انخفاض مستوى األداء
االقتصادي طبقا ً لهذا المإشر .
ب – نسبة السٌولة السرٌعة :
هذه النسبة تعطً صورة أوضح على وضع السٌولة لدى المصنع  ،حٌث ٌستبعد المخزون
والمصروفات المدفوعة مقدما ً من األصول المتداولة  ،الن التصرف فً المخزون وتحوٌله إلى نقد قد
ٌستغري وقتا ً ولهذا السبب ٌستبعد المخزون من النسبة وتستبعد كذلك المصروفات المدفوعة مقدما حٌث ال
ٌمكن أن تتحول إلى نقدٌة  ،وأن فكرة هذه النسبة بسٌطة حٌث تبٌن ما هً اإلمكانٌات المتوفرة لدى المصنع
لمواجهة التزاماته الجارٌة من خبلل ما هو متوفر لدٌه من أموال تحت الٌد فً حالة توقف المصنع فً ٌوم
ما  ،وٌراء خبرا التحلٌل المالً بؤنه من المفضل أن تكون هذه النسبة ( )1:1وٌتم حساب هذه النسبة
بالمعادلة التالٌة :
المتداولة – المخزون السلعً+المدفوعات مقدما
االصواللمتداولة
الخصوم

=نسبة السٌولة السرٌعة

وٌمكن التعرف على نسبة السٌولة السرٌعة بمصنع قرجً للسمٌد خبلل فترة الدراسة  ،من خبلل البٌانات
المدرجة بالجدول رقم ( )10والشكل البٌانً رقم (. )9

البٌان

األصول

المخزون

مصروفات

األصول المتداولة –

الخصوم

نسبة

المتداولة

السلعً

مدفوعة

مخزون سلعً

المتداولة

التداول

مقدما

+مصروفات م مقدما ً

السنوات

)10
تطور نسب التداول السرٌعة بالمصنع

السرٌعة

الجدول رقم (

2000

2885593.5

727773.8

6157.6

2151662.1

511633.7

4.2

2001

3387513.4

904266.9

24744.1

2458502.4

517368.7

4.7

2002

3729104.6

3331176.5

28345.5

369582.6

1128408.7

0.32

2003

2310145.9

1225248.4

28621.9

1056275.6

626480.1

1.7

2004

7199804.7

4601380.5

28691.5

2569732.7

3418417.2

0.75

2005

4483752.1

3038394.9

1135.6

1444221.6

4665976.5

0.31

2006

4599878.9

3411456.2

972.2

1187450.5

4705762.7

0.25

2007

4390977.2

3450816.1

0.000

940161.1

7647992.3

0.12

2008

4182686.8

2474716.4

0.000

1707970.4

1121532.5

1.5

2009

5909825.3

4676380.1

0.000

1233445.2

6271764.6

0.19

2010

4606453.2

3171042.5

0.000

1435410.7

9658480.1

0.15

المتوسط

خالل الفترة (2010 – 2000م)

1.2

القٌم بالدٌنار

المصدر  :من إعداد الباحث بنا ًء على القوائم المالٌة بالمصنع.
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الشكل البٌانً رقم ()9
تطور نسب التداول السرٌعة بمصنع قرجً للسمٌد خالل الفترة (2010 – 2000م)
إعداد الباحث بنا ًء على بٌانات الجدول رقم ()10

من خبلل دراسة وتحلٌل البٌانات الواردة بالجدول رقم ( )10والشكل البٌانً رقم ( )9تبٌن ما ٌلً :
أن نسبة التداول السرٌعة بالمصنع قد شهدت تذبذب خبلل فترة الدراسة  ،حٌث نبلحظ أن بعض السنوات
ً
مقارنة بالنسبة المعٌارٌة ( )1:1مرة حٌث تراوحت
(2008 ، 2003 ، 2001 ، 2000م) قد شهدت ارتفاع
ما بٌن ( )4.7مرة كحد أعلى سنة (2001م)  ،و ( )1.5مرة كحد أدنى سنة (2008م)  ،وٌرجع سبب
ً
مقارنة بالخصوم المتداولة  ،أما عن السنوات (2002
ارتفاع هذه النسبة إلى ارتفاع نسبة األصول المتداولة
2010 ، 2009، 2007 ، 2006 ، 2005 ، 2004م) فقد شهدت انخفاض مقارنة بالنسبة المعٌارٌة
(1مرة)  ،حٌث تراوحت ما بٌن ( )0.75مرة كحد أعلى سنة (2004م)  ،و ( )0.15مرة كحد أدنى سنة
ً
مقارنة باألصول المتداولة ،وهذا
(2010م)  ،وٌعود سبب انخفاض هذه النسبة إلى ارتفاع الخصوم المتداولة
ٌدل على أن المصنع غٌر قادر على تسدٌد التزاماته الجارٌة من خبلل أصوله المتداولة سرٌعة التحول إلى

نقدٌة أغلب سنوات الدراسة  ،وفٌما ٌخص المتوسط السنوي لهذه النسبة فإنه بلغ 1.2مرة خبلل فترة الدراسة
ٌمكن القول أن المصنع لم ٌتمكن من تحقٌي النسبة المعٌارٌة ( )1:1خبلل فترة الدراسة .وبصفة عامة :
مما ٌشٌر إلى انخفاض مستوى األداء االقتصادي للمصنع طبقا ً لهذا المإشر.
 – 2نسب الربحٌة.
تعد هذه النسب من المإشرات التً تبٌن مدى قدرة المنشؤة على تولٌد اإلرباح من المبٌعات أو األموال
المستثمرة  .ولمعرفة نسب الربحٌة لمصنع قرجً للسمٌد خبلل فترة الدراسة فقد تم استخدام النسب التالٌة :
أ – نسبة هامش صافً الربح .
ب – نسبة العائد على االستثمار ( العائد على مجموع األصول ) .
وفٌما ٌلً تطبٌي للنسب المالٌة السابقة  ،وذلك لتحدٌد نسب هامش صافً الربح  ،ونسب العائد على
االستثمار (العائد على مجموع األصول) بالمصنع خبلل فترة الدراسة (2010 – 2000م)
أ – نسبة هامش صافً الربح.
تعمل هذه النسبة على قٌاس الربح المتحصل علٌه من المبٌعات  ،وذلك بعد تغطٌة كافة المصارٌف
والتكالٌف المرتبطة بنشاط المنشؤة االقتصادٌة  ،حٌث كلما زادت هذه النسبة كلما زادت فرصة الوحدة
االقتصادٌة فً التوسع ،وكلما انخفضت هذه النسبة كانت مإشر غًر جٌد لنشاط للمنشؤة االقتصادٌة وٌمكن
حساب نسبة هامش صافً الربح من خبلل المعادلة الرٌاضٌة التالٌة :
×100

صافً الربح
صافً المبٌعات

=نسبة هامش صافً الربح

وٌمكن التعرف على نسبة هامش صافً الربح بمصنع قرجً للسمٌد خبلل فترة الدراسة  ،من خبلل البٌانات
المدرجة بالجدول رقم ( )11والشكل البٌانً رقم (. )10

صافً

صافً

نسبة هامش

معدل

السنة

الربح

المبٌعات

صافً الربح

التطور

2000

1172627.1

5274742.3

22.2

100

2001

1540575.2

5179869.1

29.7

133.7

جدول رقم ()11
تطور نسب هامش صافً الربح بالمصنع
خالل الفترة (2010 – 2000م)
القٌمة بالدٌنار

2002

1232574.9

4456771.8

27.6

124.3

2003

252387.8

21386972.0

1.2

5.4

2004

3698052.7

24740280.4

14.9

67.1

2005

451672.9

12544409.3

3.6

16.2

2006

506336.1

12918370.7

0.38

1.7

2007

1485572.4

13976497.8

10.6

47.7

2008

8148680.7

29363813.2

27.7

124.7

2009

4696056.0

19821854.4

23.7

106.7

2010

-597623.7

12294272.5

-4.9

-22

14.2

62.6

المتوسط

المصدر  :من إعداد الباحث بنا ًء على القوائم المالٌة بالمصنع.
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نسب هامش صافً الربح

الشكل البٌانً رقم ()10
تطور نسب هامش صافً الربح بمصنع قرجً للسمٌد
خالل الفترة (2010 – 2000م)
إعداد الباحث بنا ًء على بٌانات الجدول رقم ()11

من خبلل دراسة وتحلٌل البٌانات الواردة بالجدول رقم ( )11والشكل رقم ( )10تبٌن ما ٌلً :
أن نسب هامش صافً الربح بمصنع قرجً للسمٌد قد اتسمت بالتذبذب خبلل فترة الدراسة  ،حٌث
) كحد أدنى سنة (2010م) أو ما ٌعادل ( )%-22من سنة األساس )%29.7( ،كحد %-4.9تراوحت مابٌن (
أعلى سنة (2001م) أو ما ٌعادل ( )%133.7من سنة األساس  ،وٌرجع سبب انخفاض نسب هامش صافً
ً
مقارنة بسنة األساس خبلل السنوات (2010 ، 2007 ، 2006 ، 2005 ، 2004 ، 2003م) إلى
الربح
ارتفاع قٌمة صافً المبٌعات والتً تعود إلى ارتفاع تكالٌف المبٌعات  ،أما عن ارتفاع نسبة هامش صافً
ً
مقارنة بسنة األساس خبلل السنوات (2009 ، 2008 ، 2002، 2001م) فتعود إلى انخفاض تكالٌف
الربح
المبٌعات من جهة وارتفاع أسعار المبٌعات من جهة أخرى وخاصة السنوات (2009 ، 2008م) والتً

شهدت زٌادة فً أسعار المبٌعات بنسبة ( )%60 ، %90على التوالً  ،وفٌما ٌتعلي بالمتوسط السنوي لهذه
النسبة فقد بلغ ( )%14.2خبلل فترة الدراسة أو ما ٌعادل ( )%62.6من سنة األساس  ،وهذه النسبة تعتبر
منخفضة مقارنا ً بسنة األساس .مما ٌشٌر إلى انخفاض مستوى األداء االقتصادي للمصنع طبقا ً لهذا المإشر.
ب – نسبة العائد على االستثمار ( العائد على مجموع األصول ) .
ٌقٌس هذا المعدل العائد على األموال التً تستثمرها الوحدة االقتصادٌة فً تموٌل أصولها  ،أي انه
ٌوضح مدى فاعلٌة اإلدارة فً تولٌد اإلرباح من األصول  ،وٌمكن حساب نسبة العائد على االستثمار من
خبلل المعادلة الرٌاضٌة التالٌة :
×100

صافٌاالصولقبل الضرٌبة
الربح
اجمالً

=نسبة معدل العائد على االستثمار

وٌمكن التعرف على نسبة معدل العائد على االستثمار بمصنع قرجً للسمٌد خبلل فترة الدراسة  ،من خبلل
البٌانات المدرجة بالجدول رقم ( )12والشكل البٌانً رقم ()11
البٌان

صافً الربح
قبل الضرٌبة

إجمالً
األصول

نسب معدل العائد
على االستثمار

معدل
التطور

السنة
2000

1172627.1

3366793.8

35

100

2001

1540575.2

3945807.3

39

111.4

2002

1232574.9

4242321.5

29

82.8

2003

252387.8

2758676.1

9.1

26

2004

3698052.7

7864425.9

47

134.2

2005

451672.9

5158600.8

8.7

24.8

2006

506336.1

5263294.0

9.6

27.4

2007

1485572.4

9372372.6

15.8

45.1

2008

8148680.7

9403235.4

86.6

245.7

2009

4696056.0

11173802.3

42

120

2010
المتوسط

-597623.7

9742157.0

-6.1
28.7

-17.4
82

الجدول رقم ()12
تطور نسب معدل العائد على االستثمار بالمصنع
خالل الفترة (2010 – 2000م)
القٌمة بالدٌنار

المصدر  :من إعداد الباحث بنا ًء على القوائم المالٌة بالمصنع.

100

80

40

20

0
2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

السنوات
نسب معدل العائد على االستثمار

الشكل البٌانً رقم ()11
تطور نسب معدل العائد على االستثمار بمصنع قرجً للسمٌد
خالل الفترة (2010 – 2000م)
إعداد الباحث بنا ًء على بٌانات الجدول رقم ()12

-20

نسب العائد على االستثمار

60

من خبلل دراسة وتحلٌل البٌانات الواردة بالجدول رقم ( )12والشكل البٌانً رقم ( )11تبٌن ما ٌلً :
أن نسب معدل العائد على االستثمار بمصنع قرجً للسمٌد قد اتسمت بالتذبذب خبلل فترة الدراسة  ،حٌث
ً
مقارنة بسنة األساس خبلل السنوات (2006 ، 2005 ، 2003 ، 2002
نبلحظ انخفاض هذه النسب
 )%-17.4 )%كحد أدنى سنة (2010م) أو ما ٌعادل (2010 ، 2007-6.1م)  ،حٌث تراوحت ما بٌن ((
من سنة األساس  ،و( )%29كحد أعلى سنة (2002م) أو ما ٌعادل ( )%82.8من سنة األساس  ،وٌرجع
ً
مقارنة بقٌمة صافً الربح  ،أما عن
السبب فً انخفاض هذه النسب إلى ارتفاع قٌمة إجمالً األصول
السنوات (2009 ، 2008 ، 2004 ، 2001م) فقد شهدت ارتفاع مقارنة بسنة األساس  ،حٌث تراوحت ما
بٌن ( )%39كحد أدنى سنة (2001م) أو ما ٌعادل ( )%111.4من سنة األساس  ،و ( )%86.6كحد أعلى
سنة (2008م) أو ما ٌعادل ( )%245.7من سنة األساس  ،وٌرجع سبب ارتفاع هذه النسب إلى انخفاض
ً
مقارنة بقٌمة صافً الربح  ،وفٌما ٌتعلي بالمتوسط السنوي لهذه النسبة فقد بلغ
قٌمة إجمالً األصول
 )%أو ما ٌعادل ( )%82من سنة األساس  .وبصفة عامة ٌ :مكن القول أن هناك انخفاض فً تولٌد (28.7
ً
مقارنة بسنة األساس  ،مما ٌشٌر إلى انخفاض مستوى األداء
األرباح من األصول اغلب سنوات الدراسة
االقتصادي طبقا ً لهذا المإشر.
 – 3نسب النشاط  ( .معدالت الدوران )
تقٌس هذه النسب مدى كفاءة اإلدارة فً تولٌد المبٌعات من األصول  ،وتعد هذه النسب مإشراً
لبلستثمار فً األصول  ،فاالستثمار الزائد عن الحاجة ٌمثل موارد مالٌة معطلة  ،وقد تتكبد المنشاة بسببه
بعض التكالٌف وكذلك فإن عدم كفاٌة االستثمار فً األصول من شؤنه أن ٌضٌع على المنشؤة فرص تحقٌي
مبٌعات إضافٌة

ومن هذه النسب الشائعة فً هذا المجال ما ٌلً :

أ – نسبة أو معدل رأس المال المستثمر ( معدل دوران إجمالً األصول ) :
توضح هذه النسبة أو المعدل مدى كفاءة الوحدة االقتصادٌة فً إدارة أصولها بشكل عام  ،وكلما زادت هذه
النسبة كان مإشر اٌجابً  ،وٌتم حسابها بالصٌغة الرٌاضٌة اآلتٌة :
صافً المبٌعات
مجموع االصول

=معدل دوران مجموع األصول

وٌمكن التعرف على معدالت إجمالً األصول بمصنع قرجً للسمٌد خبلل فترة الدراسة  ،من خبلل البٌانات
المدرجة بالجدول رقم ( )13والشكل البٌانً رقم ()12

البٌان

صافً

إجمالً

معدل دوران إجمالً

السنة

المبٌعات

األصول

األصول

جدول البٌانً رقم ()13
معدل دوران إجمالً األصول بالمصنع
(2010 – 2000م)

خالل الفترة
القٌم بالدٌنار

2000

5274742.3

3366793.8

1.5

2001

5179869.1

3945807.3

1.3

2002

4456771.8

4242321.5

1.0

2003

21386972.0

2758676.1

7.7

2004

24740280.4

7864425.9

3.1

2005

12544409.3

5158600.8

2.4

2006

12918370.7

5263294.0

2.4

2007

13976497.8

9372372.6

1.5

2008

29363813.2

9403235.4

3.1

2009

19821854.4

11173802.3

1.8

2010

12294272.5

9742157.0

1.2

المتوسط

2.4

المصدر  :من إعداد الباحث بنا ًء على القوائم المالٌة بالمصنع.
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الشكل البٌانً رقم ()12
معدل دوران إجمالً األصول بمصنع قرجً للسمٌد
خالل الفترة (2010 – 2000م)
إعداد الباحث بنا ًء على بٌانات الجدول رقم ()13

من خبلل دراسة وتحلٌل البٌانات الواردة بالجدول رقم ( )13والشكل البٌانً رقم ( )12تبٌن ما ٌلً :
أن نسب معدل دوران إجمالً األصول بمصنع قرجً للسمٌد قد اتسمت بالتذبذب بٌن الزٌادة والنقصان
خبلل فترة الدراسة  ،حٌث تراوحت مابٌن ( )1.0مرة كحد أدنى سنة (2002م)  )7.7( ،مرة كحد أعلى
سنة (2003م)  ،وفٌما ٌخص المتوسط السنوي لهذه النسبة فقد بلغ ( )2.4مرة خبلل فترة الدراسة  ،وهذا

المعدل ٌعنً أن كل دٌنار مستثمر فً األصول ٌمكنه أن ٌحقي مبٌعات تقدربـ  2.4دٌنار فً
()1

المتوسط (وهذه النسبة تعتبر مرضٌة لمصنع قرجً للسمٌد).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -)1المصدر  :مدٌر الشئون اإلدارٌة و المالٌة (نور الدٌن أنبٌه) .

ب  -نسبة أو معدل دوران المخزون السلعً :
تبٌن هذه النسبة أو المعدل عدد المرات التً ٌتحول فٌها المخزون إلى مبٌعات  ،حٌث كلما كان هذا
المعدل منخفض كلما دل على أن المشروع ٌحتفظ بمخزون من البضاعة الراكدة وكلما كان المعدل مرتفع
ذل ذلك على زٌادة نشاط المشروع  ،ولكن ٌجب االحتراس عندما ٌكون المعدل مرتفع بدرجة غٌر طبٌعٌة
عن متوسط معدل الصناعة ألنه قد ٌكون مإشر لفقدان المشروع لكثٌر من فرص البٌع نتٌجة العجز فً
كمٌة المخزون  .وٌتم حسابها بالصٌغة الرٌاضٌة اآلتٌة :
المبٌعاتالمخزون

=معدل دوران المخزون

متوسط

البٌان
السنة

صافً
المبٌعات

المخزون
السلعً

معدل دوران
المخزون

متوسط
المخزون

مدة بقا البضاعة
بالمخزن (الٌوم)

وٌمكن معرفة مدة البضاعة فً المخزن من خبلل المعادلة التالٌة :
360
معدل دوران المخزون

= مدة البضاعة بالمخزن

وٌمكن التعرف على معدل دوران المخزون ومدة بقاء البضاعة فً المخزن لمصنع قرجً للسمٌد خبلل
فترة الدراسة  ،من خبلل البٌانات المدرجة بالجدول رقم ( )14والشكل البٌانً رقم (. )13

5274742.3
5179869.1
4456771.8
21386972.0
24740280.4
12544409.3
12918370.7
13976497.8
29363813.2
19821854.4
12294272.5

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
المتوسط

363886.9
452133.4
1665588.2
612624.2
2300690.2
1519197.4
1705728.1
1725408.0
1237358.0
2338190.0
1585521.2

727773.8
904266.9
3331176.5
1225248.4
4601380.5
3038394.9
3411456.2
3450816.1
2474716.4
4676380.1
3171042.5

24.8
31.6
128.6
10.3
33.6
43.3
47.4
44.4
15.2
85.7
47.4
46.5

14.5
11.4
2.8
34.9
10.7
8.3
7.6
8.1
23.7
4.2
7.7
12.1

الجدول رقم ()14
معدالت دوران المخزون السلعً بالمصنع
(2010 – 2000م)

خالل الفترة

القٌمة بالدٌنار

المصدر  :من إعداد الباحث بنا ًء على القوائم المالٌة بالمصنع.
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الشكل البٌانً رقم ()13
معدالت دوران المخزون السلعً بالمصنع خالل الفترة
(2010 – 2000م)
إعداد الباحث بنا ًء على بٌانات الجدول رقم ()14

من خبلل دراسة وتحلٌل البٌانات الواردة بالجدول رقم ( )14والشكل البٌانً رقم ( )13تبٌن ما ٌلً :
تذبذبا بٌن الزٌادة والنقصان خبلل فترة أن معدالت دوران المخزون السلعً بمصنع قرجً للسمٌد قد شهد
الدراسة  ،حٌث تراوحت مابٌن ( )2.8مرة كحد أدنى سنة (2002م)  )34.9( ،مرة كحد أعلى سنة
(2003م)  ،وفٌما ٌخص المتوسط السنوي لهذه النسبة فقد بلغ ( )12.1مرة خبلل فترة الدراسة  ،وهذا
المعدل ٌعتبر جٌد  ،وٌرجع السبب فً ذلك إلى صندوي موازنة األسعار الذي ٌقوم بشراء كامل اإلنتاج من
السمٌد  ،أما النخالة فٌتم توزٌع كامل إنتاجها على مصانع األعبلف  ،وبذلك فإن هذا المإشر نتائجه غٌر
حاسمة فً عملٌة التقٌٌم خبلل فترة الدراسة.

الخبلصة .
ٌمكن تلخٌص أداء المصنع طبقا ً للمإشرات والمعاٌٌر المالٌة فً األتً :
ً
مقارنة بالنسبة المعٌارٌة ( )1:2خبلل فترة الدراسة
 1ـ أن المصنع لم ٌتمكن من تحقٌي نسبة سٌولة جٌدة
باستثناء سنة (2003م) .مما ٌشٌر إلى انخفاض مستوى األداء االقتصادي طبقا ً لهذا المإشر .
ً
مقارنة بالنسبة المعٌارٌة ( )1:1خبلل فترة
 2ـ أن المصنع لم ٌتمكن من تحقٌي نسبة السٌولة السرٌعة
الدراسة .مما ٌشٌر إلى انخفاض مستوى األداء االقتصادي للمصنع طبقا ً لهذا المإشر.

 3ـ انخفاض نسبة هامش صافً الربح خبلل فترة الدراسة  ،حٌث بلغ المتوسط السنوي ( )%22.2أو ما
ٌعادل ( )%62.6وهذه النسبة تعتبر منخفضة مقارنة بسنة األساس (2000م)  ،مما ٌدل على انخفاض
الكفاءة فً التعامل مع التكالٌف المتعلقة بالمبٌعات  ،مما ٌشٌر إلى انخفاض مستوى األداء االقتصادي طبقا ً
لهذا المإشر.
 4ـ انخفاض نسب العائد على االستثمار خبلل فترة الدراسة  ،حٌث بلغ المتوسط السنوي لهذه النسبة
( )%28.7أو ما ٌعادل ( )%82من سنة األساس  ،وهذه النسبة تعتبر منخفضة مقارنة بسنة األساس  ،مما
ٌشٌر إلى انخفاض األداء االقتصادي طبقا لهذا المإشر.
 5ـ إن نسب معدل دوران إجمالً األصول بالمصنع فً المتوسط فقد بلغ ( )2.4مرة خبلل فترة الدراسة
وهذا المعدل ٌعنً أن كل دٌنار مستثمر فً األصول ٌمكنه أن ٌحقي مبٌعات تقدربـ  2.4دٌنار فً المتوسط
مما ٌشٌر إلى ارتفاع مستوى األداء االقتصادي طبقا ً لهذا المإشر.
 6ـ إن المصنع قادر على تحوٌل المخزون السلعً إلى مبٌعات بمعدل ()12.1مرة سنوٌا ً  ،و ذلك بسبب
شراء صندوي موازنة األسعار لكل اإلنتاج من السمٌد  ،وإنتاج النخالة ٌتم توزٌعه على مصانع األعبلف
بالشركة الوطنٌة للمطاحن واألعبلف المساهمة  ،وبذلك فإن هذا المإشر نتائجه غٌر حاسمة فً عملٌة
التقٌٌم.

رابعا ً  :تقٌٌم أداء المصنع باستخدام المؤشرات والمعاٌٌر المتعلقة بالمبٌعات وكفاءة اإلدارة.

هناك عدد من المإشرات التً تعكس مستوى تطور المبٌعات ومستوى كفاءة اإلدارة فً توسٌع
عملٌات البٌع ومن أهمها :
 – 1مؤشر نسبة تطور المبٌعات :
×100

قٌمة المبٌعات للسنة الحالٌة
قٌمة المبٌعات للسنة السابقة

= نسبة تطور المبٌعات

هذا المإشر ٌبٌن مدى تطور المبٌعات خبلل سنة معٌنة مقارنة مع السنة السابقة  ،والجدول رقم ()15
والشكل رقم (ٌ )14بٌن تطور المبٌعات بمصنع قرجً للسمٌد خبلل فترة الدراسة .
الجدول رقم ()15
تطور قٌمة المبٌعات بالمصنع خالل الفترة
(2010 – 2000م)
القٌمة بالدٌنار

قٌمة المبٌعات

نسب تطور قٌمة

الســنـــة

بالملٌون الدٌنار

المبٌعات %

2000

5382897.9

100

2001

4963822. 2

92.2

2002

4125652.3

83.1

2003

4235658.2

102.6

2004

4299252.6

101.5

2005

12550374.3

292

2006

13063188.2

104

2007

13057900.7

100

2008

29642097.1

227

2009

19827897.9

72

2010

12285865.2

62

المتوسط

112.4

11221327.9

المصدر  :من إعداد الباحث بنا ًء على القوائم المالٌة بالمصنع.
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الشكل البٌانً رقم ()14
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نسب تطور قٌمة المبٌعات بالمصنع خالل الفترة
(2010 – 2000م)
إعداد الباحث بنا ًء على بٌانات الجدول رقم ()15

من خبلل دراسة وتحلٌل البٌانات الواردة بالجدول رقم ( )15والشكل رقم ( )14تبٌن ما ٌلً :
إن قٌمة المبٌعات قد شهدت تطوراً خبلل الفترة (2010 – 2000م)  ،حٌث تراوحت مابٌن ()4125652.3
دٌنار كحد أدنى سنة (2002م)م  )29642097.1( ،دٌنار كحد أعلى سنة (2008م)  ،وبمتوسط سنوي بلغ
( )11221327.9دٌنار خبلل فترة الدراسة  ،أما نسب تطور قٌمة المبٌعات فقد شهد تذبذبا ً خبلل فترة
الدراسة  ،حٌث تراوح مابٌن ( )%62كحد أدنى سنة (2010م)  )%292( ،كحد أعلى سنة (2005م)
وبمتوسط نمو سنوي بلغ ( ، )%112.4وهذه النسبة تعتبر مرتفعة مقارنة بسنة األساس (2000م) .
أو نسبة المبٌعات إلى اإلنتاج  :مؤشر – 2
ٌوضح هذا المإشر أو النسبة ما تمثله المبٌعات نسبة إلى اإلنتاج .
وٌتم حساب هذا المإشر بالمعادلة التالٌة :
×100

المبٌعات
كمٌةاالنتاج
كمٌة

=نسبة المبٌعات إلى اإلنتاج

وٌمكن التعرف على نسبة المبٌعات إلى اإلنتاج بمصنع قرجً للسمٌد خبلل فترة الدراسة  ،من خبلل
البٌانات المدرجة بالجدول رقم ( )16والشكل البٌانً رقم (.)15
الجدول رقم ()16
نسب المبٌعات إلى اإلنتاج بالمصنع
(2010 – 2000م) خالل الفترة
الكمٌات باألطنان

السنة

كمٌة المبٌعات

كمٌة اإلنتاج

النسبة %

2000

73362.0

73252.3

100.1

2001

59634.2

62535.0

95.3

2002

53824.2

54602.4

98.6

2003

55388.1

56480.1

98

2004

57173.1

63165.9

90.5

2005

32982.6

33360.0

99

2006

35067.4

32765.8

107

2007

35034.4

30849.6

113.5

2008

26639.6

25759.1

103.4

2009

28369.0

28646.7

99

2010

22246.2

21865.9

101.7

المتوسط

100.5

المصدر  :إعداد الباحث من واقع التقارٌر السنوٌة إلدارة التخطٌط والتطوٌر بالشركة الوطنٌة للمطاحن واألعبلف المساهمة .
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الشكل البٌانً رقم ()15
نسب المبٌعات إلى اإلنتاج بالمصنع خالل الفترة
(2010 – 2000م)
إعداد الباحث بنا ًء على بٌانات الجدول رقم ()16

من خبلل دراسة وتحلٌل البٌانات الواردة بالجدول رقم ( )16والشكل البٌانً رقم ( )15تبٌن ما ٌلً :
أن نسب المبٌعات إلى اإلنتاج بمصنع قرجً للسمٌد قد اتسمت بالتذبذب خبلل فترة الدراسة  ،حٌث
تراوحت مابٌن ( )%95.3كحد أدنى سنة (2001م)  )%113.5( ،كحد أعلى سنة (2007م)  ،وفٌما ٌتعلي
بالمتوسط السنوي لهذه النسبة فقد بلغ ( )%100.5وهذه النسبة تعتبر مرتفعة بسبب شراء صندوي موازنة
األسعار لكل اإلنتاج من السمٌد  ،وإنتاج النخالة ٌتم توزٌعه على مصانع األعبلف بالشركة الوطنٌة للمطاحن
واألعبلف المساهمة  ،وبذلك فإن هذا المإشر نتائجه غٌر حاسمة فً عملٌة التقٌٌم خبلل فترة الدراسة.
مؤشر كفاءة اإلدارة :

ٌوضح هذا المإشر نصٌب الوحدة المباعة من المصروفات اإلدارٌة  ،فكلما انخفض نصٌب الوحدة
 ،كلما ٌشٌر ذلك إلى ارتفاع مستوى كفاءة اإلدارة ألنها تحقي المبٌعات بؤقل قدر من للمصارٌف اإلدارٌة
وٌتم حساب هذا المإشر من خبلل المعادلة التالٌة :
كفاءة

=

مإشر
السنة
2000

المصروفات اإلدارٌة
672195.9

صافً المبٌعات

مؤشر الكفاءة

5274742.3

0.13

اإلدارة
مصروفات االدارة
صافً المبٌعات

رقم

والجدول

والشكل

()17

()16

رقم

مإشر

ٌبٌن

اإلدارة

كفاءة

قرجً

بمصنع

خبلل

للسمٌد

الدراسة

فترة
.

رقم

الجدول
()17

كفاءة

مؤشر
اإلدارة بالمصنع

(2010 – 2000م)

خالل الفترة
القٌم بالدٌنار

2001

274818.9

5179869.1

0.05

2002

292288.1

4456771.8

0.06

2003

651711.9

21386972.0

0.03

2004

858029.5

24740280.5

0.03

2005

599591.8

12544409.3

0.05

2006

867992.1

12918370.7

0.07

2007

1062093.0

13976497.8

0.08

2008

1913553.0

29363813.2

0.06

2009

1076992.2

19821854.4

0.05

2010

1108441.3

12294272.5

0.09

المتوسط

0.063

المصدر  :من إعداد الباحث بنا ًء على القوائم المالٌة بالمصنع.
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الشكل البٌانً رقم ()16
(2010 – 2000م) مؤشر كفاءة اإلدارة بالمصنع خالل الفترة
إعداد الباحث بنا ًء على بٌانات الجدول رقم ()17

من خبلل دراسة وتحلٌل البٌانات الواردة بالجدول رقم ( )17والشكل البٌانً رقم ( )16تبٌن ما ٌلً :
إن نصٌب الوحدة المباعة من المصروفات اإلدارٌة تمٌز باالنخفاض خــبلل الفترة (2010 – 2000م)
حٌث تراوح ما بٌن ( )0.03كحد أدنى فً السنوات (2004 ، 2003م)  ،و( )0.13كحد أعلى فً سنة
(2000م) وبمتوسط سنوي بلغ ( ، )0.063وٌدل انخفاض نصٌب الوحدة المباعة على أن المصنع ٌحقي
المبٌعات بؤقل قدر من المصارٌف اإلدارٌة  ،حٌث لم ٌتجاوز نصٌب الوحدة المباعة من المصروفات
اإلدارٌة ( )%13من قٌمة المبٌعات فً المتوسط خبلل فترة الدراسة .

الخالصة ٌ :مكن تلخٌص أداء المصنع طبقا ً لمإشرات ومعاٌٌر المبٌعات وكفاءة اإلدارة فً األتً :
 1ـ ارتفاع نسبة تطور المبٌعات بالمصنع بنسبة ( )%112.4فً المتوسط  ،األمر الذي ٌشٌر إلى ارتفاع
مستوى األداء االقتصادي طبقا ً لهذا المإشر.
 2ـ ارتفاع نسبة المبٌعات إلى اإلنتاج بالمصنع بنسبة ( )%100.5فً المتوسط  ،وهذا بسبب شراء صندوي
موازنة األسعار لكل اإلنتاج من السمٌد  ،وإنتاج النخالة ٌتم توزٌعه على مصانع األعبلف بالشركة الوطنٌة
للمطاحن واألعبلف المساهمة  ،وبذلك فإن هذا المإشر نتائجه غٌر حاسمة فً عملٌة التقٌٌم خبلل فترة
الدراسة.
 3ـ انخفاض نصٌب الوحدة المباعة من المصروفات اإلدارٌة  ،حٌث لم ٌتجاوز ( )%13من قٌمة صافً
المبٌعات  ،األمر الذي ٌشٌر إلى ارتفاع مستوى األداء االقتصادي طبقا ً لهذا المإشر.

الفصل الرابع

النتائج والتوصٌات
أوالً  :النتائج

ثانٌا ً  :التوصٌات

أوالً  :النتائج
من خبلل البٌانات والمعلومات الواردة فً الدراسة فقد تم تلخٌص مجموعة من النتائج التً تتعلي بتقٌٌم
األداء االقتصادي لمصنع قرجً للسمٌد .
أ :نتائج تتعلق بتقٌٌم األداء االقتصادي باستخدام مؤشرات ومعاٌٌر اإلنتاج والطاقات اإلنتاجٌة :
 إن نسبة الطاقة الفعلٌة للطاقة المستهدفة بالمصنع  ،قد بلغت فً المتوسط ( %)74.3وهً نسبة مرتفعة إذاما قورنت بنسبة الطاقة الفعلٌة إلى الطاقة التصمٌمٌة  ،والتً بلغت فً المتوسط ( ،%)55.9ونسبة الطاقة
المستهدفة إلى الطاقة التصمٌمٌة  ،والتً بلغت فً المتوسط ( ، %)73.3وبذلك ٌتضح أن المصنع لم ٌتمكن
من تحقٌي المستهدفات فً اغلب سنوات الدراسة باستثناء السنوات (2004 ، 2000م)  ،والتً كانت فٌها
الطاقة الفعلٌة أكبر من الطاقة المستهدفة  ،مما ٌشٌر إلى انخفاض األداء االقتصادي طبقا ً لهذا المإشر.
اإلنتاجً :
ة
ب  :نتائج تتعلق بتقٌٌم األداء االقتصادي باستخدام مؤشرات ومعاٌٌر اإلنتاجٌة والكفاءة
 1ـ إن اإلنتاجٌة الكلٌة من اإلنتاج اإلجمالً بسعر السوي استطاعت تغطٌة تكالٌف اإلنتاج فً اغلب سنوات
الدراسة باستثناء سنة (2010م)  ،والكن نبلحظ من خبلل فترة الدراسة أن اإلنتاجٌة الكلٌة لعناصر اإلنتاج
من اإلنتاج اإلجمالً بسعر السوي قد شهدت انخفاض اغلب سنوات الدراسة مقارنة بسنة األساس  ،حٌث

سجلت نسبتها فً المتوسط ( )%119أو ما ٌعادل ( )%93من سنة األساس  ،مما ٌشٌر إلى انخفاض
مستوى األداء االقتصادي وفقا لهذا المإشر.
 2ـ إن اإلنتاجٌة الكلٌة من اإلنتاج الصافً بسعر السوي استطاعت تغطٌة تكالٌف اإلنتاج فً اغلب سنوات
الدراسة باستثناء سنة (2010م)  ،والكن نبلحظ من خبلل فترة الدراسة أن اإلنتاجٌة الكلٌة لعناصر اإلنتاج
من اإلنتاج الصافً بسعر السوي قد شهدت انخفاض اغلب سنوات الدراسة مقارنة بسنة األساس  ،حٌث
سجلت نسبتها فً المتوسط ( )%117أو ما ٌعادل ( )%92من سنة األساس  ،مما ٌشٌر إلى انخفاض
مستوى األداء االقتصادي وفقا لهذا المإشر.
 3ـ.انخفاض اإلنتاجٌة الكلٌة من صافً القٌمة المضافة خبلل فترة الدراسة ،حٌث بلغ المتوسط السنوٌلهذه
اإلنتاجٌة ( )%24أو ما ٌعادل ( )%60من سنة األساس  ،وبذلك لم تستطٌع هذه اإلنتاجٌة تغطٌـت تكالـٌف
اإلنتاج خبلل فترة الدراسة  ،مما ٌشٌر إلى انخفاض مستوى األداء االقتصادي طبقا ً لهذا المإشر.
 4ـ ارتفاع إنتاجٌة العامل من صافً القٌمة المضافة  ،حٌث بلغ متوسط هذه اإلنتاجٌة ( )36898دٌنار أو ما
ٌعادل ( )%165من سنة األساس خبلل فترة الدراسة  ،مما ٌشٌر إلى انخفاض المستوى االقتصادي
للمصنع طبقا ً لهذا المإشر .
 5ـ ارتفاع إنتاجٌة الدٌنار المنفي على عنصر العمل من صافً القٌمة المضافة  ،حٌث بلغ فً المتوسط
السنوي ( )4.6دٌنار ،أي اكبر من الواحد الصحٌحؤو ما ٌعادل  %135من سنة األساس  ،مما ٌشٌر إلى
ارتفاع المستوى االقتصادي للمصنع طبقا ً لهذا المإشر .
 6ـ انخفاضإنتاجٌة المستلزمـات السلعٌةمن صافً القٌمة المضافة خبلل فترة الدراسـة  ،حٌث بلغ المتوسـط
السنـوي لهذه اإلنتـاجٌة ( )0.29دٌنار أو ما ٌعادل ( )%59.3من سنة األساس  ،وهذه النسبة تعتبر
منخفضة وتدل على أن المصنع غٌر قادر على تغطٌة تكلفة عنصر المستلزمات السلعٌة من صافً القٌمة
المضافة خبلل فترة الدراسة.مما ٌشٌر إلى انخفاض مستوى األداء االقتصادي طبقا ً لهذا المإشر.
ممـا ٌشٌر إلى انخفـاض المسـتوى األداء االقتصادي للمصنع طبقا ً لهذا المإشر .
 7ـ إنتاجٌة المستلزمات الخدمٌة من صافً القٌمة المضافة خبلل فترة الدراسة استطاعت تغطٌة تكلفة
عنصر المستلزمات الخدمٌة من صافً القٌمة المضافة خبلل فترة الدراسة باستثناء سنة (2010م)  ،والكن

نبلحظؤن إنتاجٌة الدٌنار من المستلزمات الخدمٌة شهدت انخفاضا ً اغلب سنوات الدراسة مقارنة بسنة
األساس ،حٌث بلغ المتوسط السنوي لهذه اإلنتاجٌة ( )4.4دٌنار أو ما ٌعادل ( )%66.7من سنة األساس
ً
مقارنة بسنة األساس  ،مما ٌشٌر إلى انخفاض مستوى األداء االقتصادي طبقا
وهذه النسبة تعتبر منخفضة
لهذا المإشر.
ج  :نتائج تتعلق بتقٌٌم األداء االقتصادي باستخدام المؤشرات والمعاٌٌر المالٌة :
ً
مقارنة بالنسبة المعٌارٌة ()1:2مرة اغلب سنوات
 1ـ أنالمصنع لم ٌتمكن من تحقٌي نسبة سٌولة جٌدة
الدراسة  ،والتٌتعنً أن كل دٌنار من الخصوم مغطى بدٌنارٌن من األصول المتداولة .مما ٌشٌر إلى
انخفاض مستوى األداء االقتصادي طبقا ً لهذا المإشر .
ً
مقارنة بالنسبة المعٌارٌة ( )1:1مرة خبلل فترة
 2ـ اأنالمصنع لم ٌتمكن من تحقٌي نسبة السٌولة السرٌعة
الدراسة ،والتً تعنً أن كل دٌنار من الخصوم مغطى بدٌنار من األصول المتداولة .مما ٌشٌر إلى انخفاض
مستوى األداء االقتصادي للمصنع طبقا ً لهذا المإشر.
 3ـ انخفاض نسبة هامش صافً الربح خبلل فترة الدراسة  ،حٌث بلغ المتوسط السنوي ( )%22.2أو ما
ٌعادل ( )%62.6وهذه النسبة تعتبر منخفضة مقارنة بسنة األساس (2000م)  ،مما ٌدل على انخفاض
الكفاءة فً التعامل مع التكالٌف المتعلقة بالمبٌعات  ،األمر الذي ٌعكس انخفاض مستوى األداء االقتصادي
طبقا ً لهذا المإشر.
 4ـ انخفاض نسبة العائد على االستثمار خبلل فترة الدراسة  ،حٌث بلغ المتوسط السنوي لهذه النسبة
( )%28.7أو ما ٌعادل ( )%82وهذه النسبة تعتبر منخفضة مقارنة بسنة األساس (2000م)  ،مما ٌشٌر
إلى انخفاض مستوى األداء االقتصادي طبقا لهذا المإشر.
 5ـ إن نسب معدل دوران إجمالً األصول بالمصنع فً المتوسط فقد بلغ ( )2.4مرة خبلل فترة الدراسة
وهذا المعدل ٌعنً أن كل دٌنار مستثمر فً األصول ٌمكنه أن ٌحقي مبٌعات تقدربـ  2.4دٌنار فً المتوسط
مما ٌشٌر إلى ارتفاع مستوى األداء االقتصادي طبقا ً لهذا المإشر.
 6ـ إن المصنع قادر على تحوٌل المخزون السلعً إلى مبٌعات بمعدل ()12.1مرة سنوٌا ً  ،و ٌرجع السبب
فً ذلك إلىصندوي موازنة األسعار الذي ٌقومبشراءكامل اإلنتاج من السمٌد  ،وإنتاج النخالة ٌتم توزٌعه على

مصانع األعبلف بالشركة الوطنٌة للمطاحن واألعبلف المساهمة  ،وبذلك فإن هذا المإشر نتائجه غٌر
حاسمة فً عملٌة التقٌٌم.
د  :نتائج تتعلق بتقٌٌم األداء االقتصادي باستخدام المؤشرات والمعاٌٌرالمتعلقة بالمبٌعات وكفاءة
اإلدارة:
) %فً المتوسط خبلل فترة الدراسة ،مما ٌشٌر إلى  – 11ارتفاع قٌمة المبٌعات بالمصنع بما نسبته (12.4
ارتفاع مستوى األداء االقتصادي طبقا ً لهذا المإشر
 – 2كانت نسبة المبٌعات إلى اإلنتاج جٌدة وهً ( %)100.5فً المتوسط خبلل فترة الدراسة  ،إال أنه من
المبلحظ أن إنتاج المصنع من السمٌد ٌتم شرائه بالكامل من قبل صندوي موازنة األسعار  ،وكذلك إنتاج
النخالة ٌتم شرائه بالكامل من قبل مصانع األعبلف ،وعلى ذلك فان عملٌة التقٌٌم تكون غٌر حاسمة لهذا
المإشر.
 – 3ارتفاع مإشر كفاءة اإلدارة بالمصنع  ،حٌث لم ٌتجاوز نصٌب الوحدة المباعة من المصروفات
اإلدارٌة ( )0.063فً المتوسط من قٌمة المبٌعات خبلل فترة الدراسة  ،مما ٌشٌر إلى ارتفاع مستوى األداء
االقتصادي للمصنع طبقا ً لهذا المإشر .
الخالصة :
رغم وجود بعض المإشرات الغٌر حاسمة فً موضوع تقٌٌم األداء  ،إالأنمعظم النتائج تشٌر إلى انخفاض
فً مستوى األداء االقتصادي للمصنع  ،األمر الذي ٌإدي إلى قبول الفرضٌة التً بنٌة علٌها الدراسة وقبول
جزئٌاتها  ،والتً مفادها :
وجود انخفاض فً مستوى األداء االقتصادي لمصنع قرجً للسمٌد  ،وهذا االنخفاض ناتج عن :
طايت اإلنتاجٌة للمصنع .
 1ــ انخفاض فً استغبلل أو استخدام ال ا
 2ـ انخفاض صافً القٌمة المضافة المتولدة عن نشاط المصنع.
 3ـ انخفاض أرباحالمبٌعات بالمصنع.

ثانٌا ً :التوصٌات
بناء على النتائج التً تم ذكرها  ،فقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصٌات والمقترحات التً من
خبللها ٌمكن التغلب على المشاكل والصعوبات التً تواجه المصنع  ،ومن ثم تحسٌن األداء االقتصادي له
ومن أهم هذه التوصٌات والمقترحات ما ٌلً :
 - 1العمل على رفع مستوى الطاقة الفعلٌة للمصنع من خبلل األتً :
 القٌام بتطوٌر وتحدٌث اآلالت والمعدات الخاصة بالمصنع حتى تعمل بكامل طاقتها اإلنتاجٌة . العمل على توفٌر قطع الغٌار  ،ومستلزمات اإلنتاج فً الوقت المناسب . توفٌر موالدات كهربائٌة للمصنع  ،أو االتفاي مع شركة الكهرباءلضمان استمرار التٌار الكهربائً وذلكألجل التقلٌل من خسائر اإلنتاج .
 اإلسراع فً اإلفراج عن القمح داخل الموانً اللٌبٌة .– 2العمل على رفع اإلنتاجٌة الكلٌة لعناصر اإلنتاج بالمصنع  ،والتركٌز علً زٌادة صافً القٌمة المضافة
المتولدة عن نشاط المصنع من خبلل األتً :
 زٌادة كمٌات اإلنتاج و تخفٌض تكالٌف اإلنتاج وخاصا ً المستلزمات السلعٌة. تشجٌع العاملٌن بالصنع  ،من خبلل زرع روح التعاون بٌن اإلدارة واألفراد العاملٌن بالمصنع للحصولعلى أفضل إنتاج ممكن .
 – 3العمل على تقلٌل تكالٌف المستلزمات السلعٌة من خبلل تشجٌع المشارٌع الزراعٌة الوطنٌة لزراعة
القمح  ،والحد من استٌراده .
 –4العمل على استخدام األسالٌب العلمٌة الحدٌثة فً تخطٌط اإلنتاج  ،وذلك من خبلل :
 تحدٌد المستهدفات السنوٌة  ،بحٌث تتناسب مع القرارات واإلمكانٌات المتوفرة للمصنع حتى ال تتسعالفجوة بٌن المستهدف والفعلً .

 تشجٌع روح االبتكار والبحث لدى المنتجٌن  ،وخاصة حملة الشهادات العلٌا  ،لحل مشاكل اإلنتاجالتًتواجه المصنع .
– 6العمل على رفع إنتاجٌة رأس المال الثابت من صافً القٌمة المضافة  ،من خبلل رفع كفاءة األصول
والقٌام بعملٌة إحبلل وتطوٌر لؤلصول القدٌمة.
– 7العمل على تحقٌي نسبة سٌولة جٌدة من خبلل الوصول إلى النسبة المعٌارٌة ( )1:2مرة  ،وذلك لكً
ٌستطٌع المصنع منتسدٌد التزاماته فً وقت استحقاقها  ،وان ٌحتفظ بنسبة من األصول المتداولة (نقدٌة) لٌتم
توجهها نحو االستثمار.
 8ـ العمل على تحقٌي صافً هامش ربح مرضً ٌضمن استمرار المصنع ومساعدته على تجدٌد أصوله
والتوسع فً قدرته اإلنتاجٌة من خبلل تخفٌض تكالٌف المبٌعات بالمصنع.
 - 9االستمرار على زٌادة معدل دوران األصول بالمصنع  ،من خبلل زٌادة كمٌة وقٌمة المبٌعات  ،بما
ٌتناسب مع حجم األصول الموظفة .
 –10العمل على رفع كفاءة اإلدارة بالمصنع  ،وذلك من خبلل تخفٌض نصٌب الوحدة المباعة من
المصروفات اإلدارٌة .
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Abstract
Gurji factory for semolina is considered from the industrial
production units which included in the plans and programs of the
industrialization in Libya, where it works to provide and cover part of the
local demand of semolina, which is one of the local industries ,and
therefore , this thesis concerned with the issue of assessment the
economic performance of Gurji factory for semolina ,in order to identify
the extent of efficiency in the use of available resources, and recognize of
the shortcomings of the low level of production ,which is the low amount
of the annual target by applying some indicators and standards of
economic performance of industrial projects, this study has been built on
the basic hypothesis that: there is a decrease in the level of economic of
Gurji factory for semolina, this decrease is due to:
- A
decrease in the utilization and usage of production
capacities of the plant.
- A decrease in net value –added generated by the plant
activity.
- A decrease in the profits obtained from the factory sales.
The study was divided into a set of chapters, and studies, the
introductory chapter addressed the entrance of the study through a
review of its theoretical framework ,Chapter I : was allocated to shed
light on the subject of the Libyan Industries Development, where it
addressed the first topic: the basic concepts of economic development
of the importance of development ,and its objectives and constraints,
the second topic : is about the role of industry in economic
development, of the importance of industry and manufacturing

development ,and strategic industry in the Libyan economy through
economic plans, Chapter II: the concepts and indicators of economic
performance assessment, where it addressed the first part, the concept
of economic performance assessment and the importance of assessing
economic performance, its functions and objectives and how to assess
it and its types and the problems it faces, while the second topic
addressing, indicators and standards of economic performance, which
the most important are indicators and standards relating to production,
productivity capacities, and indicators and standards relating to
productivity and productivity efficiency, and indicators and standards
the financial aspects, and indicators and standards sales and
management efficiency, and the third chapter addressed: the
assessment of economic performance for Gurji factory for semolina,
where the first section addressed a Brief about the National Joint Stock
Company for Flour Mills and Feedstuff and for Gurji factory for
semolina, while the second topic addressed: the stages of production
and organizational structure in Gurji factory for semolina, the third
topic addressed: the application of indicators and benchmarks of
economic performance assessment the abovementioned on the data
and information relating to the plant and through the application of
these indicators and standards on data and information relating to
plant, the study has found a set of results that validate the hypothesis
that it was built and the validity of its partials, and the most important
of these results :
1- A decrease of utilizing the production capacities of the plant, where
the actual power not exceed all of the design and the target power, in
the medium energy (55.9%) , (74.3%) , respectively, indicating that the
plant was not able to exploit or use its productive energy fully during

the study period, which proves the initial partial validity of the study
hypothesis which states that (a reduction in the usage or exploitation of
production capacities of the plant) , which enhances the validity of the
main hypothesis of the study.
2- A reduction in the full productivity level of factors of production of
the net value added through all the years of study, where it did not
exceed an average (24%) or the equivalent (58%) of the base year,
which indicates a decrease in the net value-added generated by the
plant activity during the study period, which proves the second partial
validity of the main hypothesis of the study, which provides the (a
decrease in net value added generated by the factory activity) which
promotes the validity of the main hypothesis.
3- A
decrease in profit margin ratio, which did not exceed in the average,
(14.2%) or the equivalent (62.6%) from the base year, which proves the
third partial validity of the main hypothesis of the study, which provides
the (a decrease in obtained profits from the factory sales), which
enhances the validity of the main hypothesis.
And based on that, the study concludes to accept the main hypothesis
which the study built upon, namely, (there is a decrease in the
economic performance level for Gurji factory for semolina), and
therefore, the study suggests a set of recommendation and proposals
that would address and remedy the problems and difficulties facing the
plant, and the most important of these recommendation and
suggestions the following:
1. Work on enhancing the actual capacity level of the plant by the
following:

- To develop and modernize machinery and equipment for the plant, in
order to be operating at full production capacity.
- Work on the
provision of spare parts, and production requirements in a timely
manner.
- To speed up the release of wheat inside the Libyan ports .
2. Work
for raising the full productivity of production factors of factory, and
focus on increasing the net value-added generated by the plant activity
through the following :
- Increasing production volumes and lower production costs, specially
Accessories goods.
- Encourage the factory personnel, through sowing the spirit of
cooperation between management and factory personnel to get the
best possible production .

End of abstract,,,

