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 التً قامت بعدادهاالدراسة 

 / سعدٌة هالل حسن التمٌمًالدكتورة 

 نبذه تعرٌفٌة عن المصنع ....

كم ( جنوب مركز المحافظة وٌشؽل مساحة من  4ٌقع المصنع فً محافظة الدٌوانٌة وعلى بعد )

انشأ المصنع فً  . 2( م123241ومساحة االبنٌة والمسقفات ) 2م ( 303333االرض )

وبطاقة سنوٌة تبلػ  1/5/1797الفعلً فقد بدأ فً  باإلنتاج( تمت المباشرة 1793اوائل سنة )

 باإلضافة( ملٌون كتر طولً من االقمشة المتنوعة 41نمر مختلؾ )بطن من الؽز وال  0647

 ( الؾ بكرة خٌط .331الى انتاج )

عراقً حسب مار ورد فً تقرٌر دٌوان ( فقط دٌنار 3411271350وقد بلؽت كلفة االنشاء )

 والسوٌسرٌة واأللمانٌةوقد قامت مجموعة من الشركات االسبانٌة  1303الرقابة المالٌة لسنة 

( فضال عن وجود 1796بتجهٌز المكائن , حٌث كانت سنة تصنٌع معظم تلك المكائن فً )

نشاء المصنع فً ان الهدؾ ا 1773مكائن روسٌة الصنع تم تجهٌز المصنع بها خالل سنة 

الدٌوانٌة بسد حاجة السوق المحلٌة من االقمشة والؽزل القطنً والمخلوط ولدعم وتشجٌع 

زراعة القطن فً المحافظة المادة االولٌة الرئٌسٌة لهذه الصناعة اضافة الى المورد االقتصادي 

 واالجتماعً لسكان المنطقة .

مة عامة حٌث تم بٌع اسهم هذه وبقرار ارتجالً تحول الى شركة مساه 1774وفً عام 

ع بعدها ٌ% وتوقؾ الب 215المالٌة وبمزاٌده العلنٌة وبٌع  لألوراقالشركة فً االسواق بؽداد 

لالسهم وتم تحوٌل من شركة مساهمة المصنع تابع الى الشركة العامة للصناعات القطنٌة 

 )بؽداد(

للصناعات القطنٌة والحاقه  وتم فك ارتباط المصنع من الشركة العامة 25/0/2330وبتارٌخ 

بالشركة العامة للصناعات النسٌجٌة فً الحلة . علما ان هذه االجراءات ادت الى فقدان كثٌر 

من الفرص التً اتٌحت لبقٌة الشركات فً عملٌات التحدٌث والتخصٌصات المالٌة التً تكون 

 ؼالبا للشركة العامة فقط .

الصناعات النسٌجٌة الحلة وشركة واسط العامة واستنادا الى قرار مجلس الوزراء تم دمج 

والشركة العالمة للصناعات القطنٌة والصوفٌة وااللبسة الجاهزة ومصنع نسٌج الدٌوانٌة 

بشركة واحدة تسمى بالشركة العالمة للصناعات النسٌجة والجلدٌة ومقرها بؽداد ) الكرادة ( فً 

 . 2316بداٌة عام 

 لمصنع النسٌج القطنً فً الدٌوانٌة . الهٌكل التنظٌمً

المصنع قائمة على اساس هٌكلٌة تنظٌم معٌن / وهو بمثابة الخارطة التنظٌمة التً توضح فعالٌات  ادرأه

المصنع ونشاطات الرئٌسة مثل االنتاج التسوق والمالٌة واالفراد وٌوضح العالقة الوظٌفٌة بٌن االقسام  
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الشكل  ٌبٌنالمسؤولٌة ومراكز اتخاذ القرارات لتحقٌق اهداؾ المصنع .  المختلفة وبشكل الذي ٌحدد مواقع

( الهٌكلً التنظٌمً لمصنع نسٌج فً الدٌوانٌة ومن الهٌكل التنظٌمً ٌتضح بان المصنع ٌتكون من عده 1)

 .ادارات ذات اختصاصات مختلفة
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 مصنع الدٌوانٌة  اداءتحلٌل المؤشرات االقتصادٌة وتقوٌم 

 اوال / تحلٌل اهم المؤشرات االقتصادٌة 

قٌمته االنتاجٌة الصناعً /  / العاملٌنٌمكن لنا تحلٌل اهم المؤشرات االقتصادٌة باالعتماد )عدد 

( الى 1جمالٌة ٌشٌر الجدول )االقٌمة مستلزمات االنتاج والقٌمة المضافة والرواتب  / االجور 

فً المصنع بلػ  العالمٌننالحظ ان عدد  اذنٌة ان المؤشرات االقتصادٌة لمصنع نسٌج الدٌوا

( عامل 3931حٌث بلػ ) الالحقةثم حصلت زٌارة فً السنوات  2333( عامل فً عام 2516)

وٌعود سبب الزٌارة الحاصلة الى قرارات الدولة بخصوص اعادة المفصولٌن  2330فً عام 

اذا بلؽت  2315 -2311دة )والتعٌن ثم حصل انخفاض فً اعداد العاملٌن خالل الم السٌاسٌٌن

ثالثا والذي ٌنص ( 12( عامل وذلك ٌعود الى قانون التقاعد للمادة )1006( ب )2315عام )

رئٌس الجهة الؽٌر مرتبطة بوزارة احالة موظفً الشركات والدوائر  او انه لوزٌر المختص

دٌة خدمة ال تقل عن الممولة ذاتٌا ) الخاسرة ( لمده ثالث سنوات متتالٌة الى التقاعد اذا كان ل

 من شرط العمر. استثناء ( سنة 15)

وبمعدل ٌحقق سنوي  2334( الؾ دٌنار عام 1903653اما بالنسبة لقٌمة االنتاج فقد بلؽت )

% 56-( الؾ دٌنار وبمعدل نمو سنوي بلػ )300353% ثم اخ مسار سالبا لٌصل الى )0بلػ 

الدوائر الرسمٌة . وكان اكبر معدل نمو وذلك لعدم شمول كافة العاملٌن فً  2339( عام 

   % وذلك العام ثم التقاعد مع وزارة الصحة   132.0ب ) 2337سنوي االنتاج عام 

( لتصل 2315-2311بمنتوجات مصنع النسٌج الدٌوانٌة ثم اخذت باالنخفاض من خالل المدة )

%(  00.3-بلػ ) لإلنتاجوبمعدل نمو سنوي سالب  2315( الؾ دٌنار عام 13125الى )

والرواتب  لألجور%( اما بالنسبة  13.4-( بلػ )2315-2333) لسلسلة زمنٌة وبمتوسط 

بـ  2311( حٌث بلؽت عام 2311-2333فكانت هً االخرى منتجة نحو الزٌارة خالل المدة )

بعد  للمواطنٌن( الؾ دٌنار وهذا ٌعود الى قٌام الدولة برفع القدرة الشرائٌة 253031920)

( الؾ دٌنار عام 10636357اخذ بالتناقص لٌصل الى ) 2312ما بعد عام ا 2333عام 

2315 . 

تعد مؤشر معتمد التقٌٌم االي مشروع او منشأه  فأنهااما بالنسبة للقٌمة المضافة االجمالٌة 

( 106610حٌث بلػ ) 2335هناك تذبذب واضح حٌث سجلت اعلى قٌمة لها فً عام  ونالحظه

( 2597الى ) 2339% ( ثم انخفضت عام 134.3-ي سالب بلػ )الؾ دٌنار وبمعدل نمو سنو

% ( وذلك لعدم شمول كافة العاملٌن فً 133.3-سالب بلػ )الؾ دٌنار وبمعدل نمو سنوي 

( وبمعدل 2315-2330الدوام الرسمً وبعد ذلك اتخذت مسارا سالبا خالل السنوات التالٌة )

-2333سلسلة زمنٌة للمدة )وبمعدل متوسط ال 2315%( عام 33-نمو سنوي سالب )

حالة من التقلبات  ت من ذلك ان هذه المؤشرات اتخذ ونستخلص %( 1027-( بـ )2315

الحاصلة فٌها سنة بعد سنة مما ٌعكس ضعؾ القدرة من االنتفاع بها ولقد كانت هنالك 

 مسوؼات منطقٌة لهذا االنخفاض تتمثل فً عدم توفٌر الموارد االولٌة المحلٌة والمستوردة
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وانقطاع التٌار الكهربائً المستمر وتقادم اآلالت والمكائن وعدم توفٌر المواد االحتٌاطٌة 

 وإدارٌةوكذلك سادت خالل هذه المدة اضطرابات سٌاسٌة  وتوقؾ بعض الخطوط االنتاجٌة

للمعمل دورا فً خلق  االنفاقٌة فً عدم توجٌه التخصٌصات  الحكومٌة وفنٌة وكانت للسٌاسات 

هذه الصعوبات الكبٌرة وهذه جمٌعا ادت الى انخفاض مستوى االنتاج واالنتاجٌة فً المعمل 

 ألخرىونخلص من ذلك ان هذه المؤشرات اتخذت حالة من التقلبات الحاصلة فٌها ومن سنة 

فاض تتمثل مما ادى ضعؾ القدرة من االنتفاع بها ولقد كانت هنالك مسوؼات منطقٌة لهذا االنخ

فً عدم توفر الموارد االولٌة والمحلٌة والمستوردة وانقطاع التٌار الكهربائً المستمر وتقادم 

 .االحتٌاطٌة وتوقؾ بعض الخطوط االنتاجٌة  المواردوالمكائن وعدم توفر  اآلالت

  االقتصادٌة لمصنع نسٌج الدٌوانٌةالمؤشرات ( 1جدول رقم )

عدد  السنة 
 العاملٌن 

نتاج قٌمة اال
 بااللؾ 

معدل النمو 
السنوي 
للقٌمة 
 االنتاج 

االجور 
 وارواتب بااللؾ 

القٌمة  قٌمة مستلزمات االنتاج 
المضافة 
 االجمالٌة 

 

معدل النمو 
 السنوي
للقٌمة 

 المضافة

 
   الخدمٌة  السلعٌة     

2333 2516 1640353 _ 414733 3630940 179653 2150351- - 

2334 2407 1903653 0 503333 1532457 022641 544453- 9419- 

2335 3329 1117633 3911- 956390 997270 153604 106610 13413 

2336 3722 002733 2111- 937333 1363797 430291 006353- 59417- 

2339 2701 300353 56- 496333 237432 196107 2957 13313- 

2330 3931 612453 5919 1565051 1135473 164263 659333- 2372310- 

2337 3643 1242333 13210 2226337 1476636 239113 461947- 2719- 

2313 3490 1560933 2613 23434646 1307410 260597 07279- 0316- 

2311 3497 562753 6411- 253031920 1290733 139200 023241- 02117 

2312 3390 492353 1611- 25107069 1761402 535526 2324750- 9216- 

2313 2473 445353 519- 22734903 1431451 257311 1245912- 45319 

2314 2372 06433 0316- 17973309 624493 343633 001933- 2712- 

2315 1006 13125 0013- 10636357 371729 230603 573405- 33- 

         
 متوسط النمو السنوي

 -2333لسلسلة الزمنٌة 
2315 

41314 
 

  4715 
 

  41027- 
 

     
 المصدر /مصنع نسٌج الدٌوانٌة قسم الحسابات 

      

     

قٌمة -احتسبت القٌمة المضافة االجمالٌة =قٌمة االنتاج 
 مستلزمات االنتاج 

      

     

مقدار النسبة -معدل النمو السنوي =مقدار النسبة الحالٌة 
 133السابقة *السابقة /مقدار النسبة 

      

     

متوسط معدل النمو السنوي =مجموع معدالت السلسلة الزمنٌة 
 /عدد السنوات 
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 ثانٌا /تقوٌم االداء االنتاجً لمصنع نسٌج الدٌوانٌة 

ٌشكل مفهوم تقوٌم االداء اهتمام كبٌر من جانب المستوٌات االدارٌة المختلفة وتستوجب عملٌة 

تقوٌم االداء ضرورة لتحدٌد االهداؾ المرسومة لكل وحدة اقتصادٌة اوال, ثم وسائل تحقٌق 

االهداؾ المرسومة لكل وحدة اقتصادٌة ثانٌا / هذا ٌتطلب التعرؾ على سائر العملٌات االنتاجٌة 

تربط بٌن مختلؾ مراحل االنتاج والتواصل الى  التًوالوقوؾ على العالقات االقتصادٌة ا

 الخصائص النشاط االنتاجً الذي تمارسه الوحدة االقتصادٌة واثر ذلك على ادارتها .

ان عملٌة تقوٌم االداء هً اختٌار افضل طرٌقة لإلنتاج الذي ٌعنً اختٌار االسلوب السلٌم 

عن مدة سابقة , وهناك عدة  هاسالٌب متعددة وممكنة وقٌاس كفاءة اداءوالصحٌح من بٌن 

 معاٌر لتقوٌم االداء .

 معٌار الطاقات االنتاجٌة   -1

ان هدؾ جمٌع االنظمة االقتصادٌة هو استؽالل الطاقات االنتاجٌة بكفاءة عالٌة فً الوحدات 

النامٌة التً تعانً من تخلؾ  االقتصادٌة وتبرز اهمٌتها بشكل اكثر الحاحا فً اقتصادٌات الدول

اقتصادي واجتماعً خالل السنوات الطوٌلة الماضٌة فضال عن محدودٌة الموارد االقتصادٌة 

فٌها , ومن هنا تبرز اهمٌة الربط بٌن الطاقات االنتاجٌة وحسن استؽاللها والموارد االقتصادٌة 

 المتاحة وعدم االسراؾ باستخدامها .

ذلك القائمة والمستحدثة . القدرة االنتاجٌة المتوفرة فً المشروع بما وٌقصد بالطاقة االنتاجٌة 

والمستبعدة ضمن اسلوب انتاجً معٌن خالل مدة زمنٌة معٌنة وٌتم قٌاس هذه القدرة فً 

 :صورة ساعات عمل او وحدات انتاج او ؼٌر ذلك وهناك عدة انواع من الطاقة االنتاجٌة 

لك الطاقة التً تحدد من قبل المنشاة الصناعٌة هً ت :الطاقة االنتاجٌة التصمٌمٌة  - أ

فً ظروؾ توفر جمٌع مقومات العملٌات االنتاجٌة , اذا تمثل الطاقة القصوى 

للتجهٌزات بحسب تصمٌمها مع مراعاة الشروط الفنٌة والمتطلبات االخرى كتنظٌم 

شأ خطوط االنتاج ودرجة الحرارة والرطوبة ودرجة المهارة وهً الطاقة التً قد ٌن

 المشروع على اساسها .

 الطاقة االنتاجٌة المتاحة  - ب
تمثل القدرة على االنتاج وفق اضعؾ مرحلة او عملٌه انتاجٌة تأخذ بنظر االعتبار 

الموجودة والمتوفرة )المواد الخام واالدوات االحتٌاطٌة / الصٌانة  مكانات الظروؾ واال

واالدامة / ساعات العمل ( وتمٌز هذه الطاقة بعدم ثباتها واختالفها من مدة الى اخرى 

 بسبب التوقفات التً تحدث فً المنشاة وألٌمكن تجنبها .
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  الطاقة االنتاجٌة المخططة-ج

حصول علٌه من السلع والخدمات خالل مدة الخطة وهذه وتمثل كمٌة االنتاج المستهدؾ ال

الطاقة تعتمد على الطاقة التصمٌمٌة والطاقة المتاحه فً الوحدة االقتصادٌة وتاخذ بنظر 

وٌنبؽً عدم االبتعاد عن الطاقة االعتبار العوامل الداخلٌة والخارجٌة المحٌطة بالمشروع كافة 

الطاقتٌن التصمٌمٌة والمخططة او الفعلٌة فضال عن  التصمٌمٌة كثٌرا اذ ان عدم الموزانة بٌن

وجود فرق كبٌر بٌنهما ٌعبر عن ضعؾ االداء االقتصادي وان عدم استؽالل الطاقات االنتاجٌة 

بصورة جٌدة سٌودي الى عدم تحقٌق ربحٌة الوحدة االقتصادٌة وبالتالً تكون عبئا ثقٌال على 

 االقتصاد القومً .

  الفعلٌة الطاقة االنتاجٌة  -د

تعنً الطاقة االنتاجٌة الفعلٌة كمٌة االنتاج الفعلً المتحققة اي الطاقة االنتاجٌة المستؽلة فعال 

ومن هذه هذه المستوٌات المختلفة من الطاقة ٌمكن لنا ان نتعرؾ على خالل مدة زمنٌة معٌنة 

ن خاللها على نسب االستؽالل ونسبة االنتفاع ونسبة التنفٌذ كونها مؤشرات ٌمكن التعرؾ م

 كفاءة االداء باستخدام الطاقة االنتاجٌة وعلى النحو االتً :

 نسبة استغالل الطاقة  اوال  /

بٌن الطاقة الفعلٌة والطاقة التصمٌمٌة او الطاقة المتاحة اذ ٌعبر هذا المؤشر وتعكس العالقة 

النسبة ٌدل على كفاءة عن مدى االنتفاع من الطاقة التصمٌمٌة واستؽاللها  وان ارتفاع هذه 

 االداء االقتصادي للمصنع .

 %133نسبة استؽالل الطاقة = الطاقة الفعلٌة /الطاقة المتاحة *

 ثانٌا / نسبة االنتفاع 

وتمثل العالقة بٌن الطاقة المخططة والطاقة التصمٌمٌة او المتاحة اذ ٌعبر هذا المؤشر على 

 المدى الذي سٌتم االنتفاع به من االمكانات المتاحة فً المشروع 

 . %133نسبة االنتفاع = الطاقة المخططة/ الطاقة المتاحة * 

 لٌة والمخططة ثالثا / نسبة التنفٌذ تشٌر الى العالقة بٌن الطاقة الفع 

تعكس قدرة المنشاة الصناعٌة فً تنفٌذ اهداؾ الخطة الى اي مدى حدوث انسجام فً سٌر 

 تنفٌذ الخطة مع اهدافها .

 %133نسبة التنفٌذ = الطاقة الفعلٌة / الطاقة المخططة *
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( الؾ متر 43653اذ بلؽت ) (2330-2336( ان الطاقة التصمٌمٌة ثابنه للمدة )2ٌالحظ الجدول رقم )

(الؾ متر  طولً فً حٌن كانت الطاقة 19323( اذ بلؽت ) 2315 -2337طولً وكذلك بالنسبة للمدة )

-2314( الؾ متر طولً لعامً )4333( وب )2330-2336( الؾ متر طولً للمدة )32533المتاحة )

%وهً 6وبنسبة استؽالل  2336(الؾ متر طولً عام 1762(على التوالً .الطاقة الفعلٌة بلؽت ) 2315

, 0%من الطاقة االنتاجٌة معطلة وؼٌر مستؽله وبنسبة تنفٌذ بلؽت74نسبة متدنٌة وهذا ٌعنً ان اكثر من 

 219وبنسبة استؽالل من الطاقة  2339(الؾ متر طولً عام  063% فً حٌن بلؽت الطاقة الفعلٌة )21

لة وؼٌر مستؽلة .وقد كان  المعمل فً تلك السنه %من الطاقة االنتاجٌة معط70%وهذا ٌعنً ان اكثر من 

بلؽت 2313% وفً عام 713شبه متوقؾ عن العمل واعداد العاملٌن المشتؽلٌن فعلٌا اقل وبنسبة تنفٌذ 

%من الطاقة االنتاجٌة معطلة 03%اي ان 2311( الؾ متر طولً وبنسبة استؽالل 3406الطاقة الفعلٌة  )

% اي ان المعمل 3193%وبنسبة تنفٌذ 2215د بلؽت الطاقة الفعلٌة فق 2315وؼٌر مستؽلة اما فً عام 

وعدم توفر االدوات االحتٌاطٌة  متوقؾ عن العمل السباب اهمها تتعلق بتقادم االالت والمكائن فنٌا  واقتصادٌا

ه الكهربائً وعدم وجود دعم مالً من قبل الدولة لهذوالمواد االولٌة السٌما مادة القطن وانقطاع التٌار 

 القطاعات االنتاجٌة.

 (الطاقات االنتاجٌة لمصنع نسٌج الدٌوانٌة وحدة القٌاس)الف متر طولً(2جدول رقم )

 

 

 

 

 الطاقة التصمٌمٌة -( أ2شكل )

 السنة 
الطاقة 

 الطاقة المتاحة  التصمٌمٌة 
الطاقة 

 الطاقة الفعلٌة  المخططة 
ع نسبة االنتفا

% 
نسبة استغالل 

 نسبة التنفٌذ % الطاقة %

2006 40650 32500 9000 1962 2777 6 2178 

2007 40650 32500 9250 863 2875 277 973 

2008 40650 32500 9500 1361 2972 472 1473 

2009 17320 17320 13000 2760 7571 1579 21,,2 

2010 17320 17320 13000 3486 7571 2071 2678 

2011 17320 13856 4000 1249 2878 9 3172 

2012 17320 13856 4000 1049 2878 775 2672 

2013 17320 13856 4000 990 2878 771 2477 

2014 17320 4000 4000 192 100 478 478 

2015 17320 4000 3200 2275 80 0756 077 

    
 المصدر 

    
 مصنع نسٌج الدٌوانٌة /قسم التخطٌط والمتابعة 

    

حسبت تسبة استغالل الطاقة =الطاقة الفعلٌة /الطاقة المتاحة 
×100 

    
 100×نسبة االنتفاع =الطاقة المخططة /الطاقة المتاحة 

    
 100×نسبة التنفٌذ=الطاقة الفعلٌة /الطاقة المخططة 

    
  حسبت النسب انفا من قبل الباحثة 
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 الطاقة المتاحة –ب 
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 الطاقة الفعلٌة  –د 

 

 

 

 

 

 

   السنة

2000
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2008

2010

2012

2014

2016

1962 863 1361 2760 3486 1249 1049 990 192 2275 
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  السنة

   السنة
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 معٌار االنتاجٌة  -2

ان معٌار االنتاجٌة من المعاٌٌر االساسٌة لتقٌم كفاءة عوامل االنتاج التً تستخدم فً العملٌة 

االنتاجٌة وٌمكن تعرٌؾ االنتاجٌة بانها العالقة بٌن حجم المخرجات من السلع والخدمات وبٌن 

 (  (in  putحجم المدخالت التً استخدمت فً انتاجها  بمعنى اخر العالقة بٌن المدخالت  

( وٌعد قٌاس االنتاجٌة من االمور المهمة فً كل المجتمعات out  putوالمخرجات ) 

الراسمالٌة واالشتراكٌة التً ٌهدؾ كل منها الى خفض التكالٌؾ الى اقل حد ممكن للوصول الى 

اقصى اشباع ممكن سواء تبلور ذلك االشباع فً ربح محاسبً محقق او ربح اجتماعً او 

 زٌادة دخل ... الخ 

فً االنتاجٌة ومعدله على فاٌة االنتاجٌة بطرٌقة نسبٌة  تارٌخٌا تعكس مدى التحسن كوتقاس ال

مدى السنٌن وتنموٌا تقاس بما وصل الٌه القطر المعنً بالقٌاس الى الدولة المتقدمة صناعٌا 

وتمثل االنتاجٌة العالقة بٌن المدخالت والمخرجات وهذه العالقة قد تكون كلٌة او جزئٌة وللحكم 

 ٌارٌن لالنتاجٌة .على اداء المشروع باستخدام مؤشر االنتاجٌة ٌمكن التمٌزبٌن مع

 االنتاجٌة الكلٌة  -ا

ان هذا المعٌار ٌوضح العالقة بٌن كمٌة او قٌمة االنتاج والمستلزمات المستخدمة فً العملٌة 

االنتاجٌة فً صورتها الكلٌة وٌعد من اهم المعاٌٌر التً ٌمكن االعتماد علٌها فً دراسة وقٌاس 

نتاجٌة الكلٌة من خالل قسمة االنتاج على عوامله كفاءة االداء فً الوحدات االنتاجٌة /وتقاس اال

 وفق الصٌؽة االتٌة :

 االنتاجٌة =اللمخرجات / المدخالت = الناتج /عوامل االنتاج المستخدمة 

وٌمكن اعتبار االنتاجٌة الكلٌة مؤشرا لقٌاس كفاءة الوحدة االقتصادٌة كلها ومن خالل مقارنتها 

 تلك الوحدة االقتصادٌة نحو ااالفضل اوال . لسلسلة زمنٌة معٌنة ٌتضح اداء تطور

 الجزئٌةاالنتاجٌة  –ب 

وهً تعبر بٌن الناتج  وعامل انتاجً واحد كالعمل او رأس المال او الموارد وٌمكن التعبٌر 

 عنها على وفق الصٌؽة االتٌة :

االنتاجٌة الجزئٌة = كمٌة او قٌمة االنتاج /كمٌة او قٌمة احد عوامل االنتاج وتبرز اهمٌة 

االنتاجٌة الجزئٌة من خالل كونها تعبر تعبٌرا دقٌقا وأكثر تفصٌال النتاجٌة عوامل االنتاج ولهذا 

عن طرٌق فٌتم اللجوء الى االنتاجٌة الجزئٌة للتعبٌر عن قٌاس معٌار االنتاجٌة وٌتم ذلك اما 

التعرؾ عللى انتاجٌة العمل ,انتاجٌة االجر او انتاجٌة ساعة العمل وتعبر انتاجٌة العمل عن 

عطاء العمل االجتماعً وفعالٌته فً عملٌة االنتاج وٌعبر عنها بكمٌة المنتجات التً ٌنتجها فً 
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اذ الشتراكً وحدة زمن العمل ,ومما الشك فٌه ان انتاجٌة العمل تحظى بأهمٌة خاصة فً الفكر ا

ٌنظر فً هذا الفكر الى العمل باعتباره القوة االنتاجٌة االساسٌة ان لم تكن الوحٌدة او بعبارة 

اخرى فان المعنى االقتصادي للقوى االنتاجٌة فً هذا الفكر هو تلك القوى القادرة على خلق قٌم 

 جدٌدة والٌستطٌع تحقٌق ذلك ؼٌر عنصر العمل .

عل جملة من المقومات والدعائم االساسٌة والبد ان اهمٌة القٌاس وٌعتمد معٌار االنتاجٌة 

 ماٌاتً : المقوماتالدقٌق وصوال الى النتائج الصحٌحة والدقٌقٌة ,واهم هذه 

 أوال : وجود تخطٌط للقوى العاملة بشكل علمً ومدروس .

ٌن ثانبا : مكونات ونسب هٌكل العمالة ومدى اعتمادها على العمال والفنٌٌن والماهر

 والتدرٌسٌن .

ثالثا : نظام الحوافز واالجور ومدى ربطها بزٌادة االنتاج واالنتاجٌة سواء كان بشكل فردي او 

 جماعً .

 رابعا : العماله االجنبٌة وثقلها ضمن اجمالً القوى العاملة سواء من حٌث العدد او االجور .
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 انتاجٌة العامل فً مصنع نسٌج الدٌوانٌة

(اتجاهات تطور انتاجٌة العامل فً مصنع نسٌج الدٌوانٌة ففً عام 3الجدول رقم )ٌوضح 

(الؾ دٌنار ثم تلتها انخفاضات مستنرة حتى 65511بلؽت انتاجٌة العامل الواحد ) 2333

 -2314دٌنار لعامً  الؾ( 514(  ,) 3611(الؾ دٌنار والى )16412الى ) 2330وصلت عام 

على التوالً وٌمكن ارجاع ذلك الى عدة اسباي منها احالة الكثٌر من العاملٌن على  2315

وذلك اثر على انتاجٌة العامل الواحد واالندثارات السنوٌة ,تكدس البضاعة  الوطنٌة التقاعد 

ة ,وارتفاع تكلفة بسبب ؼزو البضاعة االجنبٌة ,وندرة المواد االولٌة وعدم وجود مواد احتٌاطٌ

المواد االولٌة عشرة اضعاؾ المواد السابقة وقدم المكائن وعدم اجراء اي تحدٌث للمصنع 

 .(3كما موضح بالشكل رقم )وعدم وجود دعم من قبل الدولة للصناعة الوطنٌة 

 

 (بااللؾ دٌنار)انتاجٌة العامل فً مصنع نسٌج الدٌوانٌة ( 3جدول رقم )

 العاملٌن عدد قٌمة االنتاج السنة
معدل انتاجٌة العامل 

 الواحد بالؾ دٌنار

2333 1640353 2516 65511 

2334 1903653 2407 91514 

2335 1117633 3329 33615 

2336 002733 3722 22511 

2339 300353 2701 13313 

2330 612453 3931 16412 

2337 1242333 3643 34112 

2313 1560933 3490 45113 

2311 562753 3497 16110 

2312 492353 3390 13719 

2313 445353 2473 19015 

2314 06433 2372 3611 

2315 13125 1006 514 

 المصدر : مصنع نسٌج الدٌوانٌة / قسم التخطٌط والمتابعة

 مصنع نسٌج الدٌوانٌة / قسم الحسابات 

 

 بااللف دٌنار()معدل انتاجٌة العامل  (3)شكل رقم 
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 2333(ان فً عام 4ٌوضح الجدول رقم )اما تطور انتاجٌة العامل بالمتر الطولً 

(متر طولً ثم توالت االنخفاضات حٌث بلؽت عام 145517بلؽت انتاجٌة العامل الواحد  )

ر طولً وهذا ٌعود الى انخفاض كمٌة االنتاج المحقق فعال السباب منها (مت36410ب) 2330

ارتفاعا  2313ان ٌقابلها زٌادة فً كمٌة االنتاج ثم ارتفعت عام مضاعفة اعداد العاملٌن دون 

(متر طولً وهذا ٌدل على كفاءة االداء 133213ملحوظا حٌث بلؽت انتاجٌة العامل ب )

-2311واالستفادة من مهارة العاملٌن لتحقٌق زٌادة ملموسة فً كمٌة االنتاج وخالل المدة )

(متر طولً عام  1212ولً باالنخفاض لتصل الى )(استمرت انتاجٌة العامل للمتر الط 2315

 . (4)رقمالشكل سباب ورد ذكرها سابقا وكما موضح بوذلك ال 2315

 

 

 

 

 

 انتاجٌة العامل فً مصنع نسٌج الدٌوانٌة )للمتر الطولً ( (4)جدول رقم 

2003 
2004 

2005 
2006 

2007 
2008 

2009 
2010 

2011 
2012 

2013 
2014 

2015 

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

65571 71574 33675 22571 13073 16472 34172 45170 16178 13977 17875 3671 574 

 السنة

 السنة
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   وحدة القٌاس متر طولً                              

 عدد العاملٌن  كمٌة االنتاج /متر  السنة
معدل انتاجٌة العامل 
 الواحد بالمتر الطولً

2333 3663333 2516 145517 

2334 3759333 2407 150710 

2335 2400333 3329 94910 

2336 1762333 3722 53312 

2339 063333 2701 20715 

2330 1361333 3931 36410 

2337 2963333 3643 95012 

2313 3406333 3490 133213 

2311 1251333 3497 35716 

2312 1347333 3390 31315 

2313 707333 2473 37619 

2314 172333 2372 0313 

2315 23333 1006 1212 

 المصدر مصنع نسٌج الدٌوانٌة / قسم التخطٌط والمتابعة
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 معدل االنتاجٌة العامل متر طولً ( 5شكل رقم )
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ر الى حالة المكائن العاملة فً مصنع نسٌج الدٌوانٌة مع العلم ان ٌفٌش (5اما الجدول رقم )

حٌث ان عدد المكائن الصالحة  1796قدٌمة نسبٌا ,سنة الشراء لها سنة اؼلب هذه المكائن 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

145579 158978 74778 50072 28975 36478 75872 100273 35976 31075 39677 8073 1272 

 معدل االنتاج

 السنة 
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( ماكنة 24اما المستهلكة فهً )(ماكنة 27(ماكنة والعاطلة بحدود )234للعمل فً قسم الؽزل )

 (ماكنة . 74والمعدة للشطب بحدود )

 (912( ماكنة والمكائن العاطلة ) 051ود )اما قسم النسٌج ان المكائن الصالحة للعمل بحد

(ماكنة ,اما قسم  63ماكنة والمتوسطة العامله بدون نوعٌة ) ( 43ماكنة والمكائن المستهلكة )

 (ماكنة . 16(ماكنة اما العاطلة عن العمل ) 15عمل )التكملة المكائن الصالحة لل

 حالة المكائن العاملة فً مصنع نسٌج الدٌوانٌة( 5)جدول رقم 

 القسم
المكائن 

 المكائن العاطلة الصالحة للعمل
المكائن 
 المستهلكة

المكائن المعدة 
 للشطب

المتوسط 
العاملة بدون 

 المجموع الكلً نوعٌة

 الؽزل

234 27 24 74  351 

 النسٌج

051 912 43  

63 

1666 

 التكملة

15 16  

  

31 

 

 المصدر مصنع نسٌج الدٌوانٌة / قسم التخطٌط والمتابعة

 

 

 2015(الى موقف المكائن التً تعمل بشكل جٌد  لعام  6وٌشٌر الجدول رقم )

(ماكنة ،وقسم النسٌج بلغ مجموع المكائن التً تعمل  173فً قسم الغزل ب )

(ماكنة وقسم التكملة /تم ازالة المكائن فٌه وهو فً دور  630بشكل جٌد ب )

تعمل بشكل جٌد (ماكنة  83التاهٌل ، اما قسم الخٌاطة فهو ٌضم حوالً )

 تنوعت مابٌن ماكنة ندافة ،مقص ،ماكنة خٌاطة .
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 2015(موقف المكائن للعام 6جدول رقم )

 

 المصدر / مصنع نسٌج الدٌوانٌة / قسم التخطٌط والمتابعة

 مالحظة / تم ازالة المكائن فً قسم التكملة وهً فً دور التاهٌل

 

  الحالة العدد اسم الماكنة القسم

 الغزل
 
 
 
 
 

 ماكنة نفاشات
 ماكنة كرد

ماكنةةةةة    سةةةةحب 
 اولً

 ماكنة برم
 ماكنة زوي

 ماكنة تمشبط
ماكنةةةةةة تحضةةةةةٌر 

 الملفات

 R.Fماكنة غزل
 O.Eغزلماكنة 

 المجموع

4 
48 
11 
 
8 
4 

10 
2 

44 
42 

173 

 تعمل بشكل جٌد
= 
= 
 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

 النسٌج
 
 
 
 

ماكنةةةةةةةةة نسةةةةةةةةٌج 
 بٌكانول

 CTBماكنة نسٌج

ماكنةةةةةةةةة نسةةةةةةةةٌج 
 بٌكانول جدٌدة

 المجموع

576 
 

24 
30 
 

630 

تعمةةةةةةةل بشةةةةةةةكل 
 جدٌد

= 
= 

 
 الخٌاطة

 
 
 

 ماكنة ندافة
 مقص

ماكنةةةة خٌاطةةةة 
 متنوعة

 المجموع

1 
2 

80 
 
 

83 

 تعمل بشكل جٌد
= 
= 
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 المعوقات والمشاكل التً تواجه مصنع نسٌج الدٌوانٌة

التكالٌؾ زٌادة اعداد العاملٌن فً المصنع وما ٌترتب على ذلك من ضؽوط كبٌرة على  -1

حٌث ٌعانً المصنع من وجود اعداد كبٌرة فائضة عن العمل مما ٌوثر سلبٌا على 

 االنتاج والقٌمة المتحققة .

واقتصادٌا اضافة الى استبدال معظم اجزائها بمواد تقادم المكائن واندثارها فنٌا  -2

 لها .احتٌاطٌة بدٌلة صنع محلً كون الفترة السابقة لم ٌتم استٌراد اي مواد تخصصٌة 

عدم توفر ظروؾ العمل الجٌدة داخل االقسام وخاصة قسم الؽزل الذي ٌفتقر الى اجهزة   -3

تكٌٌؾ وذلك لوجود شعب تحتاجالى حرارة وقسم من الشعب تحتاج الى رطوبة وكذلك 

ٌفتقر هذا القسم الى المشارٌع المهمة مثل مشروع المحلج لعدم توفر االمكانٌات المالٌة 

 له .

 اد االولٌة وخاصة مادة القطن .عدم توفر المو -4

رداءة الخامات المنتجه فً قسم الؽزل من ؼزول والمستخدمة فً العملٌة االنتاجٌة  -5

 بسبب تقادم مكائن الؽزل ورداءة المادة االولٌة لالقطان .لقسم النسٌج 

صعوبة اٌجاد اصناؾ اقمشة منافسة لما موجود فً االسواق المحلٌة وهذا ٌعود الى  -6

 االستٌراد المفتوح التً تنتهجها وزارة التجارة .سٌاسة 

استخدام مواد كٌماوٌة واصباغ بدٌلة من مناشى شرقٌة وذلك الرتفاع اسعار المنشا  -9

 االصلً .

استمرار انقطاع التٌار الكهربائً وعدم وجود بدائل اخرى ٌمكن االستفادة منها فً هذا  -0

 المجال .

من االقمشة وباسعار زهٌدة ومنافسة لمنتوج  اؼراق السوق المحلٌة بالمنتوج االجنبً -7

 المحلً لعدم تفعٌل قانون حماٌة المنتوج الوطنً .

ٌعانً المصنع من عدم االهتمام بالتعبئة والتؽلٌؾ للمنتجات وقلة الدعاٌة  -13

,وعدم االهتمام بالتسوٌق ودعمه باالختصاص فً مجال واالعالن عن المنتجات 

 التسوٌق .
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 والمعالجات المقترحةالحلول  

اعادة تو زٌع العاملٌن الفائضٌن بٌن دوائر  وموسسات الدولة االخرى واعتماد  -1

 العماله الكفؤة .

فتح معامل اخرى مصؽرة مثا معامل مقترحة وهً نسٌج خٌط حٌاكة او خٌط فانٌال  -2

ظر او معامل تنتج مادة ؼٌر نسٌجة مثل الكانس او الكمامات او المٌاه المعدنٌة ,والن

 الى مشروع المحلج فً قسم الؽزل .

وجود مساحات كبٌرة داخل المصنع ٌمكن ان تكون حافزا لقٌام مشارٌع مقترحة  -3

 كثٌرة للقطاع الخاص والعام .

 تجدٌد وتحدٌث خطوط انتاجٌة بتكنولوجٌا جدٌدة وحسب ماهو موجود فً العالم . -4

والسٌطرة النوعٌة للسٌطرة على  حماٌة المنتوج الوطنً وتفعٌل عمل التقٌس -5

 نوعٌة البضائع الواردة .

االعتماد على الخامات المستخدمة فً العملٌة االنتاجٌة ذات النوعٌة الجٌدة ذات  -6

 مناشىء عالمٌة معروفة .

 اعتماد نطام الحافز للوصول الى الطاقات التصمٌمٌة كما ونوعا . -9

 االنتاجٌة .اعداد خطط تدرٌب الكوادر الموجودة فً االقسام  -0

 اعتماد برامج الصٌانة الدورٌة والعامة لؽرض الحفاظ على المعدات وتحسٌن اداها . -7

البحث عن االسواق لتصرٌؾ المنتجات فً القطاع الحكومً والخاص عبر انتاج  -13

 اقمشة لسد حاجة المؤسسات فً القطاع الخاص والعام .

تشكٌل لجان من  محاولة طرح االفكار الناجحة التً تخدم المصنع من خالل -11

 المتخصصٌن وامكانٌة تنفٌذها حسب االولٌة .

الزام الوزارات االخرى فً الشراء من شركات وزارة الصناعة وتالمعادن  -12

وخصوصا فٌما ٌتعلق بالتجهٌزات الطبٌة وبدالت القوات المسلحة وقوى االمن 

 الداخلً .

ن المكائن قدٌمة قسم الؽزل بحاجة الى خط متكامل فً جمٌع الشعب االنتاجٌة كو -13

ولم ٌجري اي تحدٌث او تطوٌر لها ونوعٌة االنتاج ردٌئة لذلك فهو ٌحتاج الى قسم 

انتاجً جدٌد ابندأ من النفاشات  والكراد والسحب والبرم والؽزل النهائً النتاج 

 ؼزول بنوعٌة جٌدة تناسب الخطوط االنتاجٌة الحدٌثة .

 

 

 


