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 التقییم االقتصادي للمنشآت الصناعیة الصغیرة في القطاع الخاص 
 ) 2015-2009للمدة (في العراق 

 
 شروق عباس مرزا

 كلیة علوم الحاسوب وتكنولوجیا المعلومات / جامعــة واســـــــط
 

 الملخص 

للمنشآت الصناعیة الصغیرة في القطاع  االقتصاديدف ھـذه الدراسـة إلى كیفیـة تقیـیم األداء تھ
القیمة المضافة واإلنتاجیة والتي تم بیانھا وتحلیلھا عن طریق قیم اإلنتاج مـن حیـث الخاص 

، حیـث تضـمن اإلطـار النظــري وقیم مستلزمات اإلنتاج وعدد المنشآت والعاملین وأجورھم 
ووظائف وأھداف تقییم األداء  ــن تعــاریفم تقییم األداءلھــذه الدراســة مفــاھیم عامــة حـول 

كما تناول اآللیة التي تضمنتھا ھذه المنشآت والمشاكل  وأنواع مؤشرات ومعاییر التقییم 
تضمن التقییم االقتصادي لھذه المنشآت ، أما الجزء التطبیقي والمعوقات التي تتعرض لھا 

القیمة المضافة حسـاب مؤشـرات  مـن خـالل )2015 – 2009 المدة (خالل الصناعیة الصغیرة 
 واإلنتاجیة،وخاتمة البحث بجملة من االستنتاجات والمقترحات.

Abstract  

This study aims to how the economic performance evaluation of small 
industrial enterprises in the private sector in terms of value added and 
productivity that have been described and analyzed based on the production 
and output values kits values and the number of employees and wages and 
included theoretical framework for the study general concepts about the 
performance of the definitions of the functions and objective of the 
performance evaluation rating and the types of indicators and evaluation 
criteria also discussed the mechanism contained in these facilities and the 
problems and obstacles faced by either section applied to ensure the economic 
evaluation of the performance of small industrial enterprises during the period 
(2009 – 2015) within the private sector in Iraq through the indices added value 
and productivity calculation and conclusion find a set of conclusion and 
recommendations.   
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 -المقدمة:

 ً  المنشآتما یتعلق منھا بالقطاع الخاص من تعد المنشآت الصناعیة الصغیرة وخصوصا
ومھم في عملیة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة  اعیة المھمة، لما لھا من دور أساسالصن

من خالل قدرتھا على امتصاص البطالة وذلك بتوفیر فرص العمل للعاطلین، فضالً عن أن 
ً على تشجیع االستثمار تكالیفھا تكون أقل مم ا ھو علیھ في المنشآت الكبیرة وتساعد أیضا

المحلي في إقامة وتطویر مشاریع صناعیة أخرى بما یتالءم مع األوضاع االقتصادیة 
 والسیاسیة واالجتماعیة التي یمر بھا البلد. 

منشآت التقییم االقتصادي یعكس واقع الینطلق البحث من فرضیة مفادھا أن   -فرضیة البحث:
القطاع الخاص معتمداً على بعض المعاییر االقتصادیة التي تساھم  الصناعیة الصغیرة في

في تحدید أداء ھذه المنشآت من حیث االستخدام األمثل للموارد واإلمكانیات المتاحة لھا أم 
 وجود انحرافات واختالالت تؤدي إلى سوء استخدام ھذه الموارد واإلمكانیات .

تتلخص المشكلة في ضعف أداء المنشآت الصناعیة الصغیرة التابعة للقطاع  -مشكلة البحث:
بسبب المشاكل والمعوقات التي  )2015 -2009العراق خالل مدة الدراسة ( الخاص في

الخاص في تطویر  ، وھذا یبین اإلمكانیات المحدودة للقطاعیعاني منھا القطاع الصناعي
 .ق عملیة التنمیة االقتصادیةوضعف مساھمتھ في تحقی القائمة الصناعات

یتحدد الھدف في التقییم االقتصادي للمنشآت الصناعیة الصغیرة من خالل   -ھدف البحث:
الوصول إلى الصعوبات معرفة ماھیة تقییم األداء والمؤشرات والمعاییر المستخدمة، بغیة 

والمشاكل التي تواجھ ھذه المنشآت ضمن القطاع الخاص وكیفیة تحدید نقاط الضعف  
 لكشف االختالالت ومن ثم معالجتھا لتطویر ھذه المنشآت في القطاع الخاص.  

من خالل الصعوبات والمعوقات التي تتعرض لھا المنشآت الصناعیة الصغیرة  -خطة البحث:
اص، لذا یجب النھوض بھا من أجل تحقیق أھدافھا، وھذا ما سوف یتم في القطاع الخ

 -توضیحھ في المباحث الثالث اآلتیة:
 . ماھیة تقییم األداء االقتصادي.1
 المشاكل والمعوقات). -الصغیرة في القطاع الخاص (اآللیة الصناعیة. المنشآت 2
 لخاص.القطاع ا -. التقییم االقتصادي للمنشآت الصناعیة الصغیرة3
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   -األول: بحثالم

 ماھیة تقییم األداء االقتصادي

یشكل التقییم أھمیة كبیرة الستمراریة المنشأة في عملھا إذ یبین الخلل واالنحرافات في تلك المنشأة 
ومن ثم معالجتھا بھدف الوصول إلى األداء األفضل في المستقبل ، ویتضمن عناصر عدة  وھي 

لتي تمثل المدخالت التي تمثل الموارد اإلنتاجیة المستخدمة في العملیة اإلنتاجیة، والمخرجات ا
السلع النھائیة المنتجة والخدمات،  ومن خالل ھذه األھمیة فإنھ یتفرع إلى فرعین من حیث 
األھمیة ھما األھمیة الرئیسیة على المستوى االقتصادي التي تكمن من خالل إمكانیة المشروع في 

قات التبادلیة تحقیق االستخدام األمثل للموارد االقتصادیة المتاحة وكذلك تساعد في توضیح العال
ومن ناحیة بین األقسام والفروع المختلفة مما تساعدھا على القیام بوظائفھا بأفضل كفاءة ممكنة، 

 یةاالستثمارالتوجھات السیولة والربحیة في ظل  یساعد في تحقیق للتقییم فإنھ المالي  التحلیل 
األرباح بھدف تعظیم یق تحقفضال عن  وھذا یتطلب تحقیق المنشأة للخطط واألھداف، یةوالتمویل

الالزم لرأس المال وتحقیق العائد  الخسائر التي قد تحدث،القیمة الحالیة للمنشأة وحمایتھا من 
أما العنصر اآلخر من حیث األھمیة ھو تحسین أداء العاملین وتنمیة مھاراتھم  )، 1(المستثمر

یة بین مختلف أوجھ النشاط وتوجیھ اإلشراف والرقابة اإلداریة وتسھیل سیر العملیات اإلنتاج
 .)2(اإلنتاجي والمالي للمشروع

النتائج التي تتحقق لدى المنشأة قیاس  -:كما وصفت عملیة تقییم األداء بأنھاوعلى أساس ذلك 
في  ساعدتالتي الوسائل  والبحث عن عادة ما تكون سنة، خالل فترة زمنیة معینة الصناعیة

 و ونقاط الضعف بھدف تصحیح االنحرافات ومعالجتھا، والكشف عن الخلل تلك النتائج تحقیق
 .)3(أفضل أداء یمكن تحقیقھ للمنشأة خالل المدة المحددةالوصول إلى 

یتضمن تقییم األداء مجموعة من الوظائف والتي یمكن تحدیدھا بما  -:وظائف تقییم األداءأوالً/ 
 -:)4(یلي

وتنفیذ ھذه األھداف كما ونوعا وحسب . فعالیة المشروع في تحقیق أھدافھ من خالل متابعة 1
 المدة المقررة لھا.

توضیح في  مجموعة من المعلومات من خالل تأمین البیانات الالزمةتقیـیم ال توفر عملیة. 2
 وجعل ممارسة الرقابة على نشاط تلك الوحدة اإلنتاجیة،و  نشاط المنشأة وكشف انحرافاتھا

الموارد و األھداف التي تسعى إلى تحقیقھا من جھةالذي یوازن بین  الشكلمؤشراتھا في 
 .)5( من جھة أخرى لھا المتاحةوالمستلزمات اإلنتاجیة 

 .)6(. تحدیـد االنحرافـات االیجابیة والسلبیة، ومعرفة أسبابھا واقتراح المعالجة المناسبة لھا3
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إلیھ تسعى إن نجاح المنشأة الصناعیة في أداءھا یكمن من خالل ما  -أھداف تقییم األداء:ثانیاً/ 

 -:) 7(جملة من األھداف وھي وفقعملیة التقییم 

الوظائف ب الوحدة االقتصادیة ومدى انجازھا قیاساً لھالوظائف المكلفة بأدائھا ا البحث عن. 1
 . لمستقبلیةفي خطتھا اوضوعة الم

الخلل، وذلـك من خالل  كشف شأة الصناعیة بھدفالمنفي   مراكز المسؤولیة. تحدید ۲
أن یخلق منافسة بین  وذلك من أجل، المتحققة لتلك الوحدة المنتجةنتاجیة اإل معرفة

 . تحقیق التطور االقتصادي واالجتماعي  الوحدات بھدف

 . مساعدة المستویات اإلداریة على معرفة مدى االنحرافـات وبیـان أسـبابھا واتخـاذ اإلجراء3
 اإلصالحي لھا.

الوصول إلى  بغیةبأقل تكلفة ممكنة استخدام الموارد المتاحة تتیح عملیة تقییم األداء كیفیة . ٤ 
 أكبر ربح ممكن.

 -لتقییم األداء: المستخدمة بعض المؤشرات والمعاییر االقتصادیةثالثاً/ 

قة بین كمیة اإلنتاج وھي تقسم إلى اإلنتاجیة الكلیة والتي تتمثل بالعال -مؤشر اإلنتاجیة: .1
وجمیع عناصر اإلنتاج المستخدمة في العملیة اإلنتاجیة، والقسم اآلخر یعرف باإلنتاجیة 
الجزئیة والتي تمثل العالقة بین كمیة أو قیمة اإلنتاج وبین كل عنصر من عناصر اإلنتاج 

  ).8(المستخدمة على حده

عناصر اإلنتاج الداخلة في العملیة  یمثل ھذا المؤشر جمیع عوائد-مؤشر القیمة المضافة:.2
اإلنتاجیة والتي تضم (األجور والرواتب، وریع األرض، والفوائد، واألرباح) كما أنھا تعبر 

، وتأتي أھمیة ھذا المؤشر من خالل طرح االندثار )9(عن الفرق بین المخرجات والمدخالت
ي، إذ تمثل القیمة المضافة أي اإلھالك من العائد أو المردود المتحقق من النشاط االقتصاد

الزیادة الصافیة لكل وحدة إنتاجیة إلى الناتج المحلي اإلجمالي، كما تأتي أھمیتھا من خالل 
المردود االقتصادي للنشاط الصناعي كما إنھا تستبعد أي ھدر ممكن أن یحدث في استخدام 

 .)10(المواد الخام في العملیة اإلنتاجیة
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 -الثاني: بحثالم

 )األھداف  -والمعوقاتالمشاكل  -المنشآت الصناعیة الصغیرة في القطاع الخاص ( اآللیة

أدت إلى تراجع األداء  من اختالالت ھیكلیة واقتصادیةاالقتصاد العراقي عانى  -اآللیــــة: أوالً/
ً ما یتعلق منھا بالمنشآت  االقتصادي وخفض معدالت النمو  في القطاعات اإلنتاجیة خصوصا

ناعیة الكبیرة في القطاع العام  نظراً لما تتطلبھ من أعداد كبیرة من العاملین والمكائن الص
الالزمة، كما أنھا تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة إلعادة ھیكلتھا وتطویرھا مما أثر ذلك في 

 ، ومن ھنا نجد أن )11(تدھور اإلنتاج وبالتالي خفض معدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي 
المنشآت الصناعیة الصغیرة من المنشآت المھمة التي تساعد في تسریع ودفع عجلة التنمیة 

والسبب الذي  وتعمل على زیادة الناتج المحلي اإلجمالي، االقتصادیة واالجتماعیة نحو التقدم،
جعل لھذه المنشآت أھمیة في وقتنا الحاضر ھو الضعف اإلنتاجي الذي تعاني منھ معظم المنشآت 

كبیرة نتیجة لسوء التكنولوجیا وعدم القیام ببرامج البحث والتطویر للعاملین وقلة توفر الخدمات ال
من كھرباء ومیاه وضعف االستقرار األمني الذي یؤدي إلى ضعف البیئة االستثماریة وغیرھا من 

عل المعوقات التي أدت إلى ضعف أداء ھذه المنشآت  وفشلھا في تحقیق التنمیة، األمر الذي ج
إتاحة الفرصة أمام الصناعات الصغیرة للمساھمة في عملیة التنمیة ، إذ أنھا تقوم بتوفیر فرص 
التشغیل وال تحتاج إلى رأسمال كبیر وال تأخذ مساحات واسعة من األراضي كما إنھا تساعد في 

 تحقیق اإلنتاج المطلوب خالل فترة زمنیة قصیرة. 

-2009زیادة فرص التشغیل لألیدي العاملة خالل المدة (إذ أن ھذه المنشآت حققت تطوراً في 
بعد أن كان عدده  2012)ألف عامل في عام 146210)حیث ازداد عدد العاملین فیھا إلى (2012
بسبب التحسن النسبي لالستقرار األمني وتوفیر الفرص  2009) ألف عامل في عام 27780یبلغ (

ً في فرص االستثماریة لتطویر ھذه المنشآت وتطویر الب نى التحتیة ، إال أنھا سجلت انخفاضا
والبالغ  2015) محققة أدنى مستوى لھ عامل في عام 2015-2013التشغیل خالل مدة الدراسة (

) ألف عامل، ویرجع ذلك إلى االنخفاض الحاصل في عدد المنشآت الصناعیة من 67157(
كما ھو مبین في  2015عام ) ألف منشأة في 22480إلى ( 2013) ألف منشأة في عام  27694(

)، وذلك االنخفاض یعود إلى جملة من المشاكل والمعوقات التي واجھت نشاط ھذه 1جدول (
 المنشآت والتي سنذكرھا بالتفصیل.

األمر الذي أدى إلى انحسار دورھا  في عملیة التنمیة وضعف قدرتھا على منافسة مثیالتھا من  
ي مجاالت صناعیة محدودة مثل صناعة المنتجات الغذائیة الصناعات األجنبیة مما جعلھا تتركز ف

 .)12(وصناعة المشروبات الغازیة والطباعة والنشر وصناعة تعبئة المیاه
) 2015-2009( العاملین فیھا للمدةوعدد  في العراق ) عدد المنشآت الصناعیة الصغیرة1جدول (  

 عدد العاملین عدد المنشآت السنوات
2009 10289 27780 
2010 11131 36898 
2011 47281 145385 
2012 43669 146210 
2013 27694 91959 
2014 21809 84272 
2015 22480 67157 
 .وزارة التخطیط/ الجھاز المركزي لإلحصاء / مدیریة اإلحصاء الصناعي -مصدر الجدول :
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 المشاكل والمعوقات التي تواجھ المنشآت الصناعیة الصغیرةثانیاً/ 

 -:)13(والتي من أھمھا العدید من المشاكل التي تتعرض لھا المنشآت الصناعیة الصغیرةھناك 

سوء في اإلنتاج والتسویق  ینجم عن ذلكلھذه المنشآت مما  توفر الموجودات المادیة. قلة 1
وتفضیالت األفراد  حول معرفتھا بأحوال السوق والمنافسینقدرتھا  وبالتالي ضعف

التي  فضالً عن ضعف كفاءة اإلدارة التسویقیة والدعایة والترویج ، المستھلكین للسلع 
 لھذه المنشآت. تساعد في معرفة المستھلك حول كیفیة بیع وتسویق السلع والخدمات المنتجة

 بسبب ضعف الطاقة اإلنتاجیة وقلة توفر الخدمات الرئیسیة .  عدم تشجیع المنتجات المحلیة 2
السلع األجنبیة المنافسة للسلع المحلیة وبأسعار منخفضة بإغراق األسواق مما یؤدي إلى 

نظراً النخفاض تكالیف إنتاجھا وقلة التعریفة الكمر كیة المفروضة قیاساً لھا بأسعار السلع 
المحلیة التي تكون مرتفعة الرتفاع تكالیفھا مما یضعف ذلك من تنافسھا أمام السلع األجنبیة 

 . المستوردة
آت على قدرات وخبرات أصحابھا في العمل وعدم اعتماد أسالیب . اعتماد ھذه المنش3

 الصیانة واألسالیب اإلنتاجیة المتطورة التي تساعدھا على تحسین جودة منتجاتھا.
ألن قلة توفر االئتمان الممنوح من  تعاني من مشكلة التمویل إذ ،تعتمد على التمویل الذاتي. 4

 صعوبة الحصول على القروض الالزمة لھا،قبل النظام المصرفي الحكومي یجعل من ال
بسبب عدم قیام المقترض أو  ،ھذه المنشآتبسبب عدم توفر الضمانات العقاریة لوذلك 

 ).14.( بتسدید القرض بالوقت المحدد مع دفع الفوائد المترتبة علیھ

ً على الجھاز الضریبي للدولة نظراً لعدم توفر بیانات كافیة ودقیقة عن 5 ھذه . تشكل عبئا
 .المنشآت

التي  الصعوبات من  التي تتبع في الدول النامیة اإلجراءات التنظیمیة والتشریعیة  عدت. 6
إلنشاء المنشآت الصناعیة  جراءاتإلاوتعدد   من تعقید ھذه المنشآت  دون نمو تعترض
 .)15(رسمیة لھاال، وصعوبة الحصول على التراخیص الصغیرة

  -:)16(لتنمیة المنشآت الصناعیة الصغیرةاألھداف اإلستراتیجیة ثالثاً/ 

 . تحقیق توازن ھیكل النشاط اإلنتاجي.1

 . تنویع وتوسیع مختلف المنتجات والسلع في الھیكل االقتصادي.2

 . العمل كصناعة داعمة ومحفزة لألنشطة الصناعیة الكبیرة والمتوسطة.3

 . تساھم في توفیر فرص العمل ومكافحة مشكلة البطالة.4

 تعتمد في عملھا على استخدام التكنولوجیا المحلیة.. 5

 

 

 



   2017السنة الثانیة                  3العدد               Al-Kut University Collegeمجلة كلیة الكوت الجامعة     
                                                                                                                    ISSN : 2414-7419 

  

 

 في العراق التقییم االقتصادي للمنشآت الصناعیة الصغیرة  -الثالث: بحثالم

 )2015-2009أوالً/ التقییم االقتصادي للمنشآت الصناعیة الصغیرة في العراق للمدة (

دة ــاً تدریجیا خالل المــانخفاض شھدت قیمة اإلنتاج -باألسعار الجاریة: -.أ. قیمة اإلنتاج :1
-2009دة (ــن خالل المــبي من التحســد أن كانت ذات مستوى نســ) بع2013-2015(

بلغت فیھ قیمة اإلنتاج  2015)، حیث سجلت أدنى مستوى لالنخفاض في عام 2012
-غ (ــ) ملیون دینار، وبنسبة تطور سنوي منخفض نحو السالب والبال1823968(

%)، وعود السبب لذلك االنخفاض في قیم اإلنتاج باألسعار الجاریة إلى تقلیص عدد 5.25
والبالغ عددھا  2014المنشآت الصناعیة لتلك المدة مسجلة أنى انخفاض لھا في عام 

)ألف منشأة صناعیة، نتیجة النخفاض الكمیات اإلنتاجیة بسبب أألسالیب التقلیدیة 21809(
تاج من مكائن وآالت وأیدي عاملة غیر مدربة ذات خبرة بسیطة وقلة المستخدمة في اإلن

توفر الخدمات من وقود وكھرباء ومیاه فضالً عن ضعف المناخ االستثماري بسبب ضعف 
 االستقرار األمني والسیاسي. 

) إذ 2015-2013اتسمت باالنخفاض ولنفس المدة ( -باألسعار الثابتة: -.ب. قیمة اإلنتاج:1
ثم  2012) ألف دینار بالمقارنة عما كانت علیھ في عام 226805.35(2013م بلغت في عا

) ألف 145800.80والبالغ ( 2015استمرت باالنخفاض مسجلة أدنى انخفاض لھا في عام 
%) وحدث ذلك نتیجة لسیاسة التقشف المالي بسبب 7.75-دینار وبنسبة منخفضة إلى (

ً على خفض كمیات اإلنتاج العجز الذي أصیب الموازنة العامة للدولة م ما أنعكس سلبا
) 2واألسعار لقلة الطلب على السلع المنتجة وبالتالي غلق بعض المنشآت. انظر الجدول (

 ).6-1األعمدة (

تشمل قیم مستلزمات اإلنتاج السلعیة منھا  -باألسعار الجاریة: -. أ. قیمة مستلزمات اإلنتاج:2
وتعبئة وتغلیف وأدوات احتیاطیة) أما المستلزمات والتي تمثل (خامات ومواد أولیة ووقود 

الخدمیة تمثل (الكھرباء والمیاه ونشر ودعایة وإعالن وخدمات بحثیة وتجارب)، وكما مبین 
-2013) حیث سجلت فیھ ھذه القیم انخفاضا خالل المدة (3،2) األعمدة (3في جدول (

لیون دینار وذلك في عام ) م932470)  محققة فیھا أدنى مستویات االنخفاض عند (2015
-%) وبمعدل نمو سنوي مركب منخفض إلى (4.1وبنسبة سنویة منخفضة إلى ( 2014

%) 16) بلغ (2015-2009%) لتلك المدة، أما إجمالي معدل النمو المركب للمدة (28.25
وھي نسبة منخفضة جداً ویعزى سبب ذلك إلى قلة استخدام الخامات والمواد األولیة بسبب 

بعد أن كانت تبلغ  2015) ألف دینار في عام 780438.228تكالیفھا والتي بلغت (ارتفاع 
 .2014) ألف دینار في عام 743601.858(

اتسمت قیم مستلزمات اإلنتاج باالنخفاض  -.ب. قیمة مستلزمات اإلنتاج باألسعار الثابتة:2
دنى انخفاض ) مسجلة أ2012-2009) مقارنة بالمدة (2015-2013المتذبذب خالل المدة (

) ألف دینار وبنسبة سنویة منخفضة باتجاه سالب 76557.47والبالغة ( 2014لھا في عام 
عما كانت علیھ في العام  2015%) إال أنھا سجلت ارتفاعاً طفیفا في عام 50.34-قدرھا (

%)، وبلغ 2.19) ألف دینار وبنسبة قدرھا (78237.72السابق وقیمة ارتفاعھا بلغت (
) وھي نسبة 2015-2009%) للمدة الكاملة للدراسة (14.66لسنوي المركب (معدل النمو ا
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ضئیلة تعبر عن انخفاض قیم مستلزمات اإلنتاج الناتجة من انخفاض مستویات اإلنتاج. كما 

 ).5،4) األعمدة (3مبین في الجدول (

 (بالملیون دینار) )2015-2009) قیم اإلنتاج باألسعار الجاریة والثابتة للمدة (2جدول (
 

) من 6، 5،3الجھاز المركزي لإلحصاء/ مدیریة اإلحصاء الصناعي،األعمدة ( -):2العمود ( -مصدر الجدول:

 الجھاز المركزي لإلحصاء/ مدیریة األرقام القیاسیة .  -):4العمود ( الباحثة.عمل 

 دینار)(بالملیون   )2015-2009) قیم مستلزمات اإلنتاج باألسعار الجاریة والثابتة للمدة (3جدول (

من )  5، 4، 3الجھاز المركزي لإلحصاء/ مدیریة اإلحصاء الصناعي،األعمدة ( -):2العمود ( -مصدر الجدول: 

 .عمل الباحثة

، القیمة المضافة 3، 2) األعمدة 4یبین الجدول ( -.أ. القیمة المضافة باألسعار الجاریة:3

ً خالل المدة (2015-2009باألسعار الجاریة للمدة ( -2013)، حیث شھدت انخفاضا

) ألف دینار 845214والبالغة فیھ ( 2015) مسجلة أدنى درجات االنخفاض في عام 2015

%)، وكان السبب الرئیسي لھذا 14.84-السالب قدرھا (وبنسبة سنویة متدحرجة نحو 

%) الناتجة من انخفاض األرباح  5.25-االنخفاض إلى انخفاض قیم اإلنتاج بنسبة (

) ألف دینار 780438.228وارتفاع أسعار الخامات والمواد األولیة المستوردة والتي تبلغ (

 السنوات
)1( 

قیمة اإلنتاج 
 باألسعار الجاریة

)2( 

نسبة التطور 
 السنوي%

)3( 

 لدوالرقیمة ا
)4( 

قیمة اإلنتاج باألسعار 
 )5( الثابتة

نسبة التطور 
 )6( السنوي %

2009 851954 -- 1170 69739.65 -- 
2010 1556336 90.74 1187 131115.08 88 
2011 3896267 50.35 1199 324959.72 147.84 
2012 4567102 117.22 1234 370105.51 13.89 
2013 3289710 14.69 1233 266805.35 -27.91 
2014 1924980 -41.48 1218 158044.34 -40.76 
2015 1823968 -5.25 1251 145800.80 -7.75 

 السنوات
)1( 

قیمة مستلزمات 
اإلنتاج باألسعار 

 )2( الجاریة

نسبة التطور 
 السنوي%

)3( 

قیمة مستلزمات 
اإلنتاج باألسعار 

 )4(  الثابتة

نسبة التطور 
 السنوي %

)5( 
2009 389231 -- 33267.60 -- 
2010 569747 46.38 47998.90 44.28 
2011 1964922 244.88 163880 241.42 
2012 2066295 5.15 167446.92 2.17 
2013 1901120 -7.1 154186.53 -7.9 
2014 932470 -50.9 76557.47 -50.34 
2015 978754 4.1 78237.72 2.19 
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 2015%) في عام 4.1بة (بالوقت الذي كانت فیھ قیم مستلزمات اإلنتاج مرتفعة بنس

 %). 11.55) والذي قدره (2015-2009وبمعدل نمو سنوي مركب منخفض خالل المدة (

-2013وھي سجلت انخفاضاً مستمرا خالل المدة ( -.ب. القیمة المضافة باألسعار الثابتة:3

) ألف 67563.06والبالغة فیھ ( 2015) مسجلة أدنى درجات االنخفاض في عام 2015

 فیھاالمركب  إذ سجل إجمالي معدل النمو%)، 17.08-دینار وبنسبة سنویة سالبة قدرھا (

) وصل 2015-2009%)، إالً أن معدل النمو السنوي المركب إلجمالي المدة (22.55-(

وھي نسبة منخفضة وذلك النخفاض قیم اإلنتاج باألسعار الثابتة على أثر  %)10.37إلى (

انخفاض الكمیات المنتجة والتقلیص في عدد المنشآت خالل تلك المدة. كما مبین في جدول 

 ).5،4) األعمدة (4(

 )دینار بالملیون()2015-2009) القیمة المضافة باألسعار الجاریة والثابتة للمدة (4جدول (

 السنوات

)1( 

 القیمة المضافة 
 باألسعار الجاریة

)2( 

نسبة التطور 
 السنوي%

)3( 

القیمة المضافة 
 باألسعار الثابتة

)4( 

نسبة التطور 
 السنوي%

)5( 
2009 426723 -- 36472.05 -- 

2010 986589 131.20 83116.17 127.89 

2011 1931345 95.75 161079.64 93.80 

2012 2500807 29.48 202658.59 25.81 

2013 1388590 -44.47 112618.81 -44.42 

2014 992510 -28.52 81486.86 -27.64 

2015 845214   -14.84 67563.06 -17.08 
 .)3) والجدول (2من استخراج الباحثة باالستناد إلى بیانات الجدول (مصدر ال

وھي تقاس من خالل قسمة قیمة اإلنتاج على عدد العاملین،  -أ. إنتاجیة العامل:-. اإلنتاجیة:4

) أ ن إنتاجیة 2) العمود (5وباالعتماد على األسعار الثابتة، حیث نالحظ من الجدول (

) بنسب متقاربة وصوالً ألدنى مستوى لھا في 2015-2009العامل تنخفض خالل المدة (

النخفاض إلى انخفاض قیمة اإلنتاج )ألف دینار ویعود السبب لذلك ا2والبالغة ( 2014عام 

باألسعار الثابتة والذي كان ناتجا من انخفاض الكمیات المنتجة وقلة عدد المنشآت لتلك 

واالعتماد بشكل أساس على العمال الفترة بسبب سوء االستغالل للموارد االقتصادیة المتاحة 

جم التكالیف من خامات فضال عن ارتفاع حدون التركیز على التقنیات الحدیثة في العمل، 
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بعد أن كانت تبلغ  2014) ملیون دینار في عام 7436018ومواد أولیة والبالغة (

 . 2013 ) ملیون دینار في عام 1619984(

وھي احتسبت من خالل قسمة قیمة اإلنتاج على األجور والرواتب، إذ  -إنتاجیة األجر: .ب.4

) وصوال ألدنى مستوى لھا في عام 2015-2009اتسمت باالنخفاض التدریجي للمدة (

%)، وبمعدل نمو سنوي مركب منخفض نحو االتجاه السالب 6.97والبالغة قیمتھا ( 2015

یادة في األجور والرواتب على %) ویعزى سبب ذلك االنخفاض إلى حدوث ز8.95-إلى (

إلى  2014) ألف منشأة في عام 21809أثر الزیادة في عدد المنشآت الصناعیة من (

 ). 3،4) األعمدة (5. وكما مبین في جدول (2015) ألف منشأة صناعیة في عام 22480(

مة تم احتسابھا بالطریقة التالیة وھي قسمة قیمة اإلنتاج على قی -.ج. إنتاجیة المواد:4

)، نالحظ أن إنتاجیة المواد منخفضة بشكل 5) العمود (5الخامات، ومن خالل الجدول (

والتي كانت نتیجة  2015) في عام 0.23إلى (لتصل   )2015-2009كبیر خالل المدة (

النخفاض قیمة اإلنتاج في ذلك العام فضال عن ارتفاع التكالیف للمدخالت المستخدمة في 

قلة توفر الخدمات الضروریة من كھرباء وماء  وأولیة وغیرھا  اإلنتاج من خامات ومواد

 وأدوات احتیاطیة مما كان ذلك سبباً لضعف اإلنتاجیة.

 )باأللف دینار() 2015-2009) إنتاجیة العامل واألجر والمواد باألسعار الثابتة للمدة (5جدول (

 السنوات

)1( 

 إنتاجیة العامل

)2( 

 األجور والرواتب

)3( 

 ألجرإنتاجیة ا

)4( 

 إنتاجیة المواد

)5( 

2009 2.51 65109 12.53 -- 

2010 3.55 105979 14.68 0.35 

2011 2.25 406615 9.58 0.53 

2012 2.53 485558 9.40 2.81 

2013 3 339409 9.69 2.03 

2014 2 259762 7.41 2.58 

2015 2.17 261492 6.97 0.23 
   
 مصدر الجدول من عمل الباحثة. 
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-االستنتاجات والمقترحات:  

  -االستنتاجات:

من خالل دراسة وتحلیل البیانات المتوفرة عن المنشآت الصناعیة الصغیرة للقطاع الخاص 
   -تم الوصول إلى جملة من النتائج أال وھي :

. ضعف مساھمة المنشآت الصغیرة في تنمیة القطاع الصناعي مما انعكس سلبا في تحقیق 1
  االقتصادیة.التنمیة 

. انخفاض في القیمة المضافة التي كانت نتیجة النخفاض قیمة اإلنتاج بسبب انخفاض 2
 الكمیات المنتجة.

. تأثر أداء ھذه المنشآت بعجز الموازنة العامة للدولة مما أدى إلى ضعف قدرتھا في 3
 مواجھة التكالیف التشغیلیة.

المستخدمة وسوء االستغالل للموارد االقتصادیة . تدني إنتاجیة العامل بسبب ضعف التقنیة 4
 .واالعتماد على األیدي العاملة وسوء التقنیات التكنولوجیة المستخدمة المتاحة

. تدني كل من إنتاجیة األجر والمواد نظرا الرتفاع التكالیف المتمثلة بارتفاع األجور 5
 والخامات والمواد األولیة.

 -المقترحات:

مویل لھذه المنشآت مثل توفیر مصرف مالي لالستثمار من أجل توفیر . ضرورة توفیر الت1

التسھیالت المادیة ألصحاب ھذه المنشآت وبمعدالت فائدة بسیطة للتغلب على المشاكل 

 واألزمات المالیة التي تتعرض لھا .

. ضرورة تدخل الدولة من خالل توفیرھا للخدمات التي تحتاجھا ھذه المنشآت من كھرباء 2

ه وتكنولوجیا حدیثة ومواد أولیة وغیرھا من الخدمات الالزمة لنجاح وتطویر ھذه ومیا

 المنشآت.

. ضرورة وجود معاییر الختیار األیدي العاملة وأن تكون على درجة من الخبرة والمھارة 3

 في العمل من أجل تحقیق زیادة في اإلنتاجیة.

 تجات المحلیة.. اعتماد آلیة خاصة للتسویق والترویج والتسعیر للمن4

. تشجیع االستثمار في القطاع الخاص الصناعي منھ أو الزراعي من خالل توفیر البیئة 5

المناخیة المالئمة لالستثمار المحلي أو األجنبي وذلك من أجل تحقیق قیمة مضافة تساھم في 

 زیادة الناتج المحلي اإلجمالي. 
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 -:لھوامشالمصادر وا

الجدوى االقتصادیة وتقییم المشروعات تحلیل نظري  كاظم جاسم العیساوي/ دراسات. 1
 .249- 248/ ص2005وتطبیقي/ المناھج/ األردن/ 

وتطبیقات/  -أسس ومفاھیم  -عبد الحلیم كراجة وآخرون/ اإلدارة والتحلیل المالي . 2
 .162/ ص2000 األردن/صفاء/  منشورات

للصناعات قییم كفاءة األداء حافظ جاسم المولى/ توالغفور حسن كنعان المعماري ، عبد. 3
تنمیة  /)۲۰۰۲ – ۲۰۰۷یة في نینوى للمدة (لشركة العامة لصناعة األدوا--الكیمیاویة 

 .3جامعة الموصل/ ص-/ كلیة اإلدارة واالقتصاد۲۰۱۰لسنة  ۳۲مجلد  ۹۹الرافدین العدد 
كاظم جاسم العیساوي/ دراسات الجدوى االقتصادیة وتقییم المشروعات/ مصدر سابق/  .4

 .251ص
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