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اإلاعخخلظ     

ان في جيشُط  جتركص ؤهمُه عملُت جقُُم كفاءة الاداء ألاقخصادي ملعمل ؤطمىذ باٍش

بُان ألاخفاقاث التي حعسض لها وكُفُت معالجتها  الىاقع الاقخصادي للمعمل، مً خالل 

ادة  القُمت املضافت املخحققت  ادة ؤزباح املعمل ومً زم ٍش والري ٌظاهم في النهاًت في ٍش

باألعخماد على الجاهب الىغسي والخطبُقي وجحلُلها ؤقخصادًأ وكرلك  بالشكل املطلىب

ئُت والقُاطُت للمشسوع وفقأ جم ؤطخخدام الظالطل الصمىُت وكافت ألاخخبازاث الاحصا

ت الىازدة مً املعمل للمدة) (. حُث ًخضمً البحث زالر 2020-2002للبُاهاث الظىٍى

مباحث، جم مً خاللها الخطسق إلى املفاهُم الاطاطُت املخعلقت بخقُُم كفاءة  الاداء 

ألاقخصادي وؤهمُخت ،فضآلعً عسض معاًیر جقُُم كفاءة الاداء، ومً زم جحلُل 

ت الىازدة مً املعمل وجقُمها ؤقخصادًأ ومالُأ مً خالل جطبُق املعاًیر البُاه اث الظىٍى

 في املعمل بین 
ً
ذاث العالقت، وجىصلذ الدزاطت الى ان مظخىي الاداء لم ًكً مظخقسا

ت والصحُت التي مسث بها البالد خالل  طىت واخسي،بظبب ألاوضاع ألامىُت والعظكٍس

ت خالل طىىاث البحث  مدة الدزاطت، ولقد حققذ املعمل هامش صافي ألازباح الظىٍى

بيظبت حُدة وعالُت لرلك كان كفىءآ في ؤدائها،وكرلك ؤعهسث الدزاطت ؤزجفاع معدل 

العائد على زؤض املال املظدثمس للمعمل خالل مدة الدزاطت ،وإذا ما قىزن معدل العائد 

دة والتي هي بحدود على الاطدثماز املخحقق للمشسوع مع معدل ؤطعاز الفائدة الظائ

د 11) %( وظخطُع القىل بإن املعمل ؤطخطاع ؤن ًحقق العائد الري مً املفترض ؤن ًٍص

( بظبب جدهىز ألاوضاع الصحُت 2020على معدل طعس الفائدة الظائد باطخثىاء عام )

على صعُد العالم.فضآلعً ذلك حاءث هخاج حمُع مؤشساث ألاهخاحُت بشكل حُد 

 جىصلذ
ً
الدززاطت الى مجمىعت مً ألاطخيخاحاث والخىصُاث التي حظاهم  وكفىء. وؤخیرا

ع املحلُت املمازلت وكُفُت الحفاظ علُت س املعمل واملشاَز  .في جطٍى
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 مٓذمت:

حهذ نملُت جُُٓم ُٖاءة ؤداء مهامل ألاظمىذ مً الىظائل اإلاهمت في      

شها ومٓاسهتها ٗان ًجب ان ًخم جدُٓٓها  مجاٛ جدعحن الاداء وجؿٍى بما 

ٓأ للخخؿُـ اإلاهذ معبٓا في ظبُل الىضٛى الى جدذًذ حىاهب الٓىة  َو

ادة في حجم الاهخاج و  وجدذًذ هٓاؽ الػهِ واخحرآ الىضٛى الى مبذؤ الٍض

لزا حهذ ضىانت الاظمىذ في الاْلُم مً اهم الطىاناث .ُْمخت اإلاػاَت

ت السجباؾت بشٙل  مباشش بانماٛ البىاء والخهمحر التي الاظتراجُجُت والخىمٍى

حهمل نلى جهػت البالد, ان مهكم اإلايشإث الاْخطادًت في الاْلُم ٌهاوي 

مً انخماد اظالُب يحر َهالت في اظخخذام اإلاىاسد الاْخطادًت اإلاخاخت لها 

لزا ًادي في النهاًت الى اهخُاع ْذستها نلى جدُٓٔ الُٓمت اإلاػاَت 

ً ا لىاجج اإلادلي الاحمالي بعبب نذم الٓذسة نلى وجذوي ؤظهامها في جٍ٘ى

ض الذساظت نلى مهمل بظمىذ . الاهخاج باالظلىب الامثل ولبُان رلٚ جٖش

ش الاهخاج  ان في مداَكت العلُماهُت في ظبُل الاظهام في جؿٍى باٍص

والاهخاحُت َػآل نً الذوس الزي ًلهبت نملُت الخُُٓم الاْخطادي 

ْخطادي في مداَكت العلُماهُت نلى للمهمل في جيشُـ عجلت الىاْو الا

  .هدى خاص والهشاّ نلى هدى الهام

 ( ؤهمُه البدث: 1

ان  ض ؤهمُه نملُت جُُٓم ُٖاءة الاداء ألاْخطادي إلاهمل ؤظمىذ باٍص جتٖر

في جيشُـ الىاْو الاْخطادي للمهمل ,مً خالٛ بُان ألاخُاْاث التي 

ُُُت مهالجتها  التي ٌعاهم في النه ادة ؤسباح اإلاهل حهشغذ لها ٖو اًت نلى ٍص

ادة  الُٓمت اإلاػاَت اإلاخدٓٓت بالشٙل اإلاؿلىب.  ومً زم ٍص

 ( مشٙلت البدث: 2

ت وحجمها  التي حهشغذ لها  - 1 ماهي هىم الاخُاْاث الُىُت والاداٍس

ان خالٛ مذة الذساظت  (.2020 - 2008) مهمل اظمىذ باٍص

ان اهذاَها في قل  - 2 جازحر اإلاخًحراث الى اي مذي خٓٓذ مهمل باٍص

ُاءة الاهخاج  ٙالُِ  وشذة اإلاىاَعت ٖو اإلاخمثلت بذجم العّى والخ

 .ونىاضشها وحجم اإلابُهاث

ان ومٓذاس  - 3 ؤلِغ هىإ جىاصن بحن ٖمُت اهخاج مهمل ؤظمىذ باٍص

    الؿلب اإلادلي نلُت خالٛ مذة الذساظت.

 : ( َشغُت البدث 3

ان خالٛ مذة  الذساظت الى الهذًذ مً حهشغذ مهمل ؤظمىذ باٍص

ت   .الاهدشاَاث والاخُاْاث الُىُت والاداٍس

ان في جدُٓٔ اهذاَها في غىء اإلاخًحراث  -2 لم ًخمً٘ مهمل اظمىذ باٍص

اإلاخمثلت بذجم العّى و ْذسة  اإلاىاَعت و ُٖاءة الاهخاج ونىاضشها وحجم 

 .اإلابُهاث خالٛ مذة الذساظت

ان خالٛ مذة ال ًىحذهىإ جىاصن بحن حجم اهخاج م-3 همل ؤظمىذ باٍص

 .الذساظت ومٓذاس الؿلب نلُت

 :( هذٍ البدث 4

ان في مداَكت العلُماهُت - 1  .جدلُل واْو ضىانت الاظمىذ إلاهمل باٍص

ذسجت نلى ألاظخًالٛ الامثل  - 2 ان ْو ت مذي ُٖاءه اداء مهمل باٍص مهَش

الشئِعت للمىاسد الاْخطادًت اإلاخاخت مً خالٛ جدذًذ اهم مهاًحر الاداء 

 (.2020-  2008التي حعانذ في جُُٓم ؤداء  ألاهخاحُه للمذة)

ال٘شِ والخهٍش نلى مٓذاس الاهدشاَاث والاخُاْاث للمهمل مً  - 3

 ؤحل وغو الخلٛى اإلاىاظبت لها لخالَيها او الخذ منها

 :( خذود البدث 5

ان  و الجًشافي إلاهمل ؤظمىذ باٍص ٙاوي للبدث باإلاْى جخمثل الخذود اإلا

ان في مداَكت العلُماهُت. في خحن جخمثل الخذود الى  اْهت في هاخُت باٍص

ان للمذة  الضماوي بخُُٓم ُٖاءة الاداء الاْخطادي إلاهمل ؤظمىذ باٍص

(2008 -2020.)  

 :( مىهجُت البدث 6

ؤظخلضمذ ماششاث الذساظت وؤوسجامأ مو هذٍ البدث ان وهخمذ في 

هج الاظخٓشائي الخؿبُٓي البدث نلى اإلاىهج الاظخذاللي الىضُي واإلاى

وبهذها جم الذمج بُنهما في ظبُل الىضٛى الى الخٓائٔ الهلمُت التي 

جبرهً الُشغُاث اإلاهخمذة, َػآل نً جدلُل الجاهب الهملي والخؿبُٓي 

لخؿىس الخٓائٔ ال٘مُت اإلاخمثلت  بُ٘اءة الاداء الاْخطادي إلاهمل ؤظمىذ 

ان   .باٍص

 :( هُٙلُت البدث 7

جدُٓٔ ؤهذاٍ البدث ونىاضشة وألاحابه نلى َشغُاجت و وضىآل الى 

زالٛ مباخث   جدُٓٓها في غىء مىهجُت َٓذ حشي جٓعُم البدث الى

جىاٛو اإلابدث ألاٛو )ألاؾاس الىكشي واإلاُاهُمي لخُُٓم ُٖاءة الاداء 

و الطىانُه خُث جم خاللها الاشاسة الى جُُٓم ُٖاءة  الاْخطادي للمشاَس

ً خُث اإلاُهىم والاهمُت واهذاَها ومشاخلها وؾّش الاداء الاْخطادي م

وجىاٛو اإلابدث الثاوي )الجاهب الخؿبُٓي( خُث جم  .الُٓاط ومهاًحرها(

جدلُل جؿىس اليشاؽ الاْخطادي إلاهمل جُُٓم الازاسألاْخطادًت للمهمل. 

-2008 وجىاٛو اإلابدث الثالث جُُٓم ُٖاءة الاداء اإلاالي للمششوم للمذة )

 .ا جىضلذ الذساظت الى ألاظخيخاحاث واإلآترخاث(. وبهذه2020

/ ألاؾاس الىكشي واإلاُاهُمي  اإلابدث ألاٛو

و الطىانُت:  ؤوأل/  مُهىم جُُٓم ُٖاءة ألاداء الاْخطادي للمشاَس

و  لٓذ ؤهبثٔ مُهىم نملُت جُُٓم ُٖاءة  ألاداء الاْخطادي للمشاَس

ت الاْخطادًت الٓائمت نلى ؤظاط ؤن ٖمُت  الطىانُت مً ضلب الىكٍش

اإلاىاسد الاْخطادًت اإلاخاخت في الؿبُهت هادسه وعبُإ, َػآلنً رلٚ هىإ 

اظخخذاماث مخىىنت ومخهذدة نىذ جىقُُها واظخخذامها إلهخاج العلو 

ُىءآ )هىسالذًً, : 2010والخذماث؛ لزا ًجب اظخًاللها اظخًالآل ؤمثآل ٖو

 .(215ص

بل الخؿّش الى مُهىم جُُٓم ألاداء الاْخطادي ال   بذ مً الخهٍش نلى ْو

 اإلاطؿلخاث الاْخطادًت آلاجُت:

الُ٘اءة: بن الُ٘اءة ما هي بال ماشش ٌهبر نً معخىي جُانل الهامل في 

ذ مً  اإلاششوم الطىاعي مو آلالت ومو هىنُت ؤلاهخاج مً ؤحل جٓذًم اإلاٍض

ذ مً اإلاىاسد ؤي  العلو و الخذماث للمجخمو دون اظخخذام مٍض

الاظخخذام ألامثل للمىاسد باْل ٗلُت وحهذ؛ َهي جٓاط بالهالْت اإلاخبادلت 

ٙادس وألاهذاٍ ب حن الىخائج اإلادٓٓت في اإلاششوم الطىاعي مً ْبل ال

ذاوي, (اإلاخؿؿت لها معبٓأ  م ٖو  (191:ص 1986نبذ الٍ٘ش

الُهالُت: وحهني الٓذسة نلى الخٓلُل ؤو الخذوي مً اظخخذام اإلاىاسد  

اإلاخاخت للمششوم الطىاعي دون الػشس باألهذاٍ اإلاشظىمت والتي جٓاط 

 (. 87:ص2001بالهالْت بحن الىخائج وحجم اإلاىاسد اإلاعخخذمت )مضهىدة,
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ت تهذٍ بلى ُْاط هٓاؽ الٓىة والػهِ لٙي یالخُُٓم: َهى نملُت دوس 

 أ خؿؿذ له اإلاششوناث معبٓأیٔ اإلاششوم الطىاعي هذَأ غشوس یًدٓ

 (.8:ص2003)الضوسي,

م: َهي مشخلت ًخم َيها نملُت الهالج ؾبٓا لىخائج مشخلت الخُٓم ,ؤو  الخٍٓى

م الاداء هى ُْاط ؤداء ؤوشؿت الىخذاث الاْخطادًت باالظدىاد  ان جٍٓى

التي نادة ما ج٘ىن ظىت  الى الىخائج التي خٓٓتها في جهاًت الُترة اإلاداظبُت

ت الاظباب التي ؤدث الى جلٚ الىخائج واْتراح  مُت واخذة , ومهَش جٍٓى

الخلٛى الالصمت للخًلب نلى جلٚ الاظباب بهذٍ الىضٛى الى اداء حُذ في 

 (5: ص2010اإلاعخٓبل )ؤخمذ,

هبر نً مذي ْذسة اإلاششوم الطىاعي في اظخًالٛ مىاسده   الاداء: َو

ألاهذاٍ اإلايشىدة, َهى ٌه٘غ ُُُٖت اظخخذام  وجىحيهه هدى جدُٓٔ

ت بالشٙل التي ججهله ْادس نلى  اإلاششوم  إلآىماجه الؿبُهُت والبشٍش

جدُٓٔ ؤهذاَه, ؤي ؤجها نباسة نً ؤظتراجُجُت  وضٛى والخُاف نلي 

خاضِخه الخىاَعُت  مما جدُذ الُشضت للمهالجت الىىنُت إلاخخلِ 

 .اإلاخشحاث بإْل جٙلُت وؤْل حهذاإلاذخالث في ظبُل الخطٛى نلى ؤحىد 

 (261: ص2010 )ْشومي ,

جُُٓم الاداء: لٓذ حهذدث الدعمُاث التي ؤؾلٓها الباخثىن نلى جُُٓم  

ألاداء, َعُمذ خُىأ بُٓاط الُ٘اءة, وظمُذ ٖزلٚ بخُُٓم الُ٘اءة, 

ما ظمُذ بالخُُٓم الىقُُي ؤو اإلانهي, بال ؤن الدعمُت ألاٖثر شُىنا  ٖو

ِ لخُُٓم ألاداء جُُٓم ألاد هي ػآلنً رلٚ وسدث ال٘ثحر مً الخهاٍس اء َو

ٓأ الخخالٍ آساء الباخثحن, ل٘نهم  الاْخطادي خُث جخخلِ َُما بُنها َو

و  ت ؤال وهي بلى ؤي مذي خٓٓذ اإلاشاَس ًخُٓىن في هٓؿت حىهٍش

 الاْخطادًت ألاهذاٍ التي سظم نلى غىئها اإلاششوم.

ت اجخار یت الخٓت لهملیملم ألاداء بإجها نییت جٓیخُث وضُذ نمل 

ض اإلاالي والاْخطادي للمششوم الطىاعي  الٓشاساث, وتهذٍ بلى َدظ اإلاٖش

خ مهحن, ؤي ؤجها جٓترب مً الهذٍ الخاص باظخخذام ؤظلىب  في جاٍس

 (60:ص2010ت )الهبُذي,یل اإلاالي واإلاشاحهت ؤلاداس یالخدل

و الطىانُت بإجه ا نملُت ٖما وضُذ نملُت جُُٓم ُٖاءة ألادء للمشاَس

ٓها ال٘شِ  نلى ما خٓٓه  اإلاششوم   بىاء  مهُاس ٌعخؿُو نً ؾٍش

الطىاعي لؤلهذاٍ التي ؤُْم مً ؤحلها ومٓاسهت باألهذاٍ اإلاشظىمت, 

ُُُت  ت حجم  الاهدشاَاث وجدذًذ ؤظبابها نما جم جدُٓٓه َهال, ٖو ومهَش

ٓأ ألظالُب نلمُت مبرمجت )الذاهشي,   .(427:ص 1991مهالجتها َو

زلٚ وضُذ نملُت جُُٓم ُٖاءة ألاداء بإجها الىظُلت الىخُذة التي ٖو  

ًمً٘ مً خاللها غمان ظالمت اإلاىاسد اإلاعخًلت الخاغهت جدذ ؤششاٍ 

ُُُت  وجطٍش ؤصخاب الٓشاس في اإلاششوم الطىاعي والخإٖذ مً ظالمتها ٖو

انلُت نالُت وبالشٙل ألامثل, مً خالٛ انخماد  اإلاداَكت نليها بُ٘اءة َو

ُت حشًُل مهُىت ومىَٓت ومٓاسهتها بإهذاٍ اإلاششوم الطىاعي مً نمل

ُُُت مهالجتها معخٓبال  ؤحل الىْىٍ نلى الاهدشاَاث وجدذًذ ؤظبابها ٖو

ٗاوي  خالٛ مذة صمىُت مهُىت في ؤَػل خاٛ ج٘ىن ظىت )الجبىسي والضس

 ( 280: ص   2018,

ْخطادي وفي غىء رلٚ ًم٘ىىا الٓٛى بإن نملُت جُُٓم ُٖاءة ألاداء الا

و الطىانُت هي نملُت جدذًذ الاظالُب واإلاهاًحر والىظائل  للمشاَس

واإلاعاساث التي حعانذ في النهاًت نلى جدُٓٔ وصٍادة ؤلاهخاحُت في اإلاششوم 

الطىاعي وصٍادة ُٖاءة الهاملحن مً خالٛ الىضٛى بلى ؤلاداسة الىانُت 

ش ؾّش ؤلاهخاج, وبُٓت الىظائل التي جاد ي الى جدُٓٔ والخُ٘مت وجؿٍى

ألاهذاٍ اإلاخؿؿت لها مً ْبل اإلاششوم الطىاعي التي جم ؤوشاء اإلاششوم 

نلى ؤظاظها, َػال نً حشخُظ الاخخىاْاث والاهدشاَاث وجدذًذ 

حجمها وؤظبابها مً ؤحل حشخُظ الىظائل وألاظالُب الُُ٘لت 

بمهالجتها, مً خالٛ مبذؤ الاظخًالٛ ألامثل للمٓىماث الؿبُهُت 

ت ا ٔ اظتراجُجُت نلمُت مبرمجت, وجدذًذ والبشٍش إلاخاخت للمششوم َو

ُُُت مهالجت الاهدشاَاث بًُت جُادي ألاخؿاء  الاهدشاَاث واإلاعاولُاث ٖو

في اإلاعخٓبل ومشاْبت الهملُت ؤلاهخاحُت ومخابهتها والخ٘م نلى مذي 

ْذستهم في جىُُز الخؿت اإلاعخٓبلُت للمششوم, ألن في غىء رلٚ ًخم 

خُُٓم اظدىادآ بلى هخائج الخدلُل . وبن ال٘شِ نً ؤزاس جدذًذ ؤبهاد ال

الاهدشاَاث التي ًخهشع لها اإلاششوم الطىاعي ,ٌهذ هذَأ جهائُا وهى 

اْشب الن ً٘ىن خؿىة هدى لُذ  الاهكاس الصخاب الٓشاس لخل اإلاشاٗل   

وبما ًمً٘ ؤن ٌعهم بالخعجُل بدلها مً خالٛ انخماد العُاظاث 

ت اإلآترخت.  الخىمٍى

و الطىانُت:ز  اهُأ/ ؤهمُت جُُٓم ُٖاءة الاداء الاْخطادي للمشاَس

وهىا جبرص الخاحت لل٘شِ نً ؤهمُت جُُٓم ُٖاءة ألاداء الخاضت 

ض بالىٓاؽ الاجُت )مطؿُى و سحب, و الطىانُت ولتي جتٖر : 2003باإلاشاَس

 (8: ص  2002)ؤظمانُل, (192, ص1989( )مطؿُى ومدمىد,183ص

 (.17: ص2009)ؤبىخؿب, 

ٙاهُت اإلاششوم الطىاعي في  بن جُُٓم ُٖاءة ألاداء  ًكهش مً خالٛ بم

ت اإلاخاخت وحعاهم  جدُٓٔ الاظخخذام ألامثل للمٓىماث الؿبُهُت والبشٍش

نملُت جُُٓم ُٖاءة ألاداء ؤلاظشام في ال٘شِ نً الاهدشاَاث ؤو الخلل 

الزي ًدطل في ؤي حضء غمً الىخذاث ؤلاهخاحُت مً ؤحل مهالجتها 

ؿشة نليها, في ظبُل  ججىب حعشب الخلل بلى اإلاىاْو ألاخشي, الامش والعُ

اث والخد٘م بها وجٓلُل حجم  الزي ًادي الى جذجُم الاهدَش

ت  ٔ جدذًذ اإلاشاٖض ؤلاداٍس الخعائشوألاغشاس الىاحمت ننها, ورلٚ نً ؾٍش

وؤلاهخاحُت اإلاعاولت بشٙل مباشش  ويحر مباششنً مهالجت جلٚ 

 ْاث .الاهدشاَاث والاخخىا

ٌعانذ جُُٓم ُٖاءة ألاداء اإلاعخمش وبشٙل دوسي في الىخذاث الاهخاحُت 

و ونىذ بذاًتها. ت وبُان الاخخالالث الخاضلت بشٙل العَش  نلى مهَش

ٗاَت  - 1 جشجبـ ؤهمُت جُُٓم ُٖاءة ألاداء اسجباؾأ ؾشدًأ بالخخؿُـ ونلى 

اث.  اإلاعخٍى
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ش ؤداء اإلاعاولحن حعهم نملُت جُُٓم ُٖاءة الاداء في جدعحن وج - 2 ؿٍى

 وخلٔ الشهىس باإلاعاولُت لذي الهاملحن في اإلاششوم الطىاعي .

حعانذنملُت جُُٓم ُٖاءة الاداء في ٖشِ اإلاىاسد الؿبُهُت الًحر  - 3

 معخًلت بالشٙل الصخُذ.

حعاهم نملُت جُُٓم ُٖاءة ألاداء في ال٘شِ نً مذي اظهام   - 4

و الطىانُت في نملُت الخىمُت   الاْخطادًت والاحخمانُت.اإلاشاَس

و الطىانُت  - 5 حعاهم نملُت جُُٓم ُٖاءة ألاداء الاْخطادي للمشاَس

نلى بىاء ْانذة بُاهاث الخجاسب الهلمُت والُىُت والخبراث التي خطلذ 

في العابٔ لالظخُادة منها في اإلاعخٓبل ظىاء نلى هدىالخاص او نلى هدى 

 الهام.

و الطىانُت:زالثأ/ ؤهذاٍ جُُٓم ُٖاءة الادا   ء الاْخطادي للمشاَس

و الطىانُت   واإلاالي تهذٍ نملُت جُُٓم ُٖاءة ألاداء الاْخطادي للمشاَس

ذ مً اإلاضاًا وهي نلى الىدى الاحي : ص  2002)الجبىسي,  الى جدُٓٔ اإلاٍض

 (.40, ص 2001)حهُش, (73:ص1985)صوًٍ, (7

٘شِ نً بن نملُت جُُٓم ُٖاءة ؤلاداء الاْخطادي حعاهم في ال - 1

ٓأ للمهام  و الطىانُت َو ل ْعم في اإلاشاَس ض ٗو اث ؤهجاص ٗل مٖش معخٍى

اإلاٙلُت بها ومٓاسهتها بالخؿت ؤلاهخاحُت بًُت جدذًذ العلبُاث والاًجابُاث 

ٔ ُْاط بهخاحُت ٗل  في الهملُت ؤلاهخاحُت الي مششوم ورلٚ نً ؾٍش

 ْعم مً ؤْعام الهملُت الاهخاحُت, مً ؤحل ال٘شِ نً الهىامل

 اإلاعاولت نً جلٚ الاهدشاَاث إلاهالجتها ومىو خذوثها في اإلاعخٓبل.

بن نملُت جُٓـُم ُٖاءة ألاداء الاْخطادي حعانذ نلى خلٔ سوح  - 2

و الطىانُت.  اإلاىاَعت بحن الاْعام ؤلاهخاحُت في ااإلاشاَس

ٌععى نملُت ُٖاءة جُُٓم ألاداء الاْخطادي بلى بُان مذي جدمل  - 3

اث اإلاٙلُت بها واإلاخىلت لهم والهاملحن بشٙل َهاٛ الاداسة للمعاولُ

ومثالي, َػآلنً بُان مذي ظعي اإلاذساء بلى جدُٓٔ اهذاٍ اإلاششوم 

 الطىاعي والاهذاٍ اإلاشظىمت لها معبٓأ.

ت اإلاخاخت للمششوم  - 4 بُان مذي ؤظخخذام اإلاىاسد الؿبُهُت والبشٍش

حز نلى اظخخذامها بؿ ٓت الطىاعي بالشٙل اإلاثالي والتٖر ٓت سشُذة َو ٍش

 خؿت نلمُت مبرمجت لخدُٓٔ ؤْص ى نائذ وباْل ٗلُت.

و الطىانُت:  سابهأ/ مشاخل نملُت جُُٓم ُٖاءة ؤلاداء للمشاَس

و الطىانُت بهذة مشاخل ,  جمش نملُت جُُٓم الاداء الاْخطادي للمشاَس

وفي خاٛ يُاب وؤخذة منها َان نملُت الخُُٓم ْذ جُشل )الىجاس 

 حشمل هزه اإلاشاخل:( ؤر 327:ص2006,

ش  اإلاشخلت ألاولى:  وهي جخمثل بمشخلت جدذًذ اإلاشٙلت وحمو الخٓاٍس

واإلااششاث والاخطاءاث والبدىر الخمهُذًت والالصمـت لذساظـت اإلاششوم 

الطىاعي بطىسة دُْٓت وجُطُلُت لُٓاط اليعب واإلاهاًحر اإلاؿلىبت في 

ٗاوي,   (.34:ص2018الهملُت ) الجبىسي و الضس

الثاهُت:  وهي مشخلت الخدلُل الُني واإلاالي للمششوم الطىاعي و  اإلاشخلت

اإلاخمثلت بمشاحهت الجىاهب الُىُت واإلاالُت والاْخطادًت الخاضت 

ٗاقم,  (. 258:ص 2018باإلاششوم هُعت, )الجىاسي و

اإلاشخلت الثالثت: وهي مشخلت الخ٘م نلى الىخائج الخدلُل والًاًت منها 

هاًحر اإلاهخمذة في جُُٓم اداء اإلاششوم الخدٓٔ مً ؤن اإلآاًِغ واإلا

الطىاعي حاءث مؿابٓت مو ما ٌععى الُت اإلاششوم ,ٖما وؤن الخىُُز 

زلٚ بُان مذي الاهدشاَاث  ًجشي هدى ألاهذاٍ اإلاشظىمت للمششوم, ٖو

ٗاهذ ألاهدشاَاث هىنُت او ٖمُت او  َـي مجـاٛ الخؿبُٔ ظىاء  اإلاخدٓٓـت 

 (. 173, 2010َىُت )اإلاهماسي واإلاىلى,

اإلاشخلت الشابهت: وهي مشخلت ؤجخار الٓشاساث اإلايسجمت مو هخائج جُُٓم 

 (.21:ص2002ألاداء للمششوم الطىاعي )الجبىسي,

اإلاشخلت الخامعت: وهي اإلاشخلت اإلاخمثلت بخدذًذ اإلاعاولُاث وجىصَهها نلى 

زلٚ مشاْبت ومخابهت ؾّش مهالجت الاهدشاَاث ؤي  روي الشإن ٖو

ُت لالهدشاَاث التي خطلذ في ٗل حضء مً ؤحضاء الهملُاث الخصخُد

 (.14:ص2012الهملُت ألاهخاحُت في اإلاششوم الطىاعي )سصٍٓت,

و الطىانُت:  خامعأ/ مهاًحر جُُٓم ُٖاءة الاداء الاْخطادي للمشاَس

ُما ًإحي ؤهم اإلاهاًحر اإلاخهاٍس نليها نىذ اإلاخخطحن واإلاعخخذمت  َو

جُُٓم ُٖاءة ؤلاداء ألاْخطادي ٖىظائل معانذة في خؿىاث نملُت في 

و الطىانُت والتي ظىٍ هٓىم بخؿبُٓها نلى مهمل ؤظمىذ  للمشاَس

ذستها نلى جدُٓٔ ؤهذاَها   ان في اإلابدث الالخٔ لبُان مذي ُٖاءتها ْو باٍص

 وهي نلى الىدى ألاحي:

 

 : (Productivity Criterion )اوآل/ مهُاس ألاهخاحُت 

مً٘ جٓعُم مهُاس ؤلاهخاحُت ب  وهي نلى الىدى ألاحي: لى هىنحنٍو

 :(Total  Productivity)ؤلاهخاحُت الٙلُت  ( 1

ٓها ُْاط الهالْت بحن مذخالث الهملُت  وهي ألاهخاحُت التي ًخم نً ؾٍش

ٗاَت, ؤي الهالْت بحن الىاجج مً العلو  ٗاَت,ومخشحاث الهملُت  ألاهخاحُت 

ىاضش ؤلاهخاج التي والخذماث التي اهخجذ خالٛ َترة صمىُت مهُىت وحمُو ن

ٓأ للطًُت  مً٘ ؤًجاد ألاهخاحُت الٙلُت َو اظخخذمذ للخطٛى نلُه, ٍو
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اغُت ألاجُت : )الجىابي,  (.263: ص 2008( )ؾاْت وخعً , 36:ص2017الٍش
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ؤلاهخاحُت الٙلُت  =           
      كمُت ألاهخاج اوقُمتألاهخاج

مجمىع عىاصس إلاهخاج
او=   

       قُمت ألاهخاج

    كلفت إلاهخاج
 

 (:  Partial  Productivity) ( ؤلاهخاحُت الجضئُت 2

اهخجذ ؤخذ  وهي مهُاسجِٓغ ُٖاءة ؤداء ؤلاهخاحُت لٙل نىطش مً الهىاضش ؤلاهخاحُت بشٙل مىُشد,او جٓاط الهالْت بحن الىاجج مً العلو والخذماث التي

اغُت ألاجُت :)الهاوي ونبذاللت, ٓأ للطًُت الٍش  (. 245:ص2010نىاضش ؤلاهخاج  خالٛ َتره صمىُت مهُىه,ؤر ًمً٘ ؤًجادها َو

=   احُت الجضئُتؤلاهخ   
      ألاهخاج الكلي

 احد   عىاصس إلاهخاج( العمل او  زؤض مال او املىاد او الازض)
  

 لزلٚ حعىد  الهذًذ مً اإلاهاًحرالخاضت باألهخاحُت الجضئُت وهي نلى الىدى ألاحي.

 :(Productivity of Labor) ؤهخاحُت الهمل -ؤ 

زلٚ ًىضر الُٓمت اإلاػاَت ؤلاحمالُت التي ًدٓٓها الهامل ,خُث ٌشح ُاءة ؤدائه في الهملُت ؤلاهخاحُت ٖو رهزا اإلاهُاسالى  وهي جخمثل بمذي مهاسة الهامل ٖو

ش ي, اغُت ألاجُت)الَٓش ٓأ للطًُت الٍش مً٘ ؤًجادها َو  (. 205: ص2009ٖمُت ألاهخاج ؤو ُْمتها التي ًيخجها الهامل الىاخذ خالٛ ظىت  , ٍو

=   بهخاحُت الهمل     
      كمُت ؤو قُمت إلاهخاج

عدد العاملین ؤو طاعاث العمل املبرولت
او=    

    كمُت ؤو قُمت إلاهخاج

   مخىطط عدد العاملین
 

 :( Productivity of Capital) بهخاحُت سؤط اإلااٛ  -ب 

حهت ؤخشي اي الُّش بحن ٗلُت ألاهخاج وحجم  وسؤط اإلااٛ اإلاعدثمش في الهملُت ألاهخاحُت مًٌهبر نً الهالْت الٓائمت بحن ٖمُت ؤو ُْمت ألاهخاج مً حهت  

اغُت ألاجُت)الب٘شي,  للطًُت الٍش
ً
ٓا خم اخدعاب ُْمتها َو ٓأ لشؤط اإلااٛ اإلاعدثمش, ٍو  (.95: ص2004الُائذة َو

 ُْمت ؤلاهخاج                                                                               

                   _________________ = بهخاحُت سؤط اإلااٛ اإلاعدثمش                  

  سؤط اإلااٛ اإلاعدثمش                                                                           

 بهخاحُت الشواجب وؤلاحىس: -ج 

بهخاحُت وخذة الىٓذ )الذوالس ؤو الذًىاس ( اإلاطشوَت نلى ؤلاحىس او الُٓمت اإلاػاَت اإلاخدٓٓت لٙل )دوالس ؤو دًىاس ( مطشوٍ نلى  ٌعخخذم هزا اإلاهُاس لبُان مذي

اغُت آلاجُت , )ال٘شخي,  (.157: ص2010ؤلاحىس اإلاذَىنت لؤلًذي الهاملت, وجٓاط ُْمتها خعب الطٌُ الٍش

 

 ُْمت ؤلاهخاج                                           

 _____________    بهخاحُت ؤلاحىس =     

     ؤحمالي ألاحىس                                         

 (:Productivity of MateriaLs)بهخاحُت اإلاىاد ألاولُت  -د

ٙاٛ حضءآ  ٗاهذ جلٚ اإلاااد مطىهت ؤو هطِ مطىهت ؤو مً العلهت النهائُت  ًٓطذ باإلاىاد ألاولُت ؤي مادة ؤضبدذ باي شٙل مً ألاش اإلاىخجت,بًؼ الىكش ؤرا 

اغُت ألاجُت)الىهُمي ,30:ص2008خاماث اولُت)اإلاىلى,   (:35:ص2010(,  ولُٓاط ُٖاءة اإلاىاد في الهملُت ألاهخاحُت ًجب ألانخماد نلى الطٌُ الٍش

=  بهخاحُت اإلاىاد
   كمُت ؤو قُمت إلاهخاج

  قُمت املظخلصماث الظلعُت
  

  : زاهُا/ مهُاس الؿاْت ؤلاهخاحُت

ٓأ لكشوٍ الدشًُل العائذ في اإلا طىو ٖما ًمً٘ الؿاْت الاهخاحُت جمثل ٖمُت اهخاج اإلاطىو النهائي الزي جٓذمت حمُو نىاضش ألاهخاج خالٛ مذة مهُىت َو

ان الؿاْت الاهخاحُت لها   (Marvel, others , 2008 :2)واإلاهذاث جدذًذها بىاظؿت اإلاىاسد اإلاخىَشة في الىخذة الاْخطادًت  مثل الهمل  واإلاىاد  ألاولُت

اث واهىام مخهذدة ًمً٘ بُاجها نلى الىدى ألاحي.  معخٍى

ت ؤو الخطمُمُت  1  :( Theortical Production Capacity )( الؿاْت ؤلاهخاحُت الىكٍش

ت اإلاخاخت للمششوم ا ٙاهُاث اإلاادًت والبشٍش لطىاعي دون ألاخز بىكش ألانخباس ؤي نؿل ؤو جىِْ نً الدشًُل ,َةجها جمثل الؿاْت جمثل ألاظخًالٛ الخام لالم

ت اإلاىخجت لخؿىؽ ألاهخاج )الهشماوي ,   (.10: ص2007اإلادذدة مً ْبل الشٖش

 (: Maximum Capacity( الؿاْت ؤلاهخاحُت الٓطىي ) 2

ٙاَت وهي نباسة نً الؿاْت ؤلاهخاحُت التي حه٘غ ؤْص ى حجم لئلهخاج ًمً٘  ٙامل ل ٔ ألاظخًالٛ ال ؤن هدطل نليها في قل قشوٍ بهخاج مثالُت ,نً ؾٍش

ٓأ إلاىاضُاث نىامل ؤلاهخاج )الهبُذي,   (. 75:ص 2010ؤلدعهُالث واإلآىماث اإلاخاخت خالٛ مذة صمىُت مهُىت َو

 (:Available Production Capacity) ( الؿاْت ؤلاهخاحُت اإلاخاخت 3 

 منها حمُو الاخخىاْاث الخاضلت داخل مشاٖض الاهخاج في اإلاششوم الطىاعي  حهٍش الؿاْت الاهخاحُت  
ً
اإلاخاخت بإجها جمثل الؿاْت الاهخاحُت الٓطىي معدبهذا

 ( .147:2010)اإلاهماسي ,

 (:Planned Production Capacity) الؿاْت ؤلاهخاحُت اإلاخؿؿت ( 4
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ٓأ للخؿت اإلاشظىمت,ورلٚ مً خالٛ حهبر الؿاْت ألاهخاحُت اإلاخؿؿت نً  ٖمُت ألاهخاج اإلاعته ذٍ واإلاخمثل بالعلو والخذماث خالٛ مذة صمىُت مهُىت َو

 (. 74:ص2010مهخمذآ في رلٚ الى ٗل مً الؿاْت الخطمُمُت والؿاْت اإلاخاخت في اإلاششوم. )الهبُذي, ؤظخخذام معخلضماث الهملُت ألاهخاحُت بشٙل مثالي,

 :(  Production Capacity Practical) ( الؿاْت ؤلاهخاحُت الُهلُت  5

ت وال ؿاْت اإلاخاخت , وهي حهبر نً ٖمُت ألاهخاج الُهلي التي ًخم جدُٓٓها مً ْبل اإلاششوم الطىاعي خالٛ مذة صمىُت مهُىت باألنخماد نلى الؿاْت الىكٍش

و الطىانُىت مً خالٛ اظخخذام مهُاس (ؤما بخطىص اإلااششاث واإلآاٌغ اإلاعخخذمت لًشع ُْاط ُٖاءة 433:ص 2010)الىجاس ,  ألاداءألاْخطادي للمشاَس

 الؿاْت ؤلاهخاحُت َهي نلى الىدى ألاحي:

 

 (.257:ص2005)الهِعاوي,  وعبت ؤلاهخُام: -ؤ 

 100  ×الؿاْت الخطمُمُت في جلٚ العىت(  -)الؿاْت اإلاخاخت في جلٚ العىت  = وعبت الاهخُام مً الؿاْت الخطمُمُت لعىت مهُىت

ذاوي, -ب  م ٖو  (.76:ص1986وعبت الدشًُل:)نبذ الٍ٘ش

  100× الؿاْت ؤلاهخاحُت الخطمُمُت ؤو اإلاخاخت (  -وعبت الدشًُل= ) الؿاْت ؤلاهخاحُت اإلاخؿؿت 

 (90: ص  2009وعبت ألاظخًالٛ :)نبذ العخاس ,  -ج 

 100×الؿاْت ؤلاهخاحُت الخطمُمُت(  -وعبت ألاظخًالٛ = )الؿاْت ؤلاهخاحُت اإلاخاخت 

شاوي, وعبت الخىُُز -د  ( 41:ص2019: )الَش

  100× الؿاْت ألاهخاحُت اإلاخؿؿت(  -وعبت الخىُُز = )الؿاْت ؤلاهخاحُت الُهلُت 

 / مهُاس الُٓمت اإلاػاَت ) 
ً
 (:Value Added Criterionزالثا

انت وبحن ُْمت معخلضماث الاهخاج التي ًخم ششائها للُٓام بةهخاج العلهت في الطى (Outputوحهٍش الُٓمت اإلاػاَت باجها جمثل ؤلُّش بحن ُْمت ألاهخاج النهائي)   

(Input  , ًخ٘ىن الُٓمت اإلاػاَت مً هىنحن وهي نلى الىدى ألاحي.585: ص 2015( )نؿُت نبذ الٓادس  .) 

 (: Total Added Valueاوآل/ الُٓمت اإلاػاَت ألاحمالُت ) 

ا الُٓمت التي ًمً٘ اغاَتها الى ُْمت العلو الىظُؿت ٖىدُجت للهملُت الاهخاحُت , َهي حهبر نً مٓذاس الىاجج مً ًمً٘ حهٍشِ الُٓمت اإلاػاَت ألاحمالُت بإجه

اغُت آلا ٓأ للطًُت الٍش ٓاط َو ادة الذخل الٓىمي.ٍو  ) OSULLIVAN & SHEFFRIN ,1998 : P  110جُت)  الطىانت خالٛ مذة مهُىت واإلاعاهم في ٍص

 ُْمت معخلضماث ألاهخاج(  -ت = ) ُْمت ؤلاهخاج الُٓمه اإلاػاَت ؤلاحمالُ

اغُت اإلاهخمذ لُٓاط هزا  اإلااشش والتي ًمً٘ ؤظخخذامها في هزا اإلاجاٛ هي نلى الىدى ألاحي )ال٘شخي,  ومً ؤهم ( )الىجاس 159:ص2010اإلاهادألث والطٌُ الٍش

 ,2010 :500: ) 

اهخاحُت الهمل =  - 1
 القُمت املضافت

    كمُت العمل املبرول     
  

وعبت الاسباح الى الُٓمت اإلاػاَت =  - 2
صافي الازباح

            القُمت املضافت      
 

وعبت الشواجب والاحىس الى الُٓمت اإلاػاَت =  - 3
   الاحىز  والسواجب

    القُمت املضافت    
  

اهخاحُت سؤط اإلااٛ اإلاعدثمش =  - 4
    القُمت املضافت

ثمساملظد          زؤض املال 
  

 (:Net Added Value)  زاهُأ/ الُٓمت اإلاػاَت الطاَُت

زلٚ بمثابت اإلااشش ألاظاط للشبدُت الٓىمُت ,ألجها ٌهبر نً حجم جازحر اإلاششوم نلٌهذ بمثابت حجش  ى ألاظاط لُٓاط ماشش بهخاحُت الهمل البششي اإلابزٛو ٖو

اغُت ألاجُت ) ,(390:ص 1990ألاْخطاد الٓىمي )الخذاد,  ٓأللطًُت الٍش مً٘ ُْاظها َو ٗاقم,ٍو  (.181:ص2018الجىساي  و

 

 ؤلاهذزاساث ( -الُٓمت اإلاػاَت الطاَُت = )الُٓمت اإلاػاَت ؤلاحمالُت 

 / مهُاس دسحت الخطيُو:
ً
 سابها

خاج وان ؤسجُام هزه اليعبت ًُعش دسحت نالُت مً الخطيُو نباسة نً الذسحت التي بلًتها الىخذة الاْخطادًت نىذما جٓىم بخطيُو اإلاىاد التي ؤظخخذمذ في الاه

ت مذي معاهمت الىخذة الاْخطادًت في جىلُذ الذخل الٓىمي  ٘شِ في الىْذ هُعه نً مذي اسجباؽ نملُاث , َػآلنً رلٚ ٌعاهم هزا اإلاهُاس في مهَش ٍو

اث والاهمُت اليعبألاهخاج بمعخلضماث الدشًُل اغُت ,وفي غىئها ًمً٘ جدذًذ الاولٍى ٓأ للطًُت الٍش ٓاط دسحت الخطيُو َو ُت لٙل وخذة اْخطادًت ٍو

 (: 36:ص 2010ألاجُت)الىهُمي ,

 دسحت الخطيُو =
    القُمت املضافت الاحمالُت

          قُمت الاهخاج(جكلفت عىاصس الاهخاج)     
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 / اإلاهاًحر اإلاالُت:
ً
 خامعا

مً٘ ؤن وشحر الى اإلااششاث اإلاالُت التي حعاهم في و الطىانُت نلى الىدى ألاحي: ٍو  جُُٓم ُٖاءة ألاداء الٓخطادي للمشاَس

 (: Profit Criterion) ( الشبدُت  1

ٙالُِ معخلضماث ألا   هخاج التي ًمً٘ الخهبحر ننها بإهه ًمثل الُّش بحن مجمىم الاًشاداث الزي خطل نلُه اإلاششوم الطىاعي مً اإلابُهاث وبحن مجمىم ج

اغُت ألاجُت )نبذ العادة, ٓأ للطًُت الٍش دعب الشبذ اإلاالي َو  (:76:ص2005جخدمله اإلاششوم هُعت في الهملُت ألاهخاحُت, ٍو

ٙالُِ الٙلُت  -لشبذ اإلاالي = ؤلاًشاداث الٙلُت مهُاس ا  الخ

 ( ماشش مهذٛ الهائذ نلى سؤط اإلااٛ اإلاعدثمش:   2

اغُت ألاجُت ) ٓأ للطًُت الٍش دعب َو :ص  2010ضالر , ٌهبرسؤط اإلااٛ اإلاعدثمش نً سؤط اإلااٛ اإلاعدثمش الثابذ للمششوم مػاَأ الُه سؤط اإلااٛ اإلاخذاٛو ٍو

123.) 

 الشبذ الطافي                                         

ــــ    ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  100×مهذٛ الهائذ نلى سؤط اإلااٛ اإلاعدثمش =  ــ

 سؤط اإلااٛ اإلاعدثمش                                                 

     (.127:ص 2001هامش الشبذ الطافي : )ال٘شخي ,  ( 3

 في =هامش الشبذ الطا
   صافي السبح

       صافي املبُعاث     
  

 (59,ص: 1984)هُئت الخخؿُـ للىٓل واإلاىاضالث , :( مهُاس مهذٛ نائذ الذًىاس الىاخذ 4

ٙالُِ(.  /مهذٛ نائذ الذًىاس الىاخذ = )بحمالي ابلحراداث   بحمالي الخ

 

 اإلابدث الثاوي/ الجاهب الخؿبُٓي للذساظت

ُُُت جؿىس وشاؾها ألاْخطادي , ولًشع حهذٍ هزا اإلابدث الى   دساظت وجدلُل اإلاهمل مً خُث اإلاىْو واليشاءة, َػآلنً دساظت معل٘ها الخ٘ىىلىجي ٖو

ت وبُان مذي  جؿىس بهخاحُت اإلاهمل ًجذس بىا دساظت وجدلُل بهؼ ؤهم اإلااششاث ألاْخطادًت للمهمل خالٛ مذة الذساظت  ) ( في ظبُل  2020-2008مهَش

 اءة ألاداء ألاْخطادي للمهمل خالٛ نمشه ؤلاهخاجي لها  وهي نلى الىدى ألاحي.ال٘شِ نً ُٖ

ان:  اوآل/ وشاءة مهمل بظمىذ باٍص

ان ووشإجه: - 1  مىْو مهمل باٍص

ان( التي جبهذ خىالي )            ان في شماٛ يشب مداَكت العلُماهُت في هاخُت )باٍص ض مذًىت العلُ 35ًٓو مهمل باٍص ماهُت, ًٓو َلُ٘أنلى ٖم (يشبأ مً مٖش

( أ ونلى دائشة نشع)45:04:47خـ ؾٛى م( َّى معخىي 900( شماآل ,في مىؿٓت ظهلُت مداؾت بالجباٛ مً حمُو الجهاث ونلى اسجُام )35:36:24( شْش

ٗاهىن الثاوي لهام)  ٗاهذ مذة جىُُز اإلاششوم )2006ظؿذ البدش ,خُث وغو الدجش ألاظاط للمششوم في شهش  ت ( شهشآ, وا24( و لزي جم مىده بحاصة اظدثماٍس

م ) خ ) 36بالْش ت الهامت لالظدثماس في العلُماهُت بخاٍس م )2006 - 11-13(  والطادسة مً اإلاذًٍش ( في بْلُم  2006( لهام) 4(, وبمىحب ْاهىن الاظدثماس ْس

ٗاث َاسوّ مطؿُى(, خُث ؤهػم اإلاهمل الى  ت الَاسج الهاإلاُت في نام )ٖىسدظخان الهشاّ , وحهىد ملُ٘تها الى  ) مجمىنت شش ت َشوعُت 2008شٖش ( وهي شٖش

ٓأ إلاىاضُاث َىُت ُٖىءة مو حعهُالث به خاحُت مهشوَت في مجاٛ ضىانت ؤلاظمىذ نلى ضهُذ الهاإلاي , خُث جم ضىو وجطمُم ؤحهضة اإلاهمل اإلاششوم َو

ت ألاإلااهُت الشائذة ) ٙالُِ ْلُلت مً ْبل الشٖش ت الشائذة في خىع الشّش ألاوظـ ؤوساظ٘ىم (,وجم جىُُزها Polysius –AGوبخ ت اإلاطٍش وؤوشائها مً ْبل الشٖش

( دوهم ومً غمنها معاخت الاسع اإلاخىْو بغاَتها الى اإلاهمل وهي جبلٌ 283(, خُث جبلٌ معاخت الاسع الٙلُت للمهمل )Orascom constructionلؤلوشاءاث )

زلٚ جم جخطُظ مٓلو للمعدثمش ًخم بمىح181) به ْلو وبظدثماس حجش الالًمعخىن )الٙلغ ( اإلاعخخذم في ضىانت ؤلاظمىذ مً مٓالو مىؿٓت ( دوهم , ٖو

ت للمهل ) مُاث جدذد الخٓا بمىحب نٓذ ,وبلًذ الٙلُت ؤلاظدثماٍس ان وإلاذة زالزىن ناما وبإبهاد ٖو ملُىن دوألس( ,وحهذ هزة اإلاىؿٓت يىُت باإلاىاد  400باٍص

,َهي نباسة نً مىؿٓت راث ظالظل حبلُت جىحذ َيها ٖمُاث هائلت مً مادة)الٙلغ( التي حهذ اإلاادة ؤلاظاظُت التي ًطىو ألاولُت الذاخلت في ضىانت ؤلاظمىذ 

ٓأ للمعىخاث التي حاء بها دائشة اإلاسر الجُىلىجي في مداَكت العلُما ت منها ؤلاظمىذ,َػآلنً رلٚ  حعىد َيها مُاه حىَُت ب٘مُاث هائلت َو هُت )مجلت شٖش

 (. ومً اهم اهىام ألاظمىذ اإلاىخجت:4:2017لهشاّ,الَاسج ا

 ٌعخخذم في مخخلِ ألانماٛ ؤلاوشائُت. ( o.p.c) (CEM I 42 . 5 R) الاظمىذ البىسجالهذي الانخُادي/ هزا هىم  - 1

 ألاظاظاث(ٌعخخذم في ألانماٛ ؤلاوشائُت التي جخؿلب مٓاومت نالُت لؤلمال  (SRC) الاظمىذ اإلآاوم لؤلمالح / هزا الىىم  - 2
ً
دُت )خطىضا  .ح ال٘بًر

.CEM I 42. 5 Rالاظمىذ البىسجالهذي نالي الىهىمت/ هزا الىىم ) -3 دُت الجاهضة والبلٕى  ( ٌعخخذم في ضىانت ال٘خل ال٘ىهٍ٘ش

ؾً/ًىم( مً مادة ألاحش,وبىاْو 700)( ,وجبلٌ ؾاْخت  ألاهخاحُت خىالي 2008-2-28ًخ٘ىن اإلاهمل مً خـ  ؤهخاحيي واخذ ,خُث بذؤ اإلاهمل باألهخاج الُهلي في )

 2.5( وبؿاْت بهخاحُت جٓذس بدذود )SRC( )ؤلاظمىذ البىسجالهذي الهادي( وؤلاظمىذ اإلآاوم لؤلمالح )o.p.cؤهخاج هىنحن مادة ألاحش وهي ؤلاظمىذ الهادي )

ان سائذآ في العّى اإلادل هخبر مهمل باٍص ٓت الجاَت, َو ٔ الؿٍش يخج َو ا(,ٍو ىافي مهمل ملُىن ؾً /ظىٍى خه في بنادة بىاء الهشاّ , ٍو ي ورلٚ مً خالٛ مشاٖس

ان مٓاًِغ اإلاخؿلباث البُئُت ورلٚ مً خالٛ هكام العُؿشة اإلاهخمذة والزي ًدٓٔ ما ًلي:  -بظمىذ باٍص
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اث نالُت مً العالمت.  -ظُؿشة دائمُت نلى الخلىر.   ج -مٓاًِغ نالُت مً الجىدة . ب -ؤ   الخُاف نلى معخٍى

ت الَاسج الهشاّ,  جىْهاث ؤظتهالُٖت ممخاصة, -د  ( 9:  2018)مجلت شٖش

ت30 -25ٖما بن مطذس الؿاْت ال٘هشبائُت هي الؿاْت اإلادلُت الىؾىُت والتي جبلٌ خىالي )  ت ؤخشي جابهت للشٖش ٙا واؽ / ًىم وهىإ مدؿت ٖهشبائُت زاهٍى   ( مُ

ٙا وا50حهمل بالىُـ ألاظىد جبلٌ ؾاْتها خىالي ) ان هى خىالي )( مُ ت مً مىقُحن ونماٛ مدلُحن في مهمل باٍص بلٌ نذد الهاملحن في الشٖش ( مىقِ 372ؽ ٍو

ت اإلاخىاحذًً 46ونامل ؤما ألاحاهب َُبلٌ نذدهم ) الء الشٖش عّى الاظمىذ مً ْبل اداسة اإلاهمل الى ألاظىاّ اإلادلُت ورلٚ مً ْبل ٖو ( مىقِ ونامل , َو

ٗاَت اهداء الهشاّ, وظُمً٘  ذ جم الخهاْذ مو الخ٘ىمت الهشاُْت  لخجهحز في  اإلاهمل مً ألاظخجابت للؿلب الٓىي نلى مىاد البىاء في العّى الهشاقي , ْو

ٓت الجاَت وهي  ٔ الؿٍش ش مُىاء البطشة ومششوم بعماًت الع٘ني ,ٖما ان بهخاج هزا اإلاهمل ًخم َو و نمالْت مثل جؿٍى مً الؿّش ؤلاظمىذ لخىُُز مشاَس

ان ؤًػا ومثبذ نليها ؤظم اإلاىخجالخذًثت في ض ت  )مىهذي( اإلاىحىدة في مىؿٓت باٍص ,  ىانت ؤلاظمىذ  ٖما ان ؤُٖاط الخهبئت لالظمىذ هي مىخجت مً ْبل شٖش

ان ,: ت باٍص ان/ العلُماهُت.24ص 2016)شٖش ان في هاخُت باٍص  (. والشٙل الاحي ًىضر  مىْو الجًشافي إلاهمل بالظمىذ باٍص

ان:اإلاعلٚ الخ٘ىىلىج -2  ي إلهخاج ألاظمىذ في مهمل باٍص

ىث,  ان بهذة مشاخل وهي نلى الىدى آلاحي )ظٖش  :بال(:2020:بال( )حماٛ,2021)هاوسي, :بال(2020جمش مشاخل الهملُت ؤلاهخاحُت في مهمل ؤظمىذ باٍص

 مشخلت ال٘عاساث )ٖعاسة اإلاىاد ألاولُت(:  -2مشخلت اإلآالو )ْلو اإلاىاد ألاولُت(:  -1

 مشخلت الخضن )ظاًلىاث خضن اإلاىاد ألاولُت(: -4الؿدً )ؾىاخحن اإلاىاد ألاولُت(:  مشخلت -3

 مشخلت الخهبئت )الؿدً النهائي والخهبئت(: -6مشخلت الدسخحن ) ألاَشان وحسخحن اإلاىاد ألاولُت(:  -5

ان:  زاهُا/ مهاًحر جُُٓم ُٖاءة الاداء ألاْخطادي إلاهمل باٍص

 للمششوم: مهاًحر الؿاْاث ؤلاهخاحُت - 1

( ًمً٘ جىغُذ الؿاْاث ؤلاهخاحُت الخطمُمُت واإلاخؿؿت والُهلُت واإلاخاخت للمهمل وما شهذها مً جباًً وجزبزب واضر في 1نىذ دساظت وجدلُل الجذٛو )

 الؿاْاث ؤلاهخاحُت ووعب ألاظخُادة بشٙل نام وهي نلى الىدى ألاحي.

ان 1الجذٛو )  ( )ملُىن/ؾً (2020-2008ووعب ألاظخُاده للمذة )( الؿاْاث ؤلاهخاحُت إلاهمل بظمىذ باٍص

 العىىاث
الؿاْت 

 الخطمُمُت

الؿاْت 

 اإلاخؿؿت

الاهخاج 

 الُهلي

الؿاْت 

 اإلاخاخت

وعبت 

 الاهخُام

)%( 

 وعبت

 الدشًُل

)%( 

 وعبت

 الاظخًالٛ

)%( 

 وعبت

 الخىُُز

)%( 

 وعبت

 جؿىس 

)%( 

 ـــــــــــــــ 78.3 100 92 72 2.5 1.8 2.3 2.5 2008

2009 2.5 2.3 2.0 2.5 80 92 100 87 11.1 

2010 2.5 2.3 2.2 2.5 88 92 100 95.7 10 

2011 2.5 2.3 2.3 2.5 92 92 100 100 4,5 

2012 2.5 2.3 2.4 2.5 96 92 100 104.35 4,3 

2013 2.5 2.3 2.5 2.5 100 92 100 108.7 4,2 

2014 2.5 2.3 2.2 2.5 88 92 100 95.7 -12 

2015 2.5 2.3 2.1 2.5 84 92 100 91.3 -4,5 

2016 2.5 2.3 2.3 2.5 92 92 100 100 9,5 

2017 2.5 2.3 2.4 2.5 96 92 100 104.35 4,3 

2018 2.5 2.3 2.2 2.5 88 92 100 95.7 -8,3 

2019 2.5 2.3 2.5 2.5 100 92 100 108.7 13,6 

2020 2.5 2.3 2.1 2.5 80 92 100 91.3 -16 

     0.81   1.19  

ان , ْعم ؤلاهخاج ,الُاهاث الخخامُت,   . 2020اإلاطذس/ ؤنذها الباخثت باألنخماد نلى ,ؤداسة مهمل بظمىذ باٍص

ملُىن/ؾً/ظىت( لً جخًحر وبُٓذ زابخت خالٛ مذة الذساظت ,هكشآ لهذم بغاَت ؤي  2.5هالخل مً الجذٛو بن الؿاْت الخطمُمُت للمهمل البالٌ)         

ملُىن/ ؾً /ظىت( وه٘زا 2.3( , ب٘مُت )2008حذًذة  للمهمل. وجم اخدعاب الؿاْت ؤلاهخاحُت اإلاخاخت مً ْبل ؤداسة اإلاهمل في نام ) خؿىؽ بهخاحُت 

و 92باليعبت لجمُو العىىاث ؾُلت مذة الذساظت,لزؤ َهي حشٙل وعبت ) %( مً الؿاْت الخطمُمُت وهي وعبت نالُت حذآ, ألن الؿاْت اإلاخاخت للمشاَس

( , 2008%( مً الؿاْت الخطمُمُت . جم جدذًذ ٖمُت ألاهخاج اإلاخؿـ مً ْبل ؤداسة اإلاهمل في  نام ) 90 - 85احُت وبخاضت الجذًذة منها جمثل وعبت )ؤلاهخ

زلٚ حشٙل وعبت )92ملُىن/ ؾً/ ظىت(,ونلُت َهي حشٙل وعبت) 2.3باهخاج) هزا واْعي مما %( مً الؿاْت اإلاخاخت و 92%( مً ؤحمالي الؿاْت الخطمُمُت ,ٖو

(, زم ؤسجُو ؤلاهخاج 2008ملُىن/ؾً( في نام)  1.8ًذٛ نلى بن اخدعاب الؿاْت اإلاخاخت للمششوم حإث بشٙل دُْٔ. لٓذ بلًذ ٖمُت ؤلاهخاج الُهلي اإلاخدٓٔ )

ت الخطمُمُت والخخؿُؿُت نلى %( مً الؿا108.7ْ%( )100( , وهما ٌش٘الن وعبت )2019و 2013الُهلي اإلاخدٓٔ لُطل بلى ؤنلى معخىي له في نامي) 

ٙاشاث  الخىالي ,ظبب اسجُام الؿاْت ألاهخاحُت الُهلُت نً الؿاْت ألاهخاحُت الخخؿُؿُت ٌهىد الى ججهحز اإلاهمل بمادة الٙلى٘ش الجاهض مً مهمل َىظُاث ن
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ادة الؿلب نلى مادة ألاظمىذ اإلاى خج في اإلاهمل في جلٚ الهامحن. هالخل ؤن وعبت ألاهخُام مً الٓائم َٓـ ًؿدً في اإلاهمل زم ًيخج بالشٙل النهائي, هكشآ لٍض

ان 100%( الى وعبت )72الؿاْت الخطمُمُت في اإلاهمل جشاوخذ بحن) %( وبهزا َهي حشٙل وعبت نالُت وممخاصة. خُث بلًذ  وعبت الدشًُل إلاهمل بظمىذ باٍص

ت نالُت حذآ نىذ مٓاسهتها بالؿاْت الخطمُمُت للمهمل, وؤن دٛ نلى ش ي َاهما %( مً الؿاْت الخطمُمُت ولجمُو العىىاث,وهي وعب92خالٛ مذة الذساظت )

ان الى ؤهدشاَاث جخؿُؿُت خالٛ مذة الذساظت باإلآاسهت مو ؾاْتها الخطمُمُت, وهزا ٌشحر نلى اسجُام  ُٖاءة ألاداء ًذٛ نلى نذم حهشع مهمل بظمىذ باٍص

%( وهي وعبت نالُت , وهزا ٌهني اسجُام معخىي 100و ظىىاث ؤلاهخاج في اإلاهمل خالٛ مذة الذساظت  )ألاْخطادي للمششوم. خُث بلًذ وعبت الاظخًالٛ لجمُ

ان ,والعبب قي رلٚ ٌهىد الى الهالْت ألاسجباؾُت اإلاخِىت الٓائمت بحن الؿاْت اإلاخاخت والؿاْت ال خطمُمُت العائذة في ُٖاءة ؤلاداءألاْخطادي في مهمل باٍص

ٔ ا لجهىد التي جبزٛ في ظبُل الخًلب نلى اإلاهىْاث والطهىباث التي جادي الى ؤغهاٍ دسحت ؤظخًالٛ الؿاْت اإلاخاخت , لٓذ بلًذ اإلاهمل هُعت,نً ؾٍش

ان  في نام ) ( 2020و  2009%( وهي حشٙل وعبت حُذة , زم اظخمشث هزه اليعبت بالشجُام ختى بلًذ في نامي )78.3( )2008وعبت الخىُُز في مهمل باٍص

ان ؤظخؿانذ وجم٘ىذ مً جىُُز ؤهذاٍ الخؿت التي بني نلى ؤظاظها اإلاهمل ,  ان ؤسجُام هزة اليعبت100بيعبت )  %( ,وهزا دلُل نلى ان مهمل اظمىذ باٍص

ٙاهاث اإلاهمل وظالمت الخىُُز الُهلي للؿاْت اإلاخؿؿت ومعخىي جدُٓٓها,وبالخالي ؤسجُام ُٖاءة ألاداء ألا دي للمهمل ْخطاًذٛ نلى مذي جىأَ الخؿت مو ؤم

ادة الؿلب نلى مادة ألاظمىذ اإلاىخج َُه هكشآ إلاىاضُاث ؤلاظمىذ اإلاخمحزة لهزا اإلاهمل مما حزب جُػُالث وؤرواّ اإلاعتهل٘حن هدى  ادة بعبب ٍص ه ,واخحرآ ٍص

ٗان خالٛ نامي %( 11.1(والتي بلًذ) 2019و  2009) الؿلب نلى هىنُت ألاظمىذ في اإلاىخج في اإلاهمل. هالخل  ؤن ؤنلى وعبت لخؿىسالاهخاج الُهلي للمهمل 

 %( نلى الخىالي.13.6و)

 / مهاًحر ؤلاهخاحُت
ً
 ( : Productivity) زاهُا

مذة الذساظت  ظِخم نشع وجدلُل مهاًحر وماششاث الاهخاحُت بىىنيها الٙلُت والجضئُت لهىامل الاهخاج مجخمهه ومعخٓلت لخبُان الخؿىس الخاضل َيها خالٛ

 للمششوم اإلازٖىسنلى الىدى ألاحي . 

 

 

 :(Factor Productivity ) / ألاهخاحُت الجضئُت 2 

ت:بهخاحُت الهامل باألظهاس  -ؤ   الجاٍس

ت  بلًذ في نام ) 2هالخل مً الجذٛو ) ( دوألس, زم اصدادث شِئأ َشِئأختى 171089()2008( ؤن ُْمت بهخاحُت الهامل باليعبت لُٓمت ألاهخاج باالظهاس الجاٍس

ادة ُْمت ألاهخاج مو اهخُاع ف 369538( خُث بلًذ )2013بلٌ اْطاها في نام)  ادة ٌهىد بلى ٍص ي نذد الهاملحن,وبهذ رلٚ ؤخزث ( دوألس,وان ظبب الٍض

ض خطت 2017ؤهخاحُت الهامل باألهخُاع في الهمل ختى نام)  ( ,بعبب ألاوغام ألامىُت واهخاع  الٓذسة الششائُت في ألاْلُم هكشآ لهذم حعلُم خ٘ىمت اإلاٖش

ت , وبهذها اصدادث ختى   بلٌ في نام) لى ُْمت ألهخاحُت الهامل خالٛ مذة الذساظت , والعبب في رلٚ (دوألس, وهي ؤن501171()2019ألاْلُم مً اإلاحزاهُت العىٍى

ادة ُْمت ألاهخاح بمٓذاس نالي ختى وضلذ الى ُْمت الؿاْت  ٌهىد الى ؤهخُاع نذد الهاملحن هكشآ إلااًخمخو به اإلاهمل مً ألاث ومهذاث مخؿىسة َػآلنً ٍص

هىد العبب بلى اهخُاع ألاهخاج بمٓذاس ٖبحر بعبب الكٍش 2020ه الُٓمت في نام )ملُىن/ؾً(, زم ؤهخُكذ هز2.5ألاهخاحُت الخطمُمُت للمهمل البالٌ ) (,َو

(دوألس,وبالشيم مً رلٚ َهي ُْمت نالُت جذٛ نلى الُ٘اءة ؤلاهخاحُت 345714الصخُت وجُش ي َاحهت مشع ٖىسوها في الهالم لخطل ؤهخاحُت الهامل الى )

 لهىطش الهمل في اإلاششوم .

ت للمذة )( ُْمت ؤلاهخا2حذٛو ) ان باألظهاس الجاٍس  ( )بالذوألس(.2020-2008حُت إلاهمل بظمىذ باٍص

 العىىاث

ُْمت ألاهخاج 

بالعهاس 

ت)م/%(  الجاٍس

نذد 

 الهاملحن

ؤهخاحُت الهامل 

 ($)الُم

الشواجب 

 ($وألاخىس)م/

ؤهخاحُت 

 ($ألاحش)الِ/

سؤط ماٛ 

اإلاعدثمش)م/

)$ 

ؤهخاحُت سؤط 

اإلااٛ 

 ($اإلاعدثمش)

 ($ُْمت اإلاىاد)م/
ؤهخاحُت 

 ($اإلاىاد)

2008 187 1093 171089 9.305 20.1 521 0.36 21246254 8.8 

2009 197 1075 183256 9.375 21 523.1 0.38 22135389 8.9 

2010 201 1048 191794 9.410 21.4 513.3 0.39 23594267 8.5 

2011 203 953 213011 9.911 20.5 503.7 0.4 24231498 8.4 

2012 230 881 261067 9.128 22.2 494.7 0.47 27786546 8.3 

2013 296 801 369538 10.013 29.6 506 0.59 25497237 11.6 

2014 197 761 258870 9.685 20.3 497.3 0.4 23946965 8.2 

2015 121 683 177160 9.813 12.3 489.7 0.25 28835876 4.2 

2016 132 644 204969 9.501 13.9 481 0.27 24126657 5.5 

2017 174 538 323420 8.730 19.9 496.8 0.35 23004156 7.6 

2018 189 475 416842 9.775 19.3 485.8 0.39 21017840 9 

2019 214 427 501171 9.895 21.6 491.2 0.44 22987012 9.3 

2020 121 350 345714 9.750 12.4 495.4 0.24 25468213 4.8 
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ان, ْعم الخعاباث  , الخعاباث الخخامُت للمهمل للمذة )1,2,4,6,8ألانمذ ة )اإلاطذس/   ( . 2020 - 2008(,ؤداسة مهمل بظمىذ باٍص

 (. 1,4(مً انذاد  الباخثت باألنخمادنلى الهمىد )5الهمىد ) -(.   2, 1مً انذاد الباخثت باألنخمادنلى الهمىد ) (  3الهمىد ) -

 (.1,7(مً انذاد  الباخثت باألنخماد نلى الهمىد )8الهمىد ) -(.     1,6الباخثت باألنخماد نلى الهمىد )(مً انذاد  7الهمىد ) -

 

 ب/ بهخاحُت الشواجب وألاحش:

ت بلًذ في نام )2نىذ ؤظخٓشاء وجدلُل الجذٛو ) حىس ًدٓٔ ( دوألس,ؤي ؤن الذوألس الىاخذ مً ألا 20.1( )2008( ًكهشبإن ُْمت بهخاحُت ألاحشباألظهاس الجاٍس

  (دوألس وهي وعبت حُذة جذٛ نلى ؤسجُام ُْمت اإلابُهاث بمٓذاس اٖبر مً ألاسجُام في ؤحمالي ألاحىس,وهزا ٌهني بن اإلاششوم حعحر بشٙل حُذ 20.1بهخاج ُْمخه ) 

ت خالٛ  مذة2013في نملُت جىقُِ الٓىي الهاملت . وسجلذ نام ) ذ بلًذ ) ( ؤنلى ُْمت ألهخاحُت ألاحش باألظهاس الجاٍس ( دوألس , وبهذها 29.6الذساظت ْو

( دوألس, بعبب جذوي ٖمُت ؤلاهخاج اإلاخدٓٔ ألهخُاع الؿلب نلى ؤلاظمىذ واهخُاع ؤظهاس 12.3( بُٓمت)2015ؤخزث باألهخاع ختى بلًذ ؤدهاها في نام )

ت ؾُلت مذة الذساظت بشٙل حُذ ومشجُو ,وهي جذٛ نلى بُو ؤلاظمىذ لخذهىس ألاوغام ألامىُت,ونمىمأ حإث حمُو ُْم ؤهخاحُت الشواجب وألاحىسباأل  ظهاس الجاٍس

ان.  ُٖاءة ألاداء ألْخطادي إلاهمل بظمىذ باٍص

 :( Productivity of Capital)ج/ بهخاحُت سؤط اإلااٛ اإلاعدثمش 

ٗاهذ بهخاحُت سؤط اإلااٛ اإلاعدثمش حُذه ( 0.36( )2008( هالخل بإن ُْمت ؤهخاحُت سؤط اإلااٛ اإلاعدثمش بلٌ للمهمل في نام)2نىذ جدلُل الجذٛو ) دوألس,لزلٚ 

( ؤنلى معخىي وضلذ الُت ؤهخاحُت سؤط ماٛ 2013(,وجمثل نام )0.36ألن الذوألس  الىاخذ مً ؤحمالي سؤط اإلااٛ اإلاعدثمشالهائل ًدٓٔ بهخاج ُْمخه )

ىد الى ؤسجُام ُْمت ألاهخاج الخُٓٓي وؤهخُاع حجم سؤط ماٛ (دوألس , وهي وعبت نالُت,وبعبب رلٚ ٌه0.59اإلاعدثمشؾُلت مذة الذساظت ,ؤر بلًذ )

مثل الهام) %(,بعبب ؤهخُاع ألاهخاج الخُٓٓي  - 45.5( دوألسوبيعبت جؿىسظىىي)0.24( ؤْل ُْمت ألهخاحُت سؤط ماٛ اإلاعدثمشالبالٌ )2020اإلاعدثمش,وٍُ

ٗاهذ بهخاحُت سؤط اإلااٛ اإلاع دثمش لجمُو ظىىاث الذساظت في اإلاششوم حُذه,ألجها لً جٓل ؤهخاج دوألس وؤخذ مً سؤط وؤسجُام سؤط ماٛ اإلاعدثمش.  ونلى الهمىم 

و الطخمت التي جدخاج الى سؤط ماٛ ٖثُِ في ألاوشاء وألاظدشماس بذلُل بلًذ سؤط ماٛ 0.24ماٛ اإلاعدثمش نً) ان حهذ مً اإلاشاَس ( دوألسألهمهمل بظمىذ باٍص

 ن دوألس(.ملُى 523.1( بدذود)2000اإلاعدثمش في نام )

 (:Productivity of Materiais) د/ بهخاحُت اإلاىاد 

 ( ت اإلاعخخذمت في ألاهخاج ؾُل مذة الذساظت هي نالُت ل٘ىجها جتراوح 2نىذ ؤظخٓشاء وجدلُل الجذٛو ( ًدبحن لىا ؤن ُْمت اهخاحُت اإلاىاد باألظهاس الجاٍس

ٙان ؤنالها في (دوألس.وهزا ًذٛ نلى ُٖاءة ؤظخخذام اإلاىاد بال4.2ؤلى11.6بحن) شٙل ألامثل ونذم الهذس والػُام َيها,لً٘ هزه الُٓمت جباًيذ مً ظىت الى اخش َ

(دوألس, ألن ألاهخاج الُهلي في اإلاهمل وضلذ الى اإلاعخىي الؿاْت الخطمُمُت ؤو بلًذ معخىي اظخًالٛ اإلاثالي للؿاْت ألاهخاحُت 11.6( بمٓذاس )2013نام)

(دوألس,هكشآ ألهخُاع حجم ألاهخاج الُهلي بعبب ألاوغام ألامىُت 4.8()4.2( بمٓذاس)2020()2015دهاها في في نامي) اإلاخاخت للمهمل ,في خحن بلًذ ؤ

 والصخُت الطهبت التي مشة بها الهشاّ نلى هدى نام والتي ؤزشث في النهاًت نلى ؤهخُاع الؿلب نلى مادة ألاظمىذ اإلاىخج في اإلاهمل.

/  مهاًحر الُٓمه اإلاػاَت
ً
 (:Value Add indicators) زالثا

 (:Aggregate Value Addماشش الُٓمت اإلاػاَت ؤلاحمالُت ) - 1

2 -  ( ان لهام )3ونىذ جدلُل وؤظخٓشاء الجذٛو ملُىن  دوألس (, زم اظخمشث 103( ْذ بلًذ )2008( هجذ ؤن الُٓمت اإلاػاَت ؤلاحمالُت إلاهمل بظمىذ باٍص

ادة  ( ؤهخُػذ الى ادوى معخىي باإلآاسهت مو بُٓت ظىىاث 2020ملُىن دوألس(, وفي نام ) 226( َٓذ بلًذ )2013لًاًت نام )الُٓمت اإلاػاَت ؤلاحمالُت بالٍض

 ملُىن دوألس( بعبب ظىء ألاوغام الصخُت و ألاْخطادًت نلى ضهُذ الهشاّ والهالم. 72.2الذساظت خُث بلًذ )

 

 

ان ووعبت معاهمت الشواجب وألاحىس لها للمذة )( ماششالُٓمت اإلاػاَت ؤلاحمالُت والطاَُت إلا3الجذٛو )  ( )بالذوألس(.2020-2008همل بظمىذ باٍص

 العىىاث

ُْمت الاهخاج 

ت  باالظهاسالجاٍس

 ($) م 

(1) 

ُْمت اإلاعخلضماث 

 الاهخاج

 ($)م 

(2) 

ُْمت 

 اإلاػاَتالاحمالُت

 ($)م 

(3) 

 الاهذزاساث

 (4( )$) م 

 

ُْمت اإلاػا َت 

 الطاَُت

 ($)م 

(5) 

 الشواجب والاحىس 

 (6()$)م 

 

وعبت الشواجب 

والاحىس الى الُٓمت 

 اإلاػاَت  %

(7) 

2008 187 84 103 3160480 99839520 9.305 9.3 

2009 197 87.5 109.5 4189383 105310617 9.375 8.9 

2010 201 76.3 124.7 5330702 119369298 9.410 7.9 

2011 203 69.7 133.3 5251125 128048875 9.911 7.7 

2012 230 62.7 167.3 4569250 162730750 9.128 5.6 

2013 296 70 226 5285625 220714375 10.013 4.5 
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2014 197 59.3 137.7 3311216 134388784 9.685 7.2 

2015 121 39.7 81.3 4412117 76887883 9.813 12.8 

2016 132 49 83 5819213 66180787 9.501 14.4 

2017 174 64.2 109.8 3967126 105832874 8.730 8.2 

2018 189 47.4 141.6 3876372 137723628 9.775 7.1 

2019 214 52.2 161.8 4965421 156834579 9.895 6.3 

2020 121 50.8 72.2 2987632 58212368 9.750 16.8 

ان , ْعم الخعاباث , 1,2,4,6ألانمذة  ) -اإلاطذس/    ( مً بنذاد الباخثت باالنخماد 3الهمىد ) -( .  2020 -2008الخعاباث الخخامُت للمذة )( ؤداسة مهمل باٍص

  (.5,6( مً بنذاد الباخثت باالنخماد نلى ألانمذة)7الهمىد ) -( 3,4( مً بنذاد الباخثت باالنخماد نلىاألنمذة)5الهمىد ) -(1,2نلى ألانمذة)

 (:Net Value Addماشش الُٓمت اإلاػاَت الطاَُت ) - 3

ان في نام )3ًالخل مً الجذٛو ) دوألس(  , واصدادث ختى بلًذ في نام  99839520(  , ْذ بلًذ  )2008(  بإن الُٓمت اإلاػاَت الطاَُت إلاهمل بظمىذ  باٍص

ادة الؿل 220714375(ؤنلى معخىي لها  )2013) ب نلى مادة ألاظمىذ بعبب دوألس(, وؤلعبب في رلٚ ٌهىد بلى اسجُام ؤظهاس اإلابُهاث بيعبت ٖبحرة هكشآ لٍض

ها ,. وفي خملت ألانماس الىاظو التي شهذها الهشاّ واْلُم ٖىسدظخان بعبب جدعً ألاوغام ألاْخطادًت َػآلنً بٓاء ؤظهاس معخلضماث ؤلاهخاج نلى خال

اإلابُهاث بشٙل ٖبحر بعبب جشاحو الؿلب  ( بلًذ الُٓمت اإلاػاَت الطاَُت ؤْل معخىي لها خالٛ مذة الذساظت,,وهزا هاجج نً ؤهخُاع ٖبحر في2020نام)

 نلى ؤلاظمىذ بعبب جُش ي مشع ٖىسوها في الهالم باظشها.

 / ماشش وعبت معاهمت الشواجب وألاحىس بلى الُٓمت اإلاػاَت:3

ان لهام ) ملُىن دوألس( ؤي  9305000 دوألس ( وان الشواجب وألاحىس ْذ بلًذ ) 99839520( ْذ بلًذ )2008ؤن الُٓمت اإلاػاَت الطاَُت إلاهمل اظمىذ باٍص

ادة معاهمت الُٓمت اإلاػاَت بيعبت 4.5( بيعبت) 2013% ( واظخمشث هزه اليعبت باالهخُاع  ختى بلًذ ؤْلها في نام )9بيعبت معاهمت ) %( ورلٚ بعبب ٍص

ؾُل مذة الذساظت, وان ظبب ألاسجُام ٌهىد الى  % (هي ّ ؤنلى وعبت معاهمت16.8( التي بلًذ )2020اٖبر مً الشواجب وألاحىس, و حهذ وعبت اإلاعاهمت لهام )

 ؤهخُاع وعبت معاهمت الُٓمت اإلاػاَت الطاَُت  مو زباث الشواجب وألاحىس.

/ مهُاس دسحت الخطيُو :
ً
 سابها

( ان ؾُلت مذة الذساظت حإث بشٙل مشجُو حذآ,ل٘ىجها ج 4نىذ جدلُل وؤظخٓشاء الجذٛو %( الى 55.6شاوخذ بحن)( هالخل بإن وعبت دسحت الخطيُو إلاهمل باٍص

%( نىذ جىُُز ؤي مششوم ؤْخطادي,  هزا ًذٛ نلى الٓذسة الهالُت التي ًخمحز بها مهمل 60 -% 50%( ,وهزه اليعبت مً اإلاُترع ؤن ال جٓل نً )76.4)

ان  نلى  جىصَو الذخٛى اإلاخىلذة نً ؤلاهخاج الجذًذ, ورلٚ إلاا ًخمخو به اإلاهمل مً بسجُام دسحت ال خطيُو وجؿىس معخىي الخ٘ىىلىحُا في الهملُت بظمىذ باٍص

ت ألَاسج الُشوعُت الشائذة في ضىانت ؤلاظمىذ وحهذ ٗاث  ؤلاهخاحُت ,ل٘ىجها جخمو بعتراجُجُت نالُت في الهملُت ألاهخاحُت مشظىمت مً ْبل شٖش مً ؤَػل الشش

ا جخمخاص بُ٘اءة ؤداء ؤْخطادي نالي ومخماًض في مجاٛ دسحت الخطيُو الهاإلاُت في ضىانت مادة ألاظمىذ, ونلُت مما جٓذم وعخؿُو ؤهىٓٛى بإن مهل بظمى ذ باٍص

ت بل صادث نً رلٚ ,بعبب جضاًذ الؿلب نلى هىنُت ؤلاظمىذ اإلاىخج في اإلاهمل َػآلنً  ت لً جىدٍش نً اليعب اإلاهُاٍس مٓذسة اإلاهمل ألن حُو اليعب العىٍى

ٗامل ؾاْخه ألهه مهمل خذًث اإلاهذاث وجخ   محز بخٓىُت نالُت .نلى اظخًالٛ 

ان  للمذة ) 4الجذٛو )  ( . 2020-2008( همى دسحت الخطيُو وجؿىسها في مهمل بظمىذ باٍص

ت ) (1الُٓمت اإلاػاَت ألاحمالُت ) العىت  (3( )%( )3دسحت الخطيُو) (2ُْمت ألاهخاج باألظهاس الجاٍس

2008 103 187 55.6 

2009 109,5 197 55.6 

2010 124,7 201 62 

2011 133,3 203 65.7 

2012 167,3 230 72.7 

2013 226 296 76.4 

ب   %7,95 %13,99 مهذٛ الىمى العىىي اإلاٖش

2014 137,7 197 69.9 

2015 81,3 121 67.2 

2016 83 121 68.6 

2017 109,8 174 63.1 

2018 141,6 189 74.9 

2019 161,8 214 75.6 
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2020 72,2 112 64.5 

بمهذٛ الىمى    %7,75- %8,81- العىىي اإلاٖش

 ( .2,1( مً بنذاد الباخثت باالنخماد نلى )3الهمىد ) -( .3( مً الجذٛو ) 2,1الهمىد )  -اإلاطذس/  

 

 

ان للمذة )  ( 2020-2008اإلابدث الثالث / جُُٓم ُٖاءة ألاداء اإلاالي إلاهمل ؤظمىذ باٍص

ان مً خالٛ الهذًذ مً اإلااششاث واإلاهاًحر اإلاالُت وهي نلى الىدى ألاحي: حهذٍ هزا اإلابدث الى جُُٓم ُٖاءة ألاداء اإلاالي إلاهمل  بظمىذ باٍص

ت : - 1  مهُاس ضافي ألاسباح العىٍى

ٙالُِ الٙلُت,ًالخل مً الجذٛو )      ان  خالٛ مذة الذساظت ْذ  5ٌهبر نً وعبت ؤلاًشاداث الٙلُت الى الخ ( ؤن ضافي ألاسباح العىىي إلاهمل بظمىذ باٍص

ادة في  99864763( )2009ذ بمهذألث همى مخُاوجت,خُث بلٌ  ضافي الشبذ العىىي لهام )جدٓٓ ٗاهذ اٖبر مً الٍض ادة في ؤلاًشاداث  ملُىن دوألس(,ورلٚ ألن الٍض

ٙالُِ, خُث جدٓٔ ؤنلى وعبت همى في نام ) ٍادة ؤلاًشاداث باإلغاَت بلى ملُىن/ دوألس(. بن اسجُام ُْمت ألاسباح لهزا الهام ٌهىد بلى ص  161013431( ) 2013الخ

ان لم ًمنى بإي خعاسة ؾُلت ظىىاث  ٙالُِ مما ؤدي بلى اسجُام ُْمت ألاسباح , ومما جٓذم وعخؿُو الٓٛى ؤن مهمل بظمىذ باٍص الذساظت مما ًذٛ اهخُاع ً الخ

 نلى ُٖاءة ألاداء اإلاالي اإلاخمحز مً خالٛ ؤًجابُت هزا اإلااشش.

( ان للمذة )(مهاًحر جُُٓم ُٖاءة ألا 5حذٛو  (2020-2008داء اإلاالي إلاهمل ؤظمىذ باٍص

 العىت
 الاًشاداث الٙلُت

 (1( )$)م

ٙالُِ الٙلُت  الخ

 (2( )$)م

 ضافي الاسباح

 (3( )$)م 

سؤط اإلااٛ 

 اإلاعدثمش

 (4( )$)م  

مهذٛ الهائذ نلى 

سؤط اإلااٛ اإلاعدثمش  

( )%(5) 

هامش ضافي 

الشبذ )%( 

(6) 

وعبت الاسباح 

     الى الُٓمت     

اإلاػاَت )%( 

(7) 

مهذٛ نائذ 

 بالذًىاس

(8) 

2008 187 89679126 97320874 521 18.7 52 97.5 2.1 

2009 197 97135237 99864763 523.1 19.1 50.7 94.8 2.0 

2010 201 112268428 88731072 513.3 17.3 44.2 74.3 1.8 

2011 203 117457639 85542361 503.7 17 42.1 66.8 1.7 

2012 230 123869247 106130753 494.7 21.5 46.1 65.2 1.9 

2013 296 134986569 161013431 506 31.8 54.4 72.9 2.2 

مهذٛ الىمى 

ب  العىىي اإلاٖش
7.95% 7,05% 8,75% -0,49% 9,25% 0,75% -4,73% 0,78% 

2014 197 112246472 84753528 497.3 17 43 63.1 1.8 

2015 121 80257623 40742377 489.7 8.3 33.7 53 1.5 

2016 132 65874824 66125176 481 13.8 50.1 99.9 2.0 

2017 174 91241453 82758547 496.8 16.7 47.6 78,2 1.9 

2018 189 97689647 91310353 485.8 18.8 48.3 66,3 1.9 

2019 214 132875946 81124054 491.2 16.5 37.9 51.7 1.6 

2020 121 81947462 39052538 495.4 7.9 32.3 67.1 1.5 

مهذٛ الىمى 

ب  العىىي اإلاٖش
6.73-%  10.48-% -0,05%  -4,01% 0,88% -2,57% 

ان , ْعم الخعاباث , الخعاباث الخخامُت للمهمل ,)1,2,4اإلاطذس/ ألانمذة ) ( مً ؤنذاد الباخثت 3الهمىد ) -(.2020 -2008( داسة مهمل بظمىذ باٍص

-(. 1,3( مً ؤنذاد الباخثت باألنخماد نلى الانمذة )6الهمىد )-(. 3,4( مً ؤنذاد الباخثت باألنخمادانلى الانمذة )5الهمىد )-(.1,2باألنخمادانلى ألانمذة)

 ( .1,2( مً ؤنذاد الباخثت باألنخماد نلى ألانمذة)8الهمىد )

 مهُاس مهذٛ الهائذ نلى سؤط اإلااٛ اإلاعدثمش: -2

ت للمهمل, مً الجذٛو ) ً٘شِ هزا ا مُت ضافي ألاسباح العىٍى ( هالخل ؤن 5إلاهُاس نً الهالْت الٓائمت بحن ٖمُت سؤط اإلااٛ اإلاعدثمش الثابذ واإلاخذاٛو ٖو

ان خالٛ مذة الذساظت  ) ُت وحُذه , %(وهي وعبت نال31.8%( الى) 7.9( جشاوخذ بحن ) 2020-2008مهذٛ الهائذ نلى سؤط اإلااٛ اإلاعدثمش إلاهمل بظمىذ باٍص

زلٚ في  هىد ظبب رلٚ الى الخزبزب الخاضل في ضافي الاسباح ٖو سؤط اإلااٛ وؤن العمه الًالبت لهزا اإلاهذٛ خالٛ مذة البدث هى الخزبزب الخاضل َُه َو

ملُىن دوألس ( وؤن  521000000) ملُىن دوألس( وؤن سؤط اإلااٛ اإلاعدثمش للعىت هُعت ْذ بلٌ 97320874( بدذود)2008اإلاعدثمش.خُث بلٌ ضافي ألاسباح لهام )

ادة في 31.8( بدذود)2013% (خُث بلٌ مهذٛ الهائذ لشؤط اإلااٛ اإلاعدثمش لهام )18.7مهذٛ الهائذ نلى سؤط اإلااٛ اإلاعدثمش ) %( والعبب في رلٚ ٌهىد الى الٍض

ادة الخاضلت في سؤط اإلااٛ اإلاعدثمش في اإلاهمل , وبهذ ر لٚ حهشع هزه اليعبت الى الخزبزب وألاهخُاع الى ؤن وضل ؤْلها في ضافي  ألاسباح بيعبت ؤٖبر مً الٍض
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ادة معاهمت سؤط اإلااٛ اإلاعدثمش بمبلٌ ؤنلى مً ضافي الشبذ الخاضل في اإلاهمل بعبب ؤهخُاع ؤظهاس ألاظمىذ في 7( بمهذٛ )2020نام ) .%( بعبب ٍص

اإلااٛ اإلاعدثمشللمهمل  خالٛ مذة الذساظت نالُت وحُذه حذآ,,وبرا ما ْىسن  ألاظىاّ وؤهخُاع الؿلب نلُت, ونلى الهمىم  حهذ مهذٛ الهائذ نلى سؤط

%( وعخؿُو الٓٛى بإن اإلاهمل  ؤظخؿانذ ؤن  جدٓٔ 11مهذٛ الهائذ نلى الاظدثماس اإلاخدٓٔ للمششوم مو مهذٛ ؤظهاس الُائذة العائذة والتي هي بدذود )

ذ نلى مهذٛ ظهش الُائذة   ( بعبب جذهىس ألاوغام الصخُت نلى ضهُذ الهالم.2020العائذ باظخثىاء نام ) الهائذ الزي مً اإلاُترع ؤن ًٍض

 مهُاس هامش ضافي الشبذ العىىي:  - 3

الخل مً الجذٛو )   ( ؤن هامش ضافي الشبذ إلاهمل 5ٌهبر هزا اإلاهُاسنً الهالْت الٓائمت بحن ضافي ألاسباح اإلاخدٓٓت في اإلاهمل  بلى مجمىم ُْم اإلابُهاث ,ٍو

ان لهام ) بظمىذ ( خُث 2013%( وهى ماشش حُذ حذا ألجها حإث بيعبت نالُت حذآ, زم ؤصدادث هامش ضافي الشبذ بهذها في نام )52) ( ْذ بلًذ2008باٍص

ادة ُْمت اإلابُهاث,54.4بلًذ ) ادة ضافي ألاسباح بيعبت ؤٖبر مً ٍص ادة ٌهىد ؤلى ٍص . وبهذها بذؤ %( وهي ؤنلى وعبت سجلذ ؾُلت مذة الذساظت,وظبب هزه الٍض

%( وهي وعبت نالُت حذآ, , وبن ؤدوى وعبت هامش ضافي 50.1(خُث بلًذ )2016باألهخُاع شِئأ َشِئأ زم نادة هامش ضافي الشبذ العىىي لحزداد في نام )

خالٛ هزا اإلااشش وعخؿُو ؤن  %(. ونلى الشيم مً رلٚ الاهخُاع ألا ؤجها حهذ وعبت نالُت ومٓبىلت, وم32.3ً(َٓذ بلًذ ) 2020الشبذ جدٓٓذ في نام ) 

ت  خالٛ ظىىاث البدث. ٗان ُٖىءآفي ؤدائها  لخدُٓٔ هامش ضافي ألاسباح العىٍى ان   هٓٛى ؤن مهمل بظمىذ باٍص

 مهُاس وعبت معاهمت ضافي ألاسباح بلى الُٓمت اإلاػاَت: -4

ان خال %(,وهي وعبت مشجُهت حه٘غ مذي 67.1%(و)97.5ٛ مذة الذساظت بحن)لٓذ جشاوخذ وعبت معاهمت ضافي الاسباح الى الُٓمت اإلاػاَت إلاهمل اظمىذ باٍص

زلٚ اهخُاع اإلابُهاث بعبب الهملُاث الهعٍ٘ش هىد ظبب ؤهخُاع وعبت اإلاعاهمت خالٛ بهؼ ألانىام  الى اهخُاع ألاظهاس ٖو ت سبدُت اإلاششوم َو

هىد ظبب والكشوٍ ألامىُت والصخُت الطهبت التي مش بها الهشاّ وألاْلُم .ان ؤلعمت ال ًالبت لهزة اليعبت خالٛ مذة البدث هى الخزبزب الخاضل َُت َو

        رلٚ الى الخزبزب الخاضل في ضافي الاسباح وفي الُٓمت اإلاػاَت الطاَُه خالٛ مذة البدث.

 مهُاس مهذٛ نائذ الذًىاس الىاخذ: - 5

اغُت ألاجُت:ٌهبر هزا اإلاهُاس نً مهذٛ نائذًت الذًىاس خالٛ مذة صمىُت مهُىت جمثل  ٓأ للمهادلت الٍش خم ؤًجادها ُْمخه َو  بالعىت ٍو

ٙالُِ الٙلُت ⁄مهذٛ نائذ الذًىاس الىاخذ = ؤلاًشاداث الٙلُت   الخ

 ( ان لهام )5نىذ جدلُل وؤظخٓشاء الجذٛو ترد (دًىاس ؤي ؤن ٗل دًىاس ظٍى  ٌع2.1( بلًذ )2008( ًكهش لىا بإن مهذٛ نائذ الذًىاس الىاخذ إلاهمل بظمىذ باٍص

( بحن 2020 -2008( دًىاس وهزا ٌهني ؤن اإلاهمل له حذوي اْخطادي نالي ,وبشٙل نام  جدباًً مهذٛ نائذًت الذًىاس ً خالٛ مذة الذساظت)1.1مهذٛ نائذ )

ان خالٛ مذة الذساظت  2.2( دًىاس ٖدذ ؤدوى وبحن ) 1.5) حهذ اًجابُت وان اإلاهمل راث  (. مما جٓذم وعخؿُو ؤن هٓٛى بإن نائذًت الذًىاس الىاخذ إلاهمل باٍص

(دًىاس مو ٗل دًىاس ٌعترد,وهي وعبت مشجُهت باألظهاس الثابخت مما ًذٛ نلى 0.5حذوي ؤْخطادي حُذ, خُث ًدٓٔ نائذًت في ؤدوى معخىي لعىىاث الذساظت )

ٙاهاث اإلاخاخت لها ومً زم جدُٓٔ ؤهذاَها اإلاشظىمت, واهه خٓٔ  (دًىاس مو ٗل دًىاس ٌعترد ٖإنلى ُْمت خٓٓها 1.2نائذًت ) ُٖاءة ؤداء اإلاهمل في ؤظخًالٛ ألام

  خالٛ ظىىاث الذساظت.

 ألاظخيخاحاث والخىضُاث

 ( بلى ما ًلي:2020-2008حشحر مهاًحر جُُٓم ُٖاءة ألاداء ألاْخطادي إلاهمل بظمىذ للمذة )

هىد ظبب 108.7%( )87الخىُُز باظخثىاء ظىت ألاظاط  بحن) ( , بذلُل جشاوخذ وعبت2020-2008شهذ بهخاج اإلاهمل جزبزبأ ؾُُُأ خالٛ اإلاذة ) - 1 %(, َو

ت وؤهدشاس َاحهت مشع ٖىسوها.  الخباًً الى اهخُاع حجم الؿلب نلى ؤلاظمىذ في العىىاث ألاخحرة بعبب الهملُاث الهعٍ٘ش

زلٚ بهخاحُت حشحر مهاًحر ؤلاهخاحُت بلى ؤسجُام ُٖاءة ؤدائها ألاْخطادي في بهخاحُت نىاضش ؤلاهخاج  - 2 اإلاخمثلت باهخاحُت سؤط اإلااٛ اإلاعدثمش وبهخاحُت الهمل ٖو

ان خالٛ مذة الذساظت.  الشواجب وألاحىس وؤهخاحُت اإلاىاد, وهي جذٛ نلى ُٖاءة ألاداء ألْخطادي إلاهمل بظمىذ باٍص

ان لهام) - 3 ادة لًاًت نام ملُىن  دوألس 103(  )2008لٓذ بلًذ الُٓمت اإلاػاَت ؤلاحمالُت إلاهمل بظمىذ باٍص ( ,زم اظخمشث الُٓمت اإلاػاَت ؤلاحمالُت بالٍض

ملُىن دوألس( بعبب  72.2(  ؤهخُػذ الى ادوى معخىي باإلآاسهت مو بُٓت ظىىاث الذساظت خُث بلًذ)2020ملُىن دوألس(, وفي نام ) 226( َٓذ بلًذ )2013)

 ظىء ألاوغام الصخُت و ألاْخطادًت نلى ضهُذ الهشاّ والهالم.

%( ,وهزه اليعبت مً اإلاُترع ؤن ال جٓل 76.4%( الى )55.6ٓذ حإث دسحت الخطيُو للمهمل ؾُلت مذة الذساظت بشٙل مشجُو حذآ,ل٘ىجها جشاوخذ بحن)ل - 4

ان  نلى  جىصَو الذخٛى اإلا %(60 -% 50نً ) خىلذة نً نىذ جىُُز ؤي مششوم ؤْخطادي,  هزا ًذٛ نلى الٓذسة الهالُت التي ًخمحز بها مهمل بظمىذ باٍص

 ؤلاهخاج الجذًذ, ورلٚ إلاا ًخمخو به اإلاهمل مً بسجُام دسحت الخطيُو وجؿىس معخىي الخ٘ىىلىحُا في الهملُت ؤلاهخاحُت.

ان خالٛ مذة الذساظت بشٙل  ؤًجابُت وان اإلاهمل راث  حذوي ؤْخطادي حُذ, خُث خٓٓذ نائذًت  - 5 في ؤدوى حإث نائذًت الذًىاس الىاخذ إلاهمل ؤظمً باٍص

ٙاهاث اإلاخاخت لها 0.5معخىي لعىىاث الذساظت ) ( دًىاس مو ٗل دًىاس ٌعترد,وهي وعبت مشجُهت باألظهاس الثابخت مما ًذٛ نلى ُٖاءة ؤداء اإلاهمل في ؤظخًالٛ ألام

ت  خالٛ ظىىاث البدث وعبت نالُت لزلٚ  ٗان ُٖىءآ في ؤدائها. ومً زم جدُٓٔ ؤهذاَها اإلاشظىمت. َػآلنً خٓٓذ اإلاهمل هامش ضافي ألاسباح العىٍى

إلاخدٓٔ للمششوم حشحر مهذٛ الهائذ نلى سؤط اإلااٛ اإلاعدثمش للمهمل   خالٛ مذة الذساظت الى ؤسجُام وعبتها,,وبرا ما ْىسن مهذٛ الهائذ نلى الاظدثماس ا - 6

ذ نلى مهذٛ %( وعخؿُو الٓٛى بإن اإلاهمل  ؤظخؿانذ ؤن  جد11مو مهذٛ ؤظهاس الُائذة العائذة والتي هي بدذود ) ٓٔ الهائذ الزي مً اإلاُترع ؤن ًٍض

 ( بعبب جذهىس ألاوغام الصخُت نلى ضهُذ الهالم.2020ظهش الُائذة العائذ باظخثىاء نام )

 الخىضُاث
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ٔ خؿت نلمُت مبرمجت بشٙل ًىافي مٓاًِغ اإلاخؿلباث  - 1 و ممازلت  للمششوم  َو ً في ظبُل اوشاء مشاَس البُئُت ورلٚ مً ًجب الهمل نلى حشجُو اإلاعدثمٍش

ت السجباؾت بشٙل مب اشش بانماٛ خالٛ هكام العُؿشة الزي ًدٓٔ مبذؤ الخُاع نلى البِئت الىكُُت, ألجها حهذ مً ؤهم الطىاناث الاظتراجُجُت والخىمٍى

 البىاء والخهمحر التي حهمل نلى جهػت البالد.

زلٚ جدذًذ ال٘مُت اإلاعخىسدة نلى ؤظاط الخاحت ًجب  جُهُل دوس دوائش العُؿشة الىىنُت ومىو اظخحراد ؤلاظمىذ  -2 رو الىىنُت الشدًئت مً دٛو الجىاس ٖو

 الُهلُت التي ال ٌعذها ؤلاهخاج اإلادلي لػمان نذم مىاَعت اإلاىخجاث اإلاعخىسدة لئلهخاج اإلادلي.

ادة ال - 3 ادة خؿىؽ ألاهخاج هكشآ لٍض و معخىي الؿاْت الخطمُمُت للمهمل مً خالٛ ٍص ؿلب نلى هىنُت ألاظمىذ اإلاىخج في اإلاهمل  ,ألجها حهذ الهمل نلى َس

 مً ؤَػل ؤهىام ألاظمىذ االعائذ في العّى .

م ُٖاءة ألاداء بشٙل شامل ودوسي ,في ظبُل جدذًذ ألاهدشاَاث التي ؾشؤث نلى اإلاششوم ونلى اظدثماساجه وآزاسها نل- 4 ى ألاداء ًجب بحشاء نملُت جٍٓى

 ألاْخطادي واإلاالى للمششوم.

م ُٖاءة ألاداء مً ؤحل جزلُل الطهىباث التي جىاحه الهاملحن غمً هزا ا–  5 إلاجاٛ ًجب بدخاٛ مذًشي الىخذاث ؤلاهخاحُت دوساث خاضت خٛى ؤهمُت جٍٓى

ت اإلاهلىماث ومدذودًت جذاولها( ألجها ؤزشث بشٙل  ظلبي نلى الباخثحن ومىدهم الذنم الالضم ألهجاح نملهم مو خخمُت ألابخهاد نً الهباسة اإلاشهىسة )ظٍش

                           بمخخلِ االخخططاث.

 اإلاطادس

ٗاوي,ؤخمذ ًديى حىدة,) -1 ت الطىاناث الًزائُت اإلاخٓذمت للمذة )2018الجبىسي,مدمذ خعحن والضس  (, 2018-2016(, جُُٓم ؤداء مطىو اإلاىاس الهائذ لشٖش

 .(26)(,الهذد7اإلاجلذ)حامهت ٖشبالء,  مجلت ألاداسة وألاْخطاد,

و ودساظاث الجذوي الاْخطادًت,1991الذاهشي ,نبذالىهاب مؿش,) -2  الجضء الثاوي , مؿبهت داس الخ٘مت للؿبانت واليششحامهت بًذاد. ( ,جُُٓم اإلاشاَس

م ُٖاءة ألاداء ألاْخطادي إلاهمل ؤظمىذ ٖبِعت  (,2010الهبُذي,شاٖش مدمىد ضالٛ ) -3 (,سظالت ماحعخحرى.م, ٗلُت ألاداسة 2009-1996للمذة)جٍٓى

 حامهت ألاهباس. وألاْخطاد,

 (, الجضائش.8مجلت اإلاهاٍس ,العىت الخامعت ,الهذد) ,ؤوحت جدعحن ألاداء والُانالُت في اإلاىكماث الاْخطادًت,2010ْشومي,خمُذ, -4

م ُٖـاء الاداء 2003ؤلـضوسي, ساَـذ نلـي نبـذ اهللا) -5 ت اإلاىـطىس الهامـت للمـذة) (, "جٓـٍى (, سظالت ماحعخحر ى.م ,حامهت بًذاد , ٗلُت الاداسة  2001 -1989لـشٖش

 والاْخطاد.

م ألاداء في الىخذاث ألاْخطادًت بإظخخذام البُاهاث اإلاالُت ,داس الشاون الثٓاَُت الهامه, بًذاد.2001ال٘شخي, مجُذ نبذ حهُش ) -6  (, مذخل الى جٍٓى

, حامهت مدمذ خُػش بع٘شة, الجضائش2001مضهىدة,نبذاإلالُٚ,- 7  .,ألاداء بحن الُ٘اءة والُانلُت مُهىم وجُُٓم,مجلت الهلىم الاوعاهُت ,الهذد الاٛو

مثل للمىاسد اإلاضسنُت ( ( الخُُٓم ألاْخطادي واإلاالي إلاضسنت البُىث الضحاحُت في النهشوان ) دساظت في جدذًذ ألاظخخذام ألا 2005نبذ العادة , بششي وادي ) -8

ت .  ,ؤؾشوخت دٖخىساة , الجامهت اإلاعدىطٍش

ٗاقم,دناء نماد) -9  (.27الهذد) (,7اإلاجلذ) ( ,جُُٓم ؤداء مطىو الُُ٘ل ألهخاج اإلاُاه اإلاهذهُت,مجلت ألاداسة وألاْخطاد,2018الجىاسي,مىاقل نباط و

, داس دحمت إلايشش والخىصَو , االشدن ,  1ششاث دساظاث الجذوي وجُُٓم ُٖاءة ألاداء , ؽ( جُُٓم اإلاششوناث جدمُل مهاًحر وما 2010الىجاس , ًديى)  -10

 نمان.

ت واالٓخطادًت واالجخمانُت مو مششوناث2015نؿُت , نبذ الٓادس)  -11 ( , الذاس الجامهُت إلايشش والخىصَو , 5,ؽ)  Bot ( دساظاث الجذوي الخجاٍس

ت,مطش.   االع٘ىذٍس

اث ,مجلت ٗلُت بًذاد للهلىم 2009سشُذ) نبذ العخاس, سحاء -12 ه الهامه لطىانه البؿاٍس م ُٖاءه الاداء مً خالٛ مهُاس الهائذ دساظه خاله في الشٖش (, جٍٓى

 (.19الاْخطادًه الجامهت, الهذد )

ٗاقم حاظم ) -13 م اإلاششوناث الخدلُل الىكشي والخؿبُٓي , دا2005الهِعاوي , , نمان  2ساإلاىاهج لليشش والؿبانت, ؽ( دساظاث الجذوي الاْخطادًت وجٍٓى

 ,ألاسدن. 

 (.5(,خٛى اإلاُهىم الؿاْاث ألاهخاحُت في اإلايشإث الطىانُت,مجلت الىُـ والخىمُت,بًذاد,الهذد)1980ًاظحن,صهحر خػحر) -14

ىث الىباج2010ُالىهُمي, سواء ؾاّس سشاد) -15 ت الهامت لطىانت الٍض سظالت  , (2007- 2003) ت في الهشاّ للمذة(, جُُٓم ُٖاءة ألاداء الاْخطادي للشٖش

 ماحعخحر ى.م,ٗلُت ألاداسة وألاْخطاد ,حامهت بًذاد

و االٓخطادًت , حامهت اإلاىضل, -16 ذاوي , ؾال مدمىد , جُُٓم اإلاشاَس ض مطؿُى ٖو م , نبذ الهٍض  .1986نبذ الٍ٘ش

ض و ٖذاوي ,ؾالٛ)مطؿُى , -17 و الاْخطاد1999ًنبذ الهٍض ُاءة ألاداء , داس ال٘خب للؿبانت , ( ,جُُٓم اإلاشاَس ت دساظت في جدلُل الجذوي ألاْخطادي ٖو

 حامهت اإلاىضل. 

م ألاداء في الىخذاث ألاْخطادًت بإظخخذام البُاهاث اإلاالُت 2010ال٘شخي , مجُذ نبذ حهُش) -18  داس الشاون الثٓاَُت الهامه , بًذاد . -( مذخل الى جٍٓى

اث للمذة ) 2004خعام الذًً )الب٘شي , ضُىان مدمذ شىقي  -19 ت الهامت لطىانت البؿاٍس ( , سظالت 2002 -1992( , الخُُٓم الاْخطادي واإلاالي للشٖش

 ماحعخحر ى.م , ٗلُت ألاداسه والاْخطاد , حامهت بًذاد .

ٗاقم) -20 ش ي,مذخذ   (,نمان ألاسدن.1يشش والخىصَو,ؽ)(,دساظاث الجذوي ألاْخطادًت وجُُٓم اإلاششوناث الطىانُت,مؿبهت داس الىائل لل2009الَٓش
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ت دًالى الهامت للطىاناث ال٘هشبائُت للمذة)2014الهاوي,زائش مدمىد سشُذ ونبذاللت,نلي وهُب ) -21 (, 2010-2000(,جُُٓم ُٖاءة ألاداء ألاْخطادي لشٖش

ت,حامهت بًذاد,اإلاجلذ)  (.75(,الهذد)20مجلت الهلىم ألاْخطادًت وألاداٍس

 (, نمان ,ألاسدن.1(, ؤْخطادًاث الهمل, مؿبهت ؤزشاء لليشش والخىصَو , ؽ )2008,خعحن عجالن)ؾاْت ,مدمذ وخعً  -22

ت ألْلُم ٖىسدظخان الهشاّ, سظالت ماحعخحر 2017الجىابي,مدمذ خضنل خمُذ) -23 (,الخدلُل اإلاالي وألاْخطادي إلاهمل ؤظمىذ اإلااط في قل البِئت ألاظدثماٍس

 مهت ألاهباس.ى.م ,ٗلُت ألاداسة وألاْخطاد,حا

,سظالت ماحعخحر ى.م, مههذ الهلىم  EDIED(, جُُٓم ألاداء اإلاالي للماظعت ألاْخطادًت دساظت خالت ماظعت الخجهحزاث اإلاجزلُت 2012سصٍٓت,جالي) -24

ض الجامعي ,الجضائش. ت ونلىم الدعُحر, اإلاٖش  ألاْخطادًت ,الخجاٍس

اد خلِ ) -25 م ُٖاءة ألاداء2002الجبىسي,ٍص ت واإلاعخلضماث الؿبُت للمذة) (, جٍٓى ت الهامت لطىانت ألادٍو ( سظالت ماحعخحرى.م, ٗلُت 1999-1980لشٖش

 ألاداسة وألاْخطاد,حامهت بًذاد.

ت في هِىىي للمذة 2010اإلاهماسي, نبذالًُىس خعً ٖىهان واإلاىلى, خاَل حاظم نشب) -26 ت الهامت لطىانت ألادٍو (, جُُٓم ُٖاءة ألاداء ألاْخطادي للشٖش

 (.99(, الهذد)32( دساظت جدلُلُت مٓاسهت, مجلت جىمُت الشاَذًً, اإلاجلذ)2002-2007)

ٗاقم, دناء نماد) -27 (, 27(, جُُٓم ؤداء مطىو الُُ٘ل ألهخاج اإلاُاه اإلاهذهُت, مجلت ألاداسة وألاْخطاد,حامهت ٖشبالء, الهذد)2018الجىاسي,مىاغل نباط و

 .(7)اإلاجلذ

ٗاوي ,ؤخمذ ًديى حىدة,)الجبىسي, مدمذ خعحن و  -28 ت الطىاناث الًزائُت اإلاخٓذمت للمذة )2018الضس  -2016(,جُُٓم ؤداء مطىو اإلاىاس الهائذ لشٖش

 (.7(,اإلاجلذ)26(, مجلت ألاداسة وألاْخطاد, حامهت ٖشبالء,الهذد)2018

 ٓبل للؿبانت,بًذاد.(, جُُٓم اإلاششوناث دساظاث الجذوي وجُُٓم ُٖاءة ألاداء,اإلاعخ2006الىجاس,ًديى يني ) -29

 .(, مذخل الى جُُٓم ألاداء في الىخذاث الاْخطادًت , داس الشاون الثٓاَُت الهامت, بًذاد2001حهُش, مجُذ نبذ, ) -30

ت , بًذاد, اإلاجلذ الخاظو , الهذد)1985صوًٍ , مهذي خعً ,) -31  ( . 1( , جُُٓم مىجضاث ؤَشاد الهشاّ , مجلت البدىر الاْخطادًت وؤلاداٍس

اد خلِ,) -32 ت واإلاعخلضماث الؿبُت 2002الجبىسي, ٍص ت الهامت لطىانت الادٍو م ُٖاءة الشٖش ,سظلت ماحعخحر ,ى.م, ٗلُت 1999-1980للمذة  SDI(, جٍٓى

 الاداسة والاْخطاد, حامهت بًذاد.    

ت, سظالت (,َانلُت هكام جُُٓم ألاداء وؤزشه نلى معخىي اداء الهاملحن 2009ؤبى خؿب,مىس ى مدمذ,) -33 خالت دساظُت نلى حمهُت اضذْاء اإلاٍشؼ الخحًر

 .ماحعخحر ى.م,ٗلُت الخجاسة,حامهت الاظالمُت بًضة

(,سظالت ماحعخحر ى.م,ٗلُت ألاداسة 2001-1990(,جُُٓم ُٖاءة ألاداء ألاْخطادي إلاهمل ألاظمىذ في ؾاظلىحت للُترة)2002ؤظمانُل,نضث ضابش) -34

 .وألاْخطاد,حامهت العلُماهُت

ض ومدمىد,ؾالٛ) -35 ت داس ال٘خب للؿبانت واليشش ,حامهت اإلاىضل1989مطؿُى,نبذالهٍض و الطىانُت ,مذًٍش  (,جُُٓم اإلاشاَس

ض و سحب ,ؤخمذ ) -36 ( ,مجلت  2001 - 1997( جُُٓم ُٖاءة ألاداء الطىاعي إلاطىو اإلا٘ال لخهلُب ألاظمإ دساظت جدلُلُت للمذة ) 2003مطؿُى, نبذ الهٍض

  (. 25(, مجلذ)  72اَذًً ,نذد )جىمُت الش 

ٙاالث  الهملُت, مجلت الباخث, الهذد)2010هىسالذًً,جمجًذًً ) -37 ت والاش  ( ,حامهت وسْلت,الجضائش.9(, دساظت الجذوي الاْخطادًت بحن اإلاخؿلباث الىكٍش

و الىٓل , -38 م  وصاسة الخخؿُـ , هُئت الخخؿُـ للىٓل واإلاىاضالذ , الخُُٓم االٓخطادي إلاشاَس  1984.,  44دساظت ْس

ت الَاسج الُشوعُت لطىانت ؤلاظمىذ , الهذد)2017الَاسج )  -39  ( الهشاّ .5( , بِىا بالط, مجلت شٖش

ت الَاسج الُشوعُت لطىانت ؤلاظمىذ , الهذد)2018الَاسج )  -40  ( الهشاّ .8( , بِىا بالط, مجلت شٖش

ش ؤلاهخاج إلاهم  -41 ان ) الَاسج (, جٓاٍس ت باٍص ان للعىىاث )شٖش  (. 2020 - 2008ل بظمىذ باٍص

خ  -42 ه وث  ( بخاٍس ان. 2020/  10/  9مٓابله مو العُذ ) ظٖش  مذًش ْعم ألاهىاج في مهمل بظمىذ باٍص

خ  -43 ان. 2020/  8/  17مٓابله مو العُذ ) هاوسي مدمذ بابان  ( بخاٍس  مذًش ْعم االهالْاث ألاحخمانُت في مهمل بظمىذ باٍص

خ مٓابل -44 ان. 2020/  2/  23ه مو العُذ ) هه سدي مدمذ خمه َشج( بخاٍس  مذًش ْعم الخعاباث في مهمل بظمىذ باٍص

ان , ْعم الخعاباث , الخعاباث الخخامُت للمهمل للعىىاث ) - 45  ( .2020 -2008مهمل بظمىذ باٍص

ش ؤلاهخاج للمهمل للعىىاث ) -46  ( . 2020-2008مهمل بظمىذ ؾاظلىحت , ْعم ؤلاهخاج , جٓاٍس
47- Marvel ,J.H and Others (2008)Assessing the Availability and Allocation of Production CapacIty in A Fabrication Facility Through 

Simulation Modeling : A case Study,International Journal of Industrial Engineering 15(2) 166-175 ,Ohio University, USA. 
48- O'sullivan, Arthur & Sheffrin M.Steven,Macro Economics, Principles And Tools Prentice – Hill . Inc, Newjersey, U.S.A, 1998. 
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Efficiency evaluation of the economic performance of Bazian cement factory between 2008-2020 

 

Pekhshan Muhammed Rostom1                       Dr. Ali Jalal Hussen2 

Abstract 

 

The importance of evaluating the economic performance of Bazian cement factory lies in the revitalization of the factory’s 

economic reality, through showing the failures it has experienced and how to solve them. This will eventually contribute to 

increase the factory’s profits and value. By depending on both theoretical and practical sides and economic analysis 

according to the annual reports by the plant between 2008 to 2020. The study comprises three sections. It has tackled the 

basic concepts relating the efficiency evaluation of economic performance and its importance as well as presenting the 

criteria for evaluating the efficiency performance along with analyzing the plant’s annual reports financially and 

economically through applying the relating criteria. The study found that the standard of the plant’s performance was not 

stable between one year and the other due to the security, military and health conditions of the region during the time of the 

study. Also the plant was efficient in its performance as it achieved its annual net profit margin with a high rate during the 

time mentioned above. Moreover, the study showed an increase in the rate of return on the capital invested in the plant 

during the time of the study. If the rate of return on the investment achieved by the project, compared with the interest rate 

which is about (11%), we can say that the factory was able to get the return which is supposed to be more than the common 

interest rate except the year (2020) due to deterioration of the health conditions around the world. Finally, the study reached 

some conclusion and recommendations that aid in the development of the plant and similar local projects and ways of 

maintaining them. 

Key words: Efficiency of performance, production criteria, annual margin of profit, rate of implementation, return of one 

dinar  
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