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 المستخلص:
لمصنع المنصور دوراً صناعياً واقتصاديا مهمااً فاأ تاتاان صاناعاي معيناة   وتت كاااد ملادودت لبات مت ل ااي       

السوق العراقية فأ حاجة ماسة الى مثل هذه الصناعاي   فمنذ عقد مت الزمت والمصنع يعااأ مت عدم تمبااية تصادير 
جزاً عات ت اوير قدراتاه االاتاجياة وتوسايعها فاأ مجاا  منتجاته  مما تثر بشابل ك يار علاى ربليتاه بلياح تصا   عاا

 المنافسة .
يهدف ال لح الى دراسة وتلليل المقوماي الجغرافية وتثرها فاأ عملياة التاوضت  امت مركاز قلااظ البا مياة         

 ( بغية التعرف على ماواضت اللاع  2015-2010فلالً عت بيات كفاظت تداظ المصنع وتشخيص االرافاته للمدت ) 
 والقوت معتمديت فأ ذلك بعض المؤشراي إلع اظ صورت وا لة عت مدى البفاظت والقدرت على االاتان 

 الماظ الصلأ   الماظ المق ر   غاز االوكسجيت   الواح ال اقة الشمسية البلماي المفتاحية :
  

Abstract: 
    Factory Mansour role industrially and economically important in the production of certain 

industries, albeit limited, but the Iraqi market requirements in dire need of such industries, 

since a decade and the plant suffers from a lack of the possibility of exporting its products, 

which greatly affected the profitability so that it is unable to develop its capabilities 

productivity and expansion in the field of competition. 

The research aims to study and analyze the geographical impact of the ingredients in the 

resettlement process within the district of Kadhimiya center, as well as its efficient plant 

performance and diagnose deviations for the period (2010-2015) in order to identify the 

strengths and weaknesses of relying on some of the indicators to give a clear picture of the 

extent of efficiency and the ability to output . 
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 المقدمة
تعد الصناعة اشاضاً  اقتصادياً قادراً على تأميت احتياجاي السبات فأ البم والنوع   فلالً عت       

االقتصادية الممبت ايجادها فأ بيئاي توضنها  وحجم الروابط الصناعية للنشاط  حجم الوفوراي
الصناعأ مع بقية االاش ة االقتصادية  واالجتماعية األخرى . والصناعة بمفهومها اللديح تعنأ 
النشاط ال شري الذي يعمل على ااتان مواد جديدت مت مواد اولية مختلفة . او هأ العملياي التأ يقوم 

االاسات مستخدماً اوعاً مت اآلالي واالجهزت معتمدا على ال اقة والوقود إلاتان مواد جديدت تل ية  بها
لمت ل اي االاسات . عموماً النشاط الصناعأ اشاط ااتاجأ سواظ كات اشاط تلويلأ او استخراجأ او 

عينة تساعد فأ خدمأ يهدف الى خلق زيادت او منفعة لتغ ية مت ل اي حيات االاسات . ولعل  روف م
والدت صناعة ما هأ معروفة فأ دو  اخرى او مناضق مجاورت مالئمة ل يئاي تللك الدو   ولبنها فأ 

اذ لم يبت والى وقد قريب 0مناضق اخرى ال يظهر ويشيع استخدامها منها مثالً صناعة تع ئة المياه 
ملدودت جداً لتوفر المياه  ااتان واستخدام هذه الصناعة معروفاً فأ العراق اال ما ادر وببمياي

الصلية النقية مت ق ل تسالة الماظ واالصار عملياي التلوث المائأ فأ اهري دجلة والفراي تذ 
تخلع مياه التصفية والتنقية الى اخت اراي دورية ات لم تكت يومية ولبت وبعد سنواي اللروب التأ 

ي اإلرهابية التأ ال تزا  قائمة وات كااد مر بها العراق واخرها االحتال  االمريبأ للعراق والعمليا
بتناقص ك ير جعل مت مياه الشرب وفأ اغلب مدت العراق غير صاللة لالستخدام ال شري مما ادى 
الى استيراد كمياي ك يرت مت هذه المياه المع ئة مت ق ل قواي االحتال  او مت خال  الشركاي 

المدت العراقية تعج بها وتص   استخدامها مألوفاً والهيئاي العاملة فأ العراق   حتى اص لد اسواق 
 فأ المناس اي وبيوي العراقييت .

واظراً لسهولة صناعة هذا المنتون وما يلتاجه مت مواد اولية لعل فأ مقدمتها مياه األاهار فأت    
اقامة مثل هذه الصناعة فأ العراق اص   ميسوراً لوجود اهري دجلة والفراي ومثل ذلك يقا  عت 

 0صناعة الواح ال اقة الشمسية وتوفير الغازاي ال  ية 
  -مشبلة ال لح : تتلدد مشبالي ال لح باألسئلة اآلتية :

 هل ات غياب االستراتيجية الوا لة افقدي المصنع قدرته على استغال  موارده المتاحة ؟ .1
 ما هأ المقوماي الجغرافية لتوضت مصنع المنصور؟ .2
داظ ستكش  عت اقاط القوت واللع  فأ مستوى اداظ هل ات مؤشراي تقييم كفاظت اال .3

 المصنع ؟
 -جاظي فر ياي ال لح لتغ أ التساؤالي التأ اثيري عت المو وع وهأ : فر ية ال لح :
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قدرت المصنع على استغال  موارده المتاحة وضاقاته االاتاجية االستغال  االمثل فأ حا  عدم  .1
 تعيق ذلك .وجود اس اب اقتصادية واجتماعية وادارية 

تتوفر لدى مصنع المنصور عدد مت المقوماي الجغرافية ال  يعية منها وال شرية التأ ساعدي  .2
 على قيامه فأ ملافظة بغداد  مت قلاظ البا مية .

ات مؤشراي تقييم كفاظت االداظ ستمبننا مت كش  اقاط القوت واللع  فأ مستوى اداظ  .3
م بالعملية االاتاجية والتخ يط لها والتخصيص المصنع وما متاح له مت موارد وضاقاي للقيا

 االمثل للموارد واالاتان االكفأ . 
تأتأ تهمية ال لح مت ض يعة السلع التأ يقوم المصنع بإاتاجها واللرورية لليات  تهمية ال لح :

المواضت سواظ مت الجااب االقتصادي او االاسااأ فلالً عت إسهام ال لح فأ بيات الواقع االاتاجأ 
لفعلأ للمصنع مت خال  عملية تقييم كفاظت االداظ الصناعأ فيه والتأكد مت مدى كفاظت تخصيص ا

 واستخدام الموارد المتاحة وعلى الو تمثل .
 -يسعى ال لح لتلقيق اآلتأ: هدف ال لح :

 ملافظة بغداد. –دراسة وتلليل المقوماي الجغرافية لتوضت مصنع المنصور فأ قلاظ البا مية  -1
وتلليل  2015-2010كفاظت تداظ مصنع المنصور وتشخيص االرافاته المرسومة للمدت تقييم  -2

 تس اب ذلك وتقديم المقترحاي لتالفيها .
 -تتمثل باألبعاد اآلتية : حدود ال لح :

 –ال عد المبااأ . ويشمل تقييم كفاظت األداظ الصناعأ لمصنع المنصور فأ قلاظ البا مية  -1
 ملافظة بغداد .

 . 2015 -2010ااأ . يتلدد بالمدت ال عد الزم -2
رغم تعدد مناهج دراسة جغرافية الصناعة فقد تم اعتماد المنهج النظامأ فأ تلديد  منهجية ال لح :

العوامل الجغرافية المؤثرت فأ االاتان فلالً عت المنهج الوصفأ ألت ال لح يهدف الى حل 
 المشبالي التأ تواجه االاتان .

ي ال لح : ألث اي صلة الفر ية او افيها تستند ال لح الى اسلوبيت فأ تسلوب جمع وتلليل بيااا
 -جمع ال ياااي هما :

الجااب النظري . تم االعتماد على المصادر العلمية العربية واالجن ية ذاي الصلة بمو وع  -1
 ال لح   مت كتب ومجالي .

 -الجااب العلمأ . تم تغ ية هذا الجااب مت خال  : -2
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(   تذ قام ال احح باستشارت مجموعة مت 1الخاصة بال لح ) تاظر مللق  استمارت االست يات - ت
 الملبميت للمات مالئمة استخدامها كأدات لجمع المعلوماي وال ياااي .

المقابالي الشخصية مع مدراظ االقسام ومعاوايهم ومت يعمل معهم مت تصلاب الخ رت  - ب
 بمشبلة ال لح .واالختصاص وكااوا مصدر المعلوماي ذاي الصلة الم اشرت 

 التقارير والنشراي الرسمية . - ي
 -وبناظً على مشبلة ال لح وهدفه   تم تقسيم ال لح الى الفقراي اآلتية : هيبل ال لح :

 اوالً_ مصنع المنصور واقع وتاريخ .
 ثااياً_ موقع من قة الدراسة .

 ظة بغداد .ملاف –ثالثاً_ المقوماي الجغرافية لتوضت مصنع المنصور فأ قلاظ البا مية 
 رابعاً_ تلليل مؤشراي قياس تقييم كفاظت األداظ الصناعأ . 

 خامساً_ االستنتاجاي والتوصياي .

 مصنع المنصور واقع وتاريخ . _اواًل
( مليوت دينار   390وبرتسما  قدره ) 1795تأسس المصنع تلد تسم شركة المنصور العامة عام   

تحدى تشبيالي وزارت الصناعة والمعادت ليبوت اهتمامها الرئيس آاذاك ااتان المبوااي االلبترواية الفعالة 
سية لتكوت شركة    ) ( االي الية التأ اادمجد فيما بعد مع شركة تومسوت الفرا SGSبترخيص مت شركة ) 

ST  توسع ا اق عملها فأ حقب زمنية متتالية لتشمل ااتان منظوماي ال اقة الشمسية ذاي االستخداماي   )
المختلفة وحسب ال لب بديالً عت ال اقة البهربائية الوضنية التأ تعااأ مت مشاكل ك يرت فأ االاتان والنقل . 

ا غاز االوكسجيت ال  ي الذي يتم تسويقه لسد احتياجاي كما تقوم بإاتان الغازاي ال  ية ومت اهمه
مستشفياي وزارت الصلة فلالً عت ذلك الغازاي الصناعية وتشمل ) االوكسجيت والهيدروجيت والنتروجيت 
واالركوت ( كذلك ااتان مياه الشرب الصلية والماظ األيواأ ذي االستخداماي الصناعية المختلفة ت افة الى 

ا  الهندسية فأ تجهيز واصب ) مل اي ال اقة الشمسية   خزاااي وش باي توزيع الغازاي ذلك تقوم باألعم
(  ROالصناعية   مل اي اللماية الباثودية ألاابيب النفط   مل اي تصفية وتللية المياه   وملا اي ) 
المنتجاي الصناعية ( وهأ بذلك تخدم العديد مت الجهاي اللبومية منها ) وزارت النفط / شركة توزيع 

النف ية   وزارتأ المالية والداخلية   مجلس النواب العراقأ   مستشفياي ملافظة بغداد عامة   مستشفى 
اللسيت فأ ملافظة القادسية   امااة بغداد   شركة الصمود العامة   شركة افط االتصاالي / قيادت قواي حرس 

اي بمستوى عالأ مت الجودت واللمات والعمل اللدود ( والق اع الخاص   وتتميز عت مثيالتها مت المنتج
 المستمر على ت وير اوعية المنتجاي .

  تذ تقرر دمج بعض الشركاي العامة ومت  2015( لعام  360واظراً الى قرار مجلس الوزراظ المرقم )  
حدت تلمل تسم  ماانها شاركاة المنصور مع شااركة ديالى العامة للصااناعاي البهربائااية يدمجات فأ شااركة وا
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( مت قااوت  31) شركة ديالى العامة ( وشركة المنصور تص   مصنع تابع لها استنادا الى اص المادت  )
تعديالً   الغاية مت ذلك  غط النفقاي العامة والنهوض بواقع  1779( لعام  22الشركاي العامة رقم ) 
 الصناعة ومنها الشركاي . 

 موقع منطقة الدراسة . _ثانيًا
يشبل تلديد مواقع الوحداي الصناعية ابرز المو وعاي التأ يواجههاا التخ ايط الصاناعأ      

ذلك ات حست اختيار المبات آمر  روري للغاية وال تكثر سواظ ما يتعلق االمار بمسااحة اللياز الاذي 
ريااح تشغله الوحدت االاتاجية واالحتماالي التوسعية وض يعة االرض وال نية الجيولوجية واتجاهااي ال

السائدت والنمو واالاتشار الللري   فلالً عت اثر الصناعة على الوحداي الصناعية القائماة والمزماع 
اقامتها واالاش ة االقتصادية االخرى مع ماا يتركاه تثار المو اع فاأ مجمال افقااي االاتاان الخاصاة 

ومنتجاتهاا متاأثرت  باللصو  على المواد االولية ومصادر ال اقة وتوزيع المخرجاي . وت قاى الصاناعة
باذلك االختيااار ضيلاة ماادت حيااات الوحادت االاتاجيااة   علمااً بااأت هااذه االعت ااراي ال ين غااأ مراعاتهااا 
بصااورتها اللاليااة فلسااب   باال يجااب تت تؤخااذ فااأ اللساا ات االهااداف االسااتراتيجية المنتظاارت 

ما  ملافظاة بغاداد )االقتصادية واالجتماعية(   وتلد تأثير هذه العوامل توضت مصنع المنصاور شا
  يشااغل مساااحة ماات االرض تقاادر  فااأ قلاااظ البا ميااة وعلااى اللاافة اليمنااى ماات اهاار دجلااة

( لمركز المصنع   وما ت قى منها مخصصاة للمخاازت ال االد عاددها 2م0000( منها )2م95000با)
 ( .   2( و )1تاظر خري ة ) .(1)( والتوسع المستق لأ20)

  مت الخري ة االدارية لملافظة بغداد( موقع مصنع المنصور 1خري ة )
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 ( موقع مصنع المنصور  مت قلاظ البا مية1خري ة )

 
وزارت الموارد المائية   المديرية العامة للمساحة   قسم الخرائط   خري ة قلاظ البا مية  المصدر :
 .2009  100000: 1  مقياس 

محافظة  –قضاء الكاظميةالمقومات الجغرافية لتوطن مصنع المنصور في  _ثالثًا
 بغداد.

ترت ط اشأت وت ور الصناعة فأ اية مدينة او من قة بمدى توفر مجموعة عوامل و روف مختلفاة    
فيما بينها بلسب اوع وحجم الصناعة مت ااحياة وبلساب المن قاة الماراد ااشااظ الصاناعة فيهاا مات 
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التوضت الصناعأ . ومت ال  يعاأ ات ااحية اخرى  وتعرف هذه العوامل لدى جغرافأ الصناعة بعوامل 
 يبوت التوضت قوياً كلما زاد المتاح منها .

( يعت ار مات الموا ايع المهماة   Industrial Localizationات مو وع التوضت الصناعأ )    
فأ جغرافية الصناعة ألاه يفيد فاأ معرفاة مادى تاأثير مقومااي الصاناعة فاأ جاذب الصاناعة اليهاا   

اعة ما فأ اقليم ما بلياح تكاوت للصاناعة اهمياة اسا ية تفاوق تلاك األهمياة التاأ ويقصد به قيام صن
 تلظى بها صناعاي اخرى فأ باقأ االاظ اإلقليم .

 -ومت هذه المقوماي التأ اثري فأ توضت مصنع المنصور ما يأتأ :   
 المادت االولية .   -1

اد ا اتياة او حيوااياة او معداياة   وهأ  مت المواد التأ تصنع منها السلع المتنوعة وقد تكوت ماو   
 .(2)والصناعة تعمل على تلويل او تغيير فأ شبل المادت لزيادت منفعتها واش اع حاجة لادى األاساات

ومت ال  يعأ ات الصناعة تقوم حيح توجد المادت االولية وهذه المادت تختل  فأ ثقل وزاهاا وسارعة 
قد ذللد مت  بعض هذه العوامل مثل ت اور شا بة تلفها وسعر شرائها   ومع ذلك هناك عوامل اخرى 

النقل وتكنولوجيا االاتاان   ولبات ال تازا  بعاض هاذه اللقاائق ت لاح عات الماادت االولياة متمثلاة 
 .اً كصناعة السبر والرخام والسمندبمشبلة الفاقد مت الوزت خاصة اذا كااد اسب الفاقد ك يراً جد

تعددت ولعل فأ مقدمتها المياه   اذ اختير موقع المصانع يعتمد مصنع المنصور على مواد اولية م   
بالقرب مت اهر دجلة فأ مديناة بغاداد عناد شامالها ألت المواقاع الشاامالية للنهار هاأ افلال المواقاع 
المختارت لقيام هذه الصنااعة لنقااظ المااظ والهواظ ولبثارت المااناضق الزراعياة وال سااتيت علاى  فتااأ 

يلصل عليها  (3) / ساعة(3م 50-00يااة المااياه الصافية المسااتخدمة يومياااً ) النهر فقد بلغاد كم
المصنع عت ضريق مل ة تصفية المياه المأخوذت مت اهر دجلة إلاتان الماظ المق ر والمااظ الصالأ   
فأ حيت هناك مواد تولية تخرى تدخل فأ ااتان الواح ومنظومااي ال اقاة الشمساية وفيماا ياأتأ ابارز 

 -المواد وهأ: تلك
 ر وتغ ياة ذاي لاوايت )تحمار مواد اولية لوحدت تع ئة المياه وتتلمت تم اوالي ماظ صلأ وماظ مق - ت

 -( ولي ل ماظ صلأ وشريط الصق وكارتوت لتع ئة المنتج   وكما مو ح فأ الجدو  اآلتأ :وتزرق
 2015-2010( كمياي المواد االولية المستخدمة  مت وحدت تع ئة المياه للمدت 1جدو  )

 المادت
وحدت 
 القياس

 جهة االيراد 2015 2010 2013 2012 2010

ام والي 
 ماظ صلأ

 32009250 530202 530775 915900 3331572 عدد
 –تركيا 
 ايرات
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ام والي 
 ماظ مق ر 

 تركيا 15396 _ 92000 11520 _ عدد

غ اظ 
 احمر

 مللأ 39950 _ 67500 10000 _ عدد

غ اظ 
 ازرق

 تركيا 3360900 5225700 5303500 6625000 332100 عدد

لي ل ماظ 
 صلأ

 تركيا 1139000 706007 0562065 9106000 2595150 عدد

شريط 
 الصق

 مللأ 1650 1359 1557 1199 1160 رولة

كارتوت 
 ماظ صلأ

 مللأ 132525 125550 175250 205000 175995 عدد

شركة ديالى العامة   مصنع المنصور   قسم التخ يط والمتابعة   بياااي غير منشورت    المصدر: 
2016 . 

تااج(  6-5مواد اولية لوحدت ااتان الواح ال اقة الشمسية تتلمت كارتوت ضاقاة شمساية وخالياا ) - ب
ملم( وبوكس وزجان وفاريم وزاوياة المنياوم .  5-2وتدلر وشريط الصق ذو وجهيت وتسالك حجم )

 -( :2ما مو ح فأ الجدو  )وك
 

 2015-2010( كمياي المواد االولية المستخدمة  مت وحدت تع ئة المياه للمدت 2جدو )

 المادت
وحدت 
 القياس

 جهة االيراد 2015 2010 2013 2012 2010

كارتوت ضاقة 
 شمسية

 مللأ _ _ 590 700 _ عدد

 تايوات _ 05000 _ 7506 _ عدد تاج5خلية 
 تايوات _ 0500 31200 07011 _ عدد تاج6خلية 
 تايوات _ 7955 1050 1910 _ 2م تدلر

شريط الصق ذو 
 وجهيت

 مللأ _ _ 530 5250 _ م

( 5-2اسالك )
 ملم

 تايوات _ 29600 22772 36950 _ م

 تركأ _ 600 605 1026 _ عدد بوكس
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 تايوات _ 600 601 1250 _ عدد زجان
 مللأ _ _ 637 700 _ روضة فريم المنيوم
 مللأ _ _ 10 35 _ روضة زاوية المنيوم

 .2016ابعة   بياااي غير منشورت   شركة ديالى العامة   مصنع المنصور   قسم التخ يط والمت المصدر:
 النقل .  -2

ويعت ر مت المت ل اي األساسية فأ قيام الصناعة واموها سواظ فأ تجميع المواد االولية او توزيع    
اإلاتان وهو جازظ مبمال للعملياة اإلاتاجياة واسااس ألحاداث التغياراي االقتصاادية واالجتماعياة   

ل مات تدجاار ويمثل النقل احد عناصر البلفة الم اشرت فأ عملية الصناعة   لهاذا فقاد جااظي اراظ كا
 .(0)هوفر والفريد في ر عند تلديد الموقع األقل كلفة على تساس اقل تكالي  لعنصر النقل

تت الت وراي اللديثة التأ شهدتها وسائل النقل المختلفة قد قلص كثياراً المساافاي المق وعاة      
بمية والنوعياة فاأ ووفر افلل ال رق إليصا  مستلزماي اإلاتان او المنتجاي السلعية بمواصفاتها ال

الوقد والمبات المناس يت وبالتالأ ااعكسد على تلدياد الموقاع األمثال للصاناعة. كماا وتعاد ضارق 
النقل تحد ابرز خدماي ال نى التلتية التأ تلتان اليها عملية تلقيق التنمياة المبااياة لماا لهاا تاأثير 

ت ور فأ مجا  النقل قد سااهم بشابل ك ير فأ تاماط توزيع السبات واألاش ة الصناعية والزراعية فال
ك ير فأ اع اظ األاش ة الصناعية مرواة  ك يرت فأ اختيار مواقعها بعيداً عات األساواق وااتاان الماواد 

 .(5)األولية بوسائل اقل سريعة وكفؤت ومنخفلة
يقع مصنع المنصور علاى ال رياق ال اري المع اد الاذي ياربط قلااظ البا مياة باعت ارهاا بواباة      

لافظة بغداد باتجاه ملافظاي  العراق الشمالية فلالً عت ال رياق الفرعياة القري اة منهاا فاأ توزياع م
اإلاتان باعت ار مدينة بغداد اك ر ساوقاً لتصاري  اإلاتاان الاى جاااب ال ارق المتجهاة الاو المنااضق 

 -الجنوبية . تتوفر لدى المصنع سياراي خاصة به توزعد على النلو اآلتأ :
 عدد واوع السياراي المتوفرت لدى مصنع المنصور( 3جدو  )

 العدد اوع السيارت ي العدد اوع السيارت ي

 1 تويوتا كوستر  9 5 حقلية 1
 3 ( راكب 00باص ) 5 5 بيبب آب 2
 3 لوري حمل  7 3 ( راكب25كوستر هواداي ) 3
 2 لوري حو أ 10 3 هواداي منأ 0
 1 لوري ايسات هينو 11 1 بيبب هواداي 5
 2 اضفاظ  –سيارت اسعاف  12 1 ( راكب9فورد ) 6

  2016المصدر: شركة ديالى العامة   مصنع المنصور   قسم التخ يط والمتابعة   بياااي غير منشورت   
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 ال اقة . -3
تت حقيقة الدور الذي يمبت تت تلع ه ال اقة  مهماا كاات اوعهاا ااماا يتوقا  اساسااً علاى ض يعاة       

واوع الصناعة ذاتها اال ات حاجة الصناعة تختل  مت صناعة  ألخرى    كما وتت التنوع فأ استخدام 
 .(6)ال اقة يع أ الصناعة مرواة اك ر فأ اختيار مواقعها

التقنأ والفنأ على تقليل كمياي الوقود المستخدمة فأ الصناعة مما اسهم فاأ  لقد ساعد التقدم       
امبااية احال  مصدر ملل مصدر اخر . ويعد تعدد مصادر ال اقة وسهولة اقلها مات مباات الاى اخار 
بصورت اقتصادية مت العوامل التأ حرري اغلب الصناعاي اال بعلاً منها . تتمتع مدينة بغداد بوجاود 

ال اقة البهربائية   تذ تأخذ ضاقتها مت المل اي المتوضناة فيهاا والمل ااي المركزياة فاأ ش بة مت 
الملافظاي االخرى   السيما مل ة كهربااظ الادورت ومل اة كهربااظ القادس ومل اة كهربااظ التااجأ 
ومل ة كهرباظ جنوب بغاداد فلاالً عات المل ااي المركزياة فاأ الملافظااي الشامالية والجنوبياة   

قاد قللاد مات كمياة  2003لقدم هذه الش بة والتجاوزاي التأ ضالتها خاصة بعد سنواي عاام واظراً 
ال اقة المستخدمة. تذ يعااأ المصنع مت ااق اع التيار البهربائأ األمر الذي يت لب ايجاد بدائل لهذه 
ة ال اقة حيح اصا لد المولاداي الخاصاة باه باديالً لهاا والتاأ بادورها تعاااأ مات عمليااي الصاياا

 واللو اظ الناتجة عند التشغيل.
يعتمد المصنع فأ عمله على ال اقة البهربائية بصاورت رئيساة وعلاى المشاتقاي النف ياة بصاورت       

( لتار مات 100000جزئية لتشغيل بعض المبائت   فقد بلغد كمياي استهالك المصنع ما مقداره )
( لتار مات ال نازيت وبساعر 0100والاو ) 2015( دينار للتر الواحد خال  عاام 950الدهوت بسعر )

( لتر مت زيد الغاز)الباز( 5900( دينار للتر الواحد كوقود لسياراي المصنع   وما مقداره )050)
( دينار للتر الواحد لتشغيل المولاداي   فاأ حايت تت مقادار ماا يساتهلبه المصانع مات 000وبسعر )

تكااد  ( ميبا واط/ ساعة يتم تجهيزها له مت مل اة كهربااظ التااجأ وهاأ1.5ال اقة البهربائية بلد )
تكوت غير كافية لتشغيل المصنع وبالنظر لبثرت الق وعاي يل ر المصنع الى االعاتماد علاى التولياد 

 .(9) (MW 1( قدرت الاااااااواحدت منها )2الااذاتأ لمولداي قاااديمة عاادد )
 اليد العاملة.  -0

مات اهام مقومااي للقوى العاملة تأثيراً وا لاً فأ اختيار وتلديد الموقاع الصاناعأ   تذ يعاد   
الصناعة   وتختل  تهمية هذا العامال النسا ية فاأ التاوضت بلساب ض يعاة الصاناعة واوعهاا . فهنااك 
صناعاي تستخدم اعداد ك يرت مت اليد العاملة كصناعة الغز  والنسيج بعكس صناعاي اخرى تلتان 

مات المهاارت الى ايادي عاملاة قليلاة كصاناعة الاورق فاأ حايت تلتاان صاناعاي اخارى درجاة عالياة 
 .(5)والبفاظت كصناعة المبائت واآلالي
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اليد العاملة هأ جزظ مت السبات تذ ترت ط بعمليتيت هما اإلاتان واالستهالك  فعندما يب ر حجم       
السبات فأت توفر اليد العاملة بأعداد ك يرت يصا   قويااً . يو ا  مصانع المنصاور اعاداداً ك يارت مات 

( عامالً عام 096مهاراي فنية متنوعة   تذ بلد عدد العامليت فأ المصنع )العامليت ولبال الجنسيت وب
% وما ت قى مت الذكور وهأ مت الصناعاي الب يرت اعتماداً 05تشبل اس ة اإلااث منهم    (7)2015

على رتس الما  المستثمر فيها وعدد العامليت فلالً عت منتجاتها األساسية المتعاددت . وتعت ار مديناة 
ركزاً لرفد المصنع بالعامليت وخاصة المااهريت مانهم لماا تلتوياه مات مراكاز للعلام والمتمثلاة بغداد م

 بالجامعاي والمعاهد الفنية والجدو  اآلتأ يو ح عدد العامليت ومهاراتهم الفنية .
 2015( تعداد اليد العاملة فأ مصنع المنصور بلسب التلصيل العلمأ لعام 0جدو )

 القسم

راه
كتو
د

تير 
جس
ما

 

وم
دبل

 
لأ
عا

س 
ريو
الو
بب

 

هد
مع

وم 
دبل

دية 
عدا
ا

 ة 
وس
مت

ئية 
تدا
اب

 

 بدوت مؤهل
)ال يقرت وال 
 يبتب(

 1 - - - - - 1 - - - مبتب المدير العام
 - - - 1 - - 1 - - - مبتب المعاوت

 15 10 1 6 5 - 5 - - - االدارية
 - 1 - 3 3 - 5 - - - المالية

 - 1 - - 1 - 3 - - - الرقابة الداخلية
 - - - - - - 1 - 1 - ال لح والت وير
 - 3 - 11 5 - 7 - 1 - السي رت النوعية

 - - - 1 - - 0 - - - القااواية
1 - 1 - االاتان

0 
- 0 11 0 7 0 

1 - 3 - - - المياه
9 

20 2 31 13 

1 - 1 - الغازاي
2 

- 2
0 

15 1 13 0 

 - 1 - 2 - - 2 - - - السالمة
 5 17 3 5 3 - 5 - - - وحدت التصاري 

 - - 2 - - - 3 - - - المشاريع
 - - 1 - 2 - 3 - - - التسويق

 - 15 - 110 - 9 - - - الخدماي الفنية



 |م  د  أركان ريسان عباس 

 العدد السادس عشر |  713

0 
 - - - 2 - - 2 - - - الجودت

 - - - - - - 3 - - - التصاميم
 2 11 1 9 5 - 0 - - - التجارية

 1 2 1 3 2 - 9 - - - التخ يط والمتابعة

 - - - 1 2 - 2 - - - الت  يقاي

 - - - 1 - - 3 - - - االستثمار
7 - 0 - المجموع

5 
- 7

0 
110 1

6 
116 05 

 . 2016شركة ديالى العامة   مصنع المنصور   قسم ال لح والت وير  بياااي غير منشورت    المصدر:
 السوق . -5

يمثل السوق عامالً مؤثراً فأ اختيار الموقع لعدد ك ير مت الصناعاي خاصة التأ ال تتلمل النقل       
لمسافاي بعيدت او تلك التاأ يب ار حجمهاا عناد تصانيعها او تلاك التاأ تساتخدم ماواد اولياة شاائعة 

اي العراقيااة االاتشااار كالماااظ والهااواظ . تعت اار اسااواق جميلااة التجاريااة والشااورجة واسااواق الملافظاا
بأاواعها مراكز بيع منتجاي المصنع  فلالً عت المستشفياي   وال يوجاد منافاذ تصادير اإلاتاان الاى 
خارن العراق بل يعااأ المنتون المللأ مات منافساة شاديدت لمنتجااي متشاابهة مات دو  عربياة مثال 

عيااي واساعار مناسا ة )سوريا واألماراي العربية المتلدت( واخرى اجن ية مثل )تركيا والصايت( وبنو
كوت المنتج المللأ غير مدعوم حبومياً وات المنتجااي الموجاودت فاأ األساواق المللياة ذاي ساعر 

 تنافسأ ودوت المواصفاي وبعلها مت مناشأظ غير معروفة.
 

 تحليل مؤشرات قياس تقييم كفاءة األداء الصناعي .  _رابعًا
( استناداً الى عدد 2015-2010المصنع للمدت ) يهتم هذا الم لح بدراسة وتقييم واقع عمل      

مت المؤشراي لمعرفة مدى اجاح او فشل الوحدت االاتاجية وما مقدار االالرافاي ات وجدي عت 
االهداف الم لوب تلقيقها وتقديم المقترحاي المناس ة لت وير هذه الصناعة . لقد تم اختيار 

  -مجموعة مت المؤشراي هأ :
االاتاجية . يعد استغال  ال اقة االاتاجية فأ الوحداي الصناعية مت المو وعاي  توالً: مؤشر ال اقة

التأ االد اهتماماً متزايداً فأ الدو  المتقدمة والنامية على حد سواظ وبمختل  الجوااب االقتصادية 
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سلوب كافة   ويمبت تعري  ال اقة االاتاجية بأاها ) القدرت االاتاجية المتوافرت فأ المصنع و مت ا
  .(10) ااتاجأ معيت وخال  مدت زمنية معينة (

ويتم التع ير عنها ايلاً اما بشبل ساعاي عمل او بشبل وحداي ااتان   وات استغال  هذه       
ال اقة بالشبل االمثل سوف تنعكس آثارها على ااخفاض متوسط التكالي  للوحدت المنتجة بس ب 

مت العوامل ااخفاض البلفة الثابتة لهذه الوحدت . وتتلدد ال اقة االاتاجية فأ المنشأت الصناعية بعدد 
 -: (11)منها ما يأتأ

 مستوى ااتاجية وتركي ة عوامل االاتان .  

 جودت وكفاظت استخدام عوامل االاتان . 
 االساليب الفنية المستخدمة فأ االاتان . 

 ادرت عوامل االاتان وكمية المستخدم منها . 
 -وتأخذ ال اقة االاتاجية مستوياي متعددت اهمها :

ال اقة الفائلة  -ال اقة المع لة   ث -ال اقة الفعلية ) العملية (   ي -ال اقة النظرية  ب - ت
ال اقة  -ال اقة المتاحة ) التشغيلية (  خ -ال اقة التصميمية ) القصوى (  ح -)االحتياضية(  ن

 المخ  ة 
عأ لمصنع المنصور وفأ  وظ ال ياااي المتوافرت عت بعض هذه ال اقاي يمبت تقييم االداظ الصنا   

 -: ( وللمنتجاي الرئيسة وعلى النلو اآلتأ2015-2010خال  المدت ) 
  لمقاييس المهمة فأ عملية التخ يطاس ة االاتفاع مت ال اقة التصميمية . يعد هذا المؤشر مت ا -1

تذ يو ح مدى ما تلققه الوحادت الصاناعية مات خاال  عملياة االاتاان الفعلاأ باالاتفااع مات ال اقاة 
صميمية   ويقاس هذا المؤشر بقسمة ال اقة االاتاجية الفعلية علاى ال اقاة التصاميمية ملاروباً فاأ الت

%( يعنااأ حادوث االااراف تخ ي اأ وعاادم االسااتغال  100  وات ااخفاااض النسا ة عاات )(12)مئاة 
ى للموارد المتاحة   وتكش  الوقائع االاتاجية عت صعوبة االلتزام بالشروط الفنية والمت ل اي االخر

لذا ال يمبت ألي مصنع مهما بلغد كفاظت اداظ عمله تت يصل الى ال اقة التصميمية   وللتو ي  اكثر 
  (5ااظر جدو  )

االحظ مت بيااااي الجادو  ات اساب ااتفااع ال اقاة الفعلياة مات التصاميمية ولجمياع منتجااي       
المصنع قد اتسمد بالتذبذب بيت االرتفاع واالاخفاض تارت واالاخفاض واالرتفاع تارت اخرى   وهو 

 -آلتأ :ما يفسر عدم االستغال  االمثل للموارد المتاحة . وتوزعد اسب االاتفاع هذه على النلو ا
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 2012%( عاام 00الاى ) 2010%( عام 23.5الماظ الصلأ . تدرجد اسب االاتفاع منه مت ) . ت
 .2015%( عام 19.3ثم الى )

%( 1.1الاى ) 2010%( عاام 15.6الماظ المق ر. كااد اسب االاتفاع مت على ااخفااض مات ) . ب
 .2015عام 

%( على الارغم مات 32.2وكات على الو ) 2015سائل االوكسجيت . بلد اقصى ااتفاع منه عام  . ي
اال ااهاا عاادي  2011%( عام 9.3%( الى )15مت ) 2010حالة االاخفاض التأ شهدها عام 

 . 2015لترتفع مرت وتنخفض مرت تخرى حتى بلغد اقصى ارتفاع لها فأ العام 
%( وكااد 7.3-%0.03) 2015-2010غاز الهيدروجيت . تراوحد اسب االاتفاع منه للمدت  . ث

 دوت المستوى .
حتاى  2010%( عاام 0.9لواح ال اقة الشمسية . كااد اسب االاتفاع منها على ااخفااض مات )ا . ن

%( على الرغم مت ارتفاع هذه النسا ة فاأ عاام 0.06الو ) 2015بلغد اداى اس ة لها فأ العام 
 %( .  5.5وعلى الو بلد ) 2011

 (2015 -2010)( اس ة االاتفاع مت ال اقة التصميمية فأ مصنع المنصور للمدت 5جدو  )

 
بعة   التخ يط والمتا -شركة ديالى العامة   مصنع المنصور   قسمأ ال لح والت وير المصدر:

  2016بياااي غير منشورت   
اس ة التشغيل . تع ر هذه النس ة عت االالرافاي التخ ي ية فأ مجا  استخدام ال اقاي المتاحة 

لوحدت االاتاجية خال  مدت معينة . ويقاس ذلك وعت مقدار االفادت مت االمبااياي المتاحة فأ ا
المؤشر مت خال  قسمة ال اقة االاتاجية المخ  ة على ال اقة المتاحة او التصميمية ملروبا فأ 

( الخاص بنس ة التشغيل مت ال اقة المتاحة ولمجمل منتجاي 6ويتلح مت الجدو  ) .(13)مئة
يت والتذبذب لل عض اآلخر   ف النس ة لمنتج المصنع كااد قد اتسمد بالث اي لل عض منها والت ا

الماظ الصلأ وسائل االوكسجيت تذ شهد كال المنتجيت ث اي اسب التشغيل لبل منهما على 
الرغم مت االاخفاض الذي حصل بداية المدت اال ااها سرعات ما عادي لتشهد اوع مت التوازت 

وحدتأ االاتان لهذيت المنتجيت  %( وهذا ما يد  على كفاظت اداظ100واالستقرار عند اس ة )
 فلالً عت االستفادت مت االمبااياي المتاحة بالشبل االمثل .
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فأ حيت شهدي المنتجاي االخرى ت ايت وتذبذب اسب التشغيل مت ال اقة المتاحة لها بيت     
االرتفاع تارت واالاخفاض تارت اخرى فنسب التشغيل لمنتج الماظ المق ر اتسمد بالث اي رغم 

%( عام 12%( ااخفلد بعدها لتصل الى )15) 2010اخفاض النس ي لها تذ بلغد فأ عام اال
وتستمر على ذلك  2010  اال ااها عادي لترتفع الى المستوى افسه الذي كااد عليه عام  2011

مما يد  على تخل  ال اقة المخ  ة عت المتاحة فأ المصنع . وعت منتج غاز  2015حتى عام 
اس ة التشغيل له مت ال اقة المتاحة بالتذبذب   تذ بلغد اداى اس ة لها عام  الهيدروجيت شهدي

%( 55.5الو ) 2011%( وارتفعد حتى بلغد اعلى اس ة لها  عام 9.5حيح بلغد ) 2010
  بينما اتسمد اسب  2015%( عام 21.3وبدتي بعد ذلك باالاخفاض واالرتفاع حتى بلغد )

ية مت ال اقة المتاحة لها بالتذبذب بيت االرتفاع تارت التشغيل لمنتج الواح ال اقة الشمس
%(   اال ااها 07الو ) 2010واالاخفاض تارت اخرى حيح بلغد اعلى ارتفاع لها فأ عام 

%( عام 00.5ثم ارتفعد لتصل الى ) 2012%( عام 00سرعات ما ااخفلد لتصل الى )
 %( .15.2%( و)21.5وااخفلد فأ العاميت الالحقيت الى ) 2013

 (2015 -2010( اس ة التشغيل مت ال اقة المتاحة فأ مصنع المنصور للمدت )6جدو  )

 
التخ يط والمتابعة    -شركة ديالى العامة   مصنع المنصور   قسمأ ال لح والت وير المصدر:

 . 2016بياااي غير منشورت   
كفااظت االداظ الصاناعأ للوحاداي ثااياً: مؤشر االاتاجية . يعد مت المؤشراي المهمة فأ عملياة تقيايم 

. وهنا ت رز اهمية االاتاجية بالنس ة لمختل  (10)االاتاجية ومدى كفاظتها فأ استغال  الموارد المتاحة
االاظمة االجتماعية السائدت فأ العالم   الت زيادت االاتاجية تؤدي الى زيادت الدخل القاومأ وتلقياق 

 مأ بشبل عام . المبسب للمنتج والمستهلك واالقتصاد القو
وللوقوف تكثر عت مدى اسهام ذلك المؤشر فاأ عملياة التقيايم ألداظ المصانع   تذ تام اساتخدام       

 اوعيت مت المؤشراي هما مؤشر االاتاجية البلية والجزئية .
مؤشر االاتاجية البلية . يقيس هذا المؤشر االاتاجية البلية للمصنع وي يت كمية او قيمة االاتان  -1

ة عت استخدام وحدت واحدت مت عناصر االاتان او وحدت اقدية واحدت مت قيمة عناصر االاتان   الناتج
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ولقياس االاتاجية البلية هنا ال است يع استخدام مؤشر كمية االاتان وااما قيمة االاتان وذلاك لتعادد 
 ( . 9منتجاي المصنع مت جهة والختالف قياساي عناصر االاتان مت جهة اخرى   ااظر جدو  )

 2015-2010( االاتاجية البلية لمصنع المنصور باألسعار الجارية للمدت 9جدو )

 العام
قيمة االاتان       / 

 (1دينار )
قيمة العمل        / 

 (2دينار )
قيمة رتس الما  / 

 (3دينار )
قيمة المواد االولية / 

 (0دينار )
مجموع العناصر 

(5) 
االاتاجية البلية      

(6 = )1/5 

2010 1716570550 9106535710 390120000 530775255 530965917
5 

0.23 

2011 1555005730 6059567650 390120000 1310550275 516553779
7 

0.23 

2012 053520175 9001000353 390120000 1730011060 790579500
9 

0.05 

2013 500753060 9205707325 390120000 1972556502 700565616
9 

0.05 

2010 623366212 6662056661 390120000 1665705225 567515155
6 

0.09 

2015 1225750512 9100277572 390120000 1612715615 712333551
0 

0.13 

المالية   بياااي غير  –شركة ديالى العامة   مصنع المنصور   قسمأ التخ يط والمتابعة  المصدر:
 .   2016منشورت   

( دينااراً فاأ عاام 0.23ويالحظ مت الجادو  ات ااتاجياة العناصار )االاتاجياة البلياة( بلغاد )      
عاادي  2013( دينار عام 0.05  اال ااها ااخفلد فأ االعوام الالحقة لتستقر عند الرقم ) 2010

يناتج  وهذا يعنأ ات كل دينار مات قيماة عناصار االاتاان 2015( عام 0.13بعدها لترتفع الى الرقم )
( دينار مت قيمة االاتاان او مات الوحاداي المنتجاة   والسا ب الارئيس الاخفااض االاتاجياة 0.13)

البليااة هااو زيااادت االجااور والرواتااب خااال  ماادت الدراسااة هااذا ماات جهااة   وارتفاااع اسااعار المبااائت 
 والمعداي والمواد االولية مت جهة اخرى . 

االاتاجية المتعلقة ببل عناصر االاتان وتادعى باإلاتاجياة مؤشر االاتاجية الجزئية . تعرف بأاها  -2
النوعية   اال ات المفهوم الشائع لهاا هاو االاتاجياة الجزئياة   ويساتخدم هاذا المؤشار لقيااس ااتاجياة 

  ويع اار عنهااا (15)عناصاار االاتااان بشاابل منفاارد   ويعااد ماات المقاااييس الدقيقااة لقياااس االاتاجيااة
 -بالمؤشراي اآلتية :

تاجية العامل . يقيس هذا المؤشر قيمة االاتان التأ ينتجهاا العامال   وذلاك مات خاال  مؤشر اا - ت
( يتلح ات ااتاجية العامال اتسامد 5قسمة قيمة االاتان على عدد العما    ومت مع ياي الجدو  )

ثم  2010( ديناراً عام 2295702.959بعدم الث اي   تذ شهدي بداية المدت ارتفاعاً مللو اً بلد )
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وذلاك لوجاود ضلاب مرتفاع علاى بعاض  2011( ديناار فاأ العاام 2360591.163فعاد الاى )ارت
الاو  2012منتجاي المصنع   اال ااها اخذي بعد ذلك باالاخفاض الى ات وصالد ادااهاا فاأ عاام 

 -( دينار وس ب ااخفاض ااتاجية العامل يعود الى ما يأتأ :655507.530)
ناااجم عاات احتاادام المنافساة وسياسااة اغااراق االسااواق التوقفااي البثياارت للخ ااوط االاتاجياة ال .1

 المللية بالمنتجاي المستوردت المشابهة لمنتجاي المصنع .
 عدم توفر المواد االولية . .2
 التقادم التكنولوجأ لخ وط االاتان . .3
 عدم امتالك المصنع للميزاي فأ منتجاته الم روحة . .0
منهم كات يعمل بصفة عقد والا عض اآلخار االاخفاض المستمر فأ عدد العما    تذ ات ال عض  .5

احيل على التقاعد ل لوغاه السات القاااواأ   االمار الاذي اثار وبشابل ك يار علاى كفااظت العماا  
 الموجوديت ومت ثم ااخفاض قيمة االاتان .

ارتفعااااد ااتاجيااااة العاماااال رغاااام االساااا اب التااااأ ذ كااااري وبلغااااد  2013وفااااأ العااااام  
( دينار وهاو ماا يادلل 2595579.910الو ) 2015عام ( دينار لتصل اقصاها 935011.932)

( الو 2015-2010ارتفاع قيمة االاتان   وبذلك تكوت ااتاجية العامل قد بلغد كمتوسط  للمدت )
( دينار وهأ ااتاجياة متداياة اذا ماا قورااد بمقادار االجاور التاأ يلصال عليهاا 1600362.035)

 2015 -2010صور للمدت ( ااتاجية العامل فأ مصنع المن5العامل .جدو )
 1/2( = 3ااتاجية العامل / دينار ) (2عدد العما    ) (1)قيمة االاتان / دينار   العام

2010 1716570550 501 2295702.959 
2011 1555005730 956 2360591.163 
2012 053520175 672 655507.530 
2013 500753060 659 935011.932 
2010 623366212 611 1020237.3 
2015 1225750512 096 2595579.910 
 1600362.035  المتوسط

 .   2016المصدر: شركة ديالى العامة   مصنع المنصور   قسم التخ يط والمتابعة   بياااي غير منشورت   

مؤشر ااتاجية المواد االولية . ولغرض قياس ااتاجية المواد االولية تمد قسمة قيمة االاتان على  - ب
( الذي االحظ فيه 7قيمة المواد االولية المستخدمة فأ العملية االاتاجية وكما مو ح فأ الجدو  )

مواد االولية التأ ااخفاض ااتاجية المواد االولية خال  مدت الدراسة والس ب هو االرتفاع فأ قيمة ال
( الو 2015-2010يتم استيرادها مت خارن العراق   وبلغد االاتاجية كمتوسط للمدت )
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( دينار   اي ات كل وحدت اقدية تصرف لغرض توفير المواد االولية تسهم فأ 620277290.9)
 ( دينار مت االاتان .620277290.9توفير ما قيمته )

 2015-2010صنع المنصور للمدت ( ااتاجية المواد االولية لم7جدو )
قيمة االاتان / دينار          العام

(1) 
قيمة المواد االولية  

(2) 
 1/2( = 3ااتاجية المواد االولية )

2010 1716570550 530775255 2306391605 
2011 1555005730 1310550275 1015023790 
2012 053520175 1730011060 0.230603506 
2013 500753060 1972556502 0.251657570 
2010 623366212 1665705225 0.390151679 
2015 1225750512 1612715615 0.960103103 
 620277290.9  المتوسط

المصدر: شركة ديالى العامة   مصنع المنصور   قسم التخ يط والمتابعة   بياااي غير منشورت    
2016 . 

المؤشر مدى مساهمة الوحدت النقدية الواحدت مت رتس مؤشر ااتاجية رتس الما  . وي يت هذا  - ي
الما  المستثمر لدى المصنع فأ خلق مقدار معيت مت قيمة االاتان ولغرض قياس ااتاجية رتس الما  

( والذي يالحظ فيه ات 10تم تقسيم قيمة االاتان على قيمة رتس الما  وكما مو ح فأ الجدو  )
يت االرتفاع تارت واالاخفاض تارت اخرى خال  مدت الدراسة   ااتاجية رتس الما  اتسمد بالتذبذب ب

( دينار   ثم ااخفلد لت لد 5195275715الو ) 2010وقد بلغد ااتاجية رتس الما  خال  عام 
وذلك بس ب ااخفاض قيمة االاتان   وفأ االعوام الالحقة  2012( دينار عام 1226103005)

( دينار 3312379363لت لد ) 2015اقصاها فأ عام  بدتي االاتاجية باالرتفاع التدريجأ لتصل
 وهو اتيجة أل افه مبائت ومعداي جديدت الى بعض خ وط االاتان.
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 2015-2010( ااتاجية رتس الما  لمصنع المنصور للمدت 10جدو )
قيمة االاتان / دينار          العام

(1) 
قيمة رتس الما     

(2) 
 1/2( = 3ااتاجية رتس الما  )

2010 1716570550 390120000 5195275715 
2011 1555005730 390120000 5012772705 
2012 053520175 390120000 1226103005 
2013 500753060 390120000 1360275526 
2010 623366212 390120000 1650229310 
2015 1225750512 390120000 3312379363 

 . 2016مصنع المنصور   قسم المالية   بياااي غير منشورت   المصدر: شركة ديالى العامة   
ثالثاً: مؤشر القيمة الملافة . تمثل القيمة الملافة الفرق بيت قيمة االاتان االجمالأ بتكلفة عوامل 
االاتان وقيمة االستهالك الوسيط الداخل فأ العملية االاتاجية م روحاً منه المستلزماي السلعية 

د تم استخدام هذا المؤشر ل يات قدرت المصنع على خلق القيم الجديدت المتولدت عت   لق(16)والخدمية
العملية االاتاجية   ومدى اسهامها مع غيرها مت الوحداي االقتصادية فأ تكويت الناتج والدخل 

( والذي يالحظ 11القومأ   لذلك تم ايجاد القيمة الملافة االجمالية وكما مو ح فأ الجدو  )
  ثم ااخفلد هذه القيمة  2010( ديناراً عام 6765726710لقيمة الملافة بلغد )فيه ات ا

( دينار ويعزى 00936900حتى بلغد ) 2012وبشبل ك ير حتى بلغد اداى مستوى لها فأ عام 
( دينار وارتفاع 053520175الس ب فأ ذلك الى ااخفاض قيمة االاتان مت جهة على الو بلد )

( دينار   اخذي بعد ذلك القيمة 5709027767ت جهة اخرى )قيمة مستلزماي االاتان م
( دينار على الرغم مت االاخفاض الذي حصل فأ 2195169205الملافة باالرتفاع حتى بلغد )

 .  2010عام 
   2015 -2010( القيمة الملافة لمصنع المنصور للمدت 11جدو )
قيمة االاتان              العام

 / دينار         
قيمة مستلزماي 

 االاتان  / دينار    
القيمة الملافة           

 / دينار     
2010 1716570550 2206371379 6765726710 
2011 1555005730 0990076095 1015299933 
2012 053520175 5709027767 00936900 
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2013 500753060 5060635237 2560251062 
2010 623366212 3063202926 1065113121 
2015 1225750512 1356937309 2195169205 

التخ يط والمتابعة   بياااي  -المصدر: شركة ديالى العامة   مصنع المنصور   قسمأ ال لح والت وير
  2016غير منشورت   

 -رابعاً: مؤشراي عامة . وتتلمت :
للرب  خال  اشاضه هامش الرب  . يشير هذا المؤشر الى مقدار ما حققه المصنع مت هامش  -1

. وخال  مدت (19)االاتاجأ والتسويقأ ويعكس كفاظت االدارت فأ معاملة عناصر التكلفة لم يعاتها
%(   تذ بلغد 305.3-%106.9( ات هامش الرب  قد تراوح ما بيت )12الدراسة ي يت لنا الجدو  )

تذ بلغد  2011%( وارتفعد الى اعلى مستوى لها فأ عام 105.5الو ) 2010النس ة عام 
%( الرتفاع اس ة الم يعاي واالرباح العائدت للمصنع خال  ذلك العام   واتجهد بعد ذلك 305.3)

%( واستمري على ذلك النلو فأ العاميت الالحقيت 169.0تذ بلغد ) 2012الى االاخفاض فأ عام 
%( عام 252.5%(   ثم ارتفعد الى )106.9% و 100.6( حيح بلغد )2010و  2013)

مما تقدم يمبت القو  ات المصنع لم يتمبت مت تلقيق اسب مرتفعة فأ هامش الرب  مما  . 2015
 يعكس  ع  اداظ المصنع .  

 2015 -2010( هامش الرب  ومعد  دورات الموجوداي الثابتة لمصنع المنصور للمدت 12جدو )

 العام
الرب  / دينار  

(1) 
قيمة الم يعاي / 

 (2دينار )

 هامش الرب    % 
(3 = )1/2  ×

100 

قيمة الموجوداي 
الثابتة              

(0) 

معد  دورات 
الموجوداي 
الثابتة       

(5 = )1/0 
2010 6516013230 0656015292 105.5 3029963566 2.25 
2011 9753999237 2615139527 305.3 0102555566 1.75 
2012 5311006671 0765259375 169.0 0517576111 1.50 
2013 5695390312 3723670017 100.6 5552353700 0.66 
2010 2599052392 2679067030 106.9 9930905552 0.39 
2015 6255505005 2225255025 252.5 6901610500 0.70 

المالية   بياااي غير منشاورت  -: شركة ديالى العامة   مصنع المنصور   قسمأ ال لح والت ويرالمصدر
  2016 . 
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دورات الموجوداي الثابتة . ي يت هذا المؤشر قدرت الموجوداي الثابتة علاى ادارت االربااح   معد   -2
( 2.25( ات قيماة هاذا المؤشار بلغاد )12اي مدى ربلية الوحدت الصناعية . ويتلح مت الجدو  )

  اخذي بعد ذلك باالاخفاض التدريجأ حتاى بلغاد ادااى قيماة لهاا عاام  2010مليار دينار فأ عام 
( ملياوت ديناار   وعلاى الارغم مات ذلاك االاخفااض اال ااهاا عاادي لترتفاع 0.39تذ بلغد ) 2010

. مما تقدم يتلح عدم قادرت موجاوداي المصانع  2015( مليوت دينار عام 0.70بمقدار بسيط بلد )
على ادارت االرباح خال  مدت الدراسة فقد كااد قيمة هذا المؤشر منخفلة مما يد  علاى عادم كفااظت 

 نع فأ تلقيق االرباح .المص
البفااظت االاتاجيااة . يعكاس هااذا المؤشاار الدرجاة التااأ بلغهاا المصاانع فااأ تصانيعه للمااواد التااأ  -3

استخدمها  مت العملية االاتاجية   فالبفاظت عنصار اساساأ فاأ تلقياق الرفاهااية االقتصاادية ألبنااظ 
ت المقدرت على االستثمار وزيادت الشعب   فهأ تؤدي الى زيادت الفائض الصافأ للمشاريع ومت ثم زياد

الناتج والدخل القومأ . وات لقاياس درجاة البفاظت ) درجاة التصانيع ( اهميااتها الخاصاة فاأ و ااع 
المناهاج والساياساي التنموية لبااااواها تعيت المختصايت للتعرف على مااااواضت القوت واللاع  فاأ 

  .(15)ية المختلفةالناشاط االاتاجأ للوحاداي والمشاريع الصاناع
( يتلح لنا ات درجة البفاظت فأ مصانع المنصاور كاااد تساير بشابل 13وعند النظر للجدو  )       

ام أ وغير مستقر والتذبذب فأ االرقام مت عام الى عام آخر حتى ااها لم تسجل اي ارقام عالية تاد  
يؤهلهاا تعزياز دورهاا فاأ  على ات وحداي المصنع قاد احساند اساتغال  امباااتاه المتاحاة اساتغالالً

 التنمية الصناعية الوضنية   وبناظً عليه لم تلقق درجة التصنيع سوى اسب منخفلة خال  مدت الدراسة 
   2015 -2010(  لمصنع المنصور للمدت 13جدو )

 العام
 القيمة الملافة / دينار

(1) 
قيمة االاتان / 

 (2) دينار
 درجة البفاظت االاتاجية

(3 = )1/2 

2010 6765726710 1716570550 3.63 
2011 1015299933 1555005730 0.55 
2012 00936900 053520175 0.07 
2013 2560251062 500753060 5.66 
2010 1065113121 623366212 2.35 
2015 2195169205 1225750512 1.95 

التخ ايط والمتابعاة   بيااااي غيار منشاورت    -: شركة ديالى العامة   مصانع المنصاور   قسامأ ال لاح والت اويرالمصدر
2016  
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درجة التكنولوجيا المستخدمة . يعكس هذا المؤشر درجة التكنولوجيا المستخدمة فأ المصنع   -0
قيمة االاتان . ومت  وذلك مت خال  ا هار اس ة الموجوداي الثابتة مت حيح المبائت والمعداي الى

واتجهد الى  2010( عام 1.6( يتلح ات درجة هذا المؤشر بلغد )10مع ياي الجدو  )
وهأ درجة عالية بلغها المصنع خال  مدت  2013( عام 19.1االرتفاع التدريجأ حتى بلغد )

ح . مما س ق يتل 2015( عام 5,5الدراسة   ثم اخذي بعد ذلك باالاخفاض تدريجياً حتى بلغد )
( مستثنيت منها 2015 -2010تداأ درجة التكنولوجيا المستخدمة مت ق ل المصنع خال  المدت )

 التأ كااد مق ولة اوعاً ما . 2013العام 
   2015 -2010(  لمصنع المنصور للمدت 10جدو )

 العام
الموجوداي الثابتة 
)المبائت واآلالي 

 (1والمعداي( )

قيمة االاتان / 
 (2) دينار

 درجة التكنولوجيا 
(3 = )1/2 

2010 3029963566 1716570550 1.6 
2011 0102555566 1555005730 2.2 
2012 0517576111 053520175 7.76 
2013 5552353700 500753060 19.1 
2010 9930905552 623366212 12.0 
2015 6901610500 1225750512 5.5 

التخ يط والمتابعة   بياااي  -المصدر: شركة ديالى العامة   مصنع المنصور   قسمأ ال لح والت وير
  2016غير منشورت  
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 االستنتاجات والتوصيات . _خامسًا
اوالً: االستنتاجاي . مت خال  دراسة وتلليل ال ياااي والمعلوماي المتاحة عت مصنع المنصور تم 

 -ية :التوصل الى النتائج اآلت
ات اللاجة لعملية التخ يط الصناعأ اص لد حاجة مللة فأ الوقد اللا ر وخاصة ات العراق  -1

قد مر بظروف واو اع غير ض يعية ااعكسد على الق اع الصناعأ التلويلأ بشبل عام   لذا 
البد مت و ع عدد مت السياساي واالجراظاي التأ ت ور الوحداي الصناعية العاملة  مت مصنع 
المنصور وبشبل يجعلها قادرت على مواجهة التغيراي والتلدياي التأ قد تواجهها فأ المستق ل 

. 
 غالظ تسعار المواد االولية وصعوبة اللصو  عليها . -2
 شلة ق ع الغيار للمبائت الموجودت . -3
 عدم توفر ال اقة البهربائية الالزمة للعمل على مدار الساعة . -0
اراي المتعددت وادخالهم فأ برامج تدري ية تكوت بعيدت عت افتقار بعض العامليت الى المه -5

 تخصصاتهم .
اقص التمويل لتقصأ االفكار الم دعة لدى العامليت   تي ات المصنع ال يخصص وقتاً كافياً  -6

للسعأ وراظ االفكار الم دعة وو عها مع التكي  لمتغيراي ال يئة المستمر فأ تلقيق االبداع 
 التكنولوجأ .

 اساليب كالسيبية فأ تسويق المنتجاي وعدم وجود حوافز مشجعة لعملية التسويق . عدم اعتماد -9
 غياب القدرت التنافسية للمنتجاي لغرق االسواق بمنتجاي متنوعة . -5
( 2015 -2010ا هري اتائج التلليل لمؤشراي تقييم كفاظت االداظ تذبذباً وا لاً للمدت ) -7

 -وكااد على النلو اآلتأ :
ؤشر ال اقة االاتاجية ت يت ات هناك اس ة تذبذب وا لة فأ حجم ال اقتيت مت خال  تلليل م - ت

التصميمية والمتاحة بيت االرتفاع تارت واالاخفاض تارت تخرى وهو ما ااعكس على اسب 
االاتفاع والتشغيل رغم حالة الث اي التأ شهدها منتجأ الماظ الصلأ وسائل االوكسجيت مت 

متاحة   اال ااه اجد تداأ هذه النسب ألغلب الخ وط االاتاجية حيح اس ة التشغيل مت ال اقة ال
   مما يد  على  ع  االدارت التشغيلية   تي عدم كفاظت اداظ المصنع .

ااخفاض االاتاجية البلية وس ب ذلك يعود الى ارتفاع قيمة الرواتب واالجور مت جهة وارتفاع  - ب
 اسعار المبائت والمعداي مت جهة اخرى .
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جية العمل والس ب فأ ذلك يعزى الى ااخفاض مستوى التقنية المستخدمة واعتماد ااخفاض ااتا - ي
 المصنع بالدرجة االساس على العما  .

ااخفاض ااتاجية المواد االولية اتيجة الرتفاع اسعارها مت جهة واعتماد المصنع على المجهزيت  - ث
 والوس اظ المللييت لتوفيرها مت جهة اخرى .

(   اال ااها تعد دوت المستوى الم لوب الذي 2015اهاية مدت الدراسة ) ارتفاع القيمة الملافة - ن
ويعود الس ب فأ ذلك الى ارتفاع البل  التشغيلية للمصنع التأ اجمد  2010كااد عليه عام 

 عت ااخفاض قيمة االاتان وارتفاع قيمة مستلزماته .
 قلة التخصيصاي المالية لنشاط ال لح والت وير والتدريب . -10
 اظت وتجديد ضرق االعالت عت المنتجاي وقلة التخصيص المالأ الملدد لها .عدم كف -11
ثااياً: التوصياي . فأ  وظ التلليل والنتائج التأ توصل اليها ال لح   فأاه مت المناسب ضرح بعض  

 -التوصياي والتأ يمبت ايجازها بالشبل اآلتأ :
الميزت النس ية ل عض منتجاي المصنع اعداد استراتيجية وا لة تهتم بالتوجه الو استغال   -1

وت وير ال اقاي االاتاجية بما يعزز قدرت المصنع على التصدير وخلق موارد جديدت بالعملة 
 الصع ة .

 رورت االهتمام بزيادت اسب االاتفاع مت ال اقاي االاتاجية للليلولة دوت هدر الموارد المتاحة  -2
الاتاجية وفق المتاح مع اخت ار التكنولوجيا مت خال  تنفيذ براامج شامل لتلديح الخ وط ا

المراة القابلة للتنفيذ واعتماد صيغ العقود االستثمارية مع مراعات االستفادت مت اخ اظ التجربة 
 السابقة والسعأ الى ت ويرها مستق الً .

 التوسع فأ اشاضاي ال لح والت وير اتيجة الدور الذي تلع ه هذه النشاضاي فأ مجا  رفع كفاظت -3
 الوحداي االاتاجية فأ تلقيق :

 حل مشبالي االاتان وزيادت حجمه دوت زيادت مماثلة فأ التكالي  . - ت
 تلسيت اوعية المنتجاي لتص   اكثر قدرت على التنافس . - ب
 تغيير او احال  تقنياي تساعد على استخدام مواد اكثر وفرت وارخص سعر . - ي
 تنويع مخرجاي االاتان .  - ث
 .ياي استيعاب التكنولوجيا اللديثةالفنأ المختص للمات امباا تعزيز جااب ت وير البادر -0
اجراظ عملية المناقلة واالحال  للعامليت بما يلمت و ع الشخص المناسب فأ المبات المناسب  -5

   تي ممارسة االثراظ الو يفأ لرفع مستوياي الخ رت والمهارت والمعرفة .
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ال  اسناد المواقع المهمة لهم لالستفادت مت االهتمام بالبفاظت مت حملة الشهاداي العليا مت خ -6
 خ راتهم وافكارهم العلمية والعملية .

تقديم اللوافز االقتصادية مثل خفض سعر الوحدت البهربائية للمصااع بما يسهم فأ تعزيز القدرت  -9
 التنافسية لمنتجاتها .

دوري ومستمر  التأكيد على  رورت االهتمام بعملية تقييم كفاظت االداظ فأ المصنع وبشبل -5
للمات تنفيذ االهداف الملددت مس قاً   والبش  عت االالرافاي فأ حينها وتلديد اس ابها 

 ومعالجتها للمات عدم تراكمها .
التأكيد على  رورت زيادت ااتاجية قوت العمل ويبوت ذلك مت خال  تدريب وتأهيل العما  فأ  -7

 دية والمعنوية للعما  البفوئيت .دوراي داخلية وخارجية فلالً عت تقديم اللوافز الما
التأكيد على  رورت قيام المصنع باالعتماد على التقنية المبثفة لرتس الما  مت اجل زيادت  -10

 االاتان واالاتاجية وتكويت القيم الملافة .
تفعيل قااوت اللماية البمركية للمنتجاي بما يسهم فأ تعزيز ال يئة التنافسية لمنتجاي المصنع  -11

   . 
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 (1مللق )
 اموذن استمارت است يات

 . توالً : معلوماي عامة
 اسم المصنع . -1
 عنوات المصنع . -2
 تاريخ ااشاظ المصنع . -3

 ثااياً : الموقع .
 االتجاه الجغرافأ للمصنع  مت الملافظة. -1
 يشغلها المصنع .ما مساحة االرض التأ  -2
 ما المسافة التأ ي عد فيها المصنع عت ال ريق العام . -3

 ثالثاً : بياااي عت االاتان .
 . 2015-2010ما جملة االاتان السنوي للمدت مت  -1
 ما هأ ال اقة االاتاجية التصميمية والفعلية . -2
 ما تبرز معوقاي االاتان تو اس اب تخلفه . -3
 المستخدمة فأ االاتان الى المواد المللية .ما اس ة قيمة المواد االجن ية  -0
 كيفية اقل االاتان الى اسواق االستهالك وس ل تصريفه . -5

 رابعاً : المواد الخام .
 المواد الخام المستخدمة والالزمة للصناعة . -1
اقلهاا   –سهولة اللصو  عليها  –ما هأ المشبالي الخاصة بالمواد الخام مت حيح  ) اوعيتها  -2

 .تخزينها (  –
 خامساً : االيدي العاملة .

 ما جملة عدد العما  . -1
 ما هأ المشبالي التأ تؤدي الى خفض ااتاجية العامل . -2
 هل المصنع يقوم بتدريب عماله . -3
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