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  خلصالمست

تعد الصناعات الدوائية من الصناعات المهمة والحيوية، والتي تنال الدعم واالهتمام في 
جميع دول العالم ومن مختلف النظم السياسية واالقتصادية، وذلك الرتباط الدواء بصحة الفرد 

وتحتل الصناعة الدوائية أهمية خاصة في العراق نظراً لتوفر معظم . وسالمة المجتمع
والسوق الكبيرة التي تتمثل في أكثر من   وال سيما توفر األموال واأليدي العاملةمقوماتها،

مليون نسمة، والعراق أحوج من غيره إلى صناعة دوائية نظراً للظروف الصعبة التي ) ٣٠(
مرت عليه من الحروب، والحصار االقتصادي الذي أضعف بنية المواطن العراقي وجعله عرضة 

  .  لألمراض أكثر من غيره
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Abstract 

The pharmaceutical industries are one of the vital types of industry that receive support 
and interest by all countries of the world and in different political and economic systems. 
This is because the medicine is associated with the health of the individual safety of 
society. The pharmaceutical industry has occupied a drastic importance in Iraq, for the 
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components of this type of industry are highly available, almost funds, manpower and large 
markets (more than 30 million individual). Iraq nowadays requires these types of industries 
as for the series wars and embargo that made Iraq citizen fragile for diseases.  

  
  مقدمةال

 بالبحث عن وسائل لتلبية الحاجات األساسية لمواطنيها وإشـباعها          تقوم الدول دائماً  
مستخدمة في ذلك موارد الدولة االقتصادية المتوفرة محلياً وتغطية العجز الحاصـل عـن              

ومن هـذه الحاجـات المـستمرة والمتزايـدة الحاجـة إلـى األدويـة           .طريق االستيراد 
وتزداد حاجة   .واجهة مختلف أنواع األمراض التي تصيب اإلنسان      والمستلزمات الطبية، لم  

العراق إلى األدوية بسبب الظروف االستثنائية التي مر بها البلـد كـالحروب والحـصار               
االقتصادي، األمر الذي أدى إلى انتشار مختلف أنواع األمراض وذلك بسبب سوء التغذية             

حة المسموح بها والمحرمة علـى حـد        والتلوث الذي حصل باستخدام مختلف أنواع األسل      
ومن هذا المنطلق كانت الحاجة إلى إقامة صناعة دوائية فـي العـراق لمواجهـة                .سواء

فر معظم العوامل والظـروف الالزمـة لهـذه         االطلب المتزايد على األدوية، والسيما لتو     
  .الصناعة

  
  أهمية البحث

 نأ ية نينوى بإنتاجهـا، إذ    تأتي أهمية البحث من طبيعة السلعة التي تقوم شركة أدو         
 ترتبط بحياة المواطنين سواء بالجانب االقتـصادي أو         ،الدواء سلعة إستراتيجية وضرورية   

 عن أن الدواء سلعة تخضع إلى التغيير المستمر في نوعيتها ومواصفاتها            اإلنساني، فضالً 
  .وائي مع المستجدات العالمية في مجال االبتكار واالختراع والتطوير الدانسجاماً

  
  مشكلة البحث

) NDI(تتمثل مشكلة البحث بعدم قدرة الشركة العامة لصناعة األدوية في نينـوى             
على مواكبة األهداف المحددة لها، وذلك لعدم قدرتها على إدارة مواردها المتاحة الماديـة              

 إخفاق الشركة في تحقيق أهدافها المتمثلة في تـوفير الـدواء بأسـعار              من ثم  و ،والبشرية
  .لعملية اإلنتاجيةلفر المستلزمات المادية والبشرية الالزمة اتومن رغم على السبة منا
  

  هدف البحث
يهدف البحث إلى دراسة وتحليل واقع الصناعات الدوائية في العراق وإجراء عملية            

) NDI(تقييم كفاءة األداء للشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في نينـوى             
ليتسنى معرفة مـدى كفـاءة أداء       ،خدام معايير ومؤشرات تقييم كفاءة األداء     عن طريق است  

 -٢٠٠٢(الشركة وقدرتها على استغالل مواردها المتاحـة وطاقاتهـا اإلنتاجيـة للمـدة              
٢٠٠٧ .(  

  
  فرضية البحث

ينطلق البحث من فرضية مفادها أن الظروف الموضوعية والذاتية للشركة العامـة            
زمات الطبية في نينوى مواتية الستغالل مواردها المتاحة الماديـة   لصناعة األدوية والمستل  
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ن معايير تقييم كفاءة األداء تسهم في بيـان وتحديـد أداء            أوالبشرية وطاقاتها اإلنتاجية، و   
  .الشركة فيما إذا كانت كفوءة في استخدام تلك الموارد أم ال

  
  منهج البحث

قارن، للوصول إلى هـدف الدراسـة       اعتمد الباحث المنهج االقتصادي التحليلي الم     
 من خالل المقارنات الزمانيـة    ) NDI(وتقييم كفاءة األداء االقتصادي  لشركة أدوية نينوى         

لمؤشرات ومعايير تقييم كفاءة األداء االقتصادي، بعد تحليل البيانات الخاصة، ثـم تحديـد         
  .ااالنحرافات إن وجدت، والمساهمة في تقديم الحلول المناسبة لمعالجته

  
   الجانب النظري-أوالً

لقد ركز الجانب النظري على مجموعة من الفقرات ذات العالقة بموضوع البحـث             
  :وعلى النحو اآلتي

  مفهوم تقييم كفاءة األداء االقتصادي
 باالستناد االقتصادية الوحدات أنشطة أداء قياس بأنها األداء تقييم عملية وصفت وقد

 واحـدة  ييميـة تق سنة تكون ما عادة التي المحاسبية المدة يةنها في حققتها التي النتائج إلى
 تلـك  علـى  للتغلـب  الالزمة الحلول واقتراح النتائج تلك إلى أدت التي األسباب ومعرفة
  ).١٧٣-١٥٩ ،٢٠٠٥ على،، الحداد (المستقبل في جيد أداء إلى الوصول بهدف ،األسباب

ـ  األرباح إلى يشير األداء إن) Baye (ويرى ـ  الناتجـة  االجتماعيـة  ةوالرفاهي  نع
 والرفاهيـة  الـربح  ذلـك  أن معرفـة  المـستقبل  في للمدراء الضروري ومن ،الصناعة

  . (Baye, 1997, 260) الصناعة خالل من كبير حد إلى تتفاوت االجتماعية
 المحـددة  األهـداف  نجـاز إ في النجاح درجة إلى يشير األداء أن آخرون يرى كما

   مـدى  هـو  الـضروري  واالعتبـار  النـاجح،  الكفوء صرفللت نتيجة هو الجيد واألداء
 Jacobson  and) المناسـبة  والتكـاليف  الكميـات  حيث من الجيد اإلنتاج في الشركات كفاءة

Bernadette, 1996, 221).  
 للمشروع اإلنتاجي المستوى على األداء تقييم أن) ٣٧٦ ،٢٠٠٦ المعماري، (ويرى

 ثـم  ،فعالً المتحققة واألهداف المرسومة ألهدافا دراسة إلى يهدف المؤسسة أو الصناعي
 دراسـة  إلى يهدف كما ،االنحرافات تلك لتصحيح الحلول وإيجاد بينهما االنحرافات إيجاد

  .الصناعي للمشروع المتاحة الموارد استخدام كفاءة لمعرفة الالزم الوظيفي الجانب
 لإلدارة الواعية القدرة هي االقتصادي األداء تقييم عملية بأن القول يمكننا تقدم ومما

 سـلفاً  محـددة  معينـة  أهداف لتحقيق ،المختلفة اإلنتاج وسائل استغالل حسن على العليا
 توثيـق  ذلـك  ويتطلـب . لهـا  الناجعة الحلول وإيجاد واالختناقات االنحرافات وتشخيص

 ودقيقـة  صحيحة بصورة العمال وسلوك العمل وظروف األداء عن والمعلومات البيانات
 وتحقيـق  المـستطاع  قـدر  االيجابيـة  النواحي في والتوسع ،مستقبالً االنحرافات فيلتال

  .جلهاأ من االقتصادية الوحدة أنشئت والتي المنشودة األهداف
  

    أهمية تقييم كفاءة األداء االقتصادي
The Importance of  Economics Performance Evaluation 

  : دي في النواحي اآلتيةيمكن بيان أهمية تقييم األداء االقتصا
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إن تقييم األداء المستمر والدوري للوحدة االقتـصادية يـساعد علـى الكـشف عـن                . ١

االختالالت بصورة سريعة وعند بدايتها، ويؤدي إلـى معالجـة االنحرافـات بـسرعة              
 .وتوجيه العمل نحو مساره الصحيح

 اإلنتاجيـة يـساعد     إن اإلسراع في الكشف عن االنحرافات في موقع محدد من الوحدة          . ٢
على عدم تسربها إلى المواقع األخرى، األمر الذي يؤدي إلى تحجيم االنحرافات وتقليل             

 .الخسائر
إن معرفة االنحرافات الناجمة من خالل تنفيذ خطة الوحدة االقتـصادية ومعالجتهـا،             . ٣

 الـداهري، (ؤدي إلى تالفي مثل هذه االنحرافات عند وضع الخطـط فـي المـستقبل               ي
٤٢٩ ،١٩٩٠(.  

متابعة تنفيذ أهداف الوحدة االقتصادية لغرض التأكد من كفاءة تخـصيص واسـتخدام             . ٤
 .الموارد اإلنتاجية على النحو األفضل ولتحقيق األهداف المحددة

    
  وظائف تقييم األداء االقتصادي

Functions of Economics Performance Evaluation 
  ،٢٠٠٣،  عبـد الكـريم ورجـب      (يأتيء بما   يمكن تحديد وظائف تقييم كفاءة األدا     

١٩٨-١٧٩(:  
التعرف على مدى تحقق األهداف المرسومة للوحدة االقتصادية من خالل متابعة تنفيذ            . ١

األهداف الموضوعة لها من الناحيتين الكمية والنوعية وفي غضون المـدة الزمنيـة             
 .المحددة لها

ن أسباب تلك االنحرافـات بهـدف       تحديد االنحرافات عن األهداف الموضوعة مع بيا      . ٢
 .التعرف على كفاءة استخدام الموارد المادية والمالية والبشرية المتاحة

 .تحديد المراكز اإلدارية واإلنتاجية المسؤولة عن تلك االنحرافات. ٣
البحث والتحري إليجاد الحلول والوسائل المناسبة لمعالجة االنحرافـات واالختناقـات           . ٤

  . قوعها في المستقبلوالحيلولة دون و
  

  أهداف تقييم األداء االقتصادي
 Goals of Economics Performance Evaluation 

  :)٧ ،٢٠٠٢ الجبوري،(تستهدف عملية تقييم األداء االقتصادي تحقيق ما يأتي 
نجاز الوحدة االقتصادية للوظائف المكلفة بأدائها مقارنة بتلـك         إالوقوف على مستوى     . ١

  .في خطتها اإلنتاجيةالوظائف المدرجة 
تحديد مسؤولية كل مركز في الوحدة االقتصادية عن مواطن الضعف والخلل، وذلـك              . ٢

نجازاتـه سـلباً    إمن خالل قياس إنتاجية كل قسم من أقسام العملية اإلنتاجية، وتحديد            
نه أن يخلق منافسة بين األقسام باتجاه رفـع مـستوى الوحـدة             أوإيجاباً والذي من ش   

  .دائهااالقتصادية وأ
مساعدة المستويات اإلدارية على معرفة مدى االنحرافـات وبيـان أسـبابها واتخـاذ         . ٣

  .اإلجراء اإلصالحي لها
كبر بتكـاليف  أحقق عائداً يالوقوف على كفاءة استخدام الموارد المتاحة بطريقة رشيدة     . ٤

 .أقل وبنوعية جيدة
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  مراحل تقييم كفاءة األداء االقتصادي 
ديين المهتمين بموضوع تقييم األداء االقتـصادي علـى أن          لقد اتفق معظم االقتصا   

  ):٣٨٠، ٢٠٠٦، المعماري( المراحل األساسية لتقييم األداء تتكون من اآلتي
 وهي مرحلة جمع البيانات اإلحـصائية الالزمـة لدراسـة الوحـدة             :المرحلة األولى  . ١

منية معينة،   ويجب أن ال تقتصر هذه البيانات على مدة ز         ،االقتصادية بصورة تفصيلية  
بل تأخذ في االعتبار السالسل الزمنية للوقوف على طبيعة التطور الـصناعي لكافـة              

  .أهداف الوحدة االقتصادية
 حيـث يـتم   ، وهي مرحلة التحليل الفني والمالي للوحدة االقتـصادية        :المرحلة الثانية  . ٢

حـدة  حـسب طبيعـة الو    ب وذلك   ،مراجعة الجوانب الفنية والمالية للوحدة االقتصادية     
  .االقتصادية

 وهي مرحلة الحكم على النتائج واالنحرافات المتحققـة فـي مجـال             :المرحلة الثالثة  . ٣
 حيـث ال تتطـابق الوحـدات المنتجـة مـع            ،التطبيق سواء كانت انحرافات نوعية    

أو قد يكون االنحراف قيمياً بسبب انخفاض الكميـة         . واألنماط المحددة لها  المواصفات  
  . ب اختالل العالقات الصناعية المتداخلة بسبالمنتجة، أو فنياً

  
  معايير تقييم األداء االقتصادي

 لقدرة الوحدة االقتصادية على تحقيق األهداف المحددة        اً عملية تقييم األداء مقياس    دتع
وللوقوف على كفاءة   .  وذلك من خالل جملة من المعايير والمؤشرات الخاصة بذلك         ،مسبقاً

أنشطتها يتم استخدام معايير ومؤشرات خاصـة ومـن هـذه           الوحدة االقتصادية في أداء     
  :المعايير

   Productivity Criterion   معيار اإلنتاجية-أوالً
تعد اإلنتاجية من المواضيع الحيوية التي تلقـى اهتمامـاً متزايـداً فـي الجوانـب                

 وعلى الرغم مـن أهميـة     . االقتصادية كافة، وفي الدول المتقدمة والنامية على حد سواء        
موضوع اإلنتاجية فقد اختلف االقتصاديون في تحديد مفهوم محدد لها، وذلـك الخـتالف              
وجهات النظر والزاوية التي ينطلق منها الكاتب سواء كانـت سياسـية أو اقتـصادية أو                

  .إدارية أو غيرها
بأنها قياس العالقة بـين المخرجـات       ) Productivity(وقد ورد في مفهوم اإلنتاجية      

  .  جميع عناصر اإلنتاج التي استخدمت في الحـصول علـى المخرجـات            والمدخالت أو 
وتوصف اإلنتاجية بأنها مقدار المخرجات المنتجـة       ) ٩٥-٦٩ ،١٩٨٨ الطائي والحلبي، (

 لذلك مقياس لكفاءة استخدام المـوارد  باستخدام وحدة واحدة من مصادر اإلنتاج، وهي وفقاً 
اإلنتاجية أن ) Bain(ويرى ). Lerman and Sedik, 2008, 1-16(المتاحة من قبل المنتجين 

واإلنتاجيـة  .  على مجمـوع المـدخالت  هي النسبة التي تمثل مجموع المخرجات مقسوماً  
يفية اسـتخدام وتوليـف      لإلنتاج أو المخرجات المنتجة، وإنما هي مقياس لك        ليست مقياساً 

  ). Bain, 1982, 3( للحصول على نتائج مرغوبة اإلنتاجعناصر 
  

  Value Added Criterion معيار القيمة المضافة  -ثانياً
 يعكس أهميـة الوحـدة      نهأل ،من المعايير الشاملة والمهمة   يعد معيار القيم المضافة     

االقتصادية ودورها في االقتصاد الوطني، كما يعد من أفضل المعايير االجتماعية لتقيـيم             
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ألهم على مـستوى المـشروع     المشروعات الصناعية، ففي الوقت الذي يعد معيار الربح ا        
 يعد األهم على المستوى الـوطني وعلـى األخـص           ،ن معيار القيمة المضافة   إالخاص ف 

عنصري الرواتب واألجور من بين عناصر القيمة المضافة كونهما يعكسان مدى تـشغيل             
 عن ما يوفره المشروع من قيم مضافة غير مباشـرة           العمالة والذي تهتم به الدولة، فضالً     

  .)٥٢٥ ،١٩٨٦  السيد،،العلي(ات االقتصادية األخرى للمشروع
كما عرفت القيمة المضافة على أنها تمثل الفرق بين قيمة المبيعـات الكليـة وقـيم              

 تمثل هنا حصة عوامل اإلنتاج مـن        إذ،  من الوحدات االقتصادية األخرى   شراء المدخالت   
 ,Arthur and Sheffrhn, 1998) الدخل الباقية والموزعة كأجور وأرباح وإيجارات وفوائد

110)  
  

  الجانب التطبيقي
   التقييم باستخدام معيار اإلنتاجية -أوالً

من المعايير المهمة في عمليـة تقيـيم    Productivity Criterion يعد معيار اإلنتاجية
كفاءة األداء االقتصادي للوحدات االقتصادية، وسوف نستخدم مؤشرات اإلنتاجيـة الكليـة         

لية التقييم ألداء الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية فـي           والجزئية في عم  
  .)NDI(نينوى 

 Total Productivityمؤشر اإلنتاجية الكلية . ١
يقيس هذا المعيار اإلنتاجية الكلية للشركة ويبين كمية أو قيمة اإلنتاج الناتجـة عـن      

احدة من قيمة عناصر اإلنتـاج،      استخدام وحدة واحدة من عناصر اإلنتاج أو وحدة نقدية و         
ولقياس اإلنتاجية الكلية هنا ال نستطيع استخدام مؤشر كمية اإلنتاج، وإنما قيمـة اإلنتـاج               
وذلك لتعدد وتنوع منتجات الشركة من جهة، والختالف قياسات عناصر اإلنتاج من جهة             

-٢٠٠٢(للمـدة   ) NDI( يبين اإلنتاجية الكلية لشركة أدويـة نينـوى          ١والجدول  . أخرى
٢٠٠٧.(  

  
  ١جدول ال

  اإلنتاجية الكلية للشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في نينوى
  باألسعار الجارية

-قسم الحسابات –الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في نينوى       ) ٤-١ (األعمدة :المصدر
  . الباحثعدادمن ا) ٥( العمود

  

  قيمة اإلنتاج  السنوات
١  

  العمل
٢ 

  رأس المال
٣  

المواد 
  األولية
٤  

مجموع 
  العناصر

٥  

اإلنتاجية 
  الكلية

١/٥=٦  
٣,٥  ٢٠١٤٧٨٠  ٧٩٢٥٠٠  ٣١٢٥٣٣  ٩٠٩٧٤٧  ٦٩٤٤٦٢٣  ٢٠٠٢  
١,٥  ٢٧٣٤٧١٧  ٤١٩٤٩٩  ٤٠٠١٩٣  ١٩١٥٠٢٥  ٣٩٩٠٠٠٦  ٢٠٠٣  
١,٧  ٤٧٤٦٣٧٧  ٩٣٦٤٦٤  ٤٨٩٩١١  ٣٣٢٠٠٠٢  ٨١٠٢٣٤٣  ٢٠٠٤  
١,٥  ٨٢٩١٩٦٤  ٢٢٧٦٢٤٥  ٦٦٢٥٦٥  ٥٣٥٣١٥٤  ١٢٨٠٢٠٠٠  ٢٠٠٥  
١,٤  ١٣١٧٧٩١٤  ٤٥٨٧٩٧٤  ٨٤٣٩٦١  ٧٧٤٥٩٧٩  ١٨٨٧٤٠٠٠  ٢٠٠٦  
١,٥  ١٦٧١٩٩١٣  ٤٦٩٢٣٧٧  ١٨٣٥٢٤٢  ١٠١٩٢٢٩٤  ٢٤٢٨٢٠٠٠  ٢٠٠٧  
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دينـار  )  ٣,٥( أن إنتاجية العناصر أو اإلنتاجية الكلية بلغت         ١ويالحظ من الجدول    
الحقة لتستقر عند الـرقم      أن اإلنتاجية الكلية انخفضت في السنوات ال        إالّ ،٢٠٠٢في عام   

دينـار مـن    ) ١,٥( وهذا يعني أن كل دينار من قيمة عناصر اإلنتاج ينتج            ،دينار)  ١,٥(
والسبب الرئيس النخفاض اإلنتاجية الكلية هو زيادة       . قيمة اإلنتاج أو من الوحدات المنتجة     

عـدات  األجور والرواتب خالل مدة الدراسة هذا من جهة، وارتفاع أسعار المكـائن والم            
  .والمواد األولية من جهة أخرى

    Partial Productivityمؤشر اإلنتاجية الجزئية  .٢
تعرف اإلنتاجية الجزئية بأنها اإلنتاجية المتعلقة بكل عنصر من عناصـر اإلنتـاج             

 أن المفهوم الشائع للتسمية هو اإلنتاجية الجزئية، ويـستخدم          وتدعى باإلنتاجية النوعية، إالّ   
 ويعد من المقاييس الدقيقة لقيـاس       ،قياس إنتاجية عناصر اإلنتاج بشكل منفرد     هذا المؤشر ل  

  :اإلنتاجية، ويعبر عن اإلنتاجية الجزئية بالمؤشرات اآلتية
  Productivity of Labour  مؤشر إنتاجية العامل .أ

 وذلك من خالل قـسمة قيمـة        ،يقيس هذا المؤشر قيمة اإلنتاج التي ينتجها العامل       
يتضح أن إنتاجيـة العامـل اتـسمت         ٢ عدد العمال، ومن معطيات الجدول       اإلنتاج على 

  ،٢٠٠٢ديناراً عـام    ) ٧٩٩١٥١١( إذ بلغت    ،بالتذبذب وعدم االستقرار طيلة مدة الدراسة     
، وسبب انخفاض إنتاجيـة العامـل       دينار) ٤١٣٤٧٢١( إلى   ٢٠٠٣العام  ثم انخفضت في    

 بها البلد، وتوقف العمـل معظـم أيـام     يعود بالدرجة االولى إلى أوضاع الحرب التي مر       
ثم ارتفعت قيم هذا المؤشر في العامين التاليين، لتنخفض مرة أخـرى فـي العـام                . السنة

 وسبب ذلك ناجم عن زيادة أعداد العمال نتيجة للتعيينات الكبيرة التي حصلت فـي               ٢٠٠٦
خـالل مـدة     ارتفعت إنتاجية العامل إلى أقصى قيمـة لهـا           ٢٠٠٧ذلك العام، وفي العام     

 في حين بلغت قيمة متوسط إنتاجية العامـل خـالل          دينار) ١٢١٤١٠٠٠(الدراسة وبلغت   
ديناراً وهي إنتاجية متدنية إذا ما قورنت بمقدار األجـور التـي            ) ٨٦٧٧٠٠٧(هذه المدة   

والسبب الرئيس النخفاض هذا المؤشر هو االعتماد بالدرجة الكبيرة          .يحصل عليها العمال  
اإلنتاج، وانخفاض التقنية المستخدمة، وكذلك زيادة عدد العمـال بـشكل           على العمال في    

  . يوضح ذلك٢والجدول .  مما يؤدي إلى ضعف السيطرة والتوجيه،كبير
  

  ٢جدول ال
  في شركة أدوية نينوى) عامل/دينار(إنتاجية العامل 

  )ألف دينار(قيمة اإلنتاج   السنوات
١  

  عدد العمال
٢  

  )دينار(اإلنتاجية 
١/٢= ٣  

٧٩٩١٥١١  ٨٦٩  ٦٩٤٤٦٢٣  ٢٠٠٢  
٤١٣٤٧٢١  ٩٦٥  ٣٩٩٠٠٠٦  ٢٠٠٣  
٨٣٤٤٣٢٩  ٩٧١  ٨١٠٢٣٤٣  ٢٠٠٤  
١١٠٠٧٧٣٩  ١١٦٣  ١٢٨٠٢٠٠٠  ٢٠٠٥  
٩٨٢٠٣١٢  ١٩٢٢  ١٨٨٧٤٠٠٠  ٢٠٠٦  
١٢١٤١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٢٤٢٨٢٠٠٠  ٢٠٠٧  
  ٨٦٧٧٠٠٧  ١٣٤٧    المتوسط

 -الطبية في نينوى  الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات      ) ٢ و   ١( العمودان   :المصدر
  . الباحثإعدادمن ) ٣(ط والمتابعة، العمود قسم التخطي
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     Productivity of Materials إنتاجية المواد األولية . ب

 قسمة قيمة اإلنتاج علـى قيمـة المـواد          تولغرض قياس إنتاجية المواد األولية تم     
 الذي نالحظ فيـه     ٤ول   وكما هو موضح في الجد     ،األولية المستخدمة في العملية اإلنتاجية    

انخفاض وتذبذب إنتاجية المواد األولية خالل سنوات الدراسة، والسبب هو االرتفاع فـي             
 توريـد المـواد     نإلراهنة التي يمر بها القطر، حيث       قيمة المواد األولية نتيجة للظروف ا     

 قيمة  األولية من خارج القطر يكتنفه الكثير من المخاطر، وهذا هو السبب الرئيس الرتفاع            
علمـاً بـأن    . ٢٠٠٧-٢٠٠٢ يبين إنتاجية المواد األولية للمدة       ٤والجدول  . المواد األولية 

نقدية   كل وحدة  نأ أي   ،دينار) ٦,٩٨ (اد األولية خالل مدة الدراسة بلغ     متوسط إنتاجية المو  
  . دينار من اإلنتاج) ٦,٩٨(تصرف لغرض توفير المواد األولية تسهم في توفير ما قيمته 

  
  ٤دول جال

  إنتاجية المواد األولية في الشركة العامة لصناعة األدوية في نينوى

  )ألف دينار( قيمة اإلنتاج  السنوات
١  

  )يناردألف (قيمة المواد األولية
٢  

إنتاجية المواد األولية 
  )ألف دينار(
٢ / ١= ٣  

٨,٨  ٧٩٢٥٠٠  ٦٩٤٤٦٢٣  ٢٠٠٢  

٩,٥  ٤١٩٤٩٩  ٣٩٩٠٠٠٦  ٢٠٠٣  
٨,٧  ٩٣٦٤٦٤  ٨١٠٢٣٤٣  ٢٠٠٤  
٥,٦  ٢٢٧٦٢٤٥  ١٢٨٠٢٠٠٠  ٢٠٠٥  
٤,١  ٤٥٨٧٩٧٤  ١٨٨٧٤٠٠٠  ٢٠٠٦  
٥,٢  ٤٦٩٢٣٧٧  ٢٤٢٨٢٠٠٠  ٢٠٠٧  
  ٦,٩٨  ٢٢٨٤١٧٧  ١٢٤٩٩١٦٢  المتوسط

 قـسم   –الشركة العامة لصناعة األدوية والمـستلزمات الطبيـة فـي نينـوى             ) ٢و١( العمودان   :المصدر
  . الباحثإعدادمن ) ٣(العمود . تالحسابا

  
    Capital Productivityرأس المالمؤشر إنتاجية . ج

ويبين هذا المؤشر مدى مساهمة الوحدة النقدية الواحدة من رأس المـال المـستثمر              
ولغرض قياس إنتاجية رأس المال تـم  . لدى الشركة في خلق مقدار معين من قيمة اإلنتاج        

 فيـه    والذي يالحظ  ٥ وكما موضح في الجدول      ،تقسيم قيمة اإلنتاج على قيمة رأس المال      
وقد بلغت إنتاجية رأس المـال      . أن إنتاجية رأس المال اتسمت بالتذبذب خالل مدة الدراسة        

 فـي عـام     نـانير د) ١٠(فضت هذه اإلنتاجية إلى      ثم انخ  ،٢٠٠٢ سنة خالل   اًدينار) ٢٢(
. وذلك بسبب انخفاض قيمة اإلنتاج بسبب توقف العمل نتيجة لظروف الحـرب             ،  ٢٠٠٣
 الـذي شـهد     ٢٠٠٧ السنةت اإلنتاجية باالرتفاع التدريجي إلى       الالحقة بدأ  السنواتوفي  

انخفاض إنتاجية رأس المال نتيجة الرتفاع قيمة رأس المال بعد إضافة مكـائن ومعـدات               
  .جديدة إلى الخطوط اإلنتاجية في الشركة
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  ٥جدول ال

  إنتاجية رأس المال في شركة أدوية نينوى

  )ألف دينار(قيمة اإلنتاج   السنوات
١  

ألف (قيمة رأس المال 
  )دينار
٢  

 إنتاجية رأس المال
  )ألف دينار(

٣  
٢٢  ٣١٢٥٣٣  ٦٩٤٤٦٢٣  ٢٠٠٢  
١٠  ٤٠٠١٩٣  ٣٩٩٠٠٠٦  ٢٠٠٣  

١٧  ٤٨٩٩١١  ٨١٠٢٣٤٣  ٢٠٠٤  

١٩  ٦٦٢٥٦٥  ١٢٨٠٢٠٠٠  ٢٠٠٥  
٢٢  ٨٤٣٩٦١  ١٨٨٧٤٠٠٠  ٢٠٠٦  
١٣  ١٨٣٥٢٤٢  ٢٤٢٨٢٠٠٠  ٢٠٠٧  
قسم  –األدوية والمستلزمات الطبية في نينوى    الشركة العامة لصناعة     )٢-١( العمودان   :المصدر

  . الباحثعداد من ا)٣(العمود .الحسابات
  

   التقييم باستخدام معيار القيمة المضافة-ثانياً
لقد تم استخدام هذا المعيار لبيان قدرة الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات            

لعملية اإلنتاجية، ومدى إسهامها مع      ا عنلى خلق القيم الجديدة المتولدة      الطبية في نينوى ع   
غيرها من الوحدات االقتصادية في تكوين الناتج القومي والدخل القومي، لذلك تـم إيجـاد      

 والذي يالحظ فيه أن القيمة المضافة       ٦القيمة المضافة اإلجمالية وكما موضح في الجدول        
) ٠,٢٣٦(لقيمة إلى    ثم انخفضت هذه ا    ،٢٠٠٢ سنةمليار دينار في    ) ٥,٩(اإلجمالية بلغت   
 وسبب هذا االنخفاض الحاد يعود إلى توقـف العمـل بـسبب       ٢٠٠٣ سنةمليار دينار في    

وفي السنوات الالحقة استمرت القيمة المضافة اإلجمالية باالرتفاع حتـى بلغـت            . الحرب
  . ٢٠٠٧سنةمليار دينار في ) ١٢,٥(

  
  ٦جدول ال

  افية لشركة أدوية نينوى القيمة المضافة اإلجمالية والقيمة المضافة الص
  ٢٠٠٧-٢٠٠٢للمدة 

  السنوات
قيمة اإلنتاج 

  )ألف دينار(
١  

المستلزمات 
ألف (السلعية 
  )دينار
٢  

المستلزمات 
الخدمية 

ألف (
  )دينار
٣  

القيمة 
المضافة 

  )ألف دينار(
٤  

االندثار    
ألف (

  )دينار
٥  

القيمة 
المضافة 
 الصافية

  )ألف دينار(
٦  

٥٦٢٦٩٢٣  ٢٦٧٧٦٧  ٥٨٩٤٦٩٠  ٢٥٧٤٣٣  ٧٩٢٥٠٠  ٦٩٤٤٦٢٣  ٢٠٠٢  
٥٠٢٧  ٢٣٠٦٠٥  ٢٣٥٦٣٢  ٤٦١٢٢٧  ١١٧٢٦٤٧  ٣٩٩٠٠٠٦  ٢٠٠٣  
٤٥٥١٤١٣  ٣٨٥٥٨٥  ٤٩٣٦٩٩٨  ٦٠٥٤٠٥  ٢٥٥٩٩٤٠  ٨١٠٢٣٤٣  ٢٠٠٤  
٦٢٠٣٧١١  ٥٦٨١٨٥  ٦٧٧١٨٩٦  ٦١٢٨٩٥  ٥٤١٧٢٠٩  ١٢٨٠٢٠٠٠  ٢٠٠٥  
٨٢٠٦٢١٥  ٧٧١١٩٩  ٨٩٧٧٤١٤  ١١٠٩٤٥٧  ٨٧٨٧١٢٩  ١٨٨٧٤٠٠٠  ٢٠٠٦  
١١٢٩٠١٨٨  ١٢٠٤٢٣١  ١٢٤٩٤٤١٩  ١٧٤٩٣٠٨  ١٠٠٣٨٢٧٣  ٢٤٢٨٢٠٠٠  ٢٠٠٧  
قـسم  –الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبيـة فـي نينـوى          )١،٢،٣،٥( األعمدة   :المصدر

  . الباحثعدادمن ا) ٤،٦(سابات، العمودان الح
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  االستنتاجات -أوالً
تـم  من خالل دراسة وتحليل البيانات والمعلومات المتاحة عن شركة أدوية نينـوى         

  :التوصل إلى النتائج اآلتية
انخفاض اإلنتاجية الكلية وسبب ذلك يعود إلى ارتفاع قيمة الرواتب واألجـور نتيجـة          .١

الرتفاع عدد العمال، وكذلك ارتفاع قيمة المواد األولية نتيجـة الرتفـاع أسـعارها،              
  .وكذلك ارتفاع قيمة المكائن والمعدات خالل مدة الدراسة

وسبب ذلك يعود إلى اعتماد شركة أدوية نينوى على العمل في           انخفاض إنتاجية العمل     .٢
 .اإلنتاج وانخفاض التقنية المستخدمة

انخفاض إنتاجية المواد األولية نتيجة الرتفاع أسعارها من جهة واعتماد الشركة على             .٣
 .لية للشركةألوالمجهزين والوسطاء المحليين لتوفير المواد ا

 وهذا يعود إلى انخفاض قيمة المكائن واآلالت        ،ركةارتفاع إنتاجية رأس المال في الش      .٤
 .   المستخدمة في اإلنتاج

 أنها دون المـستوى   إالّ،ارتفاع القيمة المضافة لشركة أدوية نينوى خالل مدة الدراسة   .٥
 وذلك لكون الصناعة الدوائية تأتي في مقدمة الصناعات من حيث تكـوين             ،المطلوب

  . التشغيلية للشركةكلفارتفاع السبب ذلك يعود إلى القيم المضافة و
  

   المقترحات-ثانياً
من المناسب طـرح    نه  إلنتائج التي تم التوصل إليها، ف     في ضوء الدراسة والتحليل وا    

  :بعض المقترحات، والتي يمكن إيجازها باالَتي
التأكيد على ضرورة االهتمام بعملية تقييم كفاءة األداء االقتصادي في شـركة أدويـة               .١

شكل دوري ومستمر لضمان تنفيذ األهداف المحددة مسبقاً، والكـشف عـن            نينوى وب 
االنحرافات في حينها، وتحديد أسبابها ومعالجتها لضمان عدم تراكمهـا، ومـن ثـم              

  .يصعب تحديدها ومعالجتها مستقبالً
 وذلك من خالل تدريب وتأهيل العمـال        ،التأكيد على ضرورة زيادة إنتاجية قوة العمل      . ٢

  .اخلية وخارجية وتقديم الحوافز المادية والمعنوية للعمال الكفوئينفي دورات د
 التقنية المكثفة لرأس المال     التأكيد على ضرورة قيام شركة أدوية نينوى باالعتماد على         .٣

  .جل زيادة اإلنتاج واإلنتاجية وتكوين القيم المضافةأمن 
البحثية لجميـع أصـناف     التأكيد على ضرورة قيام الشركة بالتوسع في وضع الخطط          . ٤

جل مواكبة التطورات العلمية في مجال صناعة األدويـة عـن طريـق             أاألدوية من   
  .التعاون مع المراكز البحثية وكليات الصيدلة وجامعات القطر
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