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  ةــالمقدم

في جانب االدارة  والسيماالعالم من تطورات كبيرة وفي مختلف الميادين  هفي ظل ما يشهد

رهأثارها لتعم العالم بآواستخدامها لمختلف التقنيات اضافة الى الثورة المعرفية التي امتدت  ي  س وف

اه ضوء هذه المعطيات ي ظ دة ه ة وغيرها التي اتسم عصرنا الحالي وبلورة ظاهرة جدي رة العولم

زل  يش بمع الم ان يع ذا الع ن ه د م تطيع اي بل غيرة ال يس التي جعلت من العالم باسره كانه قرية ص

ة ة الداخلي ة والبيئ ة الخارجي ل . عن غيره وعن تأثير متغيرات البيئة المختلفة بنوعيها البيئ ا جع مم

بح ف مع تلك امختلف الحكومات تدرك هذا التحول للوصول الى حالة من التكيّ  ى اص لتطورات حت

ة التكيّ راته بعملي د مؤش ي اح اس ق ا يق تالف انواعه ى اخ ات عل اح المنظم ع .فنج ك الن جمي وذل

نظم  ة ال ه نظري ا جاءت ب اً لم ة وفق المنظمات تعمل في ظل نظام مفتوح يؤثر ةيتأثر بالبيئة المحيط

را  اً كبي ة اهتمام ت للبيئ دورها اول ي ب ة الت   المفتوح

اني ( الً  ).1998الع ا  فض دى تأثيره ة وم ا المختلف ة وعوامله ت للبيئ رة اول ات الكثي ن الدراس   ع

  .على هذه المنظمات اهتماماً كبيراً 

ي  راض اساس وقد انطلق هؤالء في دراساتهم المختلفة من افتراضات عديدة تدور حول افت

اً عل اً مفتوح ل نظام ا تمث ا ذكرن ا كم راغ لكونه ي ف ل ف ات ال تعم ة يتمحور في كون المنظم ى البيئ

ديرها  ة بتص وم المنظم تحصل منه على المدخالت وبالتالي تحويل تلك المدخالت الى مخرجات تق

  .لبيئة 

رارات  كما ان نجاح ايّ  اذ الق درة باتخ ى الق ي عل كل اساس منظمة من جانب اخر يعتمد بش

ات  وث العملي ا بح اندة منه ائل وادوات مس ى وس د عل ي تعتم ب الت ت المناس ي الصحيحة وبالوق الت

ي  ي ف ل الكم تتمثل بعملية صنع القرارات المنية على المنهج العلمي الذي يعتمد على اساليب التحلي

ة ات المتاح اهرمز ( حل المشاكل ا الدارية للوصول الى البديل االفضل في ضوء االمكاني  2001ب

  ) .21ص 

اديات  ويمكن ان يكن ذلك بشكل خاص التي تستطيع ان تساهم فيها البحوث المتعلقة باقتص

ى  ول عل االنتاج كونها تبحث عن افضل الطرق في عملية استخدام الموارد المالية والبشرية للحص

  اعلى انتاجية ممكنة 

بية  اءة النس توى الكف د مس ة وتحدي اس االنتاجي وفي ظل ذلك ظهرت االهمية التزايدة في قي

مادها لقياس احدى مؤشرات نجاح للوحدات االنتاجية باعتبارها من العناصر المهمة التي يمكن أعت

ة  اليب التقليدي ن االس رة م ة كبي تخدام مجموع الل اس ن خ ات م داني (المؤسس ي  ،1999المي ماض

1997 . (  
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 ً لوب  1978 لذلك ظهر عام وتبعا رف باس دات ع بية للوح اءة النس اس الكف اسلوب جديد لقي

د  ا تحدي ا منه ن المزاي د م ف بالعدي ذي اتص ات ال ادرها تحليل مغلف البيان اءة ومص دم الكف بة ع نس

  .اظافة الى سهولة استخدامه

وانسجاماً مع التوجهات التي اشرنا اليها في اعاله فقد الباحث البحث الحالي الموسوم قياس 

الكفاءة النسبية لقطاع صناعة السكر في الباكستان باستخدام هذا االسلوب وهو اسلوب تحليل مغلف 

  .البيانات 

ولومن هنا جاء هذا الب ة فص ى خمس ه االطار  حث مقسما ال ل االول في اول الفص ث تن حي

ث، من مشكلة البح ه، العام للبحث والذي تض ه، اهميت اني  اهداف قيها الزم ة بش راء الدراس دود اج ح

  .ايضاح تفصيلي لنشأة وفهوم اسلوب تحليل مغلف البيانات واخيرا الدراسات السابقة والمكاني،

ها اما الفصل الثاني فقد تناول ا رق قياس لجانب النظري للبحث والذي تضمن االنتاجية والكفاءة وط

  .ومؤشراتها 

ع  تضمن الفصل الثالث بينما ى مجتم ز عل ع التركي تان م ي الباكس واقع القطاع الصناعي ف

ثالبحث المتمثل في قطاع صناعة السكر وتحديد  ا .عينة البح ة  كم ة نظري ث خلفي ه الباح اول في تن

ي ا كر ف ناعة الس ن ص تانع ات  .لباكس دخالت والمخرج د الم ل تحدي ذا الفص ي ه م ف   وت

   .لهذه الصناعة

ائج اسلوب ل نت الل تحلي ن خ ث م ائج البح من نت ذي تض ل والفصل الرابع وال ف  تحلي مغل

ى , البيانات لتحديد المعامل الكفوءة وغير الكفوءة وتحديد مقدار عدم الكفاءة ومصدر ذلك افة ال اض

وا تغالل الم بة اس ان نس اتبي ل للمخرج م االمث الي الحج ة وبالت د  .رد المتاح م تحدي   وت

  .المعامل المرجعية 

يات  تنتاجات والتوص ث االس ة الباح اول في د تن ر فق امس واالخي ل الخ ا الفص   ام

  .التي يقترحها في ضوء نتائج دراسته
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  االطار العام للبحث :ولالفصل األ

  :لمقدمة ا 1-1

اح ة  ايّ  يقاس نج ناعأمنظم ة ص دخالت و مؤسس يض الم ى تخف ة عل ذه المنظم درة ه ية بق

ع حيث يم المخرجات دون المساس بجوهر العملية الصناعية ظوتع ى رف يسعى اي نظام صناعي ال

ي  عف ف ب الض ن جان كفاءته الجل تحقيق اهدافه باقل التكاليف وتكشف دراسات مستوى الكفاءة ع

ة تعزيز االمخرجات وكيفية تطويره وة وكيفي واطن الق ن م ت وع وءا اذا كان ام كف بح النظ ا ويص ه

ي  ه ف ة أمخرجات ة ممكن ل تكلف ا وباق دل له ى مع م  .عل وءا اذا ت ام كف بح النظ رى يص ارة اخ أي بعب

اق الحصول على مخرجات ن االنف در م ل ق فات باق ة للمواص رة مطابق اط ( كثي  ص ـ،ه 1403خي

اع  هحديات التي تواجتطوير الكفاءة الداخلية لقطاع صناعة السكر من الت عدّ يُ  حيث).209 ذا القط ه

ً قلة المخرجات  هالتجاوز المشاكل ومن ة  بزيادة قياسا س علمي ى اس ا عل ة بينهم دخالت والموازن الم

رارات الصحيحة  اذ الق ن القطاع التخ ؤولين ع د المس ي ترش ة الت ة الكمي وفر الدراس دم ت دقيقة وع

ص وحساب للكفوالمشكلة تزداد ظالميّ  اك فح ون هن ةة عندما اليك ناعية اءة الحالي ات الص  للمنظم

ق ذا المنطل ن ه اج وم ى انت ى اعل ول عل وارد للحص تغالل الم دى اس ى م وف عل ذة  للوق اءت ه ج

تان  ي باكس كر ف ناعة الس اع ص ي قط ناعية ف ل الص اءة المعام توى كف ى مس وف عل ة للوق الدراس

فها  دأبوص ة  ىح ي الدول ناعي ف اع الص ات القط دمكون ر  وتع اني اكب ناعيلا اتقطاعالث د  ةص بع

ذا  يج ل ناعة النس روري تقّصأص ن الض بح م اءة ص   ي كف

   .تلك المعامل

اءة ال هذهلحث االب اعتمد هذالو اس كف ات لقي ف البيان ل مغل لوب تحلي ق اس ة تطبي داء أدراس

  .المعامل الصناعية

  :مشكلة البحث 1-2

تهلكي لع للمس ديم الس ى تق ل تهدف المؤسسات الصناعية وعلى اختالف انواعها ال ي ك ن وف

ذا . بقاع العالم ار ان ه ى اعتب ث عل ذا البح ا ه د عليه ومن هذه المؤسسات صناعة السكر التي اعتم

الم بحت الحاجة . القطاع يقوم بتقديم سلعة اساسية يحتاجها اغلب سكان الع اس اص ذا االس اً له ووفق

وارد المادي تغالل الم ة اس ن ناحي ناعة م كل ملحة لقياس وتقييم كفاءة مثل هذه الص رية بالش ة والبش

  .االفضل لتحقيق االهداف انشأة من اجلها 

دخالت  ن الم ار .وبعبارة اخرى تحقيق القدر االكبر من المخرجات مع اقل قدر م م اختي وت

دولة الباكستان موقعاً الجراء البحث وفقاً لطبيعة واهمية هذا القطاع في تلك الدولة من ناحية اضفة 

  . وتوفرها الستخدام اسلوب تحليل مغلف البيانات الى دقة البيانات المطلوبة 
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ات  واستنادا لذلك كان من الضروري توفر المقاييس التي يمكن بواسطتها اخضاع المؤسس

داف ) المدخالت(االنتاجية للقياس من خالل تقييم كفاءة استخدام الموارد  ) المخرجات(لتحقيق االه

.  

ي وتنصب مشكلة البحث تبعاً لذلك في تحديد مست ارة والت وى الكفاءة النسبية للمعامل المخت

ل  في ضوءها يتم تحديد مستوى الضعف في المخرجات قياساً لمستوى المدخالت المستخدمة والعم

بح  اجي يص ام االنت ار ان النظ ى اعتب على زيادة تلك المخرجات او تقليل الفائض في المدخالت عل

قل مستوى ممكن من المدخالت دون التأثير على كفوءءاً اذا كانت مخرجاته في اعلى معدل لها وبا

  .مستوى المواصفات المطلوبة 

اوز  ه لتج ي تواجه ديات الت اع والتح ذا القط ة له اءة الداخلي وير الكف رى ان تط ارة اخ وبعب

ي  رورية الت باب الض ن االس ر م دخالت تعتب ادة الم ا بزي ات قياس ة المخرج ا قل ن بينه اكل وم المش

ذا .بحث تستوجب اجراء مثل هذا ال كما ان عدم توفر الدراسات الكمية التي ترشد المسؤولين عن ه

داً .القطاع التخاذ القرارات الصحيحة تعتبر من المشاكل التي تواجهه  وتزداد مثل هذه المشكلة تعقي

  .عندما اليكون هناك فحص وحساب للكفاءة النسبية لتلك المنظمات 

 ً ا تخدام اس وتبع ى اس ة عل بت الدراس ذلك انص وف ل ات للوق ف البيان ل مغل   لوب تحلي

توى  ى مس ى اعل ول عل دخالت للحص ه الم تغل في ذى تس دى ال ة الم كلة لمعرف ك المش ى تل   عل

  . من المخرجات

  : ويمكن تلخيص مشكلة البحث بما يلي

ائج  ما ا لنت تان وفق ي الباكس كر ف ناعة الس ل ص ة لمعام بية الداخلي اءة النس توى الكف و مس ه

ل م لوب تحلي ق اس ول تطبي ي الحل ا ه وءة؟ وم ر كف ل الغي د المعام ات ولتحدي ف البيان   غل

نوات  الناجعة لمعالجة االنخفاض في مستوى الكفاءة ؟ دى س ى م وكذلك فحص السيرة اإلنتاجية عل

 .البحث

اتنا  ى مؤسس ا عل ة تعميمه ذه الدراس ل ه اح مث د نج تقبل عن ويمكننا القول واستشراقنا للمس

وتوفر البيانات الدقبقة التي يمكن اال عتماد عليها الجراء مثل هذه  الصناعية عند استقرار الظروف

  . الدراسات لتشخيص مستوى الكفاءة في مؤسساتنا

  :سئلة البحثأ 1-3

  :تسعى الدراسة لالجابة عن االسئلة التالية 

وءة  -1 انع الكف ا المص تطاعت ب م ي اس دخالت أالت ن الم در م ل ق ق أق در المتحق اج الق   نت

 ؟ المخرجاتمن 
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ق   -2 ما المعامل غير الكفوءة التي يوجد لديها موارد معطلة لم تستخدم في انتاج القدر المتحق

 ؟من المخرجات 

 ؟ما المقدار الذي يجب تخفيضه من مدخالت المعامل غير الكفوءة حتى تحقق الكفاءة   -3

 ؟ما المقدار الذي يجب زيادته من مخرجات المعامل غير الكفوءة حتى تحقق الكفاءة  -4

 ؟المعامل المرجعية لكل من المعامل غير الكفوءة ما  -5

  :هداف البحثأ 1-4

ل أباستخدام  لمعامل صناعة السكر في الباكستان النسبيةكفاءةال لى قياسأيهدف البحث  سلو ب تحلي

   : التاليةمن المزايا والمعلومات التفصيلية المفيدة  اً حيث يوفر عدد, مغلف البيانات

وءة ا -1 ل الكف د المعام ي استحدي در تطلت اج الق دخالت النت ن الم در م ل ق تخدام اق اعت اس

  .المتحقق من المخرجات 

ل غي -2 د المعام در  رتحدي اج الق ي انت تخد م ف م تس ة ل وارد معطل ديها م د ل ي يوج وءة الت الكف

 .المتحقق من المخرجات

 .تحديد المقدار الذي يجب تخفيضه من مدخالت المعامل غي الكفوءة حتى تحقق الكفاءة -3

 .الكفوءة حتى تحقق الكفاءة رزيادته من مخرجات المعامل غي يجب يد المقدار الذيتحد -4

 .كفوءةالتحديد المعامل المرجعية لكل المعامل غير  -5

  :أهمية البحث  1-5

مار البحث  انّ   ي مض د ف يس بجدي و موضوع ل ة ه موضوع قياس الكفاءة النسبية لوحدات االداري

، المقاييس ) الكلية والجزئية ( مقاييس االنتاجية الالتقليدية ،  العلمي ، فهناك مجموعة من االساليب

سلوب أمثلية باريتو وأالحصائية ، مقياس إ، المقاييس ) نسبة السيولة ، التشغيل ، الربحية ( المالية 

ةً  فاريك ا مقارن ه عدة مزاي لوب ول ي االس ذا البحث ف  ويتمثل الجديد في قياس الكفاءة النسبية في ه

  .ب التقليدية وهذا سوف يتضح من خالل هذا البحث باالسالي
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  :ويمكن تلخيص جوانب االهمية االخرى في النقاط التالية 

ً اللكون القطاع المستهدف بالبحث هو ثاني اكبر قطاع صناعي في  -1 ا  باكستان ونجاحه يكون مهم

  .مام األالى  لدفع عملية الصناعة الباكستانية

ل أاعية وتعد كفاءة الوحدات الصن -2 ات ج ولي المنظم ذا ت هم العناصر التي تقيس نجاح المنظمة ل

ة  ىحيث ان ارتفاع مستوى الكفاءة يدل عل, اهتمامها لهذا العنصر ن اهمي غ م د بل نجاح المنظمة وق

والكفاءة  ,رضا المستهلك  ,المنافسة( اعتبارها احد عناصر المخاطرة الرئيسة الثالثة  حدّ◌ّ الكفاءة 

مان ال) االنتاجية  رين لض ادي والعش رن الح تي يجب ان يهتم بها صناع القرار في توجيههم في الق

  ).5 ص ه 1428 هالل(تحقيق النجاح 

تان  -3 ي باكس كر ف ناعة الس ى قطاع ص م (كون هذا البحث يعتبر االول من نوعة عل د عل ى ح عل

  ).الباحث

في دراسة حديثة ذكر  المنظماتن كفاءة الوحدة االدارية هي احد اهم العناصر التي تقيس نجاح أ-4

Blancharl No. 2 (1997) 1-16 ي أ اءة ه ة(ن الكف تهلك المنافس ب ) ورضاء المس ي يج الت

 . على متخذي القرار أن يهتموا بها لضمان تحقيق النجاح

اني  -5 ث تع ال اإلدارة، حي ي مج ة ف اليب الكمي تخدام األس ي اس يمثل هذا البحث لبنة ف

  . شديد في هذا المجال  المكتبة العربية من نقص

انع  دراء المص دى م دافع ل ز ال ي حف ث ف ة البح ح أهمي دم تتض ا تق ا لم ووفق

دخالت  ي الم عف ف واطن الض ة م ات لمعرف ف البيان ل مغل لوب تحلي تخدام أس الس

  . الصناعية والمخر جات الفائضة لتحقيق الكفاءة المطلوبة 
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  :حدود الدراسة 1-6

  : الحدود المكانية 1-6-1

تانالبهذا البحث على معامل انتاج السكر في  يقتصر دخالت ومخرجات  اكس ديها م ي ل الت

تبعاد ،ن معمالً يمن بين خمسة وثالث متشابهة وهي ثالثة عشر معمالً  لأوتم اس د المعام ا ح ن بينه  م

حيث اليمكن ادخالها بالتحليل فيصبح عدد المعامل التي  واتالسن ىصفريه في احد مدخالت لوجود

  .ة البحث اثنى عشر معمال فقط تعتبر عين

  :الحدود الزمانية 1-6-2

 اً اعتبار الحدود المكانية للسنوات الست تم تطبيق البحث على المعامل المشار اليها في فقرة

م محيث ان ال كل معمل عبارة عن ستة معامل وتم اعتبار ، 2006الى  2001من  نة ت ل س ل لك عم

 الى 1 معمال وتم اعطاؤها تسلسال من 72عدد المعامل نظريا فيصبح  ،بذاته مستقالً  اعتباره معمالً 

72  ً ا حسب الجدول مرجعي رقم ان لكل تسلسل علما و فيه ي ه نة الت د  يدل على المعمل والس المع

  .لهذا الغرض

  :نشأة ومفهوم أسلوب تحليل مغلف البيانات  1-7

ات  ف البيان ل مغل لوب تحلي و  DEA (Data Envelopment Analysis(إن أس   ه

ات " ة مخرج دخالت ومجموع ة م ل لمجموع زيج األمث د الم ة لتحدي ة الخطي تخدم البرمج أداة تس

ى األداء  DMUs (Decision Making Units(لوحدات إدارية  اء عل متماثلة األهداف وذلك بن

دات  ذه الوح ي له اهرمز[الفعل دكتوراه ] .  31،ص  ب ب ال ع طال لوب م ذا األس ة ه ت بداي د كان ولق

Edwardo Rhodes  ن ة أداء مجموعة م ا المقارن الذي كان يعمل على برنامج تعليمي في أمريك

ة) السود واألسبان(طالب األقليات  ة المتماثل ان التحدي . المتعثرين دراسياً في المناطق التعليمي وك

ة  مل مجموع ي تش دارس الت ة للم اءة الفني دير الكف ي تق ل ف ث يتمث ه الباح ذي واج   ال

دخالت ومجموع ن الم عارهام ن أس ات ع وفر معلوم دون ت ات ب ن المخرج ب . ة م   وللتغل

 ,CCR ]Charnesعلى هذه المشكلة قام الباحث ومشرفية بصياغة نموذج عرف فيما يعد بنموذج 

A., , No. 6 (1978), 429-444. .[ ى أن م إل ذا األس لوب به ذا األس مية ه بب تس ود س ويع

تم  الوحدات ذات الكفاءة اإلدارية تكون في المقدمة ه ي فء، وعلي ر الك وتغلف الوحدات اإلدارية غي

  .  ].Charnes, A., E. “No. 27 (1981), 668-697[تحليل البيانات التي تغلفها المقدمة 

اريتو  هويعتمد أسلوب تحليل مغلف البيانات في جوهر ة ب  Pareto Optimalityعلى أمثلي

ى أن  نص عل ي ت فء "والت ر ك ون غي رار تك اذ ق دة اتخ   أي وح

ة إ س الكمي اج نف رى إنت ة األخ دات اإلداري ن الوح زيج م رى أو م دة أخ تطاعت وح   ذا اس
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ر  ورد آخ ي أي م ادة ف دون زي ل وب دخالت أق ة م ات بكمي ن المخرج   " م

]Charnes, A. Cooper, W. Golany, B.,  اءة ]. 93،ص ا كف ة له دة اإلداري ون الوح وتك

بية . باريتو إذا تحقق العكس  اءة النس ب الكف وع  Relative efficiencyوتحس دل مجم اد مع بإيج

ة دخالت الموزون وع الم ى مجم ة إل ل . المخرجات الموزون ة فاري ر دراس ام  Farrellوتعتب ي ع ف

ات] 2908-م 1957 ف البيان ل مغل اب . هي األساس لكل من أمثلية باريتو وأسلوب تحلي ه يع إال أن

ل  على أسلوب فاريل قياسه للكفاءة الفنية لمخرج واحد ومدخل لوب تحلي ز أس ا يتمي واحد فقط، بينم

  . مغلف البيانات بتعامله مع مجموعة من المخرجات ومجموعة من المدخالت 

ث  ذا البح ي ه تعملة ف طالحات المس ين المص رق ب ب أن نف ام يج ذا المق ي ه   وف

  :وكما يلي] م1997، . ماضي، دمحم توفيق[
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  :مصطلحات البحث 1-8

 LINEAR PROGRAMING:البرنامج الخطي 1-8-1

رف باسم :يعرف بانه  ة تع نموذج رياضي يهدف الى تحقيق اقصى او ادنى قيمة لدالة خطي

ع  دالة الهدف ،وهذه الدالة مقيدة بمعادالت او متراجحات تسمى قيودا،بحيث تأخذ دالة الهدف وجمي

ى  ة االول ن الدرج ات م ادالت او متراجح ة،اي مع ة الخطي يغة العالق ود ص    .القي

  )50ص  م،2001باهرمز،(

 :Data envelopment analysis (DEA)اسلوب تحليل مغلف البيانات  1-8-2

دخالت  ة م ل لمجحموع زيج االمث د الم ة لتحدي ة الخطي تخدم البرمج ه اداة تس رف بان يع

اءً  ومجموعة مخرجات ك بن ذه الوحدات لوحدان ادارية متماثلة االهداف وذل ي له ى االداء الفعل  عل

  . )381 ص/م ، 1996باهرمز، (

  Relative efficiency:الكفاءة النسبية  1-8-3

ة دخالت الموزون وع الم ى مجم ة ال ات الموزون وع المخرج دل مجم ا مع رف بانه    .تع

  ).316م ،ص  2004 الشعيبي،(

  efficiency Technical:الكفاءة الفنية  1-8-4

ام المقادير كبر قدر ممكن من المخرجات باستخدأ على وتعني مقدرة الوحدة على الحصول

  ).farrell, 1957 ,p 254.(دخالتمالمتاحة من ال

 Allocative efficiency:الكفاءة التوظيفية  1-8-5

عار  ار اس ي االعتب ذة ف دخالت اخ ل للم زيج االمث تخدام الم ى اس دة عل درة الوح ي مق وتعن

 Bonaccorsi &Daraio,2003,53) المدخالت والتقنية االنتاجية

 Economic efficiency:ادية الكفاءة االقتص 1-8-6

ن  توى م ى مس د ادن اج عن ن االنت ين م توى مع ادية لمس دة االقتص اج الوح ا انت د به ويقص

والكفاءة االقتصادية تساوي حاصل ضرب الكفاءة التقنية ). 105م ،ص  2001العكيلي ،.(التكاليف

  .والكفاءة التوظيفية

 Scale efficiency:الكفاءة الحجمية  1-8-7
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لتعني المد ى الحجم االمث العودة ال ه ب تفادة من اءة . ى الذي يمكن للوحدة االس ب الكف وتحس

 (Abbott&Coucouliagos, 2003, p 91).(BCR)الحجمية بقسمة مجموع كفاءة نموذج على نموذج 

  Constant return to scale:  رحلةعوائد الحجم الثابتم 1-8-8

قدار ، فكلما اضفنا كمية جديدة ذات نسبة من في هذه المرحلة يزداد االنتاج الكلي بنفس الم

ة . ويقال في هذه الحاله ان معدل االزيادة في الناتج الكلي ثابت عوامل االنتاج المتغير ذه المرحل وه

سعيد .(تعني وجود نسبة ثابتة من عناصر االنتاج المستخدمة في العملية االنتاجية وبين حجم الناتج 

  ).238ص  ،2001 وحسين،

  Increasing return to scale:رحلة تزايد الغلة م 1-8-9

ا  تج عنه اج ين ن عناصر االنت في هذه المرحلة نجد انه كلما اضيفت وحدة اضافية واحدة م

ادة  ى ان الزي ابقة، اي بمعن دة الس زيادة في معدل الناتج الكلي يفوق معدل الزيادة التي احدثتها الوح

ة .صر االنتاجي المستخدمفي حجم االنتاج اسرع من الزيادة في العن ر الغل وفي مثل هذه الحالة تظه

دة ي( المتزاي اتج الكل ي الن ادة ف دل الزي د مع اج ) اي تزاي ر االنت ن عناص افية م دة اض ل وح ازاء ك

ادة اخذة .المتغير بة الزي وليس هناك حاجة الى التفكير في اتخاذ القرار حول عنصر االنتاج الن نس

سعيد وحسين .( في عملية االنتاج) الوحدة(ستمر المشروع او المنشئاة ولذا ي. باالزدياد وباستمرار 

  ).238م ،ص  2001،

 decreasing return to scalr:مرحلة تناقص الغلة  1-8-10

اط ن االرتب وع م ذا الن افية ت في ه دة اض ن اضافة وح اتج ع ي الن لة ف ادة الحاص ون الزي ك

ابقانتاجية اقواحدة من عنصر االنتاج المستنخدم في العملية اال دثتها س ي اح ذا  ،ل من الزيادة الت وه

اج، ي االنت ة ف ب المتناقص انون النس ى ق ق عل ن  ينطب ل م ي اق اج الكل م االنت ي حج ادة ف اي ان الزي

ة .الزيادة الحاصلة في عنصر االنتاج المستخدم في العملية االنتاجية  ي عملي وفي حالة االستمرار ف

ياالنتاج الم راضافة وحدات من عنص اتج  تغير فاننا سوف نصل الى حد تتالشى عنده الزيادة ف الن

  ).238،ص 2001سعيد وحسين، ( الكلي

 :مجاالت تطبيق أسلوب تحليل مغلف البيانات 1-9

ام  ي ع م يعرف إال ف ات ل ف البيان ام 1978على الرغم من أن أسلوب مغل م، إال أن االهتم

ي  ابد –ارسين من قبل األكاديميين والمم –الكبير بهذا األسلوب  رة الت جلياً من خالل األبحاث الكثي



  16

ا م أنجازه   ] . Charnes, A., Cooper, W., Lewin, A. and Seiford, 1994[ ت

ا . شحيحة في مجال القطاع الصناعي تكون فقد شملت هذه األبحاث معظم المجاالت إال أنها تكاد أم

ف ا ل مغل لوب تحلي ر أس ي فيعتب وطن العرب مار البحث في حدود خارطة ال ي مض ديثاً ف ات ح لبيان

   .العلمي
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  سلوب تحليل مغلف البياناتأهم مزايا أ 1-10

د والخاصة  لة لقياس الكفاءة في قطاع الخدمات العامةايعتبر هذا االسلوب اداة فع ث نج حي

ه ين عمليات اع تحس ذا القط عب له ن الص ة  ان م حية بنوعي اليف دون التض غط التك ق ض ن طري ع

  .عوامل موضوعية تؤثر في نوعية الخدمة واالنتاجية بب وجود عدةوذلك بس :الخدمة

ع  ى وض ة ال دم الحاج ي ع ات ه ف البيان ل مغل لوب تحلي ز اس فة تمي م ص ل اه   لع

يات  ةاي ية(فرض يغة رياض تقلة )ص ة والمس رات التابع ين المتغي ربط ب ي ت ة الت    .للدال

ات .كما هو الحال في دالة االنتاج في االقتصاد مثل دالة كوب  ف البيان ل مغل ويرى ستوب ان تحلي

ا  ة عليه ة مفروض يغة دال ار ص ي اط دث ف ن ان تتح دال م ها ب دث لنفس ات تتح ل البيان   يجع

)Charnes, A., Cooper, W., Seiford, L. and Stutz, J. Sciences, 16, No. 5 (1982), 223-224. .(  

  الدور الذي يؤديه تحليل مغلف البيانات  1-11

ً يحدد مجموعة  .1   الوحدات االكثر انتاجية والمشابهة في ظروفها للوحدات االقل انتاجا

2.  ً   ة بالوحدات االكثر انتاجانمقار يحدد الوحدات االقل انتاجا

  من قبل الوحدات االقل كفاءة يحدد كمية ومصدر الطاقة المعدمة من الموارد المستهلكة .3

في الوحدات االقل انتاجية بدون  تاو امكانية زيادة المخرجا يحدد مصدر وكمية الطاقة الزائدة .4

  زيادة المدخالت

  يحدد طبيعة العوائد على حجم االنتاج عند حدود الكفاءة  .5

يم  نتيجة لتحديد مجموعة الوحدات االكثر كفاءة يمكن لالدارة دراسةاسلوبها .6 ر وتعم ق اكث بتعم

  ذلك على الوحدات االخرى كنموذج مثالي

ل لسلوك ا باالمكان عمل دراسات تحليلية .7 ك االق لموظفين في كل من الوحدات االكثر كفاءة وتل

  كفاءة المشابهة لها لمعرفة اسباب الفروق 

ي  .8 ا يعط اتن كم دخالت والمخرج ة للم يم الحدي بية والق ن الكفاءةالنس ل م ا لك ا دقيق ي تقويم يعط

   .لتحسين الكفاءة  هاهدافا محدد

  :التحفظات على استخدام تحليل مغلف البيانات 1-12

ة ان است اذج المختلف ياغة النم ة بص خدام اسلوب تحليل مغلف البيانات يتطلب المعرفة التام

ي عليه يات المبن رات والفرض ار  اله واختيار المتغي ك االختي ات .ذل ار البيان ي اختي ة ف ذلك الدق وك

  .النموذج المختار وطريقة عرضها وبتفسير النتائج ومعرفة القصور والحدود المكانية
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   :النقاط الواجب مراعاتها عند تطبيق االسلوبوفيما يلي بعض 

درة  امن المهم تحديد اي المدخالت واي المخرجات المقابلة له -1 التي سيتم اختيارها والتي لها الق

  .على قياس الكفاءة

رابط -2 ل الت ادي اوتقلي بعض تف ها ال دخالت وبعض ين الم داخل ب ذلك,والت ذلك  وك ات وك المخرج

  المدخالت او المخرجات  ىحديجب التاكد من عدم ازدواجية ا

  التاكد من دقة البيانات ودقة ادخالها الى البرنامج -3

ات -4 دخالت والمخرج وع الم عاف مجم ة اض ون ثالث رح  اختيار عدد الوحدات بحيث يك ا اقت كم

   1989تشرنز واخرون 

   :ستعراض ألهم الدراسات التي تتحدث عن تطبيقات أسلوب تحليل مغلف البيانات ا 1-13
ل هنالك ا  لوب تحلي تخدام أس ات باس اس أداء المؤسس ت قي ي تناول ات الت ن الدراس د م لعدي

د  ات والمعاه ة كالجامع ات العلمي ي المؤسس ذه الدراسات ف ض ه ت بع د أجري ات ، وق ف البيان مغل
رة بعضاً  ذه الفق ي ه نتناول ف ة، وس ة واإلنتاجي ات الخدمي ي المؤسس المتخصصة والبعض اآلخر ف

   .شرهامنها، ووفقاً لتأريخ ت

 دراسة Chebut ct.al 1994- p.197- 208  : لتقييم تأثير توزيع الموارد على األرباح، وقام

واد  ي الم ات، ه ة قطاع من خمس ويق ض ال التس ي مج ة ف ركات كندي ي ش ة ف إجراء الدّراس ب

ة،  لع التجاري ة، الس ناعة المعدني ائر، الص ة بالعص ة الخاص واد الغذائي راء ، الم ة الخض الغذائي

ة . عم والفنادقوالمطا وارد المالي ن الم ّل م ع ك وقد أظهرت نتائج الدّراسة أّن الربح يتأثر بتوزي

ر  ون غي ا يك ر، بينم ى آخ اع إل ن قط اوت م رية يتف وارد البش ال للم والبشرية وأّن التوزيع الفع

  . متفاوت بالنسبة لتوزيع الموارد المالية

 ة اهيم الك: Sueyoshi – 1995- 216-230 دراس اس مف لوب لقي تخدام أس دة باس اءة الجدي ف

ف . تحليل مغلف البيانات وذلك لمجموعة من المصانع ، وفي فترات زمنية مختلفة  ث اكتش حي

ت  ة للوق اءة الكلي ه الكف ق علي اءة أطل داً للكف اً جدي ام . Over all time efficiencyمفهوم ّم ق ث

ار، ة السعر،بتجزئة هذا المفهوم إلى أربعة مفاهيم هي الكفاءة الكلية، كفاء اءة المعي اءة  و كف كف

  .الوقت

 ة ي :  Murphy et.al 1996- p.409 دراس تريات ف م المش اءة قس اس كف ن  18لقي ركة م ش

لوب . شركات البترول باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات  وقد أوضح الباحثان أّن هذا األس

ة ت  استطاع تحديد ست شركات من شركات القطاع العام ذات كفاءة عالي نّفت % 100بلغ وص

  . على أنّها األفضل في القطاع الصناعي 

 ة ترالية :  Mc.Millam, and Detla 1998 دراس ات األس بية للجامع اءة النس اس الكف لقي

ات ف البيان ل مغل وذج تحلي تخدام نم ى . باس وذج عل ق النم ّم تطبي ام  45وت ترالية للع ة أس جامع
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ة  1992-1993 ى ثالث ة إل ات الجامع نّفا كلي ّب وص ات ط ديها كلي ات ل ي جامع ناف ه أص

دا أّن  ط ، ووج الوريوس فق هادات البك ي ش ات تعط ات طّب ، وجامع ديها كلي يس ل وجامعات ل

  . معظم الجامعات تعمل في مستوى عاٍل من الكفاءة 

 دراسة Malcom A, and Chris 1999  :د التدري ة للمعاه ة بلقياس الكفاءة الفنيّة والحجمي ي

ة .  1996 -1195 في نيوزلندة لعامي ة والحجمي اءة الفنيّ ط الكف  96و %  87ووجدا أّن متوس

  .  1996لعام %  93و %  90و  1995على التوالي لعام % 

 ة لوب :  Metters et.al 1999 – p.264-281 دراس ركات باستخدام أس ع الش د مواق لتحدي

لوب  ذا األس ق ه د لتطبي ن القواع ة م راح مجموع ات واقت ف البيان ذه . تحليل مغل دا أّن ه واعتق

ات . القواعد ال تطبق بشكل جيد في الواقع العملي  ف البيان كما أشارا إلى أّن أسلوب تحليل مغل

ت  وءة إذا ثب ر الكف اف الوحدات غي ب إيق ه يج ل ، وأنّ هو البداية وليس النهاية في عملية التحلي

  . استمرار عدم كفاءتها

 ة اءة و:  Al Shammari- 1999 دراس اس الكف ـ لقي ات ل ف البيان ل مغل لوب تحلي ق أس  55ف

ى . شركة فقط كفوءة وفقاً لهذا األسلوب  12حيث وجد أّن . شركة صناعية أردنية  كما أشار إل

  .مصادر ونسب عدم الكفاءة في الشركات غير الكفوءة

 دراسة Anderson et.al 2000  : فندقاً في الواليات المتحدة األمريكية  48لقياس الكفاءة لـ .

المي%  58ث وجد أّن حي نيف الع ام التص اً لنظ وءة وفق ر كف ادق غي ذه الفن ن ه ح . م ا أوض كم

احثين  تخدام الب ى اس ود إل ادق يع الباحث أّن السبب في انخفاض الكفاءة النسبية في عدد من الفن

 وأظهر أّن الفنادق التي تتمتع بكفاءة نسبية تنفق أكثر على المشروبات. الكفاءة الشاملة النسبية 

ن  ر م دد كبي والغذاء ، بينما الفنادق غير الكفوءة تنفق أكثر على عمليات الفندقة مثل توظيف ع

ي . الموظفين ووجود عدد كبير من الغرف ى اإلدارة ف احثون أّن عل د الب ذا األساس أّك وعلى ه

وارد  ة إدارة الم ي مجال الفندقة أن تعطي اهتماماً أكبر لعملية توزيع الموارد بدالً من عملي والت

  . تشّكل اهتمامها األكثر حالياً 

 دراسة Kuo C. and Tai Lius -2000 : ي  24لقياس الكفاءة النسبية للمكتبات في ة ف جامع

ودة  ات مفق ود بيان ة وج ي حال ايوان ف بهم . ت ق الم ة المنط تخدام نظري ّم اس  Fuzzy setوت

Theory تخ ّم اس ن ث اذج لمعالجة البيانات المفقودة والغير دقيقة ، وم ي حساب  DEAدام نم ف

  . الكفاءة النسبية للمكتبات الجامعية 
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 ة ي :  Ruggiero 2000 دراس ة ف يم العام ات التعل ة لمؤسس ة والحجمي اءة الفنيّ اس الكف لقي

اذج  ق نم ّم تطبي ث ت ة حي دة األمريكي ات المتح ى  DEAالوالي ام  556عل ة للع ة تعليمي مؤسس

  . نيّة عالية في مدارس نيوبرك ووجد أّن الكفاءة الف 1991 -1990الدراسي 

 دراسة Lopes and Lanzer 2000  : لتقييم أداء إنتاجية وجودة األقسام األكاديمية في جامعة

قسماً أكاديمياً  58ونظرية المنطق المبهم في  DEAحيث تّم تطبيق . في البرازيل سانتا كاترينا

 .قسماً كانت ضعيفة األداء  15ووجدا أّن 

   ة دى  Mereno and Tade Pall 2002دراس ي اح ة ف ام االكاديمي اءة اداء االقس يم كف لتقي

اذج  ق نم م تطبي ة وت دة االمريكي ات المتح ى  DEAالجامعات الحكومية في الوالي ً  42عل ما  قس

  % .100قسماً اكاديمياً حصال على نسسبة كفاءة  22اكاديمياً ووجدا ان 

 دراسة Feng et.al 2004  :مراكز البحوث والتطوير في مجموعة من لقياس األداء اإلداري ل

ى .  DEAالجامعات الصينية باستخدام أسلوب التحليل الهرمي ونماذج  اذج عل ق النم وتّم تطبي

جامعة ، ووجد أّن الجامعات التي تتمتع بعمل إداري متطور استطاعت أن تحقق مستويات  24

 . كفاءة إدارية عالية
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  الجانب النظري: الفصل الثاني

  االنتاجية وطرق قياسها مفاهيم  1- 2

توى  د مس ى تحدي ي إل ي ترم ات الت ات والدراس ع العملي ه جمي يم األداء كون ى تقي ر إل ينظ

ع دراسة  ادية م دة االقتص ل الوح ن قب تخدامه م اءة اس ة وكف وارد المتاح ين الم ربط ب العالقة التي ت

ة ة معين رة زمني الل فت ذكورة خ ة الم ور العالق ات  تط راء المقارن ق أج ن طري تهدف ع ين المس ب

  .)ج 2001 ، الكرخي(معينة ومعايير مقاييس إلى باالستناد األهداف من والمتحقق

ة  ية الدولي ية للتنافس زات االساس ن المرتك ة م ة والتكلف ة والنوعي   االنتاجي

دفا ل ه الي تمث وقية وبالت ص الس ة للحص ددات الفعلي ا المح يا" باعتباره ات " اساس ي سياس   ف

   . دعم القدرات التنافسية

أهمية تحديث الهياكل االنتاجية والتشغيلية للمؤسسات الوطنية بهدف تحقيق وفورات  تبرز

  . في االنتاج تساعد على التصدير وتخفض من التكلفة 

ل، و دخالت كالعم اج او الم ل االنت ل عوام ا تحوي تم فيه ة ي ة تنقي ي عملي ة ه االنتاجي

واد الخ رأس ة والم وارد الطبيعي ة، الم ال، الطاق ت الم لعية كان ات س ات او منتج ى مخرج   ام ال

  .) Transformation Function( بدالة التحول " و خدمية ويعبر عنها رياضياأ

)12...(....................)(  XFY  

  في حالة المخرجات المتعددة  y1 , y2 ,……,yGهي متجه للكميات المنتجة  Yحيث 

  . x1 , x2 , ……, xkهي متجه لمقادير المدخالت  Xو 

  :لة المخرج الواحد يعبر عن العالقة االنتاجية بدالة االنتاج المعروفة وفي حا

)(xfy   

كال  fو  Fحيث  ض االش دير بع ات التق ي عملي ذ ف ا تأخ ادة م ي ع ة والت ة التقني ي العالق ه

االمعروفة كدالة الكوبدوقالس، الدالة اللوغاريتمية المتعدية، دالة المرونة االحاللية الثاب ة وغيره . ت

رج ) رأس المال( Kو) العمل( Lلدالة الكوبدوقالس والمدخالت  فمثالً  ة للمخ تكتب العالقة االنتاجي

y  كاالتي:  

)22.........(..........   KALy  

  .المعامل التقني  Aهي مرونات الناتج بالنسبة للمدخالت و  و  حيث 

اج ) Productivity(اجية يقصد باالنت ل االنت ن عوام دة الواحدة م ه الوح ا تنتج دار م . مق

ة: يمكن التمييز بين نوعين من مؤشرات االنتاجية  ي تعن المؤشرات الجزئي ا ينتجه  ىالت دار م بمق
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اجأحد عوامل االنتاج والمؤشرات االجمالية التي تعني بمق ل االنت ة عوام ل . دار ما تنتجة جمل يفض

ي االقتصاديو االختالف ف رة ب ن المؤشرات االجمالية لالنتاجية على المؤشرات الجزئية لتأثر االخي

ه  ،كثافة استخدام عناصر االنتاج ت انتاجيت ا قل اج كلم ر االنت تخدام عنص ة اس حيث كلما زادت كثاف

تمييز كذلك يمكن ال. )Diminishing Marginal Productivity(بسريان قانون االنتاجية الحدية المتناقصة 

ة  في حساب مؤشرات االنتاجية الجزئية والكلية بين مؤشرات متوسط االنتاجية ومؤشرات االنتاجي

فيما يتعلق بالتنافسية تعكس مؤشرات متوسط االنتاجية درجة التنافسية الحالية لالقتصادات . الحدية 

اد ال ية لالقتص ي التنافس و ف دار النم ة مق ة الحدي يبينما تعكس مؤشرات االنتاجي ن حساب . معن يمك

هولة  ة بس ة الجزئي رات االنتاجي ثال. مؤش ة " فم   لدال

الكوبدوقالس  KALy   :  

=متوسط انتاجية العامل 
L

y   

=متوسط انتاجية رأس المال 
K

y  

االنتاجية الحدية للعامل 




k

y

L

y   

ة الحدية لرأس المال االنتاجي




k

y

L

y   

ومن ثم حساب  و   تقدير العالقة االنتاجية اليجاد قيم لحساب االنتاجية الحدية يتم اوالً 

رق االنتاجية الحدية حسب القانون المشار اليه او يمكن حسابها لكل سنة على حدة مباشرة بق مة ف س

اج اوالً . االنتاج على فرق االستخدام  ة فيحت ة الكلي يس  أما لحساب مؤشرات االنتاجي ر يق ى مؤش ال

طة  ة والمتوس ة الحدي اب مؤشرات االنتاجي مستوى جملة االستخدام لعوامل االنتاج ومن ثم يتم حس

تخد. حسب القوانين السالفة  ة االس ر جمل اس مؤش ي قي ية ف ام القياس ة وتستخدم االرق ذلك جمل ام وك

ددة  ات المتع ة ذات المخرج ات االنتاجي ة التقني ي حال اج ف   . االنت

ثالً  دخلين  م تخدام الم توى اس رات مس اب مؤش ن حس دوقالس يمك ة الكوب تخدام  Kو  Lلدال   باس

  :كأوزان ترجيحية  و   الحصص

)32........(....................  KLQ   

فان مؤشر متوسط االنتاجية الكلية للعوامل  وعليه
Q

y   

ومؤشر االنتاجية الحدية للعوامل 


Q

y  
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  ) Growth Accounting( محاسبة النمو  2-2

ة . تتمثل مصادر النمو في نمو مدخالت االنتاج وفي معدل التغير في االنتاجية الكلية للعوامل دال

: وقالس الكوبد
 KALy   يمكن حساب مصادر النمو بأخذ التفاضل الكلي كاالتي:  

)42........(..........%%%% 





KLAy

K

dK

L

dL

A

dA

y

dy

dK
K

y
dL

L

y
dA

A

y
dy







 

  .معدل النمو في الناتج الكلي :  %yحيث 

 L%  : مساهمة النمو الناتج من التغير في استخدام العامل.  

 K%  : مساهمة النمو الناتج من التغير في استخدام رأس المال.  

 A%  : معدل التغير في االنتاجية الكلية للعوامل.  

  :الكفاءة  2-3

  د ـــتمهي 2-3-1

لقد اعتمدنا في حساب مؤشرات االنتاجية في الجزء السابق على الفرضية الضمنية لالرقام 

ية ا ة القياس ة كامل اءة تقني ل بكف ة تعم آت االنتاجي ع المنش اءة . ن جمي رات الكف نا لمؤش تقيم قياس ليس

ة  رق البرمج تخدام ط ا باس ة عليه ية المبني رق القياس ن الط تعيض ع ية ونس ذه الفرض نلغي ه س

ية  م )  Mathematical Programming( الرياض ن ث الداء وم وى ل دير دوال الحدود القص لتق

  .لمنشآت االنتاجية مقارنة بهذه الحدود قياس درجة كفاءة ا

  : أساسيات قياس الكفاءة 2-3-2

ن )  Economic Efficiency( ان الكفاءة االقتصادية ) 1957(بين فاريل  ون م أة تتك للمنش

الكفاءة ) .  A llocative Efficiency( والكفاءة التوظيفية )  Technical Efficiency( الكفاءة التقنية 

ي مقدرة المنشأة على الحصول على أكبر قدر من االنتاج باستخدام المقادير المتاحة من التقنية وتعن

ي  المدخالت وتعكس الكفاءة التوظيفية مقدرة المنشأة على استخدام المزيج االمثل للمدخالت آخذة ف

ة  ة المتاح ات االنتاجي دخالت والتقني عار الم ار أس ا. االعتب اب" تبع ان لحس ك طريقت ل هنال  لفاري

ات  ب المخرج ن جان ة م دخالت والثاني ب الم ن جان ى م اءة االول رات الكف ى . مؤش مى االول وتس

الي  رات ذات )  Input-Oriented Measures( المؤشرات ذات التوجية االدخ ة المؤش مى الثاني وتس

  ) . Output-Oriented Measures( التوجيه االخراجي 

  

  :المؤشرات ذات التوجية االدخالي  2-3-3
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تخدمة  yل الشكل ادناه الخريطة االنتاجية من وجهة االستخدام لمنشأة تنتج المخرج يمث مس

  .تحت ظروف تقنية تتميز بثبات اقتصاديات الحجم  x2و  x1مدخلي االنتاج 

  

  نموذج تحليل مغلف البيانات االدخالي -  1 -شكل رقم 

ث  ن  'SSحي دة م دة واح اج وح ل انت تخدام الم yتمث اءة باس ى كف    x2و  x1دخالت بأقص

  .منحني التكلفة المتساوية النتاج الوحدة  'AAو 

ي  ل المنحن اتج  'SSيمث ن الن دة م اج وح ة النت اءة الكامل تخدام ذات الكف اط االس   .  yنق

دة من Qتعتبر أقل كفاءة من  Pعليه فان النقطة  دة واح اج وح افة  هالنت ر المس دى  PQوتعب ن م ع

بيا االنخفاض في الكفاءة التنقنية حي دخالت تناس ث تشير الى الكمية التي يمكن بها تقليص جميع الم

د النقطة . بدون تقليص االنتاج  تج عن ى الشعاع  Pويحسب مؤشر الكفاءة التقنية للمنشأة التي تن عل

OP  بالقانون:  

)52....(.................... 
OP

OQ
TE  

  . للمنشأة تدل على الكفاءة التقنية الكاملة  1حيث القيمة  0-1ويأخذ المؤشر القيم 

ر  'AAيمثل ميل المستقيم  اب مؤش ن حس السعر النسبي للمدخالت وبمعرفة هذا الميل يمك

  : بالقانون  OPالكفاءة التوظيفية للمنشأة على الشعاع 

)62....(.................... 
OQ

OR
AEi  

افة  ل المس ن  RQوتمث دة م اج الوح ة انت يض تكلف ه تخف ن ب ذي يمك دار ال ف  yالمق بتوظي
  . Qبدال عن النقطة  'Qطة المدخالت حسب النق

  :تعرف الكفاءة االقتصادية للمنشأة حسب القانون 
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)72......(  iii AETE
OQ

OR

OP

OQ

OP

OR
EE  

  .أي ان الكفاءة االقتصادية تساوي حاصل ضرب الكفاءة التقنية والكفاءة التوظيفية 

آت  ة للمنش وفر . تفترض القوانين السابقة معرفة الباحث بالتقنيات االنتاجي دم ت ة ع ي حال ف

دخالت م ة الم ة لخريط ة الخطي ثل هذه المعرفة اقترح فاريل استخدام الطرق غير المعملية كالتجزئ
  .دوقالس  –او الطرق المعملية كتوفيق بيانات االنتاج واالستخدام لدالة 

  : المؤشرات ذات التوجيه االخراجي 2-3-4
دون تعرف الكفاءة من جانب المخرجات بالكمية التي يمكن بها زيادة المخرج بيا ب ات تناس

ن . تقليص كمية المدخالت  وعين م تج ن أة تن ة للمخرجات لمنش ة التقني اه الخريط يوضح الشكل أدن

اديات الحجم  x1خدم مدخل االنتاج توتس y2و  y1المخرجات  تحت ظروف تقنية تتميز بثبات اقتص
.  

  نموذج تحليل مغلف البيانات االخراجي -  2 -شكل رقم 

  

   .خط تساوي االيرادات  'DDامكانية االنتاج و  يمثل منحني 'ZZحيث 

ة  ل النقط ر كف Aتمث أة غي لعتين وءمنش اج الس ادة انت ن زي ه يمك ى  y2و  y1ة الن   ال

ة  ي المدخالت  Bمستوى النقط ادة ف دون أي زي ى . ب ذه المنشأة عل ة له اءة التقني ب الكف ه تحس علي

  :بالقانون  OCالشعاع 

)82.....(.................... 
OB

OA
TEO  

  .تمثل الكفاءة التقنية الكاملة 1حيث القيمة  0-1المؤشر القيم ويأخذ 

تقيم  أة  'DDيمثل المس ة للمنش اءة التوظيفي ر الكف بي للمخرجات ويحسب مؤش عر النس الس

  :بالقانون  OCعلى الشعاع  'Bبدال عن  Bالتي تنتج عند النقطة 

)92.....(.................... 
OC

OB
AEO  
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افة  ث المس ر BCحي ي االي ادة ف ل الزي ات تمث ف المخرج ا بتوظي ن تحقيقه ي يمك ادات الت

  . Bبدال عن  'Bحسب المستوى 

  :تعرف الكفاءة االقتصادية الكاملة للمنشأة حسب القانون

)102......(  OOO AETE
OC

OB

OB

OA

OC

OA
EE  

ات  ة ثب ي حال ط ف تتساوى قيم مؤشرات الكفاءة من جانبي المدخالت وجانب المخرجات فق

  .اقتصاديات الحجم 

  Data Envelopment Analysis "DEA" Modelف البيانات نموذج تحليل مغل 2-4

وذج  تخدم نم وى  DEAيس دود القص ي الح ة لمنحن اط التجزئ اد نق ة اليج ة الخطي البرمج

ي  ـ . لالداء ومن ثم يقيس درجة الكفاءة مقارنة بهذا المنحن اذج ال ن نم ان م ك نوع ا  DEAهنال هم

ة  م الثابت اديات الحج وذجي اقتص اديات) CRS(نم رة  واقتص م المتغي ن ) VRS(الحج والي م

  .النوعين يمكن حساب مؤشرات الكفاءة اما باستخدام خريطة المدخالت او خريطة المخرجات

  :مؤشرات الكفاءة لنموذج االقتصاديات الثابتة  - 

ن  ائية ع وفر االحص رض ت دخالت و  Kافت ن الم ـ  Mم ات ل ات  Nالمخرج ن المنش م

أة  iترمز للمخرجات حيث  y1للمدخالت والمتجهة  ترمز x1اجعل المتجهة . االنتاجية  ترمز للمنش

ل .  دخالت  xايضا اجع فوفة الم ل مص ل  K×Nتمث ات  Yواجع فوفة المخرج ل مص .  M×Nتمث

  :باستخدام خريطة المدخالت تحل مسألة البرمجة الخطية التالية  iاليجاد مؤشر الكفاءة للمنشأة 

0,0

,.....,2,1,0

1

,








vu

Njxvyu

xv

st

yuMax

ii

i

ivu

 

ة  ث المتجه ة  u(M×1)حي ات والمتجه ل أوزان المخرج ل أوزان  u(K×1)تمث تمث

في ) Duality(باستخدام نظرية االزدواجية .  iيمثل درجة كفاءة المنشأة  u'yiالمدخالت والمقدار 

  . البرمجة الخطية

  : يمكن تبسيط المسألة أعاله بوضعها في الصورة  

0

0

0

,
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ة  ث المتجه ))1حي N  ردات و ل أوزان المف ة  تمث اءة التقني ر الكف ة مؤش   قيم

وى  1حيث القيمة  0-1القيم  وتأخذ . iللمنشأة  تعني وقوع نقطة االداء على منحني الحدود القص

الي وللصورة االخ. وبالتالي تدل على كفاءة المنشأة من الناحية التقنية  ير الت ألة : يرة التفس أن المس

تناسبيا الى اقل حد ممكن مع االبقاء على امكانية  i(x1)تسعى الى تقليص متجهة المدخالت للمنشأة 

  . y1تحقيق مستوى المخرجات عند 

اط ) Isoquant(ويمثل االطار الداخلي لنقاط التجزئة الخطية لمنحني السواء االنتاجي  النق

قطة  x1نتج من التقليص الشعاعي لمتجهة المدخالت البيانية المشاهدة وي ) Projected(النقاط المس

) Yx   :ويمثل الشكل ادناه هذه النقاط بيانيا . على المنحني ) ,

  نموذج تحليل مغلف البيانات -  3 -شكل رقم 

  

  . يمثل منحني السواء االنتاجي  'SS: حيث 

داخلي ان النقطتاوتحدد هات" تين تقنياوءشأتين كفأداء من Dو  Cتمثل النقطتين  ن االطار ال

  . 'SSللمنحني 

ل النقطت ر كف Bو  Aن اتمث أتين غي اَ وءاداء منش ل  تين تقني ة  'Bو  'Aوتمث اط المقابل النق

  . 'SSعلى المنحني  Bو  Aللنقطتين ) المسقطة(

بـ  Bتحسب الكفاءة للمنشأة 
OB

OB'  وللنقطةA  بـ
OA

OA'  . ة ى  'Aبالرغم من وقوع النقط عل

اؤل  yبدون تقليص الناتج  x2اال انه يمكن تقليص استخدام المدخل  ، 'SSالمنحي  وعليه فهنالك تس

ي  ن المنحن ية م ة او الرأس كال . عن كفاءة النقاط المسقطة على االجزاء االفقي ذا االش ي ه بب ف الس

  . 'SSة الخطية للحصول على المنحني يرجع الستخدام التجزئ
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دخل  تخدام الم ي اس ادة ف رف الزي دخل  x2تع اطؤ الم ات بتب ي االدبي ) Input Slack(ف

رج  اطؤ المخ مى بتب ات ويس ي المخرج ا ف اطؤ ايض دوث التب ن ح   ) . Output Slack(ويمك

فرا ة " وفي المسألة السابقة يكون تباطؤ المخرج ص ي حال 0ف iyY  اوي دخل يس اطؤ الم وتب

0صفرا في حالة   Xxi .  

  : )VRS(مؤشرات الكفاءة لنموذج اقتصاديات الحجم المتغيرة  2-5

ا  CRSتعتبر فرضية  توى أحجامه ي مس ل ف ات تعم ع المنش ون جمي مالئمة فقط عندما تك

يق هذه االحجام كالمنافسة غير لكن في الواقع توجد كثير من العوائق تمنع المنشات من تحق. المثلى 

ل وغيره ود التموي ة ، قي ية . االتام تخدام فرض وذج  CRSاس ي نم ل  DEAف ون ك دما ال تك عن

تج ى ين ا المثل توى أحجامه ي مس ل ف ات تعم ة  المنش اءة التقني رات الكف ط مؤش   خل

  . بالكفاءة الحجمية 

وذج  تخدم نم اءة يس اس الكف ي قي م ف ر الحج ين أث ل ب دل.  VRSللفص وذج  يع    CRSنم

وذج  ى نم ـ  VRSال ة لل ة الخطي ألة البرمج ي مس م  DEAف د الحج افة قي '1باض Z   

  :لتصبح المسألة 

0

1'

0

0

,
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  ) .Unit Vector(ترمز لمتجهة الوحدة  Z(N×1)حيث 

 DEAعلى نموذج  DEAللمنشأة بتطبيق الـ ) Scale Efficiency(تحسب كفاءة الحجم 

دلين  VRSونموذج  ين المع رق ب ان الف م ف للمنشأة ثم حساب معدل الكفاءة التقنية للنموذجين ومن ث

ة  اءة الحجمي ً ) . SE(يمثل معدل الكف ا وب تبع ة المحس اءة الحجمي ر الكف وب مؤش د عي ة  اح للطريق

دة  م متزاي اديات حج ل اقتص ي ظ ل ف أة تعم ت المنش ا اذا كان ح م ه ال يوض اله ان   أع

ة او متناق ـ . ص ق ال رة يطب اديات المتغي فة اقتص ة ص وذج  DEAلمعرف و نم ث ه وذج ثال ى نم عل

دة  ر المتزاي م غي اديات الحج م ) NIRS(اقتص د الحج ة قي ي معادل اواة ف ة المس ديل عالم   بتع

  :ليصبح نموذج البرمجة الخطية  ≥الى 
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0
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وذج  ة لنم اءة التقني وذج ) NIRS(ويتم مقارنة معدل الكف دالن  VRSبنم اوى المع اذا تس ف

بن الحدود . صف المنشأة بتزايد الحجم وصف المنشأة بتناقص الحجم واذا اختلفا توت اه ي الشكل أدن

ة  اذج الثالث اج للنم وى لالنت ذه ) NIRS,VRS,CRS(القص بة له ات بالنس ن المنش دد م ع ع ومواق

  ) .x(ومدخل واحد ) y(الحدود وذلك لدالة انتاجية بسيطة تتكون من مخرج واحد 

  نموذج تحليل مغلف البيانات -  4 -شكل رقم 

  

ة  PPcتمثل المسافة  CRSفي ظل  ة للنقط اءة التقني ل  Pمدى عدم الكف ي ظ ا ف  VRSبينم

افة  ة بالمس ذات النقط ة ل اءة التقني ط  PPvتمثل عدم الكف افة . فق ي المس رق ف ل الف ) PcPvأي (ويمث

  :يعبر عن هذه المؤشرات كاالتي " رياضيا.  Pأة درجة عدم الكفاءة الحجمية للمنش

)122.........(.................... 
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 ً ا ح ايض اذج  يتض ة للنم اءة التقني دالت الكف ة مع ن مقارن    NIRSو  CRS , VRSم

ات  TENIRS=TEVRSتتصف بتناقص اقتصاديات الحجم حيث  Qان المشأة  ف بثب ، والمنشاة تتص

اديات الحجم  TENIRS=TEVRS=TECRSاقتصاديات الحجم حيث  د اقتص ف بتزاي أة تتص ، والمنش

  . TENIRS≠TEVRSحيث 

  . DEAPو  VRSأمثلة وتطبيقات على نموذج  2-6

  : ذات التوجيه االخراجي DEAنماذج الـ  2-6-1

اءة  دل الكف ي مع ه االخراج وذج التوجي بالمقارنة مع نموذج التوجيه االستخدامي يعرف نم

ويعطي النموذجين نفس . اسبية في االنتاج مع ثبات مقادير المدخالت الزيادة التن بأنهالتقنية للمنشاة 

يتم االختيار بين التوجيه االستخدامي والتوجيه .  VRSولكن يختلفان في ظل  CRSالقيمة في ظل 

دخالت " االخراجي عند قياس معدالت الكفاءة اعتمادا د الم على درجة تحكم ادارة المنشأة في تحدي

ات االنتاجي ـ . ة والمخرج اذج ال به نم ـ  DEAتش اذج ال رة نم ة كبي ي لدرج ه االخراج ذات التوجي

DEA  رة م المتغي اديات الحج الي القتص وذج الت ن النم ح م ا يتض تخدامي كم ه االس ذات التوجي

)VRS ( ذات التوجيه االخراجي:  

0

1'

0

0

,
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ث  حي 1  1و أة تمث ن للمنش ي يمك ات الت ي المخرج بية ف ادة التناس  iل الزي

دخالت  ل . تحقيقها بدون زيادة كميات الم ويمث

ة  1 اءة التقني دل الكف ً ) TE(مع ا و ايض أة وه  للمنش

امج  به برن ذي يحس ر ال ات DEAPالمؤش ب المخرج ن جان اءة م يم الكف اه . لتقي كل ادن ح الش يوض

ومفهوم الكفاءة من الجانب االخراجي للمنشأة حيث يمثل االطار الخارجي  DEAللـ االطار التقني 

  .التجزئة الخطية لمنحني امكانية االنتاج 
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  نموذج تحليل مغلف البيانات -  5 -شكل رقم 

ً وءغير كف Qو  Pنالحظ ان النقطتين  ً وءكف Aبينما النقطة  تين تقنيا ا ذلك نالحظ .  ة تقني ك

لعة  'Pقطة المقترحة بالرغم من ان الن اج الس ادة انت ن زي ه يمك تقع على منحني الكفاءة التقنية اال ان

y1  دار المخرج  'APبالمق ذلك ف دخالت ل تخدام الم ادة اس دون زي اطئ  y1ب رج متب  Slack(مخ

Output .( دير نفس ي تق الن ف ي تعم ه االخراج اذج التوحي بما ان نماذج التوجيه االستخدامي ونم

ن  الحدود التقنية ن يكم ة ولك اءة الكامل د المنشات ذات الكف ي تحدي ين ف ين االثن الف ب ه ال خ نجد ان

 ً ا ؤة تقني ر الكف أة غي اءة للمنش ر الكف اب مؤش ي حس ريقتين ف ين الط تالف ب    االخ

  . وذلك في حالة عدم ثبات اقتصاديات الحجم 

   .DEAPبرنامج تمارين وامثلة على حساب مؤشرات الكفاءة ذات التوجيه االخراجي باستخدام 

  :البيانات السعرية والكفاءة التوظيفية 2-6-2

عار ومال ن االس ات ع وفر المعلوم ل ت ي ظ ة ءف ل التكلف يات تقلي ة فرض   م

)Cost Minimization ( راد يم االي ربح ) Maximization Revenue(، تعظ يم ال او تعظ

)Profit Maximization (ة ي ات االنتاجي ادي للمنش لوك االقتص ى لوصف الس افة ال ن باالض مك

ات  ذه المنش ة له اءة التوظيفي اب الكف ة حس اءة التقني ـ . الكف وذج ال ق نم ك يطب ق ذل  DEAولتحقي

مرة لقياس الكفاءة التقنية واالخرى لقياس الكفاءة االقتصادية للمنشاة ومن ثم تحسب الكفاءة : مرتين

  .التوظيفية بأخذ الفرق 

  )Cost Minimization(تقليل الكلفة  2-6-3
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وذج ) VRS(في ظل فرضية تقليل التكلفة مع وجود اقتصاديات الحجم المتغيرة  يعرف نم

  : ذو التوجيه االستخدامي بالمعادالت  DEAالـ 

0
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0

0
*
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ث  أة  wiحي دخالت للمنش عار الم ة اس *و iمتجه
ix  ى ات المثل ة الكمي   متجه

  :بالقانون ) EE(ب الكفاءة الكلية للتكلفة او الكفاءة االقتصادية وتحس.  iللمدخالت للمنشاة 

)132....(....................
*

*'


ii

ii

XW

XW
EE  

أة  ة للمنش ة الفعلي ة للتكلف ة ممكن ل تكلف بة اق اوي نس اب . أي ان الكفاءة االقتصادية تس لحس

وذج  ق نم ة يطب اءة التوظيفي ة  DEAالكف اءة التقني اب الكف ة لحس ل التكلف لوك تقلي ية س دون فرض ب

)TE ( ومن ثم تحسب الكفاءة التوظيفية تبعا للقانون.  

  :تعظيم االيرادات 2-6-4

ان ت ر مالعاذا ك راد اكث يم االي اب ءظ ن حس أة يمك ادي للمنش لوك االقتص ف الس ة لوص م

الكفاءة التوظيفية في اختيار مزيج المخرجات بطريقة مشابهة للطريقة التي استخدمناها في فرضية 

ه  DEAيطبق نموذج " اوال) VRS(الة اقتصاديات الحجم المتغيرة في ح. تقليل التكلفة  ذو التوجي

ا) . TE(االخراجي ومن يحسب مؤشر الكفاءة التقنية  ق " ثاني راد يطب يم االي ل فرضية تعظ ي ظ ف

  :ذو التوجيه االخراجي لحل المسألة  DEAنموذج 
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ث  أة  Piحي عارالمخرجات للمنش ة اس *و  iمتجه
iy  ى ات المثل ة الكمي   متجه

  :بعد حل النموذج تحسب كفاءة االيرادات او الكفاءة االقتصادية  . iللمخرجات للمنشاة 

)142...(....................
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  .أي ان الكفاءة االقتصادية تساوي نسبة االيراد الفعلي العظم ايراد ممكن ان تحققه المنشأة 

-  ً ً يحسب مؤ ثالثا   :للقانون  شر الكفاءة التوظيفية تبعا

)152.........(.......... 
TE

EE
AE  

  :DEAمعاملة المتغيرات الخارجية في نموذج 

ي ال  أة والت هنالك العديد من العوامل والمؤثرات الخارجية التي تؤثر على كفاءة اداء المنش

ة  اص(تستطيع ادارة المنشأة التحكم فيها كالملكي اع خ دودة/قط ام ، مح ر م/ع دودة غي ع) ح  ، الموق

  .النقابات العمالية وسياسات الحكومة 

ة أهم ة هاستخدم اقتصاديو الكفاءة العديد من الطرق لمعالجة هذه العوامل الخارجي ا الطريق

وذج ) . Two-Stage(ذات المرحلتين  ق نم ى تطبي مل عل ى تش دير  DEAحيث المرحلة االول لتق

راء . وامل الخارجية معدالت الكفاءة للمنشات بدون أي اعتبار للع ي اج اما المرحلة الثانية فتتمثل ف

ابع  م . نموذج انحدار يشتمل على العوامل الخارجية كمتغيرات مستقلة ومعدالت الكفاءة كمتغير ت ث

ر  اءة الث دالت الكف حيح مع ي تص دار ف امالت االنح تخدم مع   تس

  .العوامل الخارجية 

  ) Slack Variables(معاملة المتغيرات المتباطئة  2-6-5

رق متك دها وط ي تحدي ة ف ة الخطي ائل البرمج ي مس ة ف رات المتباطئ ة للمتغي كلة الفني ن المش

هنالك . الكشف عنها حيث ان الحل البسيط لهذه المشاكل قد ال يكفي لتحديد كل المتغيرات المتباطئة

رات الكف اب مؤش د العديد من الطرق المستخدمة في معالجة المتغيرات المتباطئة في حس اءة وتعتم

ة واحدة  ة خطي الة برمج ن مس ر م ل اكث ى ح امج . معظمها عل يح برن الث DEAPيت تخدم ث  للمس

  :لمعالجة المتغيرات المتباطئة طرق

ة الواحدة  -1 ة المرحل ألة االصلية ) One-Stage DEA(معالج امج المس ل البرن ا يح ي فيه والت

  .للبرمجة الخطية ويحسب قيم المتباطئات كبواقي

ر -2 ة الم ي : )Two-Stage DEA(حلتين معالج لية ف الة االص امج المس ل البرن ا يح ي فيه الت

يم  ى تعظ ألة تهدف ال ة مس ة الثاني ي المرحل المرحلة االولى ويحسب معدالت الكفاءة ثم يحل ف

 .مجموع قيم المتباطئات اخذة في االعتبار معدالت الكفاءة من المرحلة االولى

ا) Multi-Stage DEA(المعالجة متعددة المراحل  -3 ا " وتعتبر تعميم رحلتين وفيه ة الم لمعالج

 .يقوم البرنامج بحل سلسلة من مسائل البرمجة الخطية المتتابعة 



  34

  القطاع الصناعي في باكستان :الفصل الثالث

  ةـــمقدم

د  ل في هذا الفصل يعتم وق التحلي ي س ة للشركات المدرجة ف ة المالي ارير الموازن ى تق عل

الوراق الماليةلس ي ل نوات  2006نة كراج مول الس م ش ة ت ل والمقارن ي التحلي ع ف رض التوس ولغ

وعدد الشركات الموضحة بالجداول تتغير من سنة  5005 -2001من  2006الخمسة السابقة لسنة 

نة  الل س ة خ اميع  2006الى اخرىحسب واقع الحال وجميع الشركات المدرج ى مج نيفها ال م تص ت

سوق كراجي لالوراق المالية عدا القطاع المالي وشركات  اقتصادية حسب التقسيم المعتمد من قبل

  .التبوغ والجوت وبعض الشركات االخرى تم وضعها في خانة قطاع الشركات العامة

ين  نوات ب تان وللس ي الباكس ناعي ف اع الص ال القط ع ح يح واق رح وتوض ل ش ذا الفص ي ه يتم ف س

انع حسمن حي 2006—2001 دد المص ناعي وع اع الص ام القط نينث اقس الي  ب الس ذلك اجم وك

ويشمل القطاع الصناعي في الباكستان تسعة قطاعات فرعية تشمل  ظف لكل قطاعوراس المال الم

ر ات لغ عة قطاع ى تس ناعة ال ع الص م توزي ناعات وت ة الص ات اال ان كاف دد القطاع يص ع ض تقل

ناعات القط ع الص م تجمي ث ت ات حي ن التخصص ر م دد كبي ناعة تشمل ع ة التخصصات في الص ني

ي قطاع والنسيج في قطاع واح ف اع والورق واالل ي قط م وضعها ف ية ت ناعات الهندس ع الص  وجمي

  . من صناعات في قطاع والسكر وكلمايتعلق به

   واقع حال القطاع الصناعي في باكستان 3-1

حة للسنوات باكستانالفي  يوضح واقع حال القطاع الصناعي -1-الجدول   balance) الست الموض

sheet analysis of joint stock companies listed on the Karachi stock exchange)   

   

  )عدد المصانع حسب السنة(واقع حال القطاع الصناعي في باكستان -1- جدول 

Economic Group 
  االقتصادية تآالمنش

Year 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Cotton and textile 
 القطنية والنسيج

225 208 199 189 182 181 

Chemicals 
  كيمائية

38 36 38 36 34 34 

Engineering 
  الهندسية

47 46 44 42 41 41 

Sugar and allied 
 السكر والعائلة

37 37 37 35 35 35 

Paper and board 
وااللواح الورق  

14 14 13 12 12 10 
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Cement 
سمنتاأل   

22 22 22 22 22 22 

Fuel and energy 
والطاقةالوقود   

26 24 24 25 28 28 

Transport 
 النقل

7 7 7 13 15 12 

Miscellaneous 
 العامة

90 87 79 77 74 73 

Total 
جموع المنشاتم  

506 481 463 451 443 436 

كر  انع الس دد مص دول ان ع ين الج اتي بالمرت ، 35يب مبوت ث الحج ن حي ة م د  ة الثاني بع

  .ى التخصص الدقيقصناعة النسيج فيما اذا تم االعتبار ال

دول م  والج ح - 2–رق ة  يوض ات المختلف ي القطاع ف ف ال الموظ الي راس الم   اجم

  .المشار اليها انفا

  )بالمليون ربية باكستانية(اجمالي راس المال الموظف في القطاعات المختلفة  -2- جدول 

 % change 2005 2006 المنشات الصناعية والخدمية 
Cotton textile 

 22.83 151,110.40 185,607.00  القطنية 

Other textile 
 4.31 33,587.40 35,035.90  النسيجية

Chemicals  
 6.54 85,041.30 90,606.60  الكيماوية

Engineering 
 26.64 47,083.90 59,625.30  الهندسية

Sugar and allied 
 16.33 24,155.40 28,100.50  عائلة السكر

Paper and board 
 75.84 14,950.30 26,288.00  احالورق وااللو

Cement 
 63.83 81,307.90 133,029.90  السمنت

Fuel and energy 
 0.93 342,984.40 346,164.00  الوقود والطاقة

Transport communication 
 11.01 185,493.70 205,910.00  النقل واالتصاالت

Tobacco 
 17.1 7,700.30 9,017.10  التبوغ 

Jute 
 71.58 1,556.90 2,671.40   الجوت

Vanaspati and allied -573.2 -718.1 20.18 
Others 38,228.70 37,540.50 1.83 

Total 1,159,711.20 1,011,794.30 14.62 

Ref:STATE BANK OF PAKISTAN( STATISTICS AND DWH DEPARTMENT) 

  )ر ربية باكستانيةبالمليا(اجمالي راس المال الموظف في القطاعات المختلفة  -6- شكل
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اجمالي راس المال الموظف
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اجمالي راس المال 2006

اجمالي راس المال 2005

 % change %نسبة التغيير

اجمالي راس المال 2006 185,60 35,035. 90,606. 59,625. 28101 26,288. 133,02 346,16 205910 9,017.1 2,671.4 -573.2 38,228.

اجمالي راس المال 2005 151,11 33,587. 85,041. 47,083. 24155 14,950. 81,307. 342,98 185494 7,700.3 1,556.9 -718.1 37,540.

 % change %نسبة التغيير 22.83 4.31 6.54 26.64 16.33 75.84 63.83 0.93 11.01 17.1 71.58 20.18 1.83
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Ref:STATE BANK OF PAKISTAN( STATISTICS AND DWH DEPARTMENT) 

  

  مجتمع البحث  3-2
  ةــمقدم

تم  يعد قصب دة المعروف، وي اج سكر المائ رض إنت زرع لغ السكر أهم محصول عالمي ي

ن  إنتاج السكر ر م ر السكر، إال أن أكث اج الع% 60أيضاً من محصول آخر هو بنج ن اإلنت المي م

ام . يأتي من القصب للسكر اء ع ب إحص ة(م 1997وحس ة والزراع ة األغذي غ )(FAO منظم ، تبل

 ألف هكتار تنتج حوالي مليار 602مليوناً و 19المزروعة بقصب السكر في العالم حوالي  المساحة

السكر  وتعد البرازيل من أكثر دول العالم إنتاجاً لقصب. مليون طن متري من قصب السكر 241و

زرع . وكوبا واستراليا والباكستان والمكسيك وتايالند ليها الهند والصينت ة ي دول العربي بة لل وبالنس

الدول العربية إنتاجاً لقصب السكر  محصول قصب السكر في عدد قليل منها، وتعد مصر من أكثر

ان تليها السودان، في حين يزرع في مساحات محدودة في راق والمغرب ولبن ن الع ب .كل م  وقص

ة السكر عبارة عن نبات نجيلي معمر يتبع نس Gramineae الفصيلة النجيلي  Saccharum والج

االستوائية وتحت االستوائية بالشرق األقصى وخصوصاً  وتعتبر المناطق. الذي يتضمن عدة أنواع

ث  الهند والصين وجزر الهند الشرقية الم، حي ي الع كر ف ب الس واع قص م أن لي لمعظ الموطن األص

نكان يز ر م ذ أكث اك من ام4000 رع هن واع. ع ذه األن م ه ل: وأه يني ،القصب النبي ب الص  ،القص

وتختلف هذه األصناف في صفاتها واحتياجاتها البيئية . قصب غينيا البري ،البري القصب اآلسيوي

دى راض وم ات واألم ا لآلف ناف. مقاومته اج األص ين إلنت ي التهج واع ف ذه األن تخدمت ه د اس  وق

ة المع ً العالمي ا ة حالي   . روف

دي  أما في مصر فهناك أصناف قديمة تستخدم لغرض العصر ل البل ود مث ب األس تخراج القص واس

ل يا  .األبيض والبلدي األحمر والبلدي المخطط وخد الجم ن آس كر م ب الس ة قص ت زراع د انتقل وق
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اء الفتوحات  إلى إفريقيا ومنها نقله العرب إلى جنوب أوروبا ي أثن المية، وخصوصاً أسبانيا ف اإلس

  .ثم نقله األسبان إلى أمريكا

 )http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=2839 :المصدر(

 

و قطاع ة ه ذه الدراس اص به و أحد  إن مجتمع البحث الخ تان وه ي باكس كر ف ناعة الس ص

ام. تسعة قطاعات من القطاع الصناعي الباكستاني كل ع راً  وقد تم اختيار القطاع الصناعي بش نظ

راً . والعالمي ألهميته بالنسبة لالقتصاد الوطني اص نظ كل خ كر بش اع الس ار قط م اختي ود وت لوج

ة  ام مختلف غيرة (مصانع ذات أحج طة  -ص رة -متوس نيع) كبي ال التص ي مج ة ف رة عالي ديها خب . ل

ام و ى ع كرم  2006حت ناعة الس اع ص ي قط ل ف الي التموي غ إجم    6189.4 بل

ي % 1.8ل مليون روبي وهذا يشك عة ف ناعية التس ات الص من إجمالي راس المال المدفوع للقطاع

مصنعاً 35في هذا القطاع خالل نفس الفترة الزمنية  كما بلغ عدد المصانع في الباكستان. الباكستان

ل  ذا يمث تان% 8وه ي باكس انع ف دد المص الي ع ن إجم ة . م ث التكلف يم مثل   ولتحج

ه  وباالضافه) المال -الجهد  -الوقت ( ر تطبيق وف يقتص ث س ذا البح إلى طبيعة هذا البحث، فإن ه

ً  يعلى اثن ث ،مصنعا  35 من مجموع عشر مصنعا ن حي دخالت مال وذلك لتطابق تلك المصانع م

   .والمخرجات

  باكستان فيسّكرال صناعة 3-3

  ةــمقدم

وهي قصب السكر،  عةوزرالمفي العالم من ناحية المنطقة خامس اكبر دولة  تعد الباكستان

ام  هو قصب السكرو .)غلة الهكتار( المحصول ن فييعشر باإلنتاج والستّ  ةحاديال الدولة ادة الخ الم

كر عةوزرمال المنطقةوستقالل، اإلمنذ . األساسية إلنتاج السّكر ب الس ريع في قص اد س ر  بازدي أكث

ر ي آخ و من أّي محصول رئيس تان وه ي باكس ية ف يل الرئيس د المحاص ى وزرم ،أح اع عل  حةمس

  .حوالي مليون هكتار

ة تعد باكستان الصناعةالإّن صناعة السّكر في  ى الزراع د  ثاني اكبر صناعة معتمدة عل بع

نمليون  6.1طاحونة سّكر بقدرة السحق السنوية ألكثر من  81تشمل النسيج و  ب ط زراعة . قص

ىفيساهما بشكل ملحوظ  سكرال وانتاجسّكر قصب ال ة عل ة العام ة الوطني رائب  ى الخزين كل ض ش

ة وم مختلف ية  .ورس ه العرض ّكر ونواتج نيع الس كلتص اهمان بش وظ  يس يملح ادل  ف ادر تب مص

  .,العمالت خالل الواردات

  في باكستان سّكرالمشاكل صناعة  3-4
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ي  تواجه يالصناعة السّكر ف تان وخصوصا ف ند  باكس يم الس نوات  )Sindh(اقل ثالث س لل

زي  :عوامل الثالثةالاألزمة أثّرت على  هذهو. أزمة لم يسبق لها مثيل الماضية ادة الاإلنتاج ومجّه م

على السعر  ونال يحصلانهم  يشتكي الزارعون منو. مالكين على حد سواءالمستخدمين والخام وال

ذي كما مستخدمون ال يحصلون على المنافعوالالدفع،  عملية تأخير فيالو ،هالذي يطلبون ل ال  يحص

  .عليه حملة االسهم

كلة ان يولة ال مش يس ه الت حاب تواج اد اص واحين ح ث ةّ الط دا بحي ل ج حاب  تجع اص

ادرالطواحين  ر ق ى  ينفي أغلب الحاالت، غي اتهمعل اء بالتزام وك  الن االيف ع البن ن تمتن اء م اعط

 3حدث لصناعة تعمل بشكل مرضي حتى قبل ي الماذا كّل هذف. مطاحنالاصحاب  إلى ةمدفعات مقد

  األسباب؟هي سنوات وما

عار مختلفة هذه األزمة لأعطيت  التي سبابواأل بب أس التي تتضّمن كلفة اإلنتاج األعلى بس

ة  تيرادات مفرط ة، إس ة مكتئب عار دولي ة، أس واد األولي ن الم ى م يأعل ابقة ف وام الس ل االع ، عوام

  .له المحدد والسعرد القصب والتجهيز والمطلب والسياسة الثنائية في عق

ّك  اك ش يس هن زارع انل ى ي نيال دّ األعل ى الح ول عل ون الحص عارحبّ تجهم الس   . من

واحين . يجب أن يتعلّق بسعر المنتج التام الصنع فهذاعلى أية حال، و ية الط نوات الماض ثالث س لل

ب  ينتظر أن تسّوق حاالً وتبيع سّكر تحت كلفة اإلنتاج  ت قص ة تثبّ اط اسعّر دون ببينما الحكوم رتب

  .بسعر

  ةــق الرئيسيــالحقائ

  وقائع عن صناعة السكر – 3- جدول 

  )4، مكمل 2شغّالة، قيد اإلنشاء  - 71( 81  طواحينال عدد
   مليون طن 6.1  سحقالقدرة 

  مليون طنّ  4.0 - 3.0  إلقتصادا في المساهمة
  % 1.9  في الناتج المحلي اإلجمالي ةهاسالم-
  )مباشرة وبشكل غير مباشر(مليون  1.5  توظيف -
  )تقريبا(بليون  100 (  باكستاني روبي ستثماراال مجموع -

  طنّ  46.8  راهكتغلة المتوسط 
  مليون طنّ  55.0 - 45.0  إنتاج القصب الكليّ 

   مليون طنّ  43-30  متوفرال القصب
  %) 10.6. عالميمتوسط  مقابل( %9.1  متوسط العائد

  لكل فرد. kgs 25.8  فردال حصة استهالك
  بليون Rs. 12.16  المساهمة إلى الخزينة العامة

   Cane Sugar Yield of World انتاجية قصب السكر والسكر في العالم 3-5

 انتاجية السكر – 4- جدول 
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Country 
 
  القطر

Cane Yield 
(T/ha) 

  غلة الهكتار من القصب

Sugar Recovery 
(%) 

  نسبة التحويل الى السكر

Sugar Yield 
(t/ha) 

  غلة الهكتار من السكر

Australia 
Egypt 
Brazil 
USA 

Colombia 
Mexico 
India 

Pakistan 
World Avg. 

100.4 
110.8 
68.4 
80.2 
80.5 
79.5 
66.9 
49.0 
64.4 

13.8 
11.5  
14.5 
11.7 
11.5 
11.6 
9.9 
9.2 

10.6 

13.85 
12.74 
9.91 
9.38 
9.26 
9.22 
6.64 
3.54 
6.82 

www.psmaonline.com 

  

  Pakistan Sugarcane Area and Yieldتانالمساحات المزروعة بالقصب واالنتاجية للهكتار في باكس 3-6

  بالقصب المساحات المزروعة - 5-جدول

Year 
  السنة

Area (000 Ha) 
  )هكتار 000(المساحة 

Produced 000 
Tonnes 

  )طن 000( االنتاج

Yield per 
Hectare 
  غلة الهكتار

Utilization % by 
Sugar Mills 

  المستخدم في مطاحن السكر

2000-01 960.0 43,620 45.4 67.47 

2001-02 999.7 48,041 48.1 76.33 

2002-03 1,099.7 52,049 47.3 80.28 

2003-04 1,074.8 53,800 50.1 81.15 

2004-05 966.4 43,533 45.0 73.74 

2005-06 907.0 44,292 48.8 67.94 

www.psmaonline.com  

 

  Sugarcane Production and Recoveryلسكر ونسبة التحويل في باكستانانتاج قصب ا 7- 3

  انتاجية قصب السكر -6 -  جدول

Year 
 
  السنة

Cane Crushed 
Tonnes 

  بالطن قصب السكر المطحون

Sugar Made 
Tonnes 

  السكر المنتج بالطن

Recovery 
  نسبة التحويل

2000-01 29,408,879 2,466,788 8.39% 

2001-02 36,708,638 3,197,745 8.71% 

2002-03 41,786,689 3,652,745 8.74% 
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2003-04 43,661,378 3,997,010 9.15% 

2004-05 32,101,739 2,922,126 9.10% 

2005-06 30,090,632 2,588,176 8.59% 

www.psmaonline.com 
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   Sugar Production by type of raw materialsام بالطنانتاج السكر حسب المواد الخ 8- 3

  انتاج السكر حسب المواد الخام - 7-جدول

Year 
  السنة

Sugarcane 
  قصب السكر

Beet 
  البنجر

Raw 
  الخام

Total 
  الكلي

2000-01 2,466,788 17,276 531,930 3,015,994 
2001-02 3,197,745 29,172 22,111 3,249,028 

2002-03 3,652,745 22,066 1,945 3,676,759 
2003-04 3,997,016 23,796 - 4,020,806 

2004-05 2,922,125 11,373 182,303 3,115,801 

2005-06 2,588,176 8,934 401,396 2,998,506 

www.psmaonline.com  

   السكر صناعة توزيع 3-9

ناعة تتمركز ّكر الص دةس ة بعي اطق ريفي ي من ب ف ي الغال اب  ف ند والبنج ي الس ن اقليم م

)Punjab و(Sindh، بة وال ة النس يالمئوي تج ف ّي تن اج الكل ن اإلنت غيرة م ة  ص  )NWEP(منطق

 ً يم كانو، سابقا ً ي البنجاب اقل ا د جزئي ن  عتم ّكر م ز الس ى تجهي ؤخراً و، Sindhعل ن م اء لك م انش  ت

ً  هذه لتجع البنجابالنطاق في  ةوحدات واسع   .السلعة من المحافظة مكتفية ذاتيا

اج  ّكرالإنت اط يعدس ً نش ميّ  ا ً موس واحينو. ا ل ب الط دلتعم ً يوم 150 مع    ز، وتجها

رة اآلن  سعةبينما الصناعة لها . على مدار السنة ي كبي كرسحق ف ب الس نقص قص ي ال ذي لتغط  ال

  .حصل مؤخراً 

  توزيع مطاحن القصب حسب المناطق - 8- جدول 

  عدد المطاحن  المنطقة  التسلسل
  38  البنجاب  1
  32  السند  2
3  NWFP 6  
  1  كشمير ازاد  4

  77  المجموع  

www.psmaonline.com  

  Province wise sugar production (In Tonnes) )األطنانب(محافظة حسب السّكر الإنتاج 

 حافظاتانتاج السكر حسب الم -9- جدول 

Province 
 02-2001 03-2002 04-2003 05-2004 06-2005  الوالية

Punjab 
 2,152,175 2,351,102 2,599,490 2,182,330 1,832,228  البنجاب
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Sindh 
 940,959 1,158,674 1,221,268 801,063 1,038,122  السند

NWFP 
 104,611 166,983 176,252 132,407 128,157  الشمالية

TOTAL 2,998,507 3,115,801 3,997,010 3,676,759 3,197,745 

www.psmaonline.com  

 Export Of Sugar, Molasses And Ethyl Alcoholثيلياألكحول الدبس والتصدير السّكر و 3-10
  واقع حركة السكر -10 –جدول 

 Year Quantity (Tonnes) Value (In 000 Rs.) 

S
u

ga
r

 
كر

س
ال

  

2000-01 - - 
2001-02 - - 
2002-03 45,669 627,949 
2003-04 116,175 1,589,210 
2004-05 54,771 1,028,710 

M
ol

as
se

s
 

س
دب

ال
  

2000-01 1,190,012 2,456,573 
2001-02 1,607,380 3,898,800 
2002-03 1,272,630 2,652,975 
2003-04 1,457,283 2,698,964 
2004-05 1,151,431 4,297,617 

E
th

yl
 A

lc
oh

ol
 

ي
ثيل

اال
ل 

حو
لك

ا
  

2000-01 10,061,000 208,082 
2001-02 14,594,000 341,438 
2002-03 16,341,575 342,658 
2003-04 35,921,065 692,840 

2004-05 36,669,688 1,067,445 

www.psmaonline.com 

  

ول الدبس والهناك إمكانية كبيرة لتصدير السّكر و انأعاله،  الجدول يمكن أن يرى من كح

صادرات منتظمة ال تم توضيحه من اندبس من الّضروري أن يذكر هنا كما البشكل خاص . ثيلياأل

  .خالل السنوات القليلة الماضية

بانيا ،، ألمانيا ن هولندا، المملكة المتحدةون الرئيسيوإّن المشتر ا،إس ا وكوري دا . إيطالي هولن

  .الصادرات العاّمة من%  40 بحصةالمشتري األكبر 

  إستيراد السّكر المصفّى 3-11

  Import of Refined Sugar استيراد السكر المصفى
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 استيراد السكر -11- جدول 

Year 
  السنة

Quantity (Tonnes) 
  الكمية بالطن

Value (In 000 Rs.) 
  )روبي 000( القيمة

2000-01 930,142 14,488,243 

2001-02 85,037 1,472,326 

2002-03 8,315 152,746 

2003-04 11,398 188,509 

2004-05 266,707 5,288,976 

2005-06 1,527,322 37,365,929 

www.psmaonline.com  

  تحسين صناعة السكرفرص  3-12

  .تخطيطالو البحث والتطويرحصول السّكر خالل غلة متحسين  -1

  .تحسين في اإلقتناء والخزن لتخفيض الخسائر -2

  .دبس/ إمكانية تصدير السّكر  -3

تخدام الصحيح -4 ناعات لإلس زة ل تطوير الص افة أجه ية بإض واتج العرض ي (لن ل تقط  ,معم

   .يحّسن العائدات/ الذي يمكن أن يكسب ) الخ.... مصنع لوحات

  .البنزينو االيثانولوقود ال تخراجاس -5

  .)bagass (صناعة السّكر مخلفات بإستعمال ءكهرباالتوليد  -6

  عملية تصنيع السكر 3-13

رض  ث يتع بعد عملية القلع والحصاد ينقل الشوندر السكري أوقصب السكر إلى المصنع حي

  :للعمليات التالية

  .يغسل ويقطع إلى قطع مناسبة -1

  ).العصير(يستخلص منه الشراب -2

ر  -3 وية غي يب األحماض العض س لترس بن الكل الج بل راب ويع خانات الش ي س راب ف خن الش يس

س  بن الكل ا ل المرغوبة، وهنا ال بد من التنويه إلى أّن لنوعية الحجارة الكلسية التي يحضر منه

ً  كبير وعامالً  اً دور ا ي الحجارة  مهم رة ف يليكا كبي بة الس ت نس ا كان ب، فكلم ة الرواس ي طبيع ف

  .ة كلما زادت صعوبة إزالة الرواسبالكلسي
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ارة -4 رق الحج د ح اتج عن ك  يتم إشباع الشراب بثاني أوكسيد الكربون الن رن وذل ي الف ية ف الكلس

  .بغية ترسيب هيدروكسيد الكالسيوم الزائد

واد الصلبة  -5 ة الم حات إلزال م المرش د ث ب(يمر الشراب في خزانات التركي باب )الرواس ، وألس

روي تتعلق بالطاقة التصني كل غ ودة بش عية فإّن المرشحات غير قادرة على إزالة المواد الموج

  .في الشراب، هذه المواد الغروية ستشكل الحقاً جزءاً من الرواسب داخل األنابيب

اخر(يتم رفع تركيز الشراب تدريجياً بالتخلص من مائه وذلك فيما يسمى أجسام التبخير  -6 ، )المب

رى، مراحل حيث  6-4وهي تتالف عادة من ى أخ ة إل ن مرحل تمرة م ورة مس يمر الشراب بص

د  د توج ثالً ق ة، فم وط متوازي ا خط ل أو جميعه بعض المراح ون ل د تك   وق

ر ام تبخي ة أجس ة  ثالث ة إزال راء عملي دها إلج ن أح تغناء ع مح باالس ا يس ة مم ة الثاني للمرحل

  .الرواسب عنه

الذي  Vacuum Plans لسكرتتم عملية رفع نسبة التركيز األخيرة ضمن ما يسمى قسم طبخ ا -7

زة . تعمل أجهزته عند درجات حرارة أخفض مع وجود التخلية دة أجه م توجد ع وفي هذا القس

كر ي س رى تعط بخ األخ زة الط ين أّن أجه ي ح ً خام اً منها جهاز إلنتاج السكر األبيض ف اد  ا يع

  .تصنيعه

والي  -8 بخ ح زة الط ور %70عندما يتم التوصل لتركيز كاٍف في أجه اف بلّ ة تض كر ناعم ات س

  .جداً لتكّون نوى للتبلور، وهكذا تتشكل بلورات السكر

ّرادات) المبلورات(تصب محتويات الطبخ إلى أجهزة تكملة التبلور -9 اً الب ث  التي تسمى أحيان حي

  .يتم فيها تبريد الطبخة للحصول على نسبة أعلى من التبلور

يها بلّورات السكر بينما يعاد الشراب حيث تفصل ف) الفارزات(يتم بعدها فرز الطبخة بالنابذات  -10

  .للتصنيع

ه  يجفف السكر، وينخل ويعبأ في أكياس، وإذا كان السكر قادماً من أحد خطوط السكر الخام -11 فإن

   )8،7( الشكل انظر .يعاد للتصنيع
  الخام والطحن عملية تصنيع السكر -  7 -رقم  شكل

  



  45

http://www.nswsugar.com.au  

  نيع السكرالصافيعملية تص - 8-شكل رقم 

  
http://www.nswsugar.com.au  

  الطبقة المتكلسة 3-14

ام ب أجس ل أنابي ي داخ كل بشكل رئيس ن  تتألف الطبقة المتكلسة الصعبة التي تتش اخر م المب

  :المواد التالية

  .مواد عضوية -

  .سيليكات غير قابلة لالنحالل -

  .أمالح الكالسيوم -

ي ي ه كل رئيس يوم بش الح الكلس يوم، : وأم االت الكالس يوم، وأوكس ات الكالس   كربون

  .وسيترات الكلسيوم

ف  ا تختل ر، كم نع آلخ ن مص وتختلف نسبة أمالح الكالسيوم والسيليكات والمواد العضوية م

ام  واد الخ وع الم اختالف ن كر(ب ب س وندر أم قص ية )ش ارة الكلس ة الحج اختالف نوعي ذلك ب ، وك

  .الشروط نفسها من موسم آلخروتختلف في المصنع نفسه ضمن . المستخدمة
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  هل من الممكن تجنب حدوث التكلس؟ 3-15

كل  ع تش ان من ان باإلمك رى إذا ك ي أن ن ن الطبيع ب، م ة الرواس ات إزال ث عملي ل بح قب

  .الرواسب الكلسية أو التخفيف منها

ية  ولقد اقترحت في السابق عدة طرق لتخفيف تشكل طبقة الرواسب، منها الطرق المغناطيس

ة والكهر كل طبق ع تش م تمن ا ل رق أنه ذه الط ب ه ا يعي وتية، إالّ أّن م وق الص ات ف ة والموج بائي

ة  ن عملي تغناء ع الرواسب نهائياً وإنما قامت بتحقيق تخفيف بسيط في سماكتها بحيث لم يمكن االس

التنظيف وإزالة الرواسب بنفس الدرجة والوقت والتكلفة باإلضافة إلى كلفة هذه األجهزة وصيانتها 

  .ستشاراتواال

د ذات  ات تركي دة وخزان كما اقترحت طريقة لتخفيف الرواسب بواسطة تجهيزات تصفية جي

ينات . كفاءة عالية دة تحس ولكن ذلك يسبب زيادة في وقت التدفق، والوقت هو المال، ولقد أدخلت ع

وية، إالّ  واد العض ب الم ى ترس ؤدي إل ا ي اج مم ط اإلنت ة خ ي بداي رارة ف ة الح ع درج ا رف ه  منه أنّ

ي . طويلة مدةألسباب تكنولوجية أخرى قد النستطيع إبقاء العصير أو الشراب في حرارة عالية  وف

ادة افة م ي إض ام وه ى شراب  ”Rexene”السنوات األخيرة اقترحت طريقة جديدة تدعو لالهتم إل

لكالسيوم حيث تبين أّن إضافة هذه المادة ستمنع من جهة تشكل الرواسب نتيجة تفاعلها مع ا. السكر

البقع (وتشكل مادة معقدة ذّوابة، ومن جهة أخرى سوف تمنع ظهور القشور البيضاء  مى ب ي تس الت

Speks ( ف ال التنظي وم بأعم في المنتج النهائي، هذه البقع التي تظهر عادة في المصانع التي ال تق

نيعه، و. بشكل متكرر ادة تص ب إع ع يج ذه البق ر وإّن السكر الذي يحوي كثيراً من ه بب آخ ذا س ه

ة  ذه الطريق ة ه ن قيم ا زاد م رات، ومم ى فت جوهري يدعو للقيام بعملية إزالة الرواسب الكلسية عل

ع  خين، ومن ات التس وتطبيقها أنه مهما كانت تكلفة استعمالها فإّن هذه الكلفة قليلة نتيجة لخفضها نفق

دام نف ف، وانع ب والتنظي ة الرواس ات إزال ن عملي ادة التوقفات، والتقليل م نع وإع ف المص ات توق ق

ردود ة والم ة اإلنتاجي ع الطاق غيله، ورف ام. تش ديرة باإلهتم ادة ج ذه الم ل ه ور تجع ذه األم ل ه . ك

رابات،  ة والش افتها لألغذي دول بإض ن ال ر م ا وكثي ي فرنس تعمالها ف رخيص باس م الت وخاصة أنه ت

  .ولذلك فإّن مقادير ضئيلة من هذه المادة في السكر لن تكون مشكلة

  عملية إزالة التكلس 3-16

  :طرق ممكنة إلزالة أومنع التكلس نستنتج مما سبق أّن هناك ثالث

  .الطريقة الميكانيكية-1

  .حمض -صودا: المعالجة بطريقة-2

  .المعالجة بواسطة الريكسين-3

  الطريقة الميكانيكية إلزالة الطبقة المتكلسة -1
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نيع نظراً ألّن هذه الطريقة تستغرق وقتاً طويالً لذ م التص ا فمن المستحيل القيام بها أثناء موس

  .وال يمكن إجراؤها إالّ بعد إنتهاء الموسم

وال يلجأ، عادة، الستعمال هذه الطريقة إالّ في حالة كون معدل األجور أقل من تكلفة استخدام 

  .المواد الكيميائية الرخيصة

ا عم ت فيه بق أن أجري م يس ي ل اكن الت ة إضافة لذلك فإنه في األم ل نهاي تكلس قب ة ال ة إزال لي

واد  ن الم راً م وي كثي ميكة وتح ة س اكن معين ي أم ية ف ب الكلس ة الرواس ون طبق ابق تك م الس الموس

ذا  ة، وه ة والميكانيكي ة الكيميائي ق المعالج ى تطبي العضوية بحيث تدعو الضرورة في هذه الحالة إل

  .سبب آخر لضرورة إجراء عملية إزالة التكلس على فترات قريبة
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  حمض إلزالة التكلس -المعالجة بالصودا -2

ودا ة بالص دأ المعالج االت  -إّن مب ل األوكس و تحوي ض ه ترات(حم ذوب  )والس ي ال ت الت

ودا ي بالص طة الغل ات بواس ى كربون الحمض إل يوم :ب االت الكالس وديوم+ أوكس ات الص = كربون

وديوم+ كربونات الكالسيوم يوم ، أوكساالت الص ات الكالس ى كربون ي تبق لب، ف ي ص ب كلس كراس

ض رواسب . حين تنحل أوكساالت الصوديوم في المحلول يحل أيضاً بع ودا س كما أّن محلول الص

  .السيليكا

د ذّواب ى كلوري ا إل يوم لتحوله ات الكالس ل كربون ث تنح الحمض حي  :ثم بعد ذلك يتم الغلي ب

يد+ كلوريد الكالسيوم= حمض هيدروكلوريد+ كربونات الكالسيوم ون ثاني أوكس ع األخذ ، الكرب م

تم بعين اال عتبار أّن الحمض يهاجم مادة األنابيب ويحل عدة كيلو غرامات من الحديد في كل مرة ت

  .فيها المعالجة بهذه الطريقة

تخدم المعالجة  زال تس وفيما يلي مثال نموذجي من شركة السكر البريطانية عندما كانت ما ت

  :ر األبيضحمض، والمثال من جهاز طبخ السك -بالصودا

  .الغلي بمحلول الصودا مدة أربع ساعات -1

  .الشطف بالماء -2

  .لمدة ساعة %3-2الغلي بمحلول حمض هيدرو كلوريد تركيز  -3

  .الشطف بالماء مرتين -4

  .إمرار البخار لمدة ساعة -5

ادة  -6 ز وإع ع التركي بخ ورف ة الط راء عملي كر وإج راب الس بخ بش از الط ة جه تعبئ

  .السيء ووجود البقع والقشور الكلسية فيهالسكرالناتج للتصنيع نظراً للونه 

  .ساعة 16والزمن الكلي لهذه العمليات هو 

بحيث ال تزيد  ولقد أدركت شركة السكر البريطانية إقتصادية عمليات إزالة التكلس المتكررة

ن  ون 6-4الفترة بين العمليات ع ة تك ذه الحال ي ه ه ف ابيع، ألنّ ن  أس ة ويمك ية طفيف ب الكلس الرواس

وبذا يتم توفير المال باستخدام قدر أقل من الطاقة في التسخين لبقاء أسطح التسخين . ا بسهولةإزالته

  .نظيفة

وألّن إمكانية تحويل األوكساالت والسترات إلى كربونات تصبح صعبة عندما تكون سماكة  

  .طبقة التكلس كبيرة

  المعالجة بالريكسين -3

الح  ل أم ى تحوي ة عل ذه المعالج دأ ه ة لاليعتمد مب ر القابل ات الكالسيوم غي ى مركب الل إل نح

الل ة لالنح وديوم قابل الح ص ة وأم دة منحل ية معق ودا. كلس ة بالص ين المعالج ال ح ي الح ا ه  -وكم
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عيفة  ة ض ية المتبقي ب الكلس بح الرواس ا تص ل، وإنم حمض فإن المواد العضوية والسليكونية ال تنح

ت ور ال ع وقش إن البق ابقاً ف ا س ا ذكرن قط، وكم نيع وتس ة للتص ي أول عملي اً ف ر دائم   كلس تظه

ى( ة األول ودا) الطبخ ة بالص د المعالج ض -بع ة . حم د المعالج دوث بع ادر الح ك ن ن ذل   لك

ة  د إزال كر بع ن الس ى م ة األول ع الطبخ ة وبي ن تعبئ أثر، ويمك بالريكسين حيث أّن لون السكر ال يت

  .التكلس بهذه الطريقة

ركة ال ن ش وذجي م ال نم ح وفيما يلي مث ادة مل تكلس بم ة ال ة إزال ن عملي ة ع كر البريطاني س

  :الريكسين رباعي الصوديوم

ول -1 ي بمحل ز  Na4 E.D.T.Aالغل ول  %1.4تركي اوي  %0.3ومحل ود ك   ص

  .ساعة 2-1لمدة 

  .مرة 3-2الشطف بالماء  -2

  .ساعات 6الوقت الكلي لهذه العملية هو 

ة ة معالج إن تكلف ة ف ذه  واستناداً لرأي شركة السكر البريطاني يض به كر األب بخ الس زان ط خ

  :عتبار األمور التاليةالطريقة هو أقل من النصف مع األخذ بعين اال

  ).وهي تزيد خمسة أضعاف عن غيرها(كلفة المادة الخام  -1

  .الربح المفقود بسبب التوقف يشكل أكبر جزء من الكلفة -2

اعة -3 ن س ة زم د/كلف ى بع ة األول غ الطبخ زين وتفري ة وتخ بة لتعبئ ل بالنس ة  رج المعالج

  .حمض-بالصودا

ك  اً وذل ة نظري ة المطلوب ن الكمي ين ع ن الريكس ادة م ة بزي تم المعالج ادة أن ت ولقد جرت الع

اهرة  ن ظ ة، لك ى المكلف ة األول ة للطبخ ادة المعالج ة إع لضمان زوال الرواسب الكلسية تجنباً لعملي

ن الممكن استعمال كمية أقل التفكك الكبير للرواسب بهذه الطريقة على شكل قشور وفتاتات تجعل م

  .من الريكسين

حة  إالّ  ب مرش د تركي خة بع طة مض ول بواس دوير المحل ة ت ذه الحال ي ه ن ف ه يستحس   أنّ

  .لعزل الرواسب المعلقة في المحلول) أو خزان تركيد(

  أين نستخدم الريكسين 3-17

  )المباخر(أجسام التبخير -1

تكلس  تم معالجة ال نيع لعل من أصعب النقاط أن ال ت م التص اء موس د انته اخر إالّ بع ي المب ف

ط ن . فق ر م ب أكث ماكة الرواس ة، س ذه الحال ي ه ون، ف د تك وية  3إذ ق واد العض ا الم م وتربطه مل

ة ة . المحترق ق المعالج ى تطبي زة عل ين مي ة بالريكس ة المعالج ون لطريق ن تك ة ل ذه الحال ي ه وف

ائج  -بالصودا تعطيان نت ريقتين س ا الط ث أّن كلت ض حي روري حم ن الض بح م ة، ويص يئة مماثل س
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ائج . تطبيق الطريقة الميكانيكية ولكن بعد المعالجة الميكانيكية فإّن المعالجة بالريكسين تؤدي إلى نت

  .أفضل في إزالة التكلس المتبقي

ت ات الماجنيتي ن جزيئ ة م كل طبق ين تتش ة بالريكس  Magnetite وقد وجد أنّه حين المعالج

ة  )أوكسيد الحديد األسود( د إجراء عملي ه عن ذلك فإن ب، ول ولهذه الطبقة خاصيّة منع تشكل الرواس

نزع التكلس في المرة القادمة سيكون من السهل جداً على محلول الريكسين التغلغل إلى تحت طبقة 

  .التكلس وإزالتها

ن  ة م ر، ألّن طبق ومن هنا يجب عدم التردد في معالجة المباخر بشكل متكرر ومن حين آلخ

نيعية  %20ملم تزيد من كلفة التسخين أكثر من  3بسماكة  التكلس ة التص هذا عدا عن خفض الطاق

االً  وية مج ية والعض ية والسيليس ات الكلس د المركب دما ال تج ّم عن ن ث ة وم ن جه نع م اليومية للمص

للتكلس في المباخر فإنها تتكلس على سطوح أنابيب طبخ السكر والمرشحات، لذلك فإنه عند إجراء 

  .ية المعالجة ألجسام المباخر بانتظام فلن تكون هناك مشاكل تذكر في قسم طبخ السكرعمل

  جهاز وأنابيب أجهزة الطبخ وخاصة األبيض منها-2

ن ال ول م ر محل ز  Na4 E.D.T.Aيعتب ود %5-3بتركي ع الص ز ة الكاوي هم   بتركي

ـ  0.3-0.5% ارب ال رارة لتق ة الح ع درج ب رف دة ويج ة جي ة مئوي 100بداي تم . ةدرج م ي وإذا ل

رارة  تعمال ح ة  80-70التوصل إلى هذه الدرجة فيمكن اس تعمال التخلي ع اس ن م ة ولك درجة مئوي

  .ليسهل تساقط الرواسب

ل ) 1المثال في الملحق (ويمكن متابعة العملية باستخدام الطرق التحليلية  اء التفاع د انته وعن

دة  تمر لم ائق 10اس اترك ا. دق ل ف ذر التحلي ن إذا تع دة ولك تمر لم ان يس طف  2.5لغلي ّم اش اعة ث س

  .بالماء مرتين وافحص

الي رقم الت ة ال د معرف ن المفي تكلس : وم طح م ى س ب عل و أّن وزن الرواس   وه

طن على افتراض أّن كثافة الرواسب بحدود  2.5ملم هو بحدود  1متر مربع بسماكة  1000مقداره 

  .3سم/غ 2.3

  رىـن أخـأماك -3

ة الم - ف أقمش ن تنظي تعمال يمك افي باس ى المص ا عل ي أماكنه ي ف ى وه اح حت افي بنج ص

ادة الريكسين تخدم ع اء المس ور الم ض كل ببه حم ك أّن . الذي اليسبب تلفاً لها كما يس ى ذل ف إل أض

  .أبخرة حمض كلور الماء تسبب التآكل والتخرش لمعدن المصافي على عكس الريكسين

افي  - ل والمص ارزات والغرابي ف الف ي كما يمكن تنظي ي ف ين وه تعمال الريكس دّوارة باس ال

م أّن  ع العل ض، م تعمال الحم ّراء اس ن ج ادة م يبها ع ذي يص ف ال رض للتل ا دون أن تتع أماكنه

ل  و إالّ لجع ا ه ب م خين األنابي اخن، وأّن تس ول الس س أداء المحل ه نف ين ل ارد للريكس ول الب المحل

  .التكلسات تتساقط
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ادة  كما أنه من السهل جداَ تنظيف أنابيب - تم ع ك ي السخانات بمحلول الريكسين وإن كان ذل

  .ألن التكلسات هنا تصبح سهلة السقوط واإلزالة. بالطرق الميكانيكية

ي  تمرار ف ن االس ن الممك ه م اً فإن الً روتيني ين عم ة بالريكس بح المعالج فيما بعد وعندما تص

ب المعالجة إلزالة التكلس بالكامل ومعرفة النقطة النهائية النتهاء  تنفاده لتجن ين واس ول الريكس محل

ريطة  الخسارة والتكلفة في المعالجة، لذلك ينصح عادة باستعمال محلول ريكسين سبق استخدامه ش

  .أن يكون قد فقد فعاليته تماماً قبل استخدام محلول ريكسين جديد

رامج لض يعدّون ب إنهم س ين ف تعمال الريكس تكلس باس ة ال ى إزال ون عل اد الفني دما يعت خ وعن

دى  اوي ل ود الك ين والص ن الريكس ات م افة كمي ع إض ر م زان آلخ ن خ تكلس م ة ال ول إزال محل

ود  ن الص ا م استهالكها، وفي النهاية التخلص من المحلول بالطريقة نفسها التي كانوا يتخلصون به

  .الكاوي والتي كانوا يستخدمونها في السابق

  وثـــالتل 3-18

ل  E.D.T.Aمن المعروف جيداً أّن الـ  موافق عليه كمادة تضاف لألغذية كما يستخدم كحام

ه  ة من ات قليل ن كمي تخلص م ة ال للمعادن المستخدمة كأغذية دقيقة، وليس هناك أي ضرر من عملي

  .تستخدم إلزالة التكلس من أحد معامل السكر

  نظام خزان التغذية 3-19

ول الري ة لمحل زان تغذي تخدام خ ي اس ام وه دعو لالهتم ة ت اك إمكاني ن هن ث يمك ين حي كس

ذي  PHالمحافظة على تركيز المحلول ودرجة الـ  فيه بشكل آلي، ويمكن ضخه إلى خزان الطبخ ال

ذلك ة ل ت الحاج ا دع تكلس كلم ة ال ى إزال اج إل ل . يحت ا يفض ة، كم ة اإلعتيادي ة بالطريق تم العملي وت

بق أن استخدام ضخ التدوير وتصفية الرواسب الكلسية وذلك لتقليل نسبة استهالك الر ا س يكسين كم

  .بينا

  :التسميد بدل الطرح 3-20

ى  تخدم حت تكلس المس ة ال ول إزال زين محل ّم تخ ة، أو إذا ت ّزان التغذي ام خ تخدام نظ إذا تّم إس

تكلس،  ن ال ة م نع خالي ات المص خانات وغالي ب وس زة وأنابي ة أجه ون كاف دما تك ة الموسم عن نهاي

ث ميد، حي راض التس ول ألغ ز  فيمكن استخدام المحل ع تركي بخ لرف زة الط د أجه ن استخدام أح يمك

ي  ادن الت ذه المع المحلول مع إضافة بعض المعادن الضرورية إليه كالمغنزيوم والحديد وغيرها، ه

ر  تحتاجها النباتات بصورة عامة والشوندر بصورة خاصة بنسب ضئيلة جداً تدعى بأسمدة العناص

تعمال PHولتعديل درجة . الصغرى ن اس فور المحلول يمك ض الفوس و . حم دة كيل تخدام ع وإّن إس

ره  كري أو غي وندر الس ن الش ار م اج الهكت ن إنت غرامات من أسمدة العناصر الصغرى هذه تزيد م

  .من الزراعات

انع  مادية مص ادة س ين كم ة الريكس تكلس بطريق ة ال ات إزال ع مخلف ادة بي وض إع ا تع وربم

  .السكر عن تكلفة إزالة التكلس
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  ةــيليرق التحلــالط 3-21

  المعايرة بواسطة محلول كاشف -أوالً 

داً  ون ج ر متل ول غي ون المحل ة ك اً . تستخدم هذه الطريقة في حال ول متلون ان المحل ا إذا ك أّم

  . PHستخدام طريقة المعايرة بجهاز الـ افينصح ب

  :الكواشف الالزمة

ملل  15في  Erio crome blackغ من إيريو كروم بالك 0.2أذب : محلول كاشف إيريو -

  .ملل كحول إيتيلي مطلق 5و Tri ethanol amineتري إيتانول أمين

ك  5.5أذب : محلول منّظم - ول  35غ من كلور األمونيوم في الماء وأضف بعد ذل ل محل مل

  .ملل 100أمونيا مركزة، وأكمل الحجم حتّى 

والي  10يؤخذ : طريقة المعايرة - دد بح ة وتم ن العين اء الم 100ملل م ن الم ل م ّم مل ر ث قط

  .ملل محلول منّظم ونقطتين من المحلول الكاشف 5تضاف 

اء ات التوتي ول كبريت اير بمحل ار  Zn SO4 ونع ن  0.01عي ون م ر الل ى يتغي امي حت نظ

  .البنفسجي إلى األزرق الصافي

 ً   بإستخدام إليكترود الكالسيوم PHالمعايرة بواسطة مقياس الـ  -ثانيا

والي ملل من العينة و 10يؤخذ : الطريقة دد بح رود  50تم تخدام إليكت اء مقطر، وباس ل م مل

ـ  ة ال ديل درج تم تع ى  PHالزجاج وإليكترود الكاموميل ي اوي  12إل اس ك ول بوت تخدام محل  1باس

يوم )نقطة نقطة(نظامي  ور الكالس ول كل اير بمحل يوم وع ، استبدل إليكترود الزجاج بإليكترود كالس

ذ  2أضف . نظامي 0.01 رة وخ ع ملل في كل م ارن م ولط، وق الميللي ف ائي ب د الكهرب راءة الجه ق

  .في المحلول المعاير E.D.T.A: حتى تعلم نسبة الـ E.D.T.A: قراءات لتركيز معلوم للـ

  عينة البحث  3-22

ً  قطاع تم اختيار عدد محدد من المصانع من     ا كر وفق ناعة الس ار لشروط ص انع  اختي المص

ن يتوفر فيها امكانية تطبيق تحلي التي ر م ود اكث غيلي ووج ل كعمر تش ى األق ات عل ف البيان ل مغل

ث  .منتج لضمان مستوى عادل في األداء بين المصانع ة البح ون حجم عين نعاً 12تقرر أن يك مص

ويعتبر حجم العينة مناسباً نظراً ألن البيانات المطلوبة . من حجم مجتمع البحث% 38.5وهذا يمثل 

ة ات فعلي ي بيان ة ه ذه الدراس ي ه ات . ف ذه البيان ى ه ول عل م الحص د ت   وق

تان  رف باكس وفقاً لنموذج محدد قياسي عالمي عن طريق التقرير الصادر من قسم االحصاء مص

  . العام

  . 2006 الى 2001 وبناًء على ذلك تم جمع البيانات الالزمة خالل السنين من

  تحديد المدخالت والمخرجات  3-22-1
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اتها أيضا عند تطبيق أسلوب تحليل مغلف البيانات هو ومن الجوانب المهمة التي يجب مراع

ي  ة ف ب وعدد الوحدات الداخل ن جان دخالت والمخرجات م عملية التوازن بين العدد اإلجمالي للم

ي التق. يم من الجانب اآلخر يالتق ة ف ون عدد الوحدات الداخل وازن أن يك ذا الت ة يويتطلب ه يم ثالث

وازن ]. 13[مخرجات أضعاف العدد اإلجمالي للمدخالت وال ل الت ة عام ذه الدراس ي ه وفر ف وقد ت

ار  م اختي ث ت وب حي د 35المطل نعاً اعتم ا  مص نعاً  12منه يم(مص ي التقي دات ف دد الوح   ) ع

  ). مخرجات3مدخالت، 3( 6والعدد اإلجمالي للمدخالت والمخرجات هو

زا  دخالت والمخرجات مرتك ة الم ل لمجموع ً يعتبر االختيار األمث ا ي تط مهم لوب ف ق أس بي

ائج ى النت ؤثر عل ك ي ات الن ذل ف البيان ل مغل   ). Cubbin&Tzanidakis,1998(تحلي

دخالت مول الم ي ش ات ه دخالت والمخرج ل الم ار لعوام ة االختي ي عملي رق ف ل الط ن أفض  وم

ات ]. 36[والمخرجات في المجال  دخالت والمخرج ل الم ة عوام رض مجموع ث بع ام الباح ذا ق ل

ي ه ا ف م اختياره ي ت اد الت ال االقتص ي مج راء ف ن الخب ة م ى مجموع ة عل   ذه الدراس

  . والمال واالدارة 

ي  ة ف ات التطبيقي ض الدراس ى بع تنادا إل كر واس اع الس انع قط ة لمص ة مستفيض وبعد دراس

وهناك بعض الشروط الواجب توفرها في . قياس الكفاءة النسبية وفقاً ألسلوب تحليل مغلف البيانات

  -:وهي كما يلي )Bowlin, 1988, p 19(هذا ما يؤيده ا لمدخالت والمخرجات و

ودي بيجب توفرعالقة س -1 دخالت ي ادة الم ى ان زي ات بمعن دخالت والمخرج ين الم بية ب

  .الى زيادة المخرجات

 .ان تكون المدخالت والمخرجات من تلك التي تعكس نشاط المعمل او المنشأة -2

 .ة للمراقبة ودقيقةان تكون البيانات الخاصة بالمدخالت والمخرجات قابل -3

  : توصل الباحث إلى تحديد المدخالت والمخرجات التالية على ما تقدم وبناءً 

  

   Inputالمدخالت  3-22-1-1

 at cost Fixed Assets )باكستانية روبية(االصول الثابتة بسعر الكلفة  -1

  Total capital employedجمالي رأس المال إ -2

  Cost of salesكلفة االنتاج -3

  

   Outputالمخرجات  3-22-1-2

 gross sales اجمالي المبيعات -1
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   production cane crushingاالنتاج من القصب المسحوق  -3

 sugar productio االنتاج من السكر -3

امج ة البحث باستخدام برن ى عين ات عل ف البيان ل مغل ق أسلوب تحلي م تطبي د ت  ]DEAP]52 وق

data envelopment analysis program  
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  المعامل عينة البحث مع الترقيم المعتمد في البحثاسماء  -12-جدول رقم 
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Ref:STATE BANK OF PAKISTAN( STATISTICS AND DWH DEPARTMENT) 
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  FA1 للمعمل المدخالت والمخرجات -13-رقم  جدول
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 years  M Rs M Rs M Rs M Rs ton ton رقم المعمل
FA 1 2001 1 143.8 371.8 581.5 579.4 206696 16275 

FA 1 2002 2 172.9 386.3 954.6 1068.2 381071 30006 

FA 1 2003 3 113.5 438.1 778.7 822.3 293349 23098 

FA 1 2004 4 166.1 0 558.8 637.7 227494 17913 

FA 1 2005 5 172.9 493.8 543.2 615.3 219503 17284 

FA 1 2006 6 665.4 1000.3 868.8 901.8 310099 24391 

Ref:STATE BANK OF PAKISTAN( STATISTICS AND DWH DEPARTMENT) 

  FA2المدخالت والمخرجات للمعمل  -14-جدول رقم 
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 years  M Rs M Rs M Rs M Rs ton ton المعمل
FA 2 2001 7 421.2 873.5 818.9 835.9 580880 47226 

FA 2 2002 8 482.4 893 1342.7 1522.8 1058217 86034 

FA 2 2003 9 436.5 926.9 682.4 682 473932 38531 

FA 2 2004 10 721.2 1282.5 1538.7 1622.5 1127500 91667 

FA 2 2005 11 911 1723.4 1187.2 1414 982610 79887 

FA 2 2006 12 1733.5 2560.7 1305.5 1360.8 909560 73818 

Ref:STATE BANK OF PAKISTAN( STATISTICS AND DWH DEPARTMENT) 
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  FA3 المدخالت والمخرجات للمعمل -15-جدول رقم 
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 years   M Rs M Rs M Rs M Rs ton ton  رقم المعمل

FA 3 2001 13 717 1443.7 2628.3 2928.5 311474 32111 

FA 3 2002 14 472.7 1547.1 1108.6 1114.2 118506 12217 

FA 3 2003 15 847.3 1601.3 1801.2 1811.5 192671 19863 

FA 3 2004 16 1839.4 3249.3 716.7 857.7 91225 9405 

FA 3 2005 17 2217.3 4065.4 3099.3 3307.4 351774 36265 

FA 3 2006 18 2554 5411.1 6778 7262.9 722124 74330 

Ref:STATE BANK OF PAKISTAN( STATISTICS AND DWH DEPARTMENT)  

  FA4 المدخالت والمخرجات للمعمل -16-جدول رقم 
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 years  M Rs M Rs M Rs M Rs ton ton المعمل

FA 4 2001 19 432.9 991.2 1733.4 1904.9 4233 42331 

FA 4 2002 20 253.4 1001.1 691.2 657.9 1462 14620 

FA 4 2003 21 159.8 1001.9 1604.3 1621.5 3603 36033 

FA 4 2004 22 190.3 1009 1052.8 1123 2496 24956 

FA 4 2005 23 251.7 1018.1 1255 1323.5 2941 29411 

FA 4 2006 24 340.9 1035.5 2521.8 2795 4871 56041 
Ref:STATE BANK OF PAKISTAN( STATISTICS AND DWH DEPARTMENT) 
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  FA5 المدخالت والمخرجات للمعمل -17-جدول رقم 
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 years   M Rs M Rs M Rs M Rs ton ton رقم المعمل

FA 5 2001 25 1075 1580.4 983.8 1043.9 408141 78489 

FA 5 2002 26 1066.7 1580.1 1560.7 1848.5 722722 138985 

FA 5 2003 27 755.4 1587.2 1454.7 1581.3 618253 118895 

FA 5 2004 28 824.9 1633.3 1745.1 1867.8 730268 140436 

FA 5 2005 29 778.5 1660.5 1348.6 1568 613053 117895 

FA 5 2006 30 569.5 1683.5 1092.9 1091.1 424000 82000 
Ref:STATE BANK OF PAKISTAN( STATISTICS AND DWH DEPARTMENT) 

  FA6المدخالت والمخرجات للمعمل  -18-جدول رقم 
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 years   M Rs M Rs M Rs M Rs ton ton المعمل

FA 6 2001 31 130.8 497 603.8 575.2 240732 21304 

FA 6 2002 32 288.3 506.2 960.7 1201.7 502934 44507 

FA 6 2003 33 276.9 547.9 599.3 705.9 295432 26144 

FA 6 2004 34 329.9 584.8 1097.4 1235.4 517038 45756 

FA 6 2005 35 459.1 726.7 1079.1 1324.4 554286 49052 

FA 6 2006 36 433 778 1043.2 1153.2 437776 38655 

Ref:STATE BANK OF PAKISTAN( STATISTICS AND DWH DEPARTMENT) 
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  FA7المدخالت والمخرجات للمعمل  -19-جدول رقم 

نة 
لس

ا
 

مل
مع

 ال
سل

سل
ت

 

ما
اج

ال
لم

س ا
را

ي 
ل

  
T

ot
al

 C
ap

ita
l e

m
p

lo
ye

d
 

عر
بس

ة 
ابت

الث
ل 

صو
اال

 
فة

كل
ال

 F
ix

e
d 

A
ss

et
s 

A
t 

C
os

t
 

فة
كل

ي 
مال

اج
 

ج
نتا

اال
 C

os
t 

of
 S

a
le

s
 

G
ro

ss
 S

a
le

s 
ت

عا
مبي

 ال
ي

مال
اج

 
 

ب
ص

الق
ق 

سح
ج 

نتا
ا

 

كر
 س

ج
نتا

ا
 

   

ل 
دخ

م
1

 

ل 
دخ

م
2

 

ل 
دخ

م
3

 

ج 
خر

م
1 

ج 
خر

م
2 

ج 
خر

م
3 

 years   M Rs M Rs M Rs M Rs ton ton المعمل

FA 7 2001 37 428.3 1095.9 1514.3 1676.8 410840 47772 

FA 7 2002 38 296.1 1165.1 1144.6 1303.3 319327 37131 

FA 7 2003 39 778.7 1275.2 1628.6 1926 471897 54872 

FA 7 2004 40 1536.8 1678.2 1639.3 2057.5 504117 58618 

FA 7 2005 41 2376.5 3138.7 2549.2 3194.3 782649 91006 

FA 7 2006 42 3508.3 3883.7 5336.8 6489.8 1313812 152256 
Ref:STATE BANK OF PAKISTAN( STATISTICS AND DWH DEPARTMENT) 

  

  FA8المدخالت والمخرجات للمعمل  -20-جدول رقم 
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 years   M Rs M Rs M Rs M Rs ton ton المعمل

FA 8 2001 43 83.2 814.7 454.6 483.1 193583 17131 

FA 8 2002 44 -16.1 826.3 758.6 771.2 309027 27348 

FA 8 2003 45 320.7 831 705.5 764 306142 27092 

FA 8 2004 46 601.9 1275.5 663.3 610.5 244633 21649 

FA 8 2005 47 485.1 1378.7 654.1 639.5 256254 22677 

FA 8 2006 48 372.3 1313.3 820.4 850.7 329855 29119 
Ref:STATE BANK OF PAKISTAN( STATISTICS AND DWH DEPARTMENT) 
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  FA9المدخالت والمخرجات للمعمل  -21-جدول رقم 
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 years   M Rs M Rs M Rs M Rs ton ton المعمل

FA 9 2001 49 333.7 657.5 655.7 669.9 306165 26168 

FA 9 2002 50 551.1 922.5 930 1067.8 488018 41711 

FA 9 2003 51 591.7 872.3 874.5 908.6 415259 35492 

FA 9 2004 52 538 929.1 847.9 947.4 432991 37008 

FA 9 2005 53 649.2 985.8 838.9 974.1 445194 38051 

FA 9 2006 54 1110.6 1617.2 900.3 1037.9 396044 33860 
Ref:STATE BANK OF PAKISTAN( STATISTICS AND DWH DEPARTMENT) 

  

  FA10المدخالت والمخرجات للمعمل  -22-جدول رقم 
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المعملرقم   years   M Rs M Rs M Rs M Rs ton ton 

FA 10 2001 55 220.4 704.5 698.3 766.1 265508 27657 

FA 10 2002 56 271.2 762.8 515.7 525.1 181984 18957 

FA 10 2003 57 135.3 765.7 588.4 600.3 208046 21671 

FA 10 2004 58 198.8 557 768.4 788.7 273340 28473 

FA 10 2005 59 228.6 790.9 614.6 595.4 206348 21495 

FA 10 2006 60 222 792.1 939.6 1049.5 325087 33886 
Ref:STATE BANK OF PAKISTAN( STATISTICS AND DWH DEPARTMENT) 
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  1FA1المدخالت والمخرجات للمعمل  -23-جدول رقم 
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المعملرقم   years   M Rs M Rs M Rs M Rs ton ton 

FA 11 2001 61 461.5 982.8 1241 1282.4 603163 54339 

FA 11 2002 62 601.8 1017.9 1308.7 1591.2 748403 67424 

FA 11 2003 63 467.5 1051 908.8 963.7 453266 40835 

FA 11 2004 64 778 1197.6 1118.5 1214.1 571039 51445 

FA 11 2005 65 2281.7 2825.2 2223.9 2462.2 1158069 104331 

FA 11 2006 66 2659.2 3560.9 3068.3 3460.5 1442275 130015 
Ref:STATE BANK OF PAKISTAN( STATISTICS AND DWH DEPARTMENT) 

  

  FA12المدخالت والمخرجات للمعمل  -24-جدول رقم 
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المعملرقم   years   M Rs M Rs M Rs M Rs ton ton 

FA 12 2001 67 224.8 132.9 131.1 107.6 18368 1185 

FA 12 2002 68 214.6 133 164.8 150.9 25759 1662 

FA 12 2003 69 214.6 130 186.8 188.8 32229 2079 

FA 12 2004 70 218.9 118.5 418.2 430.1 73420 4737 

FA 12 2005 71 246.6 118.8 178.4 201.9 34465 2224 

FA 12 2006 72 220.8 116.6 44.3 19.7 7604 488 
Ref:STATE BANK OF PAKISTAN( STATISTICS AND DWH DEPARTMENT) 

  

  نتائج الدراسة: الفصل الرابع
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  ةـــــالمقدم

ات  ف البيان ل مغل لوب تحلي تخدام اس اع اس    Data Envelopment Analysisش

نع  دات ص ف وح بية لمختل اءة النس يلس الكف يم ةق الي لتقي رنا الح ي عص ع ف اق واس ى نط   عل

اطات المتشابهة ) DMU,S(القرار  الم وللنش ب دول الع ي اغل ة ف عة ومختلف اطات واس لتشمل نش

  .بشكل خاص

ع ات يتمتم ات مفتوحة  والسبب وراء ذلك يعود الى كون اسلوب تحليل مغلف البيان بإمكاني

دخالت  ين الم دة ب ة المعق ة العالق ك لطبيع رى، وذل ات االخ ع التطبيق ة م ر ممكن تخدام غي لالس

ددها  ان ع ا ك ين المدخالت والمخرجات مهم والمخرجات،حيث ينتج هذا االسلوب تحليل العالقة ب

حيث الوحدات وطبيعتها ، كما انه ينتج التعامل مع مدخالت ومخرجات لها طبيعة غيرمتجانسةمن 

ممثلة بمنتجات  اي ممكن ان تكون المدخالت بالعملة المحلية مع عددالعاملين والمخرجات ،)النوع(

ة  ة بالكمي دد(مقاس و الع الطن ه نالحظ) ب ارة اخرىس ثالً،اي بعب ي  م ات الت دخالت والمخرج ان الم

  .اعتمدها الباحث كانت ذات طبيعة مختلفة

اءة لقط ناعةفي هذا البحث تم حساب الكف اع ص تان،وهو قط ي الباكس ع ف ناعي واس  اع ص

ث  ن حي ة م ات المطلوب وفر البيان ناعية ولت ات الص ر القطاع اني اكب ر ث ث يعتب ه حي كر ألهميت الس

نة  ام لس تان الع رف باكس نوي لمص ر الس ي التقري ذي  2006المدخالت والمخرجات كما جاء ف وال

  .شمل الخمسة سنوات السابقة 

دخالت  مل الم ل ش ث  والتحلي ة البح ن عين ل م ل معم ات لك م (والمخرج دول رق    )24—13ج

  :كما يلي

  :المدخالت وتتمثل ب -اوالً 

  ).ربية باكستانية(إجمالي رأس المال  -1

 ) .ربية باكستانية(األصول الثابتة بسعر الكلفة  -2

 ) .ربية باكستانية(اجمالي كلفة اإلنتاج  -3

 ً   :المدخالت وتتمثل ب  -ثانيا

  ).باكستانية ربية(اجمالي المبيعات  -1

 .اإلنتاج من القصب المسحوق بالطن  -2

  .االنتاج من السكر بالطن -3

ت  تخدام ) 2006-2001(وتم احتساب الكفاءة لكل معمل من عينة البحث للسنوات الس باس

رات  دد المتغي ان ع ا ك ائج ادق كلم ي نت ذي يعط ات ال ف البيان ل مغل لوب تحلي دخالت (اس الم
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شمول جميع المدخالت والمخرجات ودقة النتائج كذلك تكون  اكثر، اي بعبارة اخرى) والمخرجات

ة  اكثر موثوقية كلما كان عدد الوحدات ن المعادل ابه م ن حس دات ممك دد الوح اكثر والحد االدنى لع

  :التالية

  ) 1984 تشرنز وآخرون( X 3) المخرجات+المدخالت = (عدد الوحدات 

   72هو  وعدد الوحدات في البحث ويمثل الحد االدنى X 3 = 18) 3+3= (عدد الوحدات 

ات  ات(وتم ادخال البيان دخالت والمخرج داول ) الم ا وردت بالج ل  24 -13كم ي تمث والت

و باستخدام البرنامج الخاص بتحليل اسلوب تحليل مفلف البيانات تم حساب . واقع حال عينة البحث

  :مايلي

   .لثابتة وعوائد الحجم المتغيرة، لعوائد الحجم ا DEA مؤشر الكفاءة الكفاءة الفنية لنماذج -1

دخالت  -2 يض للم يم التخف يض وق بة التخف مستويات التحسين المطلوبة للمعامل حيث تم تحديد نس

 DEAونسب الزيادة وقيمها للمخرجات لكال النموذجين السلوب 

 DEAحساب الكفاءة الحجمية لكال النموذجين السلوب  -3

 حساب الغلة هل هي متزايدة ام متناقصة -4

 المعامل المرجعية للمعامل غير الكفوءةتعيين  -5

 :ليةاوتم حساب النسب المتاحة لنقاص المدخالت وزيادة المخرجات من قبل الباحث من المعادلة الت -6

  )مؤشر الكفاءة النسبية -1 =النسبة المتاحة ( 

  .تتضمن ما جاء اعاله )24 - 13( والجداول 

  تحليل نتائج اسلوب تحليل مغلف البيانات
ت وفر اس دي ي تفي يلية الت ات التفص ن المعلوم د م ات العدي ف البيان ل مغل لوب تحلي  خدام اس

  :وهي, عملية تقييم االداء  متخذي القرار في

  .الكفوءة وغير الكفوءة) الوحدات(تحديد المعامل  -1

 .تحديد مقدار عدم الكفاءة في الوحدات غير الكفوءة  -2

 .تحديد مصادر عدم الكفاءة في الوحدات غير الكفوءة -3

 .لكل من الوحدات غير الكفوءة) reference set(المرجعية ) الوحدات(تحديد المعامل  -4

 .تحديد نسبة استغالل الموارد المتاحة -5

 .تحديد الكميات المستهدفة من المدخالت والمخرجات -6

 .تحديد الحجم االمثل للوحدات -7

ف  باسلوب تحليل deapوتم الوصول الى مؤشرات الكفاءة من خالل توظيف برنامج  مغل

لوب  اذج الس  deaالبيانات على البيانات الخاصةعلى عينة الدلراسة، ومن خالل استخدام اربعة نم
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التوجيه االدخالي ذي عوائد الحجم الثابتة والمتغيرة، ونموذج التوجيه االخراجي ذي عوائد  نموذج:

في مدخالت ومخرجات  لمتخذ القرار للتحكم الحجم الثابتة والمتغيرة، وهذا االمر يتيح مرونة عالية

  :العملية االنتاجية، وتم التوصل الى االتي

  2001لسنة  FA1المعمل  -1-نتائج المعمل تسلسل  4-1

  )1: تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االدخالي -25 - جدول 
 FA 1: رقم المعمل 
 2001 : سنة التقويم

 كفاءة الحجميةال عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.848 0.969 0.822 درجة الكفاءة

 
 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم القيم الحقيقية المتغيرات

  206696 241068 206696 اجمالي المبيعات
 متزايدة 16367 21333 16275 االنتاج من القصب
  587 579 579 االنتاج من السكر
 irs 563 478 582 اجمالي راس المال

  360 296 372 االصول الثابتة بسعر الكلفة
  139 118 144 اجمالي كلفة االنتاج
  44 3 69 72 32 44  المعامل المرجعية

  0.03 0.18  النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  نموذج التوجيه االدخالي -4-1-1

 )25( ا يتضح من الجدولغيركفوء في كال النموذجين كم -1-تسلسل  تشير النتائج بان المعمل

در  اً يكون قادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيره، ويجب ان اج الق ى انت عل

تخدام ات باس ن المخرج ق م الي المتحق و% 97و  % 82 الح ى الت دخالت اعل ن الم ط م لي، فق

وء ون كف ى يك وفرةاً المستخدمة حت اص المدخالت المت ن انق ر يمك ى اخ بة  هلدي ، وبمعن  %18بنس

هي  1والمعامل المرجعية للمعمل . على التوالي مع االبقاء على القدر الحالي من المخرجات% 3و

وتبين الكفاءة الحجمية ان نسبة  .69،72، 44،3 والمعاملفي عوائد الحجم الثابت  32،44المعامل 

المتزايدة ترشدنا الى ان فقط، وكما ان غلة الحجم % 84.8هي  1استغالل الموارد المتاحة للمعمل 

، كما ان مؤشر الكفاءة الحجمية يرشدنا تحتاج الى زيادة اقل في المدخالتكل زيادة في المخرجات 

  . 1في المعمل  %5.2 الى ان هناك امكانية للتوسع بنسبة

  )1 :تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي - 2 6 - جدول 

  FA 1 :رقم المعمل 
  2001 : التقويم سنة

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.877 0.938 0.822 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 618 579 144 اجمالي المبيعات

  متزايدة 220441 206696 372 االنتاج من القصب
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   17396 16275 582 نتاج من السكراال
   144 144 579 اجمالي راس المال

   372 372 206696 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   582 582 16275 اجمالي كلفة االنتاج
   69 3 44 72 4  32 44   المعامل المرجعية

    0.06 0.17    لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  االخراجي نموذج التوجيه 4-1-2

د  غيركفوء في -1-تشير النتائج بان المعمل تسلسل  ي عوائ ي سواء ف نموذج التوجيه االخراج

دول  ن الج رة، وم م المتغي د الحج ي عوائ ة ام ف م الثابت اءة ) 26(الحج رات الكف ت مؤش ث كان حي

و% 94، % 82.2 ى الت لاعل ون المعم ي يك ه لك ي ان ا يعن وء 1 لي، مم ة  اً كف ادة كمي ن زي د م الب

ة % 17.2المخرجات بنسبة  م الثابت د الحج رة،% 6في عوائ م المتغي د الحج ي عوائ راض  ف ع افت م

تغالل  بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي ا ان الكف ة، كم ب المتاح ى النس دخالت عل تويات الم مس

ي  دخالت ه بة %87.7الم ع بنس ة للتوس اك امكاني م  12.3% اي ان هن ة الحج ا ان غل ط ، وكم فق

  دنا الى ان كل زيادة في المخرجات تحتاج الى زيادة اقل في المدخالت ، المتزايدة ترش

  2002 لسنة FA1 المعمل - 2 –نتائج المعمل تسلسل  4-2

  )2 :تسلسل المعمل( االدخالي مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 27 -جدول رقم 

  FA 1 :رقم المعمل 
  2002 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية جم المتغيرةعوائد الح عوائد الحجم الثابت 

 1 1 1 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 ثابتة 1068 1068 1068 اجمالي المبيعات

   381071 381071 381071 االنتاج من القصب
   30006 30006 30006 االنتاج من السكر
   173 173 173 اجمالي راس المال

   386 386 386 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   955 955 955 اجمالي كلفة االنتاج
   2 2    المعامل المرجعية

   0 0 0  النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  )2 :تسلسل المعمل(مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي  - 28 -جدول رقم 

  FA 1 :رقم المعمل 
 2002 : ويمسنة التق

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 1 1 1 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 ثابتة 1068 1068 1068 اجمالي المبيعات

   381071 381071 381071 االنتاج من القصب
   30006 30006 30006 االنتاج من السكر
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   173 173 173 اجمالي راس المال
   386 386 386 االصول الثابتة بسعر الكلفة

   955 955 955 اجمالي كلفة االنتاج
   2 2   المعامل المرجعية

   0   0   لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

ل) 27(من الجدول  اءة المعم ر كف ل 2 يشير مؤش ذا المعم ى ان ه وذجينك ال ال النم ي ك وء ف  ف

د لدي %100 حيث حصل على مؤشر كفاءة رات ه ،كما ان هذا المعمل اليوج ة ومتغي وارد فائض م

ي  راكدة ، وهذا يعني ان هذا المعمل استهلك كل المدخالت المتاحة لديه في انتاج القدر الحالي الفعل

  .ل وصل الى حجمه االمثلوايضا يشير مؤشر الكفاءة الحجمية الى ان هذا المعم. من المخرجات 

ل )28( كذلك يوضح الجدول وء 2 ان المعم وذج %100 كف ي نم ي ف ه االخراج ث  التوجي حي

  .بافضل ما يكون لتحقيق المخرجات  استخدم المدخالت المتاحة

  2003 لسنة FA1 المعمل - 3 –نتائج المعمل تسلسل  4-3

  )3 :تسلسل المعمل( ياالدخال مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 29 -جدول رقم 

  FA 1 :رقم المعمل 
 2003 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.953 1 0.953 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 822 822 822 اجمالي المبيعات

 متزايدة 293349 293349 293349 القصب االنتاج من
   23098 24727 23098 االنتاج من السكر
   114 108 114 اجمالي راس المال

   438 418 438 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   779 742 779 اجمالي كلفة االنتاج
   3 2 24 44 32   المعامل المرجعية

    0 0.05    النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  نموذج التوجيه االدخالي 4-3-1

بنسبة  مما يعني فائضا في المدخالت غير كفوء في نموذج عوائد الحجم الثابت هذا المعمل

م 32، 44،  24، 2 لهذا المعمل هي والمعامل المرجعية 5% د الحج ي عوائ رة وهو كفوء ف  المتغي

الحجم  لكي تحقق %5للتوسع هي  ليلةق ان هناك امكانية ويبين مؤشر الكفاءة الحجمية )29( جدول

  . االمثل
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  نموذج التوجيه االخراجي 2 -4-3

  )3 :تسلسل المعمل(مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي  - 30 -جدول رقم 

  FA 1 :رقم المعمل 
 2003 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.953 1 0.953 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 822 822 822 اجمالي المبيعات

 متزايدة 293349 293349 293349 االنتاج من القصب
   23098 23098 23098 االنتاج من السكر
   114 114 114 اجمالي راس المال

   438 438 438 لفةاالصول الثابتة بسعر الك
   779 779 779 اجمالي كلفة االنتاج
   3 2 24 44 32   المعامل المرجعية

   0  0.05    لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

ل ة 3 المعم م الثابت د الحج ي عوائ ا ف م المتغيرة،ام د الحج ي عوائ وء ف ادة  كف ب زي فيج

ة % 95 الحجمية حتى تكون كفوءة وبلغت الكفاءة %5 المخرجات بنسبة اك أمكاني مما يعني ان هن

  ).30( انظر الجدول ضئيلة لزيادة المدخالت

  2004 لسنة FA1 المعمل - 4 –نتائج المعمل تسلسل  4-4

  نموذج التوجيه االدخالي 4-4-1

بنسبة  مما يعني فائضا في المدخالت غير كفوء في نموذج عوائد الحجم الثابت هذا المعمل

رة وهو كفوء في عوائد الحجم 32، 44،  لهذا المعمل هي عيةوالمعامل المرج 10% دول المتغي  ج

  . الحجم االمثل لكي تحقق %10للتوسع هي  ان هناك امكانية ويبين مؤشر الكفاءة الحجمية )31(
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  )4 :تسلسل المعمل( االدخالي مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 31 -جدول رقم 

  FA 1 :رقم المعمل 
 2004 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.914 1 0.914 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 638 638 638 اجمالي المبيعات

 متزايدة 227494 266807 227494 االنتاج من القصب
   17913 23611 17913 سكراالنتاج من ال

   166 152 166 اجمالي راس المال
   400 272 400 االصول الثابتة بسعر الكلفة

   559 511 559 اجمالي كلفة االنتاج
   4 32 44   المعامل المرجعية

   0   0.09   النسبة المتاحة النقاص المدخالت

 نموذج التوجيه االخراجي 4-4-2

ل ي ع 4 المعم وء ف رة،كف م المتغي د الحج ة وائ م الثابت د الحج ي عوائ ا ف ادة  ام ب زي فيج

بة ة %10 المخرجات بنس اءة الحجمي ت الكف وءة وبلغ ون كف ى تك اك % 91.4 حت ي ان هن ا يعن مم

  ).32( انظر الجدول% 10 أمكانية لزيادة المدخالت بنسبة

  )4 :ملتسلسل المع( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي - 32 -جدول رقم 

  FA 1 :رقم المعمل 
 2004 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.914 1 0.914 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 638 638 638 اجمالي المبيعات

 متزايدة 227494 227494 227494 االنتاج من القصب
   17913 17913 17913 االنتاج من السكر
   166 166 166 اجمالي راس المال

   400 400 400 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   559 559 559 اجمالي كلفة االنتاج
   4 32 44   المعامل المرجعية

   0   0.09   لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  2005 لسنة FA1 المعمل - 5 –المعمل تسلسل نتائج  4-5
 نموذج التوجيه االدخالي 4-5-1 

 )33( كما يتضح من الجدول غيركفوء في كال النموذجين -5-تسلسل  بان المعمل تشير النتائج

در  اً يكون قادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيره ، ويجب ان على انتاج الق

الي الم تخدامالح ات باس ن المخرج ق م و %99 و % 90 تحق ى الت دخالت اعل ن الم ط م لي، فق

بةاً المستخدمة حتى يكون كفوء ة بنس وفرة لدي دخالت المت اص الم ن انق  و %10 ، وبمعنى اخر يمك

ة. على التوالي مع االبقاء على القدر الحالي من المخرجات 1% ل والمعامل المرجعي ي 5 للمعم  ه
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وتبين الكفاءة الحجمية ان نسبة  .32،71، 43،4 والمعامل ئد الحجم الثابتفي عوا 32،40المعامل 

ى ان  %92هي  5 استغالل الموارد المتاحة للمعمل دنا ال دة ترش م المتزاي فقط ، وكما ان غلة الحج

، كما ان مؤشر الكفاءة الحجمية يرشدنا حتاج الى زيادة اقل في المدخالتكل زيادة في المخرجات ت

اك ى ان هن بة ال ع بنس ة للتوس    %82 امكاني

  . 5 في المعمل

  )5 :تسلسل المعمل( االدخالي مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 33 -جدول رقم 

  FA 1 :رقم المعمل 
 2005 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.918 0.986 0.905 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  يم الحقيقيةالق المتغيرات
 irs 615 615 615 اجمالي المبيعات

 متزايدة 229962 254455 219503 االنتاج من القصب
   19178 22638 17284 االنتاج من السكر
   170 157 173 اجمالي راس المال

   487 266 494 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   536 492 543 فة االنتاجاجمالي كل

   4 71 43 32 40 32   المعامل المرجعية
    0.01  0.09   النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  

 نموذج التوجيه االخراجي 4-5-2

ل تشير النتائج ان المعم ل  ب ي -5-تسلس وء ف ي  غيركف ي سواء ف ه االخراج وذج التوجي نم

 حيث كانت مؤشرات الكفاءة ) 34(  المتغيرة، ومن الجدول عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم

 البد من زيادة كمية المخرجات اً كفوء 5 لي، مما يعني انه لكي يكون المعملاعلى التو 98% 91%

بة ة %9 بنس م الثابت د الحج ي عوائ رة، %2 ف م المتغي د الحج ي عوائ تويات  ف راض مس ع افت م

ة، المدخالت ا ان على النسب المتاح تغاللالك كم بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي ي  ف دخالت ه الم

فقط، وكما ان غلة الحجم المتزايدة ترشدنا الى ان كل % 8 اي ان هناك امكانية للتوسع بنسبة 92%

  . زيادة في المخرجات تحتاج الى زيادة اقل في المدخالت

  )5 :تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي - 34 -جدول رقم 

  FA 1 :رقم المعمل 
 2005 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.922 0.982 0.905 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 626 615 615 اجمالي المبيعات

 متزايدة 235945 219503 219503 االنتاج من القصب
   19799 17284 17284 االنتاج من السكر
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   173 173 173 اجمالي راس المال
   494 494 494 االصول الثابتة بسعر الكلفة

   543 543 543 اجمالي كلفة االنتاج
   32 43 4 71 32 40   المعامل المرجعية

    0.02  0.09   لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  2006 لسنة FA1 المعمل - 6 –نتائج المعمل تسلسل  4-6
 نموذج التوجيه االدخالي 4-6-1

(  كما يتضح من الجدول غيركفوء في كال النموذجين -6-تسلسل  بان المعمل تشير النتائج

على انتاج  اً يكون قادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيره ، ويجب ان ) 35

تخداما و %84 و % 83 لقدر الحالي المتحقق من المخرجات باس ى الت دخالت اعل ن الم ط م لي، فق

وء ون كف بةاً المستخدمة حتى يك ة بنس وفرة لدي دخالت المت اص الم ن انق ر يمك ى اخ  و %7 ، وبمعن

ة. على التوالي مع االبقاء على القدر الحالي من المخرجات 6% ل والمعامل المرجعي ي 6 للمعم  ه

ت 42،40ل المعام م الثاب د الحج ي عوائ ل ف بة  .32،71 والمعام ة ان نس اءة الحجمي ين الكف وتب

ي  6 استغالل الموارد المتاحة للمعمل ل %99ه ى ان ك دنا ال دة ترش م المتزاي ة الحج ا ان غل ، وكم

ة يرشدنا  اءة الحجمي ر الكف ا ان مؤش دخالت ، كم زيادة في المخرجات تحتاج الى زيادة اقل في الم

  . 6 في المعمل %1 هناك امكانية للتوسع بنسبةالى ان 

  )6 :تسلسل المعمل( االدخالي مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 35 -جدول رقم 

  FA 1 :رقم المعمل 
 2006 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.992 0.836 0.829 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  لقيم الحقيقيةا المتغيرات
 irs 902 902 902 اجمالي المبيعات

 متزايدة 362412 310099 310099 االنتاج من القصب
   31824 30083 24391 االنتاج من السكر
   276 413 665 اجمالي راس المال

   390 533 1000 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   726 720 869 كلفة االنتاج اجمالي

   32 71 32 40    المعامل المرجعية
   0.16  0.17   النسبة المتاحة النقاص المدخالت

 نموذج التوجيه االخراجي 4-6-2

ل تشير النتائج ان المعم ل  ب ي -6-تسلس وء ف ي  غيركف ي سواء ف ه االخراج وذج التوجي نم

 حيث كانت مؤشرات الكفاءة ) 36(  متغيرة، ومن الجدولعوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم ال

 البد من زيادة كمية المخرجات اً كفوء 6 لي، مما يعني انه لكي يكون المعملاعلى التو 83% 83%

بة ة %7 بنس م الثابت د الحج ي عوائ تويات  %7 ف راض مس ع افت رة ،م م المتغي د الحج ي عوائ ف

ا كما ان ، على النسب المتاحة المدخالت تغاللالكف بة اس ى نس ير ال ة تش ي  ءة الحجمي دخالت ه الم
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ى ان % 1 اي ان هناك امكانية للتوسع بنسبة 99% دنا ال دة ترش ة الحجم المتزاي فقط ، وكما ان غل

  .كل زيادة في المخرجات تحتاج الى زيادة اقل في المدخالت 

  )6 :تسلسل المعمل(مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي  - 36 -جدول رقم 

  FA 1 :رقم المعمل 
 2006 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.996 0.832 0.829 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 1084 902 902 اجمالي المبيعات

 متزايدة 447901 310099 310099 االنتاج من القصب
   39540 24391 24391 االنتاج من السكر
   283 665 665 اجمالي راس المال

   461 1000 1000 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   869 869 869 اجمالي كلفة االنتاج
   32 71 32 40   المعامل المرجعية

   0.17  0.17    لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  2001 لسنة FA2 المعمل - 7 –نتائج المعمل تسلسل  4-7
  )7 :تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 37 -جدول رقم 

  FA 2 :رقم المعمل 
  2001 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.964 0.916 0.883 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية تغيراتالم
 irs 840 836 836 اجمالي المبيعات

 متزايدة 580880 580880 580880 االنتاج من القصب
   47226 47226 47226 االنتاج من السكر
   386 372 421 اجمالي راس المال

   585 697 874 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   750 723 819 اجمالي كلفة االنتاج
   11 8 72 29 11 8    المعامل المرجعية

   0.09  0.12    النسبة المتاحة النقاص المدخالت

 نموذج التوجيه االدخالي 4-7-1

دول غيركفوء في كال النموذجين - 7 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج  كما يتضح من الج

ره ، ويجب انسواء في عوائد الح ) 37(  م المتغي د الحج ي عوائ ة ام ف اد جم الثابت ون ق ى اً يك ر عل

تخدام ات باس ن المخرج ق م الي المتحق در الح اج الق و %92 و % 88 انت ى الت ن اعل ط م لي، فق

وفرة لدي بة هالمدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء، وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخالت المت  بنس

ع االب %8 و 12% والي م ى الت اتعل ن المخرج الي م در الح ى الق اء عل ة. ق ل المرجعي  والمعام

ل ي 7 للمعم ل  ه ت 8،11المعام م الثاب د الحج ي عوائ ل ف اءة .11،8،72،29 والمعام ين الكف وتب

دة  % 96.4هي  6 الحجمية ان نسبة استغالل الموارد المتاحة للمعمل ، وكما ان غلة الحجم المتزاي
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اءة  ترشدنا الى ان كل زيادة في المخرجات تحتاج الى زيادة اقل في المدخالت ، كما ان مؤشر الكف

  . 7 في المعمل %41 الحجمية يرشدنا الى ان هناك امكانية للتوسع بنسبة

 نموذج التوجيه االخراجي 4-7-1

ي - 7 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج ي  غيركفوء ف ي سواء ف ه االخراج وذج التوجي نم

 حيث كانت مؤشرات الكفاءة ) 38(  ائد الحجم المتغيرة، ومن الجدولعوائد الحجم الثابتة ام في عو

 البد من زيادة كمية المخرجات اً كفوء 7 لي، مما يعني انه لكي يكون المعملاعلى التو 91% 88%

بة ة %12 بنس م الثابت د الحج ي عوائ تويات  %9 ف راض مس ع افت رة ،م م المتغي د الحج ي عوائ ف

تغالل كما ان ، على النسب المتاحة المدخالت بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي ي  الكف دخالت ه الم

ى ان % 3 اي ان هناك امكانية للتوسع بنسبة 97% دنا ال دة ترش ة الحجم المتزاي فقط ، وكما ان غل

  .كل زيادة في المخرجات تحتاج الى زيادة اقل في المدخالت 
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  )7 :تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي - 38 -جدول رقم 

  FA 2 :رقم المعمل 
 2001 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.971 0.909 0.883 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات

 irs 923 836 836 اجمالي المبيعات

 متزايدة 638859 580880 580880 من القصباالنتاج 

   51940 47226 47226 االنتاج من السكر

   421 421 421 اجمالي راس المال

   669 874 874 االصول الثابتة بسعر الكلفة

   819 819 819 اجمالي كلفة االنتاج

   8 11 29 72 11 8   المعامل المرجعية

   09. 0  0.12   لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2002 لسنة FA2 المعمل - 8 –نتائج المعمل تسلسل  4-8

 كفوء في كال النموذجين الى ان هذا المعمل 8 يشير مؤشر كفاءة المعمل) 39(من الجدول 

رات  %100 حيث حصل على مؤشر كفاءة ة ومتغي وارد فائض ة م د لدي ،كما ان هذا المعمل اليوج

ي  مل استهلك كل المدخالتراكدة ، وهذا يعني ان هذا المع المتاحة لديه في انتاج القدر الحالي الفعل

  .وايضا يشير مؤشر الكفاءة الحجمية الى ان هذا المعمل وصل الى حجمه االمثل. من المخرجات 

حيث  التوجيه االخراجي في نموذج %100 كفوء 8 ان المعمل )16( كذلك يوضح الجدول

  .يكون لتحقيق المخرجات بافضل ما  استخدم المدخالت المتاحة
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  )8 :تسلسل المعمل( االدخاليمؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه  - 39 -جدول رقم 

  FA 2: رقم المعمل 
 2002 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 1 1 1 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة لقيما المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 ثابتة 1523 1523 1523 اجمالي المبيعات

   1058217 1058217 1058217 االنتاج من القصب
   86034 86034 86034 االنتاج من السكر
   482 482 482 اجمالي راس المال

   893 893 893 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1343 1343 1343 اجمالي كلفة االنتاج
   8 8   المعامل المرجعية

   0   0   النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  

  )8 :تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي - 40 -جدول رقم 

  FA 2 :رقم المعمل 
 2002 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 1 1 1 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 ثابتة 1523 1523 1523 اجمالي المبيعات

   1058217 1058217 1058217 االنتاج من القصب
   86034 86034 86034 االنتاج من السكر
   482 482 482 اجمالي راس المال

   893 893 893 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1343 1343 1343 اجمالي كلفة االنتاج
   8 8    المعامل المرجعية

   0   0   لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 
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  2003 لسنة FA2 المعمل - 9 –نتائج المعمل تسلسل  4-9
 نموذج التوجيه االدخالي 4-9-1 

وذج -9-تسلسل  بان المعمل تشير النتائج دول ينغيركفوء في كال النم ن الج ح م ا يتض  كم

على انتاج  اً يكون قادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيره ، ويجب ان )41(

تخدام و %90 و % 85 القدر الحالي المتحقق من المخرجات باس ى الت دخالت اعل ن الم ط م لي، فق

وء ون كف دخالت الاً المستخدمة حتى يك اص الم ن انق ر يمك ى اخ بة، وبمعن ة بنس وفرة لدي  و %5 مت

 هي 9 للمعمل والمعامل المرجعية. على التوالي مع االبقاء على القدر الحالي من المخرجات 10%

بة  .29،72، 8،11 والمعامل في عوائد الحجم الثابت 8،11المعامل  ة ان نس اءة الحجمي وتبين الكف

ى ان فقط ، وكما ان غلة ا %95هي  9 استغالل الموارد المتاحة للمعمل دنا ال دة ترش م المتزاي لحج

، كما ان مؤشر الكفاءة الحجمية يرشدنا تحتاج الى زيادة اقل في المدخالتكل زيادة في المخرجات 

بة ع بنس ة للتوس اك امكاني ى ان هن    %5.3 ال

  . 1 في المعمل

  )9: تسلسل المعمل(مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االدخالي  - 41 -جدول رقم 

  FA 2 :رقم المعمل 
 2003 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.947 0.899 0.852 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 688 682 682 اجمالي المبيعات

 متزايدة 473932 473932 473932 االنتاج من القصب
   38531 38531 38531 االنتاج من السكر
   392 372 437 اجمالي راس المال

   572 701 927 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   614 581 682 اجمالي كلفة االنتاج
   11 8 29 72 11 8    المعامل المرجعية

   0.11  0.15   النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  )9 :تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي - 42 -جدول رقم 

  FA 2 :رقم المعمل 
 2003 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.958 0.889 0.852 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 772 682 682 اجمالي المبيعات

 متزايدة 532995 473932 473932 االنتاج من القصب
   43333 38531 38531 االنتاج من السكر
   437 437 437 اجمالي راس المال

   673 927 927 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   682 682 682 اجمالي كلفة االنتاج
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   11 8 29 72 11 8   المعامل المرجعية
   0.11   0.15   لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

 نموذج التوجيه االخراجي 4-9-2

ي - 9 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج ي  غيركفوء ف ي سواء ف ه االخراج وذج التوجي نم

 حيث كانت مؤشرات الكفاءة ) 42(  عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيرة، ومن الجدول

 البد من زيادة كمية المخرجات اً كفوء 9 لي، مما يعني انه لكي يكون المعملاعلى التو 89% 85%

بة ة %15 بنس م الثابت د الحج ي عوائ تويات  %11 ف راض مس ع افت رة ،م م المتغي د الحج ي عوائ ف

تغالل كما ان ، على النسب المتاحة المدخالت بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي ي  الكف دخالت ه الم

ى ان % 4 اي ان هناك امكانية للتوسع بنسبة 96% دنا ال دة ترش ة الحجم المتزاي فقط ، وكما ان غل

  .كل زيادة في المخرجات تحتاج الى زيادة اقل في المدخالت
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  2004 لسنة FA2 المعمل - 10 –نتائج المعمل تسلسل   10- 4

  )10 :تسلسل المعمل( االدخالي مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 43 -جدول رقم 

  FA 2 :رقم المعمل 
 2004 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.92 1 0.92 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 1623 1623 1623 اجمالي المبيعات

   1127500 1127500 1127500 االنتاج من القصب
   91667 91667 91667 االنتاج من السكر
   721 632 721 اجمالي راس المال

   1283 1180 1283 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1539 1415 1539 اجمالي كلفة االنتاج
   10 8 11 26    المعامل المرجعية

   0   0.8   النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  نموذج التوجيه االدخالي 4-10-1

بنسبة  مما يعني فائضا في المدخالت غير كفوء في نموذج عوائد الحجم الثابت هذا المعمل

ة 10% ل المرجعي ي والمعام ل ه ذا المعم م 26، 11،  8 له د الحج ي عوائ وء ف و كف رة وه  المتغي

ة )43( جدول اءة الحجمي ر الكف ين مؤش ة ويب اك امكاني ي  ان هن ع ه ي  %8للتوس قلك الحجم  تحق

  . االمثل

 نموذج التوجيه االخراجي 4-10-2

ل ة 4 المعم م الثابت د الحج ي عوائ ا ف م المتغيرة،ام د الحج ي عوائ وء ف ادة  كف ب زي فيج

ة % 92 حتى تكون كفوءة وبلغت الكفاءة الحجمية %8 المخرجات بنسبة اك أمكاني مما يعني ان هن

  ).44( انظر الجدول% 8 لزيادة المدخالت بنسبة



  78

  )10: تسلسل المعمل(مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي  - 44 -ول رقم جد

  FA 2 :رقم المعمل 
 2004 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.92 1 0.92 درجة الكفاءة
 

 الحجمغلة  المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 1623 1623 1623 اجمالي المبيعات

   1127500 1127500 1127500 االنتاج من القصب
   91667 91667 91667 االنتاج من السكر
   721 721 721 اجمالي راس المال

   1283 1283 1283 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1539 1539 1539 اجمالي كلفة االنتاج
   10 11 26 8   المعامل المرجعية

    0  0.08   لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2005 لسنة FA2 المعمل - 11 –نتائج المعمل تسلسل  4-11

دول  ن الج ل) 45(م اءة المعم ر كف ير مؤش ل 11 يش ذا المعم ى ان ه ال  ال ي ك وء ف كف

د لدي %100 حيث حصل على مؤشر كفاءة النموذجين ل اليوج ة م ه،كما ان هذا المعم وارد فائض

دخالت ل الم تهلك ك در  ومتغيرات راكدة ، وهذا يعني ان هذا المعمل اس اج الق ي انت ه ف ة لدي المتاح

ى . الحالي الفعلي من المخرجات  ل ال ل وص ذا المعم وايضا يشير مؤشر الكفاءة الحجمية الى ان ه

  .حجمه االمثل

ح الجدول ل )22( كذلك يوض وء 11 ان المعم وذج %100 كف ي نم يالتو ف ه االخراج  جي

  .بافضل ما يكون لتحقيق المخرجات  حيث استخدم المدخالت المتاحة
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  )11: تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االدخالي - 45 -جدول رقم 

  FA 2 :رقم المعمل 
 2005 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 1 1 1 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 ثابتة 1414 1414 1414 اجمالي المبيعات

   982610 982610 982610 االنتاج من القصب
   79887 79887 79887 االنتاج من السكر
   911 911 911 اجمالي راس المال

   1723 1723 1723 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1187 1187 1187 اجمالي كلفة االنتاج
   11 11    المعامل المرجعية

  0 0  النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  )11: تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي - 46 -دول رقم ج

  FA 2 :رقم المعمل 
 2005 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية الحجم المتغيرة عوائد عوائد الحجم الثابت 

 1 1 1 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 ثابتة 1414 1414 1414 اجمالي المبيعات

   982610 982610 982610 االنتاج من القصب
   79887 79887 79887 االنتاج من السكر
   911 911 911 اجمالي راس المال

   1723 1723 1723 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1187 1187 1187 اجمالي كلفة االنتاج
   11 11   المعامل المرجعية

    0 0    لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  2006 لسنة FA2 المعمل - 12 –نتائج المعمل تسلسل  4-12
 نموذج التوجيه االدخالي 4-12-1

وذجين -9-تسلسل  بان المعمل النتائجتشير  دول غيركفوء في كال النم ن الج ح م ا يتض  كم

على انتاج  اً يكون قادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيره ، ويجب ان )47(

تخدام و %87 و % 87 القدر الحالي المتحقق من المخرجات باس ى الت دخالت اعل ن الم ط م لي، فق

وء المستخدمة ون كف بةاً حتى يك ة بنس وفرة لدي دخالت المت اص الم ن انق ر يمك ى اخ  و %3 ، وبمعن

 هي 12 للمعمل والمعامل المرجعية. على التوالي مع االبقاء على القدر الحالي من المخرجات 3%

بة  . 32،72، 11، والمعامل في عوائد الحجم الثابت 32،11المعامل  وتبين الكفاءة الحجمية ان نس

  .فقط  %100هي  12 الموارد المتاحة للمعمل استغالل

  )12 :تسلسل المعمل( االدخالي مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 47 -جدول رقم 

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت   FA 2 :رقم المعمل 
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 0.999 0.872 0.871 درجة الكفاءة 2006 : سنة التقويم
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  قيم الحقيقيةال المتغيرات
   1361 1361 1361 اجمالي المبيعات

   909560 909560 909560 االنتاج من القصب
   74337 74341 73818 االنتاج من السكر
   829 824 1734 اجمالي راس المال

   1557 1554 2561 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1138 1137 1306 فة االنتاجاجمالي كل

   72 11 32 11 32   المعامل المرجعية
   0.13  0.13    النسبة المتاحة النقاص المدخالت

 نموذج التوجيه االخراجي 4-12-2

ي -12-تسلسل  بان المعمل تشير النتائج ي  غيركفوء ف ي سواء ف ه االخراج وذج التوجي نم

 حيث كانت مؤشرات الكفاءة ) 48(  جم المتغيرة، ومن الجدولعوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الح

و 89% 87% ى الت لاعل ون المعم ي يك ه لك ي ان ا يعن وء 12 لي، مم ة  اً كف ادة كمي ن زي د م الب

ة %13 بنسبة المخرجات م الثابت د الحج ي عوائ راض  %11 ف ع افت رة ،م د الحجم المتغي ي عوائ ف

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا  ، عل تغالل انكم بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي  الكف

دة % 2 اي ان هناك امكانية للتوسع بنسبة %98المدخالت هي  ة الحجم المتزاي ا ان غل ط ، وكم فق

  .ترشدنا الى ان كل زيادة في المخرجات تحتاج الى زيادة اقل في المدخالت 

  )12 :المعمل تسلسل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي - 48 -جدول رقم 

  FA 2 :رقم المعمل 
 2006 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.978 0.891 0.871 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 1528 1361 1361 اجمالي المبيعات

   1020985 909560 909560 القصب االنتاج من
   83544 73818 73818 االنتاج من السكر
   877 1734 1734 اجمالي راس المال

   1592 2561 2561 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1306 1306 1306 اجمالي كلفة االنتاج
   66 8 11  11 32   المعامل المرجعية

   0.11  0.13    لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  2001 لسنة FA3 المعمل - 13 –نتائج المعمل تسلسل  4-13

 نموذج التوجيه االدخالي 4-13-1

ائج  ير النت ل تش ان المعم ل  ب وذجين - 13 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  غيركف ح م ا يتض كم

ره ، ويجب ان )49( الجدول م المتغي د الحج ون ق سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائ  اً ادريك
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تخدام و %98 و % 91 على انتاج القدر الحالي المتحقق من المخرجات باس ى الت ن اعل ط م لي، فق

بة ة بنس وفرة لدي  المدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء، وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخالت المت

ات % 2 و 9% ن المخرج الي م در الح ى الق اء عل ع االبق والي م ى الت   . عل

ة ل المرجعي لل والمعام ي 13 لمعم ل  ه ت 32،24،44المعام م الثاب د الحج ي عوائ    ف

ل ة . 8 ،42 ،24، 32 والمعام وارد المتاح تغالل الم بة اس ة ان نس اءة الحجمي ين الكف   وتب

  .فقط  %93هي  13 للمعمل
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  )13 :تسلسل المعمل( االدخالي مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 49 -جدول رقم 

  

  FA 3 :رقم المعمل 
  2001 : قويمسنة الت

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.926 0.979 0.906 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 2929 2929 2929 اجمالي المبيعات

   311474 1154384 311474 االنتاج من القصب
   69280 105450 32111 ج من السكراالنتا

   702 650 717 اجمالي راس المال
   1291 1308 1444 االصول الثابتة بسعر الكلفة

   2572 2382 2628 اجمالي كلفة االنتاج
   32 42 24 8 32 24 44    المعامل المرجعية

   0.02  0.09    النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  

 وجيه االخراجينموذج الت 4-13-2

ي -13-تسلسل  بان المعمل تشير النتائج ي  غيركفوء ف ي سواء ف ه االخراج وذج التوجي نم

 حيث كانت مؤشرات الكفاءة ) 50(  عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيرة، ومن الجدول

و 98% 91% ى الت لاعل ون المعم ي يك ه لك ي ان ا يعن وء 13 لي، مم ادة ك اً كف ن زي د م ة الب مي

ات بة المخرج ة %9 بنس م الثابت د الحج ي عوائ راض  %2 ف ع افت رة ،م م المتغي د الحج ي عوائ ف

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل تغالل كم بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي  الكف

ي  دخالت ه بة %92.4الم ع بنس ة للتوس اك امكاني م % 7.6 اي ان هن ة الحج ا ان غل ط ، وكم فق

  .شدنا الى ان كل زيادة في المخرجات تحتاج الى زيادة اكبر في المدخالتالمتناقصة تر
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  )13 :تسلسل المعمل(مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي  - 50 -جدول رقم 

  FA 3 :رقم المعمل 
 2001 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.924 0.981 0.906 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 2986 2929 2929 اجمالي المبيعات

 متناقصة 317627 311474 311474 االنتاج من القصب
   70929 32111 32111 االنتاج من السكر
   717 717 717 اجمالي راس المال
   1322 1444 1444 الكلفةاالصول الثابتة بسعر 

   2628 2628 2628 اجمالي كلفة االنتاج
   24 8 42 32 32 24 44   المعامل المرجعية

   0.02   0.09   لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2002 لسنة FA3 المعمل - 14 –نتائج المعمل تسلسل  4-14

 نموذج التوجيه االدخالي 4-14-1

ائج ير النت ان الم تش لب ل  عم وذجين - 14 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  غيركف ح م ا يتض كم

ره ، ويجب ان )51( الجدول م المتغي د الحج ادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائ ون ق  اً يك

تخدام و %81 و % 80 على انتاج القدر الحالي المتحقق من المخرجات باس ى الت ن اعل ط م لي، فق

بةالمدخالت المستخدمة حتى يكون كف ة بنس وفرة لدي  وء، وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخالت المت

ات % 9 و 10% ن المخرج الي م در الح ى الق اء عل ع االبق والي م ى الت ة. عل ل المرجعي  والمعام

ل ي 14 للمعم ل  ه ت 40 ،32المعام م الثاب د الحج ي عوائ ل ف اءة  .71، 32 والمعام ين الكف وتب

  . %99.8هي  14 للمعمل الحجمية ان نسبة استغالل الموارد المتاحة
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  )14:تسلسل المعمل( االدخالي مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 51 -جدول رقم 

  FA 3 :رقم المعمل 
 2002 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.998 0.805 0.803 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 1114 1114 1114 اجمالي المبيعات

 متزايدة 461935 427902 118506 االنتاج من القصب
   40806 39374 12217 االنتاج من السكر
   285 380 473 اجمالي راس المال

   472 557 1547 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   892 890 1109 اجمالي كلفة االنتاج
   71 32 40 32    المعامل المرجعية

   0.19  0.2    النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  

 نموذج التوجيه االخراجي 4-14-2

ي -14-تسلسل  بان المعمل تشير النتائج ي  غيركفوء ف ي سواء ف ه االخراج وذج التوجي نم

 حيث كانت مؤشرات الكفاءة ) 52(  الجدولعوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيرة، ومن 

و 80% 80% ى الت لاعل ون المعم ي يك ه لك ي ان ا يعن وء 14 لي، مم ة  اً كف ادة كمي ن زي د م الب

ة %20 بنسبة المخرجات م الثابت د الحج ي عوائ راض  %20 ف ع افت رة ،م د الحجم المتغي ي عوائ ف

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل اءة الحجمي كم تغاللالكف بة اس ى نس ير ال  ة تش

ي المخرجات  %100المدخالت هي  ادة ف ل زي ى ان ك دنا ال ة ترش ، وكما ان غلة الحجم المتناقص

  .تحتاج الى زيادة اكبر في المدخالت 
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  )14:تسلسل المعمل(مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي  - 52 -جدول رقم 

  FA 3 :رقم المعمل 
 2002 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة ئد الحجم الثابتعوا 

 0.999 0.804 0.803 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 1386 1114 1114 اجمالي المبيعات

 متناقصة 529137 118506 118506 االنتاج من القصب
   48756 12217 12217 االنتاج من السكر
   473 473 473 اجمالي راس المال

   736 1547 1547 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1109 1109 1109 اجمالي كلفة االنتاج
   41 32 42  40 32   المعامل المرجعية

   0.2   0.2   لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2003 لسنة FA3 لالمعم - 15 –نتائج المعمل تسلسل  4-15

 نموذج التوجيه االدخالي 4-15-1

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب وذجين - 15 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  غيركف ح م ا يتض كم

ره ، ويجب ان )53( الجدول م المتغي د الحج ادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائ ون ق  اً يك

ت و %81 و % 80 خدامعلى انتاج القدر الحالي المتحقق من المخرجات باس ى الت ن اعل ط م لي، فق

بة ة بنس وفرة لدي  المدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء، وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخالت المت

ات % 9 و 10% ن المخرج الي م در الح ى الق اء عل ع االبق والي م ى الت ة. عل ل المرجعي  والمعام

ل  هي 15 للمعمل ت 40 ،32المعام د الحجم الثاب ي عوائ لوالم ف اءة  . 32،42،41 عام ين الكف وتب

  .فقط% 1 وامكانية التوسع هي.  % 99هي  15 الحجمية ان نسبة استغالل الموارد المتاحة للمعمل

  )15:تسلسل المعمل( االدخالي مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 53 -جدول رقم 

  FA 3 :رقم المعمل 
 2003 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية جم المتغيرةعوائد الح عوائد الحجم الثابت 

 0.989 0.812 0.803 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 1812 1812 1812 اجمالي المبيعات

 متناقصة 595592 673952 192671 االنتاج من القصب
   57126 62945 19863 االنتاج من السكر

   688 681 847 لي راس المالاجما
   940 954 1601 االصول الثابتة بسعر الكلفة

   1463 1447 1801 اجمالي كلفة االنتاج
   41 42 32 32 40   المعامل المرجعية

   0.19  0.20    النسبة المتاحة النقاص المدخالت
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 نموذج التوجيه االخراجي 4-15-2

ل تشير النتائج ل  بان المعم ي -15-تسلس وء ف د  غيركف ي عوائ ي سواء ف ه االخراج وذج التوجي نم

دول ن الج رة، وم م المتغي د الحج ي عوائ ة ام ف م الثابت اءة ) 54(  الحج رات الكف ت مؤش ث كان  حي

و 82% 80% ى الت لاعل ون المعم ي يك ه لك ي ان ا يعن وء 15 لي، مم ة  اً كف ادة كمي ن زي د م الب

ة %20 بنسبة المخرجات م الثابت د الحج ي عوائ راض  %18 ف ع افت رة ،م د الحجم المتغي ي عوائ ف

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل تغالل كم بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي  الكف

ي  ي المخرجات  %98المدخالت ه ادة ف ل زي ى ان ك دنا ال ة ترش م المتناقص ة الحج ا ان غل ، وكم

  .تحتاج الى زيادة اكبر في المدخالت 
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  )15:تسلسل المعمل( ؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجيم - 54 -جدول رقم 

  FA 3 :رقم المعمل 
 2003 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.976 0.823 0.803 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 2201 1812 1812 الي المبيعاتاجم

 متناقصة 615971 192671 192671 االنتاج من القصب
   63743 19863 19863 االنتاج من السكر
   847 847 847 اجمالي راس المال

   1118 1601 1601 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1801 1801 1801 اجمالي كلفة االنتاج
   24 42 32 40 32   المعامل المرجعية

    0.18 0.20    لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2004 لسنة FA3 المعمل - 16 –نتائج المعمل تسلسل  4-16

 نموذج التوجيه االدخالي 4-16-1

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب وذجين - 16 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  غيركف ح م ا يتض كم

ره ، ويجب انسواء في عوائد الحجم الثاب )55( الجدول م المتغي د الحج ادر تة ام في عوائ ون ق  اً يك

تخدام و %97 و % 95 على انتاج القدر الحالي المتحقق من المخرجات باس ى الت ن اعل ط م لي، فق

وفرة لدي بة هالمدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء، وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخالت المت  بنس

ى  % 3 و 5% اء عل ع االبق والي م ى الت اتعل ن المخرج الي م در الح   . الق

ل في عوائد الحجم الثابت 40 المعامل هي 16 للمعمل والمعامل المرجعية ين  .32،71 والمعام وتب

ل ة للمعم ي  16 الكفاءة الحجمية ان نسبة استغالل الموارد المتاح ي.  % 99ه ع ه ة التوس  وامكاني

  . فقط% 1

  )16:تسلسل المعمل(الدخاليا مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 55 -جدول رقم 

  FA 3 :رقم المعمل 
 2004 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.988 0.965 0.953 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 858 858 858 اجمالي المبيعات

 متزايدة 341748 210149 91225 النتاج من القصبا
   29959 24436 9405 االنتاج من السكر
   274 641 1839 اجمالي راس المال

   373 700 3249 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   692 683 717 اجمالي كلفة االنتاج
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   32 71 40   المعامل المرجعية
   0.03  0.05    النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  

 نموذج التوجيه االخراجي 4-16-2

ي -16-تسلسل  بان المعمل تشير النتائج ي  غيركفوء ف ي سواء ف ه االخراج وذج التوجي نم

 حيث كانت مؤشرات الكفاءة ) 56(  عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيرة، ومن الجدول

و 96% 95% ى الت وناعل ي يك ه لك ي ان ا يعن ل لي، مم وء 16 المعم ة  اً كف ادة كمي ن زي د م الب

ات بة المخرج ة %5 بنس م الثابت د الحج ي عوائ رة، %4 ف م المتغي د الحج ي عوائ راض  ف ع افت م

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل تغالل كم بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي  الكف

كل زيادة في المخرجات تحتاج  ، وكما ان غلة الحجم المزايدة ترشدنا الى ان %99المدخالت هي 

  .الى زيادة اقل في المدخالت 
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  )16 :تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي - 56 -جدول رقم 

  FA 3 :رقم المعمل 
 2004 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.989 0.964 0.953 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 890 858 858 اجمالي المبيعات

 متزايدة 356818 91225 91225 االنتاج من القصب
   31319 9405 9405 االنتاج من السكر
   275 1839 1839 اجمالي راس المال

   385 3249 3249 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   717 717 717 اجمالي كلفة االنتاج
   32 71 40   المعامل المرجعية

   0.04  0.05    لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2005 لسنة FA3 المعمل - 17 –نتائج المعمل تسلسل  4-17

 نموذج التوجيه االدخالي 4-17-1

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب ال - 17 -تسلس ي ك وء ف وذجين غيركف ن  النم ح م ا يتض كم

ره ، ويجب ان )57( الجدول م المتغي د الحج ادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائ ون ق  اً يك

تخدام و %86 و % 85 على انتاج القدر الحالي المتحقق من المخرجات باس ى الت ن اعل ط م لي، فق

وفرة لديالمدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء، وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخ بة هالت المت  بنس

 للمعمل والمعامل المرجعية. على التوالي مع االبقاء على القدر الحالي من المخرجات % 4 و 5%

وتبين الكفاءة الحجمية ان . 32،42،41 والمعامل في عوائد الحجم الثابت 40 ،32المعامل  هي 17

  . فقط% 1 التوسع هيوامكانية % .  99هي  17 نسبة استغالل الموارد المتاحة للمعمل

  )17:تسلسل المعمل( االدخالي مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 57 -جدول رقم 

  FA 3 :رقم المعمل 
 2005 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.985 0.864 0.851 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم تهدفةالمس القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 3307 3307 3307 اجمالي المبيعات

 متناقصة 815597 1009839 351774 االنتاج من القصب
   89747 104054 36265 االنتاج من السكر
   1917 1887 2217 اجمالي راس المال

   2389 2244 4065 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   2679 2638 3099 اجمالي كلفة االنتاج
   32 41 42 32 40   المعامل المرجعية

   0.14  17. 0   النسبة المتاحة النقاص المدخالت
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 نموذج التوجيه االخراجي 4-17-2

ل تشير النتائج ل  بان المعم ي -17-تسلس وء ف د  غيركف ي عوائ ي سواء ف ه االخراج وذج التوجي نم

ر م المتغي د الحج ي عوائ ة ام ف م الثابت دولالحج ن الج اءة ) 58(  ة، وم رات الكف ت مؤش ث كان  حي

و 87% 85% ى الت لاعل ون المعم ي يك ه لك ي ان ا يعن وء 17 لي، مم ة  اً كف ادة كمي ن زي د م الب

ة %15 بنسبة المخرجات م الثابت د الحج ي عوائ راض  %13 ف ع افت رة ،م د الحجم المتغي ي عوائ ف

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل اءة كم تغالل الكف بة اس ى نس ير ال ة تش  الحجمي

ي  ي المخرجات  %98المدخالت ه ادة ف ل زي ى ان ك دنا ال ة ترش م المتناقص ة الحج ا ان غل ، وكم

  .تحتاج الى زيادة اكبر في المدخالت 
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  )17:تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي - 58 -جدول رقم 

  FA 3 :رقم المعمل 
 2005 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.982 0.867 0.851 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 3814 3307 3307 اجمالي المبيعات

 متناقصة 893555 351774 351774 االنتاج من القصب
   100019 36265 36265 السكراالنتاج من 

   2217 2217 2217 اجمالي راس المال
   2700 4065 4065 االصول الثابتة بسعر الكلفة

   3099 3099 3099 اجمالي كلفة االنتاج
   32 42 41  32 40   المعامل المرجعية

   0.14  0.15    لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 
  2006 لسنة FA3 المعمل - 18 –نتائج المعمل تسلسل  4-18
  نموذج التوجيه االدخالي 4-18-1

ل ذا المعم ت ه م الثاب د الحج وذج عوائ ي نم وء ف ر كف دخالت غي ي الم ا ف ي فائض ا يعن بة مم  %4بنس

د الحجم 32، 40لهذا المعمل هي والمعامل المرجعية وء في عوائ و كف رة وه دول المتغي ر  )59(ج ين مؤش ويب

  . الحجم االمثل لكي تحقق %4للتوسع هي امكانية ان هناك الكفاءة الحجمية

  )18 :تسلسل المعمل( االدخالي مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 59 -جدول رقم 

  FA 3 :رقم المعمل 
 2006 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.856 1 0.856 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  قيم الحقيقيةال المتغيرات
 drs 7263 7263 7263 اجمالي المبيعات

   722124 2887538 722124 االنتاج من القصب
   74330 261500 74330 االنتاج من السكر
   2554 2187 2554 اجمالي راس المال

   5411 3405 5411 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   6778 5804 6778 الي كلفة االنتاجاجم

   18 32 40   المعامل المرجعية
   0   0.14   النسبة المتاحة النقاص المدخالت

 نموذج التوجيه االخراجي 4-18-2

ل وء 18 المعم ة اً كف م الثابت د الحج ي عوائ ا ف م المتغيرة،ام د الحج ي عوائ ادة  ف ب زي فيج

ة % 86 غت الكفاءة الحجميةحتى تكون كفوءة وبل %4 المخرجات بنسبة اك أمكاني مما يعني ان هن

  ).60( انظر الجدول% 14 لزيادة المدخالت بنسبة

  )18 :تسلسل المعمل(مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي  - 60 -جدول رقم 

  FA 3 :رقم المعمل 
 2006 : سنة التقويم

 ميةالكفاءة الحج عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.856 1 0.856 درجة الكفاءة
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 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات

 drs 7263 7263 7263 اجمالي المبيعات
   722124 722124 722124 االنتاج من القصب
   74330 74330 74330 االنتاج من السكر
   2554 2554 2554 اجمالي راس المال

   5411 5411 5411 صول الثابتة بسعر الكلفةاال
   6778 6778 6778 اجمالي كلفة االنتاج
   18 32 40   المعامل المرجعية

   0   0.14   لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  2001 لسنة FA4 المعمل - 19 –نتائج المعمل تسلسل  4-19

 نموذج التوجيه االدخالي 4-19-1

ائج  ير النت ان  تش لب ل  المعم وذجين - 19 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  غيركف ح م ا يتض كم

ره ، ويجب ان )61( الجدول م المتغي د الحج ادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائ ون ق  اً يك

تخدام ن  %94 و % 91 على انتاج القدر الحالي المتحقق من المخرجات باس ط م والي، فق ى الت عل

بةاً كفوء المدخالت المستخدمة حتى يكون ة بنس  ، وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخالت المتوفرة لدي

 للمعمل والمعامل المرجعية. على التوالي مع االبقاء على القدر الحالي من المخرجات % 6 و 9%

ي 19 ل  ه ت 24،44 ،32المعام م الثاب د الحج ي عوائ ل ف اءة . 32،42،24 والمعام ين الكف وتب

  .فقط% 3 وامكانية التوسع هي.  % 97هي  19 د المتاحة للمعملالحجمية ان نسبة استغالل الموار

  )19:تسلسل المعمل( االدخالي مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 61 -جدول رقم 

  FA 4 :رقم المعمل 
 2001 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.968 0.937 0.907 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 1905 1905 1905 اجمالي المبيعات

 متناقصة 359373 716849 4233 االنتاج من القصب
   51748 67137 42331 االنتاج من السكر
   406 393 433 اجمالي راس المال

   790 899 991 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1625 1572 1733 اجمالي كلفة االنتاج
   24 32 42 44 32 24   المعامل المرجعية

   0.06   0.09   النسبة المتاحة النقاص المدخالت

 نموذج التوجيه االخراجي 4-19-2

ي -19-تسلسل  بان المعمل تشير النتائج ي  غيركفوء ف ي سواء ف ه االخراج وذج التوجي نم

 حيث كانت مؤشرات الكفاءة ) 62(  ابتة ام في عوائد الحجم المتغيرة، ومن الجدولعوائد الحجم الث
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و 94% 91% ى الت لاعل ون المعم ي يك ه لك ي ان ا يعن وء 19 لي، مم ة  اً كف ادة كمي ن زي د م الب

ات بة المخرج ة %9 بنس م الثابت د الحج ي عوائ راض  %6 ف ع افت رة ،م م المتغي د الحج ي عوائ ف

دخالت تويات الم ى ال مس ةعل ب المتاح ا ان ، نس تغالل كم بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي  الكف

ي  ي المخرجات  %96المدخالت ه ادة ف ل زي ى ان ك دنا ال ة ترش م المتناقص ة الحج ا ان غل ، وكم

  .تحتاج الى زيادة اكبر في المدخالت 

  )19:تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي - 62 -جدول رقم 

  FA 4 :مل رقم المع
 2001 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.963 0.942 0.907 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 2022 1905 1905 اجمالي المبيعات

 متناقصة 341574 4233 4233 االنتاج من القصب
   53126 42331 42331 االنتاج من السكر
   433 433 433 اجمالي راس المال

   841 991 991 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1733 1733 1733 اجمالي كلفة االنتاج
   32 42 24 44 32 24   المعامل المرجعية

   0.06  0.09    لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2002 لسنة FA4 المعمل - 20 –نتائج المعمل تسلسل  4-20

 نموذج التوجيه االدخالي 4-20-1

وذجين - 20 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج ال النم ي ك دول غيركفوء ف ن الج ح م ا يتض  كم

على انتاج  اً يكون قادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيره ، ويجب ان )63(

تخدامالقدر  دخالت  %80 و % 76 الحالي المتحقق من المخرجات باس ن الم ط م والي، فق ى الت عل

بةاً المستخدمة حتى يكون كفوء ة بنس وفرة لدي دخالت المت اص الم ن انق  و %24 ، وبمعنى اخر يمك

ة. على التوالي مع االبقاء على القدر الحالي من المخرجات % 20 ل المرجعي ل والمعام  20 للمعم

ل هي ت 40 ،32 المعام م الثاب د الحج ي عوائ ل ف ة ان   32،43،71 والمعام اءة الحجمي ين الكف وتب

  . فقط% 5 وامكانية التوسع هي.  % 95هي  20 نسبة استغالل الموارد المتاحة للمعمل

  )20:تسلسل المعمل( االدخالي مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 63 -جدول رقم 

  FA 4 :رقم المعمل 
 2002 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.947 0.803 0.761 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
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 irs 658 658 658 اجمالي المبيعات
 متزايدة 257832 263395 1462 االنتاج من القصب

   22578 23778 14620 سكراالنتاج من ال
   204 193 253 اجمالي راس المال

   504 304 1001 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   555 526 691 اجمالي كلفة االنتاج
   32 43 71 32 40    المعامل المرجعية

   0.20 0.24    النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  

 نموذج التوجيه االخراجي 4-20-2

ي  غيركفوء في - 20 -تسلسل  بان المعمل النتائجتشير  نموذج التوجيه االخراجي سواء ف

 حيث كانت مؤشرات الكفاءة ) 64(  عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيرة، ومن الجدول

و 78% 76% ى الت لاعل ون المعم ي يك ه لك ي ان ا يعن وء 20 لي، مم ة  اً كف ادة كمي ن زي د م الب

ة %24 ةبنسب المخرجات م الثابت د الحج ي عوائ راض  %22 ف ع افت رة ،م د الحجم المتغي ي عوائ ف

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل تغالل كم بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي  الكف

، وكما ان غلة الحجم المتزايدة ترشدنا الى ان كل زيادة في المخرجات تحتاج  %98المدخالت هي 

  . مدخالتالى زيادة أقل في ال
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  )20:تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي -  64-جدول رقم 

  FA 4: رقم المعمل 
 2002 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.982 0.775 0.761 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة يمالق المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 849 658 658 اجمالي المبيعات

 متزايدة 340824 1462 1462 االنتاج من القصب
   29938 14620 14620 االنتاج من السكر
   253 253 253 اجمالي راس المال

   437 1001 1001 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   691 691 691 اجمالي كلفة االنتاج

   32 71 43 40 32   المرجعية المعامل
   0.22  0.24    لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2002 لسنة FA4 المعمل - 20 –نتائج المعمل تسلسل  4-21

 نموذج التوجيه االدخالي 4-21-1

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب وذجين - 21 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  غيركف ح م ا يتض كم

ره ، ويجب انسواء في ع )65( الجدول م المتغي د الحج ادر وائد الحجم الثابتة ام في عوائ ون ق  اً يك

تخدام ن  %93 و % 93 على انتاج القدر الحالي المتحقق من المخرجات باس ط م والي، فق ى الت عل

بة ة بنس وفرة لدي  المدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء، وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخالت المت

 للمعمل والمعامل المرجعية. مع االبقاء على القدر الحالي من المخرجات على التوالي % 7 و 7%

ي 21 ل  ه ت 44،24 ،32المعام م الثاب د الحج ي عوائ ل ف اءة  . 24،32،44 والمعام ين الكف وتب

  .  % 100هي  21 الحجمية ان نسبة استغالل الموارد المتاحة للمعمل
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  )21:تسلسل المعمل( االدخالي مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 65 -جدول رقم 

  FA 4: رقم المعمل 
 2003 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.999 0.928 0.927 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 1622 1622 1622 اجمالي المبيعات

 متناقصة 197507 240940 3603 االنتاج من القصب
   40099 41828 36033 االنتاج من السكر
   148 148 160 اجمالي راس المال

   891 928 1002 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1489 1487 1604 اجمالي كلفة االنتاج
   44 32 24 44 32 24    المعامل المرجعية

   0.07  0.07   النقاص المدخالتالنسبة المتاحة 

  

 نموذج التوجيه االخراجي 4-21-2

ي  غيركفوء في - 21 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج نموذج التوجيه االخراجي سواء ف

 حيث كانت مؤشرات الكفاءة ) 66(  عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيرة، ومن الجدول

و 93% 93% ى الت ااعل ل لي، مم ون المعم ي يك ه لك ي ان وء 21 يعن ة  اً كف ادة كمي ن زي د م الب

ات بة المخرج ة %7 بنس م الثابت د الحج ي عوائ راض  %7 ف ع افت رة ،م م المتغي د الحج ي عوائ ف

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس تغالل ، عل بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي ا ان الكف  كم

ي المخرجات ، وكما ان غلة الحجم الم %100المدخالت هي  ادة ف ل زي ى ان ك دنا ال ة ترش تناقص

  تحتاج الى زيادة اكبر في المدخالت ، 
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  )21 :تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي - 66 -جدول رقم 

  FA 4 :رقم المعمل 
 2003 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.997 0.929 0.927 لكفاءةدرجة ا
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 1745 1750 1622 اجمالي المبيعات

 متناقصة 167196 260018 3603 االنتاج من القصب
   41356 45140 36033 االنتاج من السكر
   160 160 160 اجمالي راس المال

   921 1002 1002 ابتة بسعر الكلفةاالصول الث
   1604 1604 1604 اجمالي كلفة االنتاج
     44 32 24   المعامل المرجعية

   0.07  0.07    لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2004 لسنة FA4 المعمل - 22 –نتائج المعمل تسلسل  4-22

 نموذج التوجيه االدخالي 4-22-1

ائج ير النت ان الم تش لب ل  عم وذجين - 22 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  غيركف ح م ا يتض كم

ره ، ويجب ان )67( الجدول م المتغي د الحج ادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائ ون ق  اً يك

تخدام ن  %92 و % 92 على انتاج القدر الحالي المتحقق من المخرجات باس ط م والي، فق ى الت عل

بةاً وءالمدخالت المستخدمة حتى يكون كف ة بنس  ، وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخالت المتوفرة لدي

 للمعمل والمعامل المرجعية. على التوالي مع االبقاء على القدر الحالي من المخرجات % 8 و 8%

ة  . 24،32،44 والمعامل في عوائد الحجم الثابت ،44 ،32المعامل  هي 22 اءة الحجمي وتبين الكف

   . % 100هي  22 متاحة للمعملان نسبة استغالل الموارد ال
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  )22 :تسلسل المعمل( االدخالي مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 67 -جدول رقم 

  FA 4 :رقم المعمل 
 2004 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.997 0.919 0.917 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 1123 1123 1123 اجمالي المبيعات

 متناقصة 402090 463508 2496 االنتاج من القصب
   38574 41018 24956 االنتاج من السكر
   175 174 190 اجمالي راس المال

   657 710 1009 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   967 965 1053 جاجمالي كلفة االنتا

   24 44 32 44 32    المعامل المرجعية
   0.08  0.08    النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  

 نموذج التوجيه االخراجي 4-22-2

ي  غيركفوء في - 22 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج نموذج التوجيه االخراجي سواء ف

 حيث كانت مؤشرات الكفاءة ) 68(  غيرة، ومن الجدولعوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المت

و 92% 92% ى الت لاعل ون المعم ي يك ه لك ي ان ا يعن وء 22 لي، مم ة  اً كف ادة كمي ن زي د م الب

ات بة المخرج ة %8 بنس م الثابت د الحج ي عوائ راض  %8 ف ع افت رة ،م م المتغي د الحج ي عوائ ف

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل اء كم تغاللالكف بة اس ى نس ير ال ة تش  ة الحجمي

ي المخرجات  %100المدخالت هي  ادة ف ل زي ى ان ك دنا ال ة ترش ، وكما ان غلة الحجم المتناقص

   .تحتاج الى زيادة اكبر في المدخالت 
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  )22 :تسلسل المعمل(مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي  - 68 -جدول رقم 

  FA 4 :رقم المعمل 
 2004 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.995 0.921 0.917 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 1220 1225 1123 اجمالي المبيعات

 متناقصة 385766 505736 2496 االنتاج من القصب
   39865 44755 24956 ن السكراالنتاج م

   190 190 190 اجمالي راس المال
   669 775 1009 االصول الثابتة بسعر الكلفة

   1053 1053 1053 اجمالي كلفة االنتاج
   24 44 32 32 44   المعامل المرجعية

   0.08  0.08    لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2005 لسنة FA4 المعمل - 23 –نتائج المعمل تسلسل  4-23

 نموذج التوجيه االدخالي 4-23-1

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب وذجين - 23 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  غيركف ح م ا يتض كم

ره ، ويجب ان )69( الجدول م المتغي د الحج ادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائ ون ق  اً يك

ن  %90 و % 90 خرجات باستخدامالحالي المتحقق من الم اً على انتاج القدر ط م والي، فق ى الت عل

بةاً المدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء ة بنس  ، وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخالت المتوفرة لدي

ات % 10 و 10% ن المخرج الي م در الح ى الق اء عل ع االبق والي م ة. على الت ل المرجعي  والمعام

تفي عوائد الح ،44 ،32المعامل  هي 23 للمعمل م الثاب ل ج اءة  . 24،32،44 والمعام ين الكف وتب

  .  تقريبا%  100هي  23 الحجمية ان نسبة استغالل الموارد المتاحة للمعمل
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  )23 :تسلسل المعمل( االدخالي مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 69 -جدول رقم 

  FA 4 :رقم المعمل 
 2005 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية المتغيرة عوائد الحجم عوائد الحجم الثابت 

 0.994 0.9 0.895 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 1324 1324 1324 اجمالي المبيعات

 متناقصة 390456 547610 2941 االنتاج من القصب
   42208 48461 29411 االنتاج من السكر

   227 225 252 المال اجمالي راس
   652 788 1018 االصول الثابتة بسعر الكلفة

   1130 1123 1255 اجمالي كلفة االنتاج
   24 44 32 44 32    المعامل المرجعية

   10. 0 0.10    النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  

 نموذج التوجيه االخراجي 4-23-2

ي  غيركفوء في - 23 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج نموذج التوجيه االخراجي سواء ف

 حيث كانت مؤشرات الكفاءة ) 70(  عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيرة، ومن الجدول

و 90% ، 90% ى الت لاعل ون المعم ي يك ه لك ي ان ا يعن وء 23 لي، مم ة  اً كف ادة كمي ن زي د م الب

ة %10 بنسبة المخرجات م الثابت د الحج ي عوائ راض  %10 ف ع افت رة ،م د الحجم المتغي ي عوائ ف

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل تغالل كم بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي  الكف

ي  دخالت ه ا %100الم ي  تقريب ادة ف ل زي ى ان ك دنا ال ة ترش م المتناقص ة الحج ا ان غل ، وكم

  . المخرجات تحتاج الى زيادة اكبر في المدخالت
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  )23 :تسلسل المعمل(مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي -  70-جدول رقم 

  FA 4 :رقم المعمل 
 2005 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.992 0.902 0.895 درجة الكفاءة
 

 مغلة الحج المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 1467 1479 1324 اجمالي المبيعات

 متناقصة 368650 611850 2941 االنتاج من القصب
   44233 54146 29411 االنتاج من السكر
   252 252 252 اجمالي راس المال

   667 880 1018 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1255 1255 1255 اجمالي كلفة االنتاج
   24 44 32 32 44   المعامل المرجعية

   0.10  0.10    لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2006 لسنة FA4 المعمل - 24 –نتائج المعمل تسلسل  4-24

دول  ن الج ل) 71(م اءة المعم ر كف ير مؤش ل 24 يش ذا المعم ى ان ه ال  ال ي ك وء ف كف

د لدي %100 حيث حصل على مؤشر كفاءة النموذجين ل اليوج وارد فائضة  ه،كما ان هذا المعم م

دخالت ل الم تهلك ك در  ومتغيرات راكدة ، وهذا يعني ان هذا المعمل اس اج الق ي انت ه ف ة لدي المتاح

ى . الحالي الفعلي من المخرجات  ل ال ل وص ذا المعم وايضا يشير مؤشر الكفاءة الحجمية الى ان ه

  .حجمه االمثل

ح الجدول ل )72( كذلك يوض وء 24 ان المعم وذج %100 كف ي نم يال ف ه االخراج  توجي

  . بافضل ما يكون لتحقيق المخرجات حيث استخدم المدخالت المتاحة
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  )24:تسلسل المعمل( االدخالي مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 71 -جدول رقم 

  FA 4 :رقم المعمل 
 2006 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 1 1 1 ةدرجة الكفاء
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 ثابتة 2795 2795 2795 اجمالي المبيعات

   4871 4871 4871 االنتاج من القصب
   56041 56041 56041 االنتاج من السكر
   341 341 341 اجمالي راس المال

   1036 1036 1036 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   2522 2522 2522 اجمالي كلفة االنتاج
   24 24    المعامل المرجعية

   0  0    النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  )24:تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي - 72 -جدول رقم 

  FA 4 :رقم المعمل 
 2006 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية لحجم المتغيرةعوائد ا عوائد الحجم الثابت 

 1 1 1 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
   2795 2795 2795 اجمالي المبيعات

   4871 4871 4871 االنتاج من القصب
   56041 56041 56041 االنتاج من السكر
   341 341 341 اجمالي راس المال

   1036 1036 1036 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   2522 2522 2522 اجمالي كلفة االنتاج
   24 24   المعامل المرجعية

   0   0   لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 
  2001 لسنة FA5 المعمل - 25 –نتائج المعمل تسلسل  4-25
 نموذج التوجيه االدخالي 4-25-1

ائج ير النت ان  تش لب ل  المعم وذجين - 25 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  غيركف ح م ا يتض كم

ره ، ويجب ان )73( الجدول م المتغي د الحج ادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائ ون ق  اً يك

تخدام ن  %90 و % 90 على انتاج القدر الحالي المتحقق من المخرجات باس ط م والي، فق ى الت عل

بةاً كفوء المدخالت المستخدمة حتى يكون ة بنس  ، وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخالت المتوفرة لدي

ات % 10 و 10% ن المخرج الي م در الح ى الق اء عل ع االبق والي م ة. على الت ل المرجعي  والمعام

ة ان . 27،26 والمعامل في عوائد الحجم الثابت 26 المعامل هي 25 للمعمل اءة الحجمي ين الكف وتب

   . % 99هي  25 ة للمعملنسبة استغالل الموارد المتاح

  )25 :تسلسل المعمل( االدخالي مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 73 -جدول رقم 

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت   FA 5: رقم المعمل 
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 0.981 0.913 0.896 درجة الكفاءة 2001 : سنة التقويم
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 1050 1044 1044 اجمالي المبيعات

 متزايدة 410356 408143 408141 االنتاج من القصب
   78489 78489 78489 االنتاج من السكر
   697 602 1075 اجمالي راس المال

   941 892 1580 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   898 881 984 اجمالي كلفة االنتاج
   72 26 26    المعامل المرجعية

   0.10   0.10   النسبة المتاحة النقاص المدخالت

 نموذج التوجيه االخراجي 4-25-2

ي  غيركفوء في - 25 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج نموذج التوجيه االخراجي سواء ف

 حيث كانت مؤشرات الكفاءة ) 74(  جدولعوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيرة، ومن ال

و 90% , 90% ى الت لاعل ون المعم ي يك ه لك ي ان ا يعن وء 25 لي، مم ة  اً كف ادة كمي ن زي د م الب

ة %10 بنسبة المخرجات م الثابت د الحج ي عوائ راض  %10 ف ع افت رة ،م د الحجم المتغي ي عوائ ف

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل اءة الحجمي كم تغاللالكف بة اس ى نس ير ال  ة تش

، وكما ان غلة الحجم المتزايدة ترشدنا الى ان كل زيادة في المخرجات  تقريبا %99المدخالت هي 

  .تحتاج الى زيادة أقل في المدخالت

  )25:تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي - 74 -جدول رقم 

  FA 5 :رقم المعمل 
 2001 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.985 0.91 0.896 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 1153 1165 1044 اجمالي المبيعات

 متزايدة 450662 455574 408141 االنتاج من القصب
   86295 87610 78489 راالنتاج من السك

   745 672 1075 اجمالي راس المال
   1023 996 1580 االصول الثابتة بسعر الكلفة

   984 984 984 اجمالي كلفة االنتاج
   26 72 26   المعامل المرجعية

   0.10   0.10   لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2002 لسنة FA5 المعمل - 26 –نتائج المعمل تسلسل  4-26

وذجين الى ان هذا المعمل 26 يشير مؤشر كفاءة المعمل) 75(من الجدول  ث  كفوء في كال النم حي

موارد فائضة ومتغيرات راكدة ،  هوجد لديت،كما ان هذا المعمل ال %100 حصل على مؤشر كفاءة
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ل المدخالت تهلك ك ال وهذا يعني ان هذا المعمل اس در الح اج الق ي انت ه ف ة لدي ن المتاح ي م ي الفعل

  .وايضا يشير مؤشر الكفاءة الحجمية الى ان هذا المعمل وصل الى حجمه االمثل. المخرجات 

دول  ح الج ذلك يوض ل )52( ك وء 26 ان المعم وذج %100 كف ي نم ي ف ه االخراج ث  التوجي حي

  .بافضل ما يكون لتحقيق المخرجات استخدم المدخالت المتاحة

  )26 :تسلسل المعمل( االدخالي لنموذج التوجيهمؤشرات الكفاءة  - 75 -جدول رقم 

  FA 5 :رقم المعمل 
 2002 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 1 1 1 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
   1849 1849 1849 اجمالي المبيعات

   722722 722722 722722 االنتاج من القصب
   138985 138985 138985 االنتاج من السكر
   1067 1067 1067 اجمالي راس المال

   1580 1580 1580 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1561 1561 1561 اجمالي كلفة االنتاج
   26 26    المعامل المرجعية

    0  0   المدخالت النسبة المتاحة النقاص

  )26 :تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي - 76 -جدول رقم 

  FA 5 :رقم المعمل 
 2002 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 1 1 1 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة يمالق المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
   1849 1849 1849 اجمالي المبيعات

   722722 722722 722722 االنتاج من القصب
   138985 138985 138985 االنتاج من السكر
   1067 1067 1067 اجمالي راس المال

   1580 1580 1580 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1561 1561 1561 اجمالي كلفة االنتاج
   26 26   المعامل المرجعية

   0   0   لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 
  2003 لسنة FA5 المعمل - 27 –نتائج المعمل تسلسل  4-27
 نموذج التوجيه االدخالي 2-27-1

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب وذجين - 27 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  غيركف ح م ا يتض كم

ره ، ويجب انسواء في عوائد ال )77( الجدول م المتغي د الحج ادر حجم الثابتة ام في عوائ ون ق  اً يك

تخدام ن  %99 و % 98 على انتاج القدر الحالي المتحقق من المخرجات باس ط م والي، فق ى الت عل

بةاً المدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء ة بنس  ، وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخالت المتوفرة لدي

 للمعمل والمعامل المرجعية. البقاء على القدر الحالي من المخرجاتعلى التوالي مع ا % 1 و 2%
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وتبين الكفاءة الحجمية  . 72 28 29 44 والمعامل في عوائد الحجم الثابت 28، 29 المعامل هي 27

   . % 99هي  27 ان نسبة استغالل الموارد المتاحة للمعمل

  )27:تسلسل المعمل( ياالدخال مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 77 -جدول رقم 

  FA 5: رقم المعمل 
 2003 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.992 0.985 0.978 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 1599 1581 1581 اجمالي المبيعات

 متزايدة 625492 618254 618253 نتاج من القصباال
   118895 118895 118895 االنتاج من السكر
   744 739 755 اجمالي راس المال

   1564 1519 1587 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1434 1423 1455 اجمالي كلفة االنتاج
   72 28 29 44 28 29    المعامل المرجعية

   0.01  0.02    النقاص المدخالتالنسبة المتاحة 

 نموذج التوجيه االخراجي 2-27-2

ي  غيركفوء في - 27 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج نموذج التوجيه االخراجي سواء ف

 حيث كانت مؤشرات الكفاءة ) 78(  عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيرة، ومن الجدول

و 98% ، 98% ى الت للي، ماعل ون المعم ي يك ه لك ي ان ا يعن وء 27 م ة  اً كف ادة كمي ن زي د م الب

ات بة المخرج ة %2 بنس م الثابت د الحج ي عوائ راض  %2 ف ع افت رة ،م م المتغي د الحج ي عوائ ف

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل تغالل كم بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي  الكف

ي  دخالت ه ا %100الم ة  تقريب ا ان غل ي ، وكم ادة ف ل زي ى ان ك دنا ال دة ترش م المتزاي الحج

  . المخرجات تحتاج الى زيادة أقل في المدخالت 

  )27:تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي - 78 -جدول رقم 

  FA 5 :رقم المعمل 
 2003 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.995 0.983 0.978 رجة الكفاءةد
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 iris 1624 1617 1581 اجمالي المبيعات

 متزايدة 635085 632152 618253 االنتاج من القصب
   120905 121568 118895 االنتاج من السكر
   755 755 755 اجمالي راس المال

   1587 1553 1587 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1455 1455 1455 اجمالي كلفة االنتاج
   72 28 44 29 28 29   المعامل المرجعية

   0.02  0.02    لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 
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  2004 لسنة FA5 المعمل - 28 –نتائج المعمل تسلسل  4-28

دول  ن الج اءة ) 79(م ر كف ير مؤش ليش ل 28 المعم ذا المعم ى ان ه ال  ال ي ك وء ف كف

ة  %100 حيث حصل على مؤشر كفاءة النموذجين وارد فائض ة م د لدي ل اليوج ،كما ان هذا المعم

دخالت ل الم تهلك ك در  ومتغيرات راكدة ، وهذا يعني ان هذا المعمل اس اج الق ي انت ه ف ة لدي المتاح

ى وايضا يشير مؤشر الك. الحالي الفعلي من المخرجات  ل ال ل وص ذا المعم فاءة الحجمية الى ان ه

  .حجمه االمثل

ح الجدول ل )80( كذلك يوض وء 28 ان المعم وذج %100 كف ي نم ي ف ه االخراج  التوجي

  .بافضل ما يكون لتحقيق المخرجات حيث استخدم المدخالت المتاحة
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  )28:تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االدخالي - 79 -جدول رقم 

  FA 5 :رقم المعمل 
 2004 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 1 1 1 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
   1868 1868 1868 اجمالي المبيعات

   730268 730268 730268 االنتاج من القصب
   140436 140436 140436 االنتاج من السكر
   825 825 825 اجمالي راس المال

   1633 1633 1633 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1745 1745 1745 اجمالي كلفة االنتاج
   28 28    المعامل المرجعية

    0 0    النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  )28:تسلسل المعمل( كفاءة لنموذج التوجيه االخراجيمؤشرات ال - 80 -جدول رقم 

  FA 5 :رقم المعمل 
 2004 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 1 1 1 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 ثابتة 1868 1868 1868 اجمالي المبيعات

   730268 730268 730268 االنتاج من القصب
   140436 140436 140436 االنتاج من السكر
   825 825 825 اجمالي راس المال

   1633 1633 1633 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1745 1745 1745 اجمالي كلفة االنتاج
   28 28   المعامل المرجعية

   0  0    زيادة المخرجاتلالنسبة المتاحة 

  2005 لسنة FA4 المعمل - 29 –نتائج المعمل تسلسل  4-29

دول  ن الج ل) 81(م اءة المعم ر كف ير مؤش ل 29 يش ذا المعم ى ان ه ال  ال ي ك وء ف كف

ل ال %100 حيث حصل على مؤشر كفاءة النموذجين د لديي،كما ان هذا المعم ة  هوج وارد فائض م
دخالت ومتغيرات راكدة ، وهذا يعني ل الم تهلك ك در  ان هذا المعمل اس اج الق ي انت ه ف ة لدي المتاح
ى . الحالي الفعلي من المخرجات  ل ال ل وص ذا المعم وايضا يشير مؤشر الكفاءة الحجمية الى ان ه

  .حجمه االمثل
ح الجدول ل )58( كذلك يوض وء 29 ان المعم وذج %100 كف ي نم ي ف ه االخراج  التوجي

  .بافضل ما يكون لتحقيق المخرجات احةحيث استخدم المدخالت المت

  )29:تسلسل المعمل( االدخالي مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 81 -جدول رقم 

  FA 5 :رقم المعمل 
 2005 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 1 1 1 درجة الكفاءة
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 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 ثابتة 1568 1568 1568 اجمالي المبيعات

   613053 613053 613053 االنتاج من القصب
   117895 117895 117895 االنتاج من السكر
   779 779 779 اجمالي راس المال

   1661 1661 1661 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1349 1349 1349 اجمالي كلفة االنتاج
   29 29    المعامل المرجعية

    0 0    النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  )29 :تسلسل المعمل(مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي  - 82 -جدول رقم 

  FA 5 :رقم المعمل 
 2005 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 1 1 1 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 ثابتة 1568 1568 1568 اجمالي المبيعات

   613053 613053 613053 االنتاج من القصب
   117895 117895 117895 االنتاج من السكر
   779 779 779 اجمالي راس المال

   1661 1661 1661 بسعر الكلفة االصول الثابتة
   1349 1349 1349 اجمالي كلفة االنتاج
   29 29   المعامل المرجعية

   0   0   لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  2006 لسنة FA5 المعمل - 30 –نتائج المعمل تسلسل  4-30

 نموذج التوجيه االدخالي 4-30-1

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب وذجين - 30 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  غيركف ح م ا يتض كم

ره ، ويجب ان )83( الجدول م المتغي د الحج ادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائ ون ق  اً يك

تخدام ن  %94 و % 90 على انتاج القدر الحالي المتحقق من المخرجات باس ط م والي، فق ى الت عل

بة، وبمعنى اخاً المدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء ة بنس  ر يمكن انقاص المدخالت المتوفرة لدي

ات % 6 و 10% ن المخرج الي م در الح ى الق اء عل ع االبق والي م ى الت ة. عل ل المرجعي  والمعام

اءة  . 43 72 29 والمعامل في عوائد الحجم الثابت ،28 29 44المعامل  هي 30 للمعمل ين الكف وتب

 فقط% 4 وامكانية التوسع هي.  % 96هي  30 الحجمية ان نسبة استغالل الموارد المتاحة للمعمل

.  

  )30:تسلسل المعمل( االدخالي مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 83 -جدول رقم 

  FA 5 :رقم المعمل 
 2006 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.955 0.939 0.897 درجة الكفاءة
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 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  قيم الحقيقيةال المتغيرات
 irs 1177 1091 1091 اجمالي المبيعات

 متزايدة 461834 426605 424000 االنتاج من القصب
   82000 82000 82000 االنتاج من السكر
   535 511 570 اجمالي راس المال

   1351 1053 1684 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1026 980 1093 مالي كلفة االنتاجاج

   43 72 29 28 29 44    المعامل المرجعية
   06. 0 0.10    النسبة المتاحة النقاص المدخالت
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 نموذج التوجيه االخراجي 4-30-2

ي  غيركفوء في - 30 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج نموذج التوجيه االخراجي سواء ف

 حيث كانت مؤشرات الكفاءة ) 84(  م في عوائد الحجم المتغيرة، ومن الجدولعوائد الحجم الثابتة ا

و 93% 90% ى الت لاعل ون المعم ي يك ه لك ي ان ا يعن وء 30 لي، مم ة  اً كف ادة كمي ن زي د م الب

ات بة المخرج ة %10 بنس م الثابت د الحج ي عوائ راض  %7 ف ع افت رة ،م م المتغي د الحج ي عوائ ف

دخالت تويات الم ب ا مس ى النس ةعل ا ان ، لمتاح تغالل كم بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي  الكف

، وكما ان غلة الحجم المتزايدة ترشدنا الى ان كل زيادة في المخرجات  تقريبا %97المدخالت هي 

  . تحتاج الى زيادة أقل في المدخالت

  )30 :تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي - 84 -جدول رقم 

  FA 5 :معمل رقم ال
 2006 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.966 0.928 0.897 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 1255 1217 1091 اجمالي المبيعات

   492256 475777 424000 االنتاج من القصب
   88349 91452 82000 االنتاج من السكر
   570 570 570 اجمالي راس المال

   1410 1174 1684 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1093 1093 1093 اجمالي كلفة االنتاج
   43 44 29 28 29 44   المعامل المرجعية

    0.07 0.10    لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 
  2001 لسنة FA6 المعمل - 31 –نتائج المعمل تسلسل  4-31
 نموذج التوجيه االدخالي 4-31-1

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب وذجين - 31 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  غيركف ح م ا يتض كم

ره ، ويجب ان )85( الجدول م المتغي د الحج ادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائ ون ق  اً يك

تخدامعلى انتاج القد ن  %98 و % 80 ر الحالي المتحقق من المخرجات باس ط م والي، فق ى الت عل

بةاً المدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء ة بنس  ، وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخالت المتوفرة لدي

ات % 2 و 20% ن المخرج الي م در الح ى الق اء عل ع االبق والي م ى الت ة. عل ل المرجعي  والمعام

ل ي 31 للمعم ت ،32 8 29 44ل المعام ه م الثاب د الحج ي عوائ ل ف ين  .3 44 8 72 والمعام وتب

ل ة للمعم ي  30 الكفاءة الحجمية ان نسبة استغالل الموارد المتاح ي.  % 96ه ع ه ة التوس  وامكاني

  .فقط% 4

  )31:تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االدخالي - 85 -جدول رقم 

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت   FA 6 :رقم المعمل 
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 0.823 0.976 0.803 درجة الكفاءة 2001 : يمسنة التقو
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 611 575 575 اجمالي المبيعات

   257640 240732 240732 االنتاج من القصب
   21304 21304 21304 لسكراالنتاج من ا

   128 105 131 اجمالي راس المال
   485 329 497 االصول الثابتة بسعر الكلفة

   589 485 604 اجمالي كلفة االنتاج
   3 44 8 72 32 8 29 44    المعامل المرجعية

    0.02 20. 0   النسبة المتاحة النقاص المدخالت

 نموذج التوجيه االخراجي 4-31-2

ي  غيركفوء في - 31 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج نموذج التوجيه االخراجي سواء ف

 حيث كانت مؤشرات الكفاءة ) 86(  عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيرة، ومن الجدول

و 95% 80% ى الت لاعل ون المعم ي يك ه لك ي ان ا يعن وء 31 لي، مم ة  اً كف ادة كمي ن زي د م الب

ا بة تالمخرج ة %20 بنس م الثابت د الحج ي عوائ راض  %5 ف ع افت رة ،م م المتغي د الحج ي عوائ ف

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل تغالل كم بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي  الكف

، وكما ان غلة الحجم المتزايدة ترشدنا الى ان كل زيادة في المخرجات  تقريبا %85المدخالت هي 

  . دة أقل في المدخالتتحتاج الى زيا

  )31 :تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي - 86 -جدول رقم 

  FA 6: رقم المعمل 
 2001 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.845 0.95 0.803 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم مستهدفةال القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 628 717 575 اجمالي المبيعات

 متزايدة 271165 299956 240732 االنتاج من القصب
   22429 26545 21304 االنتاج من السكر
   131 131 131 اجمالي راس المال

   497 410 497 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   604 604 604 اجمالي كلفة االنتاج
   3 72 44 8 32 8 44 29   المعامل المرجعية

   0.05   0.20   لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2002 لسنة FA6 المعمل - 32 –نتائج المعمل تسلسل  4-32

دول  ن الج ل) 87(م اءة المعم ر كف ير مؤش ل 32 يش ذا المعم ى ان ه ال  ال ي ك وء ف كف

ل ال %100 حيث حصل على مؤشر كفاءة النموذجين د لديت،كما ان هذا المعم ة ه وج وارد فائض م
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دخالت ل الم تهلك ك در  ومتغيرات راكدة ، وهذا يعني ان هذا المعمل اس اج الق ي انت ه ف ة لدي المتاح

ى . الحالي الفعلي من المخرجات  ل ال ل وص ذا المعم وايضا يشير مؤشر الكفاءة الحجمية الى ان ه

  .حجمه االمثل

ح الجدول لا )64( كذلك يوض وء 32 ن المعم وذج %100 كف ي نم ي ف ه االخراج  التوجي

  . بافضل ما يكون لتحقيق المخرجات حيث استخدم المدخالت المتاحة
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  )32 :تسلسل المعمل( االدخالي مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 87 -جدول رقم 

  FA 6 :رقم المعمل 
 2002 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية غيرةعوائد الحجم المت عوائد الحجم الثابت 

 1 1 1 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
   1202 1202 1202 اجمالي المبيعات

   502934 502934 502934 االنتاج من القصب
   44507 44507 44507 االنتاج من السكر
   288 288 288 اجمالي راس المال

   506 506 506 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   961 961 961 اجمالي كلفة االنتاج
   32 32   المعامل المرجعية

    0  0   النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  )32 :تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي - 88 -جدول رقم 

  FA 6 :رقم المعمل 
 2002 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 1 1 1 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
   1202 1202 1202 اجمالي المبيعات

   502934 502934 502934 االنتاج من القصب
   44507 44507 44507 االنتاج من السكر
   288 288 288 اجمالي راس المال

   506 506 506 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   961 961 961 اجمالي كلفة االنتاج
   32 32   المعامل المرجعية

   0   0   لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 
  2003 لسنة 6FAالمعمل  - 33 –نتائج المعمل تسلسل  4-33
 جيه االدخالينموذج التو 4-33-1

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب وذجين - 33 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  غيركف ح م ا يتض كم

ره ، ويجب ان )89( الجدول م المتغي د الحج ادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائ ون ق  اً يك

تخدام ط  %96 و % 94 على انتاج القدر الحالي المتحقق من المخرجات باس والي، فق ى الت ن عل م

بةاً المدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء ة بنس  ، وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخالت المتوفرة لدي

 للمعمل والمعامل المرجعية. على التوالي مع االبقاء على القدر الحالي من المخرجات % 4 و 6%

الحجمية  وتبين الكفاءة . 72 11 26 32 والمعامل في عوائد الحجم الثابت ،40 32المعامل  هي 33

  .فقط% 2 وامكانية التوسع هي.  % 98هي  33 ان نسبة استغالل الموارد المتاحة للمعمل

  )33 :تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 89 -جدول رقم 

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت   FA 6 :رقم المعمل 
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 0.979 0.962 0.942 درجة الكفاءة 2003 : سنة التقويم
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 706 706 706 اجمالي المبيعات

 متزايدة 295432 295432 295432 االنتاج من القصب
   26144 26144 26144 االنتاج من السكر
   261 169 277 اجمالي راس المال

   345 297 548 صول الثابتة بسعر الكلفةاال
   576 564 599 اجمالي كلفة االنتاج
   72 11 26 32 40 32   المعامل المرجعية

   0.04  0.06    النسبة المتاحة النقاص المدخالت

 نموذج التوجيه االخراجي 4-33-2

ي نموذج التوجيه اال غيركفوء في - 33 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج خراجي سواء ف

 حيث كانت مؤشرات الكفاءة ) 90(  عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيرة، ومن الجدول

و 96% 94% ى الت لاعل ون المعم ي يك ه لك ي ان ا يعن وء 33 لي، مم ة  اً كف ادة كمي ن زي د م الب

ات بة المخرج ة %6 بنس م الثابت د الحج ي عوائ ع  %4 ف رة ،م م المتغي د الحج ي عوائ راض ف افت

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل تغالل كم بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي  الكف

، وكما ان غلة الحجم المتزايدة ترشدنا الى ان كل زيادة في المخرجات  تقريبا %98المدخالت هي 

  تحتاج الى زيادة أقل في المدخالت

  )33 :تسلسل المعمل( الخراجيمؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه ا - 90 -جدول رقم 

  FA 6 :رقم المعمل 
 2003 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.981 0.96 0.942 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 735 750 706 اجمالي المبيعات

 متزايدة 307762 313738 295432 االنتاج من القصب
   27235 27764 26144 االنتاج من السكر
   263 180 277 اجمالي راس المال

   354 316 548 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   599 599 599 اجمالي كلفة االنتاج
   72 11 26 32 32 40   المعامل المرجعية

   0.04  0.06    المخرجاتلزيادة النسبة المتاحة 

  2004 لسنة 6FAالمعمل  - 34 –نتائج المعمل تسلسل  4-34

 نموذج التوجيه االدخالي 4-34-1

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب وذجين - 34 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  غيركف ح م ا يتض كم

ب  )91( الجدول ره ، ويج م المتغي د الحج ادر انسواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائ ون ق  اً يك
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تخدام ن  %91 و % 90 على انتاج القدر الحالي المتحقق من المخرجات باس ط م والي، فق ى الت عل

 وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخالت المتوفرة لدية بنسبة اً◌َ المدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء

ات % 9 و 10% ن المخرج الي م در الح ى الق اء عل ع االبق والي م ى الت ل. عل ة والمعام  المرجعي

وتبين الكفاءة  .24 32 42 8 والمعامل في عوائد الحجم الثابت ،32 26 11المعامل  هي 34 للمعمل

  . .فقط% 1 وامكانية التوسع هي % 99هي  33 الحجمية ان نسبة استغالل الموارد المتاحة للمعمل

  )34 :تسلسل المعمل(مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االدخالي  - 91 -جدول رقم 

  FA 6 :رقم المعمل 
 2004 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.993 0.907 0.9 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 1235 1235 1235 اجمالي المبيعات

 متزايدة 517038 517038 517038 االنتاج من القصب
   46131 45756 45756 االنتاج من السكر
   299 296 330 اجمالي راس المال

   529 520 585 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   995 988 1097 اجمالي كلفة االنتاج
   24 32 42 8 32 26 11   المعامل المرجعية

   0.09  0.10    النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  

 نموذج التوجيه االخراجي 4-34-2

ي  غيركفوء في - 34 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج نموذج التوجيه االخراجي سواء ف

 حيث كانت مؤشرات الكفاءة ) 92(  عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيرة، ومن الجدول

و 93% 90% ى الت لاعل ون المعم ي يك ه لك ي ان ا يعن وء 34 لي، مم ة  اً كف ادة كمي ن زي د م الب

ات بة المخرج ة %10 بنس م الثابت د الحج ي عوائ راض  %7 ف ع افت رة ،م م المتغي د الحج ي عوائ ف

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل تغالل كم بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي  الكف

ي  دخالت ه ا %96.5الم ة تقريب م المتناقص ة الحج ا ان غل ى ، وكم دنا ال ي  ترش ادة ف ل زي ان ك

  . المخرجات تحتاج الى زيادة أكبر في المدخالت
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  )34 :تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي - 92 -جدول رقم 

  FA 6 :رقم المعمل 
 2004 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.965 0.933 0.9 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 1324 1373 1235 اجمالي المبيعات

 متناقصة 554165 574497 517038 االنتاج من القصب
   50544 50841 45756 االنتاج من السكر
   314 329 330 اجمالي راس المال

   585 578 585 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1097 1097 1097 اجمالي كلفة االنتاج
   32 2 8 24 32 26 11   المعامل المرجعية

   0.07   0.10   لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2005 لسنة 6FAالمعمل  - 35 –نتائج المعمل تسلسل  4-35

 نموذج التوجيه االدخالي 4-35-1

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب وذجين - 35 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  غيركف ح م ا يتض كم

ره ، ويجب ان )93( الجدول م المتغي د الحج ادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائ ون ق  اً يك

تخدام ن  %99 و % 98 على انتاج القدر الحالي المتحقق من المخرجات باس ط م والي، فق ى الت عل

بة، وبمعنى اً المدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء ة بنس  اخر يمكن انقاص المدخالت المتوفرة لدي

 للمعمل والمعامل المرجعية. على التوالي مع االبقاء على القدر الحالي من المخرجات % 1 و 2%

ة .32 11 41 62 والمعامل في عوائد الحجم الثابت ،26 32المعامل  هي 35 اءة الحجمي ين الكف وتب

  .فقط% 0.5 وامكانية التوسع هي % 599.هي  35 ان نسبة استغالل الموارد المتاحة للمعمل
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  )35 :تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 93 -جدول رقم 

  FA 6 :رقم المعمل 
 2005 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.995 0.986 0.981 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 1324 1324 1324 اجمالي المبيعات

 متناقصة 554286 554286 554286 االنتاج من القصب
   49732 49052 49052 االنتاج من السكر
   432 318 459 اجمالي راس المال

   716 558 727 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1064 1059 1079 الي كلفة االنتاجاجم

   32 11 41 62 26 32   المعامل المرجعية
   0.01  0.02    النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  

 نموذج التوجيه االخراجي 4-35-2

ي  غيركفوء في - 35 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج نموذج التوجيه االخراجي سواء ف

 حيث كانت مؤشرات الكفاءة ) 94(  في عوائد الحجم المتغيرة، ومن الجدولعوائد الحجم الثابتة ام 

و 99% 98% ى الت لاعل ون المعم ي يك ه لك ي ان ا يعن وء 35 لي، مم ة  اً كف ادة كمي ن زي د م الب

ات بة المخرج ة %2 بنس م الثابت د الحج ي عوائ راض  %1 ف ع افت رة ،م م المتغي د الحج ي عوائ ف

دخالت تويات الم ب المت مس ى النس ةعل ا ان ، اح تغالل كم بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي  الكف

ي  دخالت ه ا %99الم ة تقريب م المتناقص ة الحج ا ان غل ي  ، وكم ادة ف ل زي ى ان ك دنا ال ترش

  . المخرجات تحتاج الى زيادة أكبر في المدخالت
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  )35 :تسلسل المعمل( جيمؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخرا - 94 -جدول رقم 

  FA 6 :عمل رقم الم
 2005 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.994 0.987 0.981 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 1342 1350 1324 اجمالي المبيعات

 متناقصة 561682 564917 554286 االنتاج من القصب
   50530 49993 49052 االنتاج من السكر
   440 324 459 اجمالي راس المال

   727 569 727 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1079 1079 1079 اجمالي كلفة االنتاج
   11 32 41 62 26 32   المعامل المرجعية

   0.01  0.02    لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2006 لسنة 6FAالمعمل  - 36 –نتائج المعمل تسلسل  4-36

 نموذج التوجيه االدخالي 4-36-1

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب وذجين - 36 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  غيركف ح م ا يتض كم

ره ، ويجب ان )95( الجدول م المتغي د الحج ادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائ ون ق  اً يك

تخدامعلى انتاج ا ن  %89 و % 88 لقدر الحالي المتحقق من المخرجات باس ط م والي، فق ى الت عل

بةاً المدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء ة بنس  ، وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخالت المتوفرة لدي

ات % 11 و 12% ن المخرج الي م در الح ى الق اء عل ع االبق والي م ة. على الت ل المرجعي  والمعام

ة .32 71 والمعامل في عوائد الحجم الثابت ،32 40معامل ال هي 36 للمعمل اءة الحجمي ين الكف وتب

  .فقط% 0.2 وامكانية التوسع هي.  % 899.هي  36 ان نسبة استغالل الموارد المتاحة للمعمل

  

  )36 :تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه -  95-جدول رقم 

  

  FA 6 :رقم المعمل 
 2006 : ويمسنة التق

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.998 0.885 0.883 درجة الكفاءة
  
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 1153 1153 1153 اجمالي المبيعات

 متزايدة 480209 446442 437776 االنتاج من القصب
   42456 40928 38655 النتاج من السكرا

   286 382 433 اجمالي راس المال
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   487 568 778 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   923 921 1043 اجمالي كلفة االنتاج
   32 71 32 40   المعامل المرجعية

    0.11  0.12   النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  

 اجينموذج التوجيه االخر 4-36-2

ي  غيركفوء في - 36 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج نموذج التوجيه االخراجي سواء ف

 حيث كانت مؤشرات الكفاءة ) 96(  عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيرة، ومن الجدول

و 88% 88% ى الت لاعل ون المعم ي يك ه لك ي ان ا يعن وء  36 لي، مم ة اً كف ادة كمي ن زي د م الب

ة %12 بنسبة رجاتالمخ م الثابت د الحج ي عوائ راض  %12 ف ع افت رة ،م د الحجم المتغي ي عوائ ف

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل تغالل كم بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي  الكف

   . تقريبا %100المدخالت هي 
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  )36 :تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي - 96 -جدول رقم 

  FA 6 :رقم المعمل 
 2006 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 1 0.883 0.883 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
   1306 1306 1153 اجمالي المبيعات

   505430 505479 437776 االنتاج من القصب
   46337 46340 38655 االنتاج من السكر
   433 433 433 اجمالي راس المال

   648 643 778 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1043 1043 1043 اجمالي كلفة االنتاج
   32 40 41 40 32   المعامل المرجعية

   0.12   0.12   لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2001 لسنة 7FAالمعمل  - 37 –نتائج المعمل تسلسل  4-37

 نموذج التوجيه االدخالي 4-37-1

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب وذجين - 37 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  غيركف ح م ا يتض كم

ره ، ويجب ان )97( الجدول م المتغي د الحج ادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائ ون ق  اً يك

تخدامعلى انتاج القد ن  %93 و % 89 ر الحالي المتحقق من المخرجات باس ط م والي، فق ى الت عل

بةاً المدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء ة بنس  ، وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخالت المتوفرة لدي

ات % 7 و 11% ن المخرج الي م در الح ى الق اء عل ع االبق والي م ى الت ة. عل ل المرجعي  والمعام

ل ي 37 للمعم ل المعا ه ت ،44 32م م الثاب د الحج ي عوائ ل ف اءة .42 24 32 والمعام ين الكف وتب

   .فقط% 3 وامكانية التوسع هي % 97.هي  37 الحجمية ان نسبة استغالل الموارد المتاحة للمعمل

  

  )37 :تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 97 -جدول رقم 

  

  FA 6 :رقم المعمل 
 2001 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.966 0.926 0.894 درجة الكفاءة
  
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 1677 1677 1677 اجمالي المبيعات

 متناقصة 429242 700456 410840 االنتاج من القصب
   50056 61987 47772 تاج من السكراالن

   396 383 428 اجمالي راس المال
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   713 754 1096 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1402 1354 1514 اجمالي كلفة االنتاج
   42 24 32 44 32   المعامل المرجعية

   0.07  0.11    النسبة المتاحة النقاص المدخالت
  

 خراجينموذج التوجيه اال 4-37-2

ي  غيركفوء في - 37 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج نموذج التوجيه االخراجي سواء ف

 حيث كانت مؤشرات الكفاءة ) 98(  عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيرة، ومن الجدول

و 94% 89% ى الت لاعل ون المعم ي يك ه لك ي ان ا يعن وء 37 لي، مم ة  اً كف ادة كمي ن زي د م الب

اتا بة لمخرج ة %11 بنس م الثابت د الحج ي عوائ راض  %6 ف ع افت رة ،م م المتغي د الحج ي عوائ ف

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل تغالل كم بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي  الكف

   .تقريبا  %96المدخالت هي 
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  )37 :تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي - 98 -جدول رقم 

  FA 7 :رقم المعمل 
 2001 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.957 0.935 0.894 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 1794 1875 1677 اجمالي المبيعات

 متناقصة 439458 783302 410840 االنتاج من القصب
   53203 69318 47772 االنتاج من السكر
   428 428 428 اجمالي راس المال

   776 844 1096 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1514 1514 1514 اجمالي كلفة االنتاج
   32 42 24 8 44 32   المعامل المرجعية

   0.06   0.11   لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2002 لسنة 7FAالمعمل  - 38 –نتائج المعمل تسلسل  4-38

 نموذج التوجيه االدخالي 4-38-2

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب وذجين - 38 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  غيركف ح م ا يتض كم

ره ، ويجب ان )99( الجدول م المتغي د الحج ادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائ ون ق  اً يك

تخدام ن  %94 و % 93 على انتاج القدر الحالي المتحقق من المخرجات باس ط م والي، فق ى الت عل

بةاً المدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء ة بنس  ، وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخالت المتوفرة لدي

 ملللمع والمعامل المرجعية. على التوالي مع االبقاء على القدر الحالي من المخرجات % 6 و 7%

ت ،44 32المعامل  هي 38 ل في عوائد الحجم الثاب ة ان .24 32 44 والمعام اءة الحجمي ين الكف وتب

  .فقط% 2 وامكانية التوسع هي.  % 98 هي 38 نسبة استغالل الموارد المتاحة للمعمل

  

  

  )38 :تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 99 -جدول رقم 

  

  FA 7 :رقم المعمل 
 2002 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.997 0.936 0.933 درجة الكفاءة
  
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 1303 1303 1303 اجمالي المبيعات

 متناقصة 454727 542965 319327 االنتاج من القصب
   44539 48050 37131 االنتاج من السكر
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   277 276 296 اجمالي راس المال
   563 640 1165 االصول الثابتة بسعر الكلفة

   1071 1068 1145 اجمالي كلفة االنتاج
   24 32 44 44 32   المعامل المرجعية

   0.06  0.07    النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  

 موذج التوجيه االخراجين 4-38-2

ي  غيركفوء في - 38 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج نموذج التوجيه االخراجي سواء ف

دول ن الج رة، وم م المتغي د الحج ي عوائ ة ام ف م الثابت د الحج رات  ) 100(  عوائ ت مؤش ث كان حي

ة الاً  اً كفوء 38 لي، مما يعني انه لكي يكون المعملاعلى التو %94 %93 الكفاءة ادة كمي بد من زي

ات بة المخرج ة %7 بنس م الثابت د الحج ي عوائ راض  %6 ف ع افت رة ،م م المتغي د الحج ي عوائ ف

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل تغالل كم بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي  الكف

  . تقريبا %99.5المدخالت هي 
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  )38 :تسلسل المعمل( خراجيمؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه اال -  100 -جدول رقم 

  FA 7 :رقم المعمل 
 2002 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.995 0.938 0.933 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 1390 1397 1303 اجمالي المبيعات

 متناقصة 445413 582079 319327 االنتاج من القصب
   45905 51511 37131 االنتاج من السكر
   296 296 296 اجمالي راس المال

   570 686 1165 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1145 1145 1145 اجمالي كلفة االنتاج
   32 24 42 44 32   المعامل المرجعية

   0.06  0.07    دة المخرجاتلزياالنسبة المتاحة 

  

  2003 لسنة 7FAالمعمل  - 39 –نتائج المعمل تسلسل  4-39

 نموذج التوجيه االدخالي 4-39-1

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب وذجين - 39 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  غيركف ح م ا يتض كم

ادر ويجب انسواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيره ،  )101( الجدول ون ق  اً يك

تخدام ن  %96 و % 95 على انتاج القدر الحالي المتحقق من المخرجات باس ط م والي، فق ى الت عل

بةاً المدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء ة بنس  ، وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخالت المتوفرة لدي

 للمعمل عامل المرجعيةوالم. على التوالي مع االبقاء على القدر الحالي من المخرجات % 4 و 5%

ت ،32 40المعامل  هي 39 ل في عوائد الحجم الثاب ة ان .42 32 41 والمعام اءة الحجمي ين الكف وتب

  .فقط% 1 وامكانية التوسع هي.  % 99 هي 39 نسبة استغالل الموارد المتاحة للمعمل

  

  

  )39 :تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه -101 -جدول رقم 

  

  FA 7 :رقم المعمل 
 2003 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.987 0.957 0.945 درجة الكفاءة
  
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 1926 1926 1926 اجمالي المبيعات

 متناقصة 613524 712491 471897 االنتاج من القصب
   59374 66723 54872 االنتاج من السكر
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   745 736 779 اجمالي راس المال
   994 1024 1275 االصول الثابتة بسعر الكلفة

   1559 1538 1629 اجمالي كلفة االنتاج
   42 32 41 32 40   المعامل المرجعية

   0.04  0.05    النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  

 نموذج التوجيه االخراجي 4-39-2

ي  غيركفوء في - 39 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج نموذج التوجيه االخراجي سواء ف

دول ن الج رة، وم م المتغي د الحج ي عوائ ة ام ف م الثابت د الحج رات  ) 102(  عوائ ت مؤش ث كان حي

ة  اً كفوء 39 معمللي، مما يعني انه لكي يكون الاعلى التو %96 %94 الكفاءة ادة كمي ن زي د م الب

ات بة المخرج ة %6 بنس م الثابت د الحج ي عوائ راض  %4 ف ع افت رة ،م م المتغي د الحج ي عوائ ف

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل تغالل كم بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي  الكف

  . تقريبا % 99المدخالت هي 
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  )39 :تسلسل المعمل( نموذج التوجيه االخراجيمؤشرات الكفاءة ل -  102 -جدول رقم 

  

  FA 7 :رقم المعمل 
 2003 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.985 0.959 0.945 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 2009 2039 1926 اجمالي المبيعات

 متناقصة 625939 754324 471897 االنتاج من القصب
   60926 70641 54872 االنتاج من السكر
   779 779 779 اجمالي راس المال

   1021 1084 1275 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1629 1629 1629 اجمالي كلفة االنتاج
   32 42 24 40 32   المعامل المرجعية

   04 .0  0.05   لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2004 لسنة FA7 المعمل - 40 –نتائج المعمل تسلسل  4-40

دول  ن الج ل) 103(م اءة المعم ر كف ير مؤش ل 40 يش ذا المعم ى ان ه ال  ال ي ك وء ف كف

ل ال %100 حيث حصل على مؤشر كفاءة النموذجين د لديت،كما ان هذا المعم ة ه وج وارد فائض م

دخالتو ل الم تهلك ك در  متغيرات راكدة ، وهذا يعني ان هذا المعمل اس اج الق ي انت ه ف ة لدي المتاح

ى . الحالي الفعلي من المخرجات  ل ال ل وص ذا المعم وايضا يشير مؤشر الكفاءة الحجمية الى ان ه

  .حجمه االمثل

وذج %100 كفوء 40 ان المعمل )104( كذلك يوضح الجدول ي نم ه االخراج ف  يالتوجي

  .بافضل ما يكون لتحقيق المخرجات حيث استخدم المدخالت المتاحة
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  )40 :تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه -  103 -جدول رقم 

  FA 7 :رقم المعمل 
 2004 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 1 1 1 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية متغيراتال
 ثابتة 2058 2058 2058 اجمالي المبيعات

   504117 504117 504117 االنتاج من القصب
   58618 58618 58618 االنتاج من السكر
   1537 1537 1537 اجمالي راس المال

   1678 1678 1678 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1639 1639 1639 اجمالي كلفة االنتاج
   40 40   المعامل المرجعية

   0  0    النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  )40 :تسلسل المعمل(مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي  -  104 -جدول رقم 

  FA 7 :رقم المعمل 
 2004 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية جم المتغيرةعوائد الح عوائد الحجم الثابت 

 1 1 1 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
   2058 2058 2058 اجمالي المبيعات

   504117 504117 504117 االنتاج من القصب
   58618 58618 58618 االنتاج من السكر
   1537 1537 1537 اجمالي راس المال

   1678 1678 1678 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1639 1639 1639 اجمالي كلفة االنتاج
   40 40   المعامل المرجعية

   0   0   لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  2005 لسنة 7FAالمعمل  - 41 –نتائج المعمل تسلسل  4-41
 نموذج التوجيه االدخالي 4-41-1

ل ئجتشير النتا ان المعم ل  ب ن  - 41 -تسلس ح م ا يتض ا كم وذجين تقريب ال النم ي ك وء ف كف

 99.8 سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيره حيث بلغت الكفاءة )105( الجدول

، كما ان هذا المعمل اليوجد لدية موارد فائضة ومتغيرات راكدة ، وهذا يعني ان هذا % 100 و %

ات  لك كل المدخالتالمعمل استه ن المخرج ي م الي الفعل در الح وايضا . المتاحة لديه في انتاج الق

  .يشير مؤشر الكفاءة الحجمية الى ان هذا المعمل وصل الى حجمه االمثل

وذج %100 كفوء 41 ان المعمل )106( كذلك يوضح الجدول ي نم ي ف ه االخراج  التوجي

  .لتحقيق المخرجاتبافضل ما يكون  حيث استخدم المدخالت المتاحة

  )41 :تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه -  105 -جدول رقم 

  FA 7 :رقم المعمل 
 2005 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.998 1 0.998 درجة الكفاءة
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 غلة الحجم المستهدفة القيم ةالمستهدف القيم  القيم الحقيقية المتغيرات

 drs 3194 3194 3194 اجمالي المبيعات
 متناقصة 782649 787173 782649 االنتاج من القصب
   91006 91228 91006 االنتاج من السكر
   2377 2373 2377 اجمالي راس المال

   3139 2595 3139 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   2549 2545 2549 اجمالي كلفة االنتاج
   41 40 32   المعامل المرجعية

    0 0    النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  )41:تسلسل المعمل(مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي  - 106-جدول رقم 

  FA 7 :رقم المعمل 
 2005 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.998 1 0.998 جة الكفاءةدر
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 3194 3199 3194 اجمالي المبيعات

 متناقصة 782649 788438 782649 االنتاج من القصب
   91006 91375 91006 االنتاج من السكر
   2377 2377 2377 اجمالي راس المال

   3139 2599 3139 ل الثابتة بسعر الكلفةاالصو
   2549 2549 2549 اجمالي كلفة االنتاج
   41 40 32   المعامل المرجعية

   0  0    لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  2006 لسنة 7FAالمعمل  - 42 –نتائج المعمل تسلسل  4-42

  نموذج التوجيه االدخالي 4-42-1

تغير كفوء في  هذا المعمل دخالت نموذج عوائد الحجم الثاب ي الم ي فائضا ف ا يعن بة  مم  %3بنس

ة ل المرجعي ي والمعام ل ه ذا المعم م 32، 40،  له د الحج ي عوائ وء ف و كف رة وه    المتغي

دول ة )107( ج اءة الحجمي ر الكف ين مؤش ة ويب اك امكاني ي  ان هن ع ه ق %3للتوس ي تحق    لك

  .الحجم االمثل

  )42:تسلسل المعمل(االدخالي  ءة لنموذج التوجيهمؤشرات الكفا -107 -جدول رقم 

  FA 7 :رقم المعمل 
 2006 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.971 1 0.971 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 6490 6490 3194 اجمالي المبيعات

   1313812 2260055 782649 االنتاج من القصب
   152256 217896 91006 االنتاج من السكر
   3508 2890 2377 اجمالي راس المال

   3884 3770 3139 االصول الثابتة بسعر الكلفة
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   5337 5181 2549 اجمالي كلفة االنتاج
   42 32 40   المعامل المرجعية

   0  0.03    المتاحة النقاص المدخالت النسبة

  

 نموذج التوجيه االخراجي 4-42-1

فيجب زيادة المخرجات  كفوء في عوائد الحجم المتغيرة،اما في عوائد الحجم الثابتة 42 المعمل

بة ة %3 بنس اءة الحجمي ت الكف وءة وبلغ ون كف ى تك ادة % 97 حت ة لزي اك أمكاني ي ان هن ا يعن مم

  ).108( انظر الجدول% 3 المدخالت بنسبة
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  )42:تسلسل المعمل(مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي  -  108 -جدول رقم 

  

  FA 7 :رقم المعمل 
 2006 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.971 1 0.971 درجة الكفاءة
  
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم ستهدفةالم القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 6490 6685 6490 اجمالي المبيعات

 متناقصة 1313812 2327946 1313812 االنتاج من القصب
   152256 224441 152256 االنتاج من السكر
   3508 2976 3508 اجمالي راس المال

   3884 3884 3884 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   5337 5337 5337 نتاجاجمالي كلفة اال

   42 40 32   المعامل المرجعية
    0 0.03    لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2001 لسنة 8FAالمعمل  - 43 –نتائج المعمل تسلسل  4-43

  نموذج التوجيه االدخالي 4-43-1

ل ذا المعم ت ه م الثاب د الحج وذج عوائ ي نم وء ف ر كف ا  غي ي فائض ا يعن   مم

م 32 ،44 لهذا المعمل هي والمعامل المرجعية %9بنسبة  تفي المدخال  وهو كفوء في عوائد الحج

ق %9للتوسع هي  ان هناك امكانية ويبين مؤشر الكفاءة الحجمية )109( جدول المتغيرة ي تحق  لك

  . الحجم االمثل
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  )43:تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه -  109 -جدول رقم 

  FA 8 :معمل رقم ال
 2001 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.912 1 0.912 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 483 483 483 اجمالي المبيعات

 متزايدة 193583 199452 193583 االنتاج من القصب
   17131 17651 17131 االنتاج من السكر
   83 76 83 اجمالي راس المال

   815 303 815 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   455 414 455 اجمالي كلفة االنتاج
   43 32 44   المعامل المرجعية

    9  0.09   النسبة المتاحة النقاص المدخالت

 راجينموذج التوجيه االخ 4-43-2
ل ة 43 المعم م الثابت د الحج ي عوائ ا ف م المتغيرة،ام د الحج ي عوائ وء ف ادة  كف ب زي فيج

ة % 91 حتى تكون كفوءة وبلغت الكفاءة الحجمية %9 المخرجات بنسبة اك أمكاني مما يعني ان هن

  ).110( انظر الجدول% 9 لزيادة المدخالت بنسبة

  )43:تسلسل المعمل(االخراجي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه -  110 -جدول رقم 

  FA 8 :رقم المعمل 
 2001 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.912 1 0.912 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 483 530 483 اجمالي المبيعات

 متزايدة 193583 218749 193583 نتاج من القصباال
   17131 19358 17131 االنتاج من السكر
   83 83 83 اجمالي راس المال

   815 333 815 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   455 455 455 اجمالي كلفة االنتاج
   43 32 44   المعامل المرجعية

   0   0.09   لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  2002 لسنة FA8 المعمل - 44 –نتائج المعمل تسلسل  4-44

دول  ن الج ل) 111(م اءة المعم ر كف ير مؤش ل 44 يش ذا المعم ى ان ه ال  ال ي ك وء ف كف

ل ال %100 حيث حصل على مؤشر كفاءة النموذجين د لديت،كما ان هذا المعم ة ه وج وارد فائض م

دخالتومتغيرات راكدة ، وهذا يعني ان هذا المعمل ا ل الم تهلك ك در  س اج الق ي انت ه ف ة لدي المتاح

ى . الحالي الفعلي من المخرجات  ل ال ل وص ذا المعم وايضا يشير مؤشر الكفاءة الحجمية الى ان ه

  .حجمه االمثل
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وذج %100 كفوء 29 ان المعمل )112( كذلك يوضح الجدول ي نم ي ف ه االخراج  التوجي

  .ون لتحقيق المخرجاتبافضل ما يك حيث استخدم المدخالت المتاحة

  

  )44:تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه -  111 -جدول رقم 

  

  FA 8 :رقم المعمل 
 2002 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 1 1 1 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة قيمال المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
   771 771 771 اجمالي المبيعات

   309027 309027 309027 االنتاج من القصب
   27348 27348 27348 االنتاج من السكر
   16- 16- 16- اجمالي راس المال

   826 826 826 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   759 759 759 اجمالي كلفة االنتاج

   44 44   جعيةالمعامل المر
   0   0   النسبة المتاحة النقاص المدخالت
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  )44:تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي -  112 -جدول رقم 

  FA 8 :رقم المعمل 
 2002 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 1 1 1 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية يراتالمتغ
   771 771 771 اجمالي المبيعات

   309027 309027 309027 االنتاج من القصب
   27348 27348 27348 االنتاج من السكر
   16- 16- 16- اجمالي راس المال

   826 826 826 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   759 759 759 فة االنتاجاجمالي كل

   44 44   المعامل المرجعية
   0  0   لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2003 لسنة 8FAالمعمل  - 45 –نتائج المعمل تسلسل  4-45

 نموذج التوجيه االدخالي 4-45-1

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب وذجين - 45 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  غيركف ح م ا يتض كم

ادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيره ، ويجب ان )113( ولالجد ون ق  اً يك

تخدام ن  %88 و % 87 على انتاج القدر الحالي المتحقق من المخرجات باس ط م والي، فق ى الت عل

بة ة بنس وفرة لدي  المدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء، وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخالت المت

ات % 12 و 13% ن المخرج الي م در الح ى الق اء عل ع االبق والي م ة. على الت ل المرجعي  والمعام

ت 40 32المعامل  هي 45 للمعمل ل في عوائد الحجم الثاب اءة  . 72 32 71 26 والمعام ين الكف وتب

 فقط% 1 وامكانية التوسع هي % 99 . هي 45 الحجمية ان نسبة استغالل الموارد المتاحة للمعمل

.  
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  )45:تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه -113 -جدول رقم 

  

  FA 8 :رقم المعمل 
 2003 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.985 0.878 0.865 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم دفةالمسته القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 764 764 764 اجمالي المبيعات

 متزايدة 306142 306142 306142 االنتاج من القصب
   27092 27626 27092 االنتاج من السكر
   270 223 321 اجمالي راس المال

   349 353 831 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   620 611 706 اجمالي كلفة االنتاج

   72 32 71 26 32 40   يةالمعامل المرجع
   0.02   0.03   النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  

 نموذج التوجيه االخراجي 4-45-2

ي  غيركفوء في - 45 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج نموذج التوجيه االخراجي سواء ف

دول ن الج رة، وم م المتغي د الحج ي عوائ ة ام ف م الثابت د الحج ث ك ) 114(  عوائ رات حي ت مؤش ان

لاعلى التو %87 %87 الكفاءة ة  45 لي، مما يعني انه لكي يكون المعم ادة كمي ن زي د م وء الب كف

ات بة المخرج ة %3 بنس م الثابت د الحج ي عوائ راض  %3 ف ع افت رة ،م م المتغي د الحج ي عوائ ف

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل تغالل كم بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي  الكف

   . تقريبا % 99المدخالت هي 
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  )45:تسلسل المعمل(مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي  -  114 -جدول رقم 

  FA 8 :رقم المعمل 
 2003 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.991 0.873 0.865 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 875 883 764 اجمالي المبيعات

 متزايدة 350597 353741 306142 االنتاج من القصب
   31026 31921 27092 االنتاج من السكر
   277 258 321 اجمالي راس المال

   384 408 831 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   706 706 706 اجمالي كلفة االنتاج
   72 32 71 26 32 40   المعامل المرجعية

   0.03  0.03    لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2004 لسنة 8FAالمعمل  - 46 –نتائج المعمل تسلسل  4-46

 نموذج التوجيه االدخالي 4-46-1

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب وذجين - 46 -تسلس ال النم ي ك وء ف ح غيركف ا يتض ن  كم م

ادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيره ، ويجب ان )115( الجدول ون ق  اً يك

تخدام ن  %76 و % 74 على انتاج القدر الحالي المتحقق من المخرجات باس ط م والي، فق ى الت عل

بة، وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخالت المتوفرة لدياً المدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء  ة بنس

ات % 24 و 26% ن المخرج الي م در الح ى الق اء عل ع االبق والي م ة. على الت ل المرجعي  والمعام

ت 40 32المعامل  هي 46 للمعمل ل في عوائد الحجم الثاب اءة  . 72 32 71 26 والمعام ين الكف وتب

ل ة للمعم وارد المتاح ي 45 الحجمية ان نسبة استغالل الم ي.  % 97 . ه ع ه ة التوس % 3 وامكاني

  .فقط
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  )46:تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 115-جدول رقم 

  

  FA 8 :رقم المعمل 
 2004 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.974 0.756 0.736 درجة الكفاءة
  
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 611 611 611 اجمالي المبيعات

   244633 244633 244633 االنتاج من القصب
   21649 22075 21649 االنتاج من السكر
   260 178 602 اجمالي راس المال

   302 282 1276 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   501 488 663 اجمالي كلفة االنتاج

   32 71 72 26 32 40   المرجعية المعامل
   0.24   0.26   النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  

 نموذج التوجيه االخراجي 4-46-2

ي  غيركفوء في - 46 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج نموذج التوجيه االخراجي سواء ف

دول ن الج رة، وم م المتغي د الحج ي عوائ ة ام ف م الثابت د الحج رات  ) 116(  عوائ ت مؤش ث كان حي

لاعلى التو %74.4 %73.6 الكفاءة وء 46 لي، مما يعني انه لكي يكون المعم ادة  اً كف ن زي د م الب

بة كمية المخرجات ة %26 بنس م الثابت د الحج ي عوائ رة ، %23.6 ف م المتغي د الحج ي عوائ ع  ف م

 ر الى نسبة استغاللالكفاءة الحجمية تشي كما ان ، على النسب المتاحة افتراض مستويات المدخالت

   . تقريبا % 99المدخالت هي 
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  )46:تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي -  116 -جدول رقم 

  FA 8 :رقم المعمل 
 2004 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.988 0.744 0.736 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية راتالمتغي
 irs 820 830 611 اجمالي المبيعات

   328714 332582 244633 االنتاج من القصب
   29090 30012 21649 االنتاج من السكر
   273 242 602 اجمالي راس المال

   367 383 1276 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   663 663 663 كلفة االنتاجاجمالي 

   72 32 26 71 40 32   المعامل المرجعية
   0.26  0.26   لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2005 لسنة 8FAالمعمل  - 47 –نتائج المعمل تسلسل  4-47

 نموذج التوجيه االدخالي 4-47-1

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب وذ - 47 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  جينغيركف ح م ا يتض كم

ادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيره ، ويجب ان )117( الجدول ون ق  اً يك

تخدام ن  %80 و % 78 على انتاج القدر الحالي المتحقق من المخرجات باس ط م والي، فق ى الت عل

بةالمدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء، وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخالت ال ة بنس وفرة لدي  مت

ات % 20 و 22% ن المخرج الي م در الح ى الق اء عل ع االبق والي م ة. على الت ل المرجعي  والمعام

ت 40 32المعامل  هي 47 للمعمل ل في عوائد الحجم الثاب اءة  . 32 26 72 71 والمعام ين الكف وتب

 فقط% 2 لتوسع هيوامكانية ا % 98 . هي 47 الحجمية ان نسبة استغالل الموارد المتاحة للمعمل

.  
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  )47:تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه -  117 -جدول رقم 

  FA 8 :رقم المعمل 
 2005 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.976 0.8 0.781 درجة الكفاءة
  
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم ستهدفةالم القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 640 640 640 اجمالي المبيعات

 متزايدة 256254 256254 256254 االنتاج من القصب
   22677 23124 22677 االنتاج من السكر
   262 187 485 اجمالي راس المال

   311 295 1379 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   524 511 654 اجمالي كلفة االنتاج
   32 26 72 71 32 40   المعامل المرجعية

   0.20  22 .0   النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  

 نموذج التوجيه االخراجي 4-47-2

ي  غيركفوء في - 47 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج نموذج التوجيه االخراجي سواء ف

ن  رة، وم م المتغي د الحج ي عوائ ة ام ف م الثابت د الحج دولعوائ رات  ) 118(  الج ت مؤش ث كان حي

ة اً كفوء 47لي، مما يعني انه لكي يكون المعمل اعلى التو %79 %78 الكفاءة ادة كمي ن زي د م الب

ة %22 بنسبة المخرجات م الثابت د الحج ي عوائ راض  %21 ف ع افت رة ،م د الحجم المتغي ي عوائ ف

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل اءة الحجم كم تغاللالكف بة اس ى نس ير ال ة تش  ي

  . تقريبا % 99المدخالت هي 
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  )47:تسلسل المعمل(مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي  -  118 -جدول رقم 

  FA 8 :رقم المعمل 
 2005 : سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.988 0.791 0.781 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية لمتغيراتا
 irs 808 818 640 اجمالي المبيعات

 متزايدة 323945 327970 256254 االنتاج من القصب
   28667 29595 22677 االنتاج من السكر
   273 239 485 اجمالي راس المال

   363 378 1379 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   654 654 654 اجمالي كلفة االنتاج
   72 32 71 26 32 40   المعامل المرجعية

   0.21   0.22   لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2006 لسنة 8FAالمعمل  - 48 –نتائج المعمل تسلسل  4-48

 نموذج التوجيه االدخالي 4-48-1

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب وء ف - 48 -تسلس وذجينغيركف ال النم ن  ي ك ح م ا يتض كم

ادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيره ، ويجب ان )119( الجدول ون ق  ايك

تخدام ن  %84 و % 83 على انتاج القدر الحالي المتحقق من المخرجات باس ط م والي، فق ى الت عل

بة، وبمعنى اخر يمكن انقااً المدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء ة بنس  ص المدخالت المتوفرة لدي

ات % 16 و 17% ن المخرج الي م در الح ى الق اء عل ع االبق والي م ة. على الت ل المرجعي  والمعام

ل في عوائد الحجم الثابت 40 32المعامل  هي 47 للمعمل ة . 71 32 والمعام اءة الحجمي ين الكف وتب

  .فقط% 1 مكانية التوسع هيوا.  % 99 . هي 48 ان نسبة استغالل الموارد المتاحة للمعمل

  

  

  )48:تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 119-جدول رقم 

  

 FA 8 :رقم المعمل 
 2006: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.991 0.836 0.828 درجة الكفاءة
  
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة لقيما  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 851 851 851 اجمالي المبيعات

 متزايدة 338468 329855 329855 االنتاج من القصب
   29663 30218 29119 االنتاج من السكر
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   274 281 372 اجمالي راس المال
   370 418 1313 االصول الثابتة بسعر الكلفة

   686 680 820 اجمالي كلفة االنتاج
   71 32 32 40   المعامل المرجعية

   0.16  0.17    النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  

 نموذج التوجيه االخراجي 4-48-2

ي  غيركفوء في - 48 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج نموذج التوجيه االخراجي سواء ف

رة، وم م المتغي د الحج ي عوائ ة ام ف م الثابت د الحج دولعوائ رات  ) 120(  ن الج ت مؤش ث كان حي

ة  اً كفوء 48 لي، مما يعني انه لكي يكون المعملاعلى التو %83 %83 الكفاءة ادة كمي ن زي د م الب

ة %17 بنسبة المخرجات م الثابت د الحج ي عوائ راض  %17 ف ع افت رة ،م د الحجم المتغي ي عوائ ف

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل اءة الح كم تغاللالكف بة اس ى نس ير ال ة تش  جمي

   . % 99.6 المدخالت هي
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  )48:تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي -  120 -جدول رقم 

 FA 8 :رقم المعمل 
 2006: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.996 0.832 0.828 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية غيراتالمت
 irs 1022 1027 851 اجمالي المبيعات

 متزايدة 418917 398145 329855 االنتاج من القصب
   36924 36474 29119 االنتاج من السكر
   281 339 372 اجمالي راس المال

   437 504 1313 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   820 820 820 اجمالي كلفة االنتاج
   32 71 40 32   المعامل المرجعية

   0.17  0.17    لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2001 لسنة 9FAالمعمل  - 49 –نتائج المعمل تسلسل  4-49

 نموذج التوجيه االدخالي 4-49-1

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب ال ا - 49 -تسلس ي ك وء ف وذجينغيركف ن  لنم ح م ا يتض كم

ادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيره ، ويجب ان )121( الجدول ون ق  اً يك

تخدام ن  %85 و % 82 على انتاج القدر الحالي المتحقق من المخرجات باس ط م والي، فق ى الت عل

بة، وبمعنى اخر يمكن انقاص المداً المدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء ة بنس  خالت المتوفرة لدي

ات % 15 و 18% ن المخرج الي م در الح ى الق اء عل ع االبق والي م ة. على الت ل المرجعي  والمعام

ل ي 49 للمعم ل  ه ت 32 11المعام م الثاب د الحج ي عوائ ل ف اءة . 72 8 32 11 والمعام ين الكف وتب

ل ة للمعم وارد المتاح ي 49 الحجمية ان نسبة استغالل الم يوام.  % 97 . ه ع ه ة التوس % 3 كاني

  .فقط
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  )49:تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه -  121 -جدول رقم 

  

 FA 9 :رقم المعمل 
 2001: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.972 0.846 0.822 درجة الكفاءة
  
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة لقيما  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 670 670 670 اجمالي المبيعات

 متزايدة 306165 306165 306165 االنتاج من القصب
   26536 26627 26168 االنتاج من السكر
   282 198 334 اجمالي راس المال

   375 357 658 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   555 539 656 اجمالي كلفة االنتاج
   72 8 32 11 32 11   المعامل المرجعية

   0.15  0.18    النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  

 نموذج التوجيه االخراجي 4-49-2

ي  غيركفوء في - 49 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج نموذج التوجيه االخراجي سواء ف

رة م المتغي د الحج ي عوائ ة ام ف م الثابت د الحج دولعوائ ن الج رات  ) 122(  ، وم ت مؤش ث كان حي

ة  اً كفوء 49لي، مما يعني انه لكي يكون المعمل اعلى التو %84 %82 الكفاءة ادة كمي ن زي د م الب

ة %18 بنسبة المخرجات م الثابت د الحج ي عوائ راض  %16 ف ع افت رة ،م د الحجم المتغي ي عوائ ف

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل اءة كم تغالل الكف بة اس ى نس ير ال ة تش  الحجمي

  . % 98.5 المدخالت هي
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  )49:تسلسل المعمل(مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي  -  122 -جدول رقم 

 FA 9 :رقم المعمل 
 2001: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.985 0.835 0.822 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية لمتغيراتا
 irs 802 814 670 اجمالي المبيعات

 متزايدة 366514 372246 306165 االنتاج من القصب
   31807 32374 26168 االنتاج من السكر
   314 241 334 اجمالي راس المال

   466 434 658 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   656 656 656 اجمالي كلفة االنتاج
   32 72 11 32 11   المعامل المرجعية

   0.16   0.18   لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2002 لسنة 9FAالمعمل  - 50 –نتائج المعمل تسلسل  4-50

 نموذج التوجيه االدخالي 4-50-1

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب ال - 50 -تسلس ي ك وء ف وذجينغيركف ن   النم ح م ا يتض كم

ادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيره ، ويجب ان )123( الجدول ون ق  اً يك

تخدام ن  %93 و % 92 على انتاج القدر الحالي المتحقق من المخرجات باس ط م والي، فق ى الت عل

بة، وبمعنى اخر يمكن انقاص ااً المدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء ة بنس  لمدخالت المتوفرة لدي

 للمعمل والمعامل المرجعية. على التوالي مع االبقاء على القدر الحالي من المخرجات % 7 و 8%

ت 32 11المعامل  هي 50 ل في عوائد الحجم الثاب ة ان . 72 32 11 والمعام اءة الحجمي ين الكف وتب

  . فقط% 0.4 ية التوسع هيوامكان % 99.6 هي 50 نسبة استغالل الموارد المتاحة للمعمل
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  )50:تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 123-جدول رقم 

 FA 9 :رقم المعمل 
 2002: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.996 0.928 0.924 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة مالقي  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 1068 1068 1068 اجمالي المبيعات

 متزايدة 488018 488018 488018 االنتاج من القصب
   42417 42443 41711 االنتاج من السكر
   345 316 551 اجمالي راس المال

   583 568 923 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   863 860 930 اجمالي كلفة االنتاج
   32 11 72 32 11   المعامل المرجعية

         النسبة المتاحة النقاص المدخالت
     0.08  0.07   

  

 نموذج التوجيه االخراجي 4-50-2

ي  غيركفوء في - 50 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج نموذج التوجيه االخراجي سواء ف

م  د الحج ي عوائ ة ام ف م الثابت د الحج دولعوائ ن الج رة، وم رات  ) 124(  المتغي ت مؤش ث كان حي

ة  اً كفوء 50لي، مما يعني انه لكي يكون المعمل اعلى التو %92 %92 الكفاءة ادة كمي ن زي د م الب

ات بة المخرج ة %8 بنس م الثابت د الحج ي عوائ راض  % 8 ف ع افت رة ،م م المتغي د الحج ي عوائ ف

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل تغالل كم بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي  الكف

   . %99.8 المدخالت هي
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  )50:تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي - 124-جدول رقم 

 FA 9 :رقم المعمل 
 2002: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.998 0.926 0.924 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 1153 1155 1068 اجمالي المبيعات

   526967 527969 488018 االنتاج من القصب
   45819 45918 41711 االنتاج من السكر
   355 342 551 اجمالي راس المال

   621 615 923 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   930 930 930 اجمالي كلفة االنتاج
   72 32 11 11 32   المعامل المرجعية

    0.07  0.08   لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2003 لسنة 9FAالمعمل  - 51 –نتائج المعمل تسلسل  4-51

 نموذج التوجيه االدخالي 4-51-1

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب ي - 51 -تسلس وء ف وذجين غيركف ال النم ن  ك ح م ا يتض كم

ادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيره ، ويجب ان )125( الجدول ون ق  اً يك

تخدام ن  %85 و % 84 على انتاج القدر الحالي المتحقق من المخرجات باس ط م والي، فق ى الت عل

بة، وبمعنى اخر يمكن انقااً المدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء ة بنس  ص المدخالت المتوفرة لدي

 للمعمل والمعامل المرجعية. على التوالي مع االبقاء على القدر الحالي من المخرجات % 5 و 6%

ي 51 ل  ه ت 32 11المعام م الثاب د الحج ي عوائ ل ف   . 72 32 11 والمعام

ع وام.  %99 هي 51 وتبين الكفاءة الحجمية ان نسبة استغالل الموارد المتاحة للمعمل ة التوس كاني

  .فقط% 1 هي

  

  )51:تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 125-جدول رقم 

  

 FA 9 :رقم المعمل 
 2003: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.99 0.845 0.836 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 909 909 909 اجمالي المبيعات

 متزايدة 415259 415259 415259 االنتاج من القصب
   36063 36115 35492 االنتاج من السكر



  146

   326 269 592 اجمالي راس المال
   513 484 872 االصول الثابتة بسعر الكلفة

   739 731 875 اجمالي كلفة االنتاج
   32 11 72 32 11   المعامل المرجعية

   0.15   0.16   النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  

 نموذج التوجيه االخراجي 4-51-2

ي  غيركفوء في - 51 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج نموذج التوجيه االخراجي سواء ف

ن  رة، وم م المتغي د الحج ي عوائ ة ام ف م الثابت د الحج دولعوائ رات  ) 126(  الج ت مؤش ث كان حي

البد من زيادة كمية  اً كفوء 51 لي، مما يعني انه لكي يكون المعملاعلى التو %84 %83.6 الكفاءة

ة %6.3 بنسبة المخرجات م الثابت د الحج ي عوائ رة % 6 ف د الحجم المتغي ي عوائ راض  ،ف ع افت م

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل اءة ال كم تغاللالكف بة اس ى نس ير ال ة تش  حجمي

   . %99.6 المدخالت هي
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  )51:تسلسل المعمل(مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي  -  126 -جدول رقم 

 FA 9 :رقم المعمل 
 2003: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.996 0.84 0.836 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية يراتالمتغ
 irs 1082 1086 909 اجمالي المبيعات

   494503 496462 415259 االنتاج من القصب
   42984 43178 35492 االنتاج من السكر
   347 322 592 اجمالي راس المال

   589 578 872 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   875 875 875 ي كلفة االنتاجاجمال

   32 11 72 11 32   المعامل المرجعية
   0.16   0.16   لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2004 لسنة 9FAالمعمل  - 52 –نتائج المعمل تسلسل  4-52

 نموذج التوجيه االدخالي 4-52-1

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب وذ - 52 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  جينغيركف ح م ا يتض كم

ادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيره ، ويجب ان )127( الجدول ون ق  اً يك

تخدام ن  %91 و % 90 على انتاج القدر الحالي المتحقق من المخرجات باس ط م والي، فق ى الت عل

بة، وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخالت اً المدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء ة بنس  المتوفرة لدي

ات % 9 و 10% ن المخرج الي م در الح ى الق اء عل ع االبق والي م ى الت ة. عل ل المرجعي  والمعام

ل ي 52 للمعم ل  ه ت 32 11المعام م الثاب د الحج ي عوائ ل ف   . 72 32 11 والمعام

ة التو.  %99 هي 52 وتبين الكفاءة الحجمية ان نسبة استغالل الموارد المتاحة للمعمل ع وامكاني س

  .فقط% 1 هي

  

  )52:تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه -127 -جدول رقم 

  

 FA 9 :رقم المعمل 
 2004: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.991 0.907 0.9 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 947 947 947 اجمالي المبيعات

 متزايدة 432991 432991 432991 االنتاج من القصب
   37612 37657 37008 االنتاج من السكر
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   331 281 538 اجمالي راس المال
   530 504 929 االصول الثابتة بسعر الكلفة

   769 763 848 اجمالي كلفة االنتاج
   32 11 72 32 11   معامل المرجعيةال

   0.09   0.10   النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  

 نموذج التوجيه االخراجي 4-52-2

ي  غيركفوء في - 52 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج نموذج التوجيه االخراجي سواء ف

دول ن الج رة، وم م المتغي د الحج ي عوائ ة ام ف م الثابت د الحج رات  ) 128(  عوائ ت مؤش ث كان حي

ة  اً كفوء 52لي، مما يعني انه لكي يكون المعمل اعلى التو %91 %90 الكفاءة ادة كمي ن زي د م الب

بة المخرجات ة %10 بنس م الثابت د الحج ي عوائ راض  % 9 ف ع افت رة ،م م المتغي د الحج ي عوائ ف

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل ى كم ير ال ة تش اءة الحجمي تغالل الكف بة اس  نس

   . %99.5 المدخالت هي
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  )52:تسلسل المعمل(مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي  -128 -جدول رقم 

 FA 9 :رقم المعمل 
 2004: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.995 0.904 0.9 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  قيةالقيم الحقي المتغيرات
 irs 1048 1053 947 اجمالي المبيعات

   478942 481360 432991 االنتاج من القصب
   41625 41864 37008 االنتاج من السكر
   343 312 538 اجمالي راس المال

   574 561 929 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   848 848 848 اجمالي كلفة االنتاج
   32 11 72 11 32   المعامل المرجعية

   0.10  0.10    لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2005 لسنة 9FAالمعمل  - 53 –نتائج المعمل تسلسل  4-53

 نموذج التوجيه االدخالي 4-53-1

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب وذجين - 53 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  غيركف ح م ا يتض كم

ادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيره ، ويجب ان )129( الجدول ون ق  اً يك

على التوالي، فقط من  %94 و % 93.5 على انتاج القدر الحالي المتحقق من المخرجات باستخدام

ة اً المدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء بة، وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخالت المتوفرة لدي  بنس

ات % 6 و 6.5% ن المخرج الي م در الح ى الق اء عل ع االبق والي م ى الت ة. عل ل المرجعي  والمعام

ل ي 53 للمعم ل  ه ت 32 11المعام م الثاب د الحج ي عوائ ل ف   . 32 72 71 والمعام

وامكانية التوسع  % 99 . هي 53 وتبين الكفاءة الحجمية ان نسبة استغالل الموارد المتاحة للمعمل

  . فقط% 1 هي

  

  )53:تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه -  129 -جدول رقم 

  

 FA 9 :رقم المعمل 
 2005: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.992 0.942 0.935 درجة الكفاءة
  
 

 غلة الحجم لمستهدفةا القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 974 974 974 اجمالي المبيعات

   445194 445194 445194 االنتاج من القصب
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   38678 38719 38051 االنتاج من السكر
   334 289 649 اجمالي راس المال

   542 519 986 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   790 784 839 اجمالي كلفة االنتاج

   32 11 72 32 11   ةالمعامل المرجعي
   0.06  0.06    النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  

 نموذج التوجيه االخراجي 4-53-2

ي  غيركفوء في - 53 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج نموذج التوجيه االخراجي سواء ف

دول ن الج رة، وم م المتغي د الحج ي عوائ ة ام ف م الثابت د الحج ت  ) 130(  عوائ ث كان رات حي مؤش

ة  اً كفوء 53لي، مما يعني انه لكي يكون المعمل اعلى التو %94 %94 الكفاءة ادة كمي ن زي د م الب

ات بة المخرج ة %6 بنس م الثابت د الحج ي عوائ راض  %6 ف ع افت رة ،م م المتغي د الحج ي عوائ ف

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل تغالل كم بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي  الكف

  . % 99.5 لمدخالت هيا
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  )53:تسلسل المعمل(مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي  -130 -جدول رقم 

 FA 9 :رقم المعمل 
 2005: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.995 0.94 0.935 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم تهدفةالمس القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 1036 1042 974 اجمالي المبيعات

 متزايدة 473678 476251 445194 االنتاج من القصب
   41165 41420 38051 االنتاج من السكر
   341 309 649 اجمالي راس المال

   569 555 986 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   839 839 839 اجمالي كلفة االنتاج
   32 11 72 11 32   المعامل المرجعية

    0.06 0.06    لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2006 لسنة 9FAالمعمل  - 54 –نتائج المعمل تسلسل  4-54

 نموذج التوجيه االدخالي 4-54-1

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب وذجين - 54 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  غيركف ح م ا يتض كم

ادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيره ، ويجب ان )131( الجدول ون ق  اً يك

تخدام ات باس ن المخرج ن  %93 و %92 على انتاج القدر الحالي المتحقق م ط م والي، فق ى الت عل

وء ون كف ى يك تخدمة حت ة ◌ً  االمدخالت المس وفرة لدي دخالت المت اص الم ن انق ر يمك ى اخ ، وبمعن

ات % 7 و %8 بنسبة ة. على التوالي مع االبقاء على القدر الحالي من المخرج ل المرجعي  والمعام

ل في عوائد الحجم الثابت 32 40المعامل  هي 54 للمعمل ة . 32 71 والمعام اءة الحجمي ين الكف وتب

  .فقط% 3 وامكانية التوسع هي.  % 97 . هي 54 ان نسبة استغالل الموارد المتاحة للمعمل



  152

  

  )54:تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 131-جدول رقم 

  

 FA 9 :رقم المعمل 
 2006: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.996 0.925 0.921 درجة الكفاءة
  
 

 حجمغلة ال المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 1038 1038 1038 اجمالي المبيعات

 متزايدة 426183 396044 396044 االنتاج من القصب
   37580 36552 33860 االنتاج من السكر
   281 361 1111 اجمالي راس المال

   443 524 1617 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   833 829 900 اجمالي كلفة االنتاج
   32 71 32 40   المعامل المرجعية

   0.07  0.08    النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  

 نموذج التوجيه االخراجي 4-54-2

ي  غيركفوء في - 54 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج نموذج التوجيه االخراجي سواء ف

دول ن الج رة، وم م المتغي د الحج ي عوائ ة ام ف م الثابت د الحج رات  ) 132(  عوائ ت مؤش ث كان حي

ة  اً كفوء 54لي، مما يعني انه لكي يكون المعمل اعلى التو %92 %92 الكفاءة ادة كمي ن زي د م الب

ات بة المخرج ة %8 بنس م الثابت د الحج ي عوائ راض  %8 ف ع افت رة ،م م المتغي د الحج ي عوائ ف

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل تغالل كم بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي  الكف

  % . 99.8 هي المدخالت
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  )54:تسلسل المعمل(مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي  -  132 -جدول رقم 

 FA 9 :رقم المعمل 
 2006: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.998 0.923 0.921 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 1125 1127 1038 اجمالي المبيعات

 متزايدة 466764 430028 396044 االنتاج من القصب
   41242 39688 33860 االنتاج من السكر
   285 392 1111 اجمالي راس المال

   476 569 1617 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   900 900 900 اجمالي كلفة االنتاج
   71 32 32 40   المعامل المرجعية

   0.08  0.08    لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2001 لسنة 10FAالمعمل  - 55 –نتائج المعمل تسلسل  4-55

 نموذج التوجيه االدخالي 4-55-1

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب وذجين - 55 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  غيركف ح م ا يتض كم

ادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيره ، ويجب ان )133( الجدول ون ق  اً يك

تخدام ات باس ن المخرج ن  %91 و %88 على انتاج القدر الحالي المتحقق م ط م والي، فق ى الت عل

بةاً المدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء ة بنس  ، وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخالت المتوفرة لدي

ات % 9 و 12% ن المخرج الي م در الح ى الق اء عل ع االبق والي م ى الت ة. عل ل المرجعي  والمعام

ت 32 40المعامل  هي 55 للمعمل م الثاب د الحج ي عوائ ل ف اءة . 32 43 72 71 والمعام ين الكف وتب

  .%5 وامكانية التوسع هي.  % 95 . هي 55 الحجمية ان نسبة استغالل الموارد المتاحة للمعمل

  

  )55:تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 133-جدول رقم 

  

 FA 10 :رقم المعمل 
 2001: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.954 0.919 0.877 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 766 766 766 اجمالي المبيعات

 متزايدة 313409 317378 265508 االنتاج من القصب
   27657 28214 27657 االنتاج من السكر
   203 193 220 اجمالي راس المال

   564 330 705 االصول الثابتة بسعر الكلفة
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   642 612 698 اجمالي كلفة االنتاج
   2 43 72 71 32 40   المعامل المرجعية

   0.08  12. 0   النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  

 نموذج التوجيه االخراجي 4-55-2

ي  غيركفوء في - 54 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج نموذج التوجيه االخراجي سواء ف

دول ن الج رة، وم م المتغي د الحج ي عوائ ة ام ف م الثابت د الحج رات  )134(  عوائ ت مؤش ث كان حي

البد من زيادة كمية  اً كفوء 55لي، مما يعني انه لكي يكون المعمل اعلى التو %91 و %88 اءةالكف

ات بة المخرج ة %12 بنس م الثابت د الحج ي عوائ رة %9 ف م المتغي د الحج ي عوائ راض  ،ف ع افت م

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل تغالل كم بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي  الكف

  % . 97 هيالمدخالت 
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  )55:تسلسل المعمل(مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي  -  134 -جدول رقم 

 FA 10 :رقم المعمل 
 2001: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.967 0.907 0.877 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة لقيما المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 845 874 766 اجمالي المبيعات

 متزايدة 345566 361891 265508 االنتاج من القصب
   30488 32171 27657 االنتاج من السكر
   220 220 220 اجمالي راس المال

   546 376 705 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   698 698 698 اجمالي كلفة االنتاج

   3 71 72 32 32 40   عامل المرجعيةالم
   0.09  0.12    لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2002 لسنة 10FAالمعمل  - 56 –نتائج المعمل تسلسل  4-56

 نموذج التوجيه االدخالي 4-56-1

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب وذجين - 56 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  غيركف ح م ا يتض كم

ادر واء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيره ، ويجب انس )135( الجدول ون ق  اً يك

تخدام ات باس ن المخرج ن  %86 و %81 على انتاج القدر الحالي المتحقق م ط م والي، فق ى الت عل

بةاً المدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء ة بنس  ، وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخالت المتوفرة لدي

ات % 14 و 19% ن المخرج الي م در الح ى الق اء عل ع االبق والي م ة. على الت ل المرجعي  والمعام

ت 32 40المعامل  هي 56 للمعمل ل في عوائد الحجم الثاب اءة  . 32 43 72 71 والمعام ين الكف وتب

  .%5 وامكانية التوسع هي.  % 95 . هي 56 الحجمية ان نسبة استغالل الموارد المتاحة للمعمل

  

  )56:تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه -  135 -جدول رقم 

  

 FA 10 :رقم المعمل 
 2002: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.951 0.856 0.814 درجة الكفاءة
 

 مغلة الحج المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 525 525 525 اجمالي المبيعات

 متزايدة 215695 209797 181984 االنتاج من القصب
   18957 18957 18957 االنتاج من السكر
   232 155 271 اجمالي راس المال

   341 244 763 االصول الثابتة بسعر الكلفة
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   441 420 516 اجمالي كلفة االنتاج
   72 43 32 71 32 40   المعامل المرجعية

   0.14  0.16    النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  

 نموذج التوجيه االخراجي 4-56-2

ي  غيركفوء في - 56 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج نموذج التوجيه االخراجي سواء ف

دول ن الج رة، وم م المتغي د الحج ي عوائ ة ام ف م الثابت د الحج رات  )136(  عوائ ت مؤش ث كان حي

ة  اً كفوء 56لي، مما يعني انه لكي يكون المعمل اعلى التو %84 %81 كفاءةال ادة كمي ن زي د م الب

ة %10 بنسبة المخرجات م الثابت د الحج ي عوائ راض  %16 ف ع افت رة ،م د الحجم المتغي ي عوائ ف

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل تغالل كم بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي  الكف

  % . 97 هي المدخالت
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  )56:تسلسل المعمل(مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي  -136 -جدول رقم 

 FA 10 :رقم المعمل 
 2002: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.974 0.835 0.814 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة لقيما المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 629 645 525 اجمالي المبيعات

 متزايدة 247159 257824 181984 االنتاج من القصب
   22694 23297 18957 االنتاج من السكر
   271 191 271 اجمالي راس المال

   313 300 763 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   516 516 516 اجمالي كلفة االنتاج

   32 26 71 72 32 40   عامل المرجعيةالم
    0.14 0.19    لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2003 لسنة 10FAالمعمل  - 57 –نتائج المعمل تسلسل  4-57

 نموذج التوجيه االدخالي 4-57-1

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب وذجين - 57 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  غيركف ح م ا يتض كم

ادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيره ، ويجب ان )137( الجدول ون ق  اً يك

تخدام ات باس ن المخرج ن  %92 و %85 على انتاج القدر الحالي المتحقق م ط م والي، فق ى الت عل

بةاً المدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء ة بنس  ، وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخالت المتوفرة لدي

ات % 8 و 15% ن المخرج الي م در الح ى الق اء عل ع االبق والي م ى الت ة. عل ل المرجعي  والمعام

ت 32 44 المعامل هي 57 للمعمل ل في عوائد الحجم الثاب ين  .72، 44، 29، 43، 32 والمعام وتب

ي.  % 93 . هي 57 الكفاءة الحجمية ان نسبة استغالل الموارد المتاحة للمعمل ع ه  وامكانية التوس

7%.  

  

  )57:تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 137-م جدول رق

  

 FA 10 :رقم المعمل 
 2003: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.928 0.916 0.85 درجة الكفاءة
 

 الحجمغلة  المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 600 600 600 اجمالي المبيعات

 متزايدة 244383 249259 208046 االنتاج من القصب
   21671 22058 21671 االنتاج من السكر
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   124 115 135 اجمالي راس المال
   701 325 766 االصول الثابتة بسعر الكلفة

   539 500 588 اجمالي كلفة االنتاج

 المعامل المرجعية
  32 44 

72 44 32 29 
43   

   0.09   0.15   النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  

 نموذج التوجيه االخراجي 4-57-2

ي  غيركفوء في - 57 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج نموذج التوجيه االخراجي سواء ف

دول ن الج رة، وم م المتغي د الحج ي عوائ ة ام ف م الثابت د الحج ت مؤ )138(  عوائ ث كان رات حي ش

ة  اً كفوء 57لي، مما يعني انه لكي يكون المعمل اعلى التو %89 %85 الكفاءة ادة كمي ن زي د م الب

ة %15 بنسبة المخرجات م الثابت د الحج ي عوائ راض  %11 ف ع افت رة ،م د الحجم المتغي ي عوائ ف

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل تغالل كم بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي  الكف

  % . 95 لمدخالت هيا
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  )57:تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي -  138 -جدول رقم 

 FA 10 :رقم المعمل 
 2003: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.952 0.894 0.85 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم تهدفةالمس القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 672 706 600 اجمالي المبيعات

 متزايدة 274696 293113 208046 االنتاج من القصب
   24309 25939 21671 االنتاج من السكر
   135 135 135 اجمالي راس المال

   735 382 766 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   588 588 588 اجمالي كلفة االنتاج
   43 32 44 32 44   المعامل المرجعية

   0.11   0.15   لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2004 لسنة 10FAالمعمل  - 58 –نتائج المعمل تسلسل  4-58

 نموذج التوجيه االدخالي 4-58-1

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب وذجين - 58 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  غيركف ح م ا يتض كم

ادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيره ، ويجب ان )139( الجدول ون ق  اً يك

تخدام ات باس ن المخرج ن  %90 و %84 على انتاج القدر الحالي المتحقق م ط م والي، فق ى الت عل

بةاً المدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء ة بنس  ، وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخالت المتوفرة لدي

ات % 10 و 16% ن المخرج الي م در الح ى الق اء عل ع االبق والي م ة. على الت ل المرجعي  والمعام

ل في عوائد الحجم الثابت 32 44 المعامل هي 58 للمعمل اءة  . 72 32 44 8 3 والمعام ين الكف وتب

  .%6 وامكانية التوسع هي.  %94 . هي 58 الحجمية ان نسبة استغالل الموارد المتاحة للمعمل

  

  )58:تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه -  139 - جدول رقم

  

 FA 10 :رقم المعمل 
 2004: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.938 0.897 0.841 درجة الكفاءة
  
 

 ة الحجمغل المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 789 789 789 اجمالي المبيعات

   327213 328579 273340 االنتاج من القصب
   28473 29078 28473 االنتاج من السكر
   178 167 199 اجمالي راس المال
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   499 387 557 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   689 646 768 اجمالي كلفة االنتاج
   72 32 44 8 3 44 32   المعامل المرجعية

   0.10  0.16    النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  

 نموذج التوجيه االخراجي 4-58-2

ي  غيركفوء في - 58 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج نموذج التوجيه االخراجي سواء ف

دول ن الج رة، وم م المتغي د الحج ي عوائ ة ام ف م الثابت د الحج رات  )140(  عوائ ت مؤش ث كان حي

ة  اً كفوء 58لي، مما يعني انه لكي يكون المعمل اعلى التو %86 %84 لكفاءةا ادة كمي ن زي د م الب

ة %16 بنسبة المخرجات م الثابت د الحج ي عوائ راض  %14 ف ع افت رة ،م د الحجم المتغي ي عوائ ف

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل تغالل كم بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي  الكف

  % . 97.5 ت هيالمدخال
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  )58:تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي -  140 -جدول رقم 

 FA 10 :رقم المعمل 
 2004: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.975 0.863 0.841 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم فةالمستهد القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 914 938 789 اجمالي المبيعات

 متزايدة 375471 390772 273340 االنتاج من القصب
   32999 34581 28473 االنتاج من السكر
   199 199 199 اجمالي راس المال

   557 461 557 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   768 768 768 اجمالي كلفة االنتاج

 المعامل المرجعية
  32 44 

4 72 44 43 
32   

   0.14  0.16    لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2005 لسنة 10FAالمعمل  - 59 –نتائج المعمل تسلسل  4-59

 نموذج التوجيه االدخالي 4-59-1

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب وذجين - 59 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  غيركف ح م ا يتض كم

ادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيره ، ويجب ان )141( الجدول ون ق  اً يك

تخدام ات باس ن المخرج ن  %83 و %77 على انتاج القدر الحالي المتحقق م ط م والي، فق ى الت عل

بةاً المدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء ة بنس  ، وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخالت المتوفرة لدي

ات % 17 و 23% ن المخرج الي م در الح ى الق اء عل ع االبق والي م ة. على الت ل المرجعي  والمعام

ت 32 40 المعامل هي 59 للمعمل ل في عوائد الحجم الثاب اءة  . 72 32 71،43 والمعام ين الكف وتب

  .%7 وامكانية التوسع هي.  %93 . هي 59 الحجمية ان نسبة استغالل الموارد المتاحة للمعمل

  

  )59:تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه -  141 -م جدول رق

  

 FA 10 :رقم المعمل 
 2005: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.932 0.83 0.774 درجة الكفاءة
 

 الحجم غلة المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 595 595 595 اجمالي المبيعات

 متزايدة 243756 237886 206348 االنتاج من القصب
   21495 21495 21495 االنتاج من السكر
   190 176 229 اجمالي راس المال
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   518 276 791 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   510 476 615 اجمالي كلفة االنتاج
   72 32 43 71 32 40   المعامل المرجعية

   0.17  23. 0   النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  

 نموذج التوجيه االخراجي 4-59-2

ي  غيركفوء في - 59 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج نموذج التوجيه االخراجي سواء ف

دول ن الج رة، وم م المتغي د الحج ي عوائ ة ام ف م الثابت د الحج ر )142(  عوائ ت مؤش ث كان ات حي

ل %80 %77 الكفاءة ون المعم ة  59 على التولي، مما يعني انه لكي يك ادة كمي ن زي د م وء الب كف

ة %23 بنسبة المخرجات م الثابت د الحج ي عوائ راض  %20 ف ع افت رة ،م د الحجم المتغي ي عوائ ف

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل تغالل كم بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي  الكف

  % . 96.5 ت هيالمدخال
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  )59:تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي -  142 -جدول رقم 

 FA 10 :رقم المعمل 
 2005: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.965 0.802 0.774 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم دفةالمسته القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 742 769 595 اجمالي المبيعات

   304010 307271 206348 االنتاج من القصب
   26793 27765 21495 االنتاج من السكر
   229 227 229 اجمالي راس المال

   465 357 791 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   615 615 615 اجمالي كلفة االنتاج

   72 32 43 71 32 40   امل المرجعيةالمع
   0.20  0.23    لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2006 لسنة 10FAالمعمل  - 60 –نتائج المعمل تسلسل  4-60

 نموذج التوجيه االدخالي 4-60-1

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب وذجين - 60 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  غيركف ح م ا يتض كم

ادر واء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيره ، ويجب انس )143( الجدول ون ق  اً يك

تخدام ات باس ن المخرج ن  %93 و %93 على انتاج القدر الحالي المتحقق م ط م والي، فق ى الت عل

بةاً المدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء ة بنس  ، وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخالت المتوفرة لدي

 للمعمل والمعامل المرجعية. ى التوالي مع االبقاء على القدر الحالي من المخرجاتعل % 7 و 7%

ت 32 44 المعامل هي 60 ل في عوائد الحجم الثاب ة ان . 32 24 44 والمعام اءة الحجمي ين الكف وتب

  .%0.4 وامكانية التوسع هي.  %99.6 . هي 60 نسبة استغالل الموارد المتاحة للمعمل

  

  )60:تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 143-جدول رقم 

  

 FA 10 :رقم المعمل 
 2006: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.996 0.931 0.927 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 1050 1050 1050 جمالي المبيعاتا

 متزايدة 435609 436102 325087 االنتاج من القصب
   38549 38593 33886 االنتاج من السكر
   207 206 222 اجمالي راس المال

   600 557 792 االصول الثابتة بسعر الكلفة
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   875 871 940 اجمالي كلفة االنتاج
   32 24 44  44 32   المعامل المرجعية

   0.07   0.07   النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  

 نموذج التوجيه االخراجي 4-60-2

ي  غيركفوء في - 60 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج نموذج التوجيه االخراجي سواء ف

دول ن الج رة، وم م المتغي د الحج ي عوائ ة ام ف م الثابت د الحج رات  )144(  عوائ ت مؤش ث كان حي

ل %93 %93 ءةالكفا ون المعم ة  60 على التولي، مما يعني انه لكي يك ادة كمي ن زي د م وء الب كف

ات بة المخرج ة %7 بنس م الثابت د الحج ي عوائ راض  %7 ف ع افت رة ،م م المتغي د الحج ي عوائ ف

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل تغالل كم بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي  الكف

  % . 99.9 المدخالت هي
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  )60:تسلسل المعمل(مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي  -  144 -جدول رقم 

 FA 10 :رقم المعمل 
 2006: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.999 0.928 0.927 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 1131 1132 1050 اجمالي المبيعات

   452717 470212 325087 االنتاج من القصب
   40898 41611 33886 االنتاج من السكر
   222 222 222 اجمالي راس المال

   585 600 792 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   940 940 940 اجمالي كلفة االنتاج

   32 24 44 32 44   رجعيةالمعامل الم
   0.07  0.07    لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  2001 لسنة FA 11المعمل  - 61 –نتائج المعمل تسلسل  4-61

 نموذج التوجيه االدخالي 4-61-1

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب وذجين - 61 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  غيركف ح م ا يتض كم

ادر ائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيره ، ويجب انسواء في عو )145( الجدول ون ق  اً يك

تخدام ات باس ن المخرج ن  %84 و %84 على انتاج القدر الحالي المتحقق م ط م والي، فق ى الت عل

بةاً المدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء ة بنس  ، وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخالت المتوفرة لدي

 للمعمل والمعامل المرجعية. مع االبقاء على القدر الحالي من المخرجات على التوالي % 6 و 6%

ي 61 ل ه ت 32 26 8 11 المعام م الثاب د الحج ي عوائ ل ف ين . 62، 8، 11، 26، 32 والمعام وتب

 وامكانية التوسع هي.  %99.8 . هي 61 الكفاءة الحجمية ان نسبة استغالل الموارد المتاحة للمعمل

0.2%.  

  

  )61:تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه -  145 -جدول رقم 

  

 FA 11 :رقم المعمل 
 2001: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.998 0.841 0.84 درجة الكفاءة
 

 جمغلة الح المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 1282 1282 1282 اجمالي المبيعات

   603163 603163 603163 االنتاج من القصب
   54339 54339 54339 االنتاج من السكر
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   388 388 462 اجمالي راس المال
   684 687 983 االصول الثابتة بسعر الكلفة

   1044 1042 1241 اجمالي كلفة االنتاج

 المعامل المرجعية
  11 8 26 32 

62 8 11 26 
32   

   0.16   0.16   النسبة المتاحة النقاص المدخالت
  

  

 نموذج التوجيه االخراجي 4-61-2

ي  غيركفوء في - 61 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج نموذج التوجيه االخراجي سواء ف

دول ن الج رة، وم م المتغي د الحج ي عوائ ة ام ف م الثابت د الحج ت  )146(  عوائ ث كان رات حي مؤش

ل %86 %84 الكفاءة ون المعم ة  61 على التولي، مما يعني انه لكي يك ادة كمي ن زي د م وء الب كف

ة %16 بنسبة المخرجات م الثابت رة ، %14 في عوائد الحج د الحجم المتغي ي عوائ راض  ف ع افت م

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل تغالل كم بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي  الكف

  % . 97.6 لمدخالت هيا
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  )61:تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي -  146 -جدول رقم 

 FA 11 :رقم المعمل 
 2001: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.976 0.86 0.84 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم ستهدفةالم القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 1490 1527 1282 اجمالي المبيعات

   701008 718114 603163 االنتاج من القصب
   63154 64695 54339 االنتاج من السكر
   462 462 462 اجمالي راس المال

   758 818 983 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1241 1241 1241 اجمالي كلفة االنتاج

 المعامل المرجعية
  11 8 26 32 

8 24 42 32 
26   

    0.14  0.16   لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  2002 لسنة FA 11المعمل  - 62 –نتائج المعمل تسلسل  4-62

 نموذج التوجيه االدخالي 4-62-1

د الحجم الثابت - 62 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج دولغيركفوء في نموذج عوائ  ة الج

ن  عوائد الحجم المتغيره ، ويجب ان وكفوء )147( ق م الي المتحق در الح يكون قادر على انتاج الق

تخدام ات باس ون  %100 و %98 المخرج ى يك تخدمة حت دخالت المس ن الم ط م والي، فق ى الت عل

وء بةاً كف ة بنس وفرة لدي دخالت المت اص الم ن انق ر يمك ى اخ اء %2 ، وبمعن توى  واالبق ى المس عل

رة م المتغي د الحج ي عوائ دخالت ف ن الم الي م ات الح ن المخرج الي م در الح ى الق ول عل . للحص

في  62 والمعامل في عوائد الحجم الثابت 32 26 8 11 المعامل هي 62 للمعمل والمعامل المرجعية

ل. عوائد الحجم المتغيرة ة للمعم وارد المتاح ي 62 وتبين الكفاءة الحجمية ان نسبة استغالل الم  . ه

  .%1.6 وامكانية التوسع هي.  98.4%
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  )62:تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 147-جدول رقم 

 FA 11 :رقم المعمل 
 2002: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.984 1 0.984 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  يةالقيم الحقيق المتغيرات
 drs 1591 1591 1591 اجمالي المبيعات

   748403 748403 748403 االنتاج من القصب
   67424 67424 67424 االنتاج من السكر
   602 528 602 اجمالي راس المال

   1018 943 1018 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1309 1287 1309 اجمالي كلفة االنتاج
   62 32 26 8 11   المعامل المرجعية

   0  0.05    النسبة المتاحة النقاص المدخالت

 نموذج التوجيه االخراجي 4-62-2

ة 62 المعملبان  تشير النتائج م الثابت د الحج ي عوائ ا ف د الحجم المتغيرة،ام  كفوء في عوائ

مما يعني % 98.4 ءة وبلغت الكفاءة الحجميةحتى تكون كفو %1.6 فيجب زيادة المخرجات بنسبة

  ).148( انظر الجدول% 1.6 ان هناك أمكانية لزيادة المدخالت بنسبة

  )62:تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي -  148 -جدول رقم 

 FA 11 :رقم المعمل 
 2002: سنة التقويم

 كفاءة الحجميةال عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.984 1 0.984 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 1591 1618 1591 اجمالي المبيعات

   748403 760822 748403 االنتاج من القصب
   67424 68543 67424 االنتاج من السكر
   602 536 602 اجمالي راس المال

   1018 958 1018 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   1309 1309 1309 اجمالي كلفة االنتاج
   62 32 26 11   المعامل المرجعية

   0  0.02    لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

   2003 لسنة FA 11المعمل  - 63 –نتائج المعمل تسلسل  4-63

 نموذج التوجيه االدخالي 4-63-1

ير ا ائجتش ل لنت ان المعم ل  ب وذجين - 63 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  غيركف ح م ا يتض كم

ادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيره ، ويجب ان )149( الجدول ون ق  اً يك

تخدام ات باس ن المخرج ن  %87 و %86 على انتاج القدر الحالي المتحقق م ط م والي، فق ى الت عل

بةاً مة حتى يكون كفوءالمدخالت المستخد ة بنس  ، وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخالت المتوفرة لدي

ات % 13 و 14% ن المخرج الي م در الح ى الق اء عل ع االبق والي م ة. على الت ل المرجعي  والمعام
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ت 32 26 11 المعامل هي 63 للمعمل م الثاب د الحج ي عوائ ل ف ين  .72، 11، 26، 32 والمعام وتب

 وامكانية التوسع هي.  %99.1 . هي 63 سبة استغالل الموارد المتاحة للمعملالكفاءة الحجمية ان ن

0.8%.  

  )63:تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه -149-جدول رقم 

 FA 11 :رقم المعمل 
 2003: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.991 0.865 0.858 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 964 964 964 اجمالي المبيعات

   453266 453266 453266 االنتاج من القصب
   40835 40835 40835 االنتاج من السكر
   372 320 468 اجمالي راس المال

   598 571 1051 لفةاالصول الثابتة بسعر الك
   787 780 909 اجمالي كلفة االنتاج
   72 32 11 26 26 11 32   المعامل المرجعية

   0.13   0.14   النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  

 نموذج التوجيه االخراجي 4-63-2

ي  غيركفوء في - 63 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج نموذج التوجيه االخراجي سواء ف

دول ن الج رة، وم م المتغي د الحج ي عوائ ة ام ف م الثابت د الحج رات  )150(  عوائ ت مؤش ث كان حي

ة  اً كفوء 63لي، مما يعني انه لكي يكون المعمل اعلى التو %86 %86 الكفاءة ادة كمي ن زي د م الب

ة %14 بنسبة المخرجات م الثابت د الحج ي عوائ راض  %14 ف ع افت رة ،م د الحجم المتغي ي عوائ ف

تويا دخالتمس ة ت الم ب المتاح ى النس ا ان ، عل تغالل كم بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي  الكف

  % . 99.6 المدخالت هي

  )63:تسلسل المعمل(مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي  -150 -جدول رقم 

 FA 11 :رقم المعمل 
 2003: سنة التقويم

 الحجميةالكفاءة  عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.996 0.861 0.858 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 1119 1123 964 اجمالي المبيعات

 متزايدة 526473 528338 453266 االنتاج من القصب
   47430 47598 40835 االنتاج من السكر
   396 373 468 اجمالي راس المال

   676 665 1051 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   909 909 909 اجمالي كلفة االنتاج
   72 32 11 26 26 11 32   المعامل المرجعية
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    0.14 0.14    لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

   2004 لسنة FA 11المعمل  - 64 –نتائج المعمل تسلسل  4-64

 خالينموذج التوجيه االد 4-64-1

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب وذجين - 64 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  غيركف ح م ا يتض كم

ادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيره ، ويجب ان )151( الجدول ون ق  اً يك

تخدام ات باس ن المخرج ن  %88 و %88 على انتاج القدر الحالي المتحقق م ط م والي، فق ى الت عل

بةاً الت المستخدمة حتى يكون كفوءالمدخ ة بنس  ، وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخالت المتوفرة لدي

ات % 12 و 12% ن المخرج الي م در الح ى الق اء عل ع االبق والي م ة. على الت ل المرجعي  والمعام

ت 32 26 11 المعامل هي 64 للمعمل م الثاب د الحج ي عوائ ل ف ين . 72، 11، 26، 32 والمعام وتب

ي %99.9 . هي 64 لحجمية ان نسبة استغالل الموارد المتاحة للمعملالكفاءة ا ع ه  وامكانية التوس

0.1%.  

  )64:تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه -  151 -جدول رقم 

 FA 11 :رقم المعمل 
 2004: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.999 0.879 0.878 رجة الكفاءةد
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 1214 1214 1214 اجمالي المبيعات

 متزايدة 571039 571039 571039 االنتاج من القصب
   51445 51445 51445 االنتاج من السكر
   410 403 778 اجمالي راس المال

   723 719 1198 صول الثابتة بسعر الكلفةاال
   983 982 1119 اجمالي كلفة االنتاج
   26 11 72 32 32 26 11   المعامل المرجعية

   0.12  0.12    النسبة المتاحة النقاص المدخالت

 نموذج التوجيه االخراجي 4-64-2

ي نموذج التوج غيركفوء في - 64 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج يه االخراجي سواء ف

دول ن الج رة، وم م المتغي د الحج ي عوائ ة ام ف م الثابت د الحج رات  )152(  عوائ ت مؤش ث كان حي

لاعلى التو %88 %88 الكفاءة وء 64لي، مما يعني انه لكي يكون المعم ة  اً كف ادة كمي ن زي د م الب

ة %12 بنسبة المخرجات م الثابت د الحج ي عوائ ر %12 ف م المتغي د الحج ي عوائ راض ف ع افت ة ،م

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل تغالل كم بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي  الكف

  % . 99.7 المدخالت هي

  )64:تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي -  152 -جدول رقم 
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 FA 11 :رقم المعمل 
 2004: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية جم المتغيرةعوائد الح عوائد الحجم الثابت 

 0.997 0.881 0.878 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 1378 1383 1214 اجمالي المبيعات

   648332 650249 571039 االنتاج من القصب
   58408 58581 51445 االنتاج من السكر

   580 458 778 المال اجمالي راس
   990 819 1198 االصول الثابتة بسعر الكلفة

   1119 1119 1119 اجمالي كلفة االنتاج
   32 41 11 26 32 26 11   المعامل المرجعية

   0.12  0.12    لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  2005 لسنة FA 11المعمل  - 65 –نتائج المعمل تسلسل  4-65

 موذج التوجيه االدخالين 4-65-1

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب وذجين - 65 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  غيركف ح م ا يتض كم

ادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيره ، ويجب ان )153( الجدول ون ق  اً يك

تخدام ات باس ن المخرج و %95 و %90 على انتاج القدر الحالي المتحقق م ى الت ن عل ط م الي، فق

بةاً المدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء ة بنس  ، وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخالت المتوفرة لدي

ات % 5 و 10% ن المخرج الي م در الح ى الق اء عل ع االبق والي م ى الت ة. عل ل المرجعي  والمعام

ت 32 26 11 المعامل هي 65 للمعمل م الثاب د الحج ي عوائ ل ف ين  .66، 42، 26، 11 والمعام وتب

ي.  % 94 . هي 65 الكفاءة الحجمية ان نسبة استغالل الموارد المتاحة للمعمل ع ه  وامكانية التوس

6%.  

  

  )65:تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه -  153 -جدول رقم 

  

 FA 11 :رقم المعمل 
 2005: سنة التقويم

 كفاءة الحجميةال عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.94 0.953 0.896 درجة الكفاءة
  
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 2462 2462 2462 اجمالي المبيعات

   1158069 1158069 1158069 االنتاج من القصب
   104331 104331 104331 االنتاج من السكر
   1698 816 2282 اجمالي راس المال

   2506 1459 2825 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   2120 1992 2224 اجمالي كلفة االنتاج
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   66 11 42 26 32 26 11   المعامل المرجعية
   0.05   0.10   النسبة المتاحة النقاص المدخالت

  

 نموذج التوجيه االخراجي 4-65-2

ي  غيركفوء في - 65 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج نموذج التوجيه االخراجي سواء ف

دول ن الج رة، وم م المتغي د الحج ي عوائ ة ام ف م الثابت د الحج رات  )154(  عوائ ت مؤش ث كان حي

ة  اً كفوء 65لي، مما يعني انه لكي يكون المعمل اعلى التو %96 %90 الكفاءة ادة كمي ن زي د م الب

ات بة المخرج ة %10 بنس م الثابت د الحج ي عوائ راض  %4 ف ع افت رة ،م م المتغي د الحج ي عوائ ف

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل تغالل كم بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي  الكف

  % . 93 المدخالت هي
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  )65:تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي -  154 -جدول رقم 

 FA 11 :رقم المعمل 
 2005: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة الحجم الثابت عوائد 

 0.931 0.962 0.896 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 2558 2749 2462 اجمالي المبيعات

   1203307 1292881 1158069 االنتاج من القصب
   108407 116476 104331 االنتاج من السكر
   1832 912 2282 اجمالي راس المال

   2664 1628 2825 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   2224 2224 2224 اجمالي كلفة االنتاج
   66 11 42 26 32 26 11   المعامل المرجعية

   0.04   0.10   لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  

  نموذج التوجيه االدخالي1-66-4 2006 لسنة FA 11المعمل  - 66 –نتائج المعمل تسلسل  4-66

دول - 66 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج ة الج د الحجم الثابت  غيركفوء في نموذج عوائ

ن  عوائد الحجم المتغيره ، ويجب ان وكفوء )155( ق م الي المتحق در الح يكون قادر على انتاج الق

تخدام ات باس ى %100 و %90 المخرج ون  عل ى يك تخدمة حت دخالت المس ن الم ط م والي، فق الت

بة ة بنس وفرة لدي دخالت المت اص الم ن انق ر يمك ى اخ وء، وبمعن اء %10 كف توى  واالبق ى المس عل

رة م المتغي د الحج ي عوائ دخالت ف ن الم الي م ات الح ن المخرج الي م در الح ى الق ول عل . للحص

ة ل المرجعي ل والمعام ي 66 للمعم ل ه ي ع 32 26 المعام تف م الثاب د الحج ل وائ ي  66 والمعام ف

ل. عوائد الحجم المتغيرة ة للمعم وارد المتاح ي 66 وتبين الكفاءة الحجمية ان نسبة استغالل الم  . ه

  .%10 وامكانية التوسع هي.  90%
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  )66:تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه -  155 -جدول رقم 

 FA 11 :رقم المعمل 
 2006: ويمسنة التق

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.902 1 0.902 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 3461 3461 3461 اجمالي المبيعات

   1442275 1446949 1442275 االنتاج من القصب
   130015 130015 130015 السكر االنتاج من

   2659 847 2659 اجمالي راس المال
   3561 1479 3561 االصول الثابتة بسعر الكلفة

   3068 2769 3068 اجمالي كلفة االنتاج
   66 32 26   المعامل المرجعية

   0   0.10   النسبة المتاحة النقاص المدخالت

 نموذج التوجيه االخراجي 4-66-2

ة 66 المعملبان  ير النتائجتش م الثابت د الحج ي عوائ ا ف د الحجم المتغيرة،ام  كفوء في عوائ

مما يعني ان % 90 حتى تكون كفوءة وبلغت الكفاءة الحجمية %10 فيجب زيادة المخرجات بنسبة

  ).156( انظر الجدول% 10 هناك أمكانية لزيادة المدخالت بنسبة

  )66:تسلسل المعمل( موذج التوجيه االخراجيمؤشرات الكفاءة لن -  156 -جدول رقم 

 FA 11 :رقم المعمل 
 2006: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.902 1 0.902 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 drs 3461 3835 3461 اجمالي المبيعات

   1442275 1603538 1442275 االنتاج من القصب
   130015 144085 130015 االنتاج من السكر
   2659 938 2659 اجمالي راس المال

   3561 1639 3561 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   3068 3068 3068 اجمالي كلفة االنتاج
   66 26 32   المعامل المرجعية

   0   0.10   لزيادة المخرجاتتاحة النسبة الم

  2001 لسنة 12FAالمعمل  - 67 –نتائج المعمل تسلسل  4-67

 نموذج التوجيه االدخالي 4-67-1

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب وذجين - 67 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  غيركف ح م ا يتض كم

ادر يره ، ويجب انسواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغ )157( الجدول ون ق  اً يك

تخدام ات باس ن المخرج ن  %96 و %65 على انتاج القدر الحالي المتحقق م ط م والي، فق ى الت عل

بةاً المدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء ة بنس  ، وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخالت المتوفرة لدي

ات % 4 و 35% ن المخرج الي م در الح ى الق اء عل ع االبق والي م ى الت ة. عل ل المرجعي  والمعام
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ل ي 67 للمعم ل ه ت 32 40 المعام م الثاب د الحج ي عوائ ل ف اءة . 44 69 72 والمعام ين الكف وتب

  .%32 وامكانية التوسع هي.  % 68 . هي 67 الحجمية ان نسبة استغالل الموارد المتاحة للمعمل

  )67:لتسلسل المعم(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه -  157 -جدول رقم 

 FA 12 :رقم المعمل 
 2001: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.68 0.961 0.654 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 116 108 108 اجمالي المبيعات

 متزايدة 22695 26738 18368 االنتاج من القصب
   1503 3084 1185 االنتاج من السكر
   216 79 225 اجمالي راس المال

   128 87 133 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   126 86 131 اجمالي كلفة االنتاج
   44 69 72 40 32   المعامل المرجعية

   0.04   0.05   النسبة المتاحة النقاص المدخالت
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 نموذج التوجيه االخراجي 4-67-2

ي  غيركفوء في - 67 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج نموذج التوجيه االخراجي سواء ف

دول ن الج رة، وم م المتغي د الحج ي عوائ ة ام ف م الثابت د الحج رات  )158(  عوائ ت مؤش ث كان حي

ة ال اً كفوء 67لي، مما يعني انه لكي يكون المعمل اعلى التو %83 %65 الكفاءة ادة كمي ن زي د م ب

ة %35 بنسبة المخرجات م الثابت د الحج ي عوائ راض  %17 ف ع افت رة ،م د الحجم المتغي ي عوائ ف

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل تغالل كم بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي  الكف

  % . 79 المدخالت هي

  )67:تسلسل المعمل(مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي  -  158 -جدول رقم 

 FA 12 :رقم المعمل 
 2001: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.789 0.829 0.654 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 130 165 108 اجمالي المبيعات

 متزايدة 29934 40886 18368 ن القصباالنتاج م
   2084 4716 1185 االنتاج من السكر
   225 121 225 اجمالي راس المال

   133 133 133 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   131 131 131 اجمالي كلفة االنتاج
   69 72 71 4 40 32   المعامل المرجعية

    0.17  0.35   لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  2002 لسنة 12FAالمعمل  - 68 –نتائج المعمل تسلسل  4-68

 نموذج التوجيه االدخالي 4-68-1

ائج ير النت ل تش ان المعم ل  ب وذجين - 68 -تسلس ال النم ي ك وء ف ن  غيركف ح م ا يتض كم

ادر سواء في عوائد الحجم الثابتة ام في عوائد الحجم المتغيره ، ويجب ان )159( الجدول ون ق  اً يك

ن  %99.7 و %73 على انتاج القدر الحالي المتحقق من المخرجات باستخدام ط م على التوالي، فق

بةاً المدخالت المستخدمة حتى يكون كفوء ة بنس  ، وبمعنى اخر يمكن انقاص المدخالت المتوفرة لدي

ات % 0.3 و 27% ن المخرج الي م در الح ى الق اء عل ة. على التوالي مع االبق ل المرجعي  والمعام

لل ي 68 لمعم ل ه ت 32 40 المعام م الثاب د الحج ي عوائ ل ف اءة . 44 69 72 والمعام ين الكف وتب

  .%27 وامكانية التوسع هي.  % 73 هي 68 الحجمية ان نسبة استغالل الموارد المتاحة للمعمل

  )68:تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 159-جدول رقم 

 FA 12 :رقم المعمل 
 2002: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.733 0.997 0.731 درجة الكفاءة
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 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 161 151 151 اجمالي المبيعات

 متزايدة 29675 48370 25759 االنتاج من القصب
   1969 4861 1662 االنتاج من السكر
   214 79 215 اجمالي راس المال

   133 97 133 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   164 120 165 اجمالي كلفة االنتاج
   69 44 72 32 40   المعامل المرجعية

   0.100   0.27   النسبة المتاحة النقاص المدخالت

 ينموذج التوجيه االخراج 4-68-2

ي  غيركفوء في - 68 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج نموذج التوجيه االخراجي سواء ف

دول ن الج رة، وم م المتغي د الحج ي عوائ ة ام ف م الثابت د الحج رات  )160(  عوائ ت مؤش ث كان حي

ة  اً كفوء 68لي، مما يعني انه لكي يكون المعمل اعلى التو %93 %73 الكفاءة ادة كمي ن زي د م الب

بة اتالمخرج ة %27 بنس م الثابت د الحج ي عوائ راض  %7 ف ع افت رة ،م م المتغي د الحج ي عوائ ف

دخالت تويات الم ة مس ب المتاح ى النس ا ان ، عل تغالل كم بة اس ى نس ير ال ة تش اءة الحجمي  الكف

  % . 79 المدخالت هي

  )68:تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي -  160 -جدول رقم 

 FA 12 :عمل رقم الم
 2002: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.787 0.928 0.731 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 163 207 151 اجمالي المبيعات

   30853 66204 25759 االنتاج من القصب
   2056 6653 1662 االنتاج من السكر
   215 109 215 اجمالي راس المال

   133 133 133 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   165 165 165 اجمالي كلفة االنتاج
   72 44 4 69 32 40   المعامل المرجعية

   0.07  0.27    لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  2003 لسنة 12FAالمعمل  - 69 –لسل نتائج المعمل تس 4-69

 نموذج التوجيه االدخالي 4-69-1

د الحجم - 69 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج ي عوائ وء ف ة غيركف د  الثابت ي عوائ ا ف ام

الي  ، ويجب ان )161(الحجم المتغيره فانه كفوء كما في الجدول  در الح اج الق ى انت يكون قادر عل

ت وء % 81 خدامالمتحقق من المخرجات باس ون كف ى يك تخدمة حت دخالت المس ن الم د  اً م ي عوائ ف

بة الثابتة الحجم ة بنس وفرة لدي دخالت المت اص الم ن انق ى  %19 ، وبمعنى اخر يمك اء عل ع االبق م
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في عوائد الحجم  32 40 المعامل هي 69 للمعمل والمعامل المرجعية. القدر الحالي من المخرجات

د 69 والمعامل الثابت ي عوائ ره ف م المتغي وارد .الحج تغالل الم بة اس ة ان نس اءة الحجمي ين الكف وتب

  .%19 وامكانية التوسع هي.  % 81 هي 69 المتاحة للمعمل

  

  )69:تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه -  161 -جدول رقم 

 FA 12 :رقم المعمل 
 2003: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية م المتغيرةعوائد الحج عوائد الحجم الثابت 

 0.807 1 0.807 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 189 189 189 اجمالي المبيعات

   32229 67847 32229 االنتاج من القصب
   2079 6442 2079 االنتاج من السكر
   215 78 215 اجمالي راس المال

   130 105 130 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   187 151 187 اجمالي كلفة االنتاج
   69 32 40   المعامل المرجعية

   0  0.19    النسبة المتاحة النقاص المدخالت

 نموذج التوجيه االخراجي 4-69-2

ي عوا 69 المعملبان  تشير النتائج ا ف د الحجم المتغيرة،ام ةكفوء في عوائ م الثابت د الحج  ئ

مما يعني ان % 81 حتى تكون كفوءة وبلغت الكفاءة الحجمية %19 فيجب زيادة المخرجات بنسبة

  ).162( انظر الجدول% 19 هناك أمكانية لزيادة المدخالت بنسبة

  )69:تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي -  162 -جدول رقم 

 FA 12 :رقم المعمل 
 2003: لتويمسنة ا

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.807 1 0.807 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 189 234 189 اجمالي المبيعات

 متزايدة 32229 84065 32229 االنتاج من القصب
   2079 7982 2079 السكراالنتاج من 

   215 97 215 اجمالي راس المال
   130 130 130 االصول الثابتة بسعر الكلفة

   187 187 187 اجمالي كلفة االنتاج
   69 32 40   المعامل المرجعية

   0  0.19    لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  2004 لسنة FA12 المعمل - 70 –نتائج المعمل تسلسل  4-70

دول  ن الج ل) 163(م اءة المعم ر كف ير مؤش ل 70 يش ذا المعم ى ان ه ال  ال ي ك وء ف كف

ل ال %100 حيث حصل على مؤشر كفاءة النموذجين د لديت،كما ان هذا المعم ة  هوج وارد فائض م
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دخالت ل الم تهلك ك در  ومتغيرات راكدة ، وهذا يعني ان هذا المعمل اس اج الق ي انت ه ف ة لدي المتاح

ى . علي من المخرجات الحالي الف ل ال ل وص ذا المعم وايضا يشير مؤشر الكفاءة الحجمية الى ان ه

  .حجمه االمثل

وذج %100 كفوء 70 ان المعمل )164( كذلك يوضح الجدول ي نم ي ف ه االخراج  التوجي

  .بافضل ما يكون لتحقيق المخرجات حيث استخدم المدخالت المتاحة

  

  )70:تسلسل المعمل(االدخالي  وذج التوجيهمؤشرات الكفاءة لنم -  163 -جدول رقم 

  

 FA 12 :رقم المعمل 
 2004: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 1 1 1 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
   430 430 430 اجمالي المبيعات

   73420 73420 73420 االنتاج من القصب
   4737 4737 4737 االنتاج من السكر
   219 219 219 اجمالي راس المال

   119 119 119 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   418 418 418 اجمالي كلفة االنتاج
   70 70   المعامل المرجعية

   00  0    النسبة المتاحة النقاص المدخالت
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  )70:تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي -  164 -دول رقم ج

 FA 12 :رقم المعمل 
 2004: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 1 1 1 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 ثابتة 430 430 430 اجمالي المبيعات

   73420 73420 73420 االنتاج من القصب
   4737 4737 4737 االنتاج من السكر
   219 219 219 اجمالي راس المال

   119 119 119 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   418 418 418 اجمالي كلفة االنتاج
   70 70   المعامل المرجعية

   0   0   لزيادة المخرجاتمتاحة النسبة ال

  

  2005 لسنة 12FAالمعمل  - 71 –نتائج المعمل تسلسل  4-71

 نموذج التوجيه االدخالي 4-71-1

د الحجم - 71 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج ي عوائ وء ف ة غيركف د  الثابت ي عوائ ا ف ام

الي  اً ن قادريكو ، ويجب ان )165(الحجم المتغيره فانه كفوء كما في الجدول  در الح اج الق على انت

تخدام وء % 90 المتحقق من المخرجات باس ون كف ى يك تخدمة حت دخالت المس ن الم د  اً م ي عوائ ف

بة الثابتة الحجم ة بنس وفرة لدي دخالت المت اص الم ن انق ى  %10 ، وبمعنى اخر يمك اء عل ع االبق م

في عوائد الحجم  32 40 المعامل هي 71 للمعمل والمعامل المرجعية. القدر الحالي من المخرجات

د 71 والمعامل الثابت ي عوائ ره ف م المتغي وارد .الحج تغالل الم بة اس ة ان نس اءة الحجمي ين الكف وتب

  .%10 وامكانية التوسع هي.  % 90 هي 71 المتاحة للمعمل
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  )71:تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه - 165-جدول رقم 

 FA 12 :رقم المعمل 
 2005: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.904 1 0.904 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 202 202 202 اجمالي المبيعات

 متزايدة 34465 74673 34465 االنتاج من القصب
   2224 6994 2224 االنتاج من السكر
   247 77 247 اجمالي راس المال

   119 107 119 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   178 161 178 اجمالي كلفة االنتاج
   71 32 40   المعامل المرجعية

    0 0.10    النسبة المتاحة النقاص المدخالت

 نموذج التوجيه االخراجي 4-71-2

ة 71 المعملبان  النتائجتشير  م الثابت د الحج ي عوائ ا ف د الحجم المتغيرة،ام  كفوء في عوائ

مما يعني ان % 90 حتى تكون كفوءة وبلغت الكفاءة الحجمية %10 فيجب زيادة المخرجات بنسبة

  ).166( انظر الجدول% 10 هناك أمكانية لزيادة المدخالت بنسبة

  )71:تسلسل المعمل( ج التوجيه االخراجيمؤشرات الكفاءة لنموذ -  166 -جدول رقم 

 FA 12 :رقم المعمل 
 2005: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.904 1 0.904 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 202 223 202 اجمالي المبيعات

   34465 82612 34465 االنتاج من القصب
   2224 7737 2224 االنتاج من السكر
   247 85 247 اجمالي راس المال

   119 119 119 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   178 178 178 اجمالي كلفة االنتاج
     32 40   المعامل المرجعية

   0  0.10    لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  2006 لسنة 12FAالمعمل  - 72 –نتائج المعمل تسلسل  4-72

 نموذج التوجيه االدخالي 4-72-1

د الحجم - 72 -تسلسل  بان المعمل تشير النتائج ي عوائ وء ف ة غيركف د  الثابت ي عوائ ا ف ام

در ال اً يكون قادر ، ويجب ان )167(الحجم المتغيره فانه كفوء كما في الجدول  اج الق الي على انت ح

تخدام وء % 36 المتحقق من المخرجات باس ون كف ى يك تخدمة حت دخالت المس ن الم د  اً م ي عوائ ف

بة الثابتة الحجم ة بنس وفرة لدي دخالت المت اص الم ن انق ى  %65 ، وبمعنى اخر يمك اء عل ع االبق م



  182

م في عوائد الحج 32 40 المعامل هي 72 للمعمل والمعامل المرجعية. القدر الحالي من المخرجات

د 72 والمعامل الثابت ي عوائ ره ف م المتغي وارد .الحج تغالل الم بة اس ة ان نس اءة الحجمي ين الكف وتب

  .%65 وامكانية التوسع هي.  % 36 هي 72 المتاحة للمعمل

  

  )72:تسلسل المعمل(االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه -  167 -جدول رقم 

 FA 12 :رقم المعمل 
 2006: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.355 1 0.355 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 20 20 20 اجمالي المبيعات

 متزايدة 7604 7604 7604 االنتاج من القصب
   488 698 488 االنتاج من السكر
   221 7 221 اجمالي راس المال

   117 10 117 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   44 16 44 اجمالي كلفة االنتاج
   72 40 32   المعامل المرجعية

   0   0.65   النسبة المتاحة النقاص المدخالت
  

 نموذج التوجيه االخراجي 4-72-2

د الح 72 بان المعمل تشير النتائج ةكفوء في عوائ م الثابت د الحج ي عوائ ا ف  جم المتغيرة،ام

مما يعني ان % 36 حتى تكون كفوءة وبلغت الكفاءة الحجمية %64 فيجب زيادة المخرجات بنسبة

  ).168( انظر الجدول% 10 هناك أمكانية لزيادة المدخالت بنسبة

  )72:تسلسل المعمل( مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي -  168 -جدول رقم 

 FA 12 :م المعمل رق
 2006: سنة التقويم

 الكفاءة الحجمية عوائد الحجم المتغيرة عوائد الحجم الثابت 

 0.355 1 0.355 درجة الكفاءة
 

 غلة الحجم المستهدفة القيم المستهدفة القيم  القيم الحقيقية المتغيرات
 irs 20 55 20 اجمالي المبيعات

 زايدةمت 7604 21402 7604 االنتاج من القصب
   488 1965 488 االنتاج من السكر
   221 19 221 اجمالي راس المال

   117 27 117 االصول الثابتة بسعر الكلفة
   44 44 44 اجمالي كلفة االنتاج
     40 32   المعامل المرجعية

   0   0.64   لزيادة المخرجاتالنسبة المتاحة 

  مؤشرات الكفاءة 4-73
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  المرجعية المعامل  1- 4-73 

ائج ير النت ا تش ن مثيالته زة ع ل متمي اك معام ة  ان هن ل مرجعي ا كمعام ث ظهوره ن حي م
اوت  )9(والشكل  )169(لغيرها انظر الجدول  ع التف ره م ع لغي ر كمرج الً ظه ث عشرون معم حي

م  ر اي ل ع للغي ر كمرج الكبير في عدد مرات الظهور كمرجع للغير واثنان وخمسون معمالً لم تظه
ق ال ل تحق ل تسلس ح ان المعم ائج توض اءة والنت ر  32كف ث ظه زاً حي ان متمي رة 185ك ل  م كمعم
هو المعمل  مرة والثالث 55حيث ظهر  44في حين الدرجة الثانية من المعامل هو المعمل  مرجعي

  .مرة  53ظهر كمعمل مرجعي  40تسلسل 
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 للمعامل يوضح معدل الكفاءات وكذلك معدل الكفاءة الحجمية - 169 -رقم  جدول

 خراجيإنموذج   خاليإدنموذج 

 المعمل
 الكفاءة
 بالحجم
 الثابت

 الكفاءة
 بالحجم
 المتغير

 الكفاءة
  غلة الحجمية

  الحجم
 الكفاءة 

 بالحجم
 الكفاءة
 بالحجم

 الكفاءة
 غلة الحجمية

 الحجم

 معدل
 الكفاءة
 بالنماذج
 االربعة

 معدل
 الكفاءة

 الحجمية
firm crste vrste scale firm crste vrste scale 

1 0.822 0.969 0.848 irs 1 0.822 0.938 0.877 irs 0.89 0.86 
2 1 1 1 - 2 1 1 1 - 1.00 1.00 

3 0.953 1 0.953 irs 3 0.953 1 0.953 irs 0.98 0.95 

4 0.914 1 0.914 irs 4 0.914 1 0.914 irs 0.96 0.91 

5 0.905 0.986 0.918 irs 5 0.905 0.982 0.922 irs 0.94 0.92 

6 0.829 0.836 0.992 irs 6 0.829 0.832 0.996 irs 0.83 0.99 

7 0.883 0.916 0.964 irs 7 0.883 0.909 0.971 irs 0.90 0.97 

8 1 1 1 - 8 1 1 1 - 1.00 1.00 

9 0.852 0.899 0.947 irs 9 0.852 0.889 0.958 irs 0.87 0.95 

10 0.92 1 0.92 drs 10 0.92 1 0.92 drs 0.96 0.92 

11 1 1 1 - 11 1 1 1 - 1.00 1.00 

12 0.871 0.872 0.999 - 12 0.871 0.891 0.978 drs 0.88 0.99 

13 0.906 0.979 0.926 drs 13 0.906 0.981 0.924 drs 0.94 0.93 

14 0.803 0.805 0.998 irs 14 0.803 0.804 0.999 drs 0.80 1.00 
15 0.803 0.812 0.989 drs 15 0.803 0.823 0.976 drs 0.81 0.98 
16 0.953 0.965 0.988 irs 16 0.953 0.964 0.989 irs 0.96 0.99 
17 0.851 0.864 0.985 drs 17 0.851 0.867 0.982 drs 0.86 0.98 
18 0.856 1 0.856 drs 18 0.856 1 0.856 drs 0.93 0.86 
19 0.907 0.937 0.968 drs 19 0.907 0.942 0.963 drs 0.92 0.97 
20 0.761 0.803 0.947 irs 20 0.761 0.775 0.982 irs 0.78 0.96 
21 0.927 0.928 0.999 drs 21 0.927 0.929 0.997 drs 0.93 1.00 
22 0.917 0.919 0.997 drs 22 0.917 0.921 0.995 drs 0.92 1.00 
23 0.895 0.9 0.994 drs 23 0.895 0.902 0.992 drs 0.90 0.99 
24 1 1 1 - 24 1 1 1 - 1.00 1.00 
25 0.896 0.913 0.981 irs 25 0.896 0.91 0.985 irs 0.90 0.98 
26 1 1 1 - 26 1 1 1 - 1.00 1.00 
27 0.978 0.985 0.992 irs 27 0.978 0.983 0.995 irs 0.98 0.99 
28 1 1 1 - 28 1 1 1 - 1.00 1.00 
29 1 1 1 - 29 1 1 1 - 1.00 1.00 
30 0.897 0.939 0.955 irs 30 0.897 0.928 0.966 irs 0.92 0.96 
31 0.803 0.976 0.823 irs 31 0.803 0.95 0.845 irs 0.88 0.83 
32 1 1 1 - 32 1 1 1 - 1.00 1.00 
33 0.942 0.962 0.979 irs 33 0.942 0.96 0.981 irs 0.95 0.98 
34 0.9 0.907 0.993 drs 34 0.9 0.933 0.965 drs 0.91 0.98 
35 0.981 0.986 0.995 drs 35 0.981 0.987 0.994 drs 0.98 0.99 
36 0.883 0.885 0.998 irs 36 0.883 0.883 1 - 0.88 1.00 
37 0.894 0.926 0.966 drs 37 0.894 0.935 0.957 drs 0.91 0.96 
38 0.933 0.936 0.997 drs 38 0.933 0.938 0.995 drs 0.94 1.00 
39 0.945 0.957 0.987 drs 39 0.945 0.959 0.985 drs 0.95 0.99 
40 1 1 1 - 40 1 1 1 - 1.00 1.00 
41 0.998 1 0.998 drs 41 0.998 1 0.998 drs 1.00 1.00 
42 0.971 1 0.971 drs 42 0.971 1 0.971 drs 0.99 0.97 
43 0.912 1 0.912 irs 43 0.912 1 0.912 irs 0.96 0.91 
44 1 1 1 - 44 1 1 1 - 1.00 1.00 
45 0.865 0.878 0.985 irs 45 0.865 0.873 0.991 irs 0.87 0.99 
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 خراجيإنموذج   خاليإدنموذج 

 المعمل
 الكفاءة
 بالحجم
 الثابت

 الكفاءة
 بالحجم
 المتغير

 الكفاءة
  غلة الحجمية

  الحجم
 الكفاءة 

 بالحجم
 الكفاءة
 بالحجم

 الكفاءة
 غلة الحجمية

 الحجم

 معدل
 الكفاءة
 بالنماذج
 االربعة

 معدل
 الكفاءة

 الحجمية
firm crste vrste scale firm crste vrste scale 

46 0.736 0.756 0.974 irs 46 0.736 0.744 0.988 irs 0.74 0.98 
47 0.781 0.8 0.976 irs 47 0.781 0.791 0.988 irs 0.79 0.98 
48 0.828 0.836 0.991 irs 48 0.828 0.832 0.996 irs 0.83 0.99 
49 0.822 0.846 0.972 irs 49 0.822 0.835 0.985 irs 0.83 0.98 
50 0.924 0.928 0.996 irs 50 0.924 0.926 0.998 irs 0.93 1.00 
51 0.836 0.845 0.99 irs 51 0.836 0.84 0.996 irs 0.84 0.99 
52 0.9 0.907 0.991 irs 52 0.9 0.904 0.995 irs 0.90 0.99 
53 0.935 0.942 0.992 irs 53 0.935 0.94 0.995 irs 0.94 0.99 
54 0.921 0.925 0.996 irs 54 0.921 0.923 0.998 irs 0.92 1.00 
55 0.877 0.919 0.954 irs 55 0.877 0.907 0.967 irs 0.90 0.96 
56 0.814 0.856 0.951 irs 56 0.814 0.835 0.974 irs 0.83 0.96 
57 0.85 0.916 0.928 irs 57 0.85 0.894 0.952 irs 0.88 0.94 
58 0.841 0.897 0.938 irs 58 0.841 0.863 0.975 irs 0.86 0.96 
59 0.774 0.83 0.932 irs 59 0.774 0.802 0.965 irs 0.80 0.95 
60 0.927 0.931 0.996 irs 60 0.927 0.928 0.999 drs 0.93 1.00 
61 0.84 0.841 0.998 drs 61 0.84 0.86 0.976 drs 0.85 0.99 
62 0.984 1 0.984 drs 62 0.984 1 0.984 drs 0.99 0.98 
63 0.858 0.865 0.991 irs 63 0.858 0.861 0.996 irs 0.86 0.99 
64 0.878 0.879 0.999 irs 64 0.878 0.881 0.997 drs 0.88 1.00 
65 0.896 0.953 0.94 drs 65 0.896 0.962 0.931 drs 0.93 0.94 
66 0.902 1 0.902 drs 66 0.902 1 0.902 drs 0.95 0.90 
67 0.654 0.961 0.68 irs 67 0.654 0.829 0.789 irs 0.77 0.73 
68 0.731 0.997 0.733 irs 68 0.731 0.928 0.787 irs 0.85 0.76 
69 0.807 1 0.807 irs 69 0.807 1 0.807 irs 0.90 0.81 
70 1 1 1 - 70 1 1 1 - 1.00 1.00 
71 0.904 1 0.904 irs 71 0.904 1 0.904 irs 0.95 0.90 
72 0.355 1 0.355 irs 72 0.355 1 0.355 irs 0.68 0.36 

  للمعامل االخرى مرجعا عدد المرات التي يظهر بها المعمل - 170 -جدول رقم 

  تسلسل المعمل
firm 

INPUT 
CSR 
peer 

count: 

INPUT 
VSR 
peer 

count: 

OUTPUT 
CSR 
peer 

count: 

OUTPUT 
VSR 

SUM 
peer 

count: 

1 0 0 0 0 0 
2 1 1 0 1 3 
3 0 0 3 2 5 
4 0 0 1 5 6 
5 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 
8 5 5 8 8 26 
9 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 
11 15 15 14 13 57 
12 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 
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  تسلسل المعمل
firm 

INPUT 
CSR 
peer 

count: 

INPUT 
VSR 
peer 

count: 

OUTPUT 
CSR 
peer 

count: 

OUTPUT 
VSR 

SUM 
peer 

count: 

14 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 
21 0 0 0 0 0 
22 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 
24 4 4 8 12 28 
25 0 0 0 0 0 
26 10 10 9 10 39 
27 0 0 0 0 0 
28 2 2 1 1 6 
29 3 3 5 4 15 
30 0 0 0 0 0 
31 0 0 0 0 0 
32 54 54 39 38 185 
33 0 0 0 0 0 
34 0 0 0 0 0 
35 0 0 0 0 0 
36 0 0 0 0 0 
37 0 0 0 0 0 
38 0 0 0 0 0 
39 0 0 0 0 0 
40 26 26 0 1 53 
41 0 0 4 5 9 
42 0 0 8 10 18 
43 0 0 8 7 15 
44 16 16 12 11 55 
45 0 0 0 0 0 
46 0 0 0 0 0 
47 0 0 0 0 0 
48 0 0 0 0 0 
49 0 0 0 0 0 
50 0 0 0 0 0 
51 0 0 0 0 0 
52 0 0 0 0 0 
53 0 0 0 0 0 
54 0 0 0 0 0 
55 0 0 0 0 0 
56 0 0 0 0 0 
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  تسلسل المعمل
firm 

INPUT 
CSR 
peer 

count: 

INPUT 
VSR 
peer 

count: 

OUTPUT 
CSR 
peer 

count: 

OUTPUT 
VSR 

SUM 
peer 

count: 

57 0 0 0 0 0 
58 0 0 0 0 0 
59 0 0 0 0 0 
60 0 0 0 0 0 
61 0 0 0 0 0 
62 0 0 2 1 3 
63 0 0 0 0 0 
64 0 0 0 0 0 
65 0 0 0 0 0 
66 0 0 1 2 3 
67 0 0 0 0 0 
68 0 0 0 0 0 
69 0 0 3 3 6 
70 0 0 0 0 0 
71 0 0 14 13 27 
72 0 0 26 22 48 

  

  يظهر فيها المعمل كمرجعا للغير عدد المرات التي -  9 -شكل رقم 

عدد المرا ت التي يظهر فيها المعمل  كمرجعا للغير
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  2006-2001 للسنوات FA1مؤشرات الكفاءة للمعمل  4-73-2

اءة كان FA1ان المعمل  تشير النتائج ق الكف نة  حق ي س ة  2002ف ي بقي وءاً ف ن كف م يك ول

اءة  م متزايدةوغلة الحج السنين ى الكف في كافة السنين وهذا يتيح للمعمل امكانية التوسع للوصول ال

  )10( والشكل) 171( انظر الجدول

  2006-2001 للسنوات FA1للمعمل  الكفاءة - 171 - جدول 

 
 
 
 

 السنة

 FA1 اخراجي نموذج FA1  معمل ادخالي نموذج
 معدل
 الكفاءة
 بالنماذج
  االربعة

 معدل
 الكفاءة

  الحجمية
  المعمل

 الكفاءة
 بالحجم
 الثابت

 الكفاءة
 بالحجم
 المتغير

 الكفاءة
  الحجمية

 
 غلة

 الحجم
 

  المعمل
 الكفاءة
  بالحجم

 تالثاب

 الكفاءة
بالحجم 
  المتغير

 الكفاءة
 الحجمية

 

 غلة
 الحجم

 
 

firm crste vrste scale firm crste vrste scale 

2001 1 0.822 0.969 0.848 irs 1 0.822 0.938 0.877 irs 0.89 0.86 

2002 2 1 1 1 - 2 1 1 1 - 1.00 1.00 

2003 3 0.953 1 0.953 irs 3 0.953 1 0.953 irs 0.98 0.95 

2004 4 0.914 1 0.914 irs 4 0.914 1 0.914 irs 0.96 0.91 

2005 5 0.905 0.986 0.918 irs 5 0.905 0.982 0.922 irs 0.94 0.92 

2006 6 0.829 0.836 0.992 irs 6 0.829 0.832 0.996 irs 0.83 0.99 

  

  2006- 2001 للسنوات FA 1 الكفاءة للمعمل - 10 - رقم شكل

 --FA1  معدل الكفاءات االربعة ومعدل الكفاءة الحجمية   -- معمل

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

السنين  2001- 2006

ءة
فا

لك
ا

معدل الكفاءة بالنماذج االربعة

معدل  الكفاءة الحجمية

معدل الكفاءة بالنماذج االربعة 0.89 1.00 0.98 0.96 0.94 0.83

معدل  الكفاءة الحجمية 0.86 1.00 0.95 0.91 0.92 0.99

1 2 3 4 5 6

  

  2006-2001 للسنوات FA2مؤشرات الكفاءة للمعمل  4-73-3
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ولم يكن كفوءاً في  2005و 2002في سنة  حقق الكفاءة كان FA2ان المعمل  تشير النتائج

ي للمعمل يتطلب منالسنين وهذا  في ومتناقصةمتزايدة  بين وغلة الحجم بقية السنين داً ف  النظر جي

  )11( والشكل) 172( امكانية التوسع للوصول الى الكفاءة انظر الجدول

  2006-2001 للسنوات FA2للمعمل  الكفاءة - 172 - جدول 

 
 
 
 

 السنة

 FA2 اخراجي نموذج FA2  معمل ادخالي نموذج
 معدل
 الكفاءة
 بالنماذج

  ربعةاال

 معدل
 الكفاءة

  الحجمية
  المعمل

 الكفاءة
 بالحجم
 الثابت

 الكفاءة
 بالحجم
 المتغير

 الكفاءة
  الحجمية

 
 غلة

 الحجم
 

  المعمل
 الكفاءة
  بالحجم

 تالثاب

 الكفاءة
بالحجم 
  المتغير

 الكفاءة
 الحجمية

 

 غلة
 الحجم

 
 

firm crste vrste scale firm crste vrste scale 

2001 7 0.883 0.916 0.964 irs 7 0.883 0.909 0.971 irs 0.90 0.97 

2002 8 1 1 1 - 8 1 1 1 - 1.00 1.00 

2003 9 0.852 0.899 0.947 irs 9 0.852 0.889 0.958 irs 0.87 0.95 

2004 10 0.92 1 0.92 drs 10 0.92 1 0.92 drs 0.96 0.92 

2005 11 1 1 1 - 11 1 1 1 - 1.00 1.00 

2006 12 0.871 0.872 0.999 - 12 0.871 0.891 0.978 drs 0.88 0.99 

  

  2006- 2001 للسنوات FA 2 الكفاءة للمعمل - 11 - رقم شكل

FA  2

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

1.05

ءة
كفا

ال

معدل الكفاءة بالنماذج

معدل  الكفاءة الحجمية

معدل الكفاءة بالنماذج 0.90 1.00 0.87 0.96 1.00 0.88

معدل  الكفاءة الحجمية 0.97 1.00 0.95 0.92 1.00 0.99

1 2 3 4 5 6

  

  2006-2001 للسنوات FA3مؤشرات الكفاءة للمعمل  4-73-4

اءة كان FA3ان المعمل  تشير النتائج ق الكف نة  حق ي س ة  2002ف ي بقي وءاً ف ن كف م يك ول

ين وغلة الحجم السنين ي ب دة ومتناقصة ف ن متزاي ب م ذا يتطل نين وه ي  الس داً ف ر جي ل النظ للمعم

  )12( والشكل) 173( امكانية التوسع للوصول الى الكفاءة انظر الجدول
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  2006-2001 للسنوات FA3للمعمل  الكفاءة - 173 - جدول 

 
 
 
 

 السنة

 FA3 اخراجي نموذج FA3  معمل ادخالي نموذج
 معدل
 الكفاءة
 بالنماذج

  ربعةاال

 معدل
 الكفاءة

  الحجمية
  المعمل

 الكفاءة
 بالحجم
 الثابت

 الكفاءة
 بالحجم
 المتغير

 الكفاءة
  الحجمية

 
 غلة

 الحجم
 

  المعمل
 الكفاءة
  بالحجم

 تالثاب

 الكفاءة
بالحجم 
  المتغير

 الكفاءة
 الحجمية

 

 غلة
 الحجم

 
 

firm crste vrste scale firm crste vrste scale 

2001 13 0.906 0.979 0.926 drs 13 0.906 0.981 0.924 drs 0.94 0.93 

2002 14 0.803 0.805 0.998 irs 14 0.803 0.804 0.999 drs 0.80 1.00 

2003 15 0.803 0.812 0.989 drs 15 0.803 0.823 0.976 drs 0.81 0.98 

2004 16 0.953 0.965 0.988 irs 16 0.953 0.964 0.989 irs 0.96 0.99 

2005 17 0.851 0.864 0.985 drs 17 0.851 0.867 0.982 drs 0.86 0.98 

2006 18 0.856 1 0.856 drs 18 0.856 1 0.856 drs 0.93 0.86 

  

  2006- 2001 للسنوات FA 3 الكفاءة للمعمل - 12 - رقم شكل

FA3

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

معدل الكفاءة بالنماذج االربعة

معدل  الكفاءة الحجمية

معدل الكفاءة بالنماذج االربعة 0.94 0.80 0.81 0.96 0.86 0.93

معدل  الكفاءة الحجمية 0.93 1.00 0.98 0.99 0.98 0.86

1 2 3 4 5 6

  

  2006-2001 للسنوات FA4مؤشرات الكفاءة للمعمل  4-73-5

ائج ير النت ل تش ان FA4 ان المعم اءة ك ق الكف نوات حق الث س ي ث    ف

نين 2006 ،2004،  2003 ة الس ي بقي ين ولم يكن كفوءاً ف م ب ة الحج ي وغل ة ف دة ومتناقص  متزاي

ه للمعمل  السنين وهذا يتطلب من الي لبلوغ تواه الح ى مس اظ عل دولالحف ر الج اءة انظ ) 174( الكف

   )13( والشكل

  2006-2001 للسنوات FA4للمعمل  الكفاءة - 174 - جدول 

 معدل معدل FA4 اخراجي نموذج FA4  معمل ادخالي نموذج 
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 السنة
  المعمل

 الكفاءة
 بالحجم
 الثابت

 الكفاءة
 بالحجم
 المتغير

 الكفاءة
  الحجمية

 
 غلة

 الحجم
 

  المعمل
 الكفاءة
  بالحجم

 تالثاب

 الكفاءة
بالحجم 
  المتغير

 الكفاءة
 ةالحجمي

 

 غلة
 الحجم

 
 

 الكفاءة
 بالنماذج
  االربعة

 الكفاءة
  الحجمية

firm crste vrste scale firm crste vrste scale 

2001 19 0.907 0.937 0.968 drs 19 0.907 0.942 0.963 drs 0.92 0.97 

2002 20 0.761 0.803 0.947 irs 20 0.761 0.775 0.982 irs 0.78 0.96 

2003 21 0.927 0.928 0.999 drs 21 0.927 0.929 0.997 drs 0.93 1.00 

2004 22 0.917 0.919 0.997 drs 22 0.917 0.921 0.995 drs 0.92 1.00 

2005 23 0.895 0.9 0.994 drs 23 0.895 0.902 0.992 drs 0.90 0.99 

2006 24 1 1 1 - 24 1 1 1 - 1.00 1.00 

  

  2006- 2001 للسنوات FA 4 الكفاءة للمعمل - 13 - رقم شكل

FA4

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

معدل الكفاءة بالنماذج االربعة

معدل  الكفاءة الحجمية

معدل الكفاءة بالنماذج االربعة 0.92 0.78 0.93 0.92 0.90 1.00

معدل  الكفاءة الحجمية 0.97 0.96 1.00 1.00 0.99 1.00

1 2 3 4 5 6

  

  2006-2001 للسنوات FA5ءة للمعمل مؤشرات الكفا 4-73-6

ائج ير النت ل  تش ان FA5ان المعم اءة ك ق الكف نوات حق الث س ي ث    ف

السنين وهذا يتطلب  في متزايدة وغلة الحجم ولم يكن كفوءاً في بقية السنين 2005، 2004 ،2002

   )14( والشكل) 175( الى الكفاءة انظر الجدول التوسع للوصول للمعمل من

  2006-2001 للسنوات FA5للمعمل  الكفاءة - 175 - جدول 

 
 
 
 

 السنة

 FA5 اخراجي نموذج FA5  معمل ادخالي نموذج
 معدل
 الكفاءة
 بالنماذج
  االربعة

 معدل
 الكفاءة

  الحجمية
  المعمل

 الكفاءة
 بالحجم
 الثابت

 الكفاءة
 بالحجم
 المتغير

 الكفاءة
  الحجمية

 
 غلة

 الحجم
 

  المعمل
 الكفاءة
  بالحجم

 تالثاب

 ةالكفاء
بالحجم 
  المتغير

 الكفاءة
 الحجمية

 

 غلة
 الحجم

 
 

firm crste vrste scale firm crste vrste scale 

2001 25 0.896 0.913 0.981 irs 25 0.896 0.91 0.985 irs 0.90 0.98 

2002 26 1 1 1 - 26 1 1 1 - 1.00 1.00 

2003 27 0.978 0.985 0.992 irs 27 0.978 0.983 0.995 irs 0.98 0.99 
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2004 28 1 1 1 - 28 1 1 1 - 1.00 1.00 

2005 29 1 1 1 - 29 1 1 1 - 1.00 1.00 

2006 30 0.897 0.939 0.955 irs 30 0.897 0.928 0.966 irs 0.92 0.96 

  

  2006- 2001 للسنوات FA 5 الكفاءة للمعمل - 14 - رقم شكل

FA5

0.84

0.86

0.88

0.90

0.92

0.94

0.96

0.98

1.00

1.02

معدل الكفاءة بالنماذج االربعة

معدل  الكفاءة الحجمية

معدل الكفاءة بالنماذج االربعة 0.90 1.00 0.98 1.00 1.00 0.92

معدل  الكفاءة الحجمية 0.98 1.00 0.99 1.00 1.00 0.96

1 2 3 4 5 6

  

  2006-2001 للسنوات FA6مؤشرات الكفاءة للمعمل  4-73-7

وءاً  2006،  2002 سنتين فقطفي  حقق الكفاءة FA6ان المعمل  تشير النتائج ن كف ولم يك

الحفاظ على مستواه الحالي  لمعملاوهذا يتطلب من  ومتناقصةمتزايدة  وغلة الحجم في بقية السنين

   )15( والشكل) 176( انظر الجدول )2006(حيث بلغ الكفاءة في السنة االخيرة 

  2006-2001 للسنوات FA6للمعمل  الكفاءة - 176 - جدول 

 
 
 
 

 السنة

 FA6 اخراجي نموذج FA6  معمل ادخالي نموذج
 معدل
 الكفاءة
 بالنماذج
  االربعة

 معدل
 الكفاءة

  الحجمية
  المعمل

 الكفاءة
 بالحجم
 الثابت

 الكفاءة
 بالحجم
 المتغير

 الكفاءة
  الحجمية

 
 غلة

 الحجم
 

  المعمل
 الكفاءة
  بالحجم

 تالثاب

 فاءةالك
بالحجم 
  المتغير

 الكفاءة
 الحجمية

 

 غلة
 الحجم

 
 

firm crste vrste scale firm crste vrste scale 

2001 31 0.803 0.976 0.823 irs 31 0.803 0.95 0.845 irs 0.88 0.83 

2002 32 1 1 1 - 32 1 1 1 - 1.00 1.00 

2003 33 0.942 0.962 0.979 irs 33 0.942 0.96 0.981 irs 0.95 0.98 

2004 34 0.9 0.907 0.993 drs 34 0.9 0.933 0.965 drs 0.91 0.98 

2005 35 0.981 0.986 0.995 drs 35 0.981 0.987 0.994 drs 0.98 0.99 

2006 36 0.883 0.885 0.998 irs 36 0.883 0.883 1 - 0.88 1.00 

  

 2006-  2001 للسنوات FA 6 الكفاءة للمعمل – 15 – رقم شكل
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FA6

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

1.05

ءة
كفا

ال

معدل الكفاءة بالنماذج االربعة

معدل  الكفاءة الحجمية

معدل الكفاءة بالنماذج االربعة 0.88 1.00 0.95 0.91 0.98 0.88

معدل  الكفاءة الحجمية 0.83 1.00 0.98 0.98 0.99 1.00

1 2 3 4 5 6

  

  2006-2001 للسنوات FA7مؤشرات الكفاءة للمعمل  4-73-8

ل  تشير النتائج ان FA7ان المعم اءة ك ق الكف ط حق نتين فق ي س  2005، 2004،  2002 ف

ل متناقصة وغلة الحجم ولم يكن كفوءاً في بقية السنين ن المعم ع وهذا يتطلب م الي  رف مستواه الح

رة  ر الجدول) 2006(حيث كانت الكفاءة في السنة االخي ا انظ ابقة له ن الس ل م كل) 177( اق  والش

)16(   

  2006-2001 للسنوات FA7للمعمل  الكفاءة – 177 –جدول 

 
 
 
 

 السنة

 FA7 اخراجي نموذج FA7  معمل ادخالي نموذج
 معدل
 الكفاءة
 بالنماذج
  االربعة

 معدل
 الكفاءة

  الحجمية
  المعمل

 الكفاءة
 بالحجم
 الثابت

 الكفاءة
 بالحجم
 رالمتغي

 الكفاءة
  الحجمية

 
 غلة

 الحجم
 

  المعمل
 الكفاءة
  بالحجم

 تالثاب

 الكفاءة
بالحجم 
  المتغير

 الكفاءة
 الحجمية

 

 غلة
 الحجم

 
 

firm crste vrste scale firm crste vrste scale 

2001 37 0.894 0.926 0.966 drs 37 0.894 0.935 0.957 drs 0.91 0.96 

2002 38 0.933 0.936 0.997 drs 38 0.933 0.938 0.995 drs 0.94 1.00 

2003 39 0.945 0.957 0.987 drs 39 0.945 0.959 0.985 drs 0.95 0.99 

2004 40 1 1 1 - 40 1 1 1 - 1.00 1.00 

2005 41 0.998 1 0.998 drs 41 0.998 1 0.998 drs 1.00 1.00 

2006 42 0.971 1 0.971 drs 42 0.971 1 0.971 drs 0.99 0.97 

 

  2006-  2001 للسنوات FA 7 الكفاءة للمعمل – 16 – رقم شكل
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FA7

0.90

0.92

0.94

0.96

0.98

1.00

1.02

ءة
كفا

ال

معدل الكفاءة بالنماذج االربعة 0.91

معدل  الكفاءة الحجمية 0.96

معدل الكفاءة بالنماذج االربعة 0.91 0.94 0.95 1.00 1.00 0.99

معدل  الكفاءة الحجمية 0.96 1.00 0.99 1.00 1.00 0.97

1 2 3 4 5

  

  2006-2001 للسنوات 8FAمؤشرات الكفاءة للمعمل  4-73-9

اءة كان FA8ان المعمل  تشير النتائج ق الكف ن حق ي س ط ة واحدةف ع 2002 فق م  وتراج ول

دول الكفاءةتتيح له التوسع لبلوغ  متزايدة وغلة الحجم يكن كفوءاً في بقية السنين ر الج ) 178( انظ

   )17( والشكل

  2006-2001 للسنوات FA8للمعمل  الكفاءة – 178 –جدول 

 
 
 
 

 السنة

 FA8 اخراجي نموذج FA8  معمل ادخالي نموذج
 معدل
 الكفاءة
 بالنماذج
  االربعة

 معدل
 الكفاءة

  الحجمية
  المعمل

 الكفاءة
 بالحجم
 الثابت

 الكفاءة
 بالحجم
 المتغير

 الكفاءة
  ميةالحج

 
 غلة

 الحجم
 

  المعمل
 الكفاءة
  بالحجم

 تالثاب

 الكفاءة
بالحجم 
  المتغير

 الكفاءة
 الحجمية

 

 غلة
 الحجم

 
 

firm crste vrste scale firm crste vrste scale 

2001 43 0.912 1 0.912 irs 43 0.912 1 0.912 irs 0.96 0.91 

2002 44 1 1 1 - 44 1 1 1 - 1.00 1.00 

2003 45 0.865 0.878 0.985 irs 45 0.865 0.873 0.991 irs 0.87 0.99 

2004 46 0.736 0.756 0.974 irs 46 0.736 0.744 0.988 irs 0.74 0.98 

2005 47 0.781 0.8 0.976 irs 47 0.781 0.791 0.988 irs 0.79 0.98 

2006 48 0.828 0.836 0.991 irs 48 0.828 0.832 0.996 irs 0.83 0.99 

 

  2006-  2001 للسنوات FA 8 الكفاءة للمعمل – 17 – رقم كلش
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FA8

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

ءة
كفا

ال

معدل الكفاءة بالنماذج االربعة

معدل  الكفاءة الحجمية

معدل الكفاءة بالنماذج االربعة 0.96 1.00 0.87 0.74 0.79 0.83

معدل  الكفاءة الحجمية 0.91 1.00 0.99 0.98 0.98 0.99

1 2 3 4 5 6

  

  2006-2001 للسنوات FA9مؤشرات الكفاءة للمعمل  4-73-10

وءاً  2006،  2002 في سنتين فقط حقق الكفاءة FA9ان المعمل  تشير النتائج ن كف ولم يك

غ الحفاظ على مست وهذا يتطلب من المعمل متزايدة وغلة الحجم في بقية السنين ث بل الي حي واه الح

   )18( والشكل) 179( انظر الجدول )2006(الكفاءة في السنة االخيرة 

  

  2006-2001 للسنوات FA9للمعمل  الكفاءة – 179 –جدول 

 
 
 
 

 السنة

 FA9 اخراجي نموذج FA9  معمل ادخالي نموذج
 معدل
 الكفاءة
 بالنماذج
  االربعة

 معدل
 الكفاءة

  الحجمية
  المعمل

 الكفاءة
 مبالحج
 الثابت

 الكفاءة
 بالحجم
 المتغير

 الكفاءة
  الحجمية

 
 غلة

 الحجم
 

  المعمل
 الكفاءة
  بالحجم

 تالثاب

 الكفاءة
بالحجم 
  المتغير

 الكفاءة
 الحجمية

 

 غلة
 الحجم

 
 

firm crste vrste scale firm crste vrste scale 

2001 49 0.822 0.846 0.972 irs 49 0.822 0.835 0.985 irs 0.83 0.98 

2002 50 0.924 0.928 0.996 irs 50 0.924 0.926 0.998 irs 0.93 1.00 

2003 51 0.836 0.845 0.99 irs 51 0.836 0.84 0.996 irs 0.84 0.99 

2004 52 0.9 0.907 0.991 irs 52 0.9 0.904 0.995 irs 0.90 0.99 

2005 53 0.935 0.942 0.992 irs 53 0.935 0.94 0.995 irs 0.94 0.99 

2006 54 0.921 0.925 0.996 irs 54 0.921 0.923 0.998 irs 0.92 1.00 

 

  2006- 2001 للسنوات FA 9 الكفاءة للمعمل - 18 - رقم شكل
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FA9

0.70

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

1.05

ءة
كفا

ال

معدل الكفاءة بالنماذج االربعة

معدل  الكفاءة الحجمية

معدل الكفاءة بالنماذج االربعة 0.83 0.93 0.84 0.90 0.94 0.92

معدل  الكفاءة الحجمية 0.98 1.00 0.99 0.99 0.99 1.00

1 2 3 4 5 6

  

  2006-2001 للسنوات FA10مؤشرات الكفاءة للمعمل  4-73-11

ي ولم يكن كفو 2006 فقط في سنة واحدة حقق الكفاءة FA10ان المعمل  تشير النتائج ءاً ف

ل متناقصة وغلة الحجم بقية السنين ن المعم ب م غ  وهذا يتطل ث بل الي حي تواه الح ى مس اظ عل الحف

   )19( والشكل) 180( انظر الجدول )2006(الكفاءة في السنة االخيرة 

  2006-2001 للسنوات FA10للمعمل  الكفاءة - 180 - جدول 

 
 
 
 

 السنة

 FA10 اخراجي نموذج FA10  معمل ادخالي نموذج
 معدل
 الكفاءة
 بالنماذج
  االربعة

 معدل
 الكفاءة

  الحجمية
  المعمل

 الكفاءة
 بالحجم
 الثابت

 الكفاءة
 بالحجم
 المتغير

 الكفاءة
  الحجمية

 
 غلة

 الحجم
 

  المعمل
 الكفاءة
  بالحجم

 تالثاب

 الكفاءة
بالحجم 
  المتغير

 الكفاءة
 الحجمية

 

 غلة
 الحجم

 
 

firm crste vrste scale firm crste vrste scale 

2001 55 0.877 0.919 0.954 irs 55 0.877 0.907 0.967 irs 0.90 0.96 

2002 56 0.814 0.856 0.951 irs 56 0.814 0.835 0.974 irs 0.83 0.96 

2003 57 0.85 0.916 0.928 irs 57 0.85 0.894 0.952 irs 0.88 0.94 

2004 58 0.841 0.897 0.938 irs 58 0.841 0.863 0.975 irs 0.86 0.96 

2005 59 0.774 0.83 0.932 irs 59 0.774 0.802 0.965 irs 0.80 0.95 

2006 60 0.927 0.931 0.996 irs 60 0.927 0.928 0.999 drs 0.93 1.00 

 

  2006-  2001 للسنوات 2FA 1 الكفاءة للمعمل - 19 - رقم شكل



  197

FA10

0.00

0.20

0.40
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0.80

1.00

1.20

ءة
كفا

ال

معدل الكفاءة بالنماذج االربعة

معدل  الكفاءة الحجمية

معدل الكفاءة بالنماذج االربعة 0.90 0.83 0.88 0.86 0.80 0.93

معدل  الكفاءة الحجمية 0.96 0.96 0.94 0.96 0.95 1.00

1 2 3 4 5 6

  

  

  2006-2001 للسنوات FA11مؤشرات الكفاءة للمعمل  4-73-12

ي  2004 فقط في سنة واحدة حقق الكفاءة FA11ان المعمل  تشير النتائج ولم يكن كفوءاً ف

ل متناقصة ومتزايدة وغلة الحجم بقية السنين ن المعم اءة وهذا يتطلب م وغ الكف ع لبل ر  التوس ، انظ

   )20( والشكل) 181( الجدول

  2006-2001 للسنوات FA11للمعمل  الكفاءة - 181 - جدول 

 
 
 
 

 السنة

 FA11 اخراجي نموذج FA11  معمل ادخالي نموذج
 معدل
 الكفاءة
 بالنماذج
  االربعة

 معدل
 الكفاءة

  الحجمية
  المعمل

 الكفاءة
 بالحجم
 الثابت

 الكفاءة
 بالحجم
 المتغير

 الكفاءة
  الحجمية

 
 غلة

 الحجم
 

  المعمل
 الكفاءة
  بالحجم

 تالثاب

 الكفاءة
بالحجم 
  المتغير

 الكفاءة
 الحجمية

 

 غلة
 الحجم

 
 

firm crste vrste scale firm crste vrste scale 

2001 61 0.84 0.841 0.998 drs 61 0.84 0.86 0.976 drs 0.85 0.99 

2002 62 0.984 1 0.984 drs 62 0.984 1 0.984 drs 0.99 0.98 

2003 63 0.858 0.865 0.991 irs 63 0.858 0.861 0.996 irs 0.86 0.99 

2004 64 0.878 0.879 0.999 irs 64 0.878 0.881 0.997 drs 0.88 1.00 

2005 65 0.896 0.953 0.94 drs 65 0.896 0.962 0.931 drs 0.93 0.94 

2006 66 0.902 1 0.902 drs 66 0.902 1 0.902 drs 0.95 0.90 

 

  2006-  2001 للسنوات 1FA 1 الكفاءة للمعمل - 20 - شكل رقم
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FA 11
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ءة
كفا

ال

معدل الكفاءة بالنماذج االربعة

معدل  الكفاءة الحجمية

معدل الكفاءة بالنماذج االربعة 0.85 0.99 0.86 0.88 0.93 0.95

معدل  الكفاءة الحجمية 0.99 0.98 0.99 1.00 0.94 0.90

1 2 3 4 5 6
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  2006-2001 للسنوات FA12ت الكفاءة للمعمل مؤشرا 4-73-13
ي  2004 فقط في سنة واحدة حقق الكفاءة FA12ان المعمل  تشير النتائج ولم يكن كفوءاً ف

ل متناقصة ومتزايدة وغلة الحجم بقية السنين ن المعم اءة وهذا يتطلب م وغ الكف ع لبل ر  التوس ، انظ

   )21( والشكل) 182( الجدول

  
  2006-2001 للسنوات FA12للمعمل  الكفاءة - 182 - جدول 

 
 
 
 

 السنة

 FA12 اخراجي نموذج FA12  معمل ادخالي نموذج
 معدل
 الكفاءة
 بالنماذج
  االربعة

 معدل
 الكفاءة

  الحجمية
  المعمل

 الكفاءة
 بالحجم
 الثابت

 الكفاءة
 بالحجم
 المتغير

 الكفاءة
  الحجمية

 
 غلة

 الحجم
 

  المعمل
 الكفاءة
  بالحجم

 تالثاب

 الكفاءة
حجم بال

  المتغير

 الكفاءة
 الحجمية

 

 غلة
 الحجم

 
 

firm crste vrste scale firm crste vrste scale 

2001 67 0.654 0.961 0.68 irs 67 0.654 0.829 0.789 irs 0.77 0.73 

2002 68 0.731 0.997 0.733 irs 68 0.731 0.928 0.787 irs 0.85 0.76 

2003 69 0.807 1 0.807 irs 69 0.807 1 0.807 irs 0.90 0.81 

2004 70 1 1 1 - 70 1 1 1 - 1.00 1.00 

2005 71 0.904 1 0.904 irs 71 0.904 1 0.904 irs 0.95 0.90 

2006 72 0.355 1 0.355 irs 72 0.355 1 0.355 irs 0.68 0.36 

  

  2006-  2001 للسنوات 2FA 1 الكفاءة للمعمل - 21 - رقم شكل

FA12

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

ءة
كفا

ال

معدل الكفاءة بالنماذج االربعة

معدل  الكفاءة الحجمية

معدل الكفاءة بالنماذج االربعة 0.77 0.85 0.90 1.00 0.95 0.68

معدل  الكفاءة الحجمية 0.73 0.76 0.81 1.00 0.90 0.36

1 2 3 4 5 6
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  2001 لسنة للمعامل عينة البحث عدل الكفاءةم - 183 -  جدول

 
 
 
 

 المعمل

 2001 اخراجي نموذج 2001 لسنة ادخالي نموذج

 معدل
 الكفاءة
 بالنماذج
 االربعة

 معدل
 الكفاءة
 الحجمية

 المعمل
 الكفاءة
 بالحجم
 الثابت

 الكفاءة
 بالحجم
 المتغير

 الكفاءة
 غلة الحجمية

 الحجم
 المعمل

 الكفاءة
 بالحجم

 الكفاءة
 لحجمبا

 الكفاءة
 غلة الحجمية

 الحجم

firm crste vrste scale firm crste vrste scale 
FA1 1 0.822 0.969 0.848 irs 1 0.822 0.938 0.877 irs 0.89 0.86 

FA2 7 0.883 0.916 0.964 irs 7 0.883 0.909 0.971 irs 0.90 0.97 

FA3 13 0.906 0.979 0.926 drs 13 0.906 0.981 0.924 drs 0.94 0.93 

FA4 19 0.907 0.937 0.968 drs 19 0.907 0.942 0.963 drs 0.92 0.97 

FA5 25 0.896 0.913 0.981 irs 25 0.896 0.91 0.985 irs 0.90 0.98 

FA6 31 0.803 0.976 0.823 irs 31 0.803 0.95 0.845 irs 0.88 0.83 

FA7 37 0.894 0.926 0.966 drs 37 0.894 0.935 0.957 drs 0.91 0.96 

FA8 43 0.912 1 0.912 irs 43 0.912 1 0.912 irs 0.96 0.91 

FA9 49 0.822 0.846 0.972 irs 49 0.822 0.835 0.985 irs 0.83 0.98 

FA10 55 0.877 0.919 0.954 irs 55 0.877 0.907 0.967 irs 0.90 0.96 

FA11 61 0.84 0.841 0.998 drs 61 0.84 0.86 0.976 drs 0.85 0.99 

FA12 67 0.654 0.961 0.68 irs 67 0.654 0.829 0.789 irs 0.77 0.73 

  
  

  2001 لسنة الكفاءة للمعامل عينة البحث - 22 -شكل رقم 

الكفاءة لسنة 2001

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

المعا مل عينة البحث

ءة
كفا

ال

معدل الكفاءة بالنماذج االربعة

معدل  الكفاءة الحجمية

معدل الكفاءة بالنماذج االربعة 0.89 0.90 0.94 0.92 0.90 0.88 0.91 0.96 0.83 0.90 0.85 0.77

معدل  الكفاءة الحجمية 0.86 0.97 0.93 0.97 0.98 0.83 0.96 0.91 0.98 0.96 0.99 0.73

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  



  201

  2002 لسنة للمعامل عينة البحث معدل الكفاءة - 184 -  جدول

 
 
 
 

 المعمل

 2002 اخراجي نموذج  2002 لسنة ادخالي نموذج

 معدل
 اءةالكف

 بالنماذج
 االربعة

 معدل
 الكفاءة
 الحجمية

 المعمل
 الكفاءة
 بالحجم
 الثابت

 الكفاءة
 بالحجم
 المتغير

 الكفاءة
 غلة الحجمية

 الحجم
 المعمل

 الكفاءة
 بالحجم

 الكفاءة
 بالحجم

 الكفاءة
 غلة الحجمية

 الحجم

firm crste vrste scale firm crste vrste scale 
FA1 2 1 1 1 - 2 1 1 1 - 1.00 1.00 

FA2 8 1 1 1 - 8 1 1 1 - 1.00 1.00 

FA3 14 0.803 0.805 0.998 irs 14 0.803 0.804 0.999 drs 0.80 1.00 

FA4 20 0.761 0.803 0.947 irs 20 0.761 0.775 0.982 irs 0.78 0.96 

FA5 26 1 1 1 - 26 1 1 1 - 1.00 1.00 

FA6 32 1 1 1 - 32 1 1 1 - 1.00 1.00 

FA7 38 0.933 0.936 0.997 drs 38 0.933 0.938 0.995 drs 0.94 1.00 

FA8 44 1 1 1 - 44 1 1 1 - 1.00 1.00 

FA9 50 0.924 0.928 0.996 irs 50 0.924 0.926 0.998 irs 0.93 1.00 

FA10 56 0.814 0.856 0.951 irs 56 0.814 0.835 0.974 irs 0.83 0.96 

FA11 62 0.984 1 0.984 drs 62 0.984 1 0.984 drs 0.99 0.98 

FA12 68 0.731 0.997 0.733 irs 68 0.731 0.928 0.787 irs 0.85 0.76 

  

  2002 لسنة الكفاءة للمعامل عينة البحث - 23 -شكل رقم 

الكفاءة لسنة 2002

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

المعامل عينة البحث

ءة
كفا

ال

معدل الكفاءة بالنماذج االربعة

معدل  الكفاءة الحجمية

معدل الكفاءة بالنماذج االربعة 1.00 1.00 0.80 0.78 1.00 1.00 0.94 1.00 0.93 0.83 0.99 0.85

معدل  الكفاءة الحجمية 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.98 0.76

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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  2003 لسنة للمعامل عينة البحث معدل الكفاءة - 185 -  جدول

 
 
 
 

 المعمل

 2003 راجياخ نموذج  2003 لسنة ادخالي نموذج

 معدل
 الكفاءة
 بالنماذج
 االربعة

 معدل
 الكفاءة
 الحجمية

 المعمل
 الكفاءة
 بالحجم
 الثابت

 الكفاءة
 بالحجم
 المتغير

 الكفاءة
 غلة الحجمية

 الحجم
 المعمل

 الكفاءة
 بالحجم

 الكفاءة
 بالحجم

 الكفاءة
 غلة الحجمية

 الحجم

firm crste vrste scale firm crste vrste scale 
FA1 3 0.953 1 0.953 irs 3 0.953 1 0.953 irs 0.98 0.95 

FA2 9 0.852 0.899 0.947 irs 9 0.852 0.889 0.958 irs 0.87 0.95 

FA3 15 0.803 0.812 0.989 drs 15 0.803 0.823 0.976 drs 0.81 0.98 

FA4 21 0.927 0.928 0.999 drs 21 0.927 0.929 0.997 drs 0.93 1.00 

FA5 27 0.978 0.985 0.992 irs 27 0.978 0.983 0.995 irs 0.98 0.99 

FA6 33 0.942 0.962 0.979 irs 33 0.942 0.96 0.981 irs 0.95 0.98 

FA7 39 0.945 0.957 0.987 drs 39 0.945 0.959 0.985 drs 0.95 0.99 

FA8 45 0.865 0.878 0.985 irs 45 0.865 0.873 0.991 irs 0.87 0.99 

FA9 51 0.836 0.845 0.99 irs 51 0.836 0.84 0.996 irs 0.84 0.99 

FA10 57 0.85 0.916 0.928 irs 57 0.85 0.894 0.952 irs 0.88 0.94 

FA11 63 0.858 0.865 0.991 irs 63 0.858 0.861 0.996 irs 0.86 0.99 

FA12 69 0.807 1 0.807 irs 69 0.807 1 0.807 irs 0.90 0.81 

  

  2003 لسنة الكفاءة للمعامل عينة البحث - 24 -م شكل رق

الكفاءة  لسنة 2003

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

المعامل  عينة البحث

ءة
كفا

ال

معدل الكفاءة بالنماذج االربعة

معدل  الكفاءة الحجمية

معدل الكفاءة بالنماذج االربعة 0.98 0.87 0.81 0.93 0.98 0.95 0.95 0.87 0.84 0.88 0.86 0.90

معدل  الكفاءة الحجمية 0.95 0.95 0.98 1.00 0.99 0.98 0.99 0.99 0.99 0.94 0.99 0.81

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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  2004 لسنة للمعامل عينة البحث معدل الكفاءة - 186 -  جدول

 
 
 
 

 المعمل

 2004 اخراجي نموذج  2004 لسنة ادخالي نموذج

 معدل
 الكفاءة
 بالنماذج
 االربعة

 معدل
 الكفاءة
 الحجمية

 المعمل
 الكفاءة
 بالحجم
 الثابت

 الكفاءة
 بالحجم

 تغيرالم

 الكفاءة
 غلة الحجمية

 الحجم
 المعمل

 الكفاءة
 بالحجم

 الكفاءة
 بالحجم

 الكفاءة
 غلة الحجمية

 الحجم

firm crste vrste scale firm crste vrste scale 
FA1 4 0.914 1 0.914 irs 4 0.914 1 0.914 irs 0.96 0.91 

FA2 10 0.92 1 0.92 drs 10 0.92 1 0.92 drs 0.96 0.92 

FA3 16 0.953 0.965 0.988 irs 16 0.953 0.964 0.989 irs 0.96 0.99 

FA4 22 0.917 0.919 0.997 drs 22 0.917 0.921 0.995 drs 0.92 1.00 

FA5 28 1 1 1 - 28 1 1 1 - 1.00 1.00 

FA6 34 0.9 0.907 0.993 drs 34 0.9 0.933 0.965 drs 0.91 0.98 

FA7 40 1 1 1 - 40 1 1 1 - 1.00 1.00 

FA8 46 0.736 0.756 0.974 irs 46 0.736 0.744 0.988 irs 0.74 0.98 

FA9 52 0.9 0.907 0.991 irs 52 0.9 0.904 0.995 irs 0.90 0.99 

FA10 58 0.841 0.897 0.938 irs 58 0.841 0.863 0.975 irs 0.86 0.96 

FA11 64 0.878 0.879 0.999 irs 64 0.878 0.881 0.997 drs 0.88 1.00 

FA12 70 1 1 1 - 70 1 1 1 - 1.00 1.00 

 

  2004 لسنة الكفاءة للمعامل عينة البحث - 25 -شكل رقم 

الكفاءة لسنة  2004

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

المعامل عينة البحث

ءة
فا

لك
ا

معدل الكفاءة بالنماذج االربعة

معدل  الكفاءة الحجمية

معدل الكفاءة بالنماذج االربعة 0.96 0.96 0.96 0.92 1.00 0.91 1.00 0.74 0.90 0.86 0.88 1.00

معدل  الكفاءة الحجمية 0.91 0.92 0.99 1.00 1.00 0.98 1.00 0.98 0.99 0.96 1.00 1.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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  2005 لسنة للمعامل عينة البحث معدل الكفاءة - 187 -  جدول

 
 
 
 

 المعمل

 2005 اخراجي نموذج  2005 لسنة ادخالي نموذج

 معدل
 الكفاءة
 بالنماذج
 االربعة

 معدل
 الكفاءة
 الحجمية

 المعمل
 الكفاءة
 بالحجم
 الثابت

 الكفاءة
 بالحجم
 المتغير

 الكفاءة
 غلة الحجمية

 الحجم
 المعمل

 الكفاءة
 بالحجم

 الكفاءة
 بالحجم

 الكفاءة
 غلة الحجمية

 الحجم

firm crste vrste scale firm crste vrste scale 
FA1 5 0.905 0.986 0.918 irs 5 0.905 0.982 0.922 irs 0.94 0.92 

FA2 11 1 1 1 - 11 1 1 1 - 1.00 1.00 

FA3 17 0.851 0.864 0.985 drs 17 0.851 0.867 0.982 drs 0.86 0.98 

FA4 23 0.895 0.9 0.994 drs 23 0.895 0.902 0.992 drs 0.90 0.99 

FA5 29 1 1 1 - 29 1 1 1 - 1.00 1.00 

FA6 35 0.981 0.986 0.995 drs 35 0.981 0.987 0.994 drs 0.98 0.99 

FA7 41 0.998 1 0.998 drs 41 0.998 1 0.998 drs 1.00 1.00 

FA8 47 0.781 0.8 0.976 irs 47 0.781 0.791 0.988 irs 0.79 0.98 

FA9 53 0.935 0.942 0.992 irs 53 0.935 0.94 0.995 irs 0.94 0.99 

FA10 59 0.774 0.83 0.932 irs 59 0.774 0.802 0.965 irs 0.80 0.95 

FA11 65 0.896 0.953 0.94 drs 65 0.896 0.962 0.931 drs 0.93 0.94 

FA12 71 0.904 1 0.904 irs 71 0.904 1 0.904 irs 0.95 0.90 

 

  2005 لسنة الكفاءة للمعامل عينة البحث - 26 -شكل رقم 

الكفاءة لسنة    2005

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

المعامل عينة البحث

ءة
كفا

ال

معدل الكفاءة بالنماذج االربعة

معدل  الكفاءة الحجمية

معدل الكفاءة بالنماذج االربعة 0.94 1.00 0.86 0.90 1.00 0.98 1.00 0.79 0.94 0.80 0.93 0.95

معدل  الكفاءة الحجمية 0.92 1.00 0.98 0.99 1.00 0.99 1.00 0.98 0.99 0.95 0.94 0.90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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  2006 لسنة للمعامل عينة البحث معدل الكفاءة - 188 -  جدول

 
 
 
 

 المعمل

 2006 اخراجي نموذج  2006 لسنة ادخالي نموذج

 معدل
 الكفاءة
 بالنماذج
 االربعة

 معدل
 الكفاءة
 الحجمية

 المعمل
 الكفاءة
 بالحجم
 الثابت

 الكفاءة
 بالحجم
 المتغير

 الكفاءة
 غلة الحجمية

 الحجم
 المعمل

 الكفاءة
 بالحجم

 الكفاءة
 بالحجم

 الكفاءة
 غلة الحجمية

 الحجم

firm crste vrste scale firm crste vrste scale 
FA1 6 0.829 0.836 0.992 irs 6 0.829 0.832 0.996 irs 0.83 0.99 

FA2 12 0.871 0.872 0.999 - 12 0.871 0.891 0.978 drs 0.88 0.99 

FA3 18 0.856 1 0.856 drs 18 0.856 1 0.856 drs 0.93 0.86 

FA4 24 1 1 1 - 24 1 1 1 - 1.00 1.00 

FA5 30 0.897 0.939 0.955 irs 30 0.897 0.928 0.966 irs 0.92 0.96 

FA6 36 0.883 0.885 0.998 irs 36 0.883 0.883 1 - 0.88 1.00 

FA7 42 0.971 1 0.971 drs 42 0.971 1 0.971 drs 0.99 0.97 

FA8 48 0.828 0.836 0.991 irs 48 0.828 0.832 0.996 irs 0.83 0.99 

FA9 54 0.921 0.925 0.996 irs 54 0.921 0.923 0.998 irs 0.92 1.00 

FA10 60 0.927 0.931 0.996 irs 60 0.927 0.928 0.999 drs 0.93 1.00 

FA11 66 0.902 1 0.902 drs 66 0.902 1 0.902 drs 0.95 0.90 

FA12 72 0.355 1 0.355 irs 72 0.355 1 0.355 irs 0.68 0.36 

 

  2006 لسنة الكفاءة للمعامل عينة البحث - 27 -شكل رقم 

الكفاءة لسنة 2006

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

المعامل عينة البحث

ءة
كفا

ال

معدل الكفاءة بالنماذج االربعة

معدل  الكفاءة الحجمية

معدل الكفاءة بالنماذج االربعة 0.83 0.88 0.93 1.00 0.92 0.88 0.99 0.83 0.92 0.93 0.95 0.68

معدل  الكفاءة الحجمية 0.99 0.99 0.86 1.00 0.96 1.00 0.97 0.99 1.00 1.00 0.90 0.36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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  2006-2001 للسنوات الكفاءات خالصة - 189 - جدول 

 االربعة بالنماذج الكفاءة معدل
 التي المرات عدد
 المعملفيها  حقق

  %100 كفاءة

  2006 2005 2004 2003 2002 2001 المعمل
FA1 0.94 0.89 0.98 0.96 0.94 0.83 0 
FA2 1 0.9 0.87 0.96 1 0.88 2 
FA3 0.86 0.94 0.81 0.96 0.86 0.93 0 
FA4 0.9 0.92 0.93 0.92 0.9 1 1 
FA5 1 0.9 0.98 1 1 0.92 3 
FA6 0.98 0.88 0.95 0.91 0.98 0.88 0 
FA7 1 0.91 0.95 1 1 0.99 3 
FA8 0.79 0.96 0.87 0.74 0.79 0.83 0 
FA9 0.94 0.83 0.84 0.9 0.94 0.92 0 

FA10 0.8 0.9 0.88 0.86 0.8 0.93 0 
FA11 0.93 0.85 0.86 0.88 0.93 0.95 0 
FA12 0.95 0.77 0.9 1 0.95 0.68 1 
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  والتوصيات االستنتاجات :الفصل الخامس

  
   االستنتاجات 5-1

ات ) المعامل(قياس كفاءة الوحدات االنتاجية تم  Dataباستخدام اسلوب تحليل مغلف البيان

Envelopment Analysis )DEA ( التي ي ح ي وف ه االخراج الي والتوجي ه االدخ ذات التوجي

عوائد الحجم الثابتة وعوائد الحجم المتغيرة بالتطبيق على قطاع صناعي واسع متخصص في انتاج 

ث يوجد  تان حي ي الباكس كر ف نعا) 35(مادة الس ار " مص م اختي د ت ود " مصنعا) 12(وق ا لوج منه

ل تشابه تام بالمدخالت والمخرجات من  دأ تحلي ق مب روط تطبي ي احد ش ي ه حيث النوع العدد والت

في حالة  معمال لوجود اختالف في المخرجات واليمكن اعتمادها) 23(، وتم اسبعاد  مغلف البيانات

تم استخدام التحليل المشار اليه لفحص الكفاءة النسبيةاالداء لقطاع صناعة  توخي الدقة في النتائج ،

 Constantوتم استخدام نموذج عوائد الحجم الثابتة  2006 -2001 واتالسكر في الباكستان للسن

Return to Scale (CRS)  رة م المتغي د الحج وذج عوائ  Variable Return to Scaleو نم

(VRS)  ي ه االخراج ذلك  Output Oriented Modelsاليجاد مؤشرات الكفاءة ذات التوجي وك

  :ت الدراسة مايليمؤشرات الكفاءة ذات التوجيه االدخالي وبين

  :الكفاءة النسبية -اوالً 

  )183الجدول ( 2001لسنة  -1

ه % (100كفاءة  لم يحقق اي معمل باستخدام نموذج العوائد الثابتة -أ وذج التوجي حسب نم

ي ه االخراج الي والتوجي ين ) االدخ اءات ب ت الكف ث تراوح ل % 91حي اءة  FA10للمعم ل كف واق

ت  ل % 65كان ير الك FA12للمعم ات وتش ود طاق ى وج ة ال اءة الحجمي   ف

ل  اً ًللمعم تغلة وخصوص ر مس وارد FA12غي تغالل الم ة اس ت درج ث بلغ    %68 حي

  .)نموذج التوجيه االدخالي(

ل -ب ق المعم رة حق م المتغي د الحج وذج عوائ تخدام نم اءة  FA8 وباس ة % 100كف وبقي

ى تقارب اداء المعامل اي كان المؤشر يشير ال% 98و  %83المعامل حققت كفاءات تراوحت بين 

ل  اً ًللمعم تغلة وخصوص ر مس ات غي ود طاق ى وج ة ال اءة الحجمي ير الكف ت  FA12وتش ث بلغ حي

  ).نموذج التوجيه االخراجي% (78.9 درجة استغالل الموارد

  )184الجدول (  2002لسنة -2

اءة  -أ ت كف ل حقق ة معام ة خمس د الثابت وذج العوائ تخدام نم   % 100اس

)FA1,FA2,FA5,FA6,FA8 ( )ي ه االخراج الي والتوجي ى  )حسب نموذج التوجيه االدخ وادن

ل  يب المعم ن نص ت  FA12مؤشر كفاءة كان م ث كان ى % . 78.7حي ة ال اءة الحجمي ير الكف وتش
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ل  اً للمعم تغلة وخصوص ر مس ات غي ود طاق وارد FA12وج تغالل الم ة اس ت درج ث بلغ ي  حي ف

  ).نموذج التوجيه االدخالي( FA12المعمل 

رةوبا -ب م المتغي د الحج وذج عوائ تخدام نم اءة  س ت كف ل حقق تة معام  %100س

)FA1,FA2,FA5,FA6,FA8,FA11 (ي ه االخراج الي والتوجي ه االدخ وذجين التوجي  وللنم

ل  اً ًللمعم تغلة وخصوص ر مس ات غي ود طاق ى وج ة ال اءة الحجمي ير الكف ت  FA12وتش ث بلغ حي

  ).خراجينموذج التوجيه اال% (78.7 درجة استغالل الموارد

  )185الجدول (  2003لسنة -3

ل الثابتة باستخدام نموذج العوائد الثابتة -أ ق اي معم اءة  لم يحق وذج % (100كف ب نم حس

ي  ه االخراج ين ) التوجيه االدخالي والتوجي اءات ب ت الكف ث تراوح ل % 95حي ل  FA1للمعم واق

ث وتشير الكفاءة الحجمية مستوى جيد  FA12للمعمل % 80.7كفاءة كانت  وارد حي تغالل الم الس

  ) .نموذج التوجيه االدخالي( FA9 للمعمل%  83.6بلغت اقل كفاءة حجمية 

رة -ب م المتغي د الحج وذج عوائ تخدام نم ل وباس ق المعم اءة  FA1 حق ة % 100كف وبقي

اي كان المؤشر يشير الى تقارب اداء المعامل % 96و  %82المعامل حققت كفاءات تراوحت بين 

اءة  ير الكف ل وتش اً ًللمعم تغلة وخصوص ر مس ات غي ود طاق ى وج ة ال ت  FA12الحجمي ث بلغ حي

  ).نموذج التوجيه االخراجي% ( 80.7 درجة استغالل الموارد

  )186الجدول (  2004لسنة -4

اءة  -أ ت كف ل حقق ة معام ة ثالث د الثابت وذج العوائ تخدام نم  ,FA5 ,FA12 % (100اس

FA7 ( )وادنى مؤشر كفاءة كان من نصيب  )وجيه االخراجي حسب نموذج التوجيه االدخالي والت

وارد % . 73.6حيث كانت  FA10المعمل  تغالل الم بة اس توى نس وتشير الكفاءة الحجمية الى مس

  ).نموذج التوجيه االدخالي( لكافة المعامل% 90اعلى من 

رة -ب م المتغي د الحج وذج عوائ تخدام نم اءة  وباس ت كف ل حقق ة معام  %100خمس

)FA1,FA2,FA5,FA7,FA12 (ي ه االخراج الي والتوجي ه االدخ وذجين التوجي ير  وللنم وتش

ه ( لكافة المعامل% 90الى مستوى نسبة استغالل الموارد اعلى من  الكفاءة الحجمية نموذج التوجي

  ).االدخالي

  )187الجدول (  2005لسنة -5

اءة  -أ ت كف ين حقق ة معمل د الثابت وذج العوائ تخدام نم ب ( ) FA2,FA5 % (100اس حس

 FA12وادنى مؤشر كفاءة كان من نصيب المعمل  )نموذج التوجيه االدخالي والتوجيه االخراجي 

ن % . 77.4حيث كانت  ى م وارد اعل % 90وتشير الكفاءة الحجمية الى مستوى نسبة استغالل الم

  ).نموذج التوجيه االدخالي( لكافة المعامل
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رة ثال -ب م المتغي د الحج وذج عوائ تخدام نم اءة وباس ت كف ل حقق ة معام % 100ث

)FA2,FA5,7 (ي ه االخراج ة وللنموذجين التوجيه االدخالي والتوجي اءة الحجمي ير الكف ى  وتش ال

  ).نموذج التوجيه االدخالي( لكافة المعامل% 90مستوى نسبة استغالل الموارد اعلى من 

  )188الجدول (  2006لسنة -6

وذج ( ) FA4 % (100حقق كفاءة  استخدام نموذج العوائد الثابتة معمل واحد -أ ب نم حس

ل  )التوجيه االدخالي والتوجيه االخراجي  يب المعم ن نص ث  FA12وادنى مؤشر كفاءة كان م حي
وتشير الكفاءة الحجمية الى وجود طاقات غير مستغلة من الموارد وخصوصاً في % . 35.5كانت 

  ).نموذج التوجيه االدخالي( FA12المعمل 
اءة  وباستخدام نموذج -ب ت كف ل حقق ل معام ة معام  % (100عوائد الحجم المتغيرة خمس

FA3,FA3,FA11,FA12 (ي ه االخراج الي والتوجي ه االدخ وذجين التوجي اءة  وللنم ير الكف وتش

ل  ي المعم اً ف وارد وخصوص ن الم تغلة م ر مس ات غي ود طاق ى وج ة ال وذج ( FA12الحجمي نم
  ).التوجيه االخراجي

اءات(قق فيها المعمل كفاءة عدد المرات التي ح تم تحديد رة% 100) معدل الكف الل الفت  خ

  :كمايلي وكانت)  189الجدول (2006-2001الزمنية 

 ) FA5,FA7(معمالن  المعامل التي حققت كفاءة ثالث مرات -
 ) FA2( معمل واحد المعامل التي حققت كفاءة مرتين -

 ) FA4,FA12(معملين  مرة واحدة كانت المعامل التي حققت كفاءة -
  ) FA1,FA3,FA5,FA6,FA8,FA9,FA10,FA11( سبعة معامل طيلة الفترة كفاءة المعامل التي لم تحقق -

 لديه كفاءة FA12 وهو عدا في معمل واحد فقط المعامل في اداء اي تذبذب كبير لم يالحظ

   %100-%68 بين
ل تم تحديد دخالت ومخرجات المعام ي م يض ف ادة و التخف ق  مستويات الزي م تحق ي ل والت

  .حتى تصل الى مستوى الكفاءة الكامل % 100مؤشر 

  

  :ياتــالتوص 5-2

ر  اعتماد نتائج البحث -1 ل غي اءة للمعام ع الكف ي رف وءةالف دخالت حسب  كف ل الم الل تقلي ن خ م

ات  حيث كما مؤشر ازاء كل حالة او زيادة المخرجات حددة بالنتائجمالمقادير ال د الكمي تم تحدي

  .خالت والمخرجاتالتي يتم استهدافها من المد

 .وتحديد ها دراسة االسباب التي تؤدي الى تذبذب الكفاءة -2

 .االهتمام بقاعدة المعلومات من اجل انجاز مثل هذة الدراسات الكمية في كافة القطاعات  -3

 .على قطاعات اخرىوتعميمها مثل هذه الدراسات واالبحاث باالهتمام  -4

 .ها واعتمادهادراسة الحاالت الكفوءة وبيان اوجه الكفاءة في -5

 .في االقطار العربية وكذلك بالعالم اعتماد مثل هذا البحث على القطاعات المتماثلة -6
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اعتماد هذا االسلوب من البحث على نفس الصناعة لسلسلة زمنية معينة لبيان واقع حال  امكانية -7

 .الكفاءة االدارية للمنشأة على مدى زمن معين ربما يكون سنين او اشهر

 .السلوب للتخطيط المستقبلي وتحديد االهدافاعتماد هذا ا -8
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  حثـص البـملخ
  

في ضوء ما يشهده العالم اليوم من تطورات كبيرة في مختلف الميادين والسيما حقل 

أصبحت الحاجة ملحة لالهتمام . اإلدارة والثورة المعرفية التي امتدت آثارها لتعم العالم بأسره

ة ومن ناحي. بجوانب هذا التطور وانعكاسه على المؤسسات الصناعية المختلفة، هذا من ناحية 

أخرى لقلة الدراسات التي تعتمد األساليب الكمية الحديثة في قياس كفاءة تلك المؤسسات كانت 

حافزاً الختيار موضوع بحثنا الموسوم قياس الكفاءة النسبية لقطاع صناعة السكر في الباكستان 

وألهمية باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات وذلك لوفرة البيانات التي استطعنا الحصول عليها 

  . هذا القطاع قياساً بالقطاعات األخرى

معمالً من هذه المعامل منطلقين من مشكلة ) 12(وعلى هذا األساس انصب بحثنا على 

أساسية تتمثل في قياس مستوى الكفاءة النسبية لتلك المعامل في سبيل تحديد مستوى استغالل 

ل تحقيق عدد من األهداف يتمثل المدخالت ومدى مساهمتها في تعظيم المخرجات وذلك في سبي

البعض منها في تحديد المصانع غير الكفوءة التي توجد فيها موارد معطلة ولم تستطع استغاللها 

  . إلنتاج القدر المطلوب من المخرجات جانب آخر
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وفي ضوء ذلك جاء بحثنا قسم إلى خمسة فصول تناول األول منها المتمثل باإلطار النظري في 

البحث ممثلة بمشكلة البحث، أهدافه، أهميته، حدود الدراسة ببعديها الزماني تحديد منهجية 

إضافة إلى شرح األسلوب الذي اعتمده الباحث والمتمثل بأسلوب تحليل مغلف البيانات . والمكاني

وأخيراً الدراسات السابقة التي تناولت مثل هذا الموضوع وهذا األسلوب سواء كان ذلك في 

  . م خدميةمؤسسات إنتاجية أ

أما الفصل الثاني الذي تضمن الجانب النظري فقد تناول فيه الباحث مفاهيم اإلنتاجية، 

  . CRSو  VRSنموذج تحليل مغلف البيانات إضافة إلى تناوله األمثلة والتطبيقات على نموذج 

أما الفصل الثالث، فقد تناول فيه الباحث واقع حال القطاع الصناعي في الباكستان مع 

ركيز على مجتمع البحث المتمثل بصناعة السكر في الباكستان معرجاً فيه على مشاكل هذه الت

الصناعة وطبيعة إنتاج السكر حسب المواد الخام وطبيعة المدخالت المستخدمة والمخرجات 

  .الناجمة عنها ولكل معمل من المعامل التي اختيرت موقعاً إلجراء الدراسة والتحليل

  : الرابع المتمثل بنتائج الدراسة التي ركز فيه الباحث علىفي حين تضمن الفصل 

  . تحديد المعامل الكفوءة وغير الكفوءة وفقاً للنتائج التي افرزها التحليل -1

تحديد مقدار عدم الكفاءة في المعامل غير الكفوءة وذلك لمعرفة نسبة االنخفاض في  -2

 . وتحديد العالج الالزم لها مستوى الكفاءة قياساً بالمعامل األخرى من أجل تأشير ذلك

تحديد أسباب مصادر عدم الكفاءة لمعرفتها وتحليلها ووضع المعالجات الالزمة وتجاوزها  -3

 . في ضوء معرفة مصادرها

تحديد نسبة استغالل الموارد المتاحة أي معرفة مدى استغالل تلك المعامل للمدخالت  -4

 . جات المحققةاستغالالً أمثل في ضوء ما يحقق ذلك من مستوى المخر

تحديد كمية المدخالت المطلوبة لتحقيق المخرجات المخططة وذلك في سبيل معرفة  -5

 . طبيعة وكمية المدخالت ومدى استغاللها واستبعاد المعطل منها

وقد أظهرت نتائج الدراسة هذه مؤشرات الكفاءة لنموذجي التوجيه اإلدخالي واإلخراجي لكل 

لى انفراد لضمان دقة النتائج التي نريد الوصول إليها لكل معمل معمل من المعامل المختارة كل ع

في سبيل معرفة أي منها يستغل مدخالته استغالالً أمثل ويساهم في تحقيق أعلى معدل من 

المخرجات قياساً بالمعامل األخرى في سبيل تعميق وتعميم تجربة المعمل الكفوء نسبياً من حيث 

كما تناول الفصل معدل الكفاءة والكفاءة الحجمية . األخرى استغالله المدخالت على المعامل

  . للمعامل المختارة

  

  . أما الفصل الخامس واألخير فقد تناول جزئين رئيسيين هما االستنتاجات والتوصيات
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وقد تمثلت أهم االستنتاجات التي توصل إليها الباحث في تحديد عدد المرات التي يحقق فيها العمل 

وقد تمثلت  2006-2001خالل الفترة الزمنية التي تتراوح بين األعوام % 100كفاءة بمستوى 

  : هذه النتائج بما يلي

  . إن المعامل التي حققت كفاءة ثالث مرات هي معمالن فقط -1

 . المعامل التي حققت كفاءة مرتين هي معمل واحد فقط -2

 . المعامل التي حققت كفاءة مرة واحدة هي معملين -3

 . تحقق كفاءة طيلة الفترة المنوه عنها هي سبعة معامل إن المعامل التي لم -4

حيث تمتع ) FA12(كما لوحظ بأنه ليس هناك أي تذبذب في أداء المعامل عدا معمل واحد وهو 

  %. 100و% 68بكفاءة تتراوح بين 

كما أن الباحث قام بتحديد مستويات الزيادة والتخفيض في مدخالت ومخرجات المعامل والتي 

  . حتى تصل إلى مستوى الكفاءة الكامل% 100شر لم تحقق مؤ

  : أما التوصيات التي اقترحها الباحث فتتمثل بـ

اعتماد نتائج البحث في رفع الكفاءة النسبية للمعامل غير الكفوءة من خالل تقليل  -1

المدخالت حسب المقادير المحددة من ناحية، أو العمل على زيادة المخرجات وكما مؤشر 

  . من ناحية أخرىإزاء كل حالة  

 . العمل على دراسة األسباب التي تؤدي إلى تذبذب الكفاءة وتحديدها بشكل دقيق -2

ضرورة االهتمام بقاعدة البيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها من أجل تعميم هذه  -3

 . الدراسة على قطاعات أخرى

 . ة منهادراسة الحاالت الكفوءة وبيان أوجهها في سبيل تعميمها واالستفاد -4

العمل على تطبيق مثل هذا البحث على المؤسسات الصناعية العربية بشكل عام والعراق  -5

 . بشكل خاص لالستفادة منها

يوصي الباحث بضرورة اعتماد مثل هذا األسلوب على نفس الصناعة أو الصناعات  -6

معين  األخرى ولكن لسلسلة زمنية معينة لبيان واقع الكفاءة للمنشأة المختارة على مدى

 . من الزمن

االستفادة من هذا األسلوب في سبيل إجراء عملية التخطيط المستقبلي ولمختلف  -7

 . المؤسسات الصناعية والخدمية وبما يخدم االقتصاد الوطني ألي دولة تقوم باعتماد ذلك
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ABSTRACT 

  The global economy grows in tremendous way due to the technological 

advancements and increased consumer purchasing power. Over the last 

decades, the services and products have been increased  like an explosion 

and introduced to the consumer. The time becomes a critical factor in the 

organizations’ ability to sustain their advantage over competitors. 

 What was once identified as a product or service for the elite or wealth is 

now attainable for the average household. The advancements such as self-

serve or automated systems, 24-hour access, and internet applications have 

proven beneficial for both consumers and corporations. However, these 

advancements have also provided a competitive foundation for new 

businesses. Corporations may no longer rely on their brand name or unique 

product characteristics to maintain their market share. 

   By understanding the multiple components which compose their 

performance and quickly identifying and addressing inefficiencies within 

the systems, an organization can maintain and possibly increase their share 

of the market place. What was once identified as a product or service for 



  223

the elite or wealthy is now attainable for the average household. 

Advancements such as self-serve or automated systems, 24-hour access, 

and internet applications have proven beneficial for both consumers and 

corporations. However, these advancements have also competitive 

foundation for new businesses competitive foundation for new businesses. 

Corporations may no longer rely on their brand name or unique product 

characteristics to maintain their market share. The customer often demands 

require companies to continuously meet low product cost, short delivery 

time, high product quality, and high product variety. This is not an easy 

task. It requires the manufacturer to have a flexible production schedule, 

adequate inventory of materials, robust manufacturing processes, and 

adaptable equipment that supports multiple product mixes with 

interchangeable parts. Basically, an organization must have a strong 

knowledge of their manufacturing systems. The transition to a larger 

consumer mix coupled with the ever increasing and volatile customer 

demand of products and services has placed extreme pressures on 

manufacturers. Manufacturing systems became more widespread in the 

1700 and 1800’s with the industrial revolution. Machines began replacing 

human craftsmanship and large factories replaced the small apprentice 

shops. The rail system, urban settlement, and the influx of industrial 

operations evolved during the twentieth century and defined manufacturing 

systems with mass production, specialization of labor, mechanized 

assembly lines, and standardized product designs. History has shown that 

technological advancements have changed how organizations conduct 

business and even how some industries become extinct. Therefore, it 

becomes critical for organizations to know their manufacturing systems 

thoroughly and understand how the systems impact business strategies. 

Gaither [1996] identifies three main components of business: production, 

marketing, and finance. Each component has a distinct role and unique 
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function it provides to the business. Quite often each component focuses 

separately to achieve their goals rather than functioning together to achieve 

not only their goals but goals of the business strategy. Data envelopment 

analysis (DEA) is a resourceful tool for such a task. DEA can take multiple 

inputs and outputs of the entity or operating unit under evaluation and 

reduce the analysis to a single quantity for easier decision making. This 

research will utilize DEA to develop a mathematical model to assess the 

performance of a manufacturing facility over time. The goal is to 

determine the ability of DEA to utilize comparative metrics over time to 

distinguish performance levels. 

  DEA has been used and accepted as a performance measurement tool and 

benchmarking tool. Few evaluations have included the use of DEA with 

comparative metrics over time. 

  DEA is capable of identifying relationships among entities that traditional 

methods are not able to identify. It quantifies relations of entities in a direct 

manner without requiring several assumptions or variations on data sets. 

   DEA will be applied to a manufacturing facility for assessment of the 

facility’s monthly performance and distinction of good performing months 

from poor performing months. The manufacturing facility is one of many 

manufacturing facilities of a large publicly-owned corporation. The facility 

has a large product mix with over 100 different formulations, resulting in 

multiple inputs to multiple outputs. Faced with the large product mix, 

executives from the manufacturing facility are constantly challenged to 

meet productivity levels and maintain an edge on their competitors all the 

while fulfilling customer expectations, meeting industry regulations, and 

staying abreast technological advancements 

 This thesis is structured in the following format:  

 Chapter 1:gives an overview  the  theoretical frame of the research in 

identifying the research method concerning the research problem, its goals, 
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and its importance. It includes the study of the limits of the research from 

the time and location extent.  Also, it gives a detailed explanation about the 

application of the data and development analysis which is used in this 

research as well as in the former studies that dealt with use of DEA in the 

service enterprise and production industries. 

 Chapter 2 :gives an overview of the theoretical part of the research which 

includes the productivity and its measurement, efficiency and its types and 

how to measure and calculate the technical efficiency as well as the 

detailed explanation about the data envelopment analysis technique and 

how to use it in calculation of technical efficiency with constant and 

variable return of scale with both input and output orientation measure.   

 Chapter 3 gives an overview of manufacturing systems. It describes initial 

developments and techniques for manufacturing systems and gives a 

historical review of the industry in Pakistan focusing on the sugar industry 

which is the research symbol and it gives a detailed overview of the sugar 

industry in Pakistan. This chapter also gives a general description about the 

raw material and other input resources in this manufacture (input) as well 

as the product of this industry (output).Twelve factories have been chosen 

between 35 factories as a research symbol due to the availability of data 

required for the application of DEA. 

  Chapter 4 describes the results and analysis of the DEA model developed. 

It gives the results obtained from the historical production data set and 

provides analysis of the model against the current production data set. In 

this chapter the efficient and inefficient factories according to the DEA 

results. Beside this it gives the extent of an efficiency as well as the 

resource of inefficiency. It describes the slack in input and output of the 

inefficient factories as well as shows the peer factories for each inefficient 

one. 
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Chapter 5: Describes the most important conclusions and 

recommendations. The research apply the four pattern of analysis which 

are input orientation and output orientation with both constant return to 

scale (CRS) and variable return to scalr (VRS)  

 The number of factories are chosen as research sample is twelve (12) of 

thirty five(35) factories duo to the restriction of (DEA) analysis which 

stated that the study or calculation of relative of any activities must be 

identical in input and output so as to make the results reliable.  

The research show that within the the period of 2001—2006 only two 

factories ( FA5,FA7) efficient three times ,one factory(FA2) show efficient 

twice ,two factory show efficient (FA4,FA12) once and seven factories 

(FA1,FA3,FA6,FA8,FA9,FA10,FA11) appear not efficient at all. 

No significant fluctuation in technical efficiency for all factories except 

one factory show wide range of efficiency (68%---100%). 

The research assign the quantity of input and output to reach efficient case 

,and the reference factories for others which are not efficient as follows 

FA6 show highest level of 185 times appear reference to others.  
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  140        41:   مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي تسلسل المعمل   - 106    -جدول رقم  

  141  42:  تسلسل المعمل مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه  االدخالي -  107    -جدول رقم 
  142        42:   المعملمؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي تسلسل    - 108    -جدول رقم  

  143  43:  تسلسل المعمل مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه  االدخالي -  109    -جدول رقم 

  143        43:   مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي تسلسل المعمل   - 110    -جدول رقم  

  144  44:  تسلسل المعمل خاليمؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه  االد -  111    -جدول رقم 
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  الصفحة  الجــــدول 
  145        44:   مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي تسلسل المعمل   - 112    -جدول رقم  

  146  45:  تسلسل المعمل مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه  االدخالي -  113    -جدول رقم 

  147        45:   االخراجي تسلسل المعمل مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه   - 114    -جدول رقم  

  148  46:  تسلسل المعمل مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه  االدخالي -  115    -جدول رقم 
  149        46:   مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي تسلسل المعمل   - 116    -جدول رقم  

  150  47:  تسلسل المعمل ذج التوجيه  االدخاليمؤشرات الكفاءة لنمو -  117    -جدول رقم 

  151  47:   مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي تسلسل المعمل   - 118    -جدول رقم  

  152  48:  تسلسل المعمل مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه  االدخالي -  119    -جدول رقم 
  153  48:   ج التوجيه االخراجي تسلسل المعملمؤشرات الكفاءة لنموذ   -120    -جدول رقم  

  154  49:  تسلسل المعمل مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه  االدخالي -  121    -جدول رقم 

  155  49:   مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي تسلسل المعمل   - 122    -جدول رقم  

  156  50:  تسلسل المعمل التوجيه  االدخاليمؤشرات الكفاءة لنموذج  -  123    -جدول رقم 
  157  50:   مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي تسلسل المعمل   - 124    -جدول رقم  

  158  51:  تسلسل المعمل مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه  االدخالي -  125    -جدول رقم 

  159  51:   التوجيه االخراجي تسلسل المعملمؤشرات الكفاءة لنموذج    - 126    -جدول رقم  
  160  52:  تسلسل المعمل مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه  االدخالي -  127    -جدول رقم 

  161  52:   مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي تسلسل المعمل   - 128    -جدول رقم  

  162  53:  تسلسل المعمل توجيه  االدخاليمؤشرات الكفاءة لنموذج ال -  129    -جدول رقم 

  163  53:   مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي تسلسل المعمل   - 130    -جدول رقم  
  164  54:  تسلسل المعمل مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه  االدخالي -  131    -جدول رقم 

  165  54:   توجيه االخراجي تسلسل المعملمؤشرات الكفاءة لنموذج ال   - 132    -جدول رقم  

  166  55:  تسلسل المعمل مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه  االدخالي -  133    -جدول رقم 

  167  55:   مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي تسلسل المعمل   - 134    -جدول رقم  
  168  56:  تسلسل المعمل جيه  االدخاليمؤشرات الكفاءة لنموذج التو -  135    -جدول رقم 

  169  56:   مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي تسلسل المعمل   - 136    -جدول رقم  

  170  57:  تسلسل المعمل مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه  االدخالي -  137    -جدول رقم 
  171  57:   جيه االخراجي تسلسل المعملمؤشرات الكفاءة لنموذج التو   - 138    -جدول رقم  

  172  58:  تسلسل المعمل مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه  االدخالي -  139    -جدول رقم 

  173  58:   مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي تسلسل المعمل   - 140    -جدول رقم  

  174  59:  تسلسل المعمل ه  االدخاليمؤشرات الكفاءة لنموذج التوجي -  141    -جدول رقم 
  175  59:   مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي تسلسل المعمل   - 142    -جدول رقم  

  176  60:  تسلسل المعمل مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه  االدخالي -  143    -جدول رقم 

  177  60:   ه االخراجي تسلسل المعملمؤشرات الكفاءة لنموذج التوجي   - 144    -جدول رقم  
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  الصفحة  الجــــدول 
  178  61:  تسلسل المعمل مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه  االدخالي -  145    -جدول رقم 

  179  61:   مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي تسلسل المعمل   - 146    -جدول رقم  

  180  62:  تسلسل المعمل االدخالي مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه  -  147    -جدول رقم 

  180  62:   مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي تسلسل المعمل   - 148    -جدول رقم  
  181  63:  تسلسل المعمل مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه  االدخالي -  149    -جدول رقم 

  182  63:   االخراجي تسلسل المعملمؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه    - 150    -جدول رقم  

  183  64:  تسلسل المعمل مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه  االدخالي -  151    -جدول رقم 

  184  64:   مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي تسلسل المعمل   - 152    -جدول رقم  
  185  65:  تسلسل المعمل الدخاليمؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه  ا -  153    -جدول رقم 

  186  65:   مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي تسلسل المعمل   - 154    -جدول رقم  

  187  66:  تسلسل المعمل مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه  االدخالي -  155    -جدول رقم 

  187       66:   خراجي تسلسل المعملمؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه اال   - 156    -جدول رقم  

  188  67:  تسلسل المعمل مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه  االدخالي -  157    -جدول رقم 
  189  67:   مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي تسلسل المعمل   - 158    -جدول رقم  

  190  68:  تسلسل المعمل االدخالي  مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه -  159    -جدول رقم 

  191  68:   مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي تسلسل المعمل   - 160    -جدول رقم  
  192  69:  تسلسل المعمل مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه  االدخالي -  161    -جدول رقم 

  192  69:   االخراجي تسلسل المعمل مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه   - 162    -جدول رقم  

  193  70:  تسلسل المعمل مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه  االدخالي -  163    -جدول رقم 

  194        70:   مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي تسلسل المعمل   - 164    -جدول رقم  
  195  71:  تسلسل المعمل وجيه  االدخاليمؤشرات الكفاءة لنموذج الت -  165    -جدول رقم 

  195        71:   مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االخراجي تسلسل المعمل   - 166    -جدول رقم  

  196  72:  تسلسل المعمل مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه  االدخالي -  167    -جدول رقم 

  197        72:   ذج التوجيه االخراجي تسلسل المعملمؤشرات الكفاءة لنمو   - 168    -جدول رقم  
  198  معدل الكفاءات وكذلك معدل الكفاءة الحجمية  للمعامل -  169    -جدول رقم 

  199  عدد المرات التي يظهر بها المعمل  مرجعا  للمعامل االخرى   - 170    -جدول رقم  

  202  2006---- 2001ات  للسنو  FA1الكفاءة  للمعمل  -  171    -جدول رقم 

  203  2006---- 2001للسنوات    FA2الكفاءة  للمعمل    - 172    -جدول رقم  
  204  2006---- 2001للسنوات    FA3الكفاءة  للمعمل  -  173    -جدول رقم 

  205  2006---- 2001للسنوات    FA4الكفاءة  للمعمل    - 174    -جدول رقم  
  206  2006---- 2001للسنوات    FA5كفاءة  للمعمل ال -  175    -جدول رقم 

  207  2006---- 2001للسنوات    FA6الكفاءة  للمعمل    - 176    -جدول رقم  

  208  2006---- 2001للسنوات    FA7الكفاءة  للمعمل  -  177    -جدول رقم 
  209  2006---- 2001للسنوات    FA8الكفاءة  للمعمل    - 178    -جدول رقم  
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  الصفحة  الجــــدول 
  210  2006---- 2001للسنوات    FA9الكفاءة  للمعمل   -  179    -جدول رقم 

  211  2006---- 2001للسنوات    FA10الكفاءة  للمعمل    - 180    -جدول رقم  
  212  2006---- 2001للسنوات    FA11الكفاءة  للمعمل  -  181    -جدول رقم 

  213  2006---- 2001للسنوات    FA12الكفاءة  للمعمل    - 182    -جدول رقم 
  214   2001معدل الكفاءة للمعامل عينة البحث لسنة   -  183  -جدول  رقم 
  215  2002معدل الكفاءة للمعامل عينة البحث لسنة    -  184  -جدول رقم 

  216  2003معدل الكفاءة للمعامل عينة البحث لسنة   -   185     -جدول 
  217  2004الكفاءة للمعامل عينة البحث لسنة  معدل  -    186    -جدول 
  218  2005معدل الكفاءة للمعامل عينة البحث لسنة   -    187    -جدول 
  219  2006معدل الكفاءة للمعامل عينة البحث لسنة   -    188    -جدول 
  220  2006-2001خالصة الكفاءات للسنةات        -   189     -جدول 
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 كالـــشت األــفهرس
  الصفحة  الشكــــل
  23  نموذج تحليل مغلف البيانات االدخالي -   1   -شكل رقم 

  24  نموذج تحليل مغلف البيانات االخراجي -  2   -شكل رقم  
  27  نموذج تحليل مغلف البيانات   -  3    -شكل رقم  
  29  نموذج تحليل مغلف البيانات  -   4   -شكل رقم  
  31  نموذج تحليل مغلف البيانات   -   5   -شكل رقم  

  38  اجمالي راس المال الموظف في القطاعات المختلفة   -6-شكل 
  48  عملية تصنيع السكر الخام والطحن  - 7  -شكل رقم 
  49  عملية تصنيع السكرالصافي  - 8  -شكل رقم 
  201  عدد المرات التي  يظهر فيها المعمل كمرجعا للغير  - 9  -شكل رقم 

  202  2002----  2001للسنوات    FA 1الكفاءة للمعمل    -   10     -كل  رقم  ش
  203  2002----  2001للسنوات    FA 2الكفاءة للمعمل    -    11    -شكل  رقم  
  204  2002----  2001للسنوات    FA 3الكفاءة للمعمل    -   12     -شكل  رقم  

  205  2002----  2001للسنوات    FA 4عمل   الكفاءة للم -    13    -مخطط  رقم  
  206  2002----  2001للسنوات    FA 5الكفاءة للمعمل    -    14   -شكل  رقم  
 207 2002----  2001للسنوات    FA 6الكفاءة للمعمل    -   15     -شكل  رقم  
  208    2002----  2001للسنوات    FA 7الكفاءة للمعمل    -   16     -شكل  رقم  
  209  2002----  2001للسنوات    FA 8الكفاءة للمعمل    -   17     -شكل  رقم  
  210  2002----  2001للسنوات    FA 9الكفاءة للمعمل    -   18     -شكل  رقم  
  211  2002----  2001للسنوات    2FA 1الكفاءة للمعمل    -   19     -شكل  رقم  

  212  22002  ----  2001للسنوات    1FA 1فاءة للمعمل  الك -    20    -شكل رقم    
  213  22002  ----  2001للسنوات    2FA 1الكفاءة للمعمل    -  21     -شكل  رقم  

  214  2001الكفاءة للمعامل عينة البحث   لسنة       -   22     -شكل رقم 
  215  2002الكفاءة للمعامل عينة البحث   لسنة       -   23     -شكل رقم 
  216  2003الكفاءة للمعامل عينة البحث   لسنة       -    24    -شكل رقم 
  217  2004الكفاءة للمعامل عينة البحث   لسنة       -   25    -شكل رقم 
  218  2005الكفاءة للمعامل عينة البحث   لسنة       -   26     -شكل رقم 
  219  2006عينة البحث   لسنة      الكفاءة للمعامل  -    27    -شكل رقم 

 

 


