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 :ملخصال

تهدف هذه الورقة البحثية الى تطبيق أحد اااليب البرمجة الخطية وهو التحليل 
القطاعات االقتصادية بااتثناء قطاع ، لتحديد كفاءة (DEA) التطويقي للبيانات

، وذلك بااتخدام نموذج عوائد الحجم الثابتة ونموذج 4102المحروقات في الجزائر لانة 
المتغيرة بهدف تحديد الكفاءة الفنية في نموذج تدنية المدخالت، بااتخدام عوائد الحجم 

 مدخل يمثل مجموع ااتخدامات كل قطاع.
ليه الدرااة هو تحقيق الكفاءة الفنية لقطاع واحد وهو قطاع المناجم، إهم ما توصلت أ 

 قطاعات الكفاءة الفنية البحتة، وقطاعا واحدا كفاءة الحجم. 3بينما حققت 
التحليل التطويقي للبيانات، الكفاءة الفنية،  ،قطاعات االقتصاديةالمات المفتاحية: الكل

  كفاءة الحجم.
Abstract: 

This paper aims to apply linear programming methods, which 

Data Envelopment Analysis (DEA). To determine the efficiency of 

the economic sectors without hydrocarbon sector in Algeria in 

2014, using the Constant Return to Scale model and the Variable 

Return to scale model, in order to determine the technical 

competence in minimizing the input model, using entrance 

represents the sum of the uses of each sector. 

The most important results of the study is to achieve technical 

efficiency of one sector, and one, which the mines sector, while 
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3sectors achieved purely technical efficiency of scale. In addition, 

one sector achieved efficiency of scale. 

Keywords: economic sectors, Data Envelopment Analysis, 

technical efficiency, efficient scale. 

 مقدمة 
تتعدد خيارات الدو: في اعتماد ااتراتيجية معينة للنمو )المتوازن وغير المتوازن(، 
فيمكن المفاضلة بين الريع والصناعة، أو بين االنتاج الالعي والخدمي، أو بين التركيز 

 احد والتنوع القطاعي.على قطاع و 
والجزائر بصفتها دولة مصدرة للبترو: فقد كانت ومازالت اإليرادات البترولية تشكل 
المورد األاااي لتمويل نفقاتها العامة، لذلك واجهت الجزائر صعوبات كثيرة لتنظيم 
اقتصادها منذ االاتقال:، حيث خاضت تجربة اقتصادية متذبذبة شهدت تغيرات في 

ت دعم النمو االقتصادي، فاعتمدت على الايااات التنموية التي تعتمد بشكل ااتراتيجيا
شبه كلي على اإليرادات البترولية بالدرجة األولى، خاصة وأن الاوق البترولية العالمية 
في فترة الابعينات تميزت بارتفاع ماتمر في أاعار البترو: الخام مما أدى إلى التزايد 

ئر من قطاع المحروقات، والتي كان لها آثارا إيجابية على الماتمر في إيرادات الجزا
تمويل المشاريع الضخمة والتي تمركزت في القطاع الصناعي بشكل كبير، لكن بتراجع 

ظهرت عيوب التبعية إليرادات قطاع المحروقات التي  4102أاعار البترو: الخام انة 
كير في بدائل اقتصادية تميز بها االقتصاد الجزائري حيث اصبح من الضروري التف

 خرى.أ

لكن ذلك يتطلب درااات معمقة تمكن من ايجاد تلك البدائل التي تااهم في النمو 
 بشكل اريع، االمر الذي ياتلزم تقييم كفاءة تلك القطاعات والمفاضلة بينها.

كأداة تاتخدم البرمجة  (DEA)يبرز أالوب التحليل التطويقي للبيانات  في هذا الصدد
ة لقياس الوحدات المتماثلة ذات المدخالت والمخرجات المتعددة بمقياس الكفاءة، الرياضي

 كإحدى الطرق الكمية الماتخدمة لترشيد القرارات على ماتوى وحدات اتخاذ القرار.
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انطالقا مما ابق يمكن صياغة اإلشكالية التي يعالجها هذا البحث في التااؤ: 
 التالي 

ات االقتصادية الجزائرية عدا قطاع المحروقات ما هي مستويات الكفاءة للقطاع
 ؟لتحليل التطويقي للبياناتوفقا ل

تركز هذه الدرااة على تطبيق األااليب الكمية الحديثة في مجا: قياس الكفاءة 
النابية بشكل خاص وتحديد الوحدات المرجعية، ومن هذا المنطلق تم ااتخدام أالوب 

القطاعات االقتصادية في الجزائر عدا قطاع على  DEAالتحليل التطويقي للبيانات 
 المحروقات لتحقيق جملة األهداف التالية 

 تحديد القطاعات الكفؤة والتي تعظم مخرجاتها. -
 تحديد القطاعات غير الكفؤة والتي ال تاتعمل مدخالتها بشكل جيد.  -
 تحديد القطاعات المرجعية لكل من القطاعات غير الكفؤة. -

شكالية المطروحة وتحقيق أهداف الدرااة تمت هيكلتها على وبغية االجابة عن اال
 النحو التالي 

القطاعات االقتصادية في الجزائر وادوات ( 1 مقدمة تبرز أهمية البحث وأهدافه،( 2
( 5 البيانات االحصائية وطريقة التقدير،( 0 التحليل التطويقي للبيانات،( 3 قياس أدائها،
 تاجات.خالصة وااتن( 6 تحليل النتائج،

 القطاعات االقتصادية في الجزائر وادوات قياس أدائها-1
 لمحة عن تحوالت االقتصاد الجزائري -1-2

 مر االقتصاد الجزائري منذ االاتقال: بمحطات رئياية كبرى هي 
عرفت غياب الصناعات  (:2666- 2661مرحلة العودة إلى السوق في فترة ) – 2

ي كانت تتميز باالزدواجية قطاع حديث وقطاع األاااية واالعتماد على الزراعة الت
 وعدم وجود قطاع مصرفي جزائري. تقليدي.

  كان االقتصاد الجزائري (2621-2661مرحلة االقتصاد اإلداري المخطط لفترة ) – 1
( اقتصادا إداريا ومركزيا يعتمد على مبادئ االشتراكية القائمة على 76-76في فترة )
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واائل اإلنتاج وايطرة القطاع العام وضعف أو انعدام القطاع التخطيط والملكية العامة ل
 الخاص، كما أنها قامت بإعطاء األولوية للقطاع الصناعي.

  وقد عرفت تراجعا عن 0877انطالقا من  مرحلة االنتقال إلى اقتصاد السوق: – 3
دولي خيار التوجه االشتراكي وقد تجاد ذلك في عقد اتفاقيات عديدة مع صندوق النقد ال

كدفعة أولى منها ااتقاللية  0877للتعديل الهيكلي، وبدأت اإلصالحات في انة 
المؤااات وتحقيق الالمركزية، وبدأ اإلصالح المؤااي لنظام التخطيط وتشجيع 

 .(1)االاتثمار األجنبي وا عادة تنظيم التجارة الداخلية والخارجية
وقد تم توقيع اتفاق مع صندوق . 0880ما الدفعة الثانية من اإلصالحات فكانت انة أ

النقد الدولي الذي اشترط إجراءات تعميق اإلصالحات االقتصادية في مقابل القروض 
الممنوحة، حيث شهدت تلك الفترة إصدار نصوص جديدة تامح بتكييف المنظومة 

المتعلق  04 – 83القانونية مع التحوالت االقتصادية الجديدة مثل المراوم التشريعي 
دخا:  17–83االاتثمارات والمراوم التشريعي بترقية  المتعلق بمراجعة القانون التجاري وا 

 أدوات جديدة في التجارة.
( اختالالت مالية الداخلية والخارجية، وتميز الوضع 0883- 0884شهدت الفترة )

االقتصادي في بداية التاعينات بتراجع النمو االقتصادي وارتفاع التضخم إلى حوالي 
من  إلضافة إلى ارتفاع معد: البطالة بشكل كبير وانخفاض احتياطات الجزائربا 42.2%

العملة الصعبة وأصبحت ال تغطي أكثر من شهرين ااتيراد ولذلك شرعت الجزائر في 
تصميم برنامجين اقتصاديين لوضعهما حيز التنفيذ باالتفاق مع صندوق النقد الدولي 

 .(2)(82-82فاألو: برنامج قصير المدى )
م تنفيذ البرنامج االاتقراري األو: في ظروف اقتصادية واجتماعية أمنية صعبة، ومع ت

 ذلك فقد تم احترام كافة اإلجراءات التي أمالها الصندوق.
والذي عرف بالتعديل  0887إلى  0882أما البرنامج االاتقراري الثاني فتمتد فترته من 

المعالجة الجذرية لكافة المشاكل  الهيكلي، وهو يعبر عن رغبة الالطات الجزائرية في
التي يعانيها االقتصاد الوطني في كل المجاالت، فبدأت باتخاذ التدابير واإلجراءات 
المالية والنقدية التي تامح بتحقيق نمو اقتصادي ماتمر وتخفيض عجز الميزانية، وكانت 
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لمحلي الخام النتائج في مجملها من الناحية االقتصادية حانة، حيث بلغ نمو الناتج ا
بعد أن كان االبا لمدة طويلة، وابب هذا النمو هو القطاع الزراعي أما القطاع  % 2.4

 .الصناعي فقد تراجعت قيمته المضافة
  عقب هذه المرحلة شهد لى يومنا هذاإ 1222مرحلة النظرة التنموية الجديدة من -0 

القرن الحالي، والتي من االقتصاد الجزائري مرحلة جديدة منذ بداية العقد االو: من 
خاللها شرعت الحكومة في تنفيذ ايااة االنعاش االقتصادي والتي تميزت بالتوجه 

ن الهدف االاااي لها تمثل في رفع معد: النمو االقتصادي عن طريق إالكينزي، حيث 
زيادة حجم االنفاق الحكومي االاتثماري. ولتنفيذ هذه الايااة كان البد من وضع برامج 

  (3)ة تمثلت فيتنموي
، حيث تم 4112-4110برنامج دعم االنعاش االقتصادي والذي تم تطبيقه في الفترة -0

مريكي، وقد خصصت أمليار دوالر  6مليار دينار جزائري أي حوالي  242رصد مبلغ 
كبر نابة على اعتبار أن هذا أمنه لألشغا: الكبرى والهياكل القاعدية وهي  %21نابة 

نعاش المؤااات االنتاجية الوطنية من خال: توايع إاااي في أل القطاع يااهم بشك
جمالي المبلغ المخصص للبرنامج إمن  %37.7مجا: نشاطها. كما خصصت نابة 

لفائدة التنمية المحلية والبشرية. وقد حل قطاع الفالحة والصيد البحري ثالثا بتخصيص 
لك الى ان هذا القطاع قد من اجمالي المبلغ المخصص للبرنامج، ويعود ذ %04.2نابة 

ااتفاد من برنامج اصالحي ماتقل عن برنامج دعم االنعاش االقتصادي وهو برنامج 
 (.4111الوطني للتنمية الفالحية )ابتداء من 

من المبلغ االجمالي المخصص للبرنامج فخصص لتغطية  %7.7اما النابة المتبقية 
 االجراءات المصاحبة لعملية االصالح.

  4118-4112التكميلي لدعم النمو االقتصادي والذي تم تطبيقه في الفترة  البرنامج-4
 برامج  2مليار دوالر امريكي. وقد تم تقايمه الى  021وقد تم رصد مبلغ يفوق 

من الغالف المالي  %22.2برنامج تحاين ظروف معيشة الاكان وخصص له  -
ليم العالي والتكوين المرصود للبرنامج ويشمل البرنامج  الاكان، التربية والتع

 المهني، تنمية البلديات ومناطق الهضاب العليا والجنوب، تزويد الاكان بالماء.
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من الغالف المالي  %21.2برنامج تطوير الهياكل القاعدية وخصص له  -
المرصود للبرنامج ويشمل البرنامج قطاعات  االشغا: العمومية والنقل، المياه، 

 والتهيئة العمرانية.
من الغالف المالي المرصود  %7عم التنمية االقتصادية وخصص له برنامج د -

للبرنامج ويشمل البرنامج قطاعات  الفالحة والصناعة وترقية االاتثمار 
 والاياحة والمؤااات الصغيرة والمتواطة.

من الغالف المالي  %2.7برنامج تطوير الخدمة العمومية وخصص له  -
عدالة والداخلية، المالية والتجارة، البريد المرصود للبرنامج ويشمل البرنامج  ال

 والتكنولوجيات الحديثة لالتصا:.
من الغالف  %0.4برنامج تطوير تكنولوجيات االعالم واالتصا: خصص له  -

 المالي المرصود للبرنامج
يعد أضخم برنامج تنموي يطبق في الجزائر منذ  4102-4101البرنامج الخمااي -3

مليار دوالر امريكي. وقد تم تقايمه الى  477يصل الى  االاتقال: حيث رصد له مبلغ
 برامج  3

من الغالف  %22.23برنامج تحاين ظروف معيشة الاكان وخصص له  -
 المالي المرصود للبرنامج.

من الغالف المالي  %37.24برنامج تطوير الهياكل القاعدية وخصص له   -
 المرصود للبرنامج.

من الغالف المالي  %07.12له  برنامج دعم التنمية االقتصادية وخصص -
 المرصود للبرنامج. 

ما هو منتظر من جملة االصالحات المتوالية هو تحفيز النمو االقتصادي من خال: رفع 
االنفاق االاتثماري الذي يؤدي الى زيادة الطلب الكلي والذي يؤدي بدوره الى ارتفاع 

جاه الطلب الكلي، حيث العرض الكلي. لكن يبقى ذلك مرهونا بمرونة العرض الكلي ت
يفترض أن يكون قطاعي البناء واألشغا: العمومية والصناعة أكثر ااتجابة لذلك، حيث 
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يتطلب التأكد من ذلك تتبع مااهمة القطاعات االقتصادية في الناتج المحلي االجمالي. 
 والجدو: الموالي يوضح ذلك 

في الناتج الجزائرية تطور مساهمة اهم القطاعات االقتصادية (: 10الجدول رقم )

 الجارية باألسعارالداخلي الخام 

 Lesلديوان الوطني لالحصاء)عداد الباحثة باالعتماد على بيانات اإالمصدر: من 
Comptes Nationaux Trimestriels) 

في المتواط  %00.6حيث يتبين من خال: الجدو: ان قطاع الفالحة يااهم بنابة 
 %00.2( يليه قطاع البناء واالشغا: العموميةبنابة متواطة تبلغ 4100-4102)

 .%3.7ضعيفة أماقطاع الصناعة فمتواط نابة مااهمته في الناتج المحلي كانت 
لكن هذا التحليل ال يعطي الصورة الكافية عن اداء مختلف القطاعات حيث يركز على 

 حجم االيرادات المحققة دون اعتبار االاتخدامات المخصصة لها ومدى تفاوتها.
 جدول المدخالت والمخرجات لقياس أداء القطاعات االقتصادية -1-1

الجدو: الذي يوضح أاااا العمليات على  يمكن تعريف جدو: المدخالت والمخرجات انه
الالع والخدمات االنتاجية بالتفصيل مع اهتمام خاص باإلنتاج حيث يبين هيكلة التكاليف 
حاب كل نوع من المنتجات. اذ يقدم لنا هذا الجدو: بتفصيل كبير عن أصل كل منتج 

  2011 2012 2013 2014 2015 المتوسط
 الفالحة 9,7% 10,5% 12,1% 12,2% 14,1% 11,7%
 الماء والطاقة 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,1% 1,0%
 المناجم 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
 الصناعة 5,4% 2,7% 3,0% 3,3% 3,7% 3,6%

 النقل واالتصا: 8,8% 8,8% 10,8% 10,8% 12,1% 10,2%
 عموميةالبناء واالشغا: ال 10,3% 10,4% 11,6% 11,9% 13,5% 11,5%
 الفنادق والمقاهي والمطاعم 1,1% 1,1% 1,3% 1,3% 1,5% 1,3%
 الخدمات  2,3% 2,2% 2,5% 2,6% 3,0% 2,5%
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شكل لميزانية  واتجاهه وفي هذا الصدد يمكننا القو: أن جدو: المدخالت والمخرجات هو
 .(4)و الماتوردة(أمفصلة )حاب النواتج( لموارد وااتخدامات الوطن من الالع )المنتجة 

، (5)4102ة وخال: هذه الدرااة انتطرق إلى جدو: المدخالت والمخرجات لانة نموذجي
باعتباره اداة لعرض أهم التبادالت بين الوحدات االقتصادية، ولعرض المعطيات التي 

ا من أجل ااتعمالها لتقييم األداء القطاعي لالقتصاد الجزائري ومن ثم تحتوي عليه
 المقارنة بين ماتويات كفاءتها في دفع عجلة النمو.

يامح لنا جدو: المدخالت والمخرجات بتوضيح وعرض مختلف االاتخدامات والموارد 
نااق من للوحدات االقتصادية والقطاعات اإلنتاجية، وذلك في إطار محاابي مترابط ومت

حيث تااوي مجموع االاتخدامات والموارد لكل حااب، ويحتوي جدو: المدخالت 
على عدة حاابات عبر األاطر واألعمدة، وتم  4102والمخرجات للجزائر في انة 

 تقايمها إلى عدة أقاام كما يلي 
 حاابا كما يلي  08وتضم حاابات الفروع اإلنتاجية، وعددها  أ. القطاعات االقتصادية:

قطاع الفالحة، قطاع الماء والطاقة، قطاع المحروقات، قطاع الخدمات واألشغا: 
العمومية البترولية، قطاع الصناعات المعدنية، قطاع مواد البناء، قطاع البناء واألشغا: 
العمومية، قطاع المناجم، قطاع المواد الكيميائية والبالاتيكية، قطاع الصناعة الفالحية 

ايج، قطاع الجلود واألحذية، قطاع الخشب والورق، صناعات أخرى، الغذائية، قطاع الن
قطاع النقل واالتصا:، قطاع الفنادق المقاهي والمطاعم، قطاع الخدمات المقدمة 

 للمؤااات؛ قطاع الخدمات المقدمة للعائالت.
وتضم حاابات المنتجات للالع والخدمات التي تنتجها القطاعات الاابق ب. المنتجات: 

 حاابا. 08لذلك فهي تضم  ذكرها،
يمثل هذا الحااب تراكم رأس الما:، وهو يعبر عن االاتثمار من خال:  ج. التراكم:

 العمود، واالدخار من خال: الاطر في المصفوفة.
يتااوى مجموع االاتخدامات ومجموع الموارد لكل حااب، وبذلك يكون د. المجموع: 
 الجدو: متوازنا.
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يمكن رصد أداء كل قطاع في  4102ت والمخرجات لانة وانطالقا من جدو: المدخال
االقتصاد، حيث يبين الشكل الموالي التوزيع القطاعي الاتخدامات القطاعات االقتصادية 

 خارج قطاع المحروقات وللقيمة المضافة المحققة لكل منها 
هم القطاعات عي الستخدامات والقيمة المضافة أل(: التوزيع القطا2الشكل رقم )

 1220القتصادية لسنة ا

 

 Tableauعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الديوان الوطني لالحصاء)إالمصدر: من 
des Entrées-Sorties) 

حيث يبين هذا الشكل ان بعضا من القطاعات ااتخداماته ضئيلة لكن مواردها عالية، 
 على غرار قطاع المناجم، بينما نالحظ العكس في قطاع الصناعة.

تي تؤدي بشكل فعا: من اعد هذا الشكل على التعرف على التمييز بين القطاعات الويا
مر الذي ياتوجب توظيف أحد االااليب الكمية لقياس كفاءة تلك القطاعات غيرها، األ
 وترتيبها. 

 أسلوب التحليل التطويقي للبيانات-3
 مفهوم التحليل التطويقي للبيانات -2.3

األكثر شيوعا والماتخدمة في تحليل كفاءة المنظمات  يعتبر من بين أهم األااليب
فهناك من ياتخدم  Data Envelopment Analysisالحكومية، لقد اختلفت ترجمة 
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أالوب التحليل التطويقي للبيانات وهناك من يطلق عليه تامية تحليل مغلف البيانات 
لبيانات لتقييم (، وهو نهج جديد نابيا ياتخدم توجيه اDEAولالختصار يرمز له بـ )

الكفاءة التقنية لمجموعة من الكيانات المتماثلة أو وحدات صنع القرار، كما أن هذا 
األالوب يندرج ضمن طرق بحوث العمليات، وبتعبير أكثر دقة فهو يرتبط ارتباطا وثيقا 

Charnes-إلى  DEA. يعود فضل بناء أالوب (6)بأااليب البرمجة الرياضية الخطية
Cooper-Rhodes تقدير الكفاءة الفنية للمدارس التي تشمل مجموعة من المدخالت ،

 .(7)ومجموعة من المخرجات بدون توفر معلومات عن أاعارها
التطويقي للبيانات فيعود إلى كون  أما ابب تامية هذا األالوب باام التحليل

ية غير الوحدات ذات الكفاءة اإلدارية تكون في المقدمة وتطوق )تغلف( الوحدات اإلدار 
و ياتخدم أالوب التحليل  ،(8)الكفؤة، وعليه يتم تحليل البيانات التي تغلفها الوحدات الكفؤة

-Decision"التطويقي للبيانات إليجاد الكفاءة النابية لمجموعة من وحدات اتخاذ القرار
Making Units" "DMUs" و التي تاتعمل عددا من المدخالت و المخرجات، بقامة ،

جات على مجموع المدخالت لكل وحدة، و يتم مقارنة هذه النابة مع مجموع المخر 
ذا حصلت وحدة ما على أحان نابة كفاءة فإنها تمثل "حدودا كفؤة".  الوحدات األخرى، وا 

و الذي يمثل الكفاءة الكاملة، ( 2)حيث تحصر قيم مؤشر الكفاءة للوحدة بين القيمة واحد 
ويوضح الشكل الموالي هذا  .(9)م الكفاءة الكاملةو الذي يمثل عد (2)و بين القيمة صفر 

  (10)المفهوم
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 و  مجموعة من وحدات اتخاذ القرار تنتج المنتجين  (21الشكل )و يمثل 
و   و يظهر مجا: اإلنتاج الممكن بين المحورين ، xبااتعما: المدخل 

، حيث تعتبر هذه األخيرة B-E-F-Gود الكفؤة المكونة من الوحدات و الحد، 
التي ال تحان ااتخدام مدخالتها  D-C-Aذات كفاءة إنتاجية كاملة بالمقارنة بالنقاط 

المتاحة، و يتم حااب كفاءة هذه األخيرة بالمقارنة مع الحدود الكفؤة، كأن نحاب كفاءة 
، و 1.62فتكون النتيجة  على الشعاع  عن طريق قامة الشعاع  Aالوحدة 

دون المااس  % 42يعني أن الوحدة هذه يمكنها أن تزيد من مخرجاتها بنابة 
 .Dو C بالمدخالت، وهكذا يتم قياس و تحاين الكفاءة بالنابة لـ 

تمثل أي كيان يقوم بتحويل المدخالت  DMUفإن وحدة القرار  DEAحاب طريقة 
جات وقد تختلف هذه الوحدات باختالف مجاالت الدرااة فيمكن أن تكون  بنوك، الى مخر 

مؤااات، الماتشفيات، الجامعات، ...إلخ. فبهذا فمفهوم وحدة اتخاذ القرار وااع، بشرط 
 .(11)درجة معينة من الحرية اإلدارية في اتخاذ القرارات DMUأن تمتلك كل 

نظرا (، Benchmarkالمرجعية )كأحان وايلة للمقارنة  DEAو يصنف أالوب 
لتميزه بتحديد أحان الوحدات النظيرة بالنابة للوحدات غير الكفؤة، باالعتماد على 
مدخالت و مخرجات متعددة، ال يتطلب قياس الكفاءة بهذا األالوب توفر معلومات عن 
أاعار المدخالت أو المخرجات، ال يتطلب أن تكون المدخالت و المخرجات من نفس 

ليس  ،التركيز على كل وحدات اتخاذ القرار و ليس على متواط العينةالقياس، وحدة 
يرضي معايير العدالة  ،هناك تقييد في ااتعما: شكل معين من أشكا: دوا: اإلنتاج

 .(12)الصارمة في التقييم النابي لكل وحدة قرار
 نماذج التحليل التطويقي للبيانات -1.3

 شهر تلك النماذج أ( ومن DEA)تم تطوير عدد كير من النماذج لـ 
 Constant Return to Scale (CRS )نموذج عوائد الحجم الثابتة  -أ

  وتتم صياغة النموذج الرياضي ألالوب التحليل التطويقي للبيانات على النحو التالي 
 ي :النموذج الكسر -
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 CRS، و التي تفترض عوائد الحجم الثابتة DEAإن الصيغة النمطية ألالوب 
(Constant Return To Scale مبنية على ) مبدأ تمثيل الكفاءة الجيدة في المدخالت

األقل و المخرجات األكبر، و ليس من الضروري أن تتطابق وحدات القياس اواء في 
   .(13)المدخالت أو المخرجات )قيم نقدية، عدد أشخاص، أمتار،...إلخ(

ن الوحدات المقيمة تعمل و الذي يفترض بأ CRSوتتم الصياغة الرياضية لنموذج 
  (14)( على النحو التاليCRSفي ظل فرضية اقتصاديات الحجم الثابتة )

 
 
 

 
 

j( عدد وحدات اتخاذ القرار  DMU التي يتم مقارنتها ببعضها البعض في أالوب )(DEA). 
 .j  وحدة اتخاذ القرار رقم  

 .(DEA)ييم بأالوب   مؤشر الكفاءة للوحدة تحت التق 
 .jالقرار  اتخاذالمنتج من قبل وحدة    قيمة المخرج 

 .jالقرار  اتخاذالماتعمل من قبل وحدة  قيمة المدخل   
 (.DMU  عدد المخرجات المنتجة من قبل كل وحدة اتخاذ قرار )

 (.DMUعدد المدخالت الماتعملة من قبل كل وحدة اتخاذ قرار )  
 %011ليبلغ درجة الكفاءة  ( للمخرجDEAالمعامل أو الوزن المخصص من قبل )  
 %011ليبلغ درجة الكفاءة  ( للمدخلDEAالمعامل أو الوزن المخصص من قبل )  

 تهدف إلى تعظيم مؤشر الكفاءة (2)في الصيغة الرياضية لة الهدف المذكورة وتكون دا
 تحت قيد أن أي وحدة قرار ذات مجموعة المعامالت ،بالنابة لوحدة اتخاذ القرار

(، التي %011) 0 تفوق أي وحدة قرار القيمة الالمقيمة مع بقيت الوحدات يجب أ و
ذا كانت قيمة تعني الكفاءة الكاملة. أقل من  DMUالقرار المقيمة  اتخاذلوحدة  وا 
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تعني بأن هذه الوحدة غير كفؤة، أي توجـد وحدة أخرى من هذه المجموعة من  011%
نفس ما تاتخدمه وحدة القرار هذه غير الكفؤة  وحدات اتخاذ القرار المقيمة تاتخدم أقل أو

 .(15)و لكن بإنتاج أكبر
 DEAالصيغة الخطية ألسلوب  -

لكن ااتعما: دالة الهدف ككار اوف يعطينا ما ال نهاية من الحلو:، لذلك نكتفي 
بوضع المخرجات التي يجب تعظيمها في دالة الهدف وتحويل مقام دالة الهدف الاابقة 

  (16)هو ما تم تمثيله بالصيغة التالية، و 2 كقيد يااوي القيمة

 
  (17)القيود( تحت θيقوم هذا النموذج بتعظيم قيم )

أن تكون قيم المخرجات المرجحة الوحدات االخرى أكبر من او يااوي قيم  •
 مخرجات الوحدة المراد قياس كفاءتها

م أن تكون القيم المرجحة لمدخالت الوحدات االخرى أقل من او تااوي قي •
 مدخالت الوحدة المراد قياس كفاءتها.

 ( متجه يعبر عن قيمة اوزان المدخالت أو المخرجات في المفردات.4تمثل ) •
 ( إذا توفر الشرطان التاليان CRSوتعتبر وحدة اتخاذ القرار كفؤة وفق نموذج )

 أن تكون قيمة دالة الهدف تااوي الواحد. •
 صفرا. أن تكون قيم المتغيرات الصورية تااوي  •

 ( والتحرك نحو الكفاءة:Peer Unitsالوحدات المرجعية )
( Өتعرف الوحدة المرجعية للوحدة غير الكفؤة اعتمادا على الحل االمثل للوحدة )

 { {Eo = j | j > 0( بالعالقة Eoالذي يتم الحصو: عليه، وتعرف الوحدة المرجعية )
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لحل االمثل للوحدة تعتبر وحدة وهذا يعني ان أي وحدة تظهر بقيمة موجبة لـ )( في ا
مرجعية لتلك الوحدة. ويتم تحاين الوحدات غير الكفؤة لتحقق الكفاءة الكاملة بااتخدام 

 الوحدات المرجعية لها، ويتم تحقيق الكفاءة للوحدة غير الكفؤة على النحو التالي 

 

 

 (BCCنموذج )-ب
ر تطويرا ( ويعتبBanker,Charnes  and  Cooperالذي صاغه كل من )

 Variable Return( يامى هذا النموذج بنموذج التغير في غلة الحجم )CRSلنموذج )
to Scale(VRS وهو يميز بين نوعين من الكفاءة الفنية وكفاءة الحجم، ويتميز على ،))

( بأنه يعطي تقدير الكفاءة  بموجب حجم العمليات المعمو: بها في وحدة CRSنموذج )
ق هذا النموذج الى اقتصاديات الحجم التي هي من المبدئ اتخاذ القرار، ويتطر 

االقتصادية حيث يحدد نابة امكانية وجود عائد غلة )متزايد او متناقص او ثابت( بالنابة 
للزيادة في مدخالت وحدة اتخاذ القرار كما يحدد حجم االنتاج األمثل الذي تكون عنده 

 كفاءة الحجم تااوي الواحد.
 (  BCCلتالية توضح نموذج )والبرمجة الخطية ا

 في حالة تدنية المدخالت )التوجيه االدخالي(
 

 

 

 
 

 والنموذج الثنائي من هذه البرمجة الخطية يكون على الشكل التالي 
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 ويااوي النموذج الكاري التالي 

 

 

 
( الذي هو متغير U0في التغير الحر ) CRS & BCCيكمن االختالف بين النموذجين 
 (CRSالذي ال يظهر ايضا في نموذج ) النموذج الثنائي ويرتبط مع القيد 

 ( والتحرك نحو الكفاءة:  Units Peerالوحدات المرجعية ) 
( θBتعرف الوحدة المرجعية للوحدة غير الكفؤة اعتمادا على الحل االمثل للوحدة )

 { Eo = j | j > 0بالعالقة  (Eoالذي يتم الحصو: عليه، وتعرف الوحدة المرجعية )
وهذا يعني ان أي وحدة تظهر بقيمة موجبة لـ)( في الحل االمثل للوحدة تعتبر وحدة 
مرجعية لتلك الوحدة، ويتم تحاين الوحدات غير الكفؤة لتحقق الكفاءة الكاملة بااتخدام 

 الي الوحدات المرجعية لها، ويتم تحقيق الكفاءة للوحدة غير الكفؤة على النحو الت
 (Retun to Scaleالعائد على الحجم ) -

تعتبر اقتصاديات الحجم من المبادئ االقتصادية الهامة، ويتم التعامل مع دالة 
االنتاج واالنتاج الحدي والمتواط، والنهاية العظمى لدالة االنتاج )نقطة االرتداد( حيث 

(، Most Productive Scale Sizeيكون العائد على الحجم في اعلى ماتوياته )
( في االعتبار التفاوت في الكفاءة الناتج عن ماتوى االنتاج الذي BCCويأخذ نموذج )
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 &CRSتعمل فيه الوحدة حيث يفترض عدم ثبات الغلة ويمكن ااتخدام النموذجين معا )
BCC لتحديد نطاق الكفاءة الفنية وكفاءة الحجم مع تحديد نوع العائد، ويتم تحديد نوع )

 . (18)(0Uالعائد بقيمة )
واتخدم النموذجان معا في تحديد الكفاءة الفنية البحتة والتي تنتج عن عمليات 
الوحدة نفاها، وكفاءة الحجم والتي تعبر عن اقتصاديات الحجم المحققة في الماتوى 

 الذي تكون فيه الوحدة. حيث يمكن حااب كفاءة الحجم بالعالقة التالية 

 
 (BCCحتة الكفاءة وفق نموذج )بينما تااوي الكفاءة الفنية الب

 بحيث يعوض المعامل  DEAو يلعب البرنامج الثنائي دور جد مهم في أالوب 
و عندما يحو: البرنامج إلى صيغة الثنائية  (19)،و       كل من المعامالت 

 يصبح كما يلي 

Min  

s.c. 

        i = 1,2,…, m;          (a) 

          r = 1,2,…, s;           (b) 

  0                           j = 1,2,…, n;           (c) 

أن تكون القيم المرجحة  (a)ية  تحت القيود التال يقوم برنامج الثنائية بتدنية قيمة 
(، πلمدخالت الوحدات األخرى أقل أو يااوي قيم مدخالت الوحدة المراد قياس كفاءتها )

(b)  أن تكون القيم المرجحة لمخرجات الوحدات األخرى أكبر أو يااوي قيم مخرجات
المضروب في  عن قيمة أو المعامل تعبر  (c)(، πالوحدة المراد قياس كفاءتها )

 .(20)(%011المدخالت أو المخرجات للوحدات غير الكفؤة لتصبح وحدات كفؤة )
 البيانات اإلحصائية وطريقة التقدير-0

لتحديد الكفاءة الفنية للقطاعات االقتصادية الجزائرية تم تحديد المدخالت للنموذج وكذلك 
ي استخدامات كل مدخل واحد وهو اجمالفقد اقتصر عدد المدخالت على  المخرجات.
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المخرجات فقد بلغ اثنين هما: اجمالي القيمة المضافة لكل قطاع ، أما عدد قطاع
 & CRSوتم ااتخدام نموذج تدنية المدخالت )والتوزيع القطاعي للناتج الداخلي الخام. 

BCC( في نموذجي )Oriented Model  وتم ااتخدام النموذجين معا لتحديد الكفاءة
 إلى الكفاءة الفنية البحتة، وكفاءة الحجم. الفنية التي تنقام

وقد تم الحصو: على البيانات انطالقا من جدو: المدخالت والمخرجات الجزائري لانة 
وقد تم الغاء قطاع المحروقات وقطاع الخدمات واالشغا: العمومية البترولية، وقد  4102

 قطاعا المتبقية. 07اجريت الدرااة على 
ات االقتصادية المختارة تم االعتماد على التطبيق الجاهز "النظم ألجل قياس كفاءة الوحد

والمتخصص في حل ماائل البرمجة ( االصدار الثالث، SIADالمتكاملة في دعم القرار )
 .DEAالمتعددة المعايير، وماائل أالوب 

 النتائج والتحليل-5
 CRSتة عوائد الحجم الثابوبااتعما: نموذج  SIADبناء على مخرجات برنامج   

(Constant Return To Scale)  إلى النتائج التالية تم التوصل 
 (CRS(. مؤشرات الكفاءة الفنية للوحدات االقتصادية )وفق 21الجدول رقم )     

 الوحدات المرجعية مستوى الكفاءة الكفاءة الفنية الوحدة االقتصادية رقم الوحدة
 / كفاءة كاملة 1,000000 المناجم 3

 المناجم كفاءة متوسطة 0,540140 ات المقدمة للمؤسساتالخدم 15
 المناجم 0,520609 الخدمات المقدمة للعائالت 16
 المناجم 0,511208 الجلود واالحذية 10
 المناجم 0,509666 الصناعة الفالحية الغذائية 8
 المناجم 0,500095 الفالحة 1
 المناجم كفاءة ضعيفة 0,496806 الماء والطاقة 2

 المناجم 0,492875 الخشب والورق  11
 المناجم 0,489839 البناء واالشغال العمومية 6

 المناجم 0,477570 النقل واالتصال 13
 المناجم 0,391953 النسيج 9
 المناجم 0,388977 المواد الكيميائية والبالستيكية 7
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 المناجم 0,333427 الفنادق والمقاهي والمطاعم 14
 المناجم 0,319085 ات المعدنيةالصناع 4

كفاءة جد  0,153161 صناعات أخرى  12
 ضعيفة

 المناجم
 المناجم 0,000046 مواد البناء 5

 .SIADالمصدر: اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج       
لجدو:  وحدة المكونة 07تظهر نتائج الكفاءة الفنية ان وحدة اقتصادية واحدة من بين 

يتصف بدرجة الكفاءة الكاملة وهو قطاع المناجم كما  (4102الت والمخرجات )المخ
ات المقدمة للعائالت، الجلود صنف كل من الخدمات المقدمة للمؤااات، الخدم

 حذية، الصناعة الفالحية الغذائية والفالحة كقطاعات متواطة الكفاءة واأل
الورق، البناء واالشغا: وقد صنفت القطاعات التالية  الماء والطاقة، الخشب و 

العمومية، النقل واالتصا:، النايج، المواد الكيميائية والبالاتيكية، الفنادق والمقاهي 
وقد اعتبر كل . والمطاعم والصناعات المعدنية في خانة القطاعات ذات الكفاءة الضعيفة

 من قطاع الصناعات االخرى وكذلك مواد البناء بان لهما كفاءة جد ضعيفة.
لب القطاعات ذات الكفاءة المتواطة مجهودات لبلوغ درجة الكفاءة الكاملة، بينما تتطو 

يصعب على القطاعات ذات الكفاءة الضعيفة بلوغ درجة الكفاءة الكاملة في المدى 
 القصير.

وبحصر مكونات قطاع الصناعة من الوحدات االقتصادية المكونة لقطاع الصناعة 
ء، المواد الكيميائية والبالاتيكية، الصناعة الفالحية )الصناعات المعدنية، مواد البنا

الغذائية، النايج، الجلود واالحذية، الخشب والورق، صناعات أخرى( وجمع كل من 
مواردها وااتخداماتها وكذلك الشأن بالنابة لقطاع الخدمات )الخدمات المقدمة للمؤااات 

ة البحتة تعطى كما في الجدو: والخدمات المقدمة للعائالت(، فإن درجة الكفاءة الفني
 التالي 
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 (. مؤشرات الكفاءة الفنية للقطاعات االقتصادية23الجدول رقم )
 القطاعات المرجعية مستوى الكفاءة الكفاءة الفنية القطاع رقم القطاع

 / الكفاءة الكاملة 1,0000000 المناجم 3
كفاءة جد  0,0578080 الخدمات  8

 ضعيفة
 المناجم

 المناجم 0,0096880 الفالحة 1
 المناجم 0,0069230 الماء والطاقة 2
 المناجم 0,0040760 الصناعة 5
 المناجم 0,0023230 الفنادق والمقاهي والمطاعم 7
 المناجم 0,0005220 البناء واالشغال العمومية 4
 المناجم 0,0001230 النقل واالتصال 6

 .SIADلى مخرجات برنامج المصدر: اعداد الباحثة باالعتماد ع      
أما إذا نظرنا إلى درجة الكفاءة المتواطة لجميع قطاعات فإنها تظهر بدرجة كفاءة 

، وعليه فإننا نصفها بأنها ضعيفة الكفاءة، وتجدر االشارة هنا الى %03.20تقدر بـ 
حو:  أكثرالتباعد في ماتويات الكفاءة بين تلك القطاعات االمر الذي ياتدعي تفصيال 

 مقارنة على هذا الماتوى.ال
 النتائج التالية  فقد اعطى BCCنموذج أما 

 (. مؤشرات الكفاءة الفنية البحتة للوحدات االقتصادية20الجدول رقم )
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 .SIADعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج إالمصدر: 

ة المكونة وحد 07تظهر نتائج الكفاءة الفنية البحتة ان وحدة اقتصادية واحدة من بين 
. وهو قطاع المناجم يتصف بدرجة الكفاءة الكاملة( 4102لجدو: المخالت والمخرجات )

اما قطاع الخشب والورق فله كفاءة مقبولة، كما صنف كل من النقل واالتصا:، الجلود 
واالحذية، الخدمات المقدمة للمؤااات، الماء والطاقة، البناء واالشغا: العمومية، 

عات متواطة الكفاءة. كما صنفت القطاعات التالية  الخدمات صناعات أخرى كقطا
 المقدمة للعائالت، الصناعة الفالحية الغذائية، النايج كقطاعات ذات الكفاءة الضعيفة.

وقد اعتبر كل من قطاع الفنادق والمقاهي والمطاعم، الفالحة، المواد الكيميائية 
بان لها كفاءة جد ضعيفة. حيث تتطلب والبالاتيكية، الصناعات المعدنية، مواد البناء 

القطاعات منقوصة الكفاءة زيادة قليلة في المدخالت لزيادة المدخالت باعتبار انها في 
 مرحلة تزايد الغلة.
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وبحصر مكونات قطاع الصناعة من الوحدات االقتصادية المكونة لقطاع الصناعة 
لبالاتيكية، الصناعة الفالحية )الصناعات المعدنية، مواد البناء، المواد الكيميائية وا

( وجمع كل من خشب والورق، صناعات أخرى الغذائية، النايج، الجلود واالحذية، ال
مواردها وااتخداماتها وكذلك الشأن بالنابة لقطاع الخدمات )الخدمات المقدمة للمؤااات 

جدو: والخدمات المقدمة للعائالت(، فإن درجة الكفاءة الفنية البحتة تعطى كما في ال
 التالي 

 (. مؤشرات الكفاءة الفنية البحتة للقطاعات25الجدول رقم )
الكفاءة الفنية  القطاع رقم القطاع

 البحتة
 القطاعات المرجعية مستوى الكفاءة

 / الكفاءة الكاملة 1,000000 المناجم 3
 / 1,000000 النقل واالتصال 6
 / 1,000000 الفنادق والمقاهي والمطاعم 7
الفنادق والمقاهي  كفاءة مقبولة 0,952699 ء والطاقةالما 2

 والمطاعم
كفاءة جد  0,125826 الخدمات  8

 ضعيفة
 المناجم

الفنادق والمقاهي  0,089102 البناء واالشغال العمومية 4
 المناجم-والمطاعم

الفنادق والمقاهي  0,074971 الفالحة 1
 والمطاعم

 النقل واالتصال 0,021076 الصناعة 5
 .SIADالمصدر: اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 

ما يمكن مالحظته هو كفاءة القطاعات في نموذج الكفاءة الفنية بالتوجيه اإلدخالي 
تختلف عن ماتواها في نموذج الكفاءة الفنية البحتة )عوائد الحجم المتغيرة( لنفس 

 التوجيه.
ويعني ذلك انه يمكن التواع  %04.27حيث بلغ مؤشر الكفاءة في قطاع الخدمات 

 لبلوغ الكفاءة الكاملة. %76.24بنابة 
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ما يمكن ااتنتاجه عن قطاعات الخدمات، البناء واالشغا: العمومية، الفالحة  
 والصناعة أنها تمر بمرحلة غلة الحجم المتزايدة ومن هنا فإن زيادة قليلة في المدخالت.

ذو التوجيه  BCCو  اإلدخاليذو التوجيه CRSبنموذجي  DEAوتقترح نتائج أالوب 
امكانية حااب غلة الحجم بالنابة للقطاعات االقتصادية، والتي يمكن من  اإلدخالي

خاللها تحديد فترات الغلة بالنابة للقطاعات التي لم تحقق درجة الكفاءة الكاملة، ويمكن 
 توضيح ذلك من خال: الجدو: التالي 

 فاءة الفنية والكفاءة الفنية البحتة(: مستويات الك26الجدول رقم )
 كفاءة الحجم الكفاءة الفنية البحتة الكفاءة الفنية القطاع 
 0,129223 0,074971 0,009688 الفالحة 1
 0,007266 0,952699 0,006923 الماء والطاقة 2
 1,000000 1,000000 1,000000 المناجم 3
 0,005858 0,089102 0,000522 البناء واالشغال العمومية 4
 0,193395 0,021076 0,004076 الصناعة 5
 0,000123 1,000000 0,000123 النقل واالتصال 6
 0,002323 1,000000 0,002323 الفنادق والمقاهي والمطاعم 7
 0,459428 0,125826 0,057808 الخدمات  8

  (25( و )23المصدر: اعداد الباحثة انطالقا من الجدول رقم )
( تأكيد على ان جميع القطاعات عدا قطاع المناجم لم تصل 17: رقم )وفي الجدو 

 بعد الى تحقيق كفاءة مقبولة او كاملة، اضافة الى التفاوت الكبير في قيم غلة الحجم.
ذو التوجيه CRSعموما من خال: نتائج أالوب التحليل التطويقي للبيانات بنموذجي 

ا القو: بأن القطاعات التي حققت الكفاءة ، يمكنناإلدخاليذو التوجيه  BCCو اإلدخالي
التامة في كال النموذجين تعتبر وحدات مرجعية لباقي القطاعات االقتصادية غير الكفؤة، 
وفي حالة رغبة باقي القطاعات في تحقيق الكفاءة التامة يتوجب عليها إجراء تحاينات 

الفائضة ومعالجة بناب مئوية محددة حتى تصبح كفؤة من خال: التحكم في المدخالت 
 المخرجات الراكدة.
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 خالصة واستنتاجات-6
اعتمدت هذه الدرااة على تطبيق أحد اااليب البرمجة الخطية وهو التحليل        

(، لتحديد كفاءة القطاعات االقتصادية بااتثناء قطاع DEAالتطويقي للبيانات )
ئد الحجم الثابتة ونموذج ، وذلك بااتخدام نموذج عوا4102المحروقات في الجزائر لانة 

عوائد الحجم المتغيرة بهدف تحديد الكفاءة الفنية في نموذج تدنية المدخالت، بااتخدام 
 مدخل يمثل مجموع ااتخدامات كل قطاع.

ومن خال: محاولتنا تقدير الكفاءة الفنية لقطاعات االقتصاد الجزائري يمكن أن نخلص 
 إلى جملة النتائج التالية 

لكفاءة الفنية ان قطاع المناجم يتصف بدرجة الكفاءة الكاملة وهو تافر نتائج ا -
الوحيد، كما صنف كل من الخدمات المقدمة للمؤااات، الخدمات المقدمة 
للعائالت، الجلود واالحذية، الصناعة الفالحية الغذائية والفالحة كقطاعات 

اء واالشغا: متواطة الكفاءة، أما قطاعات  الماء والطاقة، الخشب والورق، البن
العمومية، النقل واالتصا:، النايج، المواد الكيميائية والبالاتيكية، الفنادق 
والمقاهي والمطاعم والصناعات المعدنية فصنفت في خانة القطاعات ذات 
الكفاءة الضعيفة. أما قطاع الصناعات االخرى وكذلك مواد البناء فلهما كفاءة 

 جد ضعيفة.
ءة المتواطة مجهودات لبلوغ درجة الكفاءة الكاملة، تتطلب القطاعات ذات الكفا -

بينما يصعب على القطاعات ذات الكفاءة الضعيفة بلوغ درجة الكفاءة الكاملة 
 في المدى القصير.

بلغت درجة الكفاءة المتواطة لجميع قطاعات فإنها تظهر بدرجة كفاءة تقدر بـ  -
قطاعات راكدة وال بد  ، وعليه فإننا نصفها بأنها ضعيفة الكفاءة، فهي03.20%

 من تحريكها.   
تختلف كفاءة القطاعات في نموذج الكفاءة الفنية بالتوجيه اإلدخالي تختلف عن  -

 ماتواها في نموذج الكفاءة الفنية البحتة )عوائد الحجم المتغيرة( لنفس التوجيه.
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قطاعات الخدمات، البناء واالشغا: العمومية، الفالحة والصناعة بمرحلة تمر  -
ة الحجم المتزايدة ومن هنا فإنها تتطلب زيادة قليلة في المدخالت للحصو: غل

 على مخرجات عالية القيمة.
ذو التوجيه CRSمن خال: نتائج أالوب التحليل التطويقي للبيانات بنموذجي  -

، يمكننا القو: بأن قطاع المناجم هو اإلدخاليذو التوجيه  BCCو اإلدخالي
فاءة التامة في كال النموذجين فهو بذلك يعتبرها القطاع الوحيد الذي حقق الك

 وحدات مرجعية لباقي القطاعات االقتصادية غير الكفؤة.
 الهوامش والمراجع المعتمدة:

                                                           

لمزيد من التفاصيل راجع  بدعيدة عبد هللا، التجربة الجزائرية في اإلصالحات  (1)
االقتصادية، مقا: في بحوث الندوة الفكرية التي نظمها المركز الوطني للدرااات 

فبراير، ز درااات الوحدة العربية بيروت، والتحاليل الخاصة بالتخطيط الجزائر، مرك
0888. 

(2) Ahmed Benbitour, L’Algérie au Troisième Millénaire, Defis et 

Potentialités, éditions MARINOOR. Algérie, 1998 P62. 

نبيل بوفليح، درااة تقييمية لايااة االنعاش االقتصادي المطبقة في الجزائر في ( 3)
 01-4، ص 04، مجلة ابحاث اقتصادية جامعة باكرة العدد 4101-4111الفترة 

 بتصرف(.)
عبد المجيد قدي وقادة أقاام، المحاابة الوطنية، ديوان المطبوعات الجامعية، ( 4)

 .067، ص 4114
 خر جدو: تم االفصاح عنه من طرف الديوان الوطني لإلحصاء.آهو  (5)
ايمان ببة والياس بن اااي، تطبيق أالوب التحليل التطويقي للبيانات في قياس ( 6)

درااة  ،ات التعليم العالي الجزائرية في ظل إدارة التغييرالكفاءة النابية لمؤاا
، مجلة اداء المؤااات مؤااات التعليم العالي الجزائريةتطبيقية على تشكيلة من 

 . 87، ص 4102، 7الجزائرية، العدد
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خالد بن منصور الشعيبي، ااتخدام أالوب تحليل مغلف البيانات في قياس الكفاءة  (7)
دارية بالتطبيق على الصناعات الكيماوية والمنتجات البالاتيكية النابية للوحدات اإل

بمحافظة جدة بالمملكة العربية الاعودية، مجلة العلوم اإلدارية، جامعة الملك اعود، 
 .307، ص. 4112الرياض، المملكة العربية الاعودية، 

 .307خالد بن منصور الشعيبي، مرجع الاابق، ص. ( 8)
(9) Quey-Jen Yeh, The Application of Data Envelopment Analysis 

in Conjunction with Financial Ratios for Bank Performance 

Evaluation, Journal of the O. Research Society, Vol. 47, №. 8, 

Aug., 1996, p. 981. 

يواف صوار وعبد الكريم منصوري، تحديد االقتصاديات المرجعية في مجا: ( 10)
درااة حالة  -(DEAنمية الماتدامة بااتخدام أالوب التحليل التطويقي للبيانات )الت

ااتراتيجية الحكومة ” االقتصاديات العربية ، مداخلة مقدمة للملتقـى الدولي حـــو: 
، مخبر االاتراتيجيات والايااات “للقضاء على البطالة و تحقيق التنمية الماتدامة 

 .2، ص 4100نوفمبر  07-02عة المايلة،  االقتصادية في الجزائر، جام
(11) W. W. Cooper, L. M. Seiford, Kaoru Tone, Data Envelopment 

Analysis, 2end ed. Springer Science + Business Media, USA. 

2007. p. 22. 

 .2يواف صوار وعبد الكريم منصوري، مرجع ابق ذكره، ص  (12)
(13) W. W. Cooper, L. M. Seiford, Kaoru Tone, Data Envelopment 

Analysis ,Op. Cit., p. 22. 

 .6صوار يواف وعبد الكريم منصوري، مرجع ابق ذكره، ص  (14)
 .7المرجع نفاه، ص ( 15)

(16) Othman Joumady, Efficacité Et Productivité Des Banques Au 

Maroc Durant La Période De Libéralisation Financière : 1990-

1996, 17èmes Journées Internationales d'Economie Monétaire Et 

Bancaire, Lisbonne, Portugal, 7-9 Juin 2000, p. 14. 

( كفاءة البنوك DEAعبد القادر محمد احمد عبد هللا وحمد عمر محمد طاهر، )( 17)
 الانوي  التجارية العاملة بالاودان بااتخدام التحليل التطويقي للبيانات، المؤتمر
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