
 1023الثالث العدد                                          رللة آفاق اقتصادية                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

78 

 

 داء الفني للمصرف الزراعي في ليبيا باستخذام نمورج ال معلميقياس اآل

 (5000-5008خالل الفترة )

 

 

أ. أم العز ابراهيم محفوظ د. سعيد يوسف خيري
 قسم االقتصاد الزراعي 

 جامعة طرابمس/ كمية الزراعة
 قسم االقتصاد الزراعي

 كمية الزراعة/ جامعة سبها
said_67@yahoo.com  

 

 

Abstract 

The main purpose of this study is to evaluate technical  performance of 

Agricultural Bank in Libya using data envelopment analysis (DEA). 

Constant return to scale (CRS) and variable return to scale (VRS) are 

used in order to measure the relative efficiency . This study used data 

from the Agricultural Bank  during the period (2005-2010). The results 

showed  that , (CRS) only in the first year is efficient, whereas  the 

other areas suffer from inefficient .In regard (VRS), the results are 

showed the north and east area Achieved efficient in the first, second, 

third and fifth years respectively, but the south area Achieved efficient 

in the first, fifth, and sixth years .   
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يف تطور اسواق راس ادلال  تعد ادلصارف الزراعية احدى ادلصارف ادلهمة اليت تلعب دورا رئيسيا
والتمويل ،ودلا ذلا دور يف التقليل من الفقر وحتسٌن ادلستوى ادلعيشي للمقرتضٌن واسرىم ومن مث 
اسهامها يف التنمية الزراعية بشكل خاص والتنمية االقتصادية بشكل عام وذلك يف حال ما 

 استخدمت القروض بطريقة صحيحة ويف االغراض ادلعدة من اجلها .

 ليبيا يشرف مصرف ليبيا ادلرززي عل  يمي  ادلصارف الحملية ، ويعد ادلصرف الزراعي احدىا ، ويف
حتت مسم  البنك  2624، وباشر اعمالو سنة  2622حيث انشئ ادلصرف الزراعي يف ليبيا سنة 

الزراعي الوطين برأس مال بلغ حوايل مليون دينار لييب . ولقد عانت ادلؤسسات ادلالية عموما 
دلصرف الزراعي عل  وجو اخلصوص صعوبات متزايدة خاصة يف الدول النامية ومن مث اصبح من وا

الضروري دراسة وتقييم زفاءة ادلصارف دلنافسة ادلواجهة ادلتزايدة يف اجملال ادلصريف . تتمثل مشكلة 
 الدراسة يف ان ادلصرف الزراعي يعاين من مشكلة امتناع ادلقرتضٌن عن تسديد ما عليهم من
قروض باإلضافة اىل عدم التصرف بادلدخالت ادلمنوحة اىل ادلصرف بالطرق ادلثل  والذي بدوره 
ينعكس سلبا عل  مستوى االداء الفين لو، وبالتايل فان ىذه الدراسة هتدف اىل قياس االداء الفين 
ة للمصرف الزراعي اللييب من خالل دراسة ميزانية ادلصرف وبيانات الدخل حبيث ميكن مساعد

صناع القرار يف زلاولتهم تطوير الكفاءة الفنية للصناعة ادلصرفية واىل اي مدى حيتاج ىذا ادلصرف 
اىل تصحيح مساراتو ومعرفة مدى تأثًنه عل  التنمية وذلك باالعتماد عل  اسلوب حتليل مغلف 

-1002ة )البيانات. مت االعتماد عل  البيانات اليت يصدرىا ادلصرف الزراعي اللييب خالل الفرت 
1020. ) 

 

 Data Envelopmentيف ىذه الدراسة مت االعتماد عل  اسلوب حتليل مغلف البيانات 
Analysis (DEA)   لقياس زفاءة الوحدات اليت ال هتدف للربح  وادلؤسسات او الوحدات

السلوب عل  اساس احلكومية وقد مت تطوير ىذا ليشمل الوحدات اليت هتدف اىل الربح ، ويقوم ا
 Bestتقييم اداء زل وحدة بالنسبة ألفضل الوحدات وىو ما يطلق عليو باألداء االفضل  

Practice  . 
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يعد اسلوب حتليل مغلف البيانات اسلوبا تطبيقيا يقلل احلاجة من القيود عل  اساليب التحليل 
ليات والدراسات اليت ترمي اىل التقليدية لقياس الكفاءة ، وينظر اىل تقييم االداء زونو يمي  العم

حتديد مستوى العالقة اليت تربط بٌن ادلوارد ادلتاحة وزفاءة استخدامها من قبل الوحدة االقتصادية 
 ( .1002) الكرخي ،

( مفهوم جديد للكفاءة الفنية واوضح بان الكفاءة االقتصادية Farrellادخل ) 2624يف سنة 
والكفاءة الفنية    (Allocative Efficiency)تتكون من الكفاءة التوزيعية 
(Technical Efficiency)  ، وحبسب حتليلو اوضح بانو توجد طريقتان حلساب الكفاءة

الطريقة االوىل حساب الكفاءة من جانب ادلدخالت وتسم  بادلؤشرات ذات التوجيو االدخايل 
(Input oriented measures)  وتسم  والثانية حساب الكفاءة من جانب ادلخرجات

واجلانب ادلستخدم  (Output oriented measures)بادلؤشرات ذات التوجيو االخراجي 
يف ىذه الدراسة ىو ادلؤشرات ذات التوجيو االدخايل وميكن توضيح ىذه الطريقة من خالل 

( والذي ميثل ادلزيج االنتاجي لوحدة اقتصادية تنتج سلرج واحد مستخدمة مدخلي 2الشكل رقم )
 Constant return to scaleزثر حتت ظروف تقنية تتميز بعوائد احلجم الثابتة انتاج او ا 

(CRS)  حيث ميثلSS ( منحىن الناتج ادلتساويIsoquant وىو عبارة عن نقاط )
   او ازثر ، باستخدام عنصري انتاجالنتاج وحدة من الناتج  االستخدام ذات الكفاءة الكاملة

 
 ( يوضح الكفاءة الفنية وفقا لمفهوم مدخالت االنتاج1الشكل رقم )
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عن مدى اخنفاض الكفاءة  (PQ)وتعرب ادلسافة  (Q)اقل زفاءة من النقطة  (p)وتعد النقطة 
حيث تشًن اىل الكمية اليت ميكن هبا تقليص ادلدخالت بدون حدوث تقليص لالنتاج وميكن 

عل  الشعاع  (P)نقطة حساب الكفاءة الفنية للمؤسسة او الوحدة االقتصادية اليت تنتج عند ال
(OP) 7 بادلعادلة التالية 

TE=OQ\OP 

( عل  الكفاءة الفنية الكاملة 2( حيث تدل القيم )072يأخذ القيم ما بٌن ) TEوادلؤشر 
للوحدة االقتصادية وتكون نقطة الكفاءة عند التقاء منحىن الناتج ادلتساوي م  خط ادليزانية 

AA ( عند النقطةQ.) 

بوض  منوذج مسي منوذج عوائد احلجم الثابتة والذي  (charnes. Etal)قام  2645ويف سنة 
يعتمد عل  تعظيم الكفاءة بالنسبة لوحدة اختاذ القرار وتكون دالة اذلدف تعمل حتت قيود مبعىن 
ان أي وحدة اختاذ قرار يف اجملموعة ومقيمة م  بقية الوحدات مبا فيها الوحدة موضوع القياس 

 2651( واليت تعين الكفاءة الكاملة . ويف سنة %200الواحد الصحيح ) حبيث ال تفوق قيمتها
بوض  منوذج مسي منوذج عوائد احلجم ادلتغًنة وىو مييز بٌن  Banker. Etal) (قام زل من

نوعٌن من الكفاءة مها الكفاءة الفنية وزفاءة احلجم ويتميز عل  منوذج عوائد احلجم الثابتة بانو 
 وجب حجم العمليات ادلعمول هبا يف وحدة اختاذ القرار .يعطي تقدير الكفاءة مب

 Constant Return to Scale(CRS) مت استخدام منوذج عوائد احلجم الثابتة 
لتحديد الكفاءة  Variable Return to Scale(VRS)ومنوذج عوائد احلجم ادلتغًنة 

باستخدام مدخالت   (Input Oriented Model) الفنية يف منوذج تدنية ادلدخالت 
تشمل رأس ادلال ، االصول ، عدد ادلوظفٌن ، والودائ  . وسلرجات تشمل القروض الزراعية 

( ومت تقسيم عينة الدراسة 2( , )1( , )3( , )1( , )2ادلمنوحة زما ىو موضح بادلالحق رقم )
رف الزراعي ادلنطقة الشرقية ، اىل ثالث مناطق ، فرع ادلصرف الزراعي ادلنطقة الغربية ، وفرع ادلص

مت   (Win4Deap)وفرع ادلصرف الزراعي ادلنطقة اجلنوبية وباستخدام الربنامج االحصائي 
 احلصول عل  النتائج التالية 7 
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( تشًن اىل أن ادلصرف الزراعي بادلنطقة 5( , )4( , )3أن الكفاءة الفنية ادلوضحة بادلالحق رقم )
وفقا دلفهوم عوائد احلجم الثابتة حققا زفاءة زاملة يف يف السنوات االوىل الغربية وادلنطقة الشرقية و 

والثالثة وباقي السنوات حققا اخنفاض يف الكفاءة الفنية . أما وفقا دلفهوم عوائد احلجم ادلتغًنة فان 
لثانية ادلصرف الزراعي بادلنطقة الغربية وادلنطقة الشرقية حققا الكفاءة الكاملة يف السنوات االوىل وا

والثالثة والسادسة وباقي السنوات حققا اخنفاض يف الكفاءة الفنية . يف حٌن ادلصرف الزراعي فرع 
ادلنطقة اجلنوبية حقق الكفاءة الفنية يف السنة االوىل فقط وفقا دلفهوم عوائد احلجم الثابتة أما باقي 

جم ادلتغًنة فان ذات السنوات فكانت الكفاءة الفنية منخفضة . أما وفقا دلفهوم عوائد احل
ادلصرف حقق الكفاءة الفنية الكاملة يف السنوات االوىل واخلامسة والسادسة وباقي السنوات 
اخنفاض ، زذلك بينت النتائج ان متوسط الكفاءة الفنية للمصارف الزراعية يف ادلنطقة الغربية 

،  0.211،  0.110ايل )والشرقية واجلنوبية وفقا دلفهوم عوائد احلجم الثابتة بلغت عل  التو 
( يف حٌن بلغ متوسط الكفاءة الفنية للمناطق السابقة عل  التوايل ووفقا دلفهوم عوائد 0.312

(. وبشكل عام يالحظ ان ادلصرف الزراعي يف  0.646،  0.651،  0.615احلجم ادلتغًنة )
ادلنطقة اجلنوبية شلا  ادلنطقتٌن )الغربية والشرقية ( قد حققا زفاءة فنية افضل من تلك الحمققة يف

يشًن اىل انو مت استخدام ادلوارد ادلتاحة ذلما بكفاءة ازرب من ادلصرف الزراعي فرع ادلنطقة اجلنوبية 
زراعي فرع ادلنطقة الغربية وادلنطقة وقد يعزى ذلك اىل ان ادلوارد ادلخصصة لكل من ادلصرف ال

 الشرقية ازرب بكثًن من تلك ادلخصصة للمصرف الزراعي فرع ادلنطقة اجلنوبية .

بناء عل  النتائج ادلتحصل عليها من خالل ىذه الدراسة خلصت الدراسة اىل رلموعة من النتائج 
7 

ووفقا دلفهوم عوائد احلجم الثابتة ادلصرف الزراعي يف ادلنطقة الغربية وادلنطقة الشرقية  .2
حققا زفاءة فنية زاملة يف السنوات االوىل والثانية أما ادلصرف الزراعي ادلنطقة اجلنوبية 

 حقق الكفاءة الفنية الكاملة يف السنة االوىل فقط .
ادلصرف الزراعي فرع ادلنطقة الغربية والشرقية ووفقا دلفهوم عوائد احلجم ادلتغًنة حققا  .1

ة الفنية الكاملة يف السنوات االوىل والثانية والثالثة واخلامسة يف حقق وادلصرف الكفاء
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الزراعي فرع ادلنطقة اجلنوبية الكفاءة الفنية الكاملة يف السنوات االوىل واخلامسة 
 والسادسة .

ادلصرف الزراعي فرع ادلنطقة الغربية والشرقية حققا زفاءة فنية افضل من ادلصرف  .3
 نطقة اجلنوبية .الزراعي فرع ادل

( 0.110متوسط الكفاءة الفنية وفقا دلفهوم عوائد احلجم الثابتة بادلنطقة الغربية حوايل ) .1
 ( وفقا دلفهوم عوائد احلجم ادلتغًنة .0.615يف حٌن بلغت حوايل )

بلغت متوسط الكفاءة الفنية يف ادلنطقة الشرقية وفقا دلفهوم عوائد احلجم الثابتة  .2
 ( وفقا دلفهوم عوائد احلجم ادلتغًنة .0.651غت حوايل )( يف حٌن بل0.211)

بلغ متوسط الكفاءة الفنية يف ادلصرف الزراعي وفقا دلفهوم عوائد احلجم الثابتة حوايل  .3
( وفقا دلفهوم عوائد احلجم 0.646( يف حٌن بلغت الكفاءة الفنية حوايل )0.312)

 ادلتغًنة .

 الباحث مبا يلي 7 بناء عل  ما سبق من نتائج يوصي
 توظيف ادلدخالت ادلمنوحة للمصرف الزراعي يف االوجو ادلخصصة ذلا. .2
 تفعيل الدور الرقايب للمصرف الزراعي . .1
 االستفادة من اسلوب حتليل مغلف البيانات وتطبيقو عل  قطاعات خدمية وسلعية . .3
اىل حلول تفيد  توفًن ادلعلومات والبيانات بشكل يساعد الباحثٌن يف ىذا اجملال للتوصل .1

 ادلصرف الزراعي خاصة يف زيفية استغالل ادلوارد ادلمنوحة اليو بشكل امثل.
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 ادلراج  باللغة العربية 7
. اقتصاديات االنتاج الزراعي . منشورات جامعة  1000ادلقري، ع . و ززي، م . .2

 طرابلس .الطبعة االوىل .
ي ،العالقات الغًن خطية . بغداد . . التحليل الكمي االقتصاد 1002الكرخي ، ج . .1

 دار الكتب للطباعة والنشر . اجلزء الثاين .
. تقييم الكفاءة التشغيلية للمصارف االسالمية . زلية العلوم .  1000بورقية ، ش.   .3

 جامعة فرحات عباس . اجلزائر.
 . احلديث يف اقتصاديات االنتاج بٌن النظرية والتطبيق 1006خًني ، س . واخرون .  .1

 . منشورات جامعة ادلرقب .
. اسس التمويل واالقراض الزراعي والتمويل التعاوين .جامعة عمر  1002فارس ، ع. .2

 ادلختار. 
 منشورات ادلصرف الزراعي اللييب . اعداد متفرقة. .3

 ادلراج  باللغة االجنبية7
1. Banker R.D.,Charnes A.,and Cooper,W.W.1984.Models for 

Estimating Technical and Scale Efficiencies in Data Envelopment 

Analysis,management science,30:1078-1092. 

2. Charnes A.,Cooper W.W.and Rhodes E.1978.Measurment the 

Efficiency of decision units .European journal of operational 

research,2:429-444. 

3. Farrel M.j.1957.The measuring of the productive efficiency, 

journal of royal statistical society ,120:253-290. 
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 راس المال المدفوع للمصرف الزراعي حسب المناطق )مليون دينار( :(1ملحق رقم )
 المنطقة الجنوبية المنطقة الشرقية المنطقة الغربية السنة

5008 67;49 69545 55947 

5009 60649 96747 5:04< 

500: 60640 87747 5594; 

500; 0084; 7<<4: 0;049 

500< 50046 78840 06948 

5000 50748 60<48 0694< 

 7 ادلصرف الزراعي اللييب )اعداد متفرقة(.ادلصدر
 

 يبين عدد الموظفين بالمصرف الزراعي حسب المناطق :(2ملحق رقم )
 لمنطقة الجنوبيةا المنطقة الشرقية المنطقة الغربية السنة

5008 6<: 690 07: 

5009 75: 609 080 

500: 780 6:< 08: 

500; 808 690 099 

500< 80; 668 098 

5000 856 65; 0:5 

 7 ادلصرف الزراعي اللييب )اعداد متفرقة(.ادلصدر
 

 ( القيم النقدية لالصول بالمصرف الزراعي حسب المناطق )الف دينار(3ملحق رقم )
 المنطقة الجنوبية المنطقة الشرقية لمنطقة الغربيةا السنة

5008 ;0;4056 :;94000 77<4798 

5009 :07;46<5 05;<47 90548 

500: :67;48 0075470: 8004706 

500; 00::548:8 087:47:9 8884:05 

500< 85:<4;85 066046<0 779409< 

5000 7;;:4<55 <594:5; 70:456; 

 اللييب )اعداد متفرقة(.7 ادلصرف الزراعي ادلصدر
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 الودائع للمصرف الزراعي حسب المناطق )مليون دينار( :(4ملحق رقم )

 المنطقة الجنوبية المنطقة الشرقية المنطقة الغربية السنة

5008 0704807 0904566 <54597 

5009 06<4<5< 6004<85 0764095 

500: 05545;: 5084;96 <74795 

500; 06:40:0 06;4667 8:4756 

500< 5904<05 90;4085 5064;85 

5000 0<:4797 6604509 0784996 

 7 ادلصرف الزراعي اللييب )اعداد متفرقة(.ادلصدر
 

 القروض الممنوحة من المصرف الزراعي حسب المناطق )مليون دينار( :(5ملحق رقم )
 المنطقة الجنوبية المنطقة الشرقية المنطقة الغربية السنة

5008 9946<9 7845:0 6<4567 

5009 5:475< 504:6< 0;4:65 

500: 00046:8 5:4800 <4958 

500; 0:460: 940<7 <:80. 

500< 0<4:97 ;4:7; 64;;; 

5000 094;50 :4978 0400< 

 ادلصدر7 ادلصرف الزراعي اللييب )اعداد متفرقة(.
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ابتة والمتغيرة وكفاءة السعة للمصرف الكفاءة الفنية وفقا لمفهوم عوائد الحجم الث: (6ملحق رقم )
 الزراعي فرع المنطقة الغربية

INCREASING 

DECREASING 
Scale VRSTE CRSTE Year 

- 1 1 1 2005 

IRS 0.288 1 0.288 2006 

- 1 1 1 2007 

IRS 0.019 0.801 0.015 2008 

IRS 0.250 0.766 0.192 2009 

IRS 0.025 1 0.025 2010 

 0.430 0.928 0.420 Mean 

 باالستناد إىل7 ادلصدر7 من اعداد الباحث
CRSTE=Constant return to scale technical efficiency. 

VRSTE=Variable return to scale technical efficiency. 

Scale=CRSTE/VRSTE 

IRS=Increasing 
 

والمتغيرة وكفاءة السعة ( يبين الكفاءة الفنية وفقا لمفهوم عوائد الحجم الثابتة 7ملحق رقم )
 للمصرف الزراعي فرع المنطقة الشرقية

INCREASING 

DECREASING 
Scale VRSTE CRSTE Year 

- 1 1 1 2005 

IRS 04855 1 04855 2006 

- 1 1 1 2007 

IRS 04080 04;<: 04067 2008 

IRS 045;; 04<<: 045;: 2009 

IRS 040<0 1 040<0 2010 

 04858 04<;5 04855 Mean 

 ادلصدر 7 من اعداد الباحث.

 



 1023الثالث العدد                                          رللة آفاق اقتصادية                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

88 

 

( يبين الكفاءة الفنية وفقا لمفهوم عوائد الحجم الثابتة والمتغيرة وكفاءة السعة 8ملحق رقم )
 للمصرف الزراعي فرع المنطقة الجنوبية

INCREASING 

DECREASING 
Scale VRSTE CRSTE Year 

- 1 1 1 2005 

IRS 047:: 04<:7 04798 2006 

- 0458; 04<80 04578 2007 

IRS 04066 04<80 04060 2008 

IRS 04097 0 04097 2009 

IRS 04076 0 04076 2010 

 0465< 04<:< 04658 Mean 

 ادلصدر 7 من اعداد الباحث.

 
 


