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 صلخستالم

ن مصرف, و للتحقق م 13و البالغ عددها  2018-2012الهدف الرئيسي للدراسة هو قياس الكفاءة للمصارف التجارية السودانية خالل الفترة 

سودانية. لفرضيات الدراسة أن هناك اختالف في الكفاءة بين المصارف السودانية و أن هناك تباعد في الكفاءة النسبية, الحجمية و الفنية للمصارف ا

ني على تحت فرضية النموذج المب (DEA)تناولت هذه الدراسة كفاءة المصارف التجارية السودانية باستخدام طريقة تحليل البيانات التطويقي 

و النموذج المبني على المخرجات تحت افتراض عوائد الحجم المتغيرة  (Constant Return to Scale)المدخالت مع ثبات عوائد الحجم 

(Variable Return to Scale) و قد شملت الدراسة استخدام إجمالي المصاريف و  2018-2012مصرف بالنسبة للفترة الممتدة بين  13ل

 كمدخالت و صافي االرباح و إجمالي الموجودات كمخرجات. إجمالي الودائع

مصارف في تحقيق الكفاءة الفنية التامة )بنك أم درمان الوطني, بنك فيصل اإلسالمي, بنك الخرطوم,  ستةو قد أشارت نتائج الدراسة إلى نجاح  

هذه المصارف على االستغالل األمثل للموارد المتاحة لديها البنك اإلسالمي السوداني, مصرف السالم, بنك التضامن اإلسالمي( مما يوضح قدرة 

ك البركة, بنك مصارف المتبقية )بن لستةأما بالنسبة ل  .حقق كفاءة من حيث الحجم سودانيبنك العربي الالن كما نجد ا مقابل تحقيق اعلى اإليرادات,

و  عودي السوداني, بنك الجزيرة السوداني( فهي لم تحقق الكفاءة بشقيها النسبيالشمال اإلسالمي, بنك المال المتحد, بنك المزارع التجاري, البنك الس

 الحجمي مما يؤكد عدم االستغالل الجيد للموارد المتاحة مع عدم تمكنها من ضبط استراتيجية هادفة إلى الترفيع في المخرجات.

المصارف )بنك البركة, بنك الشمال اإلسالمي, بنك المال المتحد, بنك الدراسة باالستفادة من مؤشرات الكفاءة المنجزة في الدراسة لهذه  و أوصت

صارف مالمزارع التجاري, البنك السعودي السوداني, بنك الجزيرة السوداني( عن طريق التحسين في األداء من خالل الترفيع في المخرجات لبقية ال

 التي لديها عدم كفاءة حجمية. 

 ت التطويقي, مؤشر كفاءة المصارف, القطاع المصرفي السوداني.تحليل البياناالكلمات المفتاحية: 

 

 المقدمة:

في دعم التنمية للدول من خالل دعم االستثمار و المساهمة في الناتج  ارئيسي االمؤسسات المالية و خاصة منها المؤسسات المصرفية تمثل عنصر 

                                                             المحلي الخام و بالتالي تحقيق الرفاهية االقتصادية.          

لعالمية. ا و لقد تطورت السوق المصرفية العالمية كغيرها من األسواق نتيجة للتحوالت المتسارعة و االتفاقيات المبرمة مثل اتفاقية تحرير التجارة

ع و االتجاه نحو العولمة مع اشتداد المنافسة الدولية بين كبرى الشركات المالية كذلك تأثر القطاع المصرفي العالمي بالتقدم التكنولوجي المتسار 
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رف االعالمية. و تمثل هذا التطور الهائل الذي تشهده الساحة المصرفية الدولية في نمو الصناعة المصرفية اإلسالمية سواء من خالل إحداث مص

من اإلسالمي في السودان أو في شكل توجه العديد من البنوك إلى العمل المصرفي اإلسالمي إسالمية جديدة مثل بنك البالد في السعودية, بنك التضا

رفية صمثل البنك العقاري الكويتي, إضافة إلى إدماج العديد من البنوك المحلية و الدولية للخدمات المصرفية اإلسالمية إلى جانب الخدمات الم

 (.City Bankالتقليدية)

اع المصرفي حيث شهد القط, جوهرية و المتسارعة, لم يكن القطاع المصرفي في السودان بعيدا عن هذه االتجاهات العالميةفي ظل هذه التحوالت ال

                                                                                                                    السوداني تغيرات هيكلية في بيئة العمل المصرفي كما اشتدت المنافسة مع وجود عدد هام من المؤسسات المصرفية و خاصة اإلسالمية منها.  

اء دهذا الوضع المحلي و الدولي حتم على المصارف احداث تغييرات جوهرية في استراتيجيات العمل لكسب رهان المنافسة و الحفاظ على سالمة األ

األسواق أصبحت المصارف التجارية سواء منها التقليدية أو اإلسالمية ملزمة بالعمل بفعالية كبيرة من أجل تحقيق  و النمو. استجابة لهذه التغيرات في

 أعلى مستوى كفاءة لكسب رهان المنافسة.                                                   

احة سات و اإلدارات والمنظمات, هذا المعنى يعني االستغالل األمثل للموارد المتفي الوقت الراهن تعتبر الكفاءة الهدف الرئيسي بالنسبة لكافة المؤس

  أخذا باالعتبار لمعوقات اإلنتاج التكنولوجية طبيعة السوق واألهداف المحددة من قبل المستثمرين .    

      ات مع استغالل أدنى حد من                                                                                                     بمعنى آخر تعتبر المؤسسة ذات كفاءة عالية إذا تمكنت من إنتاج أقصى حد من البضائع والخدم

 ة بينفي هذا اإلطار أدى تقييم األداء إلى ظهور معطى جديد هو الكفاءة الذي يؤدي إلى مفهوم العالق (charne,1978الموارد المتاحة لإلنتاج )

الذي أعطى  (Farell ,1957) النتائج المحققة من خالل نظام اإلنتاج واألهداف المعلنة, من البحوث األولى حول دراسة مفهوم الكفاءة كان من قبل

 مفهوم واضح ودقيق للكفاءة االقتصادية حيث انه هو األول الذي فصل بين الكفاءة التقنية والكفاءة الحجمية .

ساب الكفاءة :األولى النظرية البينية, التي تعتمد على آلة وحيدة لإلنتاج بالنسبة لكافة المؤسسات و تضع معطيات قوية لمعطى وجدت نظريتان الحت

 SFA (Stochastic Frontierالخطأ و من بين الطرق التي تعتمد على المعطيات البينية نجد الطريقة األكثر استعماال الحتساب الكفاءة 

Analysis) مكن اعتمادها من خالل برنامج والتي يStata  اختالفا مع النظرية البينية فان النظرية العينية ال تعتمد على وضع معطيات بالنسبة

بالنسبة لكل وحدة إنتاجية. بالرجوع إلى البحوث األولى حول دراسة واحتساب  ومنهجيةلدالة اإلنتاج ونسبة الخطأ و تضع طريقة احتساب بسيطة 

من األوائل الذي أسس لفكرة احتساب الكفاءة من خالل النظرية العينية. الطريقة األكثر انتشارا واستعماال والتي  (Farell, 1957) الكفاءة نجد أن

و يمكن DEA (Data Envelopment Analysis) تؤدي إلى أفضل النتائج, بالنسبة الحتساب الكفاءة نجد طريقة التحليل البيانات التطويقي

 .DEAPق برنامج انجازها عن طري
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و العائد على حقوق  (ROA)استخدمت أغلب الدراسات المنجزة حول كفاءة المصارف السودانية تحليل النسبة التقليدية مثل العائد على األصول 

دانية. إن مستوى إال في عدد قليل جدا لقياس كفاءة األداء للمصارف السو  (DEA)و لم يتم اعتماد نظرية البيانات التطويقية  (ROE)المساهمين 

لى أكثر ع الكفاءة يعكس قدرة المصرف على المنافسة و بالتالي نجاحه أو فشله ألن المصرف الذي يعتبر ذا كفاءة من الناحية التقنية يعني أنه قادر

حص بحث الذي يهدف إلى فمردودية و بأقل تكلفة و بالتالي التوفير في المدخالت بالحد األقصى من المخرجات. في هذا إلطار تم انجاز هذا ال

و عوائد الحجم  (CRS)المصارف المدرجة في القطاع المصرفي السوداني باستخدام نظرية البيانات التطويقية تحت افتراض ثبات عوائد الحجم 

 (X2)مالي الودائع و اج (X1), و قد شملت هذه الدراسة استخدام اجمالي المصروفات 2018إلى  2012خالل الفترة الممتدة من  (VRS)المتغيرة 

 كمخرجات. (Y2)و اجمالي الموجودات  (Y1)كمدخالت إلنتاج صافي األرباح 

                                                                                                                                             شكلة الدراسةم

 دراسة الكفاءة النسبية و الحجمية للمؤسسات المصرفية السودانية و طرق تحسينها. ثل المشكلة في تتمفي هذه الدراسة 

 التالية: لتساؤالتو تحاول الدراسة اإلجابة عن ا

 كيف يمكن احتساب الكفاءة التقنية للمصارف السودانية اعتمادا على طريقة تحليل البيانات التطويقي ؟ 

 مصرف و حجمه؟هل هناك عالقة بين كفاءة ال 

 و هل يمكن التحسين من مردودية المصرف للرفع من كفاءته؟ 

 2012ن م تتناول هذه الدراسة قياس كفاءة المصارف التجارية في السودان من خالل احتساب الكفاءة الفنية و الكفاءة الحجمية خالل الفترة الممتدةو 

              هذه الدراسة:                                                                                                                  و نسعى من خالل إجابة تساؤالت )نتائج( .(DEA)طويقية  مصرف باستخدام نظرية تحليل البيانات الت 13لعدد  2018إلى 

  األفضلية . حول كفاءة كل مؤسسة مصرفية وترتيبها حسبفي المصارف إعالم المسؤولين 

 . تحسين القطاع المصرفي ودفعه إلى أكثر مردودية وأكثر إداء من خالل تحديد مواطن الخلل والضعف لكل مؤسسة مصرفية 

     

 فرضيات الدراسة 

 لبحث كالتالي :ا المطروحة وتوجيه تساؤالتفرضيات لإلجابة عن الال من خالل استعراض مشكلة الدراسة و تساؤالتها لتحقيق اهداف الدراسة تم بناء

 . هناك اختالف في الكفاءة بين المصارف السودانية 

 للمصارف السودانية هناك تباعد في الكفاءة النسبية, الحجمية و الفنية. 
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  لدراسةأهداف ا

و ذلك باستخدام  مصرف 13و البالغ عددها  2018-2012هو قياس الكفاءة للمصارف التجارية السودانية خالل الفترة  دراسةالهدف الرئيسي لل

 و من ثم تحقيق األهداف الثانوية التالية:( (DEA: DATA ENVELOPMENT ANALYSISنظرية تحليل البيانات التطويقية 

 .التعرف علي طريقة تحليل البيانات التطويقي في احتساب الكفاءة التقنية للمصارف السودانية 

 قة بالدراسةالتعرف على المصطلحات و المفاهيم البحثية التي لها عال 

 .تحديد واحتساب كفاءة المصارف السودانية وترتيبها حسب األفضلية 

 . تحديد مواطن ضعف كل مصرف في الوصول إلي الكفاءة القصوى ومن ثم طرح الحلول الممكنة للوصول إلي اعلي درجات كفاءة 

       دراسةأهمية ال

 نظرا للنقاط التالية : ةهام دراسةال هعتبر هذت

 المزمع انجازها في مجال االحتساب الكفاءة للمصارف داخل السودان التي تعتمد علي طريقة تحليل  دراساتمن أولي ال دراسةال هعتبر هذت

 البيانات التطويقي.

 .النقص الواضح في اعتماد النظريات الرياضياتية والبحوث في العمليات والطرق  اإلحصائية في مجال إدارة األعمال 

 التنمية.تجارية والمصارف بصفه عامه تعتبر من أهم العناصر المشجعة علي االستثمار وبالتالي دعم كفاءة المؤسسات ال 

 كفاءة. إيجاد حلول للمؤسسات ذات الكفاءة المتدنية في مستوى الكفاءة والرفع بها نحو أكثر إنتاجية و 

 ي العمليات في احتساب الكفاءة .تقديم أسلوب جديد في احتساب الكفاءة على البرمجيات الرياضياتية والبحوث ف 

  ة يفتح المجال للباحثين العتماد الطرق التنمية اإلحصائية, الرياضياتية والبحوث في العمليات في دراسة كفاءة المؤسسات المصرفية والتجار

. 

 الدراسات السابقة

م يعني تخصيص الموارد المتاحة بكفاءة مع مراعاة القيود التي في الوقت الحالي يعد األداء هدًفا أساسًيا ألي عمل أو إدارة أو مؤسسة. هذا المفهو 

كن تعريفه متفرضها تكنولوجيا اإلنتاج وهيكل السوق واألهداف التي حددها رواد األعمال. لقد أدى تقييم الكفاءة إلى ظهور مفهوم الكفاءة ، والذي ي

 لمنشودة. على أنه النسبة بين النتائج التي يحققها نظام اإلنتاج واألهداف ا
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  ((Farell ,1957دراسة 

 ة الحجمية.ءالتي أنجزت الحتساب الكفاءة بعنوان قياس الكفاءة اإلنتاجية و الذي حدد مفهوم واضح للكفاءة من خالل تمييز الكفاءة التقنية عن الكفا و

 تاريخيا إلى (DEA)تعود فكرة قياس الكفاءة عن طريق نظرية البيانات التطويقية و 

 Farell,1957).) 

 ( (Charnes, Cooper et Rodhes ,1978 دراسة

( و التي مّكنت من توسيع نطاق تحليل الكفاءة التقنية من DEAتم تعميم المنهج البحثي من قبل  الذين طوروا طريقة تحليل البيانات التطويقية )  

 منتج واحد ليشمل احتسابها المنتجات المتعددة.

 Sufian, Nassir,  Ain, 2019) ( Anwar ,  ali,  Hussain, دراسة

أنجزت التي سة دراهذه الفي و   ,عديد من الدراسات العلمية موضوع احتساب الكفاءة للمصارف التجارية سواء منها التقليدية أو اإلسالميةالتناولت 

-2015رفي اإلسالمي الماليزي خالل الفترة حول كفاءة المصارف اإلسالمية في ماليزيا  و التي استهدفت قياس كفاءة اإليرادات في القطاع المص

توصلت هذه الدراسة إلى أن مستوى كفاءة إيرادات المصارف اإلسالمية أقل مقارنة بنظيراتها من المصارف اإلسالمية األجنبية إضافة إلى  ,2016

 ف.أن قوة المصرف في السوق المالية تؤثر بشكل كبير على التحسن في كفاءة اإليرادات لهذه المصار 

  (Ines, Ayadi ,2013)دراسة  

التي استهدفت قياس الكفاءة الفنية للبنوك التجارية و   ”Determinants of Tunisian Bank Efficiency: a DEA Analysis“بعنوانوهي  

لمالية من حيث ودائع من حصتها في السوق ا %41النتائج إلى أن تكلفة القطاع البنكي تقدر ب  تر اشا, 2010-1996التونسية خالل الفترة 

فوق تالبنوك إضافة إلى مشاركتها في أنشطة محفوفة بالمخاطر و خاصة في مجال االئتمان مما يؤثر سلبا على كفاءتها. من الناحية األخرى هناك 

با على ص الذي يؤثر بدوره سلللبنوك العمومية المملوكة للدولة من حيث الكفاءة و األداء على البنوك الخاصة مما يساهم في محدودية القطاع الخا

 االستثمار.

 (Veselin, Hadzhier ,2013) دراسة 

مقارنة الكفاءة بين المصارف التجارية و التي استهدفت   ”Comparative Efficiency of Bulgarian Banks through DEA“تحت عنوان  

 الية فيما يتعلق بالمتغيرات المستخدمة, أما بقية المصارف التجارية فهيأشارت الدراسة إلى أن نصف المصارف التجارية لديها كفاءة ع ,البلغارية
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تحت خط الكفاءة, كم أن تقليل عدد المتغيرات يؤدي بدوره إلى انخفاض عدد المصارف ذات الكفاءة العالية و هذا موضح بمجموعة متنوعة من 

 إلى التغيير في الكفاءة النسبية. أهداف و سياسات إدارة المصرف و بالتالي فإن إزالة المتغيرات يؤدي 

  Thiago , Silva ,2017))  دراسة 

 A comparison of DEA and SFA using micro- and macro-level perspectives: Efficiency of Chineseعنوان ب وهي

local banks مقارنة بين نتائج نظرية البيانات التطويقية هي تهدف لل وDEA  و نظرية تحليل البيانات العشوائيةSFA تبحث في مدى موثوقية  و

ول مات ثابتة حأن هذه النماذج توفر معلو  ت الدراسةالنتائج المعتمدة على تحليل هذين النظريتين لعدد من المصارف المحلية الصينية, حيث استنتج

 كفاءة النظام المصرفي ككل لكنها تتباعد على المستوى الفردي.

 (2019,سعد  ,الوابل) دراسة

ذه هعلى المستوى العربي نجد قلة من البحوث التي تناولت موضوع كفاءة المصارف التجارية اعتمادا على نظرية البيانات التطويقية نذكر منها 

و التي أشار  2017-2013خالل الفترة  (DEA)  التطويقي صرفي السعودي باستخدام تحليل البياناتقياس كفاءة المصارف في القطاع الم الدراسة

 يوضح مما استخدامها تفوق  المصارف موارد هذه أن أي ؛ؤةالكف غير الدراسة المصارف محل لدى المتاحة الموارد في فيها إلى أن "هناك فائض

 البنك( أن الى الدراسة توصلت التامة، حيث النسبية الكفاءة تحقيق تستطيع حتى السعودية فالمصار  لدى المصرفية االستثمارات زيادة ضرورة

 المصارف هذه قدرة يوضح مما النسبية التامة الكفاءة درجات حققت قد  )الجزيرة بنك اإلنماء، مصرف الوطني، العربي البنك البريطاني، السعودي

 وبنك الراجحي األول ومصرف والبنك الرياض وبنك المالية سامبا لمجموعة يمكن  بينما لديها، ةالمتاح للموارد األمثل االستخدام تحقيق على

 تحقيق البالد وبنك األهلي التجاري  للبنك يمكن كما مدخالتهم، بتخفيض قيامهم عند التامة النسبية الكفاءة تحقيق الفرنسي السعودي والبنك االستثمار

 .ومدخالتهما" مخرجاتهما بتخفيض هماقيام عند التامة النسبية الكفاءة

 (2014 ,حمد ,طاهر ,عبد القادر ,عبدهللا ) دراسة

 الدراسة تهدف و  ,(DEA)الدراسة بعنوان كفاءة المصارف التجارية العاملة بالسودان باستخدام التحليل التطويقي للبيانات  هذه و في السودان نجد

 أربعة نجاح إلى المتوسط في الدراسة نتائج أشارت , وقدم 2010 و 2009 للعامين مصرفا 29 لعدد جمالح وكفاءة الفنية والبحثة الكفاءة قياس إلى

 مع البحتة الفنية للكفاءة أخرى  مصارف أربعة وتحقيق الحجم، كفاءة و البحتة الفنية الكفاءة من التي تتكون  الفنية للكفاءة تحقيق في المصارف من

 .كفاءة الحجم و البحتة الفنية الكفاءة في القصور من فتعاني مصرفا 21 وعددها لمصارفا ةيبق أما .الحجم كفاءة قصور في

 (2012,نوي، فاطمة الزهراء و حدة، رايس )دراسة 

http://www.ajsp.net/
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 أن البنوك ت الدراسةاستنتج, "2008-2004"قياس الكفاءة المصرفية باستخدام نموذج حد التكلفة العشوائية: دراسة حالة البنوك الجزائرية وهي   

ال تحقق  االجزائرية محل الدراسة تتمتع بكفاءة اإلحالل بين عناصر اإلنتاج، و لكنها ال تتمتع بالقدرة على التحكم في تكاليفها األمر الذي جعله

اسة السلطات ر وفورات حجم تتيح لها التوسع في حجم نشاطها. كما وجد أن هذه البنوك تتمتع بوفورات نطاق تتيح لها تنويع منتجاتها. لذا توصي الد

عنصر البشري و تقاء بكفاءة الر الجزائرية بالعمل على رفع كفاءة البنوك الجزائرية من خالل زيادة استقالليتها، و خاصة البنوك العمومية منها، و اال

افسة الشديدة مستحدثة لمواجهة المنتحديث البنوك، و دراسة إمكانية االندماج بين البنوك الجزائرية لتقوية مراكزها المالية، و تقديم خدمات مصرفية 

 .في ظل تحرير تجارة الخدمات المصرفية

 دراسةمصطلحات ال

 مفهوم الكفاءة

مؤسسة أكثر كفاءة من مؤسسة أخرى، إما ألنها يمكن أن تقدم أكبر عدد ممكن من الخدمات بأقل الموارد وتحكًما أفضل في الجوانب التقنية الإن  

صًية يستغل الجوانب التقنية لعملية اإلنتاج بشكل أفضل.  في هذه الحالة، يقال أن هذه المؤسسة أكثر كفاءة تقنًيا وتخصلعملية اإلنتاج، أو ألنها ت

 .من المؤسسة األخرى 

 الكفاءة التقنية

اإلنتاج  )المدخالت(  ميات عواملتسمى الكفاءة الفنية أيًضا و الكفاءة اإلنتاجية وهي مفهوم متعلق بمفهوم وظيفة اإلنتاج المعرفة بأنها العالقة بين ك

 .Charnes, Cooper et Rhodes ,1984)) و كميات المنتجات )المخرجات(

نيا قالكفاءة الفنية هي مقياس لقدرة وحدة اإلنتاج على تحقيق أقصى إنتاج ممكن تقنًيا بالنظر إلى مجموعة عوامل اإلنتاج. يمكن وصف مؤسسة ت

ج الحد األقصى من المخرجات لمستوى معين من المدخالت وإذا كان يمكنها استخدام الحد األدنى من المدخالت فعالة و كفؤة إذا كان يمكنها إنتا

 لمستوى معين من المخرجات.

 الكفاءة التخصيصية

ألخذ في ة، مع اتكون وحدة اإلنتاج فعالة تخصيًصا إذا اختارت الموارد المستعملة األقل كلفة إنتاجية ، أي أنها تستخدم المدخالت بنسب دقيق

 االعتبار سعر السوق. 

English, Grosskopf, Hayes , yaisawarng ,1993,) (Chaffai et Diestsh, 1999)يدمجون عنصر ثاني في احتساب الكفاءة  ( هم

ل تكاليفها و ى ، بهدف تقليوهو السعر, هذا المكون الثاني يأخذ في االعتبار كيف تقوم كل وحدة انتاجية بدمج األسعار والظروف التنافسية األخر 
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 تهذا ما يسمى الكفاءة التخصيصية في المدخالت كما يمكن أيضا احتساب الكفاءة التخصيصية في المخرجات عندما تنتج كل وحدة انتاجية مخرجا

 مختلفة بنسب متساوية بما يضمن لها تحقيق أقصى عائد من األرباح.

   كفاءة الحجم

ءة حسب الحجم إذا كانت تعمل بحجم اإلنتاج األمثل حسب السوق الذي تعمل فيه. يحدث عدم كفاءة حسب الحجم تتميز كل الوحدة انتاجية بكفا

ركات دائًما إلى سعر السوق. ال تسعى الش عندما تفشل الشركة في تحقيق أقصى قدر من األرباح ، وبالتالي فإن تكلفتها الحدية ستكون مختلفة عن

إلى أن الشركات المملوكة للدولة ال تسعى بالضرورة إلى زيادة أرباحها إلى  ( (Chaffai, 1997المثال ، كما أشار على سبيل  الكفاءة،تحقيق هذه 

 الحد األقصى.

 معنى حدود الكفاءة

م كل هو رسم حدود الكفاءة . هذا الرسم هو حتمي بحيث أن يعكس وظيفة كفاءة اإلنتاج ورس DEA  الهدف من نظرية تحليل البيانات التطويقي

 Farelوحده إنتاجية حول حدود الكفاءة بحيث ال تقع أي نقطه إنتاجية تحت مجال الرسم أو علي يساره اعتماد علي معطي سلم االقتصاد الثابت 

 , اعتماد علي مدخل ومخرج وحيد يكون رسم حدود الكفاءة كالتالي: (1978)

  
جميع  2Xو   1Xمع مدخلين  Yتاجية تتبع نفس مكونات اإلنتاج وعلي مخرج وحيد اعتماد علي وحدات إن Farell  (1978)من خالل هذه الرسمة 

 الوحدات اإلنتاجية الموجودة علي حدود الكفاءة تعتبر وحدات كفاءة ذات قدرة إنتاجية عالية . 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 لخامس عشرالعدد ا

 م 2020 –كانون الثاني  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

 

248 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

زمة للرفع التطويقية من تحديد الموارد الالبالنسبة لكل وحدة إنتاجية غير كفؤة ) ال توجد على مجال حدود الكفاءة (  تمكننا نظرية تحليل البيانات 

 بها نحو أكثر إنتاجية ومردودية وبالتالي الرفع من مستوى الكفاءة لها .

هي نقاط ذات كفاءة عالية وهي تمثل وحدات إنتاجية مثلى .بالنسبة لبقية النقاط هي وحدات إنتاجية ذات مردودية اقل  A, B, and Cالنقاط  

 ليست كفؤة .وكفاءة اقل وبالتالي 

خالت دالوحدات اإلنتاجية ذات الكفاءة العالية اعتمادا على نظرية تحليالت البيانات التطويقي هي الوحدة التي تعتمد على اقل حد ممكن من الم

 إلنتاج أقصى حد ممكن من المخرجات .

بالتالي بالنسبة للوحدات الغير الكفؤة إلنتاج أكثر مخرجات و  من خالل هذا المفهوم يمكن لنا اعتماد على البرمجة الرياضياتية للتقليص من المدخالت

 التواجد على حدود الكفاءة .

 لمحه تاريخيه لنظرية تحليل البيانات التطويقي

 ةانتباه العديد من الباحثين منذ وقت طويل نظرا للمصاعب الموجودة في احتساب أداء اإلنتاجية بالنسبة للمؤسسعمل على جذب تحليل الكفاءة  

علي مدخل وحيد ومخرج وحيد الحتساب الكفاءة التقنية للمؤسسات وتحديد درجة كفاءة لكل وحده  Farell 1957والمنظمة. في هذا اإلطار اعتمد

نجاز ا مؤسسة فالحية للواليات المتحدة األمريكية وهذا اعتماد على  نظرية السلم الثابت.  في هذه الدراسة لم يستطيع هذا الباحث  48إنتاجية في 

 واحتساب الكفاءة بالنسبة للعديد من المدخالت والمخرجات .

في مجال احتساب  Farellتمكن من تدعيم األفكار المطروحة من قبل  charnes cooper and Rhodes 1978) ) في نهاية السبعينات 

 لي مدخل وحيد.الكفاءة وبالتالي تعميمها من خالل احتساب أكثر مدخالت وأكثر مخرجات وعدم االعتماد ع

     DEA مفهوم نظرية تحليل البيانات التطويقي

لربح( وهي اتسمي نظرية غير حدودية نظرا ألنها ال تضع أي حدود على دالة االنتاج التي تربط المدخالت بالمخرجات )دالة االنتاج, دالة التكلفة أو 

إلنتاج تعتمد على نظرية ترتكز علي البرمجيات الرياضياتية لتقييم وحدات اتعتمد علي نظرية تحليل البيانات. نظرية تحليل البيانات التطويقي 

 Charnes Cooper and المتشابهة .تعتبر هذه النظرية حتمية نظرا ألنها ال تعتمد علي هامش الخطأ, هذه النظرية تم تطويرها من طرف

Rodhes 1978  طرفاعتماد علي البحوث األولي المنجزة من Farell, 1957) ) .من خالل هذه الطريقة  الحتساب الكفاءة لكل وحدة إنتاجية

 يمكن لنا احتساب الكفاءة ومن ثم طرح الحلول الممكنة لدعم والرفع من الكفاءة والقدرة اإلنتاجية لكل وحدة.
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     DEA  نظرية تحليل البيانات التطويقي 

 النموذج الكسري 

 .Cooper et alو Cooper et al. 2006  و  Charnes Cooper and Rodhes 1978  الحتساب الكفاءة بالنسبة لكل وحدة إنتاجية

 :(CCR)اقترحوا النموذج الكسري التالي  2011

 

 القيود :

 ( الكمية المنتجةY   ( من طرف الوحدة )j  ) 

  ( المدخلX   المستغل من طرف الوحدة )j  قوة 

  Ur قوة المخرجات 

 Vi قوة المدخالت 

 N تاجيةعدد الوحدات اإلن 

 ε  قيمة ايجابية صغيرة 
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 النموذج الخطي

 الشكل األولى

 وُيعرف BCCنموذج   حالة على إضافية قيود إدراج في بينهما الفرق  ويكمن متشابهة، صيغته فإن CCRلنموذج  امتداد هو BCC  نموذج أن بما

 بالصيغة التالية:  VRSبفرضيته  BCCنموذج  استخدام تم لذلك Banker et al. 1984 ,Cooper et al. 2011المحدودية   بتقييد التقييد هذا

لقيود  :

  الكمية

  Yالمنتجة )

طرف  ( من 

 (  jالوحدة ) 

  المدخل

 (X   المستغل من طرف الوحدة )j  قوة 

  Ur قوة المخرجات 

 Vi قوة المدخالت 

 N عدد الوحدات اإلنتاجية 

 ε بية صغيرة  قيمة ايجا 

 الشكل المزدوج
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 القيود :

 ( الكمية المنتجةY   ( من طرف الوحدة )j  ) 

  ( المدخلX   المستغل من طرف الوحدة )j  قوة 

  Ur قوة المخرجات 

 Vi قوة المدخالت 

 N عدد الوحدات اإلنتاجية 

 ε قيمة ايجابية صغيرة 

 عناصر الشكل المزدوج هم :
  الكمية المنتجةY من طرف الوحدة اإلنتاجية 

  المدخلX المستغل من طرف الوحدة اإلنتاجية 

 N عدد الوحدات اإلنتاجية 

  0*Z هو العدد األقصى من الربح
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 :النتائج و التحليل

تنمية دعم االستثمار و تحقيق التحسين خدمات و مردودية القطاع المصرفي يمثل الهدف األساسي بالنسبة للقطاع المالي و ذلك لمساهمته في 

 ن الشاملة, و بذلك يكون القطاع المصرفي يمثل ضرورة أساسية للمجتمع و الدولة. و لذلك أي مؤسسة مالية و خاصة منها المصرفية يجب أن تكو 

دماجها و ذلك لتيسير و تسهيل انذات كفاءة عالية من حيث المردودية بحيث تحقق أعلى اإليرادات بأقل تكلفة ممكنة من حيث استخدام المدخالت 

النمو  و في محيطها االقتصادي المالي و االجتماعي. الكفاءة و المردودية العالية للمصارف تمكنها من ضمان ديمومتها و تطوير قدراتها اإلنتاجية

 نحو األفضل.

 الية أهدافها المستقبلية المتمثلة في: يجب على المؤسسة المصرفية أن تحدد بطريقة واضحة و شفافة لضمان أداء أفضل مع كفاءة ع

 ).....تحديد مجال خدماتها بطريقة واضحة و شاملة ) قروض, ودائع 

 .الدور و المسؤولية االجتماعية, المصرف يجب أن يستغل بطريقة جيدة و إيجابية الموارد المتوفرة في صالح المصلحة العامة و الخاصة 

الذي يستند إلى فرضية ثابت عوائد  (CCR)و ذلك من خالل تطبيق نموذج  DEAل البيانات التطويقي في هذه الدراسة سوف نستعمل أسلوب تحلي

 الذي يستند إلى متغير عوائد الحجم )اقتصاد السلم الثابت و المتغير(. (BCC)الحجم و فرضية  

 اختيار المدخالت و المخرجات

ة و التي يتم تحويلها إلى مخرجات. تم اختيار المدخالت و المخرجات بناء على مدى المدخالت هي جملة الموارد المستخدمة في العملية اإلنتاجي

 2018-2012مصرف خالل الفترة الممتدة  13توفر البيانات و المعلومات في تقارير المصارف السودانية في مواقعها اإللكترونية و قد شملت 

في تحليل مؤشر الكفاءة للمصارف  DEAP2.1  ت(. تم استخدام برنامج)يجب أن ال يقل عدد المصارف عن ضعف المدخالت زائد المخرجا

 السودانية باستخدام:

 المدخالت

 إجمالي المصروفات

 إجمالي الودائع

 المخرجات

 صافي األرباح

 إجمالي الموجودات

 

 يوضح قلة الحجم و أسباب عدم الكفاءة. ( النتائج للكفاءة النسبية و الحجمية و الفنية كما1و بناء على هذه المعطيات يظهر الجدول التالي )

 2018-2012(: مؤشر الكفاءة النسبية, الحجمية, و الفنية و غلة الحجم للمصارف السودانية خالل الفترة 1جدول )
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 غلة الحجم مصدر عدم الكفاءة مقدار الكفاءة البنوك
 الكفاءة الفنية الكفاءة الحجمية الكفاءة النسبية

 ثابتة ال يوجد 1.00 1.00 1.00 نيبنك أم درمان الوط
 ثابتة اليوجد 1.00 1.00 0.750 السودانيالبنك العربي 

 متناقصة حجمي و فني 0.988 0.903 0.877 بنك البركة
 متناقصة حجمي و فني 0.993 0.955 0.929 بنك الشمال اإلسالمي
 متناقصة ال يوجد 1.00 1.00 0.940 بنك فيصل اإلسالمي

 متناقصة حجمي و فني 0.997 0.971 0.967 تحدبنك المال الم
 متناقصة فني 0.996 1.00 0.984 بنك الخرطوم

 مصرف المزارع
 التجاري  

 متناقصة حجمي و فني 0.998 0.999 0.924

 البنك السعودي
 السوداني 

 متناقصة حجمي 1.000 0.968 0.951

 بنك الجزيرة السوداني
 األردني 

 قصةمتنا حجمي 1.00 0.967 0.955

 البنك االسالمي 
 السوداني

 متناقصة ال يوجد 1.00 1.00 0.939

 متناقصة فني 0.996 1.00 1.00 مصرف السالم
 ثابتة ال يوجد 1.00 1.00 1.00 بنك التضامن اإلسالمي

 باستخدام برنامج  انالمصدر: اعداد الباحثDEAP version 2.1  

أن كل من بنك أم درمان الوطني, مصرف السالم و بنك التضامن اإلسالمي قد  2018-2012 أظهرت دراسة نتائج التحليل للفترة الممتدة بين

و بذلك تكون هذه المصارف قد استعملت أقل مدخالت إلنتاج الحد األقصى من  (CCR)حققت درجات من الكفاءة النسبية التامة وفق نموذج 

, بنك فيصل اإلسالمي, بنك الخرطوم, البنك اإلسالمي السوداني, سودانيلعربي البنك االمصارف )بنك أم درمان الوطني,  7المخرجات. فيما حقق 

 مصرف السالم و بنك التضامن اإلسالمي( الكفاءة الحجمية.

 ,, بنك فيصل اإلسالمي, البنك السعودي السوداني, بنك الجزيرة السوداني األردنيسودانيبنك العربي الالو كذلك تبين أن بنك أم درمان الوطني, 

القائم على الترفيع إلى أقصى حد ممكن من المخرجات,  BCCالبنك اإلسالمي السوداني و بنك التضامن اإلسالمي حققت الكفاءة الفنية وفقا لنموذج  

بالنسبة لعدم في معيار الكفاءة الحجمية.  1لكن بنك السعودي السوداني و بنك الجزيرة السوداني األردني ليست كفؤة حجميا بسبب درجتها األقل من 

 .كفاءة بنك البركة, بنك الشمال اإلسالمي, بنك المال المتحد, بنك الخرطوم, مصرف المزارع التجاري هي ناتجة عن عدم كفاءة حجمية و فنية
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و بنك  سودانيلابنك العربي الأما بالنسبة للمصارف التي حققت كفاءة حجمية و فنية ثابتة فإن غلة الحجم لديها ثابتة )بنك أم درمان الوطني, 

و بإمكانها أن تستمر في نشاطها و تحقيق أعلى  (CCR)و  (BCC)التضامن اإلسالمي( أي أنها حققت الحجم المثالي و األداء العالي وفق نموذج 

دم كفاءة حجمية ة إما عن عاإليرادات بتوجهها الحالي وفق البرامج المعتمدة الحالية, أما بالنسبة لبقية المصارف فإن غلة الحجم لديها متناقصة ناتج

ت هيكلية اأو فنية أو االثنين معا و بالتالي فهي ال تحقق الحجم األفضل لإليرادات و عدم االستغالل األمثل للموارد و هي مدعوة إلى إجراء تحسين

 ين معا.إما في المخرجات من خالل السعي إلى ترفيعها أو المدخالت من خالل السعي إلى ترشيد استعمالها أو االثن

فق و  يتضح من خالل هذه الدراسة أن سبب عدم الكفاءة للمصارف ناتج في المقام األول إلى عدم تحقيق المصارف للكفاءة النسبية بالدرجة األولى

ا للجدول ء وفقمما يعني أن عدم الكفاءة ناتج عن عدم استغالل الموارد بالشكل األمثل و المطلوب و بالتالي وجب التحسين من األدا (CCR)نموذج 

 التالي:

 (: مستويات التحسين المطلوبة للمصارف الغير كفؤة2الجدول )

 نسبة التحسن التحسن المطلوب القيم المقترحة القيم الفعلية المدخالت و المخرجات البنك
 

 بنك أم درمان
 الوطني 

 ------------ ------------ 1Y 101722.11 101722.11 مخرجات
2Y 9156712.88 9156712.88 ------------ ------------ 

 ------------ ------------ 1X 118.184.23 118.184.23 مدخالت
2X 21053366.2 21053366.2 ------------ ------------ 

 
 البنك العربي

 السوداني 

 1Y 232157.00 631068 398911 1.718281 مخرجات
2Y 76879.90 130276.56 53396.66 0.694546 

 ---------- ------------ 1X 67507.90 67507.90 مدخالت
2X 822414.66 822414.66 ------------ ---------- 

 
 بنك البركة

 ---------- ------------ 1Y 19776.403 19776.403 مخرجات
2Y 148362.7 316865.61 168502.91 1.13575 

 1X 59411.597 56167.10 -3244.497 -0.05461 مدخالت
2X 1037417.2 980762.21 -939340.98 -0.90546 

 
 بنك الشمال 

 اإلسالمي

 1Y 77452.1 58619.01 -18833.08 -0.24316 مخرجات
2Y 1101567.5 1101567.5 ------------ ---------- 

 1X 94112.365 20969.894 -73142.38 -0.77718 مدخالت
2X 688482.18 279800.78 -40861.39 -0.05935 

 
 بنك فيصل 

 ------------ ------------ 1Y 185766.302 185766.302 مخرجات
2Y 5566320.05 5566320.05 ------------ ------------ 
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 ------------ ------------ 1X 180276.078 180276.078 مدخالت اإلسالمي
2X 5087233.48 5087233.48 ------------ ------------ 

 
 بنك المال

 المتحد 

 ------------ ------------ 1Y 76286.001 76286.001 مخرجات
2Y 1400366.75 1400366.75 ------------ ------------ 

 1X 511367.5 263215.5 -248152 -0.48527 مدخالت
2X 716579.67 368849.27 -347730.4 -0.48526 

 
 بنك الخرطوم

 ---------- ---------- 1Y 128027000 128027000 مخرجات
2Y 678347000 678347000 ---------- ---------- 

 ---------- ---------- 1X 94845000 94845000 مدخالت
2X 273051000 273051000 ---------- ---------- 

       
 

 مصرف المزارع
 التجاري  

 ---------- ---------- 1Y 23389000 23389000 مخرجات
2Y 16561000.4 16561000.4 ---------- ---------- 

 1X 10377.7 73313 62235.3 5.997022 مدخالت
2X 12898.03 91117.5 78219.47 6.064451 

 
 البنك السعودي

 السوداني 

 1Y 9919000.37 6950000.6 2968000.7 0.29922 مخرجات
2Y 1135115.22 1135115.22 ---------- ---------- 

 1X 33264.45 20172.41 -13092.04 -0.39357 مدخالت
2X 563681.53 341830.8 -221850.72 -0.39357 

 
 بنك الجزيرة 

 السوداني
 األردني 

 1Y 15556000.6 74317000.1 58760000.5 3.777321 مخرجات
2Y 702390.44 702390.44 ---------- ---------- 

 1X 897541.7 748480.9 -149060.8 -0.16608 مدخالت
2X 475558.28 396579.08 -78979.19 -0.16608 

 
 البنك االسالمي 

 السوداني

 ---------- ---------- 1Y 6311000 6311000 مخرجات
2Y 1302766 1302766 ---------- ---------- 

 ---------- ---------- 1X 675080 675080 مدخالت
2X 822415 822415 ---------- ---------- 

 
 مصرف السالم

 
 

 ---------- ---------- 1Y 122057.12285841.3 122057.12285841.3 مخرجات
2Y 2285841.35 2285841.35 ---------- ---------- 

 ---------- ---------- 1X 4357500.25 4357500.25 مدخالت
2X 580848.19 580848.19 ---------- ---------- 

 ---------- ---------- 1Y 385480.51 385480.51 مخرجات
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 بنك التضامن

 اإلسالمي 

2Y 2285841.35 2285841.35 ---------- ---------- 
 ---------- ---------- 1X 1905014 1905014 مدخالت

2X 2131304.35 2131304.35 ---------- ---------- 
   باستخدام برنامج  انعداد الباحثالمصدر: اDEAP version 2.1  

( التحسين في المدخالت و المخرجات للمصارف الغير كفؤة و مقدار التحسن لكل مصرف و خاصة من حيث  االستغالل األمثل 2يبين الجدول )

ثل أكبر عامل تسبب في عدم كفاءة المصارف من للموارد تحديدا إجمالي المصروفات و الودائع التي تظهر أعلى نسبة تجاوز, كما أن األرباح تم

 ناحية المخرجات على النحو التالي:

حققت هذه المصارف ,بنك أم درمان الوطني, بنك فيصل اإلسالمي, بنك الخرطوم, البنك اإلسالمي السوداني, مصرف السالم, بنك التضامن  

الل الجيد للمدخالت إلنتاج أكبر عائدات و أرباح مالية و بالتالي يمكن لهذه اإلسالمي, الكفاءة الفنية و الحجمية بالشكل األمثل يعني االستغ

 المصارف االستمرار في المنهج و الطريقة المعتمدة في إدارة الموارد و المخرجات لتحقيق أعلى النتائج و الكفاءة المتميزة.

 %0.69بالنسبة لألرباح و  %1.71خالل الترفيع في مخرجاته بنسبة  تحقيق كفاءة تامة من سوداني: يمكن للبنك العربي السودانيالبنك العربي ال 

 . BCCللموجودات و بذلك يمكن له تحقيق الحجم األمثل وفقا لنموذج 

مع ترشيد  Y)2(بالنسبة إلجمالي الموجودات   %1.13بنك البركة: يمكن لبنك البركة تحقيق الكفاءة التامة من خالل الترفيع في مخرجاته بنسبة  

و بذلك  %9.05و االستغالل األمثل للودائع بنسبة  %5.46غالل الموارد و التقليص منها و ذلك للمدخالت تحديدا إجمالي المصروفات بنسبة است

 . BCCيحقق البنك الكفاءة التامة اعتمادا على التقليص في المدخالت وفقا لنموذج 

لكفاءة هي ناتجة باألساس عن الكفاءة النسبية و ذلك بعدم قدرة هذا البنك على الترشيد بنك الشمال اإلسالمي: بالنسبة لبنك الشمال اإلسالمي عدم ا 

 .عفي استغالل الموارد )المدخالت( و يمكن لهذا البنك تحقيق الكفاءة الكلية من خالل التقليص في إجمالي المصروفات مع التقليص في الودائ

ك راجعة إلى عدم االستغالل األمثل للموارد المستخدمة و بذلك الترفيع من األداء و تحقيق أعلى بنك المال المتحد: عدم الكفاءة باألساس لهذا البن 

 اإليرادات وجب على هذا البنك التخفيض أساسا في استغالل المدخالت.

 لكفاءة.مصرف المزارع التجاري: عدم االستغالل األمثل للموارد هو السبب الرئيسي لمصرف المزارع التجاري في تحقيق عدم ا 

بالتالي  و البنك السعودي السوداني: عدم الكفاءة لهذا البنك راجعة إلى عدم االستغالل األمثل للمدخالت و عدم الوصول إلى نسبة عالية من األرباح  

 . CCRو   BCCو التخفيض من المدخالت لتحقيق الكفاءة التامة وفقا لنموذج  Y)1(وجب الترفيع في المخرجات تحديدا األرباح 
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بة لألرباح سبنك الجزيرة السوداني األردني: يمكن لهذا البنك تحقيق أعلى نسبة كفاءة من خالل االستغالل الجيد للمدخالت و إنتاج أكثر مخرجات بالن 

)1(Y . 

  نتائجال

مصرف من القطاع  13ية للقياس الكفاءة النسبية و الحجمية و الفن (Data Envelopment Analysis)تم استخدام نظرية البيانات التطويقي 

و نموذج   (Constant Return to Scale)و ذلك باستخدام نموذج عوائد الحجم الثابتة  2018-2012المصرفي السوداني بين األعوام الممتدة 

مل صافي االرباح باستخدام مدخالت تشمل: إجمالي المصروفات و الودائع و المخرجات تش (Variable Return to Scale)عوائد الحجم المتغيرة 

 و إجمالي الموجودات.

  مصرف محل الدراسة تتمتع بالكفاءة الفنية التامة وهي بنك أم درمان الوطني, بنك  13مصارف من أصل  6خلصت الدراسة إلى وجود

ذات كفاءة  صارففيصل اإلسالمي, بنك الخرطوم, البنك اإلسالمي السوداني, مصرف السالم, بنك التضامن اإلسالمي, و بالتالي هذه الم

 عالية من حيث الترشيد في استغالل الموارد و تحقيق أعلى النتائج.

 حقق كفاءة من حيث الحجم سودانيبنك العربي الالن ا.  

  و هي بنك البركة, بنك الشمال اإلسالمي, بنك المال المتحد, بنك المزارع التجاري, البنك السعودي السوداني,  6بقية المصارف و عددها

 .تلجزيرة السوداني فهي تعاني من عدم الكفاءة على المستوى النسبي و الحجمي و بالتالي الفني البحبنك ا

 التوصيات

لهذه المصارف )بنك البركة, بنك الشمال اإلسالمي, بنك المال المتحد,  الدراسةتوصي الدراسة باالستفادة من مؤشرات الكفاءة المنجزة في  -

سعودي السوداني, بنك الجزيرة السوداني( عن طريق التحسين في األداء من خالل الترفيع في المخرجات بنك المزارع التجاري, البنك ال

  .للمصارف التي لديها عدم كفاءة حجمية

التحسين و التطوير في الطرق اإلدارية المستخدمة للمصرف و ذلك بالترشيد و التقليص في استغالل الموارد و خصوصا إجمالي   -

 يل من التكلفة و الرفع من مؤشر الكفاءة النسبية.المصاريف للتقل

هذه المصارف )بنك البركة, بنك الشمال ل بنك السودان المركزي دور هام و قيادي للدفع من تحسين مؤشر الكفاءة الحجمية أن يلعب -

 .معالجة مؤشر الحجملي( اإلسالمي, بنك المال المتحد, بنك المزارع التجاري, البنك السعودي السوداني, بنك الجزيرة السودان
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و تطبيقها على المجاالت األخرى مثل قطاع التعليم  (DEA)كما توصي الدراسة بضرورة االستفادة من نظرية تحليل البيانات التطويقي  -

 و الصحة و قطاع الخدمات بصفة عامة.
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Measuring the efficiency of the performance of Sudanese Commercial banks based on 

 (Data Envelopment Analysis). 

(2012-2018)  

Abstract 

The main objective of the study is to measure the efficiency of Sudanese commercial banks during the period 

2012-2018, and to verify the hypotheses of the study that there is a difference in efficiency between the 

Sudanese banks and that there is a divergence in the relative efficiency, volumetric and technical of the 

Sudanese banks. This study dealt with the efficiency of the Sudanese commercial banks using the method of 

Data Envelopment Analysis (DEA) under the premise of the input-based model with constant return to scale 

and the output-based model under the assumption of variable size returns (Variable Return to Scale) for 13 

banks. For the period 2012-2018, the study included the use of total expenses, total deposits as inputs, net 

profits and total assets as outputs. 

 The results of the study indicated the success of six banks in achieving full technical competence (Omdurman 

National Bank, Faisal Islamic Bank, Bank of Khartoum, Islamic Bank of Sudan, Al Salam Bank, Al Tadamon 

Islamic Bank), which demonstrates the ability of these banks to make the best use of the resources available to 

them. Achieving the highest revenues, and we also find that the Arab Sudanese Bank achieved efficiency in 

terms of size. The remaining 6 banks (Al Baraka Bank, North Islamic Bank, United Money Bank, Commercial 

Farms Bank, Saudi Sudanese Bank, Al Jazira Sudanese Bank) did not achieve efficiency in their relative and 

volumetric levels, which confirms that the available resources are not well utilized. Not being able to 

strategically adjust it aims to raise the output. 

The study recommends taking advantage of the efficiency indicators achieved in the study of these banks (Al 

Baraka Bank, North Islamic Bank, United Money Bank, Commercial Farms Bank, Saudi Sudanese Bank, Al 

Jazira Sudanese Bank) by improving the performance through raising the output of the other banks that have 

volumetric inefficiency. 

Key Words: Data Envelopment Analysis, Banks Efficiency Index, Sudanese Banking Sector.  
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