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 الملــخص
بمجية في جشػب افخيكيا  111تشاولت الػرقة تحميل كفاءة االنفاق السحمي ل          
 ، ووفقا لمتػجو السجخمي ولشسػذجDEAباستخجام تقشية مغمف البيانات 1111لعام 

BCC وقج اتزح أن البمجيات في جشػب أفخيكيا يسكغ أن تحقق نفذ السدتػى مغ .
% اقل مغ السجخبلت، كسا  61.77السخخجات أو الخجمات األساسية مع حػالي 

، CCRبمجية تتستع بالكفاءة التامة. وعشج السقارنة مع نسػذج  11اتزح ايزا ان ىشاك 
ػسط الكفاءة لجسيع الحي يفتخض ثبات العائج عمي الحجع، اتزح ان مت

% مسا يذيخ أن البمجيات في جشػب أفخيكيا يسكغ تحقق نفذ السدتػى 1.16البمجيات
 % اقل مغ السجخبلت. 7..6مغ السخخجات أو الخجمات األساسية مع حػالي 

وعشج اجخاء التحميل عمي كل فئةة مةغ فئةات البمةجيات، اتزةح ان بمةجيات الفئةة           
A ت كفاءة عمي الخغع مغ أنيا اقل عجد بمجيات، ويمييةا بمةجيات تحتػي عمي اعمي درجا

. وىةةحا إنسةةا يذةةيخ B3، بيشسةةا اقةةل درجةةات لكفةةاءة اإلنفةةاق كانةةت لبمةةجيات الفئةةة B1الفئةةة 
قةةةج حققةةةت نطخيةةةاس نفةةةذ السدةةةتػى مةةةغ   B1،B3إلةةةي انةةةو فةةةي الستػسةةةط بمةةةجيات الفئةةةة 

 لتػالي.% اقل مغ السجخبلت عمي ا1.11.%، 11.71السخخجات مع نحػ 
وججيخ باإلشارة أن تحميل الكفاءة وفقاس لتقشية مغمف البيانات، يقػم عمي            

تحميل الكفاءة الشدبية وليذ السصمقة. حيث أن الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة مغ 
حيث البمجيات التي تتستع بالكفاءة التامة لئلنفاق السحمي تعشي أنيا األكثخ كفاءة مقارنة 

مجيات األخخى الخاضعة لشفذ التحميل وليدت األفزل عمي وجيو اإلشبلق. بالب
ال  1111ويزاف إلي ذلظ أن كفاءة اإلنفاق السحمي لمبمجيات في جشػب أفخيكيا لعام 

تتػقف فقط عمي العبلقة بيغ السجخبلت والسخخجات، وإنسا تخزع لسجسػعة مغ 
ت. حيث تداىع ىحه العػامل بذكل العػامل الخارجية التي ال تكػن تحت سيصخة البمجيا

كبيخ في تفديخ اختبلف درجات الكفاءة بيغ البمجيات، وتتسثل ىحه العػامل في: عػامل 
اقترادية/ اجتساعية، وعػامل سياسية، وعػامل مؤسدية، وغيخىا. ويسكغ معخفى تاثيخ 

تي تع اتخاذ درجات الكفاءة ال خبلل ىحه العػامل عمي كفاءة االنفاق السحمي وذلظ مغ
، ومالية، مغ الستغيخات السدتقمة )اقتراديةالحرػل عمييا كستغيخ تابع مع مجسػعة 

، غخافية، وسياسية( لسعخفة مجي تأثيخ ىحه السحجدات عمي كفاءة اإلنفاق السحميػ وديس
 tobit ذو الحجيغ تػبيتوإلجخاء ىحه التحميل يتع استخجام نسػذج انحجار 

regression).) 



 و(2222( يىنية )2( انعدد )1انمجهد ) –جبمعة أسىان  –مجهة انبحىث واندراسبت األفريقية ودول حىض اننيم 

__________________________________________________________________________ 

 38 

 جشػب أفخيكيا –كفاءة اإلنفاق  –تحميل مغمف البيانات  ية:الكمسات السفتاح
Abstract 
The paper deals with the analysis of the local spending efficiency of 114 

municipalities in South Africa for the year 2011 using the data envelope 

technique (DEA), according to the input orientation and the BCC model. It 

has been shown that municipalities in South Africa can achieve the same 

level of outputs or basic services with about 72.66% less of the inputs, as it 

turns out that there are 13 municipalities that are fully efficient. When 

compared with the CCR model, which assumes a constant return on volume, 

it turns out that the average efficiency for all municipalities is 1.47%, which 

indicates that municipalities in South Africa can achieve the same level of 

output or basic services with about 98.6% less than the input. 
 :مقدمة
 اإلنفاقنقل مدئػليات  أون تحػيل إالتقميجية لبلمخكدية السالية، ف وفقاس لمشطخية 
، األدنىالسدتػيات الحكػمية  إلي األعمىمغ السدتػيات الحكػمية  اإليخاداتوسمصات 

مدتػيات  إلي، سػف يؤدي اإلداريةتخافقيا في ذلظ البلمخكدية الدياسية والبلمخكدية 
السػاششيغ  أن إليمختفعة مغ كفاءة تقجيع الخجمات عمي السدتػى السحمي، وىحا يخجع 

قجرة عمي التعبيخ عغ احتياجاتيع وتفزيبلتيع لسدتػى الحكػمات  األكثخالسحمييغ ىع 
السػاششيغ، مغ خبلل التداميع  أن إلي السػاششيغ. إضافة إلي ي اقخبى التي السحمية 

ويسكغ تحقيق ذلظ مغ  ،الزخيبي سػف يصالبػن بالسداءلة مغ حيث تقجيع الخجمات
الخجمات يجب تػفيخىا عشج ادني مدتػى  أنوىي  Subsidiarityخبلل مبجأ "التبعية"  

 أنالحي يشز عمي و   Correspondence" التشاضخ" ومبجأمغ مدتػيات الحكػمة، 
 الخاصة بيا.  اإلنفاقتحجد الزخائب التي تختبط مع مدتػيات  أنالػحجة السحمية يجب 
الحكػمات  أن إال، أفخيكياالذاممة لبلمخكدية في جشػب  اإلستخاتيجيةوعمي الخغع مغ 

لع تحقق الشتائج السخجػة مشيا وخاصة في تقجيع الخجمات  أفخيكياالسحمية في جشػب 
مغ عجم الخضا الستدايج في تقجيع  األخيخةفي الدشػات  أفخيكيافقج عانت جشػب بكفاءة، 

 الدشػات في االحتجاجات كثخة ذلظ عمي ويذيج الخجمات عمي السدتػى السحمي
 جشػب في لمبمجيات السحمي اإلنفاق كفاءة وتقييع تحميل أىسية تأتي ىشا ومغ .األخيخة
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 مسثمييع لسخاقبة البلزمة الزخورية بالسعمػمات السػاششيغ لتدويج وذلظ ،أفخيكيا
 .أمػاليع مقابل جيجة خجمة عمي لمحرػل وكحلظ الدياسييغ،
وفي ىحا االشار تيجف ىحه الػرقة إلي: التعخف عمي الػحجات السحمية األكثخ  

كفاءة في جشػب أفخيكيا مغ حيث تقجيع أفزل مدتػى مسكغ مغ الخجمات بأقل تكمفة. 
لكياس درجة   بمجية 111تقجيخ كفاءة اإلنفاق السحمي ل حيث تتشاول الػرقة  

وىي تقشية ال معمسيو تعتسج عمي  DEAالكفاءة ليحه البمجيات وذلظ باستخجام تقشية 
. وعمي ذلظ تشقدع الػرقة الي اربعة اقدام بخبلف السقجمة والخاتسة، البخمجة الخصية

لسفيػم واليسة كفاءة االنفاق السحمي. اما حيث يتشاول القدع االول عخض مخترخ 
القدع الثاني فيتشاول االشار السشيجي لمجراسة مغ خبلل التقشية السدتخجمة لكياس 
الكفاءة، ومخاجعة لمجراسات الدابقة، وكحلظ االساس السشصقي لمعيشة. واما القدع الثالث 

شخح مخترخ  فيشاقر ليكل ونصاق الحكػمات السحمية في جشػب افخيكيا مغ خبلل
لبلشار الدياسي والتذخيعي لمسحميات في جشػب افخيكيا. واخيخا يتع عخض نتائج تقييع 

 كفاءة االنفاق السحمي في جشػب افخيكيا في القدع الخابع.
 :مفههم واهسية كفاءة االنفاق السحميأواًل: 

أخحاس في االعتبار أن االقتراد يتعامل مع السذكمة االقترادية عمي أنيا  
مذكمة حاجات متعجدة ومػارد محجودة، فانو يسكغ تعخيف الكفاءة عمي أنيا الصخيقة 
التي يسكغ بيا استخجام وتخريز السػارد عمي الشحػ األمثل. غالبا ما يتع تعخيف 

مقارنة مع  Aالسشافع والتكاليف( لجولة  الكفاءة مغ الشاحية الشدبية )العبلقة بيغ
مجسػعة أخخى مغ الجول. ويسكغ أن يتع ىحا عغ شخيق إجسالي اإلنفاق الحكػمي، أو 
اإلنفاق السترل بسيام معيشة ومحجدة مثل الرحة أو التعميع والتخفيس مغ حجة الفقخ 

ليف بيامر اكبخ السشافع فييا تتجاوز التكا Aوالبشية التحتية وىكحا. فإذا كانت الجولة 
يعتبخ أكثخ كفاءة.  Aمسا كانت عميو في البمجان األخخى، فان اإلنفاق العام في الجولة 

وتتصمب ىحه السقارنات قياس كبل مغ التكاليف والسشافع ببعس الصخق السقبػلة، وىحا 
يعج أمخ سيل بالشدبة لآلالت )الديارات وغيخىا( ولكشو أمخ صعب بالشدبة لؤلنذصة 

، حيث انو مغ الرعب قياس السشافع مغ الشفقات الحكػمية. وان السذكمة التي الحكػمية
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تشذا مغ مقارنة كفاءة األمػر السالية مثل )اآلالت وغيخىا( واإلنفاق العام ىي أن 
مجخبلت األولي يسكغ شخاؤىا بشفذ األسعار الدابقة )مخونة مشحشى العخض لمسجخبلت 

بالشدبة لئلنفاق العام مختمف وذلظ الن اإلنفاق السدتخجمة مغ قبل الفخد( أما األمخ 
العام يتع تسػيمو عغ شخيق اإليخادات الزخيبية )فالتكمفة الحجية لعائجات الزخائب 
عسػما اعمي مغ التكمفة الستػسصة( حيث أن التكمفة الحجية تديج بدخعة وىحا غالبا ما 

 .(1)يكػن مػجػد في عجيج مغ الجول الشامية
تقييع اإلنتاجية، فانو يسكغ أيزا تصبيق تحميل الحجود لتقييع وباإلضافة إلي  

الكفاءة الفشية وىشا يػجج خياران وىسا: إما تقجيخ معمسي لجالة اإلنتاج حيث أن 
السخخجات الستعجدة تقاس عغ شخيق وحجة التكمفة في مخخج واحج، أو تقجيخ غيخ 

أساس السدافة الشدبية  معمسي لجالة حجود اإلنتاج، واستخبلص نتائج الكفاءة عمي
لمسبلحطات غيخ الفعالة مغ الحجود. والسيدة الخئيدية ليحا السشيج األخيخ ىي أن حجود 
دالة اإلنتاج يسكغ اشتقاقيا مغ مجسػعة مغ السجخبلت ومجسػعة مغ السخخجات دون 

 الحاجة إلي تعخيف لؤلوزان. 
، الكفاءة الفشية أو أوالولقج وضع االقتراديػن ثبلث مقاييذ لمكفاءة وىي:  

اإلنتاجية والتي تشصػي عمي االستخجام األمثل لمسػارد اإلنتاجية. وبسعشى أخخ، فان 
الكفاءة الفشية تعشي بتحقيق الحج األقرى مغ السخخجات مغ خبلل مجسػعة معيشة مغ 
السجخبلت، ومغ حيث التكمفة فان ىحا يعشي أن السشطسة يجب أن تقجم مدتػى معيغ 

، الكفاءة التخررية، وتذيخ إلي تػزيع السػارد وثانيات بأقل تكمفة مسكشة. مغ السخخجا
اإلنتاجية بيغ االستخجامات البجيمة، وذلظ لتقجيع السديج األمثل مغ السخخجات، وبعبارة 
أخخى فان كفاءة التخريز ىي معشية باألساس باالختيار بيغ التخكيبات الفشية 

ل مغ الكفاءة الفشية وكفاءة التخريز يحجدان السختمفة لمسخخجات. ويحكخ ىشا أن ك
                                                 

ففي القصاع الخاص، فان االنزباط الحي يفخضو الدػق يحفد الذخكات لتحقيق الكفاءة السديل  (1)
التغحية العكدية ألسػاق رأس السال وسيصخة الذخكات، وفي السقابل فان القصاع العام عغ شخيق 

السحمي يفتقخ إلي كل مغ الدمػك الحي يدعي لمخبح، ونطام التغحية العكدية لتقييع جػدة ونػعية 
 .القخارات
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، ىشاك نػع ثالث وىػ الكفاءة الجيشاميكية وىي وثالثا. (1)معا درجة الكفاءة االقترادية
 .(1)تذيخ إلي االستخجام االقترادي لمسػارد الذحيحة في الػقت السشاسب

أو  والكياس التجخيبي لمكفاءة االقترادية يخكد عمي تحجيج الكفاءة الفشية 
التخررية أو كمييسا في مشطسة أو في صشاعة معيشة. وقج استخجم االقتراديػن 
حجود اإلنتاج، ودوال اإلنتاج، ودوال التكمفة في محاوالتيع لكياس الكفاءة. فحجود 
اإلنتاج تحجد وضع أو خخيصة السخخجات الكفئة مغ الشاحية الفشية في السشطسات غيخ 

معيشة، فإذا فذمت مؤسدة معيشة في تحقيق مديج مغ القادرة عمي اإلنتاج عشج نقصة 
السخخجات عشج حجود اإلنتاج التي تشجرج تحت ىحه الحجود، في ىحه الحالة تكػن ىحه 
السؤسدة غيخ كفء مغ الشاحية الفشية. وبالسثل في حالة إنتاج مديج مغ الدمع 

تي يعبخ عشيا في والخجمات عمي حجود اإلنتاج ولكشيا ال تتػافق مع رغبات عسبلئيا، ال
الغالب مغ خبلل األسعار التي ىع عمي استعجاد لجفعيا، فيشا يسكغ القػل بأنيا غيخ 
كفئ مغ الشاحية التخررية. أما دالة اإلنتاج، فيي تػفي وسيمة مساثمة لعبلقة 
السجخبلت السجخبلت. وأما دالة التكمفة، فيي تقػم بتحػيل السادية والكسية في حجود 

يع نقجية، وبالتالي فان دالة التكمفة يسكغ أن تشقل السعمػمات عغ الكفاءة اإلنتاج إلي ق
 التخررية والفشية إلي أمػر مالية.

ووفقا لحلظ، فإذا تع تحجيج حجود اإلنتاج، ودالة اإلنتاج، ودالة التكمفة، وذلظ  
ادي باستخجام التقشيات الستاحة، فانو يسكغ استخجام ىحا السكياس لتقييع األداء االقتر

لمسؤسدات والرشاعات. فسغ خبلل مقارنة الدمػك الفعمي ليحه السؤسدات مع السكياس 
السثالي لمكفاءة، يسكغ ىشا تحجيج درجة الكفاءة االقترادية التي أضيختيا بعس 

                                                 

الكفاءة الفشية والتخررية، ففي  لإذا كان ىشاك مشطسة أو وكالة معيشة تدتخجم مػاردىا بالكام( 1)
 أو السشطسة قج حققت إجسالي الكفاءة االقترادية. ةىحه الحالة ندتصيع أن نقػل أن ىحه السؤسد

وعمي خبلف الكفاءة الفشية والتخررية، ىشاك نػع ثالث يصمق عميو الكفاءة الجيشاميكية وىي ( 2)
 نطخ: تحتزغ الكفاءة التخررية والفشية في البعج الدماني، ا

- Andrew. Worthington & Brian. Dollery: op. cit., p, 2. 
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 Deterministic Frontier  السؤسدات، ويصمق عميو السشيج العام لكياس الكفاءة 

Approach (DFA)عية". " نيج الحجود القص 

وعمي الخغع مغ ذلظ، فان االنحخاف بعيجا عغ حجود الكفاءة قج ال يكػن راجع  
إلي عجم كفاءة السشطسة السعشية، بل إلي عػامل خارجية خارجة عغ إرادتيا. وقج أدي 

" مشيج  Stochastic Frontier Approach (SFA)ىحا إلي تصػر السشيج وضيػر 
 اخح ىحه العػامل في اعتباره عشج تقجيخ الكفاءة. الحجود العذػائية"، والحي يدعي إلي

، والتي تحاول تحجيج الكفاءة (SFA)، (DFA)وعمي عكذ تقشية كل مغ  
 Data Envelopment Analysisاالقترادية السصمقة لمسشطسات، ىشاك تقشية 

(DEA)  تحميل مغمف البيانات"، التي تدعي إلي تقييع الكفاءة لسشطسة معيشة بالشدبة "
تقػم بحداب الكفاءة  DEAي مشطسات أخخي في نفذ الرشاعة. وبالتالي فان إل

االقترادية لمسشطسة بالشدبة ألداء مجسػعة مغ السشطسات األخخى التي تشتج نفذ 
الدمعة أو الخجمة وليذ بالسقارنة بسكياس مثالي لؤلداء. وىشاك تقشية أخخي تدتخجم في 

، وتتسيد ىحه التقشية في كػنيا قادرة Free-Disposal Hull (FDH)ىحا الذأن وىي 
عمي تحجيج أفزل السسارسات الحالية في صشاعة معيشة عمي أساس عجد اقل مغ 

 السبلحطات.  

 طار السشهجي لمدراسة:اإل :ثانياً 
بمجية في جشػب أفخيكيا مغ  111تقييع الكفاءة الفشية ل تتشاول الػرقة  

مغمف البيانات، وذلظ لتحجيج مدتػى  باستخجام تحميل 1111، لعام  A ،Bالفئتيغ 
غيخ وتحجيج البمجيات ذات الكفاءة التامة والبمجيات   ةكفاءة اإلنفاق لمبمجيات محل الجراس

يتشاول األول عخض السشيجية  ثبلثة اقدام:إلي  الجدءوبحلظ يشقدع ىحا  .الكفء
 ما الثاني فيتشاولبتقييع الكفاءة الفشية لمبمجيات، أ السدتخجمة في ىحا التحميل الخاصة

األساس فيتشاول  الثالث. وأما مخاجعة لبلدبيات التي تشاولت تحميل كفاءة االنفاق السحمي
 .الجراسة لعيشةالسشصقي 
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 :التقشية السدتخدمة -1

بمجية في جشػب أفخيكيا  111بتقييع كفاءة اإلنفاق السحمي ل الجراسة ىحه تقػم 
، مدتخجمة في ذلظ أسمػب المعمسي يعتسج عمي البخمجة الخصية ىػ تحميل 1111لعام 

، وذلظ باستخجام التػجو السجخمي ونسػذج اقتراديات الحجع DEAمغمف البيانات 
غيمي لمبمجيات وخسذ . ويدتخجم التحميل مجخل واحج وىػ اإلنفاق التذBCCالستغيخة 

 مخخجات تعبخ عغ الخجمات التي تؤدييا ىحه البمجيات. 

يي شخيقة رياضية تدتخجم البخمجة الخصية فوبالشدبة لمتقشية السدتخجمة،  
 Decisionلكياس الكفاءة الشدبية لعجد مغ الػحجات اإلدارية أوحجات اتخاذ القخار )

Making Units أو ما يصمق عميو اخترارا )DMUs  التي تعسل في نفذ السجال ،
كسجسػعة مجارس أو مجسػعة مغ السدتذفيات او عجد مغ الػحجات السحمية تدتخجم 
نفذ السجسػعة مغ السجخبلت والسخخجات، حيث تقاس كفاءة كل وحجة مقارنة ببكية 
الػحجات األخخى في السجسػعة. وتحدب درجة الكفاءة لكل وحجة قخار، حدب أسمػب 

)مجسػع السخخجات السخجحة  :يانات وفق الشدبة التاليةغمف البتحميل م
باألوزان(/)مجسػع السجخبلت السخجحة باألوزان(، وبالتالي تشحرخ درجة الكفاءة بيغ 

(، والػحجة األقل استيبلكا لمسجخبلت واألكثخ إنتاجا لمسخخجات 1،  1الرفخ والػاحج )
، تذكل فزاء 1ة الكفاءة تكػن الػحجة األكثخ كفاءة. ثع الػحجات التي تحقق درج

( الحي يغمف نقاط Efficient Frontierرياضيا يعخف ِبة : " الحجود الكفء" )
مغ الكفاءة، ومغ ىشا جاءت تدسية تحميل  1الػحجات األخخى التي لع تحقق الجرجة 

 مغمف البيانات.

تعتسج ىحه التقشية عمي مفيػميغ أساسييغ ىسا: تعخيف الكفاءة الحي وضعو و  
والحي يعخف الكفاءة عمي أنيا الشدبة بيغ السجسػع السػزون لمسخخجات إلي   فاريل

السجسػع السػزون لمسجخبلت، والشطخية االقترادية السعخوفة بامثمية باريتػ والتي تشز 
عمي أن أي وحجة اتخاذ قخار تكػن غيخ كفء إذا استصاعت وحجة أخخى أو مديج مغ 

الكسية عمي األقل مغ السخخجات التي تشتجيا ىحه  الػحجات اإلدارية األخخى إنتاج نفذ 
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الػحجة بكسية مجخبلت اقل وبجون زيادة في أي مػرد أخخ، وتكػن الػحجة كفء إذا 
 .(1)تحقق العكذ

ويتع اشتقاق الكفاءة الفشية مغ خبلل عجد مغ الػحجات التي تذكل سػيا  
الحي يصػق أو يغمف كل  Performance Frontierالسشحشى الحجودي لؤلداء 

السذاىجات. حيث تتستع الػحجات التي تقع عمي السشحشى الحجودي بالكفاءة، بيشسا تعج 
الػحجات التي ال تقع عمي السشحشي الحجودي غيخ كفؤة. ويحكخ أن الػحجات التي تقع 
عمي السشحشى الحجودي تسثل األداء السحقق وليذ األداء األمثل بسفيػمو الشطخي. 

الي ذلظ، قان التحميل يقجم معمػمات اضافية لمتعخف عمي اداء كل وحجة  واضافة
وتػجيو ىحه الػحجات لتحديغ ادائيا حيث يقجم ىحا التحميل مفيػم وحجات مشاضخة لكل 

 أنساط تحجيج في مفيجة تكػن  أن يسكغ الكفؤة الػحجات ىحه ومثلوحجة غيخ كفؤة.  
 لتحديغ ادائيا. الكفؤة غيخ الػحجات لكل كذفيا خبلل مغ يسكغ والتي الكفؤة التذغيل

وتججر االشارة ان ىشاك نسػذجيغ رئيدييغ لتحميل مغمف البيانات وىسا: نسػذج 
.  BCC، ونسػذج اقتراديات الحجع الستغيخة  CCRاقتراديات الحجع الثابتة 

-Outputوفقاس  لمتػجو السخخجي  وتججر االشارة الي انو يسكغ اجخاء ىحا التحميل

Oriented  الحي يكػن ىجفو ىػ تقجيع اكبخ كسية مغ الخجمات باستخجام الكسية(
الستاحة مغ السجخبلت( وتربح الػحجة غيخ كفء وفقا ليحا التػجو اذا كان مغ السسكغ 

السجخبلت أو أي  زيادة جسيع الخجمات )او اي مشيا( دون أن يراحبو زيادة لكسية
مشيا، أو دون أن يراحبو تقميل لكسية خجمات أخخي تقجميا الػحجة. او وفقا لمتػجو 

)الحي ييجف إلي استخجام اقل كسية مغ السجخبلت  Input-Orientedالسجخمي 
لتقجيع كسية محجدة مغ الخجمات( وتربح الػحجة غيخ كفء وفقا ليحا التػجو اذا كان 

لسجخبلت أو أي مشيا دون أن يراحب ذلظ تقميل كسية مغ السسكغ تقميل كسية ا
                                                 

انطخ: د. دمحم شامل بياء الجيغ"استخجام اسمػب مغمف البيانات في قياس الكفاءة الشدبية ( 1)
 1117السجمج الدابع، العجد الثاني، ابخيل  الشهزة تصبيكية(" –لمػحجات االدارية )دراسة احرائية 

 .66-61االقتراد والعمػم الدياسية، جامعة القاىخة(, ص ص )القاىخة: كمية 
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الخجمات او اي مشيا. وفيسا يمي عخض مخترخ لمشسػذجيغ وفقا لمتػجو السجخمي 
 .(1)والسخخجي

 :الدراسات الدابقةمراجعة  -2

 أدبياتيسكغ التعخف عمي اثشيغ مغ السدارات في البحػث التجخيبية في و  
 عامةفسغ ناحية ىشاك بعس الجراسات التي تكيع الكفاءة بصخيقة  ،السحمي اإلنفاقكفاءة 

. غالبية الخجمات التي تقجميا الحكػمات السحمية األقلعمي  أو، وىي التي تغصي كل 
ىشاك بعس الجراسات التي تقػم بتقييع الكفاءة عغ شخيق تقييع خجمات  أخخى  جيةومغ 

 ,Burgat and Jeanrenaud)ة محمية معيشة مثل جسع الشفايات الرمبة مثل دراس

 وحجات او ،(Bouckaert, 1992 ) دراسة مثل الحخائق مغ الػقاية أو ، (1994
 مثل العامة اإلدارة أو ،(Davis and Hayes, 1993) سةادر  مثل السحمية الذخشة
 .(Kalseth and Rattsø,1955) دراسة

 لو السحمي اإلنفاق كفاءة لتحميل العالسية الصخيقة استخجام أن اإلشارة وتججر 
 وحجة كل أن مغ التأكج في فيتسثل االيجابي الجانب أما سمبي، وجانب ايجابي جانب
 الخجمات لسختمف السخجح الستػسط كفاءة تسثل الكفاءة مغ درجة عمي تحرل محمية

 السخخجات ىحه تسثل التي الستغيخات اختيار في فيكسغ الدمبي الجانب وأما السقجمة،
 نقز أن إال السحمية، الخجمات لسجسل مسثمة تكػن  أن يجب الستغيخات ىحه أن حيث

 .   األمخ ىحا يعػق  الستغيخات حػل الستاحة البيانات

كانت تأخح في اعتبارىا اقل مدتػى  غالبية الجراسات  أنمغ  عمي الخغعو  
ىشاك بعس الجراسات القميمة التي  أن إالمحمي كعيشة لمجراسة وىػ مدتػى البمجيات، 

 Nieswand and)استخجمت السدتػى الػسيط مغ الحكػمة السحمية مثل دراسة 

                                                 

 :انطخ (1)

- Kristina Vincova: Using DEA Models to Measure Efficiency, at: 

www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id...   ,pp. 24-28. 
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Seifert, 2011)  وحجة محمية فخندية،  67السحمي ل اإلنفاقالتي قامت بتحميل كفاءة
الجراسات تفتقخ  أن أوال مبخرة استخجام السدتػى الػسيط لمحكػمة السحمية بدببيغ وىسا:

ىحا السدتػى يمعب دور ىام في  أنعجيج مغ ىحه الجراسات ليحا السدتػى، وثانيا  ليإ
مغ  أيزايتزح و  .(1)السدتػى السحمي إليتحػيل ونقل الدمصات مغ السدتػى السخكدي 

اغمب الجراسات  أنالسحمي  إلنفاقاالتي تشاولت كفاءة  األدبياتخبلل استعخاض 
السػارد السدتخجمة في  أيلمبمجيات ) الجاري كسجخل اإلنفاق إجساليجم تدتخ  التجخيبية

 .(1)تػفيخ الخجمات السحمية(

لمسخخجات، فان التحميل يعتسج في الغالب عمي السيام التي تكػن  وبالشدبة 
بعس الجراسات تقػم بجسع مختمف الخجمات  أنحيث  ،(1)عمي الػحجات السحمية إلدامية

مغ الجراسات تخكد  األخخ، والبعس (1)البمجية ءأداالبمجية في مكياس واحج لمتعبيخ عغ 
قج قجمت  األدبياتولكياس ىحه السخخجات، فان  عمي خجمة محمية واحجة ومحجدة.

                                                 

 ل، انطخ: يلمسديج مغ التفاص (1)
-Maria Nieswand& Stefan Seifert: Some Determinants of Intermediate 

Local Governments' Spending Efficiency: The Case of French 

Départements, DIW Discussion Paper 1130 (Berlin: German Institute for 

Economic Research, 2011). 

 ليحا الشػع مغ الجراسات، انطخ: أمثمة( 2)

- Maria Teresa. Balaguer-Coll & Diego. Prior& Emili. Tortosa-Ausina" 

Decentralization and Efficiency of Local Government", The Annals of 

Regional Science, 45 (3), 2010 at: (link.springer.com/.../10.1007%2Fs00168-

009-0286-7),pp. 571-601. 

- Andrew C. Worthington" Cost Efficiency in Australian Local Government: 

A Comparative Analysis of Mathematical Programming and Econometric 

Approaches", Financial Accountability and Management, 16 (3), 2000, at: 

(eprints.qut.edu.au/2650/), pp.201-224.  

التي تقػم بيا السدتػيات السحمية، فبلبج مغ االشبلع  األساسيةالخجمات  إلي اإلشارةيتع  ىحت (3)
 . عمي قانػن البمجية الحي يحجد ويقدع السيام بيغ السدتػيات السحمية السختمفة

 Local Government Output Indicator وىػ ما يصمق عميو بالسكياس السخكب لمسخخجات (4)

(LGOI). 



 و(2222( يىنية )2( انعدد )1انمجهد ) –جبمعة أسىان  –مجهة انبحىث واندراسبت األفريقية ودول حىض اننيم 

__________________________________________________________________________ 

 47 

مجسػعة واسعة مغ السؤشخات، فعمي سبيل السثال يتع قياس خجمة التعميع مثبل بعجد 
عسل اختبار لكياس  أو، (1)عجد التبلميح السمتحقيغ بالتعميع أو، (1)الجروس التي تجرس

حتى عجد الدكان في الفئة العسخية ذات الرمة.  أوعجد السجارس  أو، (1)الصبلب أداء
وكل مكياس مغ ىحه السقاييذ يػفخ معمػمات عغ التعميع بذكل عام لكشيا في الشياية 

 .(1)معمػمات مختمفة

مخخجات عمي السدتػى السحمي  إليأن فكخة تحػيل السجخبلت  باإلشارةوججيخ  
نسيد بيغ ثبلث مخاحل في  أنيتصمب  األمخعسمية تسثل مذكمة كبيخة، وذلظ ألن ىحا 

 إلي)العسل، والتجييدات(  األساسية، ىشاك تحػيل لمسجخبلت أوالوىي:  اإلنتاجعسمية 
تػسيع نصاق خجمات  أومخخجات وسيصة )مثل ساعات مخاقبة حخكة السخور، 

-D)مخخجات مباشخة  إلي، ىحه السخخجات الػسيصة يتع تحػيميا نياوثاالذخشة(. 

                                                 

 :انطخ (1)

- Heikki A Loikkanen. & Ilkka Susiluoto: Cost Efficiency of Finnish 

Municipalities in Basic Service Provision 1994 – 2002, Discussion Paper 

No. 96, (Helsinki: Helsinki Center of Economic Research, 2006). 

 :انطخ (2)

- Benny. Geys& F. Heinemann& A. Kalb: Voter Involvement, Fiscal 

Autonomy and Public Sector Efficiency: Evidence from German 

Municipalities, ZEW Discussion Paper 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1121745" \l "#, 

(Germany: Centre for European Economic Research (ZEW), 2010). 

 :انطخ (3)

- Raffaela Giordano& Pietro Tommasino: Public Sector Efficiency and 

Political Culture, Working Papers No. 786.( Italy: Bank of Italy, Economic, 

2011). 

مجي  أي إليبعس الجراسات، قبل استخجام السخخجات، تقػم بعسل تحميل لتػضيح  أنيحكخ  (4)
 تكػن ىحه السخخجات تػضيحية لسدتػى السجخبلت. لسديج مغ التفاصيل، انطخ:

-María Teresa Balaguer-Coll& Diego Prior& osé Manuel Vela-Bargues: 

Efficiency and Quality in Local Government Management. The Case of 

Spanish Local Authorities, Working Paper (Spain: Bellateria, 2002), pp.10-

11. 
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Outputs)  ،عجد  أوجاىدة لبلستيبلك )مثل عجد الذػارع الحزخية السديصخ عمييا
، ىحه السخخجات السباشخة في نياية السصاف تؤثخ عمي وثالثاً الحاالت السعالجة(. 

، (C-Outputs)( والخفاليةبالدبلمة  واإلحداس اإلدراكالسدتيمكيغ )زيادة  رفالية
البمجيات  ألنذصةوىي التي تعكذ الجرجة التي مغ خبلليا تتخجع السخخجات السباشخة 

مغ وجيو نطخ السدتيمكيغ. وعمي الخغع مغ انو مغ الشاحية  الخفاليةتحديشات في  إلي
انو في  إال، اإلنتاجيةالشطخية يسكغ قياس الكفاءة في كل مخحمة مغ مخاحل العسمية 

ولية السسارسة العسمية، عجم تػافخ البيانات ال يدسح لمتسييد بيغ السجخبلت األ
 . (1)لمخفاليةالشيائية  واآلثاروالسخخجات الػسيصة والسخخجات السباشخة 

السخخجات لمحكػمات السحمية تع  إلجساليىشاك مكياس ججيج  أنويحكخ  
 أجخيتصاع مغ الخجمات. ففي دراسة لكل ق اإلنتاجاستخجامو باالعتساد عمي مؤشخات 

مكياس كمي لمسخخجات يعتسج عمي  إنذاءعمي الحكػمات السحمية في الشخويج تع 
ويذتسل عمي ست قصاعات لمخجمات وكل قصاع لو مجسػعة مغ  اإلنتاجمؤشخات 

لمسخخجات، كسا  اإلجساليالسؤشخات الفخعية، ووزن كل قصاع يػضح وزنو في السكياس 
ىحه  أوزانداخل كل قصاع. ومجسػع  أوزانيعشخات الفخعية تػضح ؤ ىحه الس أوزان أن

يداوي الػاحج الرحيح، حيث  أنىحه القصاعات يجب  أوزانالسؤشخات الفخعية ومجسػع 
. ويتع اإلنفاقىحه القصاعات والسؤشخات الفخعية تعتسج عمي نريبيا في  أوزان أن

يتع حداب قياس  أوالالتالي: لمسخخجات عمي الشحػ  اإلجساليحداب السكياس 
بو، والػزن  الخاصةالسخخجات لكل قصاع خجمات كستػسط مخجح لمسؤشخات 

السخرز لكل مؤشخ يداوي متػسط حرتو مغ نفقات القصاع، ثانياس يتع حداب 

                                                 

والثانية مغ ىحه العسمية.  األولىيقترخ التحميل عمي السخحمة  األحيانوليحا الدبب ففي كثيخ مغ  (1)
 لسديج مغ التفاصيل، انطخ:

- David F.Bradford& Robert A.Malt& Wallace E. Oates" The Rising Cost of 

Local Public Services: Some Evidence and Reflections", National Tax 

Journal, Vol.XXII, No.2, 1969, at: 

https://www.econ.umd.edu/research/papers/336, pp.185-202. 
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لمسخخجات كستػسط مخجح لسكياس كل قصاع مغ قصاعات الخجمات  اإلجساليالسكياس 
 .(1)اإلنفاقباستخجام حرتو في 

 األساس السشطقي لمعيشة:-3

سياسة الفرل  نتياءاو بعج عسمية التحػل الجيسقخاشي في جشػب أفخيكيا  
جشػب أفخيكيا األربع مقاشعات الدابقة بالتدع مقاشعات الحالية.  ستبجلتاالعشرخي 

وتذتسل كل مقاشعة مغ السقاشعات التدع عمي عجد مغ البمجيات السحمية، فكسا 
بمجيات  7بمجية مشيا  1.1أوضحشا أن عجد البمجيات السحمية في جشػب أفخيكيا يبمغ 

 ( ترشيف1لججول رقع )ابمجية حي. ويػضح  16بمجية محمية، و 111و ،(1)حزخية
 ىحه البمجيات بيغ السقاشعات السختمفة.

  

                                                 

 لمسديج مغ التفاصيل حػل ىحا السكياس وكيفية حدابو، انطخ:( 1)
- Lars-Erik Borge& Torberg Falch& Per Tovmo: Public Sector Efficiency: 

Institutions, Fiscal Capacity and Democratic Participation, Working 

Paper Seies No.1(Norway: Norwegian University of Science and 

Technology, 2007), pp.5-7. 

- Federico. Revelli& Per. Tovmo” Revealed yardstick competition: Local 

government efficiency pattern in Norway",  Journal of Urban Economics, 

Vol.62, Issue.1, 2006, at: http://www.sciencedirect.com /science/.../ 

S009411900600118..., pp. 121-134. 

مجن كبخى ىي: كيب تاون، ديخبان، ميشاء إليدابيث، بخيتػريا،  7تتكػن البمجيات الحزخية مغ ( (2
 جػىاندبخج، إست رنج.
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 في جنوب أفريقيا تصنيف البلديات بين المقاطعات المختلفة  (1جدول رقم )

 اإلجسالي بمديات الحي البمديات السحمية البمديات الحزرية السقاطعة

 45 6  38 1 الكيب الذرقي

 25 5 20 0 الدولة الحرة

 15 4 8 3 جهتشج

 61 10 50 1 ناتال –كهزازوله

 30 5 25 0 اإلقميم الذسالي )لسبهبه(

 21 3 18 0 مبهماالنجا

 25 4 21 0 الذسال الغربي

 32 5 27 0 الكيب الذسالي

 30 5 24 1 الكيب الغربي

 284 47 231 6 اإلجسالي 

 السردر:
- Tania Ajam" Intergovernmental Fiscal Relation in South Africa" in Norman 

Levy& Chris Tapscott (eds): Intergovernmental Relations in South 

Africa: The Challenges of Co-Operative Government (Cape Town: 

University of the Western Cape, the School of Government, 2003), p. 

143.          

 إلي أفخيكياتع ترشيف البمجيات في جشػب  1111االنتخابات السحمية في ديدسبخ بعج و 
مةغ  إنذةاؤه. وىحا الترشيف تع  A, B1, B2, B3, B4, C1, C2ىي:  أصشافسبعة 

اجةةةل تدةةةةميط الزةةةػء عمةةةةي التفةةةاوت الكبيةةةةخ داخةةةةل وبةةةيغ البمةةةةجيات مةةةغ حيةةةةث الطةةةةخوف 
والتحجيات التي تػاجييا في الػفاء بالتداماتيا في تقجيع الخةجمات عمةي الشحةػ السبةيغ فةي 

مةةايػ  .1. وبعةةج االنتخابةةات السحميةةة فةةي 1667مةةغ دسةةتػر عةةام 151، 151 ماألقدةةا
سيع الحجود بتغييخ عجد وحةجود البمةجيات فةي جشةػب ، فقج قام السجمذ البمجي لتخ  1111
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بمةةجيات لمفئةةة  .ىةةػ  أفخيكيةةاليكةةل البمةةجيات حاليةةاس فةةي جشةةػب وبالتةةالى فةةإن   .(1)أفخيكيةةا
(A) ،117  بمجية لمفئة(B) ،11  لمفئة(C). 

 أثشةةةةاءالبمةةةةجيات، حيةةةةث  ألعةةةةجاد( التصةةةةػر التةةةةاريخي 1ويػضةةةةح الجةةةةجول رقةةةةع  ) 
بمجيةةة، ثةةع تصةةػر  1111كةةان عةةجد البمةةجيات  1667 إلةةي 1661االنتقةةالي مةةغ  الجسةةتػر

بمجيةة ، وبعةج انتخابةات السحميةات عةام  11. إلةي 1111عام  وحتى 1667مشح دستػر 
 بمجية.  .16 إلي اآلنبمجية، ثع وصل  1.1تع تخفيس ىحا العجد ليربح  1111

 
 جنوب أفريقياالتطور التاريخي ألعداد البلديات في   (2جدول رقم )

الدستهر  الشهع فئة البمدية
االنتقالي 

(1993-
1996) 

 1996دستهر 
عام  حتى

2000 

بعد 
انتخابات 
2000 

بعد انتخابات 
مايه  18

2011 

 . 7 __ __ حزخية  (A)الفئة 

 117 111 __ __ حزخية وريفية (B)الفئة 

 11 16 __ __ ريفية (C)الفئة 

 .16 1.1 11. 1111  االجسالي

 :السردر
- Nara F. Monkam: Local Municipality Productive Efficiency and Its 

Determinants in South Africa, Working Paper Series (Pretoria: 

University of Pretoria, Department of Economics, 2011),p.11.  

 
وعمي ىحا، فان تحميل الكفاءة يأخح في اعتباره ىحا الترشيف وذلظ لسخاعاه  

الفػارق الذاسعة بيغ البمجيات. ونتيجة لحلظ فان الجراسة سػف تقػم بتحميل كفاءة 
                                                 

  تخسيع الحجودل البمجي السجمذ أنذاىػ الحي  .166لدشة  16قانػن تخسيع الحجود البمجية رقع  (1)
the Municipal Demarcation Board (MDB) في جشػب البمجية حجود تحجيج عغ السدئػل 

 .أفخيكيا
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 ;B1; B2  ولمترشيف (B) , (A)تيغ بمجية التابعيغ لمفئ 111لالسحمي  اإلنفاق

B3,B4 . 2011) السالية والزخيبية جشةملووفقاس the Financial and Fiscal 

Commission  فان بمجيات الفئة ،(c)  والرخف  خجمات السياه بتػفيخيرخح ليا فقط
: السياه األساسية خجمات األربعتقجم  (B)، (A)بمجيات الفئة  نأ، في حيغ الرحي

وليحا الدبب فان التحميل سػف يدتبعج  القسامة إزالةو والكيخباء  والرخف الرحي
 .(C1,C2)بمجيات  (C)ات الفئة بمجي

 :أفريقياهيكل ونطاق الحكهمات السحمية في جشهب  :ثالثاً 

اإلشار الجستػري لشطام الحكع السحمةى  1667يذكل الفرل الدابع مغ دستػر  
وبقةةخاءة ىةةحا  لمحكةةع،شةةتسل ىةةحا الفرةةل عمةةى مقػمةةات ومحةةجدات الشطةةام السحمةةى احيةةث 
حيةةث تةةع إرسةةاء قػاعةةج  .بشطةةام الحكةةع السحمةةىبشةةجا خاصةةة  11زةةح أن ىشةةاك يتالفرةةل 

 ،مةةةغ حيةةةث تعخيةةةف وتحجيةةةج بمةةةجيات الحكةةةع السحمةةةىالسحمةةةى فةةةي الحكةةةع  وأصةةةػل الشطةةةام
والسيةةام الدياسةةية لتمةةظ البمةةجيات وغيخىةةا مةةغ وكةةحلظ تحجيةةج الدةةمصات  ,وتػضةةيح أىةةجافيا

 .مكػنات الحكع السحمى

فخيكيةا مقدةسة إداريةا كانةت جشةػب أ 1993فقبل التحةػل الةجيسقخاشي وحتةى عةام  
 (، ومقاشعةة ناتةال (Cape Provinceأربةع مقاشعةات رئيدةية ىةي مقاشعةة الكيةب إلةي

(Natal Province)  ، ومقاشعةة تخندةفال(Transval) ودولةة أورانةج الحةخة ،(The 

Orange free  ثبلثة أشكال مختمفة لمحكػمة ىي: فقج تبشي  1667، ولسا جاء دستػر
والبمةةةةةةةةةةةةةةةةجيات،  (1)،(Provincial)كػمةةةةةةةةةةةةةةةةة السقاشعةةةةةةةةةةةةةةةةات الحكػمةةةةةةةةةةةةةةةةة السخكديةةةةةةةةةةةةةةةةة، وح

                                                 

أنذأ الجستػر في الفرل الدادس مشو تدعة أقاليع ىي: الكيب الذخقي، والكيب الذسالي، والجولة ( (1
ناتال، ومبػماالنجا، واإلقميع الذسالي، وشسال غخب، والكيب الغخبي. وىحه  -الحخة، وجػتشج، وكػازولػ

لفرل السقاشعات ىي التي أحمت محل األربع مقاشعات الخاصة بالدكان البيس أثشاء فتخة ا
 العشرخي. 
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(Municipalities)،(1) ثةبلث فئةةات: فئةة )أ( وىةي تزةةع  تةع تقدةيع البمةةجيات إلةي حيةث
اشق الحزخية الدت الكبخى، والفئةة )ب( وىةي تزةع كةل البمةجيات بخةبلف السشةاشق شالس

الػضةةةةةةائف  الجسةةةةةةتػر. وقةةةةةةج عةةةةةةخف (1)الحزةةةةةةخية التةةةةةةي تقةةةةةةع فةةةةةةي الفئةةةةةةة )أ(، والفئةةةةةةة )ج(
فالحكػمةةةةة الػششيةةةةة مدةةةةئػلة عةةةةغ  ،والسدةةةةئػليات لكةةةةل مدةةةةتػى مةةةةغ مدةةةةتػيات الحكػمةةةةة

خجمات الحساية، والتعمةيع العةالي، والصةخق الجوليةة، واألعسةال العامةة، والذةئػن الخارجيةة 
والدياسية. أما السقاشعات فيي مدئػلة عغ السةجارس، والرةحة، والخفاليةة االجتساعيةة، 

أي أن الحكػمةةةة الػششيةةةة مدةةةئػلة عةةةغ التخصةةةيط  ،جمات اإلسةةةكانوالصةةةخق السحميةةةة، وخةةة
أما البمجيات فيي مدةئػلة عةغ خةجمات السيةاه، ، و وحكػمة السقاشعات مدئػلة عغ التشفيح

والكيخبةةةاء، والرةةةخف الرةةةحي، والشطافةةةة، وإنةةةارة الذةةةػارع، وجسةةةع القسامةةةة. وحتةةةى بةةةيغ 
. فةبعس صةشاف السختمفةة لمبمةجياتت بةيغ األفقج تع تقديع الػضائف والسدئػليا البمجيات،

كبيةةخ مةةغ البمةةجيات وخاصةةة تمةةظ التةةي فةةي السشةةاشق الحزةةخية الكبيةةخة تتةةػلى أداء قصةةاع 
لتي تقع في نصاق السشةاشق بيشسا البمجيات األخخى وخاصة ا الػضائف والخجمات اليامة،

                                                                                                                              

)رسالة دكتػراه، قدع  1991الدور اإلقميسي لجسههرية جشهب أفريقيا مشذ حازم خيخي عبج الباسط: 
(، 1111الشطع الدياسية واالقترادية، سياسة، معيج البحػث والجراسات األفخيكية، جامعة القاىخة، 

 . 51ص، 

أربع مقاشعات  كانت جشػب أفخيكيا مقدسة إداريا إلي 1993فقبل التحػل الجيسقخاشي وحتى عام  (1)
ومقاشعة ،  (Natal Province) (، ومقاشعة ناتال (Cape Provinceرئيدية ىي مقاشعة الكيب

. وبعج عسمية التحػل (The Orange free State)، ودولة أورانج الحخة (Transval)تخندفال 
جشػب أفخيكيا األربع مقاشعات  ستبجلتارل العشرخي سياسة الف نتياءاو الجيسقخاشي في جشػب أفخيكيا 

 .الدابقة بالتدع مقاشعات الحالية

ستعاض ارغع نز الجستػر عمي وجػد ثبلثة مدتػيات لمحكع، إال إنو تجشب مرصمح الفيجرالية و ( (2
عشو بسا أسساه حكع تعاوني بيغ السدتػيات السختمفة. ويخجع ىحا إلي الكخه التاريخي مغ جانب 

 السؤتسخ القػمي األفخيقي لمفيجرالية. لسديج مغ التفاصيل، أنطخ: 
- Roger Southall "The south African Election of 1994: The Re Making of 

Dominant – Party State" The Journal of Modern African Studies, Vol. 

32. No. 4, 1994 (Cambridge: Cambridge University Press), p, 649. 
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فقةةج تةةع وبالشدةةبة لمبمةةجيات  فيةةي ال تقةةػم إال بتقةةجيع عةةجد محةةجود مةةغ الخةةجمات. الخيفيةةة،
فبعس البمةجيات وخاصةة  ،جياتمت بيغ األصشاف السختمفة لمبتقديع الػضائف والسدئػليا

كبيةخ مةغ الػضةائف والخةجمات تمظ التي في السشاشق الحزخية الكبيخة تتةػلى أداء قصةاع 
فيةةي ال  لتةةي تقةةع فةةي نصةةاق السشةةاشق الخيفيةةة،بيشسةةا البمةةجيات األخةةخى وخاصةةة ا اليامةةة،

 .د محجود مغ الخجماتتقػم إال بتقجيع عج

الػثيقةةة البيزةاء حةةػل الحكةع السحمةةى التذةةخيعية ىةي  األشةخ أىةةعاحةةج مةغ يعةج و و  
(The White Paper on local Government)، البلمخكديةة شةخعت لشطةام  يالتة

ومةةغ ثةع فيةي إحةةجى األدوات السدةاعجة لمجسةتػر فةةي  ،فةةي جشةػب إفخيكيةا والحكةع السحمةي
وقةةةةج مةةةةخت الػثيقةةةةة  .الذةةةةخعية الجسةةةةتػرية والقانػنيةةةةة لمشطةةةةام السحمةةةةى فةةةةي الحكةةةةع إضةةةةفاء

 1991البيزةةاء حةةػل الحكةةع السحمةةى بثبلثةةة مخاحةةل مختمفةةة أدت إلةةى ضيػرىةةا فةةي عةةام 
ىةحه السخحمةة إلةي الذةخوع فةي صةياغة تذةخيع وىي: أوال مخحمة السشاقذةة، وكانةت تيةجف 
تدب شخعية دستػرية مغ الفرل الدةابع فةي كاججيج لشطام الحكع السحمى والحي كان قج 

مخحمةةة الػثيقةةة الخزةةخاء حةةػل الحكةةع السحمةةي، وقةةج كانةةت  وثانيةةاس . (1)1667دسةةتػر عةةام 
ىةةحه الػثيقةةة نتيجةةة حتسيةةة لمسخحمةةة الدةةابقة حيةةث تكػنةةت بعةةج عسميةةات بحثيةةة مكثفةةة نةةتج 

ة الثالثةةة والسخحمةة (1)1666عشيةةا ورش عسةةل محميةةة وإقميسيةةة إلةةي أن تةةع نذةةخىا فةةي عةةام 
سةتساع والتةي تةع التػصةل فييةا إلةى إنذةاء ىي تمةظ السخحمةة الستكػنةة مةغ أوراق لجةان اال

. وقةةج ركةةدت الػثيقةةة .166الػثيقةةة البيزةةاء حةةػل الحكةةع السحمةةى وتةةع نذةةخىا فةةي مةةارس 
البيزاء حػل الحكع السحمى عمى ضةخورة التصبيةق الفعمةي والعسمةي لعسميةة تحةػل الحكةع 

حكةةع السحمةةى وعمةةى تأسةةيذ بةةخامج الةةجعع السكثةةف لتحقيةةق األغةةخاض السشذةةػدة لشطةةام ال
السحمي. وقج نتج عغ ىحه الػثيقة أربعة قػانيغ شكمت اإلشار القانػني الةحي تكةػن عمةي 

                                                 

 لسديج مغ التفاصيل، أنطخ: ( (1
-Yvette Geyer: How Local Government Works (South Africa: Pretoria, 

Institute    for Democracy in South Africa, 2007), p.23.  

 مغ التفاصيل حػل الػثيقة الخزخاء، أنطخ:لمزيد  ((2
- South Africa, Ministry for Provincial Affairs and Constitutional 
Development: Green Paper on Local Government, 1997.    
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أساسةةو الشطةةام السؤسدةةي واإلداري والسةةالي لمحكةةع السحمةةي وىةةي: قةةانػن تحجيةةج البمةةجيات 
لعةةةةةام  116، وقةةةةةانػن اليياكةةةةةل البمجيةةةةةة )قةةةةةانػن رقةةةةةع (1)(.166لعةةةةةام  16)قةةةةةانػن رقةةةةةع 

قةةةةانػن ، و (1)(1111لعةةةةام  11لحكةةةةع السحمةةةةي )قةةةةانػن رقةةةةع ، وقةةةةانػن أنطسةةةةة ا(1)(.166
 .(1)(1111لعام  57اإلدارة السالية لمبمجية )قانػن رقع 

 نتائج تقييم كفاءة اإلنفاق لمبمديات في جشهب أفريقيا:: رابعاً 

بمجيةةةة فةةةي  111الجةةةدء تقيةةةيع الكفةةةاءة الفشيةةةة لبلنفةةةاق السحمةةةي ل يتشةةةاول ىةةةحه           
، باستخجام تقشيةة تحميةل مغمةف البيانةات، وذلةظ بيةجف تحجيةج 1111لمعام جشػب افخيكيا 

مدةةةةتػى كفةةةةاءة االنفةةةةاق لمبمةةةةجيات محةةةةل الجراسةةةةة وتحجيةةةةج البمةةةةجيات ذات الكفةةةةاءة التامةةةةة 
 ,A, B1)والبمجيات غيةخ الكةفء. كسةا يتشةاول التحميةل ايزةا كةل فئةة مةغ الفئةات البمجيةة

B2, B3, B4) ات ليةةا خرةةائز مكانيةةة وحجةةع . حيةةث ان كةةل فئةةة مةةغ ىةةحه الفئةة
مؤسدي متذابو، وكحلظ خرةائز اجتساعيةة واقترةادية متساثمةة، وكسةا تةع ذكةخه فقةج تةع 

وذلةةةظ الن القةةةانػن لةةةع يخةةةػل ليةةةا اال تةةةػفيخ خةةةجمات السيةةةاة  (C)اسةةةتبعاد بمةةةجيات الفئةةةة 
 والرخف الرحي فقط.

                                                 

 لسديج مغ التفاصيل حػل قانػن تحجيج البمجيات، أنطخ:( (1
-  Republic of South Africa, Government Gazette: Local Government: 
Municipal Demarcation Act, 1998 (Act No 27 of 1998. 

 أنطخ:( (2

- Republic of South Africa, Government Gazette: Local Government: 
Municipal Structures Act, 1998 (Act No 117 of 1998). 

 :أنطخ( (3

 - Republic of South Africa, Government Gazette: Local Government: 
Municipal Systems Act, 2000 (Act No. 32 of 2000).             

ىحا القانػن ىػ جدء مغ عسمية أوسع نصاقاس لتحديغ الػضع السالي داخل البمجيات، وضبط ( (4
 . لسديج مغ التفاصيل، أنطخ: دارة السال العامإدارتيا، والتعامل مع السدائل ذات الرمة بإ

- Republic of South Africa, Government Gazette: Local Government: 

Municipal    Finance Management Act, 2003 (Act No. 56 of 2003).  
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حيث وبحلظ يشقدع ىحا الجدء الي: اوال، تحجيج وعخض مجتسع الجراسة مغ  
كيفية اختيار السجخبلت والسخخجات، وعخض وتحميل البيانات التي تع استخجاميا في 

 التحميل. أما ثانيا فيتشاول عخض ألىع الشتائج التي تػصل إلييا التحميل.  
 :اختيار مدخالت ومخرجات التحميل وتحميل البيانات -1

 قاعةةجة فةي والسشذةةػر بمجيةة، لكةل التذةةغيمي اإلنفةاق إجسةةالي الجراسةة اسةتخجمت          
 ىحا الجراسة استخجمت وقج. كسجخل الػششية الخدانة لػزارة التابع السحمية السػازنة بيانات
 ولكةةغ السختةةارة، البمجيةةة السخخجةةات وبةةيغ اإلنفةةاق بةةيغ العبلقةةة يةةةقػ لت فقةةط لةةيذ السؤشةةخ
 عكةةذ عمةةي البمةةجيات لسخخجةةات الفةةػري  التةةػفيخ إلةةي تةةؤدي التذةةغيمية الشفقةةات الن أيزةةا

وعمةي . الشفقات الخأسةسالية التةي تسةػل أساسةا مذةاريع البشيةة التحتيةة عمةى السةجى الصػيةل
ىةةةحا، فةةةان الجراسةةةة ىشةةةا سةةةتخكد عمةةةي نفقةةةات التذةةةغيل لمبمةةةجيات وذلةةةظ الن نتةةةائج نفقةةةات 

تكةػن  أنالتذغيل تطيخ في التدميع الفػري لمخجمات وبالتالي فان نفقات التذغيل يسكةغ 
  يج لتكاليف السجخبلت لمبمجية.بسثابة بجيل ج

بالشدةةةةةبة لمسخخجةةةةةات، فتدةةةةةتخجم الجراسةةةةةة بعةةةةةس السؤشةةةةةخات كبةةةةةجيل عةةةةةغ وأمةةةةةا          
والتةي نةز عمييةا الجسةتػر وىةي  أفخيكيةاالسػكمة لمبمةجيات فةي جشةػب  األساسيةالخجمات 
ذلةظ اسةتخجام  إلييزاف  ،القسامة وإزالة، والكيخباء، والرخف الرحي، السياهخجمات: 

التي تقػم بيا البمجيات. وبالتةالي تتسثةل  اإلداريةشخ عجد الدكان كبجيل عغ الخجمات مؤ 
 السخخجات الخاصة بالبمجيات في:

 السياه.عجد الػحجات السدتيمكة والستمكية لخجمة  (1

 مترةةةل متةةةجفقمخحةةةاض )عةةةجد الػحةةةجات السدةةةتيمكة التةةةي تتمقةةةى مخافةةةق صةةةحية  (1
، خدان لمرةخف الرةحيب مترل متجفقمخحاض ، العام بشطام الرخف الرحي

 .(وغيخىا ، مخحاض حفخة محدشةتيػية دلػ، و ونطام 

 بةةةإدارةلمشفايةةةات الرةةةمبة )يقرةةةج ىشةةةا  إدارةعةةجد الػحةةةجات السدةةةتيمكة التةةةي تتمقةةةى  (1
 .الشفايات ىشا جسع ومعالجة والتخمز مغ الشفايات(
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 .عجد الػحجات السدتيمكة التي تتمقي الكيخباء (1

 .جيةعجد الدكان لكل بم إجسالي (5

( التحميةل اإلحرةائي لمسةجخبلت والسخخجةات لجسيةع 1ويػضح الجةجول رقةع )           
فةةةي الجراسةةةة. حيةةةث يتزةةةح ارتفةةةاع درجةةةة التذةةةتت او التبةةةايغ بةةةيغ  البمةةةجيات السدةةةتخجمة

البمةةجيات محةةل الجراسةةة فةةي كةةل الستغيةةخات وخاصةةة فةةي متغيةةخ عةةجد الػحةةجات السدةةتيمكة 
التةةي تتمقةةي خجمةةة إدارة الشفايةةات واتدةةاع الفجةةػة بةةيغ اقةةل واكبةةخ قيسةةة، وذلةةظ كسةةا يتزةةح 

 مغ قيسة معامل التغايخ.
 حصائي لمدخالت ومخرجات نموذج تحليل مغلف البيانات التحليل اإل (3جدول رقم )

اقل  الستغير
 قيسة

االنحراف  الستهسط أعمى قيسة
 السعياري 

معامل 
 التغاير*

 %338062 5087194083 1502297023 3062743 73 اإلنفاق التذغيمي )السدخل(
 %252075 152571078 60363076 896452 0 عدد الهحدات السدتهمكة لمسياه

عدد الهحدات السدتهمكة 
 لمكهرباء 

38 686339 47290043 108627052 229070% 

 %266089 140591 52676082 847794 0 عدد الهحدات السدتهمكة لمررف  
عدد الهحدات السدتهمكة التي 

 تتمقى إدارة لمشفايات 
0 1594161 55348069 200261055 361081% 

 %230074 725624001 314468096 4434827 10187 إجسالي عدد الدكان لكل بمدية

 DEAمغ مخخجات بخنامج  السردر:

 *تع حداب معامل التغايخ بػاسصة الباحث مغ خبلل قدسة االنحخاف السعياري عمي الستػسط.
الجةجول كسا يتبيغ مغ تحميةل االرتبةاط البدةيط بةيغ الستغيةخات محةل الجراسةة والةػاردة فةي 

 متغيةةخات الجراسةةة وبعزةةاىا الةةبعس، مسةةا يةةجل عمةةي ( وجةةػد ارتبةةاط ممحةةػ  بةةيغ1رقةةع )
وجةةةػد عبلقةةةات واضةةةحة بةةةيغ السةةةجخل السدةةةتخجم والسخخجةةةات مسةةةا يزةةةسغ تحميةةةل جيةةةج 

  .لمكفاءة
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تحليل االرتباط البسيط بين مدخالت ومخرجات نموذج تحليل مغلف  (4جدول رقم )
 المعبر فيه عن المخرجات بعدد الوحدات المستهلكة البيانات 

 السدخل الستغير
(1) 

 السخرج
(1) 

 السخرج
(2) 

 السخرج
 (3 ) 

 السخرج
(4) 

 السخرج
 (5) 

 اإلنفاق التذغيمي
 (1السدخل )

100% 79019% 80031% 79073% 78091% 98006% 

 عدد الهحدات السدتهمكة لمسياه
 (1السخرج )

79019% 100% 98051% 99023% 91031% 84028% 

 لمكهرباءعدد الهحدات السدتهمكة 
 (2السخرج )

80031% 98051% 100% 97082% 93087% 84093% 

 عدد الهحدات السدتهمكة لمررف
 (3السخرج )

79073% 99023% 97082% 100% 89036% 84063% 

عدد الهحدات السدتهمكة التي 
 تتمقى إدارة لمشفايات

 (4السخرج )

78091% 99031% 93087% 89036% 100% 80089% 

 الدكان لكل بمديةإجسالي عدد 
 (5السخرج )

98006% 84028% 84093% 84063% 80089% 100% 

 .تع حدابو بػاسصة الباحث السردر:
 

اختبلفات كبيخة داخل  (5، فيطيخ الججول رقع )لمبمجيات ةوفيسا يتعمق بالفئات السختمف
انحخافات  أعمى والتي أضيخت Aوعبخ الفئات السختمفة لمبمجيات وخاصة بمجيات الفئة 

. B1معيارية في السجخل وفي جسيع مقاييذ السخخجات يمييا في ذلظ بمجيات الفئة 
ىي التي تحتػي عمي أعمى ندبة نفقات  Aباالضافة الي ذلظ فان بمجيات الفئة 

تذغيمية، واكبخ عجد مغ الػحجات االستيبلكية لستمقي السياة، والكيخباء، والرخف 
 ة، وكحلظ اكبخ عجد مغ الدكان.الرحي، وادارة الشفايات الرمب

 
  



 و(2222( يىنية )2( انعدد )1انمجهد ) –جبمعة أسىان  –مجهة انبحىث واندراسبت األفريقية ودول حىض اننيم 

__________________________________________________________________________ 

 59 

 التحليل اإلحصائي لمدخالت ومخرجات نموذج تحليل مغلف البيانات (5جدول رقم )
 لكل فئة من فئات البلديات

االنحراف  الستهسط أعمى قيسة اقل قيسة الستغير الفئة
 السعياري 

معامل 
 التغاير

A 37069 810437402 2138575908 30627413 6166235 السدخل%  
%67003 37241905 555586 896452 28683 (1السخرج )  
%65056 26621607 40600403 686339 29958 (2السخرج )  
%68 34958603 51404408 847795 8955 (3السخرج)  
%820019 565945101 69000808 1594161 20443 (4السخرج )  
%23013 101067604 314488101 44348277 1152115 (5السخرج )  

B1 61048 118612003 192904104 4521988 779970 السدخل%  
%97080 8415709 8604401 238293 1406 (1السخرج )  
%83095 51588001 6144804 178828 1396 (2السخرج )  
%93084 7012403 7472305 234000 1075 (3السخرج)  
%103077 6548303 6310007 193428 1333 (4السخرج )  
%45020 20847405 46116605 755200 155733 (5السخرج )  

B2 38014 19192302 50315705 840683 134918 السدخل%  
%55065 1554003 2792005 65000 2939 (1السخرج )  
%72098 1960601 2686406 75000 3301 (2السخرج )  
%62026 1820406 2923702 65000 2939 (3السخرج)  
%62011 1528508 2460902 65000 2957 (4السخرج )  
%45055 6215408 13645205 291527 47216 (5السخرج )  

B3 100094 15475603 15330906 1072973 19604 السدخل%  
%172028 4186504 2430004 268806 0 (1السخرج )  
%124041 2486007 1998201 102435 38 (2السخرج )  
%163024 3255601 1994205 211023 0 (3السخرج)  
%109004 1489309 1365803 90000 0 (4السخرج )  
%110085 8608307 77656 540504 10187 (5السخرج )  

B4 84016 16280109 19344206 629836 73 السدخل%  
%126021 3865109 30625 144677 0 (1السخرج )  
%8005 2402002 2983709 86873 5200 (2السخرج )  
%115074 2298607 19860 103335 0 (3السخرج)  
%119096 1474607 12289 63000 0 (4السخرج )  
%67053 15331004 22700303 618462 25490 (5السخرج )  

 DEAمغ مخخجات بخنامج  السردر:

 *تع حداب معامل التغايخ بػاسصة الباحث مغ خبلل قدسة االنحخاف السعياري عمي الستػسط.
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 :التحميلنتائج  -2

 Data Envelopment Analysis Onlineيدةةتخجم التحميةةل بخنةةامج            

Software (DEAOS)  الستةةةةةةةةةةةةةةةةةةاح عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةي السػقةةةةةةةةةةةةةةةةةةع االلكتخونةةةةةةةةةةةةةةةةةةي
http://www.deaos.com حيةةث قةةام الباحةةث بةةاجخاء نسةةػذج تحميةةل مغمةةف البيانةةات .

ػالي   كةان حة 1111. حيةث يتزةح انةو فةي عةام BCCذو التػجو السجخمي وفقةا لشسةػذج 
% مةةةغ البمةةةجيات تعةةةج تامةةةة الكفةةةاءة بالشدةةةبة لؤلخةةةخييغ، وقةةةج كةةةان متػسةةةط الكفةةةاءة 11.1

%مسةةةا يذةةةيخ أن البمةةةجيات فةةةي جشةةةػب أفخيكيةةةا يسكةةةغ أن 16.11لجسيةةةع البمةةةجيات نحةةةػ  
% اقةل  61.77تحقق نفذ السدةتػى مةغ السخخجةات أو الخةجمات األساسةية مةع حةػالي 

 1111يسكغ القػل بان البمةجيات السحميةة فةي عةام  . وبعبارة اخخى فانو(1)مغ السجخبلت
 يسكغ أن تحدغ األداء دون ان تكػن مزصخة الي زيادة الشفقات التذغيمية. 

( عةةةةةةجد البمةةةةةةجيات التةةةةةةي حققةةةةةةت الكفةةةةةةاءة التامةةةةةةة 7ويػضةةةةةةح الجةةةةةةجول رقةةةةةةع )           
رقةع  والسقاشعات التابعة ليةا وكةحلظ الفئةات الخاصةة بيةحه البمةجيات، كسةا يػضةح الجةجول

( البمةةةجيات التةةةي حققةةةت درجةةةة كفةةةاءة صةةةفخ والسقاشعةةةات التابعةةةة ليةةةع وكةةةحلظ الفئةةةات 6)
 الخاصة بيحه البمجيات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .%61.77= 111(*16.11-111تع حدابيا عغ شخيق ) (1)
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 البلديات ذات الكفاءة التامة (6جدول رقم )

 السقاطعة التي تتبع لها الفئة الكهد البمدية
Sunday’s River Valley EC106 B3 Eastern Cape 

eThekwini Metro ETH A KwaZulu-Natal 

Ratlou NW381 B4 North West 

Ramotshere Moila NW385 B3 

City of Johannesburg Metro GHB A Gauteng 

City of Tshwane Metro TSH A 

Lekwa MP305 B3 Mpumalanga 

Thaba Chweu MP321 B3 

Umjindi MP323 B3 

Bushbuckridge MP325 B4 

Mutale LIM342 B4 Limpopo 

Thulamela LIM343 B4 

Lepele-Nkumpi LIM355 B4 

 
 (7جدول رقم )

 البلديات التي حققت صفر% في درجات الكفاءة

 انمقبطعة انتي تتبع نهب انفئة انكىد انبهدية

Ndlambe EC105 B3 Eastern Cape 

Matzikama WC011 B3 Western Cape 

Bergrivier WC013 B3 

Gamagara NC453 B3 Northern Cape 

 ويتبين من التحميل الدابق لكفاءة اإلنفاق السحمي لمبمديات الشتائج التالية:

%، 111بمجيةةة تتستةةع بالكفةةاءة التامةةة، حيةةث بمةةغ مؤشةةخ الكفةةاءة فييةةا  11ىشةةاك  (1
بيشسا ىشةاك أربعةة بمةجيات ىةي اقةل البمةجيات كفةاءة حيةث بمةغ مؤشةخ الكفةاءة فييةا 

 %. 16.11كان متػسط الكفاءة ليحه البمجيات حػالي    صفخ%. وقج

ىةةةي أكثةةةخ مقاشعةةةة بيةةةا عةةةجد بمةةةجيات وصةةةمت   Mpumalangaتعةةةج مقاشعةةةة  (1
. وأمةةا فيسةةا يتعمةةق بالبمةةجيات Limpopoلمكفةةاءة التامةةة، يمييةةا فةةي ذلةةظ مقاشعةةة 

ىةي  Western Capeالتةي حققةت درجةة كفةاءة صةفخ% فقةج كانةت مقاشعةة  
 خ في عجد البمجيات.صاحبة الشريب األكب
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، وخسدة أخخي B4يبلحظ أيزا أن  ىشاك خسدة بمجيات تشتسي إلي الفئة  (1
مسغ حققػا درجة الكفاءة التامة، بيشسا كل البمجيات التي  B3تشتسي إلي الفئة 

 .B3حققت درجة كفاءة صفخ % يشتسػن إلي الفئة 

% ، أن البمجيات 16.11يذيخ مؤشخ كفاءة اإلنفاق السحمي، والحي وصل إلي   (1
يسكغ أن تحدغ األداء دون أن تكػن مزصخة إلي زيادة  1111السحمية في عام 
 الشفقات التذغيمية.

، الةةحي يفتةةخض ثبةةات العائةةج CCRولغةةخض السقارنةةة، يةةتع اسةةتخجام نسةةػذج             
الكفاءة لجسيع البمجيات في جشػب أفخيكيةا التةي تتةػافخ عشيةا درجات عمي الحجع، لكياس 

% مةغ البمةجيات تامةة  66..1كةان حةػالي   1111انةو فةي عةام  حيث يتزةح . بيانات
مسةا يذةيخ  %1.16الكفاءة بالشدةبة لؤلخةخييغ، وقةج كةان متػسةط الكفةاءة لجسيةع البمةجيات

السخخجةةات أو الخةةجمات تحقةةق نفةةذ السدةةتػى مةةغ  يسكةةغأن البمةةجيات فةةي جشةةػب أفخيكيةةا 
 .مغ السجخبلت اقل%  7..6األساسية مع حػالي 

لقياس درجات الكفاءة للبلديات  BCC ،CCRمقارنة بين نموذجي   (8جدول رقم )
 2111المحلية في جنوب أفريقيا لعام 

الشسهذج 
 السدتخدم

عدد البمديات التي 
حققت الكفاءة 

 التامة

ندبة البمديات 
الكفؤة الي 
 االجسالي

عدد البمديات التي 
حققت درجة كفاءة 

 صفر%

متهسط درجة 
 الكفاءة

BCC 13 1104% 4 27034% 
CCR 1 00877% 38 1047% 
 تع حداب الججول بػاسصة الباحث. السرجر:

 ويالحظ من التحميل الدابق الشتائج اآلتية:
عشج األخح في االعتبار فخض ثبات العائج لمحجةع، ضيةخ عةجد اقةل مةغ الػحةجات  (1

الكفةةاءة التامةةة، حيةةث بمةةغ عةةجد البمةةجيات التةةي تتستةةع بالكفةةاءة التامةةة بمجيةةة ذات 
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 Mutale    % مغ مجتسع الجراسةة وىةي بمجيةة66..1واحجة فقط، تذكل نحػ 

(LIM342) التابعة لمفئةB4  ولسقاشعةLimpopo. 

 CCRيتزح ارتفاع عجد البمجيات التي حققت درجة كفاءة صفخ% فةي نسةػذج  (1
% فةي 1.51% مغ مجتسع العيشة مقارنة بشحةػ 11.11نحػ والتي وصمت إلي 

 .BCCنسػذج 

يبلحةةظ انةةو عشةةج إسةةقاط فةةخض ثبةةات العائةةج لمحجةةع، انخفةةاض مقةةجار اليةةجر فةةي  (1
السةةػارد )اإلنفةةةاق التذةةةغيمي( السدةةةتخجمة لتحقيةةةق نفةةةذ السدةةةتػى مةةةغ السخخجةةةات 

يسكةةةةغ تحقيةةةةق نفةةةةةذ  BCC)الخةةةةجمات األساسةةةةية(. وذلةةةةظ ألنةةةةو وفقةةةةةا لشسةةةةػذج 
% اقةل مةغ اإلنفةاق، بيشسةا   61.77دتػى مغ الخجمات األساسةية مةع حةػالي الس

 7..6حةػالي يسكغ تحقيق نفذ السدتػى مةغ الخةجمات مةع   BCCفي نسػذج 
 اإلنفاق.% اقل مغ 

لمبمةجيات كسةا فةي الجةجول وعشج السقارنة بيغ درجات الكفاءة بيغ الفئات السختمفةة  
تحتػي عمي اعمي درجةات كفةاءة عمةي  Aفانو يسكغ مبلحطة أن بمجيات الفئة  (،6رقع )

، بيشسةةةا اقةةةل درجةةةات لكفةةةاءة B1الةةخغع مةةةغ أنيةةةا اقةةةل عةةةجد بمةةةجيات، ويمييةةةا بمةةةجيات الفئةةةة 
. وىةةحا إنسةةا يذةةيخ إلةةي انةةو فةةي الستػسةةط بمةةجيات الفئةةة B3اإلنفةةاق كانةةت لبمةةجيات الفئةةة 

B1،B3   11.71مةةةةغ السخخجةةةةات مةةةةع نحةةةةػ قةةةةج حققةةةةت نطخيةةةةاس نفةةةةذ السدةةةةتػى ،%
 % اقل مغ السجخبلت عمي التػالي. 1.11.
، التةةةي تتسيةةةد بقمةةةة عةةةجد الدةةةكان ندةةةبياس  B3وبعبةةةارة أخةةةخى، فةةةان بمةةةجيات الفئةةةة  

وندةةبة كبيةةخة مةةغ سةةكان الحزةةخ وال تػجةةج بيةةا مةةجن كبيةةخة، يسكةةغ أن تحدةةغ مةةغ كفةةاءة 
%( دون أن تكػن في حاجة إلي زيادة نفقات التذغيل الخاصة 1.أدائيا إلي حج كبيخ )

 بيا.
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درجات الكفاءة الخاصة بالفئات المختلفة للبلديات في جنوب أفريقيا   (9جدول رقم )
 BCCوفقا للتوجه المدخلي، ونموذج اقتصاديات الحجم المتغيرة 

عدد  الفئة
 البمديات

البمديات التي حققت الكفاءة 
 التامة

ندبة البمديات 
 الكفء إلي اإلجسالي

متهسط 
درجة 
 الكفاءة

A 

Metropolitan 6 Nelson Mandela Bay 

MetroNMMM  
66066% 93031% 

eThekwini Metro            

ETH 

City of Johannesburg Metro 

GHB 

City of Tshwane Metro TSH 

B1 

 

 

 

Secondary 

cities 

 

12 Polokwane          EC125 66066% 89037% 
Stellenbosch        WC024 

Sol Plaatje             NC091 

Mangaung             FS172 

Matjhabeng            FS184 

Madibeng               NW372 

Emfuleni                 GT421 

Polokwane              LIM354 

B2 

Larger towns 12 Mafikeng                NW383 16066% 57089% 
Emakhazeni           MP314 

B3 

 

 

Smaller 

towns 

62 Sunday’s River Valley 

EC106 
9067% 18076% 

Maluti a Phofung         FS194 

Ramotshere Moila       

NW385 

Lekwa                         MP305 

Thaba Chweu              

MP321 

Umjindi                       

MP323 

B4 

 

Rural 

municipalities 

22 Mutale                    LIM342 27027% 65019% 
Moretele                 NW371 

Ratlou                     NW381 

Bushbuckridge        MP325 

Thulamela               LIM343 

Lepele-Nkumpi       LIM355 

 .مغ نتائج مغمف البيانات السرجر:
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