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امللخص 1

فــي أجــواء  ُيعد قياس الكفاءة مــن األمـــور التي ال غنى عنها ألي منشأة اقتصادية وخــاصــة شــركــات التأمين التي تعمل 
تنافسية وفــي ظل تطور كبير في نوعية وشــروط التغطيات التأمينية. وعلى الرغم من تعدد الــدراســات التي تناولت قياس 
يتجاهل  الـــذي  التقليدي  البيانات  أســلــوب تحليل مغلف  الــدراســات استخدمت  تلك  التأمين، إال أن  فــي شــركــات  الــكــفــاءة 
العمليات الفنية وتسلسلها وأثرها في كفاءة األداء لتلك الشركات. لذا كان اهتمام هذه الدراسة مركزا حول قياس كفاءة 
بعض العمليات الفنية التي تقوم بها شركات التأمين واملتمثلة في اإلنتاج واالكتتاب واالستثمار. وقد تم تطبيق أسلوب تحليل 
مغلف البيانات ذو املرحلتين بجانب النماذج التقليدية لتحقيق الهدف من الدراسة، كما استخدم اختباري ويلكوكسن 
وفريدمان الالمعلميين الختبار الفرضيات الخاصة بالدراسة. وأظهرت النتائج أن الكفاءة الكلية لشركات التأمين السعودية 
خالل فترة الدراسة باستخدام النموذج ذي املرحلتين تقل عن نظيرتها باستخدام النموذج التقليدي وأن هذا االختالف كان 
ذا داللة إحصائية، كما أن كفاءة االكتتاب واالستثمار كانت أقل من كفاءة اإلنتاج أو التسويق وأن هذا االختالف كان ذا 
داللة إحصائية سواء باستخدام النموذج التقليدي أو النموذج ذي املرحلتين. وتمثلت أهم توصيات الدراسة في ضرورة 
أن تحرص شركات التأمين على قياس كفاءة كل العمليات الفنية التي تقوم بها في صميم عملها كل على حدة ملختلف أنواع 
التأمين وعلى مستوى فــروع الشركة، وكذلك أن يتم وبشكل دوري مراجعة شــروط االكتتاب والتسعير وتحديثها ودراســة 

أسباب عجز النشاط التأميني والعمل على رفع كفاءة االستثمار.

املرحلتين، كفاءة  الــبــيــانــات ذو  تحليل مغلف  نــمــوذج  الــبــيــانــات،  تحليل مغلف  الــتــأمــيــن،  كــفــاءة شــركــات  املفتاحية:  الكلمات 
التسويق، كفاءة االكتتاب واالستثمار.

املقدمة
تعمل صناعة التأمين على رفع مستوى اإلنتاجية والخدمات في أي مجتمع من خالل توفير السالمة والثقة لألفراد 
واملنشآت - على حد سواء - عن طريق توفير الحماية التأمينية من مسببات الخطر وتقديم الدعم واملشورة حول الوقاية 
منها ووضع الحلول واإلجراءات املناسبة ملواجهتها. عالوة على ذلك، فإن لشركات التأمين دور إيجابي في التنمية االقتصادية 
عن طريق استثمار أقساط التأمين املتجمعة لديها في املشاريع القومية والخاصة، وكذلك القروض التي تقدمها للمؤسسات 
واألشخاص، كما تساعد شركات التأمين الحكومة في دورها االجتماعي الذي تقدمه للشعوب. ولذلك يعتبر نجاح شركات 

التأمين في تقديم خدماتها بشكل ناجز وفعال من املقومات الهامة لدعم االقتصاد القومي. 

ويعتمد نجاح شركات التأمين على مدى قيامها بمختلف الوظائف الفنية من تسويق )إنتاج( واكتتاب وتسوية مطالبات 
بكفاءة تنعكس على نتائج نشاطها بشكل عام. ولذلك فإنه من املهم قياس كفاءة شركات التأمين والتي كثيرا ما يدور حولها 

 *  تم استالم البحث في يناير 2020، وقبل للنشر في فبراير 2020، وتم نشره في مارس 2022.

DOI: 10.21608/aja.2022.223158 :)معرف الوثائق الرقمي( © املنظمة العربية للتنمية اإلدارية - جامعة الدول العربية، 2022، ص ص 237- 254، 

هــدفــت الـــدراســـة إلـــى قــيــاس كــفــاءة بــعــض الــعــمــلــيــات الفنية الــتــي تــقــوم بــهــا شــركــات الــتــأمــيــن واملــتــمــثــلــة فــي اإلنــتــاج واالكــتــتــاب 
واالستثمار. وأظهرت النتائج أن الكفاءة الكلية لشركات التأمين السعودية خالل فترة الدراسة باستخدام النموذج ذي املرحلتين 
تقل عن نظيرتها باستخدام النموذج التقليدي وأن هذا االختالف كان ذا داللة إحصائية، كما أن كفاءة االكتتاب واالستثمار كانت 
أقل من كفاءة اإلنتاج أو التسويق وأن هذا االختالف كان ذا داللة إحصائية سواء باستخدام النموذج التقليدي أو النموذج ذي 
املرحلتين. وتمثلت أهم توصيات الدراسة في ضرورة أن تحرص شركات التأمين على قياس كفاءة كل العمليات الفنية التي تقوم 
بها في صميم عملها كل على حدة ملختلف أنواع التأمين وعلى مستوى فروع الشركة، وكذلك أن يتم وبشكل دوري مراجعة شروط 

االكتتاب والتسعير وتحديثها ودراسة أسباب عجز النشاط التأميني والعمل على رفع كفاءة االستثمار.



قياس كفاءة االكتتاب في شركات التأمين السعودية...

238

الكثير من عالمات االستفهام والتساؤالت، كما أن قياس كفاءة شركات التأمين يساعدها في تحديد املشكالت التي تواجهها 
 .)Kueng, 2000( وكيفية التغلب عليها، وبالتالي يزيد من جودة أنشطتها املختلفة والتي من أهمها التسويق واالكتتاب

وكفاءة أي نظام أو نشاط بشكل مبسط هي النسبة املوزونة ملخرجات هذا النظام أو النشاط إلى مدخالته. ويمكن 
قياس الكفاءة بعدة طرق يعد من أشهرها أسلوب تحليل مغلف البيانات )Data Envelopment Analysis )DEA والذي 
Decision Making Units )DMUs( يستخدم على نطاق واسع لقياس الكفاءة النسبية ملجموعة من وحدات صنع القرار

التي تستخدم مجموعة محددة من املدخالت إلنتاج مجموعة محددة من املخرجات، وعن طريق هذا التحليل يتم تحديد 
الوحدات ذات األداء الضعيف وأيضا مصادر أو أسباب عدم الكفاءة. 

الدراسات السابقة
التقليدي لقياس األداء سواء   )DEA( البيانات التي استخدمت أسلوب تحليل مغلف  الــدراســات  هناك العديد من 
بالتطبيق على شركات التأمين أو في القطاع املالي أو املنشآت والوحدات التي تقوم على تقديم الخدمات بشكل عام، ويعتمد 
أسلوب تحليل مغلف البيانات التقليدي على تمثيل نشاط الوحدات محل الدراسة في مرحلة واحدة لها مجوعة محددة 

من املدخالت واملخرجات. 

 ،)Kao, 2009 & Luo, 2003( التقليدي تناولتها مجموعة من الدراسات مثل DEA وهناك بعض أوجه القصور في أسلوب
 DEA ومــن أهمها أن نسبة أو درجــة الكفاءة قد ال تعبر بشكل دقيق عن األداء الكلي لجميع مكونات النظام، كما أن نماذج
التقليدية ال تظهر تفاصيل الكفاءة للنظام متعدد الوظائف أو املراحل وأي عملية أو عمليات هي السبب في عدم وصول كفاءة 
إلــى الحد األمثل )Chen; Liang & Yong, 2006(. ولتحديد مصادر عــدم الكفاءة بشكل دقيق، يستلزم األمــر حساب  النظام 
كفاءة كل عملية أو مرحلة من مراحل النظام بشكل مستقل، كما أن أسلوب تحليل مغلف البيانات بشكله التقليدي ال يتيح 

الكشف عن العالقة بين كفاءة النظام ككل والعمليات التي يشملها.

وفي اآلونــة األخيرة، تم استحداث أسلوب مغلف البيانات )DEA( على مرحلتين، حيث قامت العديد من الدراسات 
بتطبيق هذا األسلوب املعدل لقياس الكفاءة في بعض القطاعات الخدمية مثل دراسة  )Seiford & Zhu,1999( عن كفاءة 
البنوك التجارية، حيث تم تقسيم عمليات البنك التجاري إلى مرحلتين الربحية والتسويق، بحيث تعتبر مخرجات املرحلة 
األولى بمثابة مدخالت املرحلة الثانية، حيث تتمثل مدخالت املرحلة األولى )عملية اإلنتاج( في املوظفين واألصــول وحقوق 
املساهمين، ومخرجات تلك املرحلة تتمثل في اإليرادات واألرباح والتي تعتبر بدورها بمثابة مدخالت املرحلة الثانية، وتتمثل 

مخرجات املرحلة الثانية )الربحية( في القيمة السوقية، العائد اإلجمالي لالستثمارات، وربح السهم.

التأمين، حيث قام  بــدراســة كفاءة شركات  التي اهتمت  الــدراســات العربية  التأمين، هناك العديد من  وفــي مجال 
)أبو بكر، 2006( بدراسة العوامل املؤثرة على الكفاءة املالية لشركات التأمين فرع الحياة معتمدا على أسلوبي التحليل 
العاملي واالنحدار املتعدد لتقييم األداء املالي لشركات التأمين، كما استخدمت دراسة )بخيت، 2006( أسلوب االنحدار 
لقياس وتقييم إنتاجية شركات التأمين في قطاع التأمين املصري وتصميم نموذج كمي لقياس الكفاءة اإلنتاجية لتلك 
الشركات من خالل التوصل إلى معادلتي انحدار أساسيتين لقياس الكفاءة اإلنتاجية وذلك من وجهة نظر شركات التأمين 

وحاملي وثائق التأمين.

وقامت دراسة )خليفة، 2014( ببناء نموذج كمي باستخدام معدالت االنحدار غير املرتبطة ظاهرًيا )طريقة املربعات 
الصغرى العادية وأسلوب زلنر( لقياس كفاءة األداء املالي لعينة من شركات التأمين بقطاع التأمين املصري مكونة من 6 

شركات )3 شركات قطاع عام و3 شركات قطاع خاص( بهدف قياس كفاءة ومتانة املركز املالي لكل شركة.

التكلفة والتخصيص لعينة من 40  الفنية وكفاءة  إلــى قياس الكفاءة  كما هدفت دراســة )مهدي؛ والبشير، 2010( 
التقليدي، كما تضمنت دراســة  البيانات  باستخدام أسلوب تحليل مغلف  العالم  تكافليي من مختلف دول  تأمين  شركة 
)سالم؛ وعلواني، 2016( قياس وتحليل الكفاءة لبعض شركات التأمين التكافلي ومقارنتها بشركات تأمين تجاري بالسوق 
املاليزي بالتطبيق على عينة مكونة من 6 شركات تأمين تكافلي و5 شركات تأمين تجاري خــالل فترة ثــالث سنوات 2014-

وتكاليف  األقساط وعوائد االستثمار كمخرجين  اعتبار  مع  التقليدي،  البيانات  تحليل مغلف  أسلوب  باستخدام   2016
اإلدارة والعموالت كمدخلين، وقد قامت )سالم، 2016( بقياس وتحليل الكفاءة لبعض شركات التأمين التكافلي ومقارنتها 



املجلة العربية لإلدارة، مج 42، ع 1 - مارس )آذار( 2022

239

ببعض شركات التأمين التجاري بالسوق املاليزي لسنوات  2011 – 2013، حيث استخدمت الدراسة أسلوب تحليل مغلف 
البيانات التقليدي، نموذج التوجیه اإلدخالي )CCR-I( و)BCC-I(، بالتطبيق على عينة مكونة من 11 شركة تأمين بالسوق 

املاليزي )6 شركات تكافلي و5 شركات تجاري(. 

كما قامت دراسة )شعالن؛ وسالم، 2018( بقياس كفاءة  20 شركة تأمين )13 شركة تأمين على املمتلكات و7 شركات 
تأمين على الحياة( بسوق التأمين الجزائري عن سنة 2015 باستخدام أسلوب مغلف البيانات التقليدي )DEA( )باستخدام 
CRS(، كما قــامــت دراســة  VRS ونــمــوذج عــوائــد الحجم الثابتة  نــمــوذج التوجيه اإلدخــالــي ونــمــوذج عــوائــد الحجم املتغيرة 
)البلقيني وآخــرون، 2004( بقياس الكفاءة اإلنتاجية لشركات التأمين املصرية بالتطبيق على عينة مكونة من 6 شركات 
 خالل الفترة من العام املالي 1994-1995 حتى العام املالي 2001-2000، 

ً
تمارس التأمين في فرعي األشخاص واملمتلكات معا

.)CCR و BCC باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات التقليدي )نماذج

وبــاإلضــافــة إلــى الـــدراســـات الــتــي اعــتــمــدت على الــنــمــاذج التقليدية لتحليل مغلف الــبــيــانــات فــي قــيــاس كــفــاءة شركات 
التأمين، فقد تم تطبيق تحليل مغلف البيانات ذي املرحلتين لدراسة كفاءة عمليات شركات التأمين في عدد محدود من 
الدراسات منها دراسة )Kao & Hwang, 2008( لقياس كفاءة شركات التأمينات العامة في تايوان على اعتبار أن عمليات 

شركة التأمين تتم على مرحلتين األولى هي اكتساب األقساط )اإلنتاج( والثانية هي تحقيق الربح )االكتتاب واالستثمار(.

وبعد مراجعة العديد من األبحاث املرتبطة بموضوع الدراسة، تبين أنه يمكن تصنيفها إلى ثالث مجموعات، األولى قامت 
بــدراســة كــفــاءة شــركــات التأمين 
ــــل مـــغـــلـــف  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ بـــــــاســـــــتـــــــخـــــــدام تـ
الــبــيــانــات وهـــي كــثــيــرة ومــتــنــوعــة، 
سواء دراسات عربية أو أجنبية، 
والــثــانــيــة درســــت كــفــاءة شــركــات 
ــتــــخــــدام أســـالـــيـــب  الــــتــــأمــــيــــن بــــاســ
مــتــنــوعــة لــيــس مــن بينها أســلــوب 
تـــحـــلـــيـــل مـــغـــلـــف الــــبــــيــــانــــات، أمـــا 
املجموع الثالثة فقد استخدمت 
البيانات  مغلف  تحليل  أســلــوب 
ــيــــاس  مــــــــع أســــــالــــــيــــــب أخـــــــــــــرى لــــقــ
الــكــفــاءة فــي مــجــاالت أخـــرى دون 
ــكــــن عــــــــرض أهــــم  ــمــ ــيـــــن. ويــ ــ ــــأمـ ــتـ ــ الـ
ــــي تــم  ــتـ ــ الــــــــدراســــــــات الــــســــابــــقــــة الـ
ــنــــاولــــت قــيــاس  االطــــــــالع عــلــيــهــا وتــ
الـــكـــفـــاءة فـــي شـــرـكــات الــتــأمــيــن في 

الجدول رقم )1(. 

ونـــجـــد أن أغـــلـــب األبـــحـــاث 
قــد  الــــصــــلــــة  ذات  والــــــــــدراســــــــــات 
ــلـــــوب تــحــلــيــل  ــ ــلـــى أسـ اعــــتــــمــــدت عـ
مــغــلــف الـــبـــيـــانـــات الــتــقــلــيــدي ذو 
املــرحــلــة الـــواحـــدة لــقــيــاس كــفــاءة 
شركات التأمين، كما أنها اهتمت 
ــــاءة بــــشــــكــــل عــــام  ــفــ ــ ــكــ ــ بــــقــــيــــاس الــ
ولــيــس كــفــاءة نــشــاط أو أنشطة 
مـــحـــددة لــشــركــة الــتــأمــيــن بشكل 

خاص.

جدول رقم )1(
أهم الدراسات السابقة التي تناولت قياس الكفاءة في شركات التأمين

عدد السنةاملؤلف/املؤلفونم
الشركات

فترة 
الدراسة

نشاط 
األسلوب املستخدمالتأمين

1
محمد البلقيني
جمال واصف

محمد زايد
قطاع التأمين 200462001-1994

DEAككل

2Chiang Kao
Shiuh-Nan Hwang2008242006التأمين العامDEA Two-stage

3Yao Chen et al.,2009242008التأمين العامDEA Two-stage

إبراهيم مهدي4
DEAالتكافل العام2010402006منى البشير

5 Norashikin Ismail
et al2011182009-2004 قطاع التأمين

DEAككل

6K. Shahroudi. et al2012142009-2007تأمين خاصDEA Two-stage
7Hui-Yin Tsai. et al2013112916-2015حياةDEA Two-stage

أمنية الداودى السيد 8
قطاع التأمين 1981-201462007خليفة

ككل
طريقة املربعات الصغرى 

العادية وأسلوب زلنر

9G. Bhishma Rao
R. Venkateswarlu2015122013-2008التأمين العامDEA

10.Sinha, R.P2015152012-2005حياةDynamic DEA
DEAتكافل وتجاري2011-2016112013ياسمينة سالم11

ياسمينة سالم12
DEAتكافل وتجاري2014-2017112016عومر علواني

13 Kuo-Cheng Kuo.
et al2017162014-2008التأمين العامDEA Two-stage

truncated regression &

شعالن منية14
ممتلكات 2018202015ياسمينة سالم

DEAوأشخاص

15 Suvvari Anandarao
et al2019172014-2013حياةDEA Two-stage

* املصدر: من إعداد الباحثين.
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مشكلة الدراسة:
الكفاءة  الكفاءة وتقييم األداء بشكل مستمر من أســس نجاح أي منشأة اقتصادية، ويكتسب قياس  يعتبر قياس 
أهمية خاصة في صناعة التأمين في ظل تنامي املنافسة بين شركات التأمين والتطور الكبير في منتجات التأمين وظهور وثائق 
غير تقليدية من حيث األخطار التي تغطيها والشروط واالستثناءات الخاصة بها. ويرتبط مفهوم الكفاءة لشركات التأمين 
بطبيعة الوظائف الفنية التي تؤديها تلك الشركات من تسويق واكتتاب واستثمار وتسوية مطالبات وغيرها، وبالتالي يكون 

 مؤثرا في زيادة كفاءتها بشكل عام.
ً
مدى نجاح الشركة في أداء تلك الوظائف عامال

ويعتمد قياس الكفاءة باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات على تعريف مجموعة املدخالت واملخرجات التي تعبر 
عن نشاط املنشآت أو الوحدات االقتصادية محل االهتمام، وكذلك الغرض من قياس الكفاءة وهل يكون على املستوى 
الكلي أم يركز على بعض وظائف الوحدة االقتصادية بشكل خاص. ويمكن استعراض مؤشرات األداء في شركات التأمين 

والتي تم االعتماد عليها في العديد من الدراسات في الجدول رقم )2(.

جدول رقم )2(
مؤشرات األداء التي تعبر عن كفاءة األداء والتي تم االعتماد عليها في الدراسات السابقة

املؤلف/م
نشاط السنةاملؤلفون

األسلوب املستخدمالتأمين
املدخالت / مؤشرات األداء أو املخرجات

مؤشرات األداء أو املخرجاتاملدخالت

1
محمد البلقيني
جمال واصف

محمد زايد
2004

قطاع 
التأمين 

ككل
DEA

متوسط األجر الحقيقي الشهري 
معدل التكلفة اإلنتاجية 

املصروفات العمومية 
معدل العائد على امللكية 

معدل العائد على االستثمارات املخصصة 
لحملة الوثائق 

القيمة املضافة نتيجة التأمين )ممتلكات(
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ ــــة لـــلـــتـــأمـــيـــن واالســ ــافـ ــ الــــقــــيــــمــــة املـــــضـ

)أشخاص(
ــي قـــيـــمـــة االســــتــــثــــمــــار خــــالل  ــ الـــــــزيـــــــادة فــ

العام)أشخاص(

2
Chiang Kao
 Shiuh-Nan

Hwang
التأمين 2008

DEA Two-stageالعام

مدخالت املرحلة األولى:
نفقات التشغيل

نفقات التأمين 
مدخالت املرحلة الثانية:

األقساط املكتتبة املباشرة
أقساط إعادة التأمين

مخرجات املرحلة األولى:
األقساط املكتتبة املباشرة

أقساط إعادة التأمين
مخرجات املرحلة الثانية:
عائد االكتتاب )الفائض(

عائد االستثمار

3Yao Chen. et al2009 التأمين
DEA Two-stageالعام

مدخالت املرحلة األولى:
نفقات التشغيل

نفقات التأمين 
مدخالت املرحلة الثانية:

األقساط املكتتبة املباشرة
أقساط إعادة التأمين

مخرجات املرحلة األولى:
األقساط املكتتبة املباشرة

أقساط إعادة التأمين
مخرجات املرحلة الثانية:
عائد االكتتاب )الفائض(

عائد االستثمار

5 Norashikin
Ismail. et al2011

قطاع 
التأمين 

ككل
DEA

املصاريف اإلدارية 
تكاليف العمالة 

األصول املستثمرة.

الدخل اإلجمالي 
عائد االستثمار

6 K. Shahroudi.
et al2012 تأمين

DEA Two-stageخاص

مدخالت املرحلة األولى:
نفقات التشغيل

نفقات التأمين 
مدخالت املرحلة الثانية:

األقساط املكتتبة املباشرة
أقساط إعادة التأمين

مخرجات املرحلة األولى:
األقساط املكتتبة املباشرة

أقساط إعادة التأمين
مخرجات املرحلة الثانية:
عائد االكتتاب )الفائض(

عائد االستثمار

- 7 Hui-Yin Tsai.
et al2013حياةDEA Two-stage

مدخالت املرحلة األولى:
اإليرادات التشغيلية 

املبالغ املالية املستلمة )إيرادات الفوائد 
+ األرباح على األوراق املالية االستثمارية 

+ األرباح على االستثمار العقاري(
مدخالت املرحلة الثانية:

عائد االستثمار
صافي دخل االكتتاب

مخرجات املرحلة األولى:
عائد االستثمار

صافي دخل االكتتاب 
مخرجات املرحلة الثانية:

إجمالي األصول 
صافي الربح قبل الضريبة 
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املؤلف/م
نشاط السنةاملؤلفون

األسلوب املستخدمالتأمين
املدخالت / مؤشرات األداء أو املخرجات

مؤشرات األداء أو املخرجاتاملدخالت

9G. Bhishma Rao,
R.Venkateswarlu2015 التأمين

العمولة    -   املصاريف اإلدارية DEAالعام
رأس املال 

األقساط الصافية
عائد االستثمار

10.Sinha, R.P2015حياةDynamic DEA نفقات التشغيل
العمولة

األقساط املكتسبة 
مبالغ التأمين 

االستثمارات

ياسمينة سالم12
تكافل 2017عومر علواني

عموالت DEAوتجاري
تكاليف اإلدارة

االشتراكات أو األقساط
عوائد االستثمار

13 Kuo-Cheng
Kuo. et al2017 التأمين

العام

DEA Two-stage
 truncated &

regression

املدخالت 
نفقات التشغيل 
تكاليف املوظفين

املؤشرات الوسيطة
املـــــطـــــالـــــبـــــات املـــــــدفـــــــوعـــــــة+ االحــــتــــيــــاطــــيــــات 

اإلضافية
األصول املستثمرة 

مدخالت املؤشرات املرحلة
إجمالي املطلوبات

إجمالي حقوق امللكية
املخرجات 

الدخل الصافي
التدفق النقدي التشغيلي

شعالن منية14
ممتلكات 2018ياسمينة سالم

التعويضاتDEAوأشخاص
هامش التأمين

إجمالي األقساط
التكاليف    -   التوظيفات

15
Mary Kay
 Emilyn

Cabanda
التأمين 2018

العام

DEA Two-stage
 Stochastic Tobit &
regression  model

إجمالي املطلوبات.
إجمالي حقوق امللكية.

نفقات التشغيل     -     األقساط

إجمالي املطالبات
إجمالي عائد الوثائق.

إجمالي االستثمارات واإليرادات األخرى

16
 Suvvari

 Anandarao.
et al

DEA Two-stageحياة2019

مدخالت املرحلة األولى:
نفقات التشغيل    -    نفقات التأمين 

مدخالت املرحلة الثانية:
األقساط املكتتبة املباشرة

أقساط إعادة التأمين

مخرجات املرحلة األولى:
األقساط املكتتبة املباشرة

أقساط إعادة التأمين
مخرجات املرحلة الثانية:

األرباح اإلجمالية     -   عائد االستثمار
* املصدر: من إعداد الباحثين.

وتـــوضـــح بـــيـــانـــات الــــجــــدول رقــــم )3( 
والـــشـــكـــل رقـــــم )1( تـــطـــور أهـــــم مـــؤشـــرات 
ــمــــال شـــرـكــات  أعــ بـــنـــتـــائـــج  املـــرتـــبـــطـــة  األداء 
الــتــأمــيــن فـــي قـــطـــاع الــتــأمــيــن الـــســـعـــودي في 

السنوات الست األخيرة.

ـــقــــراء املـــــؤشـــــرات،  ــتـ ومــــــن خــــــالل اســ
يمكن مالحظة ما يلي:

الصدارة -  الصحي  التأمين  احتل 
ــبــــر نـــــشـــــاط تــــأمــــيــــنــــي بـــســـوق  ــأكــ ـكـ
الـــــتـــــأمـــــيـــــن بــــاملــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
السعودية   بنسبة 56.8% من 
إجمالي أقساط التأمين املكتتب 
بها و64.3% مــن صــافــي أقساط 
ــا فـــــي عــــام  ــهــ ــيــــن املـــكـــتـــتـــب بــ ــتــــأمــ الــ
2018م، يأتي من بعده التأمين 
العام )وبخاصة تأمين املركبات( 
ــالــــي  ــمــ إجــ مـــــــن   %26.9 بــــنــــســــبــــة 
األقـــســـاط وبــنــســبــة 29.4% من 

صافي األقساط.

جدول رقم )3(
تطور بعض مؤشرات قطاع التأمين السعودي في الفترة من 2013 إلى 2018

201320142015201620172018الفترة

التأمين 
الصحي

12,89515,72018,96718,63019,03619,883إجمالي األقساط املكتتبة 
11,45614,65518,18918,09518,41219,319صافي األقساط املكتتبة

10,40511,56713,10614,54815,47917,629صافي املطالبات املدفوعة
442595585586616511العموالت املتكبدة 

0.460.560.770.780.740.68عمق التأمين
331421552691763616كثافة التأمين

التأمين 
العام

11,50013,85716,49417,17416,32714,028إجمالي األقساط املكتتبة 
7,0738,95011,24911,93211,5819,929صافي األقساط املكتتبة

6,2938,41711,02211,10110,5788,979صافي املطالبات املدفوعة
394420502540536450العموالت املتكبدة 

0.410.490.670.720.640.48عمق التأمين
6275967831,0841,080768كثافة التأمين

تأمين 
الحماية 
واالدخار

8459041,0361,0511,1401,103إجمالي األقساط املكتتبة 
714730836821846795صافي األقساط املكتتبة

297329390420499629صافي املطالبات املدفوعة
293335333429العموالت املتكبدة 

0.030.030.040.040.040.04عمق التأمين
232321243119كثافة التأمين

* املصــدر: مــن إعــداد الباحثيــن باالعتمــاد علــى تقاريــر ســوق التأميــن الصــادرة عــن مؤسســة النقــد 
العربــي الســعودي خــالل فتــرة الدراســة.
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تزايد كل من إجمالي وصافي أقساط التأمين الصحي املكتتب بها خالل الفترة من  2013 إلى  2018، بينما في التأمين - 
العام تزايدت األقساط املكتتب بها خالل الفترة من 2013 إلى 2016 وانخفضت في عامي 2017 و2018. أما في 
تأمين الحماية واالدخـــار فقد تزايد إجمالي األقــســاط خــالل الفترة من 2013 إلــى 2017 وانخفض في عــام 2018 

بنسبة 3.3%، كما تزايد صافي األقساط خالل نفس الفترة وانخفض في عام 2018 بنسبة %6.1.

تزايد صافي املطالبات املدفوعة في التأمين الصحي وتأمين الحماية واالدخار بقطاع التأمين السعودي خالل الفترة - 
من 2013 إلى 2018، بينما في التأمين العام تزايد صافي املطالبات املدفوعة خالل الفترة من 2013 حتى 2016 ثم 

تناقص خالل عامي 2017، 2018.

ارتــفــاع كــل مــن الــعــمــوالت املتكبدة ومــســتــوى إنــفــاق الــفــرد على خــدمــات التأمين )كــثــافــة الــتــأمــيــن( ونسبة إجمالي - 
أقساط التأمين إلى الناتج املحلي )عمق التأمين( خالل الفترة من 2013 إلى 2017، ثم االنخفاض بنسبة غير كبيرة 

عام 2018.

  

  

 
 

 
 

 

  

شكل رقم )1(: تطور بعض مؤشرات قطاع التأمين السعودي في الفترة من 2013 إلى 2018

أهمية الدراسة

على الــرغــم مــن تعدد الــدراســات التي تناولت قياس الــكــفــاءة فــي شــركــات التأمين، إال أن تلك الــدراســات استخدمت 
أسلوب تحليل مغلف البيانات التقليدي الذي يتجاهل العمليات الداخلية أو األنشطة الفرعية لشركات التأمين وأثرها 
في كفاءة أداء تلك الشركات. ومن الطبيعي في ظل تغير مؤشرات األداء لشركات التأمين السعودية وتفاوتها بين الشركات 
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أن نهتم بقياس الكفاءة الفنية لتلك الشركات مع محاولة تحليل الكفاءة وفقا ألهم الوظائف التي تؤديها تلك الشركات 
واملتمثلة بشكل أسا�سي في االكتتاب واالستثمار.

 ولــذا نهتم فــي هــذه الــدراســة بقياس كــفــاءة االكتتاب واالستثمار فــي شــركــات التأمين السعودية مــع األخــذ فــي االعتبار 

طبيعة وظائفها الفنية وترتيبها وأن قيام الشركة بتسويق منتجاتها يسبق مرحلة االكتتاب أو التسعير والتي تؤثر فيما بعد 
على نتائج عمليات الشركة بشكل عام.

وبالتالي تتميز هذه الدراسة عن سابقاتها بتطبيق أسلوب تحليل مغلف البيانات ذو املرحلتين لقياس كفاءة شركات 
التأمين مع التركيز على وظائف فنية محددة لشركة التأمين ومــراعــاة تسلسلها، وذلــك على خــالف أسلوب تحليل مغلف 

البيانات التقليدي.

هدف الدراسة

تــهــدف هـــذه الـــدراســـة إلـــى قــيــاس كــفــاءة وظيفتي الــتــســويــق واالكــتــتــاب بــشــركــات الــتــأمــيــن باململكة الــعــربــيــة السعودية 
باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات )DEA( ذو املرحلتين خالل الفترة    2016 - 2018.

فرضيات الدراسة

تتمثل فرضيات الدراسة في الفرضيات الثالثة التالية:

التأمين السعودية بين نموذجي تحليل -  الفرضية األولـــى: ال توجد فــروق ذات داللــة إحصائية في كفاءة شركات 
مغلف البيانات التقليدي وذي املرحلتين.

الــفــرضــيــة الــثــانــيــة: ال تــوجــد فـــروق ذات داللـــة إحــصــائــيــة بــيــن كــفــاءة شــركــات الــتــأمــيــن الــســعــوديــة خـــالل ســنــوات - 
الدراسة وفقا ألسلوب تحليل مغلف البيانات ذي املرحلتين.

الفرضية الثالثة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين كفاءة التسويق وكفاءة االكتتاب واالستثمار في شركات - 
التأمين السعودية.

حدود الدراسة

تتمثل حدود الدراسة في شركات التأمين املباشر باململكة العربية السعودية في الفترة من 2016 إلى 2018م.

املنهجية واألساليب

يمكن النظر إلى عمل شركة التأمين على أنها عملية متعددة املراحل تبدأ بالتسويق مرورا باالكتتاب والتسعير وانتهاء 
 ،)Kao, C., 2009( بتسوية املطالبات. وتسمى األنظمة التي تنطوي على أكثر من عملية متصلة مع بعضها البعض بالشبكات

 .)Zha & Liang, 2010( حيث تكون مخرجات املرحلة األولى هي مدخالت املرحلة الثانية ويطلق عليها البيانات الوسيطة

وهناك نوعان من الهياكل األساسية ألنظمة الشبكة، متسلسلة ومتوازية، وفي كل منها يمكن تقسيم الكفاءة الكلية 
هذه  وفــي  مــتــواٍز،  بشكل  بأكملها  الداخلية  العمليات  ترتبط  املــتــوازي،  البناء  ذات  النظم  الداخلية. وفــي  العمليات  حسب 
 ملدخالت النظام ونفس األمر بالنسبة للمخرجات. وإذا كانت إحدى 

ً
الحالة يكون مجموع املدخالت لجميع العمليات مساويا

العمليات فعالة في النظام املوازي، فسيكون من األفضل استخدام هذه العملية وحدها لإلنتاج.

فــي شكل  إلــى شــركــات التأمين، ترتبط العمليات الداخلية بأكملها  فــي النظم ذات البناء املتسلسل، وهــو األقـــرب  أمــا 
الوسيطة  والبيانات  التالية،  للعملية  الوسيطة(  البيانات  )أو  املــدخــالت  بمثابة  عملية  كــل  مخرجات  تكون  حيث  سلسلة 
للعملية األخيرة هي مخرجات النظام ككل. ويمكن أن يكون عدد املنتجات الوسيطة مختلًفا لكل عملية، وفي هذه الحالة 
تكون الوحدة أو املنشأة فعالة )كفؤة( فقط إذا كانت جميع عملياتها ذات كفاءة، وتكون كفاءة النظام غير تامة إذا كانت 

هناك عملية أو أكثر غير كفؤة وستكون عالية فقط عندما تكون جميع العمليات ذات كفاءة عالية. 
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أسلوب تحليل مغلف البيانات )DEA( ذو املرحلتين

والتي  املتماثلة  الــوحــدات  كــفــاءة  لقياس  الــريــاضــيــة  البرمجة  اســتــخــدام  الــبــيــانــات على  أســلــوب تحليل مغلف  يعتمد 
 لنماذج DEA  التقليدية، ينظر إلى وحدات القرار 

ً
تستخدم مجموعة من املدخالت إلنتاج مجموعة من املخرجات. ووفقا

على أن نشاطها اإلنتاجي يتم في مرحلة واحدة، أي أنها تستعمل مدخالتها للحصول على مخرجات نهائية تطرح في املحيط 
الخارجي لها. 

وفي حاالت عديدة في الواقع العملي، نادرا ما تتحقق الفروض التي يقوم عليها أسلوب تحليل مغلف البيانات التقليدي، 
وبالتالي يتعذر تطبيقه على النحو الذي ظهر عليه، حيث توجد وحدات تتم عملياتها اإلنتاجية في أكثر من مرحلة، وتكون 
أي مرحلة في عالقة مع املرحلة السابقة لها، ومن أجل تجاوز هذا القصور تم تطوير العديد من األساليب من بينها أسلوب 
DEA ذي املرحلتين، والذي جاء من أجل دراسة وتحليل العالقات الداخلية التي يمكن أن تتكون منها وحدات اتخاذ القرار 

بدل معالجتها كعلبة سوداء. 

ويعد نموذج CCR النموذج الرئي�سي واألسا�سي الذي تم البناء عليه للوصول للنماذج املتتالية ألسلوب تحليل مغلف 
 )Charnes et al., 1978 Cooperو Charnes( ومشرفيه Rhodes البيانات، ولقد قــام بصياغته كل من طالب الدكتوراه
لــذلــك ســمــي بـــ CCR نسبة إلـــى األحــــرف األولــــى مــن أســمــائــهــم، ويــســتــخــدم هـــذا الــنــمــوذج لــقــيــاس الــكــفــاءة النسبية لــلــوحــدات 

اإلدارية، كما يحدد مصدر ومقدار عدم الكفاءة في كل وحدة إدارية وبافتراض ثبات عوائد الحجم.

الــقــرار )DMU( التي سيتم  اتــخــاذ  CCR، نفترض أن هناك )j( مــن وحـــدات  وللتعبير عــن الصيغة الرياضية لنموذج 
كــل وحـــدة تستخدم كميات  وتقييمها،  قــيــاس كفاءتها 
مختلفة ومتفاوتة من املدخالت وعددها )m( مدخل، 
وذلك إلنتاج عدد )s( من املخرجات. وبالتحديد، فإن 
 )i( من املدخل  X

ij
وحدة اتخاذ القرار رقم )j( تستخدم 

Y من املخرج )r(. وبالتالي فإن الصيغة الرياضية 
rj
وتنتج 

لنموذج CCR يمكن التعبير عنها كما يلي:

E تعبر عن الكفاءة النسبية للوحدة )k(، بحيث إذا 
k
حيث: ε تشير إلى أي عدد حقيقي أكبر من أو يساوي الصفر، و

E فإن ذلك يشير إلى عدم الكفاءة.
k
E فإن ذلك يشير إلى الكفاءة وإذا كان  1 > 

k
كانت 1 = 

ويــعــتــبــر أســلــوب تحليل مــغــلــف الــبــيــانــات ذو املــرحــلــتــيــن أداة لــقــيــاس كــفــاءة الـــوحـــدات الــتــي تستعمل فــي مــرحــلــة أولــى 
مجموعة مــن املــدخــالت إلنــتــاج مجموعة مــن املــخــرجــات، ثــم فــي مرحلة ثانية تستعمل مخرجات املرحلة األولـــى كمدخالت 
للحصول على مخرجات أخرى تصبح كمدخالت مرحلة أخرى تالية وهكذا. وتسمى مخرجات كل مرحلة باملقاييس الوسيطة 

.)Despotis, Koronakos, 2014( )Intermediate Measures(

 ،)DMU
k
ولتوضيح فكرة أسلوب تحليل مغلف البيانات ذو املرحلتين، نفترض أن لدينا عدد )n( من وحدات القرار )

 )m( حيث تستعمل العمليات ككل – )وأن عملية اإلنتاج تتكون من عمليتين فرعيتين – كما هو موضح بالشكل رقم )2
Y(، ويعبر عن مخرجات املرحلة األولى 

rk
 , r = 1, …….., s( من املخرجات النهائية )s( إلنتاج )X

ik 
, I = 1, ……., m( من املدخالت

 )Z
pk

 , p = 1, ….., q( بــــ الــوســيــطــة(  )املــقــايــيــس 
بحيث تكون هذه املقاييس الوسيطة مدخالت 
لــلــمــرحــلــة الـــثـــانـــيـــة. ويـــســـتـــخـــدم نــــمــــوذج مــغــلــف 
 ))Seiford & Zhu, 1999 البيانات ذو مرحلتين
الــــنــــمــــوذج رقـــــم )1( لـــقـــيـــاس الــــكــــفــــاءة الــكــلــيــة، 
والنموذجان )2a( و)2b( لقياس كفاءة املرحلة 

E2( على التوالي:
k
E1( واملرحلة الثانية )

k
األولى )

1 1

1 1
. . 1, 1,......, ,

, , 1,......, ; 1,........, ,

max

r i

s m
rk rk i ik

r i
s m

r rj i ij
r i

s t j n

u v r s i m

E u Y v X

u Y v X



= =

= =

=

 =

 = =

 

   

  

     )1(

 
  

X1k 
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 الثانية

Xmk 
 

X2k 
 . . 
 
 

Y1k 
Y2k 

Ysk 

. 

. 
 
 

Z1k 
Z2k 

Zqk 
. 
. 
 
 

 kوحدة القرار  عملية اإلنتاج  

شكل رقم )2(: عملية أو عمليات اإلنتاج ذو املرحلتين
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)2b(

2

1 1

1 1
. . 1, 1,......, ,
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max

r p

qs
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r prj pj
r p

s t j n

u w r s p q
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1

1 1
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. . 1, 1,......, ,

, , 1,......, ; 1,........, ,

max

p i

q m
pk pk i ik

p i
q m

p pj i ij
r i

s t j n

w v p q i m

E w Z v X

w Z v X



= =

= =

=

 =

 = =

 

   

النموذجان )2a( و )2b( هما في األســاس نفس النموذج )1(، حيث يتم   
قياس كفاءة العملية ككل وكفاءة العمليتين الفرعيتين بشكل مستقل. ولربط 
الــنــمــوذج سلسلة  بــأكــمــلــهــا، يــجــب أن يــصــف  بــالــعــمــلــيــة  الــفــرعــيــتــيــن  العمليتين 
العالقات بين العملية ككل والعمليتين الفرعيتين. نفترض وجود وحدة اتخاذ 
*w تمثل أوزان، فإنه يتم حساب الكفاءة الكلية 

p
 ،v*

i
 ،u*

r
DMU(، وأن 

k
قرار )

E2، وبالتالي نحصل على: 
k
E1  و

k
E وكفاءة العمليتين الفرعيتين 

k
)التجمعية( 

وتكون الكفاءة الكلية )التجمعية( هي حاصل ضرب كفاءة العمليتين 
)4(  E

k
  = E1

k
  × E2

k
الفرعيتين:          

الكفاءة  السابقة، تحسب  للعالقة   
ً
ووفــقــا

E، مع األخذ في االعتبار سلسلة العالقات 
k
الكلية 

بين العمليتين الفرعيتين، ودمج القيود النسبية 
للعمليتين الفرعيتين كما في النموذج )1(:

ومجموعة القيود في نموذج )5( هي مجمل 
يتطلب  أنـــه  ونــالحــظ   .)2b( ،)2a(  ،)1( الــنــمــاذج 
Z هي نفسها بغض 

pj
أن تكون األوزان املرتبطة بـ 

الــنــظــر عــمــا إذا ـكــانـــت تــلــعــب دور املـــخـــرجـــات أو 
املــدخــالت. ويمكن التعبير عــن النموذج رقــم )5( 

في شكل نموذج خطي كما يلي: 

 ،w*
p
 ،v*

i
 ،u*

r
بعد إيجاد قيم األوزان املثلي 

يتم الحصول على قيم الكفاءة كالتالي: 
*

* *

* *

1

1

2

1 1

1 1

,
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s
rk rk k

r
q m

p pk i ik k
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r prk pk
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E u Y E

w Z v X E

u Y w Z
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  E
k
  = E1

k
  × E2

k
، فإن 

ً
وكما هو واضح سابقا

ومــن املحتمل أال تكون األوزان املثلى التي تم 
وحيدة؛  قيم  هــي   )6( النموذج  باستخدام  إيجادها 
E لن تكون وحيدة 

k
  = E1

k
  × E2

k
ولذلك، فإن قيم 

E2 لجميع 
k
E1  و 

k
أيـــضـــا. وهــــذا يــجــعــل املــقــارنــة بــيــن 

ــــقـــــرار DMU تــفــتــقــر إلـــــى أســــاس  ــاذ الـ وحـــــــدات اتــــخــ
مشترك. وأحد الحلول لهذه املشكلة هو العثور على 
E1  مع 

k
مجموعة من األوزان التي تنتج أكبر قيمة لـ 

E  املحسوبة من 
k
الحفاظ على درجة الكفاءة الكلية 

النموذج رقم )6(. هذه الفكرة يمكن صياغتها كما 
 :)Charnes et al., 1978( يلي

* *

* *

* *
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 .E2
k
  = E

k
 / E1

k
E1 من النموذج السابق، يمكن الحصول على كفاءة املرحلة الثانية من العالقة التالية: 

k
وبعد حساب 

ــــرار أكــــثــــر اهـــتـــمـــامـــا  ــقــ ــ ــــان مـــتـــخـــذ الــ فــــــــإذا ـكــ
الثانية، فعليه حساب  املــرحــلــة  بــكــفــاءة 
 عن طريق استبدال دالة الهدف 

ً
E2  أوال

k

 ويستبدل 
1

s
r rk

r
u Y

=
  

  

في النموذج رقــم )7( بـ 
. فـــي هــــذه الــحــالــة،  1

1
q

p pk
p

w Z
=

=  

  

أول قــيــد بــــ 
 .E1

k = 
E

k
 / E2

k
E1 مــن خــــالل: 

k
يــمــكــن حــســاب 

النموذج رقم )6( يحتوي على شكلين كما يلي:

 )λ
j
( بــــ   )α

j
 + γ

j
( عـــن  بــالــتــعــويــض 

 ،)δ
j
β( بـــ )

j
 - γ

j
وكــذلــك بالتعويض عــن )

λ(. ويمكن 
j
 + δ

j
 = α

j
 + β

j
نحصل على أن )

إعادة صياغة النموذج السابق كما يلي:

  δ
j
, j = 1, …, n تـــكـــون كـــل قــيــم عــنــدمــا 

تـــســـاوي الــصــفــر، فـــإن هـــذا الــنــمــوذج يتشكل 
CCR الــتــقــلــيــدي. إذا، مـــن نــاحــيــة  نـــمـــوذج  فـــي 
δ  ال تــســاوي 

j
أخـــــرى، فــــإذا كــانــت بــعــض قــيــم 

ــتـــاج ســــوف تــنــحــرف  الــصــفــر، فــــإن حــــدود اإلنـ
عن املشاهدات الفعلية بدال من املرور عبرها 

كما في الحالة التقليدية. هذا االنحراف يفسر في أنه من املمكن أال تحصل أي وحدة من وحدات اتخاذ القرار DMU على 
.)Charnes et al., 1979( درجة كفاءة قدرها واحد صحيح

منهجية الدراسة
في  التأمين السعودية باستخدام نموذج DEA ذي املرحلتين والــذي يأخذ  في هــذا البحث، تم تحليل كفاءة شركات 
 DMU االعتبار طبيعة نظام وترتيب العمليات في شركات التأمين، وذلــك خالفا للنماذج التقليدية التي تعامل كل وحــدة
ــا أســــوًدا« فيه تــدخــل املــدخــالت وتــخــرج املــخــرجــات دون اعــتــبــار للمراحل الــفــاصــلــة. وبــالــتــالــي يــكــون من 

ً
باعتبارها »صــنــدوق

الصعب، إن لم يكن من املستحيل، تزويد متخذ القرار بمعلومات محددة فيما يتعلق بمصادر عدم الكفاءة في الوحدات 
.)Sexton; Lewis, 2003 & Luo, 2003( الخاصة بهم DMU

وفي هذه الدراسة تم االعتماد على النماذج أرقام )4( و)6( و)7( لقياس كفاءة التسويق واالكتتاب في شركات التأمين 
السعودية. في بداية األمر، تم قياس الكفاءة اإلجمالية )بصورة كلية( بتطبيق نموذج )6(، ثم تم قياس كفاءة املرحلة األولى 
 لنموذج )7(، وأخيرا تم تحديد كفاءة املرحلة الثانية )االكتتاب واالستثمار( باستخدام العالقة 

ً
)اإلنتاج أو التسويق( وفقا

رقم )4( التي تربط الكفاءة في املرحلتين األولى والثانية.

 والختبار الفرضيات الخاصة بالدراسة، تم استخدام اختباري ويلكوكسون وفريدمان الختبار وجود فروق باملعنى 
اإلحــصــائــي بين كــفــاءة شــركــات التأمين السعودية فــي املرحلتين األولـــى والــثــانــيــة، وكــذلــك الخــتــبــار وجـــود فـــروق بين الكفاءة 

بمختلف أنواعها خالل سنوات الدراسة الثالث.

العينة والبيانات
تم جمع البيانات عن 29 شركة تأمين في اململكة العربية السعودية من عام 2016 إلى عام 2018، وهي التي توافرت 
عنها البيانات الخاصة باملدخالت واملخرجات بشكل كامل خالل فترة الدراسة، وقد تم الحصول على املدخالت واملخرجات 

من القوائم املالية للشركات محل الدراسة.

, ,

1 11

1 1

1 1

1 1

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

, 1,...., ,

, 1,...., ,

, , , 0, 1...

min

0

qm s
v w u

p rk i
p ri

n n
v

ik j ij j ij i
j j

n n
w
pj pj j pj

j j
n n

u
rj rj j rj rk

j j
v w u

p rj j j i

s t X i m

p q

r s

j

E s s s

X X s

Z Z s

Y Y s Y

s s s



 

 

 

 

  

= ==

= =

= =

= =

 
= + +  

 

− − − = =

− − = =

+ − = =

 =

−   

 

 

 

, ; 1,.., ; 1,..., ; 1,..., .n r s i m p q= = =

 

  

 )8(

( )

, ,

1 11

1

1

1

. . , 1,...., ,

, 1,...., ,

, 1,...., ,

, 0, 1,..., ; 1,..., ; 1,..., ; 1,..., .

min

0

qm s
v w u

p rk i
p ri

n
v

j j ij i ik
j
n

w
pj pj

j
n

u
rj rj rk

j
v w u

p rj i

s t X i m

p q

r s

j n r s i m p q

E s s s

X s

Z s

Y s Y

s s s



 

 







= ==

=

=

=

 
= + +  

 

+ + = =

− = =

− = =

 = = = =

−   







 

  

   )9(



املجلة العربية لإلدارة، مج 42، ع 1 - مارس )آذار( 2022

247

وفــيــمــا يــلــي بـــيـــان بــالــشــرـكـات الـــتـــي شــمــلــتــهــا الـــدراســـة 
والرمز الذي تم تخصيصه لكل منها:

DEA املدخالت واملخرجات لنموذج
يــعــتــمــد قــيــاس الــكــفــاءة بــاســتــخــدام أســـلـــوب تحليل 
ــــات عــــلــــى تــــعــــريــــف مــــجــــمــــوعــــة املـــــدخـــــالت  ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــلــــف الـ مــــغــ
واملــخــرجــات الــتــي تــعــبــر عــن نــشــاط املــنــشــآت أو الــوحــدات 

االقتصادية محل االهتمام.

ومـــن خـــالل اســتــعــراض املـــؤشـــرات الــفــنــيــة الــخــاصــة 
بنشاط التأمين، وكذلك املدخالت واملخرجات املستخدمة 
أنــواعــهــا، وفي  البيانات بمختلف  نــمــاذج تحليل مغلف  فــي 
ضوء أهداف هذه الدراسة وتصميم النموذج املستخدم 
)تــحــلــيــل مغلف الــبــيــانــات ذو املــرحــلــتــيــن(، ولــغــرض قياس 
كفاءتي التسويق واالكتتاب في شركات التأمين السعودية، 
يمكن النظر إلى عمليات شركة التأمين على أنها نظام ذو 
مــرحــلــتــيــن، وبــالــتــالــي فـــإن أســلــوب تحليل مــغــلــف الــبــيــانــات 
)DEA( التقليدي ليس باألسلوب الجيد لقياس الكفاءة، 
وبناء على ذلك تم االعتماد على نموذج DEA ذي املرحلتين.

ــتــــي تــعــبــر عن  وتــتــمــثــل مـــدخـــالت املـــرحـــلـــة األولــــــى )والــ
الــعــمــلــيــات الــفــرعــيــة لــلــتــســويــق( فــي املــصــروفــات العمومية 
x(، ومخرجاتها )والتي 

2
x( وتكاليف االكتتاب )

1
واإلداريــة )

تعتبر فــي نــفــس الــوقــت مــدخــالت املــرحــلــة الــثــانــيــة املتمثلة 
في األقساط  الفرعية لالكتتاب واالستثمار(  العمليات  في 

Y((، حيث:
1
z((، أما مخرجات املرحلة الثانية فتتمثل في فائض عمليات التأمين

1
املكتتبة املباشرة

x(: مثل رواتب املوظفين، وكذلك مختلف أنواع التكاليف املتكبدة في التشغيل - 
1
املصروفات العمومية واإلدارية )

اليومي )مثل: التكاليف الشخصية للموظفين والتكاليف اإلدارية والعمومية(.

x(: وتتمثل في العموالت املدفوعة للوكاالت والوسطاء واملحامين، وكذلك النفقات املرتبطة - 
2
تكاليف االكتتاب )

بتسويق خدمة التأمين مثل قسط إعادة التأمين وقيمة األضرار وغيرها.....(

Z(: وهي أقساط التأمين املتحصلة من العمالء.- 
1
األقساط املكتتبة املباشرة )

Y(: ويتمثل في الربح املكتسب من أعمال التأمين.- 
1
فائض عمليات التأمين )

ويمكن تمثيل املدخالت واملخرجات الخاصة بنموذج DEA ذي املرحلتين، والتي تعبر عن العمليات الفرعية لإلنتاج 
)التسويق( واالكتتاب واالستثمار 
فــــي شــــركــــات الـــتـــأمـــيـــن الـــســـعـــوديـــة، 

كما هو موضح في الشكل التالي: 

ويـــعـــرض الــــجــــدول رقــــم )5( 
 DEA مدخالت ومخرجات نموذج
لــشــركــات الــتــأمــيــن الــســعــوديــة عن 

عام 2016.

جدول رقم )4(
شركات التأمين محل الدراسة والرمز الخاص بكل منها

الرمزالشركةالرمزالشركة

C16التأمين العربية التعاونيةC01التعاونية للتأمين

C17االتحاد للتأمين التعاونيC02متاليف إيه أي جي العربي

C18الصقر للتأمين التعاونيC03الجزيرة تكافل تعاوني

C19املتحدة للتأمين التعاونيC04مالذ للتأمين التعاوني

C20الراجحي للتأمين التعاونيC05ميدغلف للتأمين

أليانز السعودي الفرن�سي 
شب العربية للتأمين C06للتأمين التعاوني

ْ
ت

C21التعاوني

C22أكسا للتأمين التعاونيC07سالمة للتأمين التعاوني

الخليجية العامة للتأمين C08والء للتأمين التعاوني
C23التعاوني

C24بروج للتأمين التعاونيC09الدرع العربي للتأمين التعاوني

C25العاملية للتأمين التعاونيC10ساب للتكافل

C26سوليدرتي السعودية للتكافلC11سايكو

C27الوطنية للتأمينC12اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

C28أمانة للتأمين التعاونيC13األهلي للتكافل

C29اإلنماء طوكيو مارينC14األهلية للتأمين التعاوني

أسيج )املجموعة املتحدة 
C15للتأمين التعاوني(

 

 
  

صروفات  امل
عمومية ال
داريةاإل و   

(x1) 
تكاليف  
 االكتتاب 

(x2) 

 العمليات
الفرعية   
للتسويق    

األقساط 
املكتتبة 
 املباشرة 

(Z1 ) 

 العمليات  
الفرعية 
  لالكتتاب

 واالستثمار

فائض  
عمليات 

تأمينال  
(Y1) 

شكل رقم )3(: مدخالت ومخرجات نموذج DEA ذي املرحلتين
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النتائج

تــوضــح الـــجـــداول واألشـــكـــال الــتــالــيــة نــتــائــج قــيــاس كــفــاءتــي الــتــســويــق 
واالكــتــتــاب لــشــركــات الــتــأمــيــن الــســعــوديــة فــي الــفــتــرة مــن عـــام 2016 إلـــى عــام 
ذي   DEAو الـــتـــقـــلـــيـــدي   DEA-CCR نـــمـــوذجـــي  بـــاســـتـــخـــدام  ـــك  ــ وذلــ  ،2018

املرحلتين.

من الجدول رقم 6 والشكل رقم 4، 5، 
يتضح اآلتي:

أن كفاءة االكتتاب واالستثمار كانت 1- 
أقــل مــن كــفــاءة اإلنــتــاج أو التسويق 
ــتــــرة الــــدراســــة  ــــالل فــ فــــي املــــتــــوســــط خــ
شركتي  عــدا  فيما  الشركات  ولجميع 

أعلى  املتوسط(  )في  للتكافل، حيث كانت كفاءة االكتتاب  السعودية  التعاوني وسوليدرتي  للتأمين  العامة  الخليجية 
من كفاءة اإلنتاج وكذلك شركة الوطنية للتأمين حيث كانت كفاءة التسويق مساوية تقريبا لكفاءة االكتتاب. وكان 
متوسط كفاءة اإلنتاج أو التسويق لجميع الشركات خالل فترة الدراسة يساوي 52.4%، في حين بلغ متوسط كفاءة 

االكتتاب لجميع الشركات 14%.

أن أفضل ثالث شركات من حيث كفاءة التسويق هي الجزيرة تكافل تعاوني وأليانز السعودي الفرن�سي للتأمين 2- 
إيه أي  للتكافل ومتاليف  الترتيب، وأقلها كفاءة هي سوليدرتي السعودية  التعاوني على  للتأمين  التعاوني وأكسا 

جدول رقم )5(
مدخالت ومخرجات نموذج DEA لشركات 

التأمين السعودية عن عام 2016
)املبالغ باملليون ريال سعودي(

رمز 
الشركة

م. عمومية 
وإدارية 

 )x1(

تكاليف 
االكتتاب 

 )x2(

األقساط 
املكتتبة 

 )z1( املباشرة

فائض 
عمليات 

  )Y1( التأمين
C0178192516898805513576651
C024349715490208090-21855
C0323172476761662152
C04459952176662167856-150174
C05416418768531943344975
C063133489198362722653
C079665156125713532977
C08322162381101660812399
C092147291097544708549
C10380107216217464496
C118543716298018065869
C124656121882773762703
C136152283383562794091
C1413103165031671428348
C1562442400175106181144
C161249373924191013232
C1718855837295448351161
C18596705023917601417975
C1911871538707819595111982
C201456974513619486508715
C213906237742148374189
C2217397237811539743943
C2384722342925515244482
C24110593778343756510032
C255718208933107514643
C26600172793826244750792
C2737816805650770844547
C28147829663169866-5,684
C292840220074321888-21323

علــى  باالعتمــاد  الباحثيــن  إعــداد  مــن  املصــدر:   *
الدراســة. محــل  التأميــن  لشــركات  املاليــة  القوائــم 

جدول رقم )6(
كفاءة التسويق )اإلنتاج( وكفاءة االكتتاب في شركات التأمين السعودية خالل 

فترة الدراسة وفقا لنموذج تحليل مغلف البيانات ذو املرحلتين

رمز 
الشركة

كفاءة االكتتابكفاءة التسويق
الترتيباملتوسط201620172018الترتيباملتوسط201620172018

C010.5680.3810.4310.460150.0490.0000.0000.01625
C020.3190.2740.1610.252280.0000.0000.0000.00028
C030.8230.9641.0000.92910.1460.0990.2670.1717
C040.3480.1660.2680.260270.0000.0000.2230.07413
C051.0000.4500.7920.74790.0080.0000.0000.00327
C060.7051.0001.0000.90220.0160.0110.0380.02222
C071.0000.5480.7780.77560.0270.0290.0190.02521
C080.7370.3350.5840.552130.0630.0470.0980.06914
C091.0000.3521.0000.78450.0590.0580.0410.05315
C100.6980.7760.7900.75580.0120.0000.0720.02819
C110.4180.4750.8280.573110.0380.0210.0000.02023
C120.7120.3050.6560.558120.0500.0300.0170.03218
C130.4380.2690.3340.347210.0590.0380.0370.04516
C140.2730.3280.5300.377190.2580.0300.1640.1518
C150.3270.3080.3390.325240.0120.0130.0160.01426
C160.5910.2580.6170.489140.0400.1490.0480.07911
C170.8720.5241.0000.79840.2770.2790.9520.5033
C180.0920.4090.3270.276260.5280.0190.0000.1826
C190.4950.7140.5660.592100.7060.1940.0000.3005
C201.0000.7550.5440.76670.0230.0190.0600.03417
C210.3260.2400.3980.321250.1010.0610.2050.12210
C220.9200.8110.8470.85930.0180.0120.0490.02620
C230.3450.2880.6050.413170.9010.6361.0000.8461
C240.3830.2590.3980.347220.1190.0630.2190.1339
C250.4990.2310.5210.417160.0770.0540.0930.07512
C260.2320.1840.3220.246291.0001.0000.0000.6672
C270.3280.1860.4760.330230.4530.2740.3160.3484
C280.2630.1850.7560.401180.0000.0000.0540.01824
C290.4150.2550.3770.349200.0000.0000.0000.00029

0.5560.4220.5950.524µ0.1740.1080.1380.140 
0.2670.2370.2400.216σ0.2710.2130.2450.204 
0.0920.1660.1610.246Min0.0000.0000.0000.000 
1.0001.0001.0000.929Max1.0001.0001.0000.846 
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جي العربي   ومــالذ للتأمين التعاوني على الترتيب. أما من حيث كفاءة االكتتاب، فكانت أفضل ثالث شركات هي 
الخليجية العامة للتأمين التعاوني وسوليدرتي السعودية للتكافل واالتحاد للتأمين التعاوني على الترتيب، وأقلها 

كفاءة هي اإلنماء طوكيو مارين ومتاليف إيه أي جي العربي وميدغلف للتأمين على الترتيب.

 
 شكل رقم )4(: نتائج قياس الكفاءة   

باستخدام النموذج ذي املرحلتين

 
 شكل رقم )5(: ترتيب شركات التأمين   

وفقا ملقياس الكفاءة حسب النموذج ذي املرحلتين
 

من الجدول رقم 7 والشكل رقم 6، يتضح 
اآلتي:

أن الـــكـــفـــاءة الــكــلــيــة لــشــركــات الــتــأمــيــن الــســعــوديــة 1- 
ــنــــمــــوذج ذي  خـــــالل فــــتــــرة الـــــدراســـــة بـــاســـتـــخـــدام الــ
املــرحــلــتــيــن تــقــل عــن نــظــيــرتــهــا بــاســتــخــدام الــنــمــوذج 
التقليدي، وأن متوسط الكفاءة لجميع الشركات 
 DEA-CCR خالل فترة الدراسة باستخدام نموذج
قد بلغ %19.8 تقريبا في حين بلغ متوسط الكفاءة 
لجميع الــشــركــات خــالل فــتــرة الــدراســة باستخدام 

نموذج DEA ذي املرحلتين 6.6% تقريبا.

أن أفضل ثالث شركات من حيث الكفاءة الكلية 2- 
ــلـــنـــمـــوذج الـــتـــقـــلـــيـــدي أو الـــنـــمـــوذج  ســـــــواء وفــــقــــا لـ
ـــاد لـــلـــتـــأمـــيـــن الـــتـــعـــاونـــي  ــحــ ــ ذي املـــرحـــلـــتـــيـــن هــــي االتـ
والــخــلــيــجــيــة الــعــامــة لــلــتــأمــيــن الــتــعــاونــي واملــتــحــدة 
هي  وأقلها كفاءة  الترتيب،  التعاوني على  للتأمين 
اإلنماء طوكيو مارين ومتاليف إيه أي جي العربي 

وميدغلف للتأمين على الترتيب.

السعودية 3-  التأمين  لــشــركــات  الكلية  الــكــفــاءة  أن 
خـــالل فــتــرة الـــدراســـة كــانــت متغيرة ـ بشكل عـــام ـ 

على مدار سنوات الدراسة.

نتائج اختبار الفرضيات:

ــخــــاصــــة  ــــرض اخـــــتـــــبـــــار الـــــفـــــرضـــــيـــــات الــ ــغــ ــ لــ
ــبــــارات  ــتــ ــيـــن مــــن االخــ ــــة، تــــم إجــــــــراء نـــوعـ ــــدراسـ ــالـ ــ بـ

الالمعلمية:

غير 1-  عينتين  بين  للفرق  ويلكوكسن  اختبار 
.)Wilcoxon Signed Ranks Test( مستقلتين

جدول رقم )7(
 الكفاءة الكلية لشركات التأمين السعودية 

خالل فترة الدراسة النموذج التقليدي – النموذج ذو املرحلتين

رمز 
الشركة

DEA-CCRTwo-stage DEA
الترتيباملتوسط201620172018الترتيباملتوسط201620172018

C010.1190.0000.0000.040230.0280.0000.0000.00924
C020.0000.0000.0000.000280.0000.0000.0000.00028
C030.4120.5220.7240.55350.1200.0960.2670.1614
C040.0000.0000.1140.038240.0000.0000.0600.02018
C050.0440.0000.0000.015270.0080.0000.0000.00327
C060.0560.1010.0750.077160.0120.0110.0380.02017
C070.0960.1320.0230.083140.0270.0160.0150.01919
C080.2120.0900.0840.129100.0470.0160.0570.04011
C090.2920.1120.0640.15670.0590.0210.0410.04010
C100.0240.0000.1540.059200.0080.0000.0570.02216
C110.0720.0670.0000.046220.0160.0100.0000.00925
C120.1160.0490.0180.061190.0360.0090.0110.01921
C130.1000.0560.0200.058210.0260.0100.0120.01622
C140.2460.0540.1420.14780.0710.0100.0870.0567
C150.0120.0210.0150.016260.0040.0040.0060.00426
C160.0980.2100.0390.116120.0240.0380.0300.03113
C171.0001.0001.0001.00010.2410.1460.9520.4471
C180.1630.0430.0000.069180.0490.0080.0000.01920
C191.0000.7510.0000.58430.3500.1380.0000.1633
C200.0670.0760.0890.077150.0230.0140.0330.02314
C210.1370.0800.1340.117110.0330.0150.0810.0439
C220.0840.0640.0670.072170.0160.0090.0420.02215
C231.0001.0001.0001.00020.3110.1830.6050.3662
C240.1580.1210.1300.13690.0450.0160.0870.0508
C250.1370.0680.0830.096130.0390.0120.0490.03312
C260.7121.0000.0000.57140.2320.1840.0000.1395
C270.6900.3470.1930.41060.1490.0510.1510.1176
C280.0000.0000.0760.025250.0000.0000.0410.01423
C290.0000.0000.0000.000290.0000.0000.0000.00029

0.2430.2060.1460.198µ0.0680.0350.0940.066 
0.3110.3150.2680.273σ0.0940.0550.2000.104 
0.0000.0000.0000.000Min0.0000.0000.0000.000 
1.0001.0001.0001.000Max0.3500.1840.9520.447 
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للفرق 2-  فريدمان  اختبار 
بـــــــــيـــــــــن مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة مـــــن 
املستقلة  غــيــر  الــعــيــنــات 

.)Friedman Test(

وـكــــــــــانـــــــــــت نـــــــتـــــــائـــــــج اخــــــتــــــبــــــار 
الـــفـــرضـــيـــات الـــخـــاصـــة بـــالـــدراســـة 

على النحو التالي:

الفرضية األولـــى: ال توجد فــروق 
ذات داللــــة إحــصــائــيــة فـــي كــفــاءة 
شــركــات الــتــأمــيــن الــســعــوديــة بين 
البيانات  مغلف  تحليل  نموذجي 

التقليدي وذي املرحلتين.

يتضح من خالل نتائج االختبار ما يلي:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في كفاءة التسويق بشركات - 
التأمين السعودية بين نتائج نموذج DEA-CCR التقليدي ونتائج 

نموذج DEA ذو املرحلتين.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في كفاءة االكتتاب واالستثمار بشركات التأمين السعودية بين نتائج نموذج - 
DEA-CCR التقليدي ونتائج نموذج DEA ذو املرحلتين.

توجد فروق ذات داللة إحصائية في الكفاءة الكلية لشركات التأمين في اململكة العربية السعودية بين نتائج نموذج - 
DEA-CCR التقليدي ونتائج نموذج DEA ذو املرحلتين.

وتعتبر النتيجة السابقة منطقية في ظل أن نموذج تحليل مغلف البيانات ذو املرحلتين يعتمد في قياس الكفاءة الكلية 
على الربط بين درجتي الكفاءة للمرحلتين، وذلك بعكس النماذج التقليدية التي ال تأخذ هذا االرتباط في االعتبار عند قياس 

الكفاءة الكلية. 

الفرضية الثانية - ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في كفاءة شركات التأمين السعودية بين سنوات الدراسة )2018-2016( 
وفقا ألسلوب تحليل مغلف البيانات ذي املرحلتين.

يتضح من خالل نتائج االختبار ما يلي:

توجد فروق ذات داللة إحصائية في كفاءة التسويق أو اإلنتاج - 
بشركات التأمين السعودية بين سنوات الدراسة )2018-2016( 

وفقا ألسلوب تحليل مغلف البيانات ذي املرحلتين.

توجد فروق ذات داللة إحصائية في كفاءة االكتتاب واالستثمار - 
بشركات التأمين السعودية بين سنوات الدراسة )2018-2016( 

وفقا ألسلوب تحليل مغلف البيانات ذي املرحلتين.

توجد فروق ذات داللة إحصائية في الكفاءة الكلية لشركات التأمين السعودية بين سنوات الدراسة )2018-2016( - 
وفقا ألسلوب تحليل مغلف البيانات ذي املرحلتين.

وبالتالي، يمكن استنتاج أن درجة الكفاءة لشركات التأمين السعودية قد تغيرت على مدار سنوات الدراسة، حيث 
كان متوسط الكفاءة بشكل عام سنة 2016 هو 55.6%، 17.4%، 6.8% مقابل 59.5%، 13.8%، 9.4% سنة 2018م وذلك 

 
شكل رقم )6(: الكفاءة الكلية لشركات التأمين: النموذج التقليدي والنموذج ذي املرحلتين 

جدول رقم )8(
نتائج اختبار ويلكوكسن للفرضية األولى

نوع الكفاءة

نتائج االختبار
االكتتاب التسويق

واالستثمار
الكفاءة 

الكلية

)z(4.541-921.-000.إحصاءة االختبار
).sig( 1.000.357.000الداللة

جدول رقم )9(
نتائج اختبار فريدمان للفرضية الثانية

نوع الكفاءة
االكتتاب التسويقنتائج االختبار

واالستثمار
الكفاءة 

الكلية
إحصاءة االختبار

)Chi-square(17.3867.74816.846

).sig(000.021.000.الداللة
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التسويق  الترتيب، حيث زادت كل من كفاءة  الكلية على  التسويق وكــفــاءة االكتتاب واالستثمار والكفاءة  لكل من كفاءة 
والكفاءة الكلية عام 2018 مقارنة بعام 2016، في حين انخفضت كفاءة االكتتاب واالستثمار. 

الفرضية الثالثة - ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين كفاءة التسويق )اإلنتاج( وكفاءة االكتتاب واالستثمار في 
شركات التأمين السعودية

يتضح من خالل نتائج االختبار ما يلي:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين كفاءة التسويق )اإلنتاج( وكفاءة - 
نموذج  لنتائج  وفــقــا  السعودية  التأمين  لشركات  واالســتــثــمــار  االكــتــتــاب 

DEA-CCR التقليدي.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين كفاءة التسويق )اإلنتاج( وكفاءة - 
نموذج  لنتائج  وفــقــا  السعودية  التأمين  لشركات  واالســتــثــمــار  االكــتــتــاب 

DEA ذو املرحلتين.

ومن خالل استعراض نتائج اختبار الفرضية الثالثة، يتضح أن انخفاض الكفاءة الكلية لشركات التأمين السعودية 
بشكل عام يرجع بشكل رئيس إلى انخفاض كفاءة االكتتاب والتسويق بتلك الشركات مقارنة بكفاءتها املرتفعة من الناحية 

اإلنتاجية أو التسويقية. 

التوصيات
على شركات التأمين أن تحرص على قياس كفاءة كل العمليات الفنية التي تقوم بها في صميم عملها وعدم االكتفاء 1- 

بقياس كفاءة األداء بشكل كلي فقط، وأن يتم ذلك على مستوى أنواع التأمين التي تمارسها الشركة وكذلك على 
مستوى فروع الشركة، وذلك لتحديد أسباب القصور بشكل أكثر دقة والعمل على تحسينها.

القيام بشكل دوري بمراجعة شروط االكتتاب والتسعير وتحديثها ودراسة أسباب عجز النشاط التأميني والعمل 2- 
على رفع كفاءة العمليات االستثمارية املرتبطة بأموال حملة الوثائق.

ي استخدام الوسائل التكنولوجيا املتطورة وتقنيات الذكاء االصطناعي التي تواكب 3-  يجب على شركات التأمين تَبّنِ
العصر لرفع كفاءتها وتطوير قدراتها التنافسية.

التأمين 4-  بشركات  الخاصة  الفنية  والــتــقــاريــر  املعلومات  نشر  خاللها  مــن  يتم  معتمدة  بيانات  قــاعــدة  اســتــحــداث 
العاملة في اململكة العربية السعودية، حتى يمكن إجراء املزيد من الدراسات حول كفاءة شركات التأمين.

كــفــاءة شركات 5-  وتحليل  قــيــاس  فــي  التقليدية  الحديثة غير  القياس  أساليب  اســتــخــدام  فــي  التوسع  الباحثين  على 
التأمين، وكذلك االعتماد على عينات ذات حجم كبير، للوصول إلى نتائج أكثر دقة ومصداقية.

جدول رقم )10(
نتائج اختبار ويلكوكسن للفرضية الثالثة

املرحلة
CCR Two-stageنتائج االختبار

DEA
)z(2.794-2.796إحصاءة االختبار-

).sig( 005.005.الداللة
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 ABSTRACT

Efficiency measurement is an indispensable matter for any economic establishment, especially insur-
ance companies that operate in a competitive atmosphere and in light of a significant development in the 
quality and conditions of insurance coverages. Although many studies have dealt with measuring efficiency 
in insurance companies, those studies used traditional Data Envelopment Analysis models which ignore the 
sequence and impact of technical processes on the efficiency of these companies. Therefore, the interest of 
this study was focused on measuring the efficiency of some technical operations carried out by insurance 
companies, which are production, underwriting and investment.

A two-stage Data Envelopment Analysis method has been applied alongside traditional models to 
achieve the objective of the study, and Wilkoxen and Friedman’s nonparametric tests were used to test the 
study’s hypotheses. The results showed that the overall efficiency of Saudi insurance companies during the 
study period using the two-stage model is less than their counterpart using the traditional model and that 
this difference was statistically significant, as well as the efficiency of underwriting and investment was less 
than the efficiency of production or marketing and that this difference was statistically significant whether 
using traditional or two-stage model. 

The most important recommendations of the study were the need for insurance companies to mea-
sure the efficiency of all its technical operations separately and for different types of insurance and at the 
level of the company’s branches, as well as to periodically review and update underwriting and pricing 
conditions and study the reasons for the deficit of insurance surplus and work to raising the efficiency of 
investment.

Keywords: Efficiency of  Insurance Companies, Data Envelopment Analysis, Two-stage DEA, Marketing 
Efficiency, Underwriting and Investment Efficiency..


