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امللخص

1

ُيعد قياس الكفاءة مــن األمــور التي ال غنى عنها ألي منشأة اقتصادية وخــاصــة شــر ـكـات التأمين التي تعمل فــي أجــواء
تنافسية وفــي ظل تطور كبير في نوعية وشــروط التغطيات التأمينية .وعلى الرغم من تعدد الــدراســات التي تناولت قياس
الـكـفــاءة فــي شــر ـكـات التأمين ،إال أن تلك الــدراســات استخدمت أسـلــوب تحليل مغلف البيانات التقليدي الــذي يتجاهل
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.
الكلمات املفتاحية :كـفــاءة شــر ـكـات الـتــأمـيــن ،تحليل مغلف الـبـيــانــات ،نـمــوذج تحليل مغلف الـبـيــانــات ذو املرحلتين ،كفاءة
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
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الكثير من عالمات االستفهام والتساؤالت ،كما أن قياس كفاءة شركات التأمين يساعدها في تحديد املشكالت التي تواجهها
وكيفية التغلب عليها ،وبالتالي يزيد من جودة أنشطتها املختلفة والتي من أهمها التسويق واالكتتاب (.)Kueng, 2000
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 (DEAوالذي
يستخدم على نطاق واسع لقياس الكفاءة النسبية ملجموعة من وحدات صنع القرار )Decision Making Units (DMUs
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

هناك العديد من الــدراســات التي استخدمت أسلوب تحليل مغلف البيانات ( )DEAالتقليدي لقياس األداء سواء
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.
وهناك بعض أوجه القصور في أسلوب  DEAالتقليدي تناولتها مجموعة من الدراسات مثل (،)Kao, 2009 & Luo, 2003
ومــن أهمها أن نسبة أو درجــة الكفاءة قد ال تعبر بشكل دقيق عن األداء الكلي لجميع مكونات النظام ،كما أن نماذج DEA
التقليدية ال تظهر تفاصيل الكفاءة للنظام متعدد الوظائف أو املراحل وأي عملية أو عمليات هي السبب في عدم وصول كفاءة
النظام إلــى الحد األمثل ( .)Chen; Liang & Yong, 2006ولتحديد مصادر عــدم الكفاءة بشكل دقيق ،يستلزم األمــر حساب
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 ( )DEAعلى مرحلتين ،حيث قامت العديد من الدراسات
بتطبيق هذا األسلوب املعدل لقياس الكفاءة في بعض القطاعات الخدمية مثل دراسة ( )Seiford & Zhu,1999عن 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.
وفــي مجال التأمين ،هناك العديد من الــدراســات العربية التي اهتمت بــدراســة كفاءة شركات التأمين ،حيث قام
(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.
ً
ظاهريا (طريقة املربعات
وقامت دراسة (خليفة )2014 ،ببناء نموذج كمي باستخدام معدالت االنحدار غير املرتبطة
الصغرى العادية وأسلوب زلنر) لقياس كفاءة األداء املالي لعينة من شركات التأمين بقطاع التأمين املصري مكونة من 6
شركات ( 3شركات قطاع عام و 3شركات قطاع خاص) بهدف قياس كفاءة ومتانة املركز املالي لكل شركة.
كما هدفت دراســة (مهدي؛ والبشير )2010 ،إلــى قياس الكفاءة الفنية وكفاءة التكلفة والتخصيص لعينة من 40
شركة تأمين تكافليي من مختلف دول العالم باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات التقليدي ،كما تضمنت دراســة
(سالم؛ وعلواني )2016 ،قياس وتحليل الكفاءة لبعض شركات التأمين التكافلي ومقارنتها بشركات تأمين تجاري بالسوق
املاليزي بالتطبيق على عينة مكونة من  6شركات تأمين تكافلي و 5شركات تأمين تجاري خــال فترة ثــاث سنوات -2014
 2016باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات التقليدي ،مع اعتبار األقساط وعوائد االستثمار كمخرجين وتكاليف
اإلدارة والعموالت كمدخلين ،وقد قامت (سالم )2016 ،بقياس وتحليل الكفاءة لبعض شركات التأمين التكافلي ومقارنتها
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ببعض شركات التأمين التجاري بالسوق املاليزي لسنوات  ،2013 – 2011حيث استخدمت الدراسة أسلوب تحليل مغلف
البيانات التقليدي ،نموذج التوجیه اإلدخالي ( )CCR-Iو( ،)BCC-Iبالتطبيق على عينة مكونة من  11شركة تأمين بالسوق
املاليزي ( 6شركات تكافلي و 5شركات تجاري).
كما قامت دراسة (شعالن؛ وسالم )2018 ،بقياس كفاءة  20شركة تأمين ( 13شركة تأمين على املمتلكات و 7شركات
تأمين على الحياة) بسوق التأمين الجزائري عن سنة  2015باستخدام أسلوب مغلف البيانات التقليدي (( )DEAباستخدام
نـمــوذج التوجيه اإلدخــالــي ونـمــوذج عــوائــد الحجم املتغيرة  VRSونـمــوذج عــوائــد الحجم الثابتة  ،)CRSكما قــامــت دراســة
(البلقيني وآخــرون )2004 ،بقياس الكفاءة اإلنتاجية لشركات التأمين املصرية بالتطبيق على عينة مكونة من  6شركات
ً
تمارس التأمين في فرعي األشخاص واملمتلكات معا خالل الفترة من العام املالي  1995-1994حتى العام املالي ،2001-2000
باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات التقليدي (نماذج  BCCو .)CCR
وبــاإلضــافــة إلــى الــدراســات الـتــي اعـتـمــدت على الـنـمــاذج التقليدية لتحليل مغلف الـبـيــانــات فــي قـيــاس كـفــاءة شركات
التأمين ،فقد تم تطبيق تحليل مغلف البيانات ذي املرحلتين لدراسة كفاءة عمليات شركات التأمين في عدد محدود من
الدراسات منها دراسة ( )Kao & Hwang, 2008لقياس 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 كـفــاءة شــر ـكـات التأمين
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DEA
2015
سالم 20 2018
وأشخاص
ولـيــس ك ـفــاءة نـشــاط أو أنشطة  14ياسمينة
DEA Two-stage
حياة
2014-2013 17 2019 SuvvarietAnandarao
م ـحــددة لـشــركــة الـتــأمـيــن بشكل 15
al
خاص.
* املصدر :من إعداد الباحثين.
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مشكلة الدراسة:

يعتبر قياس الكفاءة وتقييم األداء بشكل مستمر من أســس نجاح أي منشأة اقتصادية ،ويكتسب قياس الكفاءة
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
ً
مدى نجاح الشركة في أداء تلك الوظائف عامال مؤثرا في زيادة كفاءتها بشكل عام.
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 تعبرعن كفاءة األداء والتي تم االعتماد عليها في الدراسات السابقة
م

املؤلف/
املؤلفون

نشاط
السنة التأمين

قطاع
محمد البلقيني
 1جمال واصف  2004التأمين
ككل
محمد زايد

املدخالت  /مؤشرات األداء أو املخرجات
األسلوب املستخدم
مؤشرات األداء أو املخرجات
املدخالت
متوسط األجر الحقيقي الشهري
القيمة املضافة نتيجة التأمين (ممتلكات)
معدل التكلفة اإلنتاجية
ال ـق ـي ـم ــة املـ ـض ــاف ــة ل ـل ـت ــأم ـي ــن واالس ـت ـث ـم ــار
املصروفات العمومية
(أشخاص)
DEA
امللكية
معدل العائد
علىاالستثمارات املخصصة ال ـ ــزي ـ ــادة فـ ــي ق ـي ـم ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار خ ــال
معدل العائد على
العام(أشخاص)
لحملة الوثائق

Kao
 2008 Chiangالتأمين
Shiuh-Nan
العام
Hwang

DEA Two-stage

 2009 Yao Chen. et al 3التأمين
العام

DEA Two-stage

2

5

قطاع
Norashikin
 2011 Ismail.التأمين
et al
ككل

DEA

تأمين
K. Shahroudi. 6
 2012خاص
et al

DEA Two-stage

حياة

DEA Two-stage

Tsai. - 7
2013 Hui-Yin
et al

مخرجات املرحلة األولى:
األقساط املكتتبة املباشرة
أقساط إعادة التأمين
مخرجات املرحلة الثانية:
عائد االكتتاب (الفائض)
عائد االستثمار
مخرجات املرحلة األولى:
األقساط املكتتبة املباشرة
أقساط إعادة التأمين
مخرجات املرحلة الثانية:
عائد االكتتاب (الفائض)
عائد االستثمار

مدخالت املرحلة األولى:
نفقات التشغيل
نفقات التأمين
مدخالت املرحلة الثانية:
األقساط املكتتبة املباشرة
أقساط إعادة التأمين
مدخالت املرحلة األولى:
نفقات التشغيل
نفقات التأمين
مدخالت املرحلة الثانية:
األقساط املكتتبة املباشرة
أقساط إعادة التأمين
املصاريف اإلدارية
الدخل اإلجمالي
تكاليف العمالة
عائد االستثمار
األصول املستثمرة.
مخرجات املرحلة األولى:
مدخالت املرحلة األولى:
األقساط املكتتبة املباشرة
نفقات التشغيل
أقساط إعادة التأمين
نفقات التأمين
مخرجات املرحلة الثانية:
مدخالت املرحلة الثانية:
عائد االكتتاب (الفائض)
األقساط املكتتبة املباشرة
عائد االستثمار
أقساط إعادة التأمين
مدخالت املرحلة األولى:
مخرجات املرحلة األولى:
اإليرادات التشغيلية
املبالغ املالية املستلمة (إيرادات الفوائد عائد االستثمار
 +األرباح على األوراق املالية االستثمارية صافي دخل االكتتاب
مخرجات املرحلة الثانية:
 +األرباح على االستثمار العقاري)
إجمالي األصول
مدخالت املرحلة الثانية:
صافي الربح قبل الضريبة
عائد االستثمار
صافي دخل االكتتاب
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نشاط
املؤلف/
م
املؤلفون السنة التأمين
 2015 G. Bhishma Rao, 9التأمين
العام
R.Venkateswarlu
10

.Sinha, R.P

2015

حياة

املدخالت  /مؤشرات األداء أو املخرجات
األسلوب املستخدم
مؤشرات األداء أو املخرجات
املدخالت
األقساط الصافية
العمولة  -املصاريف اإلدارية
DEA
رأس املال
عائد االستثمار
األقساط املكتسبة
 Dynamic DEAنفقات التشغيل
مبالغ التأمين
العمولة
االستثمارات

تكافل
ياسمينة سالم
 12عومر علواني  2017وتجاري

DEA

 2017 Kuo-Cheng 13التأمين
العام
Kuo. et al

DEA Two-stage
& truncated
regression

ممتلكات
شعالن منية
 14ياسمينة سالم  2018وأشخاص
DEA Two-stage
Mary Kay
التأمين & Stochastic Tobit
2018
Emilyn
15
العام regression model
Cabanda
DEA

Suvvari
2019 Anandarao. 16
et al

حياة

DEA Two-stage

* املصدر :من إعداد الباحثين.

وت ــوض ــح ب ـيــانــات ال ـج ــدول رق ــم ()3
وال ـش ـك ــل رق ــم ( )1ت ـط ــور أه ــم م ــؤش ـرات
األداء املــرت ـب ـطــة ب ـن ـتــائــج أع ـم ــال شــركــات
الـتــأمـيــن فــي ق ـطــاع الـتــأمـيــن ال ـس ـعــودي في
السنوات الست األخيرة.
ومـ ــن خـ ــال اس ـت ـق ـراء املـ ــؤش ـ ـرات،
يمكن مالحظة ما يلي:
	-احتل التأمين الصحي الصدارة
كــأك ـب ــر نـ ـش ــاط ت ــأم ـي ـن ــي ب ـس ــوق
ال ـ ـتـ ــأم ـ ـيـ ــن ب ــاملـ ـمـ ـلـ ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــة
السعودية بنسبة  %56.8من
إجمالي أقساط التأمين املكتتب
بها و %64.3مــن صــافــي أقساط
ال ـت ــأم ـي ــن امل ـك ـت ـت ــب ب ـه ــا فـ ــي ع ــام
2018م ،يأتي من بعده التأمين
العام (وبخاصة تأمين املركبات)
ب ـن ـس ـب ــة  %26.9م ـ ــن إج ـم ــال ــي
األق ـســاط وبـنـسـبــة  %29.4من
صافي األقساط.

االشتراكات أو األقساط
عوائد االستثمار

عموالت
تكاليف اإلدارة
املدخالت
مدخالت املؤشرات املرحلة
التشغيل
نفقات
إجمالي املطلوبات
املوظفين
تكاليف
إجمالي حقوق امللكية
املؤشرات
الوسيطةعـ ــة +االح ـت ـي ــاط ـي ــات املخرجات
ـو
ـ
ـ
ف
ـد
ـ
ـ
مل
ا
ـات
املـ ـط ــالـ ـب ـ
الدخل الصافي
اإلضافية
التدفق النقدي التشغيلي
األصول املستثمرة
إجمالي األقساط
التعويضات
التكاليف  -التوظيفات
هامش التأمين
إجمالي املطالبات
إجمالي املطلوبات.
إجمالي عائد الوثائق.
إجمالي حقوق امللكية.
إجمالي االستثمارات واإليرادات األخرى
نفقات التشغيل  -األقساط
مخرجات املرحلة األولى:
مدخالت املرحلة األولى:
نفقات التشغيل  -نفقات التأمين األقساط املكتتبة املباشرة
أقساط إعادة التأمين
مدخالت املرحلة الثانية:
مخرجات املرحلة الثانية:
األقساط املكتتبة املباشرة
األرباح اإلجمالية  -عائد االستثمار
أقساط إعادة التأمين

جدول رقم ()3
تطوربعض مؤشرات قطاع التأمين السعودي في الفترة من  2013إلى 2018
الفترة
التأمين
الصحي

التأمين
العام

تأمين
الحماية
واالدخار

2018 2017 2016 2015 2014 2013
إجمالي األقساط املكتتبة 19,883 19,036 18,630 18,967 15,720 12,895
صافي األقساط املكتتبة 19,319 18,412 18,095 18,189 14,655 11,456
صافي املطالبات املدفوعة 17,629 15,479 14,548 13,106 11,567 10,405
511 616 586 585 595 442
العموالت املتكبدة
0.68 0.74 0.78 0.77 0.56 0.46
عمق التأمين
616 763 691 552 421 331
كثافة التأمين
إجمالي األقساط املكتتبة 14,028 16,327 17,174 16,494 13,857 11,500
صافي األقساط املكتتبة 9,929 11,581 11,932 11,249 8,950 7,073
صافي املطالبات املدفوعة 8,979 10,578 11,101 11,022 8,417 6,293
450 536 540 502 420 394
العموالت املتكبدة
0.48 0.64 0.72 0.67 0.49 0.41
عمق التأمين
768 1,080 1,084 783 596 627
كثافة التأمين
إجمالي األقساط املكتتبة 1,103 1,140 1,051 1,036 904 845
صافي األقساط املكتتبة 795 846 821 836 730 714
صافي املطالبات املدفوعة 629 499 420 390 329 297
29
34
33
35
33
29
العموالت املتكبدة
0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03
عمق التأمين
19
31
24
21
23
23
كثافة التأمين

* املصــدر :مــن إعــداد الباحثيــن باالعتمــاد علــى تقاريــر ســوق التأميــن الصــادرة عــن مؤسســة النقــد
العربــي الســعودي خــال فتــرة الدراســة.
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	-تزايد كل من إجمالي وصافي أقساط التأمين الصحي املكتتب بها خالل الفترة من  2013إلى  ،2018بينما في التأمين
العام تزايدت األقساط املكتتب بها خالل الفترة من  2013إلى  2016وانخفضت في عامي  2017و .2018أما في
تأمين الحماية واالدخــار فقد تزايد إجمالي األقـســاط خــال الفترة من  2013إلــى  2017وانخفض في عــام 2018
بنسبة  ،%3.3كما تزايد صافي األقساط خالل نفس الفترة وانخفض في عام  2018بنسبة .%6.1
	-تزايد صافي املطالبات املدفوعة في التأمين الصحي وتأمين الحماية واالدخار بقطاع التأمين السعودي خالل الفترة
من  2013إلى  ،2018بينما في التأمين العام تزايد صافي املطالبات املدفوعة خالل الفترة من  2013حتى  2016ثم
تناقص خالل عامي .2018 ،2017
	-ارتـفــاع كــل مــن الـعـمــوالت املتكبدة ومـسـتــوى إنـفــاق الـفــرد على خــدمــات التأمين (كـثــافــة الـتــأمـيــن) ونسبة إجمالي
أقساط التأمين إلى الناتج املحلي (عمق التأمين) خالل الفترة من  2013إلى  ،2017ثم االنخفاض بنسبة غير كبيرة
عام .2018

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

أهمية الدراسة
على الــرغــم مــن تعدد الــدراســات التي تناولت قياس الـكـفــاءة فــي شــر ـكـات 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
242
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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 كـفــاءة االكتتاب واالستثمار فــي شــر ـكـات 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 ومـراعــاة تسلسلها ،وذلــك على خــاف أسلوب تحليل مغلف
البيانات التقليدي.

هدف الدراسة
تـهــدف هــذه الــدراســة إلــى قـيــاس كـفــاءة وظيفتي الـتـســويــق واالكـتـتــاب بـشــر ـكـات الـتــأمـيــن باململكة الـعــربـيــة السعودية
باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات ( )DEAذو املرحلتين خالل الفترة .2018 - 2016

فرضيات الدراسة
تتمثل فرضيات الدراسة في الفرضيات الثالثة التالية:
	-الفرضية األولــى :ال توجد فــروق ذات داللــة إحصائية في كفاءة شركات التأمين السعودية بين نموذجي تحليل
مغلف البيانات التقليدي وذي املرحلتين.
	-الـفــرضـيــة الـثــانـيــة :ال تــوجــد ف ــروق ذات دالل ــة إحـصــائـيــة بـيــن كـفــاءة شــر ـكـات الـتــأمـيــن الـسـعــوديــة خــال سـنــوات
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  2016إلى 2018م.

املنهجية واألساليب
يمكن النظر إلى عمل شركة التأمين على أنها عملية متعددة املراحل تبدأ بالتسويق مرورا باالكتتاب والتسعير وانتهاء
بتسوية املطالبات .وتسمى األنظمة التي تنطوي على أكثر من عملية متصلة مع بعضها البعض بالشبكات (،)Kao, C., 2009
حيث تكون مخرجات املرحلة األولى هي مدخالت املرحلة الثانية ويطلق عليها البيانات الوسيطة (.)Zha & Liang, 2010
وهناك نوعان من الهياكل األساسية ألنظمة الشبكة ،متسلسلة ومتوازية ،وفي كل منها يمكن تقسيم الكفاءة الكلية
ـواز ،وفــي هذه
حسب العمليات الداخلية .وفــي النظم ذات البناء املـ ًتــوازي ،ترتبط العمليات الداخلية بأكملها بشكل مـتـ ٍ
الحالة يكون مجموع املدخالت لجميع العمليات مساويا ملدخالت النظام ونفس األمر بالنسبة للمخرجات .وإذا كانت إحدى
العمليات فعالة في النظام املوازي ،فسيكون من األفضل استخدام هذه العملية وحدها لإلنتاج.
أمــا فــي النظم ذات البناء املتسلسل ،وهــو األقــرب إلــى شــر ـكـات التأمين ،ترتبط العمليات الداخلية بأكملها فــي شكل
سلسلة حيث تكون مخرجات كــل عملية بمثابة املــدخــات (أو البيانات الوسيطة) للعملية التالية ،والبيانات الوسيطة
ً
مختلفا لكل عملية ،وفي هذه الحالة
للعملية األخيرة هي مخرجات النظام ككل .ويمكن أن يكون عدد املنتجات الوسيطة
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 ( )DEAذو املرحلتين
يعتمد أسـلــوب تحليل مغلف الـبـيــانــات على اسـتـخــدام البرمجة الــريــاضـيــة لقياس كـفــاءة الــوحــدات املتماثلة والتي
ً
تستخدم مجموعة من املدخالت إلنتاج مجموعة من املخرجات .ووفقا لنماذج  DEAالتقليدية ،ينظر إلى وحدات القرار
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
 DEAذي املرحلتين ،والذي جاء من أجل دراسة وتحليل العالقات الداخلية التي يمكن أن تتكون منها وحدات اتخاذ القرار
بدل معالجتها كعلبة سوداء.
ويعد نموذج  CCRالنموذج الرئي�سي واألسا�سي الذي تم البناء عليه للوصول للنماذج املتتالية ألسلوب تحليل مغلف
البيانات ،ولقد قــام بصياغته كل من طالب الدكتوراه  Rhodesومشرفيه ( Charnesو)Charnes et al., 1978 Cooper
لــذلــك سـمــي ب ـ  CCRنسبة إلــى األح ــرف األول ــى مــن أسـمــائـهــم ،ويـسـتـخــدم هــذا الـنـمــوذج لـقـيــاس الـكـفــاءة النسبية لـلــوحــدات
اإلدارية ،كما يحدد مصدر ومقدار عدم الكفاءة في كل وحدة إدارية وبافتراض ثبات عوائد الحجم.
وللتعبير عــن الصيغة الرياضية لنموذج  ،CCRنفترض أن هناك ( )jمــن وحــدات اتـخــاذ الـقـرار ( )DMUالتي سيتم
قـيــاس كفاءتها وتقييمها ،كــل وحــدة تستخدم كميات
s
m
مختلفة ومتفاوتة من املدخالت وعددها ( )mمدخل،
E k = max  u r Y rk
v i X ik
r =1
i =1
وذلك إلنتاج عدد ( )sمن املخرجات .وبالتحديد ،فإن
s
m
وحدة اتخاذ القرار رقم ( )jتستخدم  Xijمن املدخل ()i
s .t .
1,......, n ,
=  u r Y rj v i X ij  1, j
r =1
i =1
وتنتج  Yrjمن املخرج ( .)rوبالتالي فإن الصيغة الرياضية
= u r ,v i   ,
= ; r 1,......, s
i 1,........, m ,
)(1
لنموذج  CCRيمكن التعبير عنها كما يلي:
حيث ε :تشير إلى أي عدد حقيقي أكبر من أو يساوي الصفر ،و Ekتعبر عن الكفاءة النسبية للوحدة ( ،)kبحيث إذا
كانت  Ek = 1فإن ذلك يشير إلى الكفاءة وإذا كان  Ek < 1فإن ذلك يشير إلى عدم الكفاءة.
ويـعـتـبــر أس ـلــوب تحليل مـغـلــف الـبـيــانــات ذو املــرحـلـتـيــن أداة لـقـيــاس ك ـفــاءة الــوحــدات الـتــي تستعمل فــي مــرحـلــة أولــى
مجموعة مــن املــدخــات إلنـتــاج مجموعة مــن املـخــرجــات ،ثــم فــي مرحلة ثانية تستعمل مخرجات املرحلة األولــى كمدخالت
للحصول على مخرجات أخرى تصبح كمدخالت مرحلة أخرى تالية وهكذا .وتسمى مخرجات كل مرحلة باملقاييس الوسيطة
(.)Despotis, Koronakos, 2014( )Intermediate Measures
ولتوضيح فكرة أسلوب تحليل مغلف البيانات ذو املرحلتين ،نفترض أن لدينا عدد ( )nمن وحدات القرار (،)DMUk
وأن عملية اإلنتاج تتكون من عمليتين فرعيتين – كما هو موضح بالشكل رقم ( – )2حيث تستعمل العمليات ككل ()m
من املدخالت ( )Xik , I = 1, ……., mإلنتاج ( )sمن املخرجات النهائية ( ،)Yrk , r = 1, …….., sويعبر عن مخرجات املرحلة األولى
(املـقــايـيــس الــوسـيـطــة) ب ـ ()Zpk , p = 1, ….., q
عملية اإلنتاج
kوحدة القرار
بحيث تكون هذه املقاييس الوسيطة مدخالت
لـلـمــرحـلــة ال ـثــان ـيــة .وي ـس ـت ـخــدم ن ـم ــوذج مـغـلــف
X1k
Z1k
Y1k
Y2k
البيانات ذو مرحلتين X2k ))Seiford & Zhu, 1999
Z2k
املرحلة
املرحلة
.
.
.
ال ـن ـم ــوذج رقـ ــم ( )1ل ـق ـيــاس ال ـك ـف ــاءة الـكـلـيــة،
الثانية
األولى
.
.
.
Zqk
والنموذجان ( )2aو( )2bلقياس كفاءة املرحلة Xmk
Ysk
األولى ( )E1kواملرحلة الثانية ( )E2kعلى التوالي:
شكل رقم ( :)2عملية أو عمليات اإلنتاج ذو املرحلتين
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q

 w p Z pk
= j
1,......, n ,

pj  1,

X

s

m

E k2 = max  u r Y rk

v i X ik

=
=r 1
p 1
q
s





s .t .
u r Y rj
wp
=r 1
p 1
=

q

E k1 = max  w p Z pk
p =1
q

i =1

= j
1,......, n ,

 1,

m

w p Z pj

v i X ij

s .t .

r =1

i =1

= u ,w   ,
= ; r 1,......, s
p 1,........, q .
)(2a
)(2b
النموذجان ( )2aو ( )2bهما في األســاس نفس النموذج ( ،)1حيث يتم
قياس كفاءة العملية ككل وكفاءة العمليتين الفرعيتين بشكل مستقل .ولربط
s
m
E k =  u r Y rk
v i X ik  1
العمليتين الـفــرعـيـتـيــن بــالـعـمـلـيــة بــأكـمـلـهــا ،يـجــب أن يـصــف الـنـمــوذج سلسلة
r =1
i =1
q
m
العالقات بين العملية ككل والعمليتين الفرعيتين .نفترض وجود وحدة اتخاذ
1
E k =  w p Z pk
v i X ik  1
p =1
i =1
قرار ( ،)DMUkوأن  w*p ،v*i ،u*rتمثل أوزان ،فإنه يتم حساب الكفاءة الكلية
q
m
E k2 =  u r Y rk
(التجمعية)  Ekوكفاءة العمليتين الفرعيتين  E1kو ،E2kوبالتالي نحصل على:
w p Z pk  1
p =1
i =1
)(3
وتكون الكفاءة الكلية (التجمعية) هي حاصل ضرب كفاءة العمليتين
()4
Ek = E1k × E2k
الفرعيتين:
ً
s
m
ووفـقــا للعالقة السابقة ،تحسب الكفاءة
E k = max  u r Y rk
v i X ik
الكلية  ،Ekمع األخذ في االعتبار سلسلة العالقات
r =1
i =1
s
m
بين العمليتين الفرعيتين ،ودمج القيود النسبية
s .t .
1,......, n ,
=  u r Y rj v i X ij  1, j
r =1
i =1
للعمليتين الفرعيتين كما في النموذج (:)1
q
m

=
1,
j
1,......,
n
,
w
Z
v
X
 p pj  i ij
r =1
ومجموعة القيود في نموذج ( )5هي مجمل
i =1
q
s
الـنـمــاذج ( .)2b( ،)2a( ،)1ونــاحــظ أنــه يتطلب
1,......, n ,
=  u r Y rj  w p X pj  1, j
=
=r 1
p 1
أن تكون األوزان املرتبطة بـ  Zpjهي نفسها بغض
= u ,v ,w   ,
= ; r 1,......, s
= ; i 1,........, m
)p 1,........, q . (5
الـنـظــر عـمــا إذا كــانــت تـلـعــب دور امل ـخــرجــات أو
s
املــدخــات .ويمكن التعبير عــن النموذج رقــم ()5
E k = max  u r Y rk
في شكل نموذج خطي كما يلي:
r =1
m
s .t .
v i X ij = 1
بعد إيجاد قيم األوزان املثلي ،w*p ،v*i ،u*r
i =1
s
m
يتم الحصول على قيم الكفاءة كالتالي:
1,......, n ,
=  u r Y − v X  0, j
p

= w p ,v i   ,
= ; p 1,......, q
i 1,........, m ,

r

*

*

*

*

*

*

p

ij

s

E k =  u r* Y rk , E k1
m

v i X ik , E k2
*

i =1
m

w p Z pk
*

i =1

r =1

q

 w p Z pk
*

p =1
q

 u r Y rk
*

p =1

= j
1,......, n ,

 0,

=
= j
1,......, n ,

=

)(6

ً
وكما هو واضح سابقا ،فإن Ek = E1k × E2k
ومــن املحتمل أال تكون األوزان املثلى التي تم
إيجادها باستخدام النموذج ( )6هــي قيم وحيدة؛
ولذلك ،فإن قيم  Ek = E1k × E2kلن تكون وحيدة
أي ـضــا .وه ــذا يـجـعــل املـقــارنــة بـيــن  E1kو  E2kلجميع
وح ـ ــدات ات ـخ ــاذ الـ ـقـ ـرار  DMUتـفـتـقــر إل ــى أس ــاس
مشترك .وأحد الحلول لهذه املشكلة هو العثور على
مجموعة من األوزان التي تنتج أكبر قيمة لـ  E1kمع
الحفاظ على درجة الكفاءة الكلية  Ekاملحسوبة من
النموذج رقم ( .)6هذه الفكرة يمكن صياغتها كما
)(7
يلي (:)Charnes et al., 1978

i

i =1
m

r

i

rj

r =1
q

w p Z pj − v i X ij
i =1

pj  0,

r =1
s

q

 u r Y rj −  w p X

=
=r 1
p 1

= u r ,v i ,w p   ,
= ; r 1,......, s
= ; i 1,........, m
p 1,........, q .

q

 w p Z pk
= 1,
=
0,
= j
1,......, n ,
= j
1,......, n ,
= j
1,......, n ,
p = 1,........, q .
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m

v i X ik

i =1

 0,
 0,
 0,

p =1
m

v i X ik

i =1

− Ek
m

E k1 = max
s .t .
s

 u r Y rk

r =1
s

 u r Y rj − v i X ij
i =1
m

r =1
q

 w p Z pj − v i X ij
i =1

q

p =1
s

 u r Y rj −  w p Z pj

=
=r 1
p 1

= u r ,v i ,w p   ,
= ; r 1,......, s
; i 1,........, m
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وبعد حساب  E1kمن النموذج السابق ،يمكن الحصول على كفاءة املرحلة الثانية من العالقة التالية.E2k = Ek / E1k :
ف ـ ــإذا كـ ــان م ـت ـخــذ ال ـ ـق ـ ـرار أك ـث ــر اه ـت ـمــامــا
q
s
m

بـكـفــاءة املــرحـلــة الثانية ،فعليه حساب
E k min  −    s vi +  s wp +  s ru 
=
ً
=p 1
r 1
=  i =1

 E2kأوال عن طريق استبدال دالة الهدف
n
n
s
s .t .
 X ik −   j X ij −   j X ij − s iv = 0, i= 1,...., m ,
في النموذج رقــم ( )7بـ   u r Y rkqويستبدل
=
=j 1
j 1
r =1
n
n
ـة،
ـ
ل
ـا
ـ
ح
ـ
ل
ا
ـذه
أول ق ـيــد ب ـ  . p=1w p Z pk = 1ف ــي ه ـ
w
  j Z pj −   j Z pj − s p = 0, p= 1,...., q ,
1
2
=
=j 1
j 1
يـمـكــن حـســاب  E1kمــن خ ــال.E k = Ek / E k :
n
n
r 1,...., s ,
=s ru Y rk ,
=  j Y rj +   j Y rj −
النموذج رقم ( )6يحتوي على شكلين كما يلي:
=
=j 1
j 1
= j
1...
=
, n ; r 1,..,
=
=s ; i 1,...,
m ; p 1,..., q .

 j ,  j ,  j , s iv , s wp , s ru  0,

بــالـتـعــويــض ع ــن ( )αj + γjبـ ـ ((8) )λj
وكــذلــك بالتعويض عــن ( )βj - γjب ـ (،)δj
q
s
m

E k min  −    s iv +  s wp +  s ru 
=
نحصل على أن ( .)λj + δj = αj + βjويمكن
=p 1
r 1
=  i =1

إعادة صياغة النموذج السابق كما يلي:
n
s .t .
, i 1,...., m ,
=+ s iv  X ik
=  (  j +  j ) X ij
j =1
عـنــدمــا ت ـكــون كــل قـيــم δj, j = 1, …, n
n
w
ت ـســاوي الـصـفــر ،ف ــإن ه ــذا الـنـمــوذج يتشكل
  j Z pj − s p = 0, p= 1,...., q ,
j =1
ف ــي ن ـم ــوذج  CCRالـتـقـلـيــدي .إذا ،م ــن نــاحـيــة
n
u
,
r
1,....,
s
,
−
=
=

Y
s
Y
أخ ــرى ،ف ــإذا ـكـانــت بـعــض قـيــم  δjال تـســاوي
 j rj r rk
j =1
الـصـفــر ،ف ــإن ح ــدود اإلن ـت ــاج س ــوف تـنـحــرف
) j , s vi , s wp , s ru  0, j = 1,..., n ; r = 1,..., s ; i = 1,..., m ; p = 1,..., q . (9
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  DMUعلى
درجة كفاءة قدرها واحد صحيح (.)Charnes et al., 1979

منهجية الدراسة

في هــذا البحث ،تم تحليل كفاءة شركات التأمين السعودية باستخدام نموذج  DEAذي املرحلتين والــذي يأخذ في
االعتبار طبيعة نظام وترتيب العمليات في شركات التأمين ،وذلــك خالفا للنماذج التقليدية التي تعامل كل وحــدة DMU
ً
ـدوقــا أس ـ ً
ـودا» فيه تــدخــل املــدخــات وتـخــرج املـخــرجــات دون اعـتـبــار للمراحل الـفــاصـلــة .وبــالـتــالــي يـكــون من
باعتبارها «صـنـ
الصعب ،إن لم يكن من املستحيل ،تزويد متخذ القرار بمعلومات محددة فيما يتعلق بمصادر عدم الكفاءة في الوحدات
 DMUالخاصة بهم (.)Sexton; Lewis, 2003 & Luo, 2003
وفي هذه الدراسة تم االعتماد على النماذج أرقام ( )4و( )6و( )7لقياس كفاءة التسويق واالكتتاب في شركات التأمين
السعودية .في بداية األمر ،تم قياس الكفاءة اإلجمالية (بصورة كلية) بتطبيق نموذج ( ،)6ثم تم قياس كفاءة املرحلة األولى
ً
(اإلنتاج أو التسويق) وفقا لنموذج ( ،)7وأخيرا تم تحديد كفاءة املرحلة الثانية (االكتتاب واالستثمار) باستخدام العالقة
رقم ( )4التي تربط الكفاءة في املرحلتين األولى والثانية.
والختبار الفرضيات الخاصة بالدراسة ،تم استخدام اختباري ويلكوكسون وفريدمان الختبار وجود فروق باملعنى
اإلحـصــائــي بين كـفــاءة شــر ـكـات التأمين السعودية فــي املرحلتين األولــى والـثــانـيــة ،وكــذلــك الخـتـبــار وجــود فــروق بين الكفاءة
بمختلف أنواعها خالل سنوات الدراسة الثالث.

العينة والبيانات

تم جمع البيانات عن  29شركة تأمين في اململكة العربية السعودية من عام  2016إلى عام  ،2018وهي التي توافرت
عنها البيانات الخاصة باملدخالت واملخرجات بشكل كامل خالل فترة الدراسة ،وقد تم الحصول على املدخالت واملخرجات
من القوائم املالية للشركات محل الدراسة.
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جدول رقم ()4
شركات التأمين محل الدراسة والرمزالخاص بكل منها

وفـيـمــا يـلــي ب ـيــان بــال ـشــر ـكـات ال ـتــي شـمـلـتـهــا ال ــدراس ــة
والرمز الذي تم تخصيصه لكل منها:

الشركة

املدخالت واملخرجات لنموذج DEA
يـعـتـمــد قـيــاس الـكـفــاءة بــاسـتـخــدام أس ـلــوب تحليل
م ـغ ـل ــف الـ ـبـ ـي ــان ــات عـ ـل ــى تـ ـع ــري ــف م ـج ـم ــوع ــة املـ ــدخـ ــات
وامل ـخــرجــات الـتــي تـعـبــر عــن نـشــاط املـنـشــآت أو الــوحــدات
االقتصادية محل االهتمام.

التعاونية للتأمين

الرمز

الشركة

الرمز

 C01التأمين العربية التعاونية C16

متاليف إيه أي جي العربي  C02االتحاد للتأمين التعاوني C17
الجزيرة تكافل تعاوني

 C03الصقرللتأمين التعاوني C18

مالذ للتأمين التعاوني

 C04املتحدة للتأمين التعاوني C19

ميدغلف للتأمين
أليانزالسعودي
الفرن�سي C06
للتأمين التعاوني
سالمة للتأمين التعاوني C07
C05

الراجحي للتأمين التعاوني C20
ْ
تشب العربية
التعاونيللتأمين C21
أكسا للتأمين التعاوني C22
الخليجية
العامة للتأمين C23
التعاوني
بروج للتأمين التعاوني C24

ومــن خــال اسـتـعـراض املــؤش ـرات الـفـنـيــة الـخــاصــة
بنشاط التأمين ،وكذلك املدخالت واملخرجات املستخدمة
فــي نـمــاذج تحليل مغلف البيانات بمختلف أنــواعـهــا ،وفي
ضوء أهداف هذه الدراسة وتصميم النموذج املستخدم
والء للتأمين التعاوني C08
(تـحـلـيــل مغلف الـبـيــانــات ذو املــرحـلـتـيــن) ،ولـغــرض قياس
كفاءتي التسويق واالكتتاب في شركات التأمين السعودية ،الدرع العربي للتأمين التعاوني C09
يمكن النظر إلى عمليات شركة التأمين على أنها نظام ذو
 C10العاملية للتأمين التعاوني C25
ساب للتكافل
مــرحـلـتـيــن ،وبــالـتــالــي فــإن أس ـلــوب تحليل مـغـلــف الـبـيــانــات
 C11سوليدرتي السعودية للتكافل C26
سايكو
( )DEAالتقليدي ليس باألسلوب الجيد لقياس الكفاءة،
C27
اتحاد الخليج للتأمين التعاوني  C12الوطنية للتأمين
وبناء على ذلك تم االعتماد على نموذج  DEAذي املرحلتين.
 C13أمانة للتأمين التعاوني C28
األهلي للتكافل
وتـتـمـثــل م ــدخ ــات املــرح ـلــة األول ـ ــى (وال ـت ــي تـعـبــر عن
األهلية للتأمين التعاوني  C14اإلنماء طوكيو مارين C29
الـعـمـلـيــات الـفــرعـيــة لـلـتـســويــق) فــي املـصــروفــات العمومية
املتحدة
(املجموعة
أسيج
واإلداريــة ( )x1وتكاليف االكتتاب ( ،)x2ومخرجاتها (والتي
C15
للتأمين التعاوني)
تعتبر فــي نـفــس الــوقــت مــدخــات املــرحـلــة الـثــانـيــة املتمثلة
في العمليات الفرعية لالكتتاب واالستثمار) في األقساط
املكتتبة املباشرة ،))z1أما مخرجات املرحلة الثانية فتتمثل في فائض عمليات التأمين ،))Y1حيث:
	-املصروفات العمومية واإلدارية ( :)x1مثل رواتب املوظفين ،وكذلك مختلف أنواع التكاليف املتكبدة في التشغيل
اليومي (مثل :التكاليف الشخصية للموظفين والتكاليف اإلدارية والعمومية).
	-تكاليف االكتتاب ( :)x2وتتمثل في العموالت املدفوعة للوكاالت والوسطاء واملحامين ،وكذلك النفقات املرتبطة
بتسويق خدمة التأمين مثل قسط إعادة التأمين وقيمة األضرار وغيرها).....
	-األقساط املكتتبة املباشرة ( :)Z1وهي أقساط التأمين املتحصلة من العمالء.
	-فائض عمليات التأمين ( :)Y1ويتمثل في الربح املكتسب من أعمال التأمين.
ويمكن تمثيل املدخالت واملخرجات الخاصة بنموذج  DEAذي املرحلتين ،والتي تعبر عن العمليات الفرعية لإلنتاج
(التسويق) واالكتتاب واالستثمار
املصروفات
ف ــي ش ــركــات ال ـتــأم ـيــن ال ـس ـعــوديــة،
العمومية
كما هو موضح في الشكل التالي:
األقساط
فائض
العمليات
واإلدارية
العمليات
املكتتبة
عمليات
الفرعية
وي ـع ــرض ال ـج ــدول رق ــم ()5
)(x1
الفرعية
املباشرة
التأمين
لالكتتاب
مدخالت ومخرجات نموذج DEA
تكاليف
للتسويق
)(Z1
)(Y1
واالستثمار
االكتتاب
لـشــر ـكـات الـتــأمـيــن الـسـعــوديــة عن
)(x2
عام .2016
شكل رقم ( :)3مدخالت ومخرجات نموذج  DEAذي املرحلتين
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قياس كفاءة االكتتاب في شركات التأمين السعودية...

جدول رقم ()5
مدخالت ومخرجات نموذج  DEAلشركات
التأمين السعودية عن عام 2016

النتائج

تــوضــح ال ـج ــداول واألش ـك ــال الـتــالـيــة نـتــائــج قـيــاس كـفــاءتــي الـتـســويــق
(املبالغ باملليون ريال سعودي) واالكـتـتــاب لـشــر ـكـات الـتــأمـيــن الـسـعــوديــة فــي الـفـتــرة مــن عــام  2016إلــى عــام
رمز م .عمومية تكاليف األقساط فائض
 ،2018وذل ـ ــك ب ــاس ـت ـخ ــدام ن ـم ــوذج ــي  DEA-CCRال ـت ـق ـل ـيــدي و DEAذي
الشركة وإدارية االكتتاب املكتتبة عمليات
( )x2( )x1املباشرة ( )z1التأمين ( )Y1املرحلتين.

76651 8055135 516898 78192 C01
-21855 208090 15490 43497 C02
2152 76166 2476 2317 C03
-150174 2167856 217666 45995 C04
4975 3194334 187685 4164 C05
2653 836272 48919 3133 C06
2977 571353 15612 9665 C07
12399 1016608 62381 3221 C08
8549 754470 29109 2147 C09
496 217464 7216 38010 C10
5869 801806 71629 8543 C11
2703 277376 12188 4656 C12
4091 356279 28338 6152 C13
8348 167142 16503 13103 C14
1144 510618 40017 62442 C15
3232 419101 37392 1249 C16
51161 954483 58372 1885 C17
17975 176014 50239 59670 C18
111982 819595 38707 118715 C19
8715 1948650 45136 145697 C20
4189 214837 23774 3906 C21
3943 1153974 72378 1739 C22
44482 255152 23429 8472 C23
10032 437565 37783 11059 C24
4643 310751 20893 5718 C25
50792 262447 27938 60017 C26
44547 507708 68056 3781 C27
-5,684 169866 29663 1478 C28
-21323 321888 20074 28402 C29
* املصــدر :مــن إعــداد الباحثيــن باالعتمــاد علــى
القوائــم املاليــة لشــركات التأميــن محــل الدراســة.

جدول رقم ()6
كفاءة التسويق (اإلنتاج) وكفاءة االكتتاب في شركات التأمين السعودية خالل
فترة الدراسة وفقا لنموذج تحليل مغلف البيانات ذو املرحلتين
كفاءة االكتتاب
كفاءة التسويق
رمز
الشركة  2018 2017 2016املتوسط الترتيب  2018 2017 2016املتوسط الترتيب
25 0.016 0.000 0.000 0.049 15 0.460 0.431 0.381 0.568 C01
28 0.000 0.000 0.000 0.000 28 0.252 0.161 0.274 0.319 C02
7 0.171 0.267 0.099 0.146 1 0.929 1.000 0.964 0.823 C03
13 0.074 0.223 0.000 0.000 27 0.260 0.268 0.166 0.348 C04
27 0.003 0.000 0.000 0.008 9 0.747 0.792 0.450 1.000 C05
22 0.022 0.038 0.011 0.016 2 0.902 1.000 1.000 0.705 C06
21 0.025 0.019 0.029 0.027 6 0.775 0.778 0.548 1.000 C07
14 0.069 0.098 0.047 0.063 13 0.552 0.584 0.335 0.737 C08
15 0.053 0.041 0.058 0.059 5 0.784 1.000 0.352 1.000 C09
19 0.028 0.072 0.000 0.012 8 0.755 0.790 0.776 0.698 C10
23 0.020 0.000 0.021 0.038 11 0.573 0.828 0.475 0.418 C11
18 0.032 0.017 0.030 0.050 12 0.558 0.656 0.305 0.712 C12
16 0.045 0.037 0.038 0.059 21 0.347 0.334 0.269 0.438 C13
8 0.151 0.164 0.030 0.258 19 0.377 0.530 0.328 0.273 C14
26 0.014 0.016 0.013 0.012 24 0.325 0.339 0.308 0.327 C15
11 0.079 0.048 0.149 0.040 14 0.489 0.617 0.258 0.591 C16
3 0.503 0.952 0.279 0.277 4 0.798 1.000 0.524 0.872 C17
6 0.182 0.000 0.019 0.528 26 0.276 0.327 0.409 0.092 C18
5 0.300 0.000 0.194 0.706 10 0.592 0.566 0.714 0.495 C19
17 0.034 0.060 0.019 0.023 7 0.766 0.544 0.755 1.000 C20
10 0.122 0.205 0.061 0.101 25 0.321 0.398 0.240 0.326 C21
20 0.026 0.049 0.012 0.018 3 0.859 0.847 0.811 0.920 C22
1 0.846 1.000 0.636 0.901 17 0.413 0.605 0.288 0.345 C23
9 0.133 0.219 0.063 0.119 22 0.347 0.398 0.259 0.383 C24
12 0.075 0.093 0.054 0.077 16 0.417 0.521 0.231 0.499 C25
2 0.667 0.000 1.000 1.000 29 0.246 0.322 0.184 0.232 C26
4 0.348 0.316 0.274 0.453 23 0.330 0.476 0.186 0.328 C27
24 0.018 0.054 0.000 0.000 18 0.401 0.756 0.185 0.263 C28
29 0.000 0.000 0.000 0.000 20 0.349 0.377 0.255 0.415 C29
0.140 0.138 0.108 0.174 µ 0.524 0.595 0.422 0.556
0.204 0.245 0.213 0.271 σ 0.216 0.240 0.237 0.267
0.000 0.000 0.000 0.000 Min 0.246 0.161 0.166 0.092
0.846 1.000 1.000 1.000 Max 0.929 1.000 1.000 1.000

من الجدول رقم  6والشكل رقم ،5 ،4
يتضح اآلتي:
 1أن كفاءة االكتتاب واالستثمار كانتأقــل مــن كـفــاءة اإلنـتــاج أو التسويق
ف ــي امل ـت ــوس ــط خـ ــال ف ـت ــرة ال ــدراس ــة
ولجميع الشركات فيما عــدا شركتي
الخليجية العامة للتأمين التعاوني وسوليدرتي السعودية للتكافل ،حيث كانت كفاءة االكتتاب (في املتوسط) أعلى
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  ،%52.4في حين بلغ متوسط كفاءة
االكتتاب لجميع الشركات .14%
 2أن أفضل ثالث شركات من حيث كفاءة التسويق هي الجزيرة تكافل تعاوني وأليانز السعودي الفرن�سي للتأمينالتعاوني وأكسا للتأمين التعاوني على الترتيب ،وأقلها كفاءة هي سوليدرتي السعودية للتكافل ومتاليف إيه أي
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جي العربي ومــاذ 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 ( :)4نتائج قياس الكفاءة
باستخدام النموذج ذي املرحلتين

شكل رقم ( :)5ترتيب شركات التأمين
وفقا ملقياس الكفاءة حسب النموذج ذي املرحلتين

جدول رقم ()7
الكفاءة الكلية لشركات التأمين السعودية
خالل فترة الدراسة النموذج التقليدي – النموذج ذو املرحلتين

من الجدول رقم  7والشكل رقم  ،6يتضح

-

Two-stage DEA
DEA-CCR
رمز
الشركة  2018 2017 2016املتوسط الترتيب  2018 2017 2016املتوسط الترتيب
24 0.009 0.000 0.000 0.028 23 0.040 0.000 0.000 0.119 C01
28 0.000 0.000 0.000 0.000 28 0.000 0.000 0.000 0.000 C02
4 0.161 0.267 0.096 0.120 5 0.553 0.724 0.522 0.412 C03
18 0.020 0.060 0.000 0.000 24 0.038 0.114 0.000 0.000 C04
27 0.003 0.000 0.000 0.008 27 0.015 0.000 0.000 0.044 C05
17 0.020 0.038 0.011 0.012 16 0.077 0.075 0.101 0.056 C06
19 0.019 0.015 0.016 0.027 14 0.083 0.023 0.132 0.096 C07
11 0.040 0.057 0.016 0.047 10 0.129 0.084 0.090 0.212 C08
10 0.040 0.041 0.021 0.059 7 0.156 0.064 0.112 0.292 C09
- 16 0.022 0.057 0.000 0.008 20 0.059 0.154 0.000 0.024 C10
25 0.009 0.000 0.010 0.016 22 0.046 0.000 0.067 0.072 C11
21 0.019 0.011 0.009 0.036 19 0.061 0.018 0.049 0.116 C12
22 0.016 0.012 0.010 0.026 21 0.058 0.020 0.056 0.100 C13
7 0.056 0.087 0.010 0.071 8 0.147 0.142 0.054 0.246 C14
26 0.004 0.006 0.004 0.004 26 0.016 0.015 0.021 0.012 C15
13 0.031 0.030 0.038 0.024 12 0.116 0.039 0.210 0.098 C16
1 0.447 0.952 0.146 0.241 1 1.000 1.000 1.000 1.000 C17
20 0.019 0.000 0.008 0.049 18 0.069 0.000 0.043 0.163 C18
3 0.163 0.000 0.138 0.350 3 0.584 0.000 0.751 1.000 C19
14
- 0.023 0.033 0.014 0.023 15 0.077 0.089 0.076 0.067 C20
9 0.043 0.081 0.015 0.033 11 0.117 0.134 0.080 0.137 C21
15 0.022 0.042 0.009 0.016 17 0.072 0.067 0.064 0.084 C22
2 0.366 0.605 0.183 0.311 2 1.000 1.000 1.000 1.000 C23
8 0.050 0.087 0.016 0.045 9 0.136 0.130 0.121 0.158 C24
12 0.033 0.049 0.012 0.039 13 0.096 0.083 0.068 0.137 C25
5 0.139 0.000 0.184 0.232 4 0.571 0.000 1.000 0.712 C26
6 0.117 0.151 0.051 0.149 6 0.410 0.193 0.347 0.690 C27
23 0.014 0.041 0.000 0.000 25 0.025 0.076 0.000 0.000 C28
29 0.000 0.000 0.000 0.000 29 0.000 0.000 0.000 0.000 C29
0.066 0.094 0.035 0.068 µ 0.198 0.146 0.206 0.243
0.104 0.200 0.055 0.094 σ 0.273 0.268 0.315 0.311
0.000 0.000 0.000 0.000 Min 0.000 0.000 0.000 0.000
0.447 0.952 0.184 0.350 Max 1.000 1.000 1.000 1.000
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اآلتي:
1أن ال ـك ـفــاءة الـكـلـيــة لـشــر ـكـات الـتــأمـيــن الـسـعــوديــة
خـ ــال ف ـت ــرة الـ ــدراسـ ــة ب ــاس ـت ـخ ــدام ال ـن ـم ــوذج ذي
املــرحـلـتـيــن تـقــل عــن نـظـيــرتـهــا بــاسـتـخــدام الـنـمــوذج
التقليدي ،وأن متوسط الكفاءة لجميع الشركات
خالل فترة الدراسة باستخدام نموذج DEA-CCR
قد بلغ  19.8%تقريبا في حين بلغ متوسط الكفاءة
لجميع الـشــر ـكـات خــال فـتــرة الــدراســة باستخدام
نموذج  DEAذي املرحلتين  %6.6تقريبا.
2أن أفضل ثالث شركات من حيث الكفاءة الكلية
س ـ ــواء وف ـق ــا ل ـل ـن ـمــوذج ال ـت ـق ـل ـيــدي أو ال ـن ـمــوذج
ذي املــرح ـل ـت ـيــن ه ــي االتـ ـح ــاد ل ـل ـتــأم ـيــن ال ـت ـعــاونــي
والـخـلـيـجـيــة الـعــامــة لـلـتــأمـيــن الـتـعــاونــي واملـتـحــدة
للتأمين التعاوني على الترتيب ،وأقلها كفاءة هي
اإلنماء طوكيو مارين ومتاليف إيه أي جي العربي
وميدغلف للتأمين على الترتيب.
3أن الـكـفــاءة الكلية لـشــر ـكـات التأمين السعودية
خــال فـتــرة الــدراســة ـكـانــت متغيرة ـ بشكل عــام ـ
على مدار سنوات الدراسة.

نتائج اختبارالفرضيات:
ل ـ ـغـ ــرض اخ ـ ـت ـ ـبـ ــار ال ـ ـفـ ــرض ـ ـيـ ــات ال ـخ ــاص ــة
ب ــال ــدراس ــة ،ت ــم إج ـ ـ ـراء نــوع ـيــن م ــن االخ ـت ـب ــارات
الالمعلمية:
 1اختبار ويلكوكسن للفرق بين عينتين غيرمستقلتين (.)Wilcoxon Signed Ranks Test
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 2اختبار فريدمان للفرقبـ ـ ـي ـ ــن م ـ ـج ـ ـم ـ ــوع ـ ــة م ــن
الـعـيـنــات غـيــر املستقلة
(.)Friedman Test
و ـك ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت نـ ـ ـت ـ ــائ ـ ــج اخ ـ ـت ـ ـب ـ ــار
ال ـف ــرض ـي ــات ال ـخ ــاص ــة ب ــال ــدراس ــة
على النحو التالي:

الفرضية األول ــى :ال توجد فــروق
ذات دالل ــة إحـصــائـيــة فــي كـفــاءة
شــر ـكـات الـتــأمـيــن الـسـعــوديــة بين شكل رقم ( :)6الكفاءة الكلية لشركات التأمين :النموذج التقليدي والنموذج ذي املرحلتين
نموذجي تحليل مغلف البيانات
جدول رقم ()8
التقليدي وذي املرحلتين.
نتائج اختبارويلكوكسن للفرضية األولى
نوع الكفاءة التسويق االكتتاب الكفاءة
يتضح من خالل نتائج االختبار ما يلي:
واالستثمار الكلية
	-ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في كفاءة التسويق بشركات نتائج االختبار
-4.541 -.921
التأمين السعودية بين نتائج نموذج  DEA-CCRالتقليدي ونتائج إحصاءة االختبار(.000 )z
.000
الداللة (.357 1.000 ).sig
نموذج  DEAذو املرحلتين.
	-ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في كفاءة االكتتاب واالستثمار بشركات التأمين السعودية بين نتائج نموذج
 DEA-CCRالتقليدي ونتائج نموذج  DEAذو املرحلتين.
	-توجد فروق ذات داللة إحصائية في الكفاءة الكلية لشركات التأمين في اململكة العربية السعودية بين نتائج نموذج
 DEA-CCRالتقليدي ونتائج نموذج  DEAذو 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.
جدول رقم ()9
يتضح من خالل نتائج االختبار ما يلي:
نتائج اختبارفريدمان للفرضية الثانية
نوع الكفاءة التسويق االكتتاب الكفاءة
	-توجد فروق ذات داللة إحصائية في كفاءة التسويق أو اإلنتاج
واالستثمار الكلية
بشركات التأمين السعودية بين سنوات الدراسة ( )2018-2016نتائج االختبار
إحصاءة
وفقا ألسلوب تحليل مغلف البيانات ذي املرحلتين.
االختبار 16.846 7.748 17.386
()Chi-square
	-توجد فروق ذات داللة إحصائية في كفاءة االكتتاب واالستثمار
.000 .021
.000
الداللة().sig
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  2016هو  %6.8 ،%17.4 ،%55.6مقابل  %9.4 ،%13.8 ،%59.5سنة 2018م وذلك
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لكل من كفاءة التسويق وكـفــاءة االكتتاب واالستثمار والكفاءة الكلية على الترتيب ،حيث زادت كل من كفاءة التسويق
والكفاءة الكلية عام  2018مقارنة بعام  ،2016في حين انخفضت كفاءة االكتتاب واالستثمار.

الفرضية الثالثة  -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين كفاءة التسويق (اإلنتاج) وكفاءة االكتتاب واالستثمار في
شركات التأمين السعودية
جدول رقم ()10
يتضح من خالل نتائج االختبار ما يلي:
نتائج اختبارويلكوكسن للفرضية الثالثة
	-توجد فروق ذات داللة إحصائية بين كفاءة التسويق (اإلنتاج) وكفاءة
املرحلة Two-stage CCR
DEA
االكـتـتــاب واالسـتـثـمــار لشركات التأمين السعودية وفـقــا لنتائج نموذج نتائج االختبار
إحصاءة االختبار(2.794- 2.796- )z
 DEA-CCRالتقليدي.
.005 .005
الداللة ().sig
	-توجد فروق ذات داللة إحصائية بين كفاءة التسويق (اإلنتاج) وكفاءة
االكـتـتــاب واالسـتـثـمــار لشركات التأمين السعودية وفـقــا لنتائج نموذج
 DEAذو 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
-

1على شركات التأمين أن تحرص على قياس كفاءة كل العمليات الفنية التي تقوم بها في صميم عملها وعدم االكتفاء
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.
2القيام بشكل دوري بمراجعة شروط االكتتاب والتسعير وتحديثها ودراسة أسباب عجز النشاط التأميني والعمل
على رفع كفاءة العمليات االستثمارية املرتبطة بأموال حملة الوثائق.
3يجب على شركات التأمين َتب ِ ّني استخدام الوسائل التكنولوجيا املتطورة وتقنيات الذكاء االصطناعي التي تواكب
العصر لرفع كفاءتها وتطوير قدراتها التنافسية.
4اسـتـحــداث قــاعــدة بيانات معتمدة يتم مــن خاللها نشر املعلومات والـتـقــاريــر الفنية الخاصة بشركات التأمين
العاملة في اململكة العربية السعودية ،حتى يمكن إجراء املزيد من الدراسات حول كفاءة شركات التأمين.
5على الباحثين التوسع فــي اسـتـخــدام أساليب القياس الحديثة غير التقليدية فــي قـيــاس وتحليل كـفــاءة شركات
التأمين ،وكذلك االعتماد على عينات ذات حجم كبير ،للوصول إلى نتائج أكثر دقة ومصداقية.
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ABSTRACT
Efficiency measurement is an indispensable matter for any economic establishment, especially insurance 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 measure 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..
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