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إستخدام أسلوب حتليل البيانات املغلفة على مرحلتني فى قياس الكفاءة
النسبية لشركات التأمينات العامة فى السوق املصرى
د .محمد محمد السيد

د .منى حسن عبدالرحمن

2

3

كلية التجارة -جامعة بني سويف

تهدف هذه الدراسة اىل اٍستخدام كالً من االسلوب التقليدى لتحليل البيانات املغلفة وأسلوب تحليل البيانات املغلفة عىل
مرحلتني ىف قياس الكفاءة النسبية لرشكات التأمينات العامة ( 16رشكة) ىف السوق املرصى خالل عام  2018/2017وقد توصلت
الدراسة اىل أن نسبة الرشكات التى حققت الكفاءة التامة ب ٍاستخدام االسلوب التقليدى بلغت  %56.25ىف حني مل تحقق أية رشكة
من هذه الرشكات الكفاءة التامة بشكل عام ب ٍاستخدام أسلوب تحليل البيانات املغلفة عىل مرحلتني خالل نفس الفرتة مام يؤكد
عىل أن االسلوب التقليدى ال يقيس بعض من رشكات التأمني غري الكفؤءة وأن بعض من هذه الرشكات قد حققت الكفاءة التامة
ىف املرحلة األوىل فقط واألخرى حققت الكفاءة التامة ىف املرحلة الثانية والعكس صحيح ،وقد أوصت الدراسة برضورة أعتامد
رشكات التأمني ىف قياس الكفاءة عىل مرحلتني لتحديد الرشكات الكفؤة ىف كل مرحلة بدال من قياس الكفاءة بشكل عام وفقاً
لألسلوب التقليدى.
الكلامت املفتاحية :الكفاءة النسبية– التأمينات العامة– تحليل البيانااات املغلفااة عااىل ماارحلتني -االساالوب التقلياادى لتحلياال
البيانات املغلفة

1

يعد قطاع التأمني أحد القطاعات االقتصادية الهامة من خالل مساهمته ىف تجميع املدخرات وحامية
املمتلكات مبا يوفره من تغطيات تأمينية عدة سواء لالشخاص أو املمتلكات ،ووفقا لذلك فان كفاءة رشكات
التأمني تعد من االمور الهامة سواء بالنسبة للمساهمني أو حملة الوثائق او للدولة ككل.
فكفاءة هذا القطاع ككل تنعكس عىل قدرته عىل القيام بدوره املنوط به والذى ينعكس عىل الدور
االقتصادى الذى تقوم به رشكات التأمني ،حيث أن تحقيق رشكات التأمني ملعدالت الكفاءة التامة يعنى كفاءتها
ىف توظيف مدخالتها بشكل جيد للحصول عىل أفضل املخرجات أو تدنية مدخالتها للحصول عىل نفس القدر
املحقق من املخرجات ،وعىل العكس عندما تخفق ىف الوصول اىل معدالت الكفاءة التامة مام يعنى عدم قدرة
 1تم تقديم البحث يف  ،2020/5/31وتم قبوله للنرش يف.2020/6/18
 2مدرس بقسم الرياضة والتأمني -كلية التجارة -جامعة بني سويف (.)eyadaser4@gmail.com
 3مدرس بقسم الرياضة والتأمني -كلية التجارة -جامعة بني سويف (.)monarawan2001@gmail.com
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الرشكة عىل توظيف مدخالتها بشكل جيد للحصول عىل القدر املحقق من املخرجات أو أن القدر املحقق من
املخرجات ال يتناسب مع مدخالتها مام يرتتب عليه وجود طاقات عاطلة مل يتم استخدامها بشكل كفء
للوصول اىل القدر املحقق من املخرجات .
وقياس الكفاءة النسبية أو األنتاجية ىف رشكات التأمني يعد محل اهتامم كل من متخذى القرار ىف تلك الرشكات
وكذلك هيئات الرقابة وحملة الوثائق والدولة بشكل عام ،وذلك لتحديد مدى قدرة الشاركات عىل تدنية
مدخالتها للوصول اىل أفضل املخرجات أو اٍستخدام مدخالتها أفضل اٍستخدام للوصول ايل القدر املحقق من
املخرجات ،فقياس كفاءة رشكات التأمني يوفر ملتخذى القرار أداة قوية للحكم عىل العاملني باألدارات الفنية
وغريها من األدارات بتحقيق السياسة العليا للرشكة وضامن الوصول ايل تحقيق املعدالت املستهدفة.
ويوفر قياس الكفاءة لهيئات الرقابة أداه هامة للتأكد من وجود سياسة رقابية لكل رشكة عىل حده وذلك وفقا
للتوجه الحديث يف الرقابة وهو الرقابة عىل أساس الخطر فوجود أداة لقياس كفاءة الرشكة يضمن قيام كل
رشكة باتباع سياسة رقابية داخلية من خاللها ميكنها الوقوف عىل القصور يف توظيف مدخالتها وا َليات معالجة
نواحى القصور وكذلك ضامن تحقيق الكفاءة التامة يف حالة االٍستخدام األمثل للمدخالت للوصول ايل القدر
املحقق من املخرجات.
ولقياس الكفاءة االنتاجية أهمية كبرية لدى حاميل الوثائق فتحقيق هذه الشاركات ملعدالت الكفاءة التامة
يضمن لحاميل الوثائق تغطية ما يتعرضون له من أخطار بشكل جيد حيث أن هذه الرشكات تستطيع توظيف
مدخالتها بشكل جيد للوصول ايل القدر املحقق من املخرجات .وتحسني أداء الرشكات لتصبح يف موقف أفضل
مام يعمل عىل الحفاظ عىل حقوق حملة الوثائق وتقديم خدمات تأمينية متميزة لهم.
وأخريا ً يساهم قياس الكفاءة األنتاجية لرشكات التأمني يف تحقيق األستقرار االقتصادي للدولة من خالل تطوير
واستقرار رشكات التأمني وضامن قيامها بحامية املمتلكات وتحقيق االستقرار وزيادة مساهمتها ىف الناتج
القومى للدولة ككل.
والهدف من قياس الكفاءة األنتاجية هو التأكد من قيام الرشكات باالستخدام األمثل للمدخالت لتحقيق القدر
املحقق من املخرجات وهذا ما ميكن أن نطلق عليه األسلوب التقليدى لقياس الكفاءة االنتاجية بشكل عام من
خالل مقارنة املخرجات املوزونة مقابل املدخالت املوزونة اي أنه يتم التعامل مع املدخالت واملخرجات ىف
مرحلة واحدة وقد توصلت العديد من الدراسات ;(Aviles-Sacoto, et al., 2015; Liang, et al., 2008
;Shahroudi, et al., 2011; Tavana, et al., 2018; Ashrafi, et al., 2011; Anandarao, et al., 2019
;Chen, et al. Oochola, 2017; Liu and Chen, 2012; Yakob, et al., 2014; Kao and Hwang, 2008
 ،; 2010) Chi-Ai, et al., 2016ايل عدم كفاية األسلوب التقليدي يف الحكم عىل كفاءة الرشكات بسبب عدم
القدرة عىل تحديد بالضبط ما هي أسباب عدم الكفاءة للرشكات التي مل تحقق القدر الواجب تحقيقه من
املخرجات فمن املعلوم أنه توجد مراحل عند أنتاج السلعة أو الخدمة وأن الحكم عىل كفاءة هذه املراحل من
خالل مرحلة واحدة ال مميكن من تحديد أسباب عدم الكفاءة ويف اي مرحلة تكون.
فمثال نجد أنه ىف رشكات التأمني عادة ما يتم توفري الخدمة من خالل مرحلتني مرحلة الحصول عىل األقساط
 Premium Equationمن خالل األعتامد عىل عدد من املدخالت مثل األصول الثابتة وحقوق املساهمني
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واملرصوفات العمومية واألدارية وعموالت وتكاليف األنتاج والتي تنفقها الرشكة يف سبيل الحصول عىل
األقساط سواء املكتتبة أو أقساط أعادة التأمني الواردة أو عموالت أعادة التأمني الصادر وهذه هى املرحلة
االوىل .
وتتمثل املرحلة الثانية يف مرحلة تحقيق األرباح  Profit generationوالتي من خاللها تقوم رشكات التأمني
بتحقيق فائض أو عجز ىف النشاط التأمينى وتحقيق أرباح أو ايرادات االستثامر من خالل أنشطة االستثامر
املختلفة وىف ضوء ما يحدده القانون لكل وجه من أوجه االستثامر.
لذا يرى الباحثان أنه فيى ضوء هذه املراحل يكون من غري املنطقي قياس الكفاءة األنتاجية من خالل معامل
كفاءة واحد وأمنا البد أن يكون لكل مرحلة معامل كفاءة يتناسب مع مدخالت ومخرجات املرحلة ثم حساب
معامل كفاءة عام لكال املرحلتني  ,فمن خالل ذلك يستطيع متخذي القرار يف رشكات التأمني تحديد أسباب
الكفاءة وعدم الكفاءة لكل مرحلة عىل حدة وتحسينها أو معالجتها حسب كل مرحلة وهذا ما تهدف اليه
هذه الدراسة.
توجد العديد من الدراسات التى تناولت قياس كفاءة رشكات التأمني ىف السوق املصارى (محمد ،عبدالحميد،
( ،)2016يوسف( ،)2014،البلقينى واخرين( ،)2004 ،الرشبينى )2010 ،ولكن هذه الدراسات أعتمدت عىل
االسلوب التقليدى والذي يتجاهل العمليات الداخلية لنظام االنتاج و التداخل بني مراحل االنتاج املختلفة
وعدم الوقوف عىل تحديد أسباب عدم الكفاءة داخل كل مرحلة ولذا تعتمد هذه الدراسة عىل قياس الكفاءة
األنتاجية لرشكات التأمني بشكل كيل وجزيئ لكل مرحلة عىل حدة وذلك لتحديد الرشكات الكفء يف كل
مرحلة وكذلك أسباب عدم الكفاءة يف كل مرحلة وأخريا ً حساب معامل الكفاءة بشكل عام لكل الشاركات مع
األخذ ىف االعتبار العالقات التداخلية بني املراحل املختلفة لقياس الكفاءة يف رشكات التأمينات العامة ،وذلك
ملساعدة متخذي القرار يف رشكات التأمني يف الرتكيز عىل املرحلة غري الكفء والعمل عىل تحسينها للوصول ايل
الكفاءة التامة ويتمثل الهدف من هذه الدراسة يف قياس الكفاءة األنتاجية لشاركات التأمينات العامة يف
السوق املرصى من خالل اٍستخدام أسلوب تحليل البيانات املغلفة عىل مرحلتني ) two-stage (DEAخالل
عام 2018/2017
3

تهدف هذه الدراسة اليى تقييم أداء رشكات التأمينات العامة باٍستخدام أسلوب تحليل البيانات املغلفة من
خالل:
 .1تقدير مستوى الكفاءة للرشكات محل الدراسة بأستخدام األسلوب التقليدي.
 .2تحديد الرشكات الكفؤة التى استطاعت استخدام أقل قدر من املدخالت ألنتاج القدر املحقق من
املخرجات لكل مرحلة.
 .3تحديد الرشكات التي لديها موارد معطلة مل تستخدم ىف انتاج القدر املحدد من املخرجات وذلك لكل
مرحلة وبشكل عام.
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 .4تحديد الوحدات املرجعية والتي تعترب منوذج للمقارنة لكل من الرشكات غري الكفؤة أو غري الفاعلة لكل
مرحلة وبشكل عام.
 .5املقارنة بني الكفاءة األنتاجية للرشكات محل الدراسة باستخدام األسلوب التقليدي وأسلوب تحليل البيانات
املغلفة عىل مرحلتني.
4

تتضح أهمية الدراسة لألطراف التالية:
 بالنسبة لشاركات التأمني :اٍستخدام أسلوب تحليل البيانات املغلفة لتحليل العالقة بني املدخالتواملخرجات وكذلك املقارنة املرجعية بني الرشكات يوفر أداة قوية للتحسني من خالل تحديد نقاط القوة
والضعف والتحسينات املطلوبة عىل األداء بناء عىل امكانيات الرشكة.
-

لحملة الوثائق :عند تطبيق أسلوب تحليل البيانات املغلفة وتحسني أداء الرشكات تصبح يف موقف أفضل
مام يعمل عىل الحفاظ عىل حقوق حملة الوثائق وتقديم خدمات تأمينية متميزة لهم.

-

الدولة :قياس كفاءة األداء يف رشكات التأمني يساهم يف استقرار وتطوير سوق التأمني املرصي الذي يعترب
أحد أهم القطاعات االقتصادية يف الدولة.

5

يف ضوء مشكلة وهدف وأهمية الدراسة ميكن صياغة الفروض التالية:
الفرض االول :أن اٍستخدام األسلوب التقليدى للبيانات املغلفة يف قياس الكفاءة األنتاجية لرشكات التأمينات العامة يف
السوق املرصي ي معد غري كافياً للحكم عىل الكفاءة األنتاجية.
الفرض الثان :ال توجد فروق ذات داللة أحصائية بني الرشكات محل الدراسة يف اٍستخدام أسلوب تحليل البيانات
املغلفة عىل مرحلتني عند قياس الكفاءة األنتاجية لرشكات التأمينات العامة يف السوق املرصي .
الفرض الثالث :توجد فروق ذات داللة أحصائية بني كالً من األسلوب التقليدي وأسلوب تحليل البيانات املغلفة عىل
مرحلتني عند قياس الكفاءة االنتاجية لرشكات التأمينات العامة يف السوق املرصي.
6

 رشكات التأمينات العامة ىف السوق املرصى ( 16رشكة) خالل عام 2018/20177

الكتاب االحصاىئ السنوى لسوق التأمني الصادر عن الهيئة العامة للرقابة املالية عام .2018/2017
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 دراسة (محمدو عبد الحميد)2016 ،هدفت هذه الدراسة اىل تقدير معامالت الكفاءة النسبية باٍستخدام أسلوب تحليل البيانات املغلفة لرشكات
التأمينات العامة وتأمينات االشخاص ىف السوق املرصى خالل عام  2015/2014وقد اعتمدت الدراسة عىل
األسلوب التقليدي لتحليل البيانات املغلفة وتوصلت الدراسة ايل أن  %50من رشكات تأمينات املمتلكات
و %46من رشكات االشخاص تعان من عدم الكفاءة فيى اٍستخدام مدخالتها وأوصت الدراسة بضارورة تبني
جهات األرشاف والرقابة ورشكات التأمني للنموذج املقرتح حتى تتمكن كل الشاركات املكونة للقطاعني من
تحقيق معامالت الكفاءة التامة.

 دراسة (حامد)2014 ،هدفت هذه الدراسة ايل قياس كفاءة النشاط التأميني لرشكات التأمينات العامة خالل الفرتة من  2008حتى
 2013وقد توصلت الدراسة ايل كفاءة أسلوب التحليل التطويقى للبيانات وقدرته عىل تحسني أداء رشكات
التأمني بناء عىل الوحدات املرجعية لكل رشكة وقد أوصت الدراسة بدراسة العوامل التي أدت ايل تحقيق
كفاءة تامة يف بعض رشكات التأمني كنامذج يحتذى بها ىف الوحدات غري الكفؤة وذلك للوصول ايل الكفاءة
التامة.

 دراسة (البلقينى وا ّخرون)2004 ،هدفت هذه الدراسة اىل قياس الكفاءة االنتاجية الكلية ىف رشكات التأمني باٍستخدام تحليل البيانات املغلفة
خالل الفرتة من  1995/1994ايل  2001/2000لحساب كالً من كفاءة التكلفة والعائد والربحية وتوصلت
الدراسة اىل أنه ال توجد اختالفات كبرية بني الرشكات محل الدراسة من حيث نسب الكفاءة وأوصت الدراسة
بتبني هيئات األرشاف والرقابة ايل وضع أسعار أو تكاليف معيارية اسرتشادية لكل عنارص املدخالت
واملخرجات الداخلة يف النشاط التاميني اسوة مبا هو متبع يف الدول األجنبية.

 دراسة )(Anandarao, et al., 2019هدفت هذه الدراسة إىل تطبيق أسلوب تحليل البيانات املغلفة عىل مرحلتني بالتطبيق عىل صناعة التأمني
عىل الحياة الهندية للوصول ايل درجات الكفاءة لكل مرحلة ودرجة الكفاءة الكلية إىل جانب تحديد املرحلة
األساسية واألعىل تأثريا ً عىل الكفاءة الكلية ،تظهر النتائج التجريبية املستخلصة من بيانات  17رشكة تأمني عىل
الحياة للعام  2014-2013بوضوح أن الرشكات األعىل كفاءة يف مرحلة االستثامر(املرحلة الثانية) تحافظ عىل
كفاءة كلية أعىل نسبياً من الرشكات األعىل كفاءة يف املرحلة االوىل ،هذا االستنتاج الرئيساي له آثار إدارية
بعيدة املدى بالنسبة لرشكات التأمني نحو تحسني الكفاءة الكلية.
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 دراسة ((Hatami-Marbini, et al., 2018هدفت الدراسة ايل اٍستخدام أسلوب تحليل البيانات املغلفة عىل مرحلتني لحساب الكفاءة الفنية البحتة
والعامة لنظام الرشكة األسايس والعمليات الفرعية له بعد أعادة تحليل البيانات الضبابية للمدخالت وتوصلت
الدراسة ايل تحديد مصادر عدم الكفاءة يف أداء األنشطة الرئيسية للرشكات التي تم دراستها وتقييمها

 دراسة )(Oochola, 2017تناولت الدراسة تقييم كفاءة رشكات التأمني يف كينيا من  2014-2011وذلك باٍستخدام منوذج تحليل البيانات
املغلفة) (DEAعىل مرحلتني .وتوصلت الدراسة ايل أنه من بني  42رشكة تأمني حققت  ٪55منها حد الكفاءة
يف عام  ،2011و  ٪33يف عام  ،2012و  ٪19يف عام  ،2013و  ٪36يف عام  .2014باإلضافة إىل ذلك ،أوضحت
نتائج الدراسة أن عددًا من رشكات التأمني كانت تستخدم مدخالتها بفعالية يف تحقيق هذا املستوى من
املخرجات وأن عددًا كب ًريا من رشكات التأمني وخاص ًة خالل الفرتة من  2014-2012مل تستخدم مدخالتها
بفعالية يف تحقيق املستوى املستهدف من املخرجات وأن غالبية الشاركات يف عام  2011تقع عىل الحدود
الفعالة أو قريبة جدًا منها مقارنة بالحالة يف السنوات الالحقة.

 دراسة )(Sinha, 2017هدفت هذه الدراسة ايل أبراز الربط بني املالءة املالية والكفاءة يف رشكات تأمينات املمتلكات واملسؤولية
بالهند .من خالل اٍستخدام أسلوب تحليل البيانات املغلفة عىل مرحلتني ،ثم يتم اتباع منهج البوتسرتاب
 bootstrapلهذة النتائج ويف املرحلة الثانية ،تم دراسة تأثري املالءة املالية عىل كفاءة رشكات التأمني من خالل
االنحدار املقطوع .وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني الكفاءة املوجهة باملدخالت أو
املوجهة باملخرجات ونسبة املالءة.

 دراسة )(Tali, et al., 2016هدفت الدراسة ايل اٍستخدام منوذج القياس عىل أساس املدخالت العاطلة ( )SBMللحصول عىل تقييم
للكفاءة لرشكات التامني فيى ظل افرتاض أفضل الظروف (كفاءة متفائلة) ويف ظل افرتاض أسواء الظروف
(كفاءة متشامئة) بتطبيق أسلوب ) ( DEAعىل مرحلتني املتفائلة واملتشامئة لتقييم الكفاءة للمرحلة األوىل
واملرحلة الثانية والكفاءة الكلية وتوصلت الدراسة ايل تطوير حد الكفاءة املزدوج ايل أسخدام منوذج القياس
عىل أساس املدخالت العاطلة عىل مرحلتني لقياس الكفاءة والوصول ايل مقياس شامل يستند إىل حدود
م تفائلة ومتشامئة يف وقت واحد للمرحلة األوىل واملرحلة الثانية وكذلك للمرحلة الشاملة .والحصول عىل
نوعني من الكفاءة وتصنيف الرشكات بناء عىل الكفاءة الكلية.

 دراسة )(Noreen and Ahmad, 2016هدفت هذه الدراسة ايل تقييم أداء رشكات التأمني يف باكستان ثم دراسة االرتباط بني درجة الكفاءة وكالً من
هيكل امللكية ،وطبيعة النشاط التأميني ومؤرشات الربحية لتحديد العوامل التي تؤثر عىل كفاءة رشكات
التأمني وتوصلت الدراسة اىل أن الرشكات تجد صعوبة يف تطبيق التقنيات لتحقيق التكلفة الفعالة حيث
يجب عىل الرشكات ترشيد نفقاتها وقد أوصت الدراسة أن عىل الشاركات إعادة النظر يف املنتجات التأمينية
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التقليدية املعروضة وتطوير الخدمات التأمينية لتلبية االحتياجات املتنامية للمؤمنني حيث أن تنويع وتطوير
املنتجات التأمينية له تأثري إيجايب عىل اإلنتاجية .
 دراسة )(Yakob, et al., 2014تناولت الدراسة تحديد أثر املتغريات الخارجية التي لها تأثري عىل كفاءة إدارة املخاطر واالستثامر باٍستخدام
أسلوب تحليل البيانات املغلفة عىل مرحلتني .وتوصلت الدراسة ايل أن رشكات التأمني التبادىل والتكافىل هي
األفضل واالعىل كفاءة ىف ادارة املخاطر ملحفظة األسهم من رشكات التأمني التجارى.

 دراسة )(Grmanová, 2014هدفت الدراسة ايل اٍستخدام ) (DEAعىل مرحلتني وإمكانية تطبيقه لقياس كفاءة رشكات التأمني والبنوك،
وتوضيح الفرق بني أسلوب) (DEAالتقليدي واسلوب ) (DEAعىل مرحلتني يف تقييم رشكات التأمني والبنوك.
والوصول ايل نظام مخصص لتقييم رشكات التأمني والبنوك ،وتوصلت الدراسة اىل اٍستخدام ) (DEAعىل
مرحلتني لتقدير الكفاءة الكلية وكفاءة املتغريات الوسيطة وتحديد درجة مساهمتها ىف مستوى الكفاءة الكلية
وتحديد نقاط القوة والضعف يف كل مرحلة مام يجعله األفضل يف تقييم رشكات التأمني والبنوك.

 دراسة )(Mathur and Paul, 2014هدفت الدراسة ايل قياس كفاءة رشكات التأمني عىل املمتلكات واملسؤولية يف الهند .من خالل اٍستخدام
أسلوب تحليل البيانات املغلفة ( )DEAعىل مرحلتني وتطبيقة عىل  20رشكة تامني عىل املمتلكات واملسؤولية
للفرتة املالية  2013-2012لتقييم معامالت كفاءة هذة الرشكات ثم تم اٍستخدام أسلوب االنحدار) (OLS
لدراسة أثر مجموعة من النسب املالية عىل الكفاءة الفنية الكلية ( )OTEلرشكات التأمني .وتوصلت الدراسة
ايل التأثري األيجايب ملجموعة النسب املالية عىل الكفاءة الفنية الكلية ( )OTEلرشكات التأمني.

 دراسة )(Sabet and Fadavi, 2013هدفت الدراسة ايل قياس الكفاءة النسبية لرشكات التأمني يف إيران .ب ٍاستخدام اسلوب مغلف البيانات
) (DEAعىل مرحلتني لقياس الكفاءة النسبية لهذه الرشكات وقد توصلت الدراسة إىل أنه عىل الرغم من
وجود  4رشكات تأمني كفؤة ،فإن معظم رشكات التأمني األخرى كانت غري كفؤة بشكل ملحوظ .وهذا يعني أن
السوق كان يحتكره يف الغالب عدد محدود من رشكات التأمني ومل تكن املنافسة كافية لتسمح لشاركات أخرى
باملشاركة يف االقتصاد بشكل أكرث كفاءة.
9

يتضح من الدراسات العربية أنها اعتمدت عىل قياس االنتاجية ىف رشكات التأمني باٍستخدام األسلوب التقليدى
فقط وذلك أما للوصول اىل الوحدات املرجعية للرشكات غري الكفؤة أو التوصل ايل نسب الكفاءة سواء تكلفة
أو عائد أو ربحية ،ومل تتناول اي من هذه الدراسات اٍستخدام أسلوب تحليل البيانات املغلفة عىل مرحلتني ىف
قياس الكفاءة النسبية لرشكات التأمني عىل الرغم من وجود بعض الدراسات األجنبية التى استخدمت األسلوب
وقد تباينت نتائجها من حيث اختالف معامالت الكفاءة بني مرحلة وأخرى وترجيح اٍستخدام هذا االسلوب
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مقارنة باألسلوب التقليدى ،لذلك تحاول هذه الدراسة األستفادة من هذه الدراسات وتطبيق األسلوب عىل
رشكات التأمينات العامة ومقارنته مع االسلوب التقليدي لتحليل البيانات املغلفة.
10

بالرغم من أن تعريف وحدات اتخاذ القرار يعترب مفهوما عاما أال أنه يأخذ أشكاالً متعددة مثل املستشفيات
واملنتجات والجامعات واملدن والبنوك ورشكات التأمني وغريها ،فا ى وحدة اتخاذ قرار ميكن أن يكون لها
مرحلتني فمثالً البنوك تستخدم األجور واألصول للحصول عىل الودائع والتى يتم أعادة تشغيلها لتحقيق
األيرادات( ،)Zhu, 2014ورشكات التأمني ميكنها اٍستخدام أصولها واملرصوفات العمومية واألدارية والعموالت
وتكاليف األنتاج لتحقيق األقساط املكتتبة وأقساط أعادة التأمني الوارد وعموالت أعادة التأمني الصادر والتي
يتم تشغيلها لتحقيق فائض أو عجز النشاط التأمينى وأرباح االستثامر.
ويف عام  1999استخدم كال من  seiford and zhuتحليل البيانات املغلفة عىل مرحلتني لعدد من البنوك
األمريكية لقياس القدرة التسويقية يف املرحلة االوىل والربحية يف املرحلة الثانية وتم اٍستخدام هذا األسلوب ىف
العديد من الدراسات األجنبية بالتطبيق عىل قطاع التأمني مثل:
;(Aviles-Sacoto, et al., 2015; Liang, et al., 2008; Shahroudi, et al., 2011; Tavana, et al., 2018
Ashrafi, et al., 2011; Anandarao, et al., 2019; Oochola, 2017; Liu and Chen, 2012; Yakob, et
)al., 2014; Kao and Hwang, 2008; Chi-Ai, et al., 2016; Nourani, et al., 2018
ووفقاً لذلك ُتم ثل وحدات اتخاذ القرار مبرحلتني ومتغريات وسيطة والتى تتوسط املرحلتني ويتم يف املرحلة
االويل اٍستخدام عدد من املدخالت لتوليد عدد من املخرجات والتى بدورها تكون مدخالت للمرحلة الثانية
وتسمى مدخالت املرحلة الثانية باملتغريات الوسيطة .ووفقا ملدخل عوائد الحجم املتغرية variable return to
 scaleفقد قام كال من) (chen and zhu, 2009بتطوير منوذج تحليل البيانات املغلفة الخطى حيث يتم
الحصول عىل كفاءة كل مرحلة أنتاجية واألمكانيات األنتاجية لكال املرحلتني يتم ربطها باملتغريات الوسيطة
والتى تعد متغريات قرار لكل وحدة اتخاذ قرار خالل عملية حساب الكفاءة ووفقا لهذا النموذج ميكن حساب
الكفاءة الكلية لكال املرحلتني عندما تكون كل مرحلة يف حالة كفاءة تامة وبالنسبة للوحدات غري الكفؤءة
يعتمد هذا النموذج عىل توفري التنبؤ بالوحدات املرجعية للوحدات غري الكفؤءة وذلك من خالل مدخل عوائد
الحجم الثابتة ) (CRSمع تعظيم قيم املتغريات الوسيطة باٍستخدام  projection frontier Modelونوضح
فيام يىل النامذج املستخدمة يف تحليل البيانات املغلفة عىل مرحلتني .

 1-1-10منوذج VRS TWO –STAGE
يتيح هذا النموذج حساب الكفاءة الكلية حسب عوائد الحجم املتغرية ويتم من خالله حساب الكفاءة الكلية
لكالً من املرحلتني وال ميكن من خالله حساب الكفاءة لكل مرحلة عىل حده وال ميكن حساب الوحدات
املرجعية لوحدات اتخاذ القرار غري الكفؤة وكذلك املتغريات الوسيطة وفقا لعوائد الحجم املتغرية.
ووفقا لهذا النموذج تكون الصياغة الرياضية كام يىل :
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MIN w1α – w2β
~Α,β,⅄,u,Z
)Subject to (stage 1
𝑛

∑ ⅄jxij ≤ αxijo i = 1,2 … … … . m
𝑗=1
𝑛

∑ ⅄jZdj ≥ z~dj0 d = 1,2, … … . . D
𝑗=1
𝑛

∑ ⅄j = 1
𝑗=1

⅄1≥0 , J=1,……N
α≤1
) (stage 2
𝑛

∑ UjZDJ ≤ Z~dj0 d = 1, … . . D
𝑗=1
𝑛

∑ UjYrj ≥ βYrj0 r = 1, … … . . s
𝑗=1
𝑛

∑ Uj = 1
𝑗=1

UJ≥0 , J=1,……N
β≥1

حيث (~( ُتثل متغري قرار غري معروفُ w1,w2 ،تثل االوزان لكال املرحلتني:
ٍ
ومن خالل هذا األسلوب يتم تخفيض مدخالت املرحلة األوىل للحصول عىل املتغريات الوسيطة ثم استخدام
املتغريات الوسيطة لتعظيم مخرجات املرحلة الثانية ويف هذه الحالة اذا كانت  α*=β*=1فأن كال املرحلتني
تحقق الكفاءة ،أما أذا >* ،β*=1 αأو =* β*>1 ،αفأن ذلك يعني أن مرحلة واحدة فقط من املرحلتني تحقق
الكفاءة التامة .وبذلك فأن هذا النموذج يقترص تطبيقه فقط عىل منوذج أو مدخل عوائد الحجم املتغري وعدم
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أمكانية حساب الكفاءة لكل مرحلة عىل حده مام يصعب معه تحديد أياً من املرحلتني يعترب كفء أو غري
كفء.

 2-1-10منوذج(CRS- TWO- STAGE MODEL (CENTRALIZED MODEL
وفقاً للنموذج التقليدي لتحليل البيانات املغلفة عىل سبيل املثال معادلة ((charnes, cooper & Rhods, )1
) 1978فأن صافيى الدخل من االستثامرات وفائض النشاط التأمينى ُتثل مخرجات املرحلة وباقى املتغريات
(األصول الثابتة ،املرصوفات العمومية واألدارية ،عموالت وتكاليف االنتاج ،صايف األقساط املكتتبة ،أقساط
أعادة التأمني الوارد) لعدد  16رشكة تأمني هى مدخالت املرحلة
𝑠

Max ∑ ur yr0
𝑟=1

s.t
)(1

𝑚∑ ∑𝑠𝑟=1 uryrj −
𝑖=1 vixij ≤ 0, j = 1,2, … … . n,
𝑚

∑ vixio = 1
𝑟=1

ur≥0,r=1,2……..,s;vi≥0,i=1,2,……m

حيث املدخالت هى  xijو i=1,2,….m
حيث املخرجات هى  yrjوr=1,2,….s
ووفقا لكال من Liang, et al., 2008 (Cook, et al., 2014; )،فانه يوجد  7متغريات خاصة بشااركات التااأمني
ميكن تقسيمها اىل مرحلتني  Two stage processكام هو موضح ىف شكل رقم ()1
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DMU,j=1,2,…..n
Stage 2

فائض أو عجز النشاط التأمينيy1
صايف الدخل من االستثامراتy2

Stage 1

X1االصول الثابتة
مرصوفات عمومية وأداريةx2
عموالت وتكاليف األنتاجx3

صايف االقساط املكتتبةZ1
أقساط أعادة تأمني واردZ2
شكل  :1أداء رشكات التأمني عىل مرحلتني
املصدر :من اٍعداد الباحثني

يف املرحلة االوىل وتسمى مرحلة جنى االقساط  premium equationوتشمل األصول الثابتة واملصاروفات
العمومية واألدارية وعموالت وتكاليف األنتاج هى مدخالت لعدد 2من املخرجات (صايف األقساط
املكتتبة،أقساط أعادة التأمني الوارد) ويكون الهدف هو تخفيض التكاليف املستخدمة للوصول ايل كالً من
صايف األقساط املكتتبة وأقساط أعادة التأمني الوارد.
ىف املرحلة الثانية يتم اٍستخدام صاىف األقساط املكتتبة وأقساط أعادة التأمني الوارد .كمدخالت لتحقيق
األيرادات لرشكات التأمني واملتمثلة يف فائض أو عجز النشاط التأمينى وصاىف الدخل من االستثامرات فكام هو
موضح ىف شكل رقم ( )1يتم اعتبار كالً من فائض او عجز النشاط التأمينى وصايف الدخل من االستثامرات
كمخرجات للمتغريات الوسيطة (صايف األقساط املكتتبة ،أقساط أعادة التأمني الوارد) يتم تعظيمها للوصول
ايل مخرجات املرحلة الثانية وذلك باٍستخدام منوذج
 Centralized modelووفقا لهذا النموذج يتم حساب الكفاءة بشكل عام والكفاءة لكل مرحلة عىل حده
فوفقاً لدراسة ( )Cook, et al., 2014( )Liang, et al., 2008يتم تسمية املتغريات الوسيطة بالرموز Zdj
حيث d=1,2,…..D
وذلك لوحدات أتخاذ القرار محل الدراسة ولوحدات اتخاذ القرار يتم حساب الكفاءة للمرحلة األوىل ويرمز لها
بالرمز  e1jوللمرحلة الثانية بالرمز (charnes, cooper&rhods,1978) e2j
فوفقا لنموذج تحليل البيانات املغلفة يتم تعريف الكفاءة ىف كل مرحلة كام يىل:
𝐷

𝑚∑ e1j=∑𝑑=1 Wdzdj/
𝑖=1 vixij,
𝑠

e2j=∑𝑟=1 uryrj/ ∑𝑑𝑑=1 w~d zdj

)(2
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حيث
Vi,wd,w~d,ur

ففى  w~dمجموعها يساوى  wdويالحظ ان هااي أوزان موجبااة غااري معلومااة e10 * e20هااى نتيجااة لحاصاال
الرضب دراسة )(  )Cook, et al., 2014 Liang, et al., 2008),لتصبح
𝑚∑ ∑𝑠𝑟=1 uryr0/
𝑟=1 vixio

وبذلك ميكن حساب الكفاءة بشكل عام من املعادلة التالية:
)(3

𝑚∑ eocenrtalized=Max e10*e20=∑𝑠𝑟=1 uryr0/
𝑟=1 vixio
s.t
e1j≤ 1 and e2i≤ 1 and wd=w~ d

واملعادلة رقم ( )3ميكن تحويلها ايل الربنامج الخطى التايل:
eocenrtalized=Max∑𝑠𝑟=1 uryr0
s.t
𝐷∑ ∑𝑠𝑟=1 uryr0 −
𝑑=1 WDZDJ ≤ 0,J=1,2,……..n
)(4

𝑚∑ ∑𝑑𝑑=1 WDZDJ −
𝑖=1 vixij ≤ 0,J=1,2,……..n
𝑚

∑ vixij = 1, wd ≥ 0, d = 1,2, … . , D; Vi ≥ 0, i = 1,2, … . m; Ur ≥ 0, r
𝑖=1

= 1,2, … … s.

ومن خالل النموذج رقم ( )4ميكن الوصول اىل الكفاءة الكلية لكااال املاارحلتني وينااتج عاان هااذا النمااوذج حاال
وحيااد ويااتم الحصااول عااىل الكفاااءة ىف املرحلااة األوىل ماان خااالل  eo1,centralizedواملرحلااة الثانيااة ماان خااالل
eo2,cenralized
𝑑

𝑚∑ e0 1,centralized=∑𝑑=1 W ∗ DZD0/
𝑖=1 Vi ∗ XIO = W ∗ DZD0

و
)(5

𝑠

e0 2,centralized, =∑𝑟=1 Ur ∗ yro/ ∑𝑑𝑑=1 W ∗ DZD0

وعند تعظيم القيمة ىف منوذج ( )4نحصل عىل  e0 centralizedوهي ُتثل مؤرش الكفاءة الكلية وهو حاصل رضب مااؤرش
الكفاءة يف املرحلة األوىل مرضوبا يف مؤرش الكفاءة يف املرحلة الثانية كام ييل:
e0 centralized = e0 1,centralized × e0 2,centralized

ومن عيوب هذا النموذج أنه ال يحسب الوحدات املرجعية لوحاادات اتخاااذ القارار غااري الكفااؤة والتااي ميكاان
الحصول عليها ماان خااالل منااوذج  frontier projectionوالااذى يحسااب الوحاادات املرجعيااة حسااب معاادل
الكفاءة الكلية والذى سوف يتم االعتامد عليه ىف هذه الدراسة ملساعدة وحدات اتخاذ القارار غااري الكفااؤة يف
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الوصول ايل الكفاءة التامة والتي من خاللها ميكن الوصول ايل القدر املحقق من املخرجات يف ضوء القدر املتاح
من املدخالت.

Frontier projection 3-1-10
من عيوب النموذج السابق أنه ال يوفر بيانات عن الوحدات املرجعية للوحدات غري الكفؤة مام يصعب معااه
توجيه الوحدات غري الكفؤة اىل وحدات مرجعية ميكن األعتامد عليها لتصبح وحدات كفؤة لذلك قام كال ماان
) )Chen, et al., 2010بتطوير هذا النموذج لتحديد الوحدات املرجعية للوحدات غري الكفؤة ووفقا لنمااوذج
التوجه باملدخالت ميكن كتابة الصياغة الرياضية كام يىل:
~Min θ
S.T
𝑛

∑ ⅄jXij ≤ θ~Xi0 i = 1,2, … … . . n
𝑗=1
𝑛

∑ UjYrj ≥ Yr0 r = 1,2, … … . . s
𝑗=1
𝑛

∑ ⅄jZdj ≥ z~dj0 d = 1,2, … … . . D
𝑗=1
𝑛

∑ UjZdj ≤ z~dj0 d = 1,2, … … . . D
𝑗=1

Z~d0≥0,d=1,…..D
e..1≥ 0, j=1,…..n
Uj≥0 , j=1,…….n
θ≤1

وللحصول عىل تنبؤ جيد البد من تعظيم قيم املتغريات الوسيطة حيااث ال ميكاان الحصااول عليهااا ماان منااوذج
The Centralized Model
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Leader –Follower Model 4-1-10
وفقا لهذا النموذج يتم تقدير الكفاءة برشط تحديد أيا من املرحلتني تعد مرحلة قائدة واالخرى تابعة ويتحدد
ذلك حسب طبيعة كل نشاط وأهمية كل مرحلة وفقا لهذا النشاط فمثال ووفقا لنموذج التوجه باملدخالت ويف
حالة اختيار املرحلة االويل كقائد يتم تحديد الكفاءة للمرحلة االويل اوالً يف منوذج العوائد الثابتة كام يىل:
e01*= Max ∑𝐷𝑑=1 WdZd0
s.t
𝑚

𝐷

∑ WdZdj − ∑ ViXij ≤ 0 j = 1,2, … . n
𝑖=1

𝑑=1
𝑚

∑ ViXi0 = 1
𝑖=1

Wd≥0,d=1,2,…..D;Vi≥0, i=1,2,….m

ويف حالة الحصول عىل كفاءة املرحلة األوىل فااأن املرحلااة الثانيااة تعتاارب Wdاملتغاريات التااي تحقااق املعادلااة
* e01=e01ويكون منوذج الكفاءة للمرحلة الثانية وهي
𝑠

* e02*= Max (∑𝑟=1 UrYr0) / e01
s.t
𝑠
𝐷

∑ UrYri − ∑ WdZdj ≤ 0 j = 1,2, … . n
𝑑=1
𝑟=1
𝑚

𝐷

∑ WdZdj − ∑ ViXij ≤ 0 j = 1,2, … . n
𝑖=1

𝑑=1
𝑚

∑ ViXi0 = 1
𝑖=1
*1
𝐷∑
𝑑=1 WdZd0 = e0

Wd≥0,d=1,2,…..D;Vi≥0, i=1,2,….m;Ui≥0 r=1,2,….s
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يف هذا املبحث سوف يتم قياس الكفاءة النساابية لعاادد  16رشكااة تأمينااات عامااة ىف السااوق املصاارى خااالل
عام 2018/2017وذلك باٍستخدام كالً من األسلوب التقليدى لتحليل البيانات املغلفة وأسلوب تحلياال البيانااات
املغلفة عىل مرحلتني كام يىل:
وفقا لهذا األسلوب يتم قياس الكفاءة النسبية من خالل مرحلة واحدة لها عدد من املدخالت وعدد من
املخرجات حيث تتمثل مدخالت النموذج يف كالً من األصول الثابتة واملرصوفات العمومية واألدارية وعموالت
وتكاليف األنتاج وينتج عن هذه املدخالت كال من صايف األقساط املكتتبة وأقساط أعادة التأمني الصادر
وفائض أو عجز النشاط التأميني وصاىف الدخل من االستثامرات وتكون الصياغة الرياضية لهذا النموذج كام
يىل:
𝑗𝑈1𝑗𝑌1𝑗+𝑈2𝑗𝑌2𝑗+𝑈3𝑗𝑌3𝑗+𝑈4𝑗𝑌4
𝑖𝑉1𝑗𝑋1𝑗+𝑉2𝑗𝑋2𝑗+𝑉3𝑖𝑋3

=J=1,2…….16 Max θj
Subject to:

𝑈11𝑌11+𝑈21𝑦21+𝑈31𝑌31+𝑈41𝑌41

≤ 1

𝑉11𝑋11+𝑉21𝑋21+𝑉31𝑋311
𝑈12𝑌12+𝑈22𝑦22+𝑈33𝑌33+𝑈44𝑌44

≤ 1

𝑉12𝑋12+𝑉22𝑋22+𝑉32𝑋32

=SU1

==SU2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------≤ 1

𝑈116𝑌116+𝑈216𝑦216+𝑈316𝑌316+𝑈416𝑌416
𝑉116𝑋116+𝑉216𝑋216+𝑉316𝑋316

=SU16

حيث
X1األصول الثابتة

 X2املرصوفات العمومية واالدارية

X3عموالت وتكاليف األنتاج

 Y2أقساط أعادة التأمني الااوارد  Y3فااائض أو عجااز النشاااط التااأميني
Y1صايف األقساط املكتتبة
Y4صاىف الدخل ماان االسااتثامرات  Viاألوزان النسابية لعنااارص املاادخالت  Urاألوزان النساابية لعنااارص
املخرجات .r
وميكن تحديد مدخالت ومخرجات منوذج تحليل البيانات املغلفة التقلياادي لشااركات التأمينااات العامااة ماان
خالل الشكل التايل:
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املدخالت
INPUTS
التشغيل
Processing

-1االصول الثابتة
-2مرصوفات عمومية وادارية
-3عموالت وتكاليف االنتاج
-4صاىف االقساط املكتتبة
-5اقساط اعادة التأمني الوارد

املخرجات
OUT PUTs
-1فائض او عجز النشاط
التأمينى
-2صااااىف الااادخل مااان
االستثامرات

انشطة Dووظائف نظام
التأمينات العامة

شكل  :2مدخالت ومخرجات تحليل البيانات املغلفة التقليدى لرشكات التأمينات العامة
املصدر :من اٍعداد الباحثني

يهدف النموذج اىل تعظيم قيمة معامل الكفاءة  θjللرشكة  jبالنسبة لكل من الرشكات األخرى وتعتمد ا َلية
تقدير معامل الكفاءة للرشكة عىل قيمة مدخالت ومخرجات الرشكة بالنسبة للشاركات ذات الكفاءة التامة،
ويتميز منوذج مغلف البيانات كونه يقدم تحليال للحساسية (محمد ،عبد الحميد ،)2016 ،والذي ميكننا من
التوصل للقيم التي ميكن من خاللها زيادة كفاءة الرشكات ويعتمد تشغيل النموذج عىل مجموعة من
الخطوات والتى تبدأ اولها بعرض الوصف األحصاىئ ملتغريات النموذج لكل من الشاركات محل الدراسة والتي
يعكسها الجدول التاىل:

 1-1-11الوصف اإلحصاىئ ملدخالت ومخرجات النموذج
ميثل الجدول التايل الوصف األحصاىئ ملدخالت ومخرجات النموذج خالل عام 2018/2017
جدول  :1الوصف االحصاىئ ملتغريات منوذج  DEAالتقليدى لرشكات التأمينات العامة خالل عام (2018/2017بااللف جنيه)
Y4
125895.9
44524.5
9.87
313175.2
1293743

X1
X2
X3
Y1
Y2
Y3
Mean
40035.38 200826.3 104512.9 574301.9 109033.6 120888.2
Median
15942.5 98418.5
47681 255311.5 1512.5
59548
Relative importance %
3.13
15.74
8.19
45.02
8.54
9.47
Standard Deviation
62669.68 391537.8 201667 1249657 416881.8 234019.2
Range
214150 1637113 841062 5206940 1672127 975855

املصدر :من اٍعداد الباحثني اٍعتامداً عىل نتائج مخرجات برنامج DEA- Frontier

226

مجلة جامعة اإلسكندرية للعلوم اإلدارية © – املجلد ( - )57العدد الثالث – يوليو 2020

يعكس الجدول السابق قيم الوسط الحساىب والوسيط واالهمية النسبية واالنحراف املعيارى واملدى لعنارص
مدخالت ومتغريات النموذج وقد تراوحت األهمية النسبية بني  %3.13للمتغري  %15.74 ،X1للمتغري X2
ويالحظ ارتفاع قيم االنحراف املعيارى لعنارص املدخالت واملخرجات ويرجع ذلك لتنوع حجم الشاركات محل
الدراسة وفرتة تواجدها بالسوق بني رشكات كبرية ومتوسطة وصغرية الحجم.
ويالحظ تقارب األهمية النسبية لعنارص املدخالت مقارنة بعنارص املخرجات مام يؤكد اتباع مدخل التوجه
باملدخالت حيث أن احدى الدراسات (محمد ،عبدالحميد )2016 ،قد اعتمدت عىل مقارنة األهمية النسبية
لعنارص املدخالت واملخرجات لتحديد من خالله ما أذا كان سيتم االعتامد عىل التوجه باملدخالت أو التوجه
باملخرجات عند قياس الكفاءة النسبية للشاركات محل الدراسة ،ويف دراسة أخرى()Cook, et al., 2014
لتحديد أيا من املدخلني يتم االعتامد عليه يف قياس الكفاءة النسبية فقد توصلت الدراسة ايل أن أختيار أحد
املدخلني يخضع لهدف االدارة فأذا كان الهدف هو تخفيض املدخالت يكون مدخل التوجه باملدخالت هو
األكرث مناسبة أما اذا كان الهدف هو تعزيز أو تحسني املخرجات فان مدخل التوجه باملخرجات يكون هو
األفضل أما أذا كان هدف االدارة هو تحقيق الهدفني معا (تخفيض املدخالت أو تعزيز املخرجات) فمن
املناسب اٍستخدام مدخل ( SLACK based Measure )SBMوقد أوضحت الدراسة أن أختيار أحد املدخلني
سوف ينتج عنه نفس منحنى الكفاءة ىف ظل ثبات غلة الحجم (ثابتة أو متزايدة أو متاقصة) ،وبالنسبة
لرشكات التأمني من األيرس ملتخذ القرار أن يحاول التحكم يف عنارص املدخالت نحو تعظيم قيمة مخرجات
املنظمة وعىل الوجه األخر فانه من الصعب التحكم يف عنارص املخرجات والتي عىل األغلب يكون نتائجها يف
صالح نتائج أعامل املنظمة ،ووفقا ملا سبق يرى الباحثان أنه من األفضل تطبيق أسلوب تحليل مغلف البيانات
ذو التوجه باملدخالت .Input orientation

 2-1-11مصفوفة االرتباط بني عنارص املدخالت واملخرجات
يوضح الجدول التاىل مصفوفة االرتباط بني عنارص املدخالت واملخرجات للنمااوذج التقلياادى لتحلياال البيانااات
املغلفة لرشكات التأمينات العامة خالل عام  2018/2017كم ييل
جدول  :2معامالت االرتباط بني متغريات أسلوب ) (DEAلرشكات التأمينات العامة خالل عام 2018/2017
X1
X2
X3
Y1
Y2
Y3
Y4
X1
1
X2
0.532
1
X3
0.536
0.99
1
Y1
0.542
0.99
0.99
1
Y2
0.504
0.98
0.99
0.99
1
Y3
0.59
0.99
0.98
0.99
0.982
1
Y4
0.545
0.99
0.99
0.99
0.996
0.99
1
املصدر :من اٍعداد الباحثني اٍعتامداً عىل نتائج مخرجات برنامج DEA- Frontier

يشري الجدول السابق ايل وجود ارتباط طردى قوى بني املتغريات املكونة للمدخالت واملخرجات كل عىل حده
باستثناء العالقة بني ( )x1وكالمن ()y1, y2, Y3, Y4حيث كانت عالقة ارتباط متوسطة) )x1ووجود عالقة
227

د .محمد محمد السيد؛ د .منى حسن عبد الرحمن

إستخدام أسلوب تحليل البيانات املغلفة عىل مرحلتني.....

ارتباط طردى قوى بني باقي متغريات املدخالت وباقى متغريات املخرجات ،وتعترب زيادة قوة معامالت االرتباط
من معوقات اٍستخدام الكثري من النامذج الكمية مثل منوذج االنحدار مثال األ أنه يختلف الوضع يف مناذج
تحليل مغلف البيانات فكلام زادت معامالت االرتباط بني املتغريات كلام انخفضت معامالت االحالل بني
املتغريات وهو ما يسهل مهمة االدارة عىل محاولة خفض أحد عنارص املدخالت ،األمر الذى يرتتب عليه حدوث
انخفاض معنوى لباقي العنارص ،كام أن وجود ارتباط متوسط بني عنارص املدخالت مع نظائرها من املخرجات
يؤدى ايل عدم حدوث نفس التأثري مع ما يقابلها من عنارص املخرجات (محمد و عبدالحميد )2016 ،وتتمثل
الخطوة التالية ىف االنتقال ايل تقدير معامالت الكفاءة للرشكات محل الدراسة.

 3-1-11معامالت الكفاءة والرشكات املرجعية
تم اٍستخدام برنامج  (DEA) Frontierوهو برنامج متخصص يف تقدير معامالت الكفاءة اعتامدا ً عىل متغريات
النموذج والتي ُتثل كل من عنارص املدخالت واملخرجات ،وقد تم االعتامد عىل فرضية عوائد الحجم الثابتة
) ،(CRSكام تم االعتامد عىل مدخل ) (CCR-DEAذو التوجه املدخيل ،وهو املدخل التقليدي لنامذج
الربمجة الخطية ،والذي من خالله يتم تعظيم قيمة معامل الكفاءة من خالل تعظيم قيمة املخرجات أو تدنية
قيمة املدخالت ،ومن خالل التطبيق تم التوصل ايل النتائج التالية:
جدول  :3معامالت الكفاءة والرشكات املرجعية لرشكات التأمينات العامة محل الدراسة خالل عام 2018/2017
Input-Oriented
CRS 2018

0.041 dmu14

0.201
0.544
0.203
0.227
0.140

0.283 dmu16

0.604 dmu14

0.313 dmu16

0.047 dmu14

0.979 dmu16

0.452 dmu13

dmu9
dmu16
dmu9
dmu9
dmu9

0.261 dmu16
0.010 dmu13

0.071 dmu15
0.168 dmu9

0.028 dmu14
0.057 dmu7

dmu1
dmu1
dmu1
dmu1
dmu1
dmu1
dmu7
dmu8
dmu9
dmu10
dmu1
dmu1
dmu13
dmu14
dmu15
dmu16

Benchmarks
1.000
0.006
0.030
0.009
0.011
0.014
1.000
1.000
1.000
1.000
0.003
0.001
1.000
1.000
1.000
1.000

RTS
Constant
Decreasing
Increasing
Increasing
Increasing
Decreasing
Constant
Constant
Constant
Constant
Increasing
Increasing
Constant
Constant
Constant
Constant

Sl
1.000
1.094
0.574
0.572
0.238
1.585
1.000
1.000
1.000
1.000
0.362
0.277
1.000
1.000
1.000
1.000

Efficiency

1.00000
0.52899
0.87521
0.86427
0.75489
0.93908
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
0.53686
0.89159
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000

DMU No. DMU Name

1 dmu1
2 dmu2
3 dmu3
4 dmu4
5 dmu5
6 dmu6
7 dmu7
8 dmu8
9 dmu9
10 dmu10
11 dmu11
12 dmu12
13 dmu13
14 dmu14
15 dmu15
16 dmu16

املصدر :من اٍعداد الباحثني اٍعتامدا ً عىل نتائج مخرجات برنامج DEA- Frontier

يوضح الجدول السابق النتائج التطبيقية لنموذج ) (CCR-DEAذو التوجه املدخيل ،ويعكس الجدول تحقيق
تسعة رشكات معامل الكفاءة التامة بنسبة  %56.25من اجاميل الشاركات محل الدراسة ،وهو ما يشري ايل
كفاءة هذه الرشكات يف استغالل املدخالت ألنتاج أكرب حجم ممكن من املخرجات ،وحسب النموذج ذو
التوجه املدخيل فأن هذه الرشكات تسعى نحو تدنية املدخالت لتحقيق نفس القدر من املخرجات ،وحصلت
الرشكة رقم  )dmu6( 6عىل معامل كفاءة  0.939وليك تحقق الرشكة معامل كفاءة تامة فقد أوىص النموذج
برضورة االقتداء مبدخالت ومخرجات الشاركات رقم ( )16 ,13 ,9 ,1مبعامالت أحالل (0.979, 0.452, 0.140,
) 0.014عىل الرتتيب وحصلت الرشكة رقم  )dmu12(12عىل معامل كفاءة  0 . 891وليك تحقق الرشكة معامل
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كفاءة تامة فقد أويص النموذج بضارورة االقتداء مبدخالت ومخرجات الشاركات رقم ( )14,13 ,9 ,7,1مبعامالت
أحالل ( )0.041, 0.010, 0.168, 0.057, 0.001عىل الرتتيب.
وحصلت الرشكة رقم  )dmu3(3عىل معامل كفاءة  0.875وليك تحقق الرشكة معامل كفاءة تامة فقد أوىص
النموذج برضورة االقتداء مبدخالت ومخرجات الرشكات رقم ( )16 ,1مبعامالت أحالل ( )0.544 , 0.030عىل
الرتتيب ،وحصلت الرشكة رقم  )dmu4(4عىل معامل كفاءة  0.864وليك تحقق الشاركة معامل كفاءة تامة
فقد أوىص النموذج بضارورة االقتداء مبدخالت ومخرجات الشاركات رقم ( )16 ,14 ,9 ,1مبعامالت
إحالل( )0.313, 0.047, 0.203, 0.009عىل الرتتيب وحصلت الشاركة رقم  )dmu5(5عىل معامل كفاءة
0.754وليك تحقق الرشكة معامل كفاءة تامة فقد أوىص النموذج بضارورة االقتداء مبدخالت ومخرجات
الرشكات رقم ( )9 ,1مبعامالت أحالل) )0.277, 0.011عىل الرتتيب وحصلت الشاركة رقم  )dmu11(11عىل
معامل كفاءة  0 .563وليك تحقق الرشكة معامل كفاءة تامة فقد أوىص النموذج بضارورة االقتداء مبدخالت
ومخرجات الشاركات رقم ( )16,1,14 ,1مبعامالت إحالل)  )0.003, 0.028 , 0.071,0.261عىل الرتتيب .وحصلت
الشاركة رقم  )dmu2(2عىل معامل كفاءة  0 . 528ولىك تحقق الشاركة معامل كفاءة تامة فقد أوصاى
النموذج بضارورة االقتداء مبدخالت ومخرجات الشاركات رقام ( )16 ,14 ,9 ,1مبعاامالت إحالل (0.238,
) 0.604, 0.201, 0.0006عىل الرتتيب.

 4-1-11تقدير قيم معامالت الكفاءة الفائقة أو العظمى
ميكن من خالل برنامج  DEA-Frontierتقدير قاايم معااامالت الكفاااءة الفائقااة أو العظمااى للرشااكات تامااة
الكفاءة وذلك من خالل الشكل التايل:
Super Efficiency 2018/2017
437
278

272
124

219

170

113

dmu10 dmu13 dmu14 dmu15 dmu16

dmu9

212
101

dmu8

dmu7

dmu1

شكل  : 3معامالت الكفاءة الفائقة (العظمى) للرشكات ذات الكفاءة التامة بسوق التأمينات العامة خالل عام 2018/2017
املصدر :من اٍعداد الباحثني اٍعتامداً عىل نتائج مخرجات برنامج DEA- Frontier

يتضح من الشكل السابق أن معامل الكفاءة الفائقة للشاركة رقم  10بلغ  %437والشاركة رقم  13بلغ %278
فهام ميثالن أكرث الرشكات العاملة بسوق التأمينات العامة كفاءة من حيث اٍستخدام املدخالت لتعظيم قيمة
املخرجات ،فهاتان الرشكتان قد حققتا مخرجات تفوق القيمة املتوقعة بالنسبة لشاركات السوق مبعدالت
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 %337و %178ويليهام ىف الرتتيب الشاركات رقم ( )7 ,9 ,15 ,14 ,1 ,8 ,16مبعامالت (%101, %113, %124,
) %170, %212, %219, %272عىل الرتتيب.

 5-1-11الطاقة غري املستغلة لكل من املدخالت واملخرجات Input& output Slacks
ويوضح الجدول التايل الطاقة غري املستغلة لكل من املدخالت واملخرجات لكل من الشاركات ذات معامالت
الكفاءة غري التامة
جدول  :4الطاقة غري املستغلة لكل من الرشكات غري تامة الكفاءة بسوق التأمينات العامة خالل عام ( 2018/2017بااللف جنيه)
Input Slacks

Output Slacks

عموالت
وتكاليف
األنتاج

صاىف الدخل
من
االستثامرات

فائض او عجز
النشاط التأمينى

أقساط أعادة
التأمني الوارد

صايف األقساط
املكتتبة

مرصوفات
عمومية
وأدارية

األصول الثابتة

DMU
Name

0.0

0.0

3718.32493

0.0

0.0

0.0

8351.99651

dmu2

0.0

10120.19838

43583.83890

106527.78601

0.0

0.0

11848.36729

dmu3

0.0

0.0

13829.12920

0.0

0.0

0.0

11706.63553

dmu4

0.0

8424.92311

0.0

68666.41251

30619.29969

0.0

2253.93363

dmu5

0.0

0.00000

0.0

50826.58167

0.0

0.0

86799.67106

dmu6

0.0

17172.75164

0.0

0.0

0.0

0.0

12537.37635

dmu11

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8277.90923

dmu12

املصدر :من اٍعداد الباحثني اٍعتامداً عىل نتائج مخرجات برنامج DEA- Frontier

من الجدول السابق يتضح أن الرشكة رقم  )dmu2(2ميكنها تحقيق نفس معامل الكفاءة والذي بلغ 0.528
باٍستخدام كميات أقل من املدخالت حيث لديها طاقة غري مستغلة لعنرص األصول الثابتة والتي بلغت 8.351
مليون جنيه ومن ناحية أخرى ميكن تخفيض كمية املخرجات ألقساط أعادة التأمني الوارد بتخفيض قدره
 3.718مليون جنيه عىل الرتتيب مع ثبات كمية املدخالت ويظل معامل الكفاءة للرشكة كام هو لن يتغري ،أما
الرشكة رقم  )dmu3(3ميكنها تحقيق نفس معدل الكفاءة والذي بلغ  0.875باٍستخدام كميات أقل من
املدخالت حيث لديها طاقة غري مستغلة لعنرص االصول الثابتة والتى بلغت  11.848مليون جنيه أو تخفيض
كمية املخرجات (صايف األقساط املكتتبة ،أقساط أعادة التأمني الوارد ،فائض النشاط التأمينى بتخفيض مقداره
( )10.120,43.583,106.527عىل الرتتيب.
أيضا ميكن للرشكة رقم  )dmu4( 4ميكنها تحقيق نفس معامل الكفاءة والذي بلغ  0.86باٍستخدام كميات أقل
من املدخالت حيث لديها طاقة غري مستغلة لعنصار األصول الثابتة والتي بلغت  11.706مليون جنيه أو
تخفيض كمية املخرجات واملتمثلة ىف أقساط أعادة التأمني الوارد بتخفيض قدره  13.829مليون جنيه ولن
يتأثر معامل الكفاءة ،الرشكة رقم  )dmu5(5ميكنها تحقيق نفس معامل الكفاءة والذي بلغ  0.754باٍستخدام
كميات أقل من املدخالت حيث لديها طاقة غري مستغلة لكالً من (األصول الثابتة ،مرصوفات عمومية وأدارية)
بتخفيض مقداره( )30.619, 2.253مليون جنيه عىل الرتتيب أو تخفيض كمية املخرجات لكال من(صاىف
االقساط املكتتبة ،فائض النشاط التأمينى) بتخفيض قدره ( )8.424, 68.666مليون جنيه عىل الرتتيب.
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كذلك الرشكة رقم  )dmu6(6ميكنها تحقيق نفس معامل الكفاءة والذى بلغ 0.939باٍستخدام كميات اقل من
املدخالت حيث لديها طاقه غري مستغلة لعنصار االصول الثابتة والتى بلغت  86.79مليون جنيه جنيه أو
تخفيض كمية املخرجات واملتمثلة ىف صاىف االقساط املكتتبة بتخفيض قدره  50.826مليون جنيه ولن يتأثر
معامل الكفاءة ،الرشكة رقم  )dmu11( 11ميكنها تحقيق نفس معامل الكفاءة والذي بلغ  0.536باٍستخدام
كميات أقل من املدخالت حيث لديها طاقة غري مستغلة لعنصار األصول الثابتة والتي بلغت  12.53مليون
جنيه أو تخفيض كمية املخرجات واملتمثلة ىف فائض النشاط التامينى بتخفيض قدره  17.17مليون جنيه ولن
يتأثر معامل الكفاءة.
أخريا ً الرشكة رقم  )dmu12( 12ميكنها تحقيق نفس معامل الكفاءة والذي بلغ  0.891باٍستخدام كميات أقل
من املدخالت حيث لديها طاقة غري مستغلة لعنرص األصول الثابتة والتي بلغت  8.277مليون جنيه ولن يتأثر
معامل الكفاءة.

 6-1-11الكميات املستهدفة من املدخالت واملخرجات ))Efficient Input &Output Target
يوضح الجدول التايل الكميات املسااتهدفة ماان املاادخالت واملخرجااات لرشااكات التأمينااات العامااة خااالل عااام
 2018/2017كام ييل:
جدول  :5الكميات املستهدفة من املدخالت واملخرجات لرشكات التامينات العامة غري تامة الكفاءة
خالل عام )%(2018/2017
Efficient Output Target
صايف الدخل من
االستثامرات

فائض او عجز
النشاط التأميني

أقساط أعادة
التأمني الوارد

0
0
0
0
0
0
0

0
1.12
0
0.51
0
0.87
0

0.59
0.846
12.95
0
0
0
0

صايف
األقساط
املكتتبة
0
0.54
0
0.97
0.13
0
0

Efficient Input Target
عموالت
مرصوفات
وتكاليف
عمومية
األنتاج
وأدارية
-0.42
-0.48
-0.13
-0.13
-0.14
-0.14
-0.25
-0.61
-0.07
-0.07
-0.47
-0.47
-0.11
-0.11

األصول
الثابتة

DMU
Name

-0.62
-0.62
-0.75
-0.5
-0.93
-0.94
-0.43

dmu2
dmu3
dmu4
dmu5
dmu6
dmu11
dmu12

املصدر :من اٍعداد الباحثني اٍعتامداً عىل نتائج مخرجات برنامج DEA- Frontier

يتضح من الجدول السابق أن الرشكة رقم )dmu2(2البد وأن تحاول تدنية حجم مدخالتها املتمثلة يف (األصول
الثابتة ،عموالت وتكاليف األنتاج ،مصاروفات عمومية وأدارية) مبعدالت ( )%48, %42, %62عىل الرتتيب
ومحاولة زيادة كمية املخرجات املتمثلة يف أقساط أعادة التأمني الوارد مبعدل %59وذلك لتحقيق معامل
الكفاءة التامة أما الرشكة رقم  )dmu3(3البد وان تحاول تدنية حجم مدخالتها املتمثلة يف (األصول الثابتة،
عموالت وتكاليف األنتاج ،مرصوفات عمومية وأدارية) مبعدالت ( )%13, %13, %62عىل الرتتيب ومحاولة
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زيادة كمية املخرجات املتمثلة يف (صاىف األقساط املكتتبة ،أقساط اعادة التأمني الوارد ،فائض النشاط التأمينى)
مبعدالت ( )%112, % 84.6, %54وذلك لتحقيق معامل الكفاءة التامة.
كذلك الرشكة رقم  )dmu4(4البد وأن تحاول تدنية حجم مدخالتها املتمثلة ىف (األصول الثابتة ،عموالت
وتكاليف األنتاج ،مرصوفات عمومية وأدارية) مبعدالت ( )%14, %14, %75عىل الرتتيب ومحاولة زيادة كمية
املخرجات املتمثلة ىف أقساط أعادة التأمني الوارد مبعدل %1295وذلك لتحقيق معامل الكفاءة التامة ،الشاركة
رقم  )dmu5(5البد وأن تحاول تدنية حجم مدخالتها املتمثلة ىف (األصول الثابتة ،عموالت وتكاليف األنتاج،
مرصوفات عمومية وادارية) مبعدالت ( )%61, %25, %5عىل الرتتيب ومحاولة زيادة كمية املخرجات املتمثلة
ىف فائض النشاط التأمينى مبعدل %51وذلك لتحقيق معامل الكفاءة التامة.
الرشكة رقم  )dmu6(6البد وان تحاول تدنية حجم مدخالتها املتمثلة ىف (األصول الثابتة ،عموالت وتكاليف
االنتاج ،مرصوفات عمومية وأدارية) مبعدالت ( )%7, %7, %93عىل الرتتيب ومحاولة زيادة كمية املخرجات
املتمثلة ىف صاىف األقساط املكتتبة مبعدل %13وذلك لتحقيق معامل الكفاءة التامة ،الشاركة رقم )dmu11(11
البد وان تحاول تدنية حجم مدخالتها املتمثلة ىف (األصول الثابتة ,عموالت وتكاليف األنتاج ،مصاروفات
عمومية وأدارية) مبعدالت ( )%47, %47, %94عىل الرتتيب ومحاولة زيادة كمية املخرجات املتمثلة ىف فائض
النشاط التأميني مبعدل %87وذلك لتحقيق معامل الكفاءة التامة ،الشاركة رقم  )dmu12(12البد وأن تحاول
تدنية حجم مدخالتها املتمثلة ىف (األصول الثابتة ،عموالت وتكاليف االنتاج ،مصاروفات عمومية وأدارية)
مبعدالت ( )%11, %11, %43عىل الرتتيب وذلك لتحقيق معامل الكفاءة التامة.

وفقا لهذا األسلوب يتم تقدير الكفاءة النسبية للرشكات محل الدراسة عىل مرحلتني حيث ميكن النظر ايل
العملية االنتاجية لرشكات التأمني أنها تتم عىل مرحلتني االويل هي مرحلة تحقيق األقساط والثانية هي مرحلة
تحقيق االيرادات ولكل مرحلة مجموعة من املدخالت واملخرجات ويعتمد اسلوب تحليل البيانات املغلفة عىل
مرحلتني  TWO-Stage DEAعىل أن مخرجات املرحلة االويل هي مدخالت املرحلة الثانية وميكن تسميتها
باملتغريات الوسيطة  Intermediate variablesوالتي يتم تشغيلها للوصول ايل مخرجات املرحلة الثانية.
وتنقسم مناذج تحليل البيانات املغلفة اىل أربعة مناذج هى VRS-Two stage, centralized model,
 frontier projection, Leader–Follower Modelوقد تم عرض الصياغة الرياضية لكل منوذج ىف املبحث
الثان من هذه الدراسة ،ويتميز هذا االسلوب بتقدير معامل الكفاءة الكلية لكل مرحلة عىل حدة وبشكل عام
وتحديد الوحدات املرجعية للشاركات غري تامة الكفاءة وذلك من خالل كالًمنcentralized model ،
 frontier projectionوالذى سوف يتم استخدامهام لشاركات التأمينات العامة محل الدراسة خالل عام
 2018/2017 ،2017/2016من خالل الخطوات التالية:
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 1-2-11تقدير الكفاءة النسبية باٍستخدام  ،Centralized modelلشاركات التأمينات العامة خالل
عام2018/2017
يعتمد هذا النموذج ىف تقدير معامل الكفاءة الكلية ومعامل الكفاءة لكل مرحلة عىل حده أاعتامدا ً عىل
مدخل عوائد الحجم الثابتة ) (CRSوذلك من خالل اعتبار كالً من األصول الثابتة  X1وعموالت وتكاليف
األنتاج  X2واملرصوفات العمومية واألدارية  X3مدخالت املرحلة االوىل وتتمثل مخرجاتها يف صايف األقساط
املكتتبة  Z1أقساط أعادة التأمني الوارد  Z2والتي بدورها ُتثل مدخالت (او متغريات وسيطة) للمرحلة الثانية
والتي تشتمل عىل فائض أو عجز النشاط التأمينى  Y1وصايف الدخل من االستثامرات  Y2كمخرجات للمرحلة،
وباٍستخدام برنامج  DEA-Forntierلتقدير معامالت الكفاءة النسبية لكل مرحلة وبشكل عام للرشكات محل
الدراسةلعام  2018/2017ومن خالل اٍستخدام  centralized modelتم الحصول عىل النتائج التالية كام يف
الجدول التايل:
جدول  :6الكفاءة الكلية ولكل مرحلة باٍستخدام  centralized modelلرشكات التأمينات العامة خالل عام 2018/2017
Stage 2

eo 2,centralized
0.44006
0.34857
1
0.63315
0.86335
0.81247
0.63508
0.5721
0.66571
0.43204
0.55355
0.52737
1
0.17139
0.58882
0.91836

2017/2018
Stage 1

1,centralized

eo

1
0.42457
0.44107
0.51801
0.37955
0.55049
0.65134
1
0.67925
1
0.49472
0.63596
0.75912
1
1
1

RANK
8
16
7
12
13
6
10
4
5
9
14
11
2
15
3
1

Centralized Efficiency
centralized

eo

0.44006
0.14799
0.44107
0.32798
0.32768
0.44726
0.41365
0.5721
0.45219
0.43204
0.27385
0.33539
0.75912
0.17139
0.58882
0.91836

DMU Name
dmu1
dmu2
dmu3
dmu4
dmu5
dmu6
dmu7
dmu8
dmu9
dmu10
dmu11
dmu12
dmu13
dmu14
dmu15
dmu16

املصدر :من اٍعداد الباحثني اٍعتامداً عىل نتائج مخرجات برنامج DEA- Frontier

يعكس الجدول السابق معامل الكفاء للمرحلة االوىل  eo1,centralizeومعامل كفاءة املرحلة الثانيااة eo 2,centralizd
ومعامل الكفاءة الكلية  eo centralizedلرشكات التأمينات العامة خالل عام . 2018/2017
وبالنسبة لعام  2018/2017نجد أن ستة رشكات فقط قد حققت معامل الكفاءة التامة وهي الشاركات رقم
( )16 , 15, 14, 10 , 8 ,1وذلك يف املرحلة األوىل مام يؤكد كفاءة هذه الشاركات يف استغالل مدخالتها لتحقيق
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القدر املحقق من املخرجات مام يعني كفاءة الرشكات يف استغالل مدخالتها لتحقيق األقساط ،وباقي الرشكات
قد حققت معامالت كفاءة غري تامة بحد أعىل ( 0.759الرشكة رقم ( 0.379 ، )13الرشكة رقم  )5مام يدل عىل
عدم كفاءة هذه الرشكات يف استغالل مدخالتها لتحقيق االقساط.
ويف املرحلة الثانية توجد رشكتان فقط قد حققتا معامل الكفاءة التامة (الشاركة رقم  )13 ،3مام يدل عىل
كفاءة هذه الرشكات يف استغالل مدخالتها يف تحقيق القدر املحقق من االيرادات ،وباقى الرشكات قد حققت
معامالت كفاءة غري تامة بحد أعىل ( 0.918الرشكة رقم  0.171 ، )16كحد أدن (الرشكة رقم  )14مام يدل عىل
عدم كفاءة هذه الرشكات يف استغالل مدخالتها لتحقيق االيرادات سواء فائض النشاط التأمينى أو صايف الدخل
من االستثامرات.
وبالنسبة ملعامل الكفاءة الكلية لكال املرحلتني بشكل عام نجد أنه مل تصل أي من الرشكات ايل معامل الكفاءة
التامة وأنه توجد رشكة واحدة فقط قد اقرتبت من الكفاءة التامة وهى الرشكة رقم  16مبعامل كفاءة 0.918
ويالحظ أن هذه الرشكة قد حققت الكفاءة التامة ىف املرحلة االوىل (مرحلة تحقيق األقساط) واقرتبت من
معامل الكفاءة ىف املرحلة الثانية (مرحلة تحقيق األيرادات) مام يؤكد أنه لىك تحقق الشاركة أو تقرتب من
معامل الكفاءة التامة البد أن تحقق أو تقرتب من الكفاءة التامة ىف كالً من املرحلتني ،وباقى الشاركات قد
حققا معامالت كفاءة غري تامة بحد أعىل  0.759للرشكة رقم  13وحد ادن  0.147للرشكة رقم .2
ويالحظ أن بعض الرشكات التى حققت معامل الكفاءة التامة ب ٍاستخدام األسلوب التقليدي Standard DEA
قد حققت معامالت كفاءة منخفضة من خالل منوذج  Centralized modelمثل الشاركات رقم (1, 7, 8, 9,
) 10, 14, 150مبعامالت ( )0.588, 0.171, 0.43, 0.452, 0.572, 0.413, 0.440عىل الرتتيب وهذا يعني أن
األسلوب التقليدى ال يقيس بعض من رشكات التأمني غري الكفؤة ،فالشاركات رقم ()15 ,14 , 8 , 7 ,1كانت
كفؤة ىف املرحلة االوىل وغري كفؤة ىف املرحلة الثانية مام يدل عىل أن هذه الشاركات ال تحسن اٍستخدام
مدخالت املرحلة الثانية لتوليد االيرادات املحققة سواء فائض النشاط التأميني أو صايف الدخل من
االستثامرات ،كام ان الرشكة رقم  13كانت كفؤة ىف املرحلة الثانية وغري كفؤة يف املرحلة األوىل ،أما الرشكة رقم
 9كانت غري كفؤة يف كال املرحلتني  ،وأخريا ً الشاركة رقم  16كانت كفؤة يف املرحلة األوىل واقرتبت من الكفاءة
التامة يف املرحلة الثانية ( )0.918حيث احتلت الرتتيب رقم  1حسب منوذج  . Centralized modelمام يؤكد
صحة الفرض األول من فروض الدراسة .
ويتضح مام سبق أن تقدير الكفاءة النسبية لرشكات التأمينات العامة عىل مرحلتني يساعد متخذ القرار يف
تحديد الكفاءة يف كل مرحلة وتحديد أيا من املرحلتني كفء أو غري كفء مام يتيح فرصة أكرب لتحديد مواطن
عدم الكفاءة ىف كل مرحلة والوصول ايل الكفاءة التامة مام يؤكد صحة الفرض األول وهو عدم كفاية األسلوب
التقليدى لتحليل البيانات املغلفة يف الحكم عىل كفاءة رشكات التأمني.
ووفقا لنموذج  centralized modelفقد تم تقدير معامالت الكفاءة الكلية لكال املرحلتني خالل عام
 2018/2017وقد تبني عدم تحقيق أية رشكة ملعامل الكفاءة التامة بشكل عام خالل العام مام يعنى حاجة
تلك الشاركات ايل تحديد الوحدات املرجعية للشاركات ذات الكفاءة غري التامة للوصول ايل الكفاءة
التامة،ويالحظ أن منوذج  centralized modelال يقوم بتوفري الوحدات املرجعية للرشكات غري تامة الكفاءة
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ولذا سوف نعتمد عىل منوذج  frontier projectionلتقدير الوحدات املرجعية للشاركات غري تامة الكفاءة
كام ييل:

 2-2-11الوحدات املرجعية لرشكات التأمينات العامة غري تامة الكفاءة خالل عام 2018/2017
يوضح الجدول التايل الوحدات املرجعية لرشكات التأمينات العامة خالل عام 2018/2017
جدول  :7الوحدات املرجعية لرشكات التأمينات العامة خالل عام 2018/2017
Input-Oriented
Overall Efficiency
DMU No. DMU Name Efficiency 2018 Benchmarks

1.087 dmu15

dmu14
dmu14
dmu14
dmu14
dmu14
dmu14
dmu14
dmu14
dmu14
dmu10
dmu14
dmu14

0.147 dmu14

0.024 dmu8
0.510 dmu15
0.179 dmu8

0.321 dmu15

0.162 dmu15
0.084 dmu15
0.029 dmu16

0.177 dmu15

0.087 dmu10 0.656 dmu16

dmu1
dmu1
dmu1
dmu1
dmu1
dmu1
dmu1
dmu8
dmu1
dmu8
dmu1
dmu1
dmu14
dmu1
dmu1
dmu1

5.536
0.293
0.216
0.245
0.155
0.511
0.475
0.020
0.401
0.432
0.042
0.101

0.059
0.003
0.003
0.002
0.002
0.004
0.004
0.055
0.004
0.000
0.001
0.001
0.119
0.001
0.002
0.002

0.44006
0.14799
0.44107
0.32798
0.32768
0.44726
0.41365
0.57210
0.45219
0.43204
0.27385
0.33539
0.75912
0.17139
0.58882
0.91836

1 dmu1
2 dmu2
3 dmu3
4 dmu4
5 dmu5
6 dmu6
7 dmu7
8 dmu8
9 dmu9
10 dmu10
11 dmu11
12 dmu12
13 dmu13
14 dmu14
15 dmu15
16 dmu16

املصدر :من اٍعداد الباحثني اٍعتامداً عىل نتائج مخرجات برنامج DEA- Frontier

يعكس الجدول السابق السابق الوحدات املرجعية للرشكات ومعامالت األحالل حيث ميكن للشاركة رقم 16
(معامل كفاءة  )0.918تحقيق الكفاءة التامة مبعامل أحالل قدره  0.002مضاروبا يف مدخالت ومخرجات
الرشكة رقم ( )1باالضافة ايل  0.179مضاروبا يف مدخالت ومخرجات الشاركة رقم  8وباألضافة اىل 0.087
مضاروبا يف مدخالت ومخرجات الرشكة رقم  10وأضافة  0.656مرضوبا يف مدخالت ومخرجات الرشكة رقم 15
وهكذا لباقي الرشكات .
وللوصول اىل تحقيق الكفاءة التامة يوفر النموذج التحسن املطلوب ىف قيم املتغريات الوسيطة كام يف الجدول
التايل:
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جدول  :8التحسن املطلوب يف املتغريات الوسيطة للرشكات غري تامة الكفاءة خالل عام 2018/2017
Optimal
أقساط أعادة التأمني الوارد) (±
-0.94
-0.22
0
2.48
-0.86
-0.68
2.71
-0.95
1346
0.63
-0.58
0.42
24.98
10.29
15.88
5174

صايف األقساط املكتتبة)(±
-0.34
-0.66
0
-0.4
0.26
-0.13
-0.39
0.56
-0.37
-0.57
-0.44
-0.49
0
-0.84
-0.45
-0.16

DMU Name
dmu1
dmu2
dmu3
dmu4
dmu5
dmu6
dmu7
dmu8
dmu9
dmu10
dmu11
dmu12
dmu13
dmu14
dmu15
dmu16

املصدر :من اٍعداد الباحثني اٍعتامداً عىل نتائج مخرجات برنامج DEA- Frontier

يعكس الجدول السابق نسب التحسن املطلوب يف املتغريات الوسيطة للشاركات غري تامة الكفاءة والتي يف
حالة تعظيمها تحقق الرشكات الكفاءة التامة فمثال بالنسبة للرشكة رقم ( )8يجب عىل الشاركة زيادة صايف
األقساط املكتتبة مبقدار  %56وتخفيض أقساط أعادة التأمني الوارد بنسبة  %95وذلك لتحقيق الكفاءة التامة
وهكذا بالنسبة لباقي الرشكات كام هو موضح بالجدول .

يتمثل الغرض من هذه املقارنة اثبات صحة الفرض الثاين والثالث حيث ينص الفرض الثاين عىل انه ال توجد
فروق ذات داللة احصائية بني الرشكات محل الدراسة ىف اٍستخدام اسلوب تحليل البيانات املغلفة عىل مرحلتني
عند قياس الكفاءة األنتاجية لرشكات التأمينات العامة يف السوق املرصي.
وألثبات صحة الفرض الثاين يتم اٍستخدام اختبار مان وتنى  Mann-Whitney Testوذلك الثبات صحة فروض
البحث وميكن اختبار الفرض الثاين كام ييل:
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جدول :9نتائج اختبار  Mann-Whitneyللمقارنة بني معامالت الكفاءة للمرحلة األوىل والثانية لرشكات التأمينات العامة خالل
عام 2018/ 2017
Ranks
Asymp. Sig.
)(2-tailed
.342

Z

Sum of Ranks

-.950-

289.00
239.00

Mean
Rank
18.06
14.94

N

stage

16
16
32

stage1 2018
stage2 2018
Total

Two stage 2018

املصدر :من اٍعداد الباحثني اٍعتامدا ً عىل نتائج مخرجات برنامج Spss

ومام سبق ووفقا ملعنوية االختبار يتتضح عدم وجود فروق معنوية بني املرحلة األوىل والثانية ملعامالت
الكفاءة لرشكات التأمينات العامة ومتوسط رتب الكفاءة يف املرحلة األاوىل أكرب من املرحلة الثانية مام يدل
عىل أن الرشكات يف املرحلةاألوىل تحسن استغالل مدخالتها لتعظيم قيمة مخرجاتها خالل عام .2018/2017
الفرض الثالث :توجد فروق ذات داللة أحصائية بني كااال ماان األساالوب التقلياادي وأساالوب تحلياال البيانااات
املغلفة عىل مرحلتني عند قياس الكفاءة األنتاجية لرشكات التأمينات العامة ىف السوق املرصي.
والختبار هذا الفرض تم اٍستخدام اختبار  Mann-Whitney Testوكانت النتائج كام ييل:
جدول  :10نتائج اختبار  Mann-Whitneyللمقارنة بني معامالت الكفاءة الكلية وفقا لألسلوب التقليدى واسلوب تحليل
البيانات املغلفة عىل مرحلتني لرشكات التأمينات العامة خالل عام 2018/ 2017
Ranks
Asymp. Sig.
)(2-tailed
.000

Z
-4.154-

Sum of
Ranks
373.00
155.00

Mean Rank

N

group

23.31
9.69

16
16
32

standard DEA 2018
efficiency two stage 2018
Total

Efficiency 2017

املصدر :من اٍعداد الباحثني اٍعتامدا ً عىل نتائج مخرجات برنامج Spss

ومام سبق يتضح وجود فروق معنوية بني األسلوب التقليدي وأسلوب تحليل مغلف البيانات عىل مرحلتني
خالل عام  2018/2017ومتوسط الرتب لالسلوب التقليدى اأعىل من متوسط الرتب لتحليل مغلف البيانات
عىل مرحلتني ويرجع ذلك لوجود تسعة رشكات ذات معامالت كفاءة تامة ىف االسلوب التقليدى مقارنة بعدم
وجود اى رشكة حققت معامل الكفاءة التامة بشكل عام خالل  2018/2017مام يؤكد صحة الفرض الثالث.
12

 قياس الكفاءة األنتاجية لرشكات التأمينات العامة عىل مرحلة واحدة يعد غري كافياً للحكم عىل كفاءةالرشكة سواء ىف مرحلة تحقيق األقساط أو تحقيق األيرادات.
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أن تقسيم مرحلة األنتاج يف رشكات التأمني اىل مرحلتني يساهم يف قياس الكفاءة بشكل أكرث دقة لتحديد
الرشكات الكفء وغري الكفؤة ىف كل مرحلة عىل حدة.
قياس الكفاءة يف كل مرحلة عىل حدة يساعد ىف تحديد معامل الكفاءة بشكل عام وتحديد الوحدات
املرجعية للرشكات غري الكفؤة للوصول اىل مرحلة الكفاءة التامة.
بلغت نسبة الرشكات التى حققت الكفاءة باٍستخدام أسلوب تحليل البيانات املغلفة التقليدى %56.25
من الرشكات خالل عام .2018/2017
وفقاً لنموذج تحليل البيانات املغلفة عىل مرحلتني فقد حققت ست رشكات فقط معامل الكفاءة التامة
خالل عام  2018/2017وذلك يف املرحلة االوىل.
بلغ عدد الرشكات التي حققت الكفاءة التامة ىف املرحلة الثانية رشكتان خالل عام .2018/2017
وفقاً لنموذج تحليل البيانات املغلفة عىل مرحلتني مل تحقق اية رشكة معامل الكفاءة التامة بشكل عام
خالل عام .2018/2017
عند مقارنة األسلوب التقليدى وأسلوب تحليل البيانات املغلفة عىل مرحلتني وجد أن الرشكات التى
حققت معامل الكفاءة التامة وفقاً لالسلوب التقليدى بلغت  9رشكات خالل عام  2018/2017بينام مل
تحقق أيا من هذه الرشكات الكفاءة التامة وفقاً السلوب تحليل البيانات املغلفة عىل مرحلتني ويرجع ذلك
الن االسلوب التقليدى ال يقيس بعض من رشكات التأمني غري الكفؤة.
وفقاً ألسلوب تحليل البيانات املغلفة عىل مرحلتني نجد أن غالبية الرشكات مل تحقق الكفاءة التامة خالل
املرحلة الثانية (تحقيق االيرادات( ىف عام  2018/2017عدا( رشكتان) مام يؤكد الحاجة اىل دراسة أسباب
عدم كفاءة الرشكات ىف اٍستخدام مدخالتها لتحقيق القدر املحقق من املخرجات.
معظم رشكات التامني لديها عدم كفاءة ىف املرحلة الثانية مام يؤكد حاجة هذه الشاركات لدراسة أسباب
قصور السياسة االستثامرية والحاجة اىل اعادة تخطيط أصولها لتحقيق مخرجات تتناسب مع ما تستغله
من مدخالت .
يوفر النموذج مقومات التحسني املستمر لتقييم األداء للرشكات من خالل التغذية املرجعية لنتائجة لعمل
تعديالت الخطط املستقبلية يف ضوء نتائج تقييم الخطط السابقة.
ال توجد فروق معنوية بني الرشكات سواء عىل مستوى كل مرحلة أو بشكل عام باٍستخدام أسلوب تحليل
البيانات املغلفة عىل مرحلتني.
توجد فروق معنوية بني الرشكات ىف معامالت الكفاءة وفقاً لكالً من االسلوب التقليدى وأسلوب تحليل
البيانات املغلفة عىل مرحلتني.

 يجب عىل رشكات التأمينات العامة ىف السوق املرصى االعتامد عىل أسلوب تحليل البيانات املغلفة عىلمرحلتني ىف قياس الكفاءة النسبية.
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يجب عىل رشكات التأمينات العامة التى مل تحقق الكفاءة ىف املرحلة االوىل (مرحلة تحقيق االقساط) أن
تحذو حذو الرشكات املرجعية للوصول اىل الكفاءة التامة.
يجب عىل رشكات التأمني دراسة العوامل املؤثرة عىل كفاءة رشكات التأمني ىف السوق املرصى (مثل السياسة
االستثامرية والسياسة االكتتابية)
االستفادة من مناذج تحليل البيانات املغلفة عىل مرحلتني ىف قياس الكفاءة لشاركات التأمني التكافىل
والتجارى عىل حد سواء.
يجب عىل متخذى القرار ىف الرشكات التى مل تحقق الكفاءة النسبية املطلوبة (غري كفء) بدراسة األسباب
التى تحول دون ذلك ملعرفة مواطن الضعف ىف املدخالت واملخرجات حتى يتمكنوا من استغالل املوارد
املتاحة بشكل جيد.
عىل متخذى القرار ىف الرشكات التى مل تحقق الكفاءة النسبية املطلوبة (غري كفء) بعمل دراسة تحليلية
مقارنة بالسياسة االستثامرية واالكتتابية الخاصة بهذه الرشكات مع الشاركات املرجعية لهم وذلك ملعرفة
أسباب الفروق ومعالجته وصوالً اىل الكفاءة التامة.
عىل متخذى القرار ىف رشكات التأمينات العامة تطبيق أسلوب تحليل البيانات املغلفة عىل مرحلتني بصفة
دورية (سنوية أو كل سنتني) بهدف ابراز االداء املقارن للرشكات نفسها مع الزمن وبني الشاركات بعضها
البعض للتأكد من االستغالل الجيد ملواردها وانها تتمتع بكفاءة عالية.
يجب عىل الهيئات الرقابية االستعانة بأسلوب ) (DEAعىل مرحلتني لتقييم أداء الشاركات وعمل الخطة
الرقابية لكل رشكة يف ضوء نتائج هذا التقييم.

13

-

قياس الكفاءة النسبية قى رشكات تأمينات الحياة باٍستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات عىل مرحلتني
دراسة أثر تنويع املحفظة االستثامرية لرشكات تأمينات الحياة عىل كفاءة الرشكات
اٍستخدام منوذج البوتسرتاب ىف تقدير الكفاءة النسبية لرشكات التأمني
أثر تنويع املحفظة االستثامرية عىل الكفاءة النسبية ىف رشكات التامني باٍستخدام SBM(Slack Based
).Measures

البلقينى ،محمد توفيق؛ زايد ،محمد عبداللطيف؛ واصف ،جامل عبدالباقى) .(2004اٍستخدام أسلوب تحليل
البيانات املتداخلة ىف قياس الكفاءة االنتاجية بالتطبيق عىل رشكات التأمني املصارية ،املؤُتر
العلمى السنوى العرشون ،صناعة الخدمات ىف الوطن العرىب ،رؤية مستقبلية ،كلية التجارة،
جامعة املنصورة.
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Abstract
This study aims to use both the traditional data envelopment analysis
method and Two-stage data envelopment analysis method in measuring
the relative efficiency of general insurance companies (16 companies) in
the Egyptian market during 2017/2018. the study found that the
proportion of companies that achieved efficiency by using the traditional
method, it reached 56.25%, while none of these companies achieved
overall efficiency in general by using the Two-stage data envelopment
analysis method during the same period, which confirms that the
traditional method does not measure Some of the insurance companies
are not Efficient and some of these companies have achieved full efficiency
in the first stage only and the other has achieved full efficiency in the
second stage and vice versa, and the study recommended that insurance
companies should be used to measure efficiency in two stages to
determine efficient companies in each stage instead of measuring
efficiency in general according to the traditional method.
Keywords: Relative Efficiency -General Insurances - Two-stage data
envelopment analysis method –the traditional data
envelopment analysis method.
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