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 :ملخص
خصوصا بدول جنوب شرق  التأمني التكافلي بوترية سريعة يف اآلونة األخرية تزايد نشاط شركات

آليات تطوير األداء ورفع الكفاءة، باالرتكاز على إىل منافسة الشركات التقليدية  ، وأصبحت تسعىآسيا
الورقة البحثية حول  تتمحور. ملواكبة التطورات احلديثة وضمان النمو واالستمرارية اتعد أهم حتد هلاليت 

  .مفهوم الكفاءةو  مفهوم التأمني التكافلي
مقارنتها كافلي و كات التأمني التد  يف ااجان  التطبيقي إىل قيا  وحتلي  الكفاءة لبع  شر وهت

استخدمت الدراسة . 1122، 1121، 1122لسنوات  بالسوق املاليزي بع  شركات التأمني التجاريب
منوذج التوجيه  واستعملتاألقساط وعوائد االستثمار كمخرجني وتكاليف اإلدارة والعموالت كمدخلني، 

،(BCC-Iو  CCR-I)اإلدخايل 
 باستخدام أسلوب حتلي  مغلف البيانات. 

مل حيث  ضعيفة مقارنة مبثيالهتا من الشركات التقليدية؛ أن شركات التأمني التكافليالنتائج  نتبي
يف  2نسبة الكفاءة  اثنتان منهايف منوذج ثبات غلة احلجم، بينما حققت  2درجة الكفاءة  أي منها حتقق

عليها  ويبقى. غري مربرة منوذج تغري غلة احلجم؛ ما يعين أهنا حتسن استخدام املوارد، وليس هناك تكاليف
 .الوصول إىل احلجم األمث  لنشاطها حىت تستفيد من وفورات احلجم

 .التأمني التكافلي، حتلي  مغلف البيانات، الكفاءة التقنية، كفاءة احلجم :الكلمات المفتاحية
 

 

                                                 

   ب مغلف البيانات ومن ظهرت مناذج عديدة إلجياد مؤشرات الكفاءة باستخدام أسلوب التحلي  التطويقي أو أسلو
أو ما يسمى بنموذج عوائد ( Charnes, Cooper and Rhodes 1978)نسبة إىل من وضعه  CCRأبرزها منوذج 
 Banker, Charnes and Cooper)نسبة إىل  BCC، وثانيا منوذج (Constant returns to scale)احلجم الثابتة 

  (.Variable returns to scale)أو ما يسمى بنموذج عوائد احلجم املتغرية ( 1984
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Abstract  

Takaful insurance companies’ activity was increased at a rapid pace in 

recent times; especially in the countries of Southeast Asia, and it seek to 

compete with traditional companies, basing on mechanisms of performance 

development and increase efficiency, which is the most important challenge 

for them to keep abreast of modern developments and to ensure the growth 

and continuity. This paper is centered on the concept of Takaful insurance 

and the concept of efficiency. The aim of this research in the practical side 

is to measure and analyze the efficiency of some Takaful insurance 

companies, and to compare them with some commercial insurance 

companies in the Malaysian market in 2011, 2012 and 2013. The study used 

premiums and investment incomes as outputs and management costs and 

commissions as inputs, and applied the input-oriented DEA model (CCR-I 

and BCC-I), using the method of data envelopment analysis. 

The results summarized in the Takaful insurance companies are weak 

compared with those of traditional companies; because they did not achieve 

the degree of efficiency 1 in constant returns to scale model, while the two 

of them achieved efficiency ratio 1 in variable returns to scale model; 

means they better use their resources, and there is no unjustified cost. And it 

remains to these companies to attain the optimum size of activity in order to 

benefit from economies of scale.  

Key words: Takaful insurance, data envelopment analysis, technical 

efficiency, scale efficiency. 

 تمهيد
سواء فيما يتعلق بعدد ملحوظا يف السنوات القليلة املاضية،  سارعاشهد نظام التأمني التكافلي ت

 حظي وقد .صناعة قائمة بذاهتا نتيجة لذلك وأصبحشركات التأمني التكافلي أو حجمها وتعدد آلياهتا، 
االنتقادات الفقهية فيما خيص  كما تعرض للعديد من. يف اآلونة األخرية باهتمام كبري على الساحة الدولية

إسهامات فكرية وحماوالت جادة إلجياد حلول ألبرز  وهو ما استدعى طرح. صيغ إدارته، وتقنياته الفنية
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البحث عن أسالي  وطرق حديثة إلدارته بكفاءة اقتصادية عالية، هبد  الرفع من مع  .شكالتهذه امل
 .ار االقتصادي واالجتماعيمسامهته كنظام يف تنمية االقتصاد، ودعم االستقر 

ومبدأ الفص  بني صندوق  والتكاف  بني مشرتكيه يقوم نظام التأمني التكافلي على مبدأ التعاون
وتُعترب األقساط اليت يدفعها  .، أي وجود حسابني ماليني منفصلني حماسبيانياملسامهصندوق التكاف  و 

، يف حالة التكاف ، والذي ُتدفع منه التعويضات مبثابة تربّعات لصندوق لصندوق املشرتكني محلة الوثائق
 . وقوع األخطار حلاملي الوثائق

املتمثلة أساسا يف إدارة العملية التأمينية العمليات اليت يرتكز عليها عم  شركات التأمني التكافلي 
الشركة جعلت من الكفاءة أهم حتّد تواجهه هذه الشركات؛ أي االستغالل األمث  ملوارد واالستثمارية، 

  .خرجات أو النتائجاملادية واملالية والبشرية للوصول إىل أفض  املوإمكاناهتا 
أساسه وضع تقييم لعم  الشركة مقارنة مبثيالهتا يف . يعد مفهوم الكفاءة مفهوما مرنا ونسبيا

ءها لسنة ما أو تقييم الشركة وأدا, أو تقييم عملها مقارنة باألداء والنتائج املطلقة للشركة ذاهتا, السوق
إن من أهم أسالي  قيا  الكفاءة أسلوب حتلي  مغلف البيانات؛ الذي يرتكز . مقارنة بسنوات أخرى

أساسا على مقارنة نسبية بني الشركات ويعطي قيمة من الواحد ألداء الشركة بالنظر إىل حدود اإلنتاج 
هبد  حبث . كافلي والشركات التقليديةوهو آلية تسمح لنا باملقارنة بني كفاءة شركات التأمني الت. املثلى

 .النقائص واالستفادة من جتارب الشركات التقليدية
 :إشكاليـة البحث

من االسرتاتيجيات العملية لرفع حتدي الكفاءة أن تقوم شركات التأمني التكافلي باستخدام مواردها 
تقلي  التكاليف قدر اإلمكان بكفاءة عالية ال تق  عن شركات التأمني التجارية املنافسة، ويتطل  ذلك 

. مع احلفاظ على نفس مستوى منتجاهتا، واحلصول على أقصى قدر ممكن من املخرجات أو النتائج
ويتأتى لشركات التأمني ذلك من خالل حبث أو معرفة احلجم األمث  لنشاطها، وكذا املزيج األمث  

 .للمدخالت واملخرجات
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 :الرئيسي لاؤ الل الطرح السابق، ميكن طرح السمن خ
ما مستوى كفاءة شركات التأمين التكافلية الماليزية مقارنة بمثيالتها من الشركات التقليدية العاملة 

 في السوق؟
 :الفرعية التالية سللةميكن إدراج األو 

  ؟وتصنيفاهتا املتعددة مفهوم التأمني التكافلي ومفهوم الكفاءةما 
 كأداة لقيا  الكفاءة؟  على أي أسا  يقوم أسلوب حتلي  مغلف البيانات 
 ما مدى قدرة شركات التأمني التكافلي على منافسة شركات التأمني التجاري ذات اخلربة والتجربة؟ 

 :فرضيات البحث
 :اإلشكالية املطروحة، ميكن وضع الفرضيات التالية حماولة لإلجابة عن يف

  األهدا ؛الكفاءة مفهوم نسيب ومتعدد ااجوان  بتعدد اجملاالت واالستخدامات و 
 تتسم شركات التأمني التكافلي حبداثتها لذا مل تص  إىل احلجم األمث  يف نشاطها؛ 
 تعترب شركات التأمني التجاري أكثر كفاءة من شركات التأمني التكافلي بسب  عام  اخلربة 

 .األقدمية يف اجملال التأميينو 
 :أهمية البحث

 :ميكن اختصار أمهية البحث يف النقاط التالية
 شركات التأمني التكافلي حلقة يف سلسلة االقتصاد اإلسالمي، وهذا يتطل  دراسات حتليلية  تعد

وقياسية لوضعها يف السوق، هبد  رسم سياسات وخطط مبنية على أسس سليمة لتطوير نشاطها، 
 يف مواجهة املنافسة الشديدة من قب  الشركات التقليدية؛

 ى رصد االحنرافات، ومعرفة معوقات تطور عم  يساعد تقييم الكفاءة للشركات يف السوق عل
شركات التأمني التكافلية، ومن مث رسم منحى تصحيحي ملسارها، من أج  ضمان منوها، والرفع من 

 .تنافسيتها يف السوق التأمينية
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 :تتمحور أهدا  البحث األساسية يف :أهداف البحث
 حبث مفهوم التأمني التكافلي ومفهوم الكفاءة؛ 
 ن أسالي  قيا  الكفاءة وهو حتلي  مغلف البيانات؛شرح أسلوب م 
  حتلي  كفاءة شركات التأمني التكافلية مقارنة ببع  شركات التأمني التجارية العاملة بالسوق املاليزية

 .كمرجع للتحلي 
 :مت تقسيم البحث إىل ثالث حماور أساسية هي :خطة البحث

 لك ذكر ضوابط ممارسته والفروق ااجوهرية بينه وبني مفهوم التأمني التكافلي؛ مبا يف ذ: احملور األول
  ؛التأمني التجاري

 مفهوم الكفاءة؛ مرورا إىل ذكر خمتلف التصنيفات هلا، مث شرح أسلوب من أسالي  : احملور الثاين
 ؛قياسها وهو أسلوب حتلي  مغلف البيانات

 لسوق املاليزي؛ باالعتماد على حتلي  وقيا  كفاءة بع  شركات التأمني التكافلي يف ا: احملور الثالث
عينة من شركات التأمني التكافلي، وأخرى لشركات التأمني التجاري كمرجع للتحلي  واملقارنة بني 

 .النتائج

 لتأمين التكافليفهوم ام: المحور األول
  التأمني التكافلي هو أقرب من غريه اجوهر التأمني القائم على مبدأ التعاون، ما جعله حيتّ  أمهّية

 .التأمني التجاريكبرية يف فرتة وجيزة، ومع تطّوره أصبح قائما على أسس فنية وضوابط معّينة متّيزه عن 
 التأمين التكافلي تعريف :أوال

رغم األمهية الكبرية اليت أصبح حيتّلها التأمني التكافلي؛ إاّل أنّه مل تسبق صياغة تعريف حمّدد هلذا 
 .والت متعّددة يف هذا السياقالّنظام أو مفهومه؛ ولكن هناك حما
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تعاون جمموعة من األفراد معّرضني : "املعاصرين من عّر  التأمني التكافلي على أنّه العلماءمن 
خلطر معنّي على تفتيت وتوزيع آثار ذلك اخلطر عليهم مجيعا، وذلك عن طريق دفع اشرتاكات متساوية، 

 .1"ك بغية تعويضه عّما أصابه من ضررتُقّدر وفقا للضرر الفعلّي الذي أصاب املضرور؛ وذل
باشرتاك حمّدد،  لميوّ اشرتاك جمموعة من النا  يف إنشاء صندوق هلم : "أّما املعىن البسيط له فهو

يدفعه كّ  واحد منهم، ويأخذ كّ  منهم من هذا الصندوق نصيبا معّينا إذا أصابه حادث، والفارق بينه 
ّمعة من االشرتاكات تبقى ملكا للجميع بدل أن تؤول إىل أصحاب وبني التأمني التجاري أّن األموال اجمل

الشركة، فهو هبذا الشك  نوع من أنواع التكاف ، ولكّنه تكاف  منّظم بدال من أن يكون مرتوكا 
 .التأمني التجاري، ومن هنا ينفرد التأمني التكافلي ببع  اخلصائص اليت متّيزه عن 2"للظرو 
 

 ين التأمين التكافلي والتأمين التجاريالفروق الجوهرية ب: ثانيا
 :كما يلياألساسية  ميكننا تصنيف االختالفات 

التأمني التكافلي جيمع فيه العضو بني صفيت املؤمِّن واملستأمن يف ذات الوقت، : من حيث الشكل .1
 . اكاتسواء قام هبذا التأمني األعضاء أنفسهم أو شركات مستقّلة، فرأ  مال التأمني التكافلي هو االشرت 

 .التأمني التجاري فتقوم به شركات التأمني التجاري؛ حيث كّ  شركة مملوكة للمسامهني أّما
العالقة اليت تربط الطرفني . استثمار األقساطبهم جمّرد عمالء وليس هلم صلة بأموال الشركة وال  واملشرتكون

 .الذي يفرض التزامات متبادلة يف ذّمة ك  طر  ،حيكمها عقد التأمني
التأمني التكافلي نظام تربّعي ليس هدفه حتقيق الربح، ب  هو تعاون وتضامن بني : من حيث الهدف .2

املشرتكني على جرب آثار الكوارث، وليس هناك اسرتباح من الفرق بني االشرتاكات وتعويضات األضرار 
 . اليت حدثت

                                                 
، املكت  ااجامعي احلديث، التأمين التجاري والتأمين اإلسالمي بين النظرية والتطبيقنعمات حممد خمتار،  1

 .512-512، ص 5002اإلسكندرية، 
، 5006، 1، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، طالمنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي،  2

 .225ص 
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عن طريق ، بك  وسيلةامهني التأمني التجاري فتقوم به شركات التأمني هبد  حتقيق الربح للمس أّما
 .االستثمارعن طريق و ، الفروق بني األقساط وقيم التعويضات املدفوعة

عادة ما تكون اشرتاكات التأمني التكافلي منخفضة؛ تعكس تكلفة فعلية  : من حيث أقساط التأمين .3
 .كون التأمني التكافلي نظاما تربّعيا ليس اهلد  منه حتقيق الربح

ني التجاري فعادة ما يكون مرتفعا، ألّن شركة التأمني هتد  إىل حتقيق الربح القسط يف التأم أّما
 .بأيّة وسيلة ، كما تفرض على املستأمن فوائد تأخريية ُتضا  إىل القسط

يقوم املسامهون يف شركة التأمني التكافلي بإدارة عمليات : من حيث عائد االحتياطي واالستثمارات .4
قا، كما يقومون باستثمار األموال مقاب  حّصة من العائد، ويكون الفائ  التأمني مقاب  أجر معلوم مسب

 . حقا خالصا للمشرتكني
أّما عائد االحتياطي وعائد االستثمارات يف التأمني التجاري فإنّه يعود على املسامهني دون 

 .املستأمنني، ألهّنم عمالء لشركات التأمني وليسوا مسامهني فيها أو مالّكها
يقوم التأمني التكافلي على التضامن اجرب آثار الكوارث : فكرة التي يقوم عليها كل نظاممن حيث ال .5

 . واألخطار اليت تلحق بأحدهم، وهذا من قبي  التعاون على الرب، وكّ  ذلك ِوفق الشريعة اإلسالمية
صد حتقيق الربح أما التأمني التجاري فإنّه يقوم على جتميع رأ  املال مثّ االجتار يف جماالت التأمني ق

 .  بأّي وسيلة، فالتأمني التجاري يقوم على االستغالل واالجتار يف أمور غري جائزة شرعا
 .ك  االختالفات سابقة الذكر حتكمها ضوابط البد من مراعاهتا يف ممارسات التأمني التكافلي

 ضوابط ممارسة التأمين التكافلي: لثاثا
  3:التكافلي وفق األسس واملبادئ التالية شركات التأمني اإلسالمي التأمني متار 

                                                 
، 1ط عمان، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،إعادة التأمين وتطبيقاتها في شركات التأمين اإلسالميأمحد سامل ملحم،  3

 .  101-101، ص 5002



 ياسمينة إبراهيم سالم
 ،قياس وتحليل كفاءة شركات التأمين التكافلي في السوق الماليزي

 دراسة مقارنة مع عدد من الشركات التقليدية في السوق
 

41 

 

ستثمار، وعدم التأمني على االااللتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية يف إدارة العمليات التأمينية و  -أ
 املمتلكات احملّرمة أو اليت ُتدار بالطّرق غري املشروعة، كالبنوك التجارية؛

  شركات التأمني اإلسالمي على أسا  الوكالة بأجر إدارة العمليات التأمينية وأموال التأمني من ِقب -ب
 ؛(محلة الوثائق)معلوم حُيّدد ابتداء قُبي  بداية ك  سنة مالية، ويُدفع من اشرتاكات املستأمنني 

الفص  بني حقوق املسامهني يف الشركة بوصفها مديرا لعمليات التأمني، وبني حقوق املشرتكني؛ حبيث  -ج
 بع للمسامهني مفصوال فصال كامال عن أموال املشرتكني؛يكون رأمسال الشركة التا

حتقيق مبدأ التعاون والتكاف  بني املشرتكني، من خالل قيام الشركة باالحتفاظ باالشرتاكات يف  -د
 حساب واحد حتقيقا لفكرة التكاف  فيما بينهم؛ حيث يتّم جرب أضرار املشرتك من هذا احلساب؛

اكات على أسا  عقد املضاربة؛ حبيث تكون الشركة طرفا مضاربا، استثمار املتوافر من االشرت  -ه
 واملشرتكون الطر  صاح  املال، واألرباح بني الفريقني حصة شائعة؛

حتقيق مبدأ العدالة بني املسامهني من جهة واملشرتكني من جهة أخرى، وكذلك حتقيق مبدأ العدالة بني  -و
 : عدالة بني املسامهني واملشرتكني تُراعى األمور التاليةاملسامهني أنفسهم، ففيما يتعّلق بتحقيق ال

 عطائها الوضع القانوين، ويُقّدم املشرتكون أموال التأمني؛إليقّدم املسامهون رأمسال الشركة  -
يقوم املسامهون بدفع مجيع املصاريف العامة، مث  الروات  واإلجيارات واملصاريف اإلدارية األخرى،  -

 الرأمسالية واليت ختّص األموال الثابتة؛ باإلضافة إىل املصاريف
 يتقاضى املتضّررون ما ُيستحق هلم من تعويضات من صندوق التأمني طبقا لشروط الوثائق؛ -
 يستحّق املسامهون أرباح استثمار رأ  املال كاملة بصفتهم أصحابه؛ -
 اكات؛ُتسّدد املطالبات ومصاريف إعادة التأمني، وكّ  ما خيص الوثائق من حساب االشرت  -
يُؤخذ االحتياطي املايل القانوين من مستحّقات املسامهني، حس  الّنس  املنصوص عليها يف قانون  -

 الشركات الذي ُأّسست الشركة على أساسه؛ حيث سرُيّد إليهم يف هناية عمر الشركة؛
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ية عمر تُقتطع من أموال املشرتكني االحتياطات الفنية؛ حيث يتّم التربع هبا يف وجوه اخلري يف هنا -
 هتا؛اممارس املرتتبة عنالشركة، بعد أن تكون الشركة قد قامت بتسديد كافة االلتزامات واحلقوق 

 .يتّم توزيع األرباح املستحّقة للمسامهني بنسبة ما ميلك ك  مساهم من إمجايل أسهم الشركة -
احلسن، إذا مل تف تقدمي الدعم املايل الالزم حلساب املشرتكني من أموال املسامهني بصفة القرض  -ز

 االشرتاكات، ومل يكن لدى الشركة رصيد احتياطي من فائ  االشرتاكات يف صندوق التأمني؛
توزيع الفائ  على املشرتكني ألهّنم أصحاب احلّق فيه؛ وذلك وفق املعيار الذي تعتمده ك  شركة من  -ح

 مجلة معايري توزيع الفائ  التأميين؛
ركة من ِقب  مجاعة من اخلرباء يف التأمني التكافلي، وإدارة أعمال وضع األسس التفصيلية لكّ  ش -ط
 .، جتمع بني الكفاءة يف العم  وااللتزام بأحكام الشريعة اإلسالميةشركات من خالل موارد بشرية فّنيةال

يّتضح لنا ممّا سبق أّن التأمني التكافلي له شروط وحدود البّد من التقّيد هبا، وإاّل أصبحت شركات 
 .غري تأمني التكافلي امسا وشعارا الال

 

 لكفاءة مفهوم ا: المحور الثاني
 .يتسم مفهوم الكفاءة باملرونة والنسبية وسنحاول توضيحه فيما يلي

 الكفاءة  تعريف: أوال
تعين القدرة على فع  األشياء بشك   (Peter Druker)الكفاءة باملفهوم البسيط عند بيرت دراكر 

 .ا الطرح إال أنه يقدم مفهوما لغويا ومعىن واضحا وجليا، ورغم بساطة هذ4صحيح
الكفاءة بالفرق بني القيم املتحققة للمدخالت واملخرجات والقيم  (Lovell 1993)يعر  لوفي  

أو جمموعة املدخالت )وهي تعرب عن جمموعة املخرجات املثلى حمسوبة على أسا  املدخالت  .املثلى هلا
 .5(خرجاتاملثلى حمسوبة على أسا  امل

                                                 
4
 Guy Callendar, Efficiency and management, Rout ledge Studies in Management USA, 

2009, p:1. 
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كذلك ميكن القول أن الكفاءة هي النسبة بني كمية املدخالت واملخرجات وكمية املدخالت 
 .6أو هي حدود اإلنتاج احملتملة للشركة يف الصناعة .واملخرجات املعرفة باحلدود القصوى لإلنتاج

إىل أفض   بتعبري آخر ميكننا القول أن الكفاءة ما هي إال نسبة مستوى معدل اإلنتاجية احملقق
، أو هي نسبة معدل اإلنتاجية احملقق إىل أكرب (كفاءة نسبية)مستوى معدل إنتاجية ممار  أو مسج  

 .يف ظ  املعطيات( كفاءة مطلقة)7معدل إنتاجية قاب  لإلجناز
 أفض  إنتاجية ممارسة/ اإلنتاجية احملققة = الكفاءة 

ة؛ حيث أن النسبة اليت تعرب عن املخرجات إذا تعد الكفاءة تقييما لإلنتاجية وليست هي اإلنتاجي
فقد يكون معدل اإلنتاجية مرتفعا،  .ال تعطي أي داللة على كفاءة أو عدم كفاءة الشركة ،إىل املدخالت

ولكن الشركة ميكنها رفعه من خالل نفس املوارد واإلمكانات املتاحة، كما ميكن أن توجد شركات أخرى 
ة أعلى من هذا املعدل، ومن مث ميكن اعتبار اإلنتاجية األداة يف نفس الصناعة حتقق معدل إنتاجي

 . املستخدمة حلساب الكفاءة
الكفاءة املبنية على أسا  قيا  إنتاجية العناصر املنتجة، : "ليه التعريف بأهناوهذا ما يذه  إ

 .بكفاءة احلدود وتعر  8،"بأسلوب املقارنة
 أنواع الكفاءة: ثانيا

مفهوم نسيب ومتغري حبس  الظرو  والشركات والقطاعات، لذا ال ميكن كما سبق القول   الكفاءة
 .حصر أنواعها وتصنيفاهتا، وارتأينا أن نكتفي بذكر أهم التصنيفات، واملرور على بع  األنواع

                                                                                                                                      
5
 Harold O.Fried and all, efficiency and productivity, p 7, in website: 

http://pages.stern.nyu.edu/~wgreene/FrontierModeling/SurveyPapers/Lovell-Fried-

Schmidt.pdf. 
6
 Daraio C. and Simar L., Advenced Robust and Nonparametric Methods in 

Efficiency Analysis: Methodology and Applications, 2007, p 14, in website: 

http://www.springer.com/978-0-387-35155-1. 
7
 Chia-Yen Lee and Andrew L.Jhonson, Operational Efficiency, p 3, in website: 

https://www.yumpu.com/en/document/view/18940407/operational-efficiency. 
 .11، ص 1222، مكتبة غري ، القاهرة، اإلنتاجيةإدارة األفراد والكفاءة علي السلمى،  8
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يعتمد هذا التصنيف على التقسيم املبين على التدرج من كفاءة االقتصاد إىل  :التصنيف الرأسي (1
 : ىل كفاءة الشركة أو املؤسسة، كما يليالكفاءة اهليكلية مث إ

 الكفاءة على مستوى االقتصاد ككل (أ 
عن نظام اقتصادي أنه كفء عندما حيقق حد أعلى من االستخدام األمث  للموارد  نقول

 . 9االقتصادية ويليب أقصى إشباع حلاجات املستهلك
درجات الكفاءة عندما  الكفاءة عند باريتو، يبلغ النظام االقتصادي بأسره أقصى ملفهوم وفقا

يصبح من غري املمكن إعادة ترتي  عناصره من مشروعات، ومستهلكني، وأسواق وتدفقات، وقرارات 
 .10اإلنتاج واالستهالك، أو أي شيء آخر، اجع  البع  يف مركز أفض  دون جع  اآلخرين يف مركز أسوأ

 الكفاءة الهيكلية (ب 
عن الكفاءة التقنية لصناعة ما أو قطاع  Structural Efficiencyالكفاءة اهليكلية  مفهوميعرب 

 Forsundوطوره جزئيا كال من فورزند وجاملارسون  2591سنة  Farrellما، وقد قدمه األمريكي فاري  
and hjalmarsson  وجنحا يف تطبيقه على صناعة الل  بالنرويج عام  .2511يف دراستهما سنة

على املنشآت  Albachوطبق من قب  ألباش  .2515وعلى معام  األلبان بالسويد عام  2511
 .11، مث تلتها دراسات أخرى2511الصناعية األملانية عام 

الكفاءة اهليكلية لصناعة ما حس  فاري  حبساب املعدل املرجح أو املعدل املوزون  تقا 
(average weighted )  للكفاءة التقنية للمؤسسات اليت تشك  الصناعة؛ ويكون الرتجيح مبعام
 .لكمية لك  مؤسسة داخ  الصناعة، والذي ميث  الكمية املنتجة للمؤسسة إىل الكمية املنتجة للصناعةا

                                                 
9
 Dominick Salvatore and Eujenea Djulio, Principles of economics, McGrawHill, united 

states, 2003, p 79. 
 .26، ص 5001، دار الني  للطباعة والنشر، مصر، الخصخصة والكفاءة االقتصاديةأمحد يوسف الشحات،   10

11
 Shawna Grosskopf, The Measurement Of Efficiency Of Production, kluwer -Nijholf 

Publishing, united states of America, 1985, p 9,10. 
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وعليه تكون الكفاءة اهليكلية للصناعة حمصلة الكفاءة التقنية للمؤسسات مضروبة يف معامالهتا الكمية 
 12.على عدد املؤسسات

 الكفاءة االقتصادية للمؤسسة (ج 
ؤسسة بصفة مطلقة، ملا هلذا املفهوم من أبعاد خمتلفة وجوان  متعددة، معااجة كفاءة امل ميكنال 

يف هذا . مقياسا بسيطا لكفاءة املؤسسات يغطي مدخالت متعددة( Farrel,1957)وقد طرح فاري  
ومن . الكفاءة الفنية والكفاءة التوزيعية: املقيا ، يفرتض فاري  أن كفاءة أي شركة تتألف من عنصرين مها

هذين املقياسني ميكن قيا  الكفاءة االقتصادية، وبينما ترتبط الكفاءة الفنية بالقرارات اإلدارية خالل دمج 
 13.داخ  املؤسسة، ترتبط الكفاءة التوزيعية بالبيلة التشريعية وظرو  االقتصاد الكلي

 وتعين قدرة الشركة على احلصول على أكرب قدر من املخرجات : الكفاءة الفنية أو اإلنتاجية
 14.من كمية متاحة من املدخالت( عظيم املخرجاتت)
 أيضا الكفاءة التخصيصية  وتسمى: الكفاءة التوظيفية أو التوزيعيةAllocative 

Efficiency وتعين قدرة الشركة على استخدام املزيج األمث  للمدخالت، آخذة بعني االعتبار ،
 .15أسعار املدخالت والتقنيات اإلنتاجية املتاحة

ويتحدد هذا التصنيف حس  األهدا  التقليدية للشركات، حيث ميكن قياسها  :األفقيالتصنيف  (2
 : جمتمعة يف نفس الشركة، وهي

                                                 
دراسة نظرية وميدانية للبنوك -قياس الكفاءة االقتصادية في المؤسسات المصرفية قريشي حممد ااجموعي،  12

كتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، ختصص نقود ومالية، جامعة ، أطروحة لني  شهادة د -1994/2003الجزائرية 
 .16، ص 5006ااجزائر، 

، املعهد املايل تحليل كفاءة مؤسسات التمويل األصغر في البلدان الناميةحممد كبري حسن وبنيتو سانشيز،   13
  :، يف املوقع االلكرتوين2، ص 5002لعام  15للشبكات جبامعة انديانا، ورقة عم  رقم 

http://ssrn.com/abstract=492238 
14

 Timothy J.Coelli, , An Introduction To Efficiency And Productivity Analysis, 

Springer Science+ Business Media, United states, 2005, p: 51. 
15

 Idem, p: 51. 
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 كفاءة اإليراد (أ 
التغريات يف اإليرادات بالنسبة لإليرادات املقدرة أو املمكنة من عملية إنتاج حزمة املخرجات  تقيس

شك  مباشر؛ وإمنا يتم اشتقاقها من خالل دالة لفجوة اليت حتقق أفض  أداء، وال يتم قيا  هذه الكفاءة ب
وتنشأ كفاءة اإليرادات عندما تتمكن شركات التأمني مثال من حتمي  املستهلكني . الكفاءةاإلنتاج تقيس 

 16.فائ  املستأمن ستقطابت جودة عالية بوجود قوة سوقية الأسعارا أعلى خلدمات ذا
 كفاءة التكلفة (ب 

ركة التأمني مثال بالنسبة للتكاليف املقدرة إلنتاج حزمة من املخرجات تقيس التغري يف تكاليف ش
بواسطة الوحدات ذات األداء األفض ، وتضم دالة الكفاءة أسعار املدخالت وكميات املدخالت 
واملخرجات الثابتة واملتغرية؛ ويرجع نقص الكفاءة يف هذه احلالة إىل استخدام كمية أكرب من املدخالت، 

ار السائدة هلا وكمية املخرجات، وتتميز بأهنا أق  عرضة من كفاءة اإليرادات أو كفاءة يف ظ  األسع
 17.األرباح للعوام  غري الطبيعية

ميكن أن تنتج من اعتماد تقنيات وتكنولوجيا حتقق تكاليف عند حدها األدىن، وعمليا تقيس  
 .18تكاليف عند حده األدىن كفاءة التكلفة درجة اقرتاب الشركة من تكاليف أفض  ممارسة ومبنحىن

 كفاءة الربح (ج 
تعرب عن املدى الذي تقع فيه أرباح الشركة دون أفض  وأقصى ربح حمقق من قب  أفض  ممارسة 
داخ  العينة؛ حيث تقيس كفاءة الربح مدى اقرتاب شركة التأمني مثال من حتقيق أقصى ربح ممكن عند 
                                                 

كفاءة الفنية وكفاءة الربحية للبنوك تحليل ال: هل تتحول الكويت لمركز مالي إقليميحممد إبراهيم السقا،   16
، جملة جامعة امللك عبد العزيز لالقتصاد التجارية بدولة الكويت مقارنة ببنوك دول مجلس التعاون الخليجي

 .21، ص 5002، 5واإلدارة، ع
 .21،22املرجع نفسه، ص   17
دراسة : على أداء البنوك التجاريةأثر قوة السوق وهيكل الكفاءة عز الدين مصطفى الكور ونضال أمحد الفيومي،   18

، 2، العدد2، اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، اجمللدتطبيقية على البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان
 .526، ص 5002
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خرى، وهي تعتمد يف نتائجها على ك  من مستوى معني من املدخالت واملخرجات واملتغريات األ
كفاءة الربح : التكاليف واإليرادات، ومن مث توفر معلومات أمش  تفيد يف حتلي  الكفاءة، وهي فرعان

  .املعياري وكفاءة الربح البدي 
 أنواع أخرى للكفاءة -1

م أنواع إن أنواع الكفاءة متعددة ومتشابكة؛ حبيث يصع  حتديد تصنيفاهتا ولذا اكتفينا بأه
 .ذات العالقة األخرى الكفاءة
 تفرضها إمكانات وطاقات ك  وحدة ( املطلقة)الكفاءة الذاتية : الكفاءة الذاتية والكفاءة الفعلية

وبالدراسة التحليلية اجميع العناصر املنتجة املستخدمة بوحدات صنع القرار؛ . إنتاجية على حدة
صر من أداء، وأكرب ناتج ميكنها حتقيقه يف الوقت ميكن حتديد أقصى ما ميكن أن حتققه هذه العنا

وبناء على النتائج تتضح املستويات الذاتية املفروض حتقيقها، أما الكفاءة . املناس  وبتكلفة مناسبة
فتقيس الفرق بني مستويات الكفاءة الذاتية، واملستويات اليت حتققت يف األزمنة ( النسبية)الفعلية 

 .كفاءة الفعلية يف الصناعةالسابقة، وكذا مستويات ال
ويتضح مما سبق أن الكفاءة تتحدد أساسا بالقيا  وباملقارنة بني عدد من املستويات؛ منها ما هو 
داخلي باملقارنة بني فرتات زمنية متقاربة أو متباعدة لتحديد االجتاه العام الذي تسلكه الكفاءة 

قارنة بني املستويات الذاتية واملستويات اليت الفعلية واالحنرافات املسجلة، ومنها ما هو خارجي بامل
 . 19حتققها شركات أخرى يف نفس الصناعة املعينة

 تتعلق باآلجال، فالكفاءة االستاتيكية : الكفاءة الديناميكية والكفاءة االستاتيكيةStatic 

Efficiency  نقطة يف)يقصد هبا االستخدام األمث  للموارد االقتصادية املتاحة يف األج  القصري 
، وهي يف مفهومها الواسع تتضمن مفهومي الكفاءة الفنية والتوزيعية معا؛ أما الكفاءة (معينة

                                                 
  ي  تفرتض كفاءة الربح املعياري منافسة كاملة أي عدم وجود قوة السوق يف التسعري، أما كفاءة الربح البدي  فهي التمث

 .األقرب للواقع؛ حيث أهنا تفرتض وجود قوة السوق يف تركيبة األسعار وتشكك يف فرضية املنافسة الكاملة
 .12، ص5001، مؤسسة شباب ااجامعة، اإلسكندرية، ، الكفاءة اإلنتاجية للمنشآت الصناعيةأمحد حممد املصري 19
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وهي هتتم بالتجديد واالستثمار املثايل . الديناميكية فتهتم بكفاءة الشركة خالل فرتة زمنية معينة
يد، ومن مث لتحسني طرق اإلنتاج الذي يساعد على ختفي  التكلفة املتوسطة على املدى البع

تستوج  الكفاءة الديناميكية االهتمام بأنشطة البحث والتطوير ودعم أنشطة االبتكار واإلبداع 
 20.واالضطالع بالتغريات اهليكلية اليت من شأهنا املسامهة يف خلق موارد جديدة

 الكفاءة السينية  X-efficiency : تتعلق الكفاءة السينية بظرو  التنظيم الداخلي للشركة
لظرو  التنافسية اخلارجية، فهي ال تتعلق مبشكلة فنية قدر تعلقها بطبيعة التنظيم اإلنساين ذاته، وبا

سواء يف داخ  املشروع أو خارجه، وعلى ذلك فإن الكفاءة السينية تستوج  االهتمام بكيفية 
ى التنظيم الداخلي للمشروعات وتعريضها ملنافسة خارجية قوية إلجبار اإلدارة على بذل أقص

ااجهود لتخفي  التكاليف ومن مث احملافظة على وجودها يف السوق، فالكفاءة السينية قد تعزى إىل 
 21.أسباب تقع خارج نطاق سيطرة القائمني على إدارة الشركة

 .ومتث  بيانيا بامتداد خط الكفاءة إىل احلدود املثلى لإلنتاج
 DEA  أسلوب تحليل مغلف البيانات: ثالثا

، والذي  2511سنة  Edwardo Rhodesإىل طال  الدكتوراه  DEAأسلوب يعود فض  بناء 
 .كان يعم  على برنامج تعليمي يف أمريكا، ملقارنة أداء جمموعة من الطالب يف املناطق التعليمية املتماثلة

وكان التحدي الذي واجه الباحث يتمث  يف تقدير الكفاءة الفنية للمدار  اليت تشم  جمموعة من 
وللتغل  على هذه املشكلة قام . وجمموعة من املخرجات بدون توفر معلومات عن أسعارهااملدخالت 

-Charnesنسبة إىل ) CCRكوبر وشارنز بصياغة منوذج عر  فيما بعد بنموذج : الباحث ومشرفيه

Cooper-Rhodes) . والفائدة اليت أضافها رودز هي استخدامه ملخرجات ومدخالت متعددة، وهذا ما
أما سب  تسمية هذا األسلوب باسم التحلي  التطويقي للبيانات أو مغلف البيانات . فاري مل حيص  ل

                                                 
 .22أمحد يوسف الشحات، مرجع سابق، ص  20
 .رجع نفسهملاأمحد يوسف الشحات،  21
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الوحدات اإلدارية غري ( تغلف)فيعود إىل كون الوحدات ذات الكفاءة اإلدارية تكون يف املقدمة وتطوق 
 22.الكفؤة

ه األداء يقوم األسلوب على أسا  تقييم ك  وحدة بالنسبة ألفض  الوحدات، أو ما يطلق علي
.Best Practiceاألفض  

يتم تصنيف الوحدات على أسا  مستويات الكفاءة احملققة، أي على  23
أما الوحدات األق  كفاءة  100%أسا  أن أفض  أداء بني مفردات اجملموعة حيص  على قيا  يساوي 

 .كفاءهتافتحص  على قيم أق  أو أكثر، وهكذا كلما اخنف  القيا  احملسوب للوحدة كلما اخنفضت  
لتوضيح مفهوم التحلي  التطويقي للبيانات نستعني بالشك  ونفرتض لدينا سبع وحدات اقتصادية 

P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7 تستخدم هذه الوحدات مدخالت وخمرجات متشاهبة . 
 تحليل تطويق البيانات: 01شكل رقم 

 
 
 
 

 
 

                                                 
التحلي  "عبد الكرمي منصوري ورزين عكاشة، قيا  الكفاءة النسبية للبنوك ااجزائرية باستخدام النموذج املتعدد املعايري  22

التخاذ القرار في ( األهداف)الطرق المتعددة المعايير : الملتقى الوطني األول حول، "DEAالتطويقي للبيانات 
 .2، 1، ص 5010ديسمرب  2و 2تلمسان، ااجزائر،  (ة وتطبيقيةدراسة نظري)المؤسسة الجزائرية 

المؤتمر الدولي للتنمية طالل بن عايد األمحدي، تقييم كفاءة أداء اخلدمات الصحية يف اململكة العربية السعودية،  23
نوفمرب  1-1، معهد اإلدارة العامة، اململكة العربية السعودية، اإلدارية نحو أداء متميز في القطاع الحكومي

 .2، ص 5002

P

1 

P

2 

P

3 

P

4 

P

5 

P

6 

P

7 

Y 

X 

الكفاءة الحدودي الذي يطوق  منحنى

 البيانات



 ياسمينة إبراهيم سالم
 ،قياس وتحليل كفاءة شركات التأمين التكافلي في السوق الماليزي

 دراسة مقارنة مع عدد من الشركات التقليدية في السوق
 

50 

 

املقارنة إىل ك  الوحدات ، حتس  الكفاءة النسبية لك  وحدة اقتصادية بDEAحس  مفهوم 
ة وهي تقع على سطح املنحىن هي وحدات كفؤ   P1, P2, P3, P4األخرى يف اجملموعة، فالوحدات

، أما الوحدات اليت تقع أسف  من منحىن )املدخالت / املخرجات(احلدودي لألداء الذي يطوق البيانات 
 .رجات الوحدات األخرىالكفاءة، فتعد وحدات غري كفؤة استخدمت مدخالت أكثر إلنتاج نفس خم

 

 كفاءة بعض شركات التأمين التكافلي في السوق الماليزي   تحليل وقياس: المحور الثالث
ترتبط نتائج أي حبث باحلدود اليت يشملها، وقب  أن نوضح مسار العم  البد من معرفة املتغريات 

 .اتاملختارة لتحقيق األهدا  املتعلقة بالدراسة، وكذا حتديد مصادر البيان
 تحديد مصادر البيانات وعينة الدراسة: أوال

اليت نشرت يف  امليزانية العمومية وبيان الدخ ،عبارة عن املصدر األساسي للبيانات املستخدمة 
سواء كانت شركات تأمني تكافلي أو )التقارير السنوية على مستوى مواقع شركات التأمني املدروسة 

يرجع . ومل يقتصر هذا ااجان  على عملية جتميع البيانات، وإمنا مت تعديلها وتصحيحها(. شركات تقليدية
البيانات عن طريق العم   بع حة لذلك إىل اختال  السنوات املالية لك  شركة ما جعلنا نقوم بإزا

باملتوسطات، فبع  الشركات تنتهي السنة املالية هبا شهر مار  وأخرى شهر جوان وأخرى شهر نوفمرب، 
، هلذا السب  مت تصحيح البيانات تفاديا للحصول على نتائج مغلوطة بشك  كبري. وأخرى شهر ديسمرب

السنة والسنة اليت تليها ولذلك حتصلنا على بيانات  وللحصول على نتائج سنة ما حنتاج إىل بيانات هذه
 .يف التصحيح 1121، واستخدمنا بيانات 1122، 1121، 1122سنوات 

، أما شركات التأمني ، منها ستة شركات تأمني تكافليةشركة تأمني 22تتكون عينة الدراسة من 
ساسية يف دراسة شركات التأمني التجاري فهي عشوائية وقد اقتصر العدد على مخسة حىت توازي العينة األ

التكافلي وال تتعداها، كما أهنا شركات تعم  يف نفس الشروط والظرو  اليت تعم  هبا شركات التأمني 
لتقليدية والشركات التكافلية التكافلي، وهي عينة تُعترب كمرجع للتحلي  واملقارنة بني أداء الشركات ا

 .1122، 1121  ،1122 لسنوات
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 عينة شركات التأمين التكافلية متبوعة بشركات التأمين التجارية في ماليزيا: 01جدول رقم 
 اسم الشركة ترتيب الشركة 

 
شركات تأمين 

 تكافلي

DMU1 Etiqua Takaful Berhard 

DMU2 Takaful Ikhlas 

DMU3 Prudential BSN Takaful 

DMU4 MAA Takaful 

DMU5 Sun Life Takaful 

DMU6 Hong Liong MSIG Takaful 

 
 شركات تأمين تجاري

DMU7 Prudential Assurance Malysia 

DMU8 AIA (American International assurance) 

DMU9 MAA Assurance 

DMU10 Etiqua Insurance 

DMU11 MCIS Zurich Insurance 

 .لي  مغلف البياناتووفق أسلوب حت ،Deapنشري إىل أن حتلي  البيانات يتم عن طريق برنامج 
بعد أن مت حتديد مصادر البيانات وعينة الدراسة البد من حصر واختيار مدخالت وخمرجات العينة 

 .بالشك  الذي خيدم أهدا  وحمتوى البحث
 تحديد المدخالت والمخرجات وعرض البيانات: ثانيا

 :إىل عدة مداخ  أي شركةحتديد خمرجات ومدخالت  خيضع
أخذ بعني االعتبار البعد املايل للعمليات اليت حتص  يف شركات التأمني التكافلي ت :مدخ  الوساطة -

 خالل فرتة زمنية معينة، وينظر إليها كوسيط مايل يقوم بتجميع املدخرات مث يعيد استثمارها؛
من خالله تعترب شركات التأمني منتجة للخدمات، ومن مث تضم املدخالت العم   :مدخ  اإلنتاج -

 ؛الشركات التأمنيال وعناصر أخرى، أما املخرجات فتتمث  يف اخلدمات املقدمة أي منتجات ورأ  امل
ويسمى كذلك مقاربة الدخ ؛ حيث ينظر إىل شركة التأمني التكافلي كأهنا وحدة  :املدخ  التشغيلي -

ات شركة جتارية هدفها النهائي هو حتقيق املداخي  عن طريق جمموع التكاليف املتحملة، ومن مث فمخرج
 . التأمني التكافلي هو جمموع اإليرادات، بينما املدخالت فتتمث  يف جمموع التكاليف



 ياسمينة إبراهيم سالم
 ،قياس وتحليل كفاءة شركات التأمين التكافلي في السوق الماليزي

 دراسة مقارنة مع عدد من الشركات التقليدية في السوق
 

52 

 

 .وغريها... أدخ  هذا األسلوب بعضا من املقاييس املتعلقة باخلطر ونوعية اخلدمات :املدخ  احلديث -
تار، إن اختيار نوع املدخالت واملخرجات يرتبط أساسا بأهدا  الباحث، وكذا املدخ  املخ

فالدراسة ترتكز على  قيا  كفاءة شركات التأمني؛ وعليه مت اختيار مدخالت وخمرجات تتماشى مع 
 .وتوسيع دائرة االستثمارات االشرتاكات تسيري عملية املدخ  التشغيلي الذي يتمث  أساسا يف

 .يعرض ااجدول املوايل قائمة املدخالت واملخرجات املختارة للدراسة
 تالمخرجا المدخالت

 Premiumsاالشرتاكات أو األقساط  Commissionsعموالت 
 investement incomeمداخي  االستثمار  Management expensesتكاليف اإلدارة 

 
  :ةول املوالياكما بينها ااجد فيما يلي 1122، 1121، 1122سنوات  بياناتويتم عرض 

 (رينجت 2111بـ الوحدة ) 2011عرض بيانات المدخالت والمخرجات لسنة : 02جدول رقم 
RM'000 المدخالت المخرجات 

 تكاليف اإلدارة عموالت مداخيل االستثمار األقساط الشركات
DMU1 1111812 219211 211151 111111 

DMU2 928821 22121 211212 11111 

DMU3 981521 21111 219122 221112 

DMU4 111111 22192 81211 21215 

DMU5 212121 28219 28519 22821 

DMU6 211221 1151 21811 29511 

DMU7 1221111 912111 191158 211851 

DMU8 1181219 521118 252911 112585 

DMU9 2111112 215211 281118 211129 

DMU10 1912121 921128 112115 181128 

DMU11 111229 219851 215222 19511 

 5011ارا املاليزي والتقارير السنوية للشركات لسنة باالعتماد على بيانات بنك نيج: المصدر
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 2012عرض بيانات المدخالت والمخرجات لسنة : 03جدول رقم 
RM'000 المدخالت المخرجات 

 تكاليف اإلدارة عموالت مداخيل االستثمار األقساط الشركات
DMU1 1991211 211218 211181 115815 

DMU2 111989 89281 215228 51111 

DMU3 111229 21211 211112 222199 

DMU4 281118 29511 11151 92511 

DMU5 218118 21121 15128 11119 

DMU6 221528 5115 28521 11215 

DMU7 1811281 881515 191119 282211 

DMU8 2218221 511881 121151 211811 

DMU9 2211212 211515 281192 258111 

DMU10 1121182 911111 115292 212112 

DMU11 118291 211251 225511 11518 

 5015باالعتماد على بيانات بنك نيجارا املاليزي والتقارير السنوية للشركات لسنة : المصدر
 1023 عرض بيانات المدخالت والمخرجات لسنة: 04جدول رقم 

RM'000 المدخالت المخرجات 
 ةتكاليف اإلدار  عموالت مداخيل االستثمار األقساط الشركات

DMU1 2341591 428877 272726 260642 

DMU2 747023 79544 106362 112695 

DMU3 907810 24854 199528 156109 

DMU4 473919 19182 97168 59257 

DMU5 379158 59191 36003 78758 

DMU6 110351 9845 14571 21718 

DMU7 5035494 745558 959546 494198 

DMU8 5193011 1397443 669789 535816 

DMU9 1275571 343376 154912 217984 

DMU10 2351311 606578 168185 276846 

DMU11 573812 182074 85502 67978 

 5012باالعتماد على بيانات بنك نيجارا املاليزي والتقارير السنوية للشركات لسنة : المصدر
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 (CCR, BCC)عرض وتحليل نتائج تحليل مغلف البيانات : ثالثا
 .للشركات يتناول هذا ااجزء قيا  الكفاءة التقنية والكفاءة التقنية البحتة وكفاءة احلجم

 1022نتائج الكفاءة خالل سنة : 00 جدول رقم

 نوع الشركة الشركات
الكفاءة التقنية في ظل 

ثبات غلة الحجم 
(CCR) 

الكفاءة التقنية في ظل 
تغير غلة الحجم 

(BCC) 
 غلة الحجم كفاءة الحجم

DMU1 

 
شركات تأمني 

 تكافلي

 متزايدة 0.990 0.855 0.847
DMU2 0.576 0.623 0.925 متزايدة 
DMU3 0.488 0.523 0.932 متزايدة 
DMU4 0.688 0.829 0.830 متزايدة 
DMU5 0.680 1.000 0.680 متزايدة 
DMU6 0.687 1.000 0.687 متزايدة 

  0.840 0.805 0.661 املتوسط 
DMU7 

 
أمني شركات ت
 جتاري

 ثابتة 1.000 1.000 1.000
DMU8 1.000 1.000 1.000 ثابتة 
DMU9 0.796 0.810 0.983 متزايدة 
DMU10 1.000 1.000 1.000 ثابتة 
DMU11 0.847 0.889 0.953 متزايدة 

  0.987 0.940 0.928 املتوسط 
  0.907 0.866 0.783 المتوسط العام

 Deapسابقا واليت مت حتليلها باستخدام برنامج  من البيانات اجملمعة: المصدر
 الكفاءة التقنية يف ظ  تغري غلة احلجم/ الكفاءة التقنية يف ظ  ثبات غلة احلجم= كفاءة احلجم: حيث

 .كفاءة احلجم× الكفاءة التقنية البحتة = أو الكفاءة التقنية
 Fileاستخدام ، بWindows لكن ميكن تشغيله يف MS-DOS: هو برنامج: DEAPبرنامج 

Manager (إدارة امللفات .) حيتوي الربنامج على ملفات بسيطة، ملف يرفع على مستواه البيانات
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لتعليمات اخلاصة بالبحث فيما يتعلق بعدد الشركات، عدد لاخلاصة باملدخالت واملخرجات، وملف صغري 
 .وصول إىل النتائج السابقة، ومن مث يطبق الربنامج التعليمات على البيانات املسجلة لل...السنوات

يتضح من خالل البيانات الواردة يف ااجدول أعاله أنه على مستوى املتوسط العام، بلغت : تحليل النتائج
، أي أن شركات التأمني 12.1، وهذا يعين أن نسبة عدم الكفاءة هي 11.2الكفاءة التقنية حوايل 

زيادة يف كمية أو مقدار املوارد أو التكاليف؛ أي أن  دون أي 12.1للعينة ميكنها زيادة إنتاجها بنسبة 
 .12.1الشركات تستخدم تكاليف غري مربرة بنسبة 

 5.2، أي أن عدم كفاءة احلجم تبلغ نسبة 51.1أن متوسط كفاءة احلجم حوايل  حنييف 

نية البحتة فقط، وهذا دلي  على أن عدم الكفاءة التقنية يعود يف األسا  إىل عام  عدم الكفاءة التق
 .، أي أن هناك تكاليف غري مربرة ناجتة عن استخدام تكاليف إضافية لك  وحدة(الكفاءة اإلدارية)

 1022نتائج متوسطات الكفاءة لسنة : 03 شكل رقم

 
 2من إعداد الباحثة باالعتماد على ااجدول رقم : المصدر    

جند أن عدم الكفاءة التقنية يعود بشك  كبري إىل ضعف كفاءة شركات  نظرنا إىل ااجزئيات ماوإذا 
من عدم  12.5دل نسبة ، مبا يعا88.2التأمني التكافلي؛ حيث يبلغ متوسط الكفاءة التقنية هلا 

، يعود هذا 51.1أما بالنسبة ملتوسط الكفاءة التقنية لشركات التأمني التجاري فقد بلغ نسبة  .الكفاءة
 .211باألسا  إىل حتقيق ثالث شركات من أص  مخسة ملعدل كفاءة كاملة 
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  زيادة ، تتميز بغلة حجم متزايدة؛ أي أن ك2اليت حققت كفاءة حجم أق  من  الشركاتباقي 
 (02  كشلا رظنأ) .يف املخرجات حتتاج إىل زيادة بنسبة أق  يف املدخالت

طات الكفاءة التقنية البحتة، نالحظ أن متوسطات كفاءة احلجم أقرب إىل الواحد مقارنة مبتوس
ما جيع  هذه األخرية السب  الرئيسي يف نس  عدم الكفاءة، أي أن هناك تكاليف إضافية غري مربرة 

 .كما يالحظ تفوق شركات التأمني التجاري على شركات التأمني التكافلي. ميكن االستغناء عنها
 .فاءةوفيما يلي جدول بالرتتي  التنازيل للشركات حس  درجة الك

 التقنية ترتيب الشركات حسب الكفاءة: 06 جدول رقم
نسبة الكفاءة  الرتبة

 التقنيةالتقنية
 اسم الشركة ترتيب الشركة

01 1.000 DMU7 Prudential Assurance Malysia 

01 1.000 DMU8 AIA (American International assurance) 

01 1.000 DMU10 Etiqua Insurance 

04 0.847 DMU1 Etiqua Takaful Berhard 

04 0.847 DMU11 MCIS Zurich Insurance 

06 0.796 DMU9 MAA Assurance 

07 0.688 DMU4 MAA Takaful 

08 0.687 DMU6 Hong Liong MSIG Takaful 

09 0.680 DMU5 Sun Life Takaful 

10 0.576 DMU2 Takaful Ikhlas 

11 0.488 DMU3 Prudential BSN Takaful 

 2من إعداد الباحثة باالعتماد على ااجدول رقم : المصدر

يالحظ من ااجدول سيطرة الشركات التجارية على املقدمة بالنظر إىل أقدميتها وخربهتا الطويلة، مث 
اليت استفادت من خربة الشركة األم،  Etiqua takafulتليها شركات التأمني التكافلية على رأسها شركة 

 . Etiquaم  حتت لواء شركة التأمني التجارية على أسا  أهنا تع
 . 1121سنة لوفيما يلي نتعرض لتحلي  تطور الكفاءة 
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 1021نتائج الكفاءة خالل سنة : 07جدول رقم 

الكفاءة التقنية  الكفاءة التقنية نوع الشركة الشركات الرتبة
 البحتة

 غلة الحجم كفاءة الحجم

04 DMU1 

 
شركات تأمني 

 تكافلي

 متزايدة 0.994 0.877 0.871
07 DMU2 0.718 0.781 0.920 متزايدة 
10 DMU3 0.539 0.583 0.925 متزايدة 
08 DMU4 0.626 0.752 0.832 متزايدة 
11 DMU5 0.372 0.690 0.539 متزايدة 
09 DMU6 0.604 1.000 0.604 متزايدة 
  0.689 0.780 0.621 املتوسط  
01 DMU7 

 
شركات تأمني 

 يجتار 

 ثابتة 1.000 1.000 1.000
01 DMU8 1.000 1.000 1.000 ثابتة 
06 DMU9 0.755 0.798 0.947 متزايدة 
01 DMU10 1.000 1.000 1.000 ثابتة 
05 DMU11 0.859 0.928 0.926 متزايدة 
  0.974 0.945 0.927 املتوسط  
  0.881 0.855 0.759 المتوسط العام 

 Deap معة سابقا واليت مت حتليلها باستخدام برنامجمن البيانات اجمل: المصدر

حظ أنه ليس هناك تغيري يف ترتي  الشركات إال فيما خيص وما يال .يوضح نتائج الكفاءة السابقوااجدول 
، اليت انتقلت من الرتبة العاشرة إىل الرتبة السادسة؛ نتيجة للتطور Takaful Ikhlasشركة وحيدة هي 
 .ومدخالهتا امللحوظ يف خمرجاهتا

أنه على مستوى املتوسط العام،  11يتضح من خالل البيانات الواردة يف ااجدول رقم  :تحليل النتائج
، أي أن شركات  11.2وهذا يعين أن نسبة عدم الكفاءة هي . 19.5بلغت الكفاءة التقنية حوايل 

ية أو مقدار املوارد أو التكاليف؛ دون أي زيادة يف كم 11.2التأمني للعينة ميكنها زيادة إنتاجها بنسبة 
 .11.2أي أن الشركات تستخدم تكاليف غري مربرة بنسبة 
. 22.5؛ أي أن عدم كفاءة احلجم تبلغ نسبة 11.2يف حني أن متوسط كفاءة احلجم حوايل 

فاءة الك)وهذا دلي  على أن عدم الكفاءة التقنية يعود يف األسا  إىل عام  عدم الكفاءة التقنية البحتة 
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؛ أي أن هناك تكاليف غري مربرة ناجتة عن استخدام تكاليف إضافية لك  وحدة من املخرجات، (اإلدارية
 .إضافة إىل عدم وصول الشركات إىل احلجم األمث 

يوضح نتائج املوايل وااجدول  .1122وفيما يلي نتعرض لتحلي  تطور الكفاءة آلخر سنة مدروسة 
 .الكفاءة

 1023سنة للكفاءة نتائج ا: 08جدول رقم 

 نوع الشركة الشركات الرتبة
الكفاءة التقنية في 

ظل ثبات غلة 
 (CCR)الحجم 

الكفاءة التقنية في 
ظل تغير غلة الحجم 

(BCC) 
 غلة الحجم كفاءة الحجم

05 DMU1  
شركات 
تأمني 
 تكافلي

 متزايدة 0.987 0.978 0.965
08 DMU2 0.727 0.788 0.922 متزايدة 
10 DMU3 0.599 0.649 0.922 متزايدة 
06 DMU4 0.802 0.955 0.840 متزايدة 
07 DMU5 0.753 0.917 0.822 متزايدة 
11 DMU6 0.590 1.000 0.590 متزايدة 
  0.847 0.881 0.739 املتوسط  
01 DMU7  

شركات 
 تأمني جتاري

 ثابتة 1.000 1.000 1.000
01 DMU8 1.000 1.000 1.000 ثابتة 
09 DMU9 0.694 0.709 0.979 متزايدة 
01 DMU10 1.000 1.000 1.000 ثابتة 
01 DMU11 1.000 1.000 1.000 ثابتة 
  0.974 0.945 0.927 املتوسط  
  0.995 0.942 0.938 المتوسط العام 

 Deapمن البيانات اجملمعة سابقا واليت مت حتليلها باستخدام برنامج : المصدر

أنه على مستوى املتوسط العام،  11خالل البيانات الواردة يف ااجدول رقم  يتضح من :تحليل النتائج
وهي نسبة عالية ،  8.1 وهذا يعين أن نسبة عدم الكفاءة هي. 52.1بلغت الكفاءة التقنية حوايل 

 .تدل على زيادة تنافسية عينة الدراسة فيما بينها
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هذا يدل على تطور أداءها يف السوق، حتسنت قيم الكفاءة لشركات التأمني التكافلي إمجاال، و 
أما فيما خيص شركات التأمني التجاري فتبقى رائدة، إضافة إىل أن شركة . واكتساهبا لبع  اخلربة تدرجييا

 .MCIS Zurich Insurance  وهي 2أخرى قد تصدرت هي األخرى اجملموعة بنسبة كفاءة كاملة 
السوق، وتراجع ترتيبها كثريا وذلك راجع  قد ضعفت كفاءهتا يف MAA assuranceغري أن شركة 

 .باألسا  إىل تدين قيم االشرتاكات مع ارتفاع تكاليف اإلدارة
 .1122، 1121، 1122 :تطور متوسطات الكفاءة جمتمعة لسنوات يوضح املوايلوالشك  

 تطور نتائج متوسط الكفاءة: 04شكل رقم 

 
 .السابقة النتائج ى جداولمن إعداد الباحثة باالعتماد عل: المصدر         

إىل حتسن أداء  باألسا  راجع ؛من الشك  التحسن العام لقيم الكفاءة يف آخر سنة يالحظوما 
 .شركات التأمني التكافلي مقارنة بشركات التأمني التجاري

 

 خاتمة
ر ملث  تعد هذه الدراسة لبنة يف جمال بناء قاعدة بيانات يف اجملال حيث تفتقر سوق التأمني بااجزائ

لذا فقد سطر البحث دراسة سوق تأمينية . هذا النوع؛ حيث تتواجد به شركة تأمني تكافلي واحدة فقط
 21متطورة يف هذا اجملال وهي السوق املاليزية؛ اليت تتوفر حاليا على عدد شركات تأمني تكافلي تفوق 

 .ليزيا، حس  املوقع الرمسي لبنك نيجارا مبا1122شركة بالنظر إلحصائيات عام 
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 :وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية
  منوذج مغلف البيانات يستخدم بشك  واسع يف قيا  كفاءة املؤسسات سواء الرحبية وغري الرحبية ومن

يستخدم الربجمة  .بينها شركات التأمني التجاري وشركات التأمني التكافلي، وهو منوذج ال معلمي
. القصوى؛ ومن مث يقيس درجة الكفاءة مقارنة هبذا املنحىن احلدود اخلطية إلجياد نقاط التجزئة ملنحىن

 BCCوتغري غلة احلجم  CCRمت استخدامه يف هذا البحث من خالل منوذجي ثبات غلة احلجم 
شركات تأمني تكافلي ومقارنتها  8الكفاءة الفنية، الكفاءة الفنية البحتة، كفاءة احلجم لـ : يف قيا 

 ؛1122، 1121، 1122سوق املاليزي لسنوات ري يف الشركات تأمني جتا 9بـ 
  ؛ حيث مت 2يالحظ على نتائج الدراسة أهنا تنتج أكثر من شركة واحدة ذات الكفاءة الكاملة

شركات كفؤة بالنسبة لنموذج  9شركات كفؤة بالنسبة لنموذج ثبات غلة احلجم، و 1و 2تسجي  
للكفاءة لشركة واحدة هي  2تعطي قيمة ، لذا وج  البحث عن أسالي  أخرى تغري غلة احلجم

 ؛األجدر وباقي الشركات تأخذ نس  تنازلية حىت نقوي من القدرة التمييزية بني الشركات
  يف منوذج ثبات غلة احلجم،  2بالنسبة لشركات التأمني التكافلي مل حتقق أي منها درجة الكفاءة

لة احلجم؛ ما يعين أهنا حتسن استخدام يف منوذج تغري غ 2ان منها نسبة الكفاءة تبينما حققت اثن
غري أنه عليها الوصول إىل احلجم األمث  لنشاطها حىت  .التكاليف، وليس هناك تكاليف غري مربرة

تستفيد من وفورات احلجم الناجتة عن التوسع، وكذلك فإنه على باقي الشركات العم  على حتسني 
ذات اخلربة ومنافسة شركات التأمني التقليدية طلوبة استغالهلا للموارد للوصول إىل درجات الكفاءة امل

 ؛والتجربة الطويلة
  على الرغم مما سبق فإن التقارب يف درجات الكفاءة كان نتاجا ألن أغل  شركات التأمني التكافلي

تأمينية رفقة شركات جتارية، ما جعلها تستفيد من خرباهتا، وختتصر الكثري من  احتاداتتعم  يف 
 .بي  منوها وتطورهااملراح  يف س
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