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 اىدي ىذا العمل العممي

الى التي أفاضت عمي بدعواتيا وبركاتيا، الى من جعمت الجنة تحت أقداميا الى من ييتز 
لتضرعيا عرش الرحمن، الى التي لم أستطع أن اوفي حقيا ميما قدمت ليا حفظيا اهلل 

 .ورعاىا أمي الغالية

 الى من أفنى صحتو وجيده في سبيل نجاحي أبي العزيز اطال اهلل في عمره

الى جميع أ فراد أسرتي العزيزة اإلخوة واألخوات وزوجاتيم وأبنائيم كل باسمو وجميع 
 .األصدقاء والزمالء من قريب وبعيد ومن داخل الجامعة وخارجيا

 .والى رفيقي في الدرب، كما ال أنسى زميمتي في ىذا العمل

كما أىدييا الى كل أساتذة وطمبة كمية العموم االقتصادية والتسيير والعموم التجارية وكل طالب 
 .عمم
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 الشكر والعرفان
بسم اهلل اىتدينا وعمى ىداه خطينا، فالشكر لو خالق الكون الذي انار طريق 
العمم والمعرفة، والذي أعاننا عمى إتمام ىذا العمل ليكون شمعة مضيئة منيرة 

. من الجيل والظالم

والصالة والسالم عمى سيد الخمق وحبيبنا محمد صمى اهلل عميو وسمم وعمى 
. لو وصحبو دعاة الحق وأشرف الخمقءا

وال تطيب ... ال يطيب الميل اال بشكر اهلل وال يطيب النيار اال بطاعتو 
. وال تطيب الجنة اال برؤيتو...المحظات اال بذكره وال تطيب اآلخرة اال بعفوه 

أحمد يطيب لنا أن نتقدم بعظيم الشكر والتقدير والعرفان لألستاذ الدكتور 
 عمى تفضمو باإلشراف عمى ىذه المذكرة وتتبع أجزائيا عكاشة عزيزي

بالنصح واإلرشاد طيمة العمل كما نحي فيو روح التواضع والمعاممة الجيدة، 
. كما نقدم الشكر الى األساتذة الذين تفضموا لمناقشة البحث

 ومد لنا يد العون ووردنا  إنجاز ىذا العملونشكر كل من ساعدنا عمى
. بالمعمومات إلتمام ىذا البحث

                             غندور وسيمة حسوني سمية     
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: تمهيد

 يحتل مركز استراتيجي مقارنة مع القطاعات االقتصادية ح يعرف قطاع التأمين تطور ممحوظ، والذي أصب
األخرى، حيث انو جزء مكمل لمنظام المصرفي، ودعامة أساسية لمقطاع المالي واالقتصادي إلي بمد ما حيث 

تمعب شركات التأمين دور ميم في توفير الراحة البال والطمأنينة واألمن المالي، وكونو إدارة لحماية 
. الممتمكات من المخاطر، باإلضافة الى زيادة فرص العمل، وبالتالي تحقيق تنمية اقتصادية واالجتماعية

   إن قطاع التأمين في الجزائر كغيره في دول العالم يمثل أحد أىم القطاعات الخدمية لمجزائر الذي عرف 
تطورًا ممحوظًا في السنوات األخيرة، حيث تبنى مجموعة من اإلصالحات في بداية التسعينات فقام أواًل 

الصادر  07-75بتحرير قطاع التأمين، ىذا بإلغاء اإلحتكار والسماح لمخواص بمزاولة النشاط وفقًا لألمر 
-06المتعمق بالتأمينات، وقد تمت مراجعة وتعديل ىذا األمر من خالل إصدار قانون  28/01/1995في 
. الذي جاء لتدعيم األداء والرفع من تنافسية القطاع 20/02/2006 الصادر في 04

  وتبعًا ليذه التطورات أصبحت شركات التأمين في وضع يفرض عمييا الظيور في أقوى صورة كمنافس قوي 
اتجاه شركات التأمين العالمية األخرى، وىذا ما استدعى االىتمام أكثر بأساليب وآليات تحقق كفاءتيا، وذلك 

بيدف رفع مستواىا وتحسين في جودة الخدمات المقدمة؛ من أجل ضمان النمو واإلستقرار وتعزيز قدرتيا 
. التنافسية

 الطرق وأكثرىا وأدقومن أىم .   وعميو أصبح االىتمام بأدائيا وكفاءتيا محل إىتمام كبير من قبل الباحثين
استعمااًل أسموب التحميل التطويقي باعتباره من األساليب الكمية الحيثة نسبيًا، حيث يمكن ىذا األسموب من 

تقييم الشركات لمدى استخداميا لمواردىا بكفاءة عالية، وىو يعتمد عمى البرمجة الخطية لقياس الكفاءة 
. النسبية

:  اإلشكالية -1

: يمكن طرح اإلشكالية الرئيسية لمدراسة عمى النحو التالي من خالل ماسبق  

لجزائر؟  في ا كفاءة شركات التأمينما مدى

    وبيدف توضيح اإلشكالية الرئيسية وتبسيطيا، سوف يتم تقسيميا إلى مجموعة من التساؤالت الفرعية 
: كاالتي

ما المقصود بكفاءة قطاع التأمين؟  -
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ما ىو أسموب التحميل التطويقي لمبيانات؟  -
ما الوحدات المرجعية لكل شركة من شركات التأمين غير الكفؤة؟   -
ما أىم التحسينات المقترحة التي من شأنيا معالجة أوجو القصور في شركات ذات الكفاءة النسبية  -

المنخفضة؟ 
: فرضيات الدراسة -2

كون ت والتي ات التاليةالفرضيصياغة لدراسة يمكن ل ة الرئيسية واألسئمة الفرعيةشكالياإلمن أجل اإلجابة عمى 
 :ةلدراسامنطمقا 

 .يتمتع قطاع التأمين في الجزائر بكفاءة عالية -
تتمثل كفاءة قطاع التأمين فاإلستخدام األمثل لمموارد المتاحة لدييا لمحصول عمى أعمى مستويات  -

 .مطموبة
يعتبر أسموب التحميل التطويقي لمبيانات ىومن أنجع األساليب مالئمة لقياس الكفاءة شركات التأمين  -

 .ةالجزائري
. لكل شركة تأمين غير كفؤة توجد ليا وحدة مرجعية وفقا لألسموب التحميل التطويقي لمبيانات -
ىناك نسب يجب تخفيضيا من المدخالت وزيادتيا في المخرجات الشركات التأمين غير كفؤة حتى  -

. تصبح شركة كفؤة
: أهمية الدراسة -3

وىو أسموب التحميل التطويقي لمبيانات  تطبيق أحد أساليب الكمية الحديثة لقياس كفاءة شركات التأمين، -
(DEA .)

. يعتبر موضوع قياس الكفاءة وتحسينيا من العناصر األكثر أىمية في قياس مدى نجاح الشركات -

قمة الدراسات الكمية المستخدمة ألسموب التحميل التطويقي لقياس كفاءة شركات التأمين الجزائرية حسب  -
.  المكتبيسحالم

: أهداف البحث -4
 وضيح مفيوم كل من الكفاءة، التأمين والتحميل التطويقي لمبياناتت -
تحديد الشركات الكفؤة التي تحسن استخدام مدخالتيا، وغير الكفؤة التي لم تحقق الكفاءة  -

 .النسبية التامة
. تحديد التحسينات والشركات المرجعية لشركات التأمين الغير الكفؤة -
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: دوافع اختيار الموضوع -5

: أسباب الذاتية-ا

. رغبة شخصية في دراسة ىذا الموضوع -
. الموضوع المتناول في الدراسة لو عالقة بطبيعة التخصص -

: أسباب الموضوعية-ب

. الحداثة النسبية لمموضوع وقمة الدراسات التي تتناولو -
. إبراز أىمية الطرق الكمية في قياس كفاءة وحدات إتخاذ القرار -
. الدور الفعال الذي يمعبو قطاع التأمين في االقتصاد الوطني -
. أىمية شركات التأمين كمكون أساسي في قطاع االقتصاد -
 .حدود الدراسة-6

 . شركات05شممت الدراسة بعض شركات التأمين الناشطة في الجزائر والمتمثمة في : الحدود المكانية

في حدود اتاحة القوائم المالية، تم االعتماد عمى التقرير السنوي لنشاط شركات التأمين : الحدود الزمانية
 . 2017الجزائري لسنة 

: المنهج المتبع -7

جل دراسة إشكالية الدراسة، ومحاولة لإلجابة عمى التساؤالت المطروحة ذات الصمة بيا، عن طريق أمن 
: دراسة صحة الفرضيات المعتمدة في ىذه الدراسة تم اإلعتماد المناىج التالية

اعتمدنا في جمع المعمومات وتحميميا لتوضيح اإلطار النظري لمدراسة عمى  :المنهج الوصفي التحميمي-ا
. المنيج الوصفي

 استخدمنا المنيج المقرن من أجل مقارنة في مستوى الكفاءة بين عينة من الشركات :المنهج المقارن-ب
. التأمين الجزائرية

: لقد وجينا جممة من الصعوبات أثناء إعداد ىذا البحث نمخصيا في مايمي: صعوبات البحث -8
. محدودية المراجع والوثائق والمجمدات العممية التي تناولة قطاع التأمين في الجزائر -
. صعوبة الحصول عمى المعمومات والمعطيات الخاصة بالقطاع -
. قمة الدراسات التي اتبعت أسموب التحميل التطويقي لمبيانات -



 مقدمة 

 
  د

من أجل اإللمام واإلحاطة بجميع جوانب البحث قمنا بتقسيم الدراسة إلى فصمين كل : تقسيم العمل -9
 .فصل يتضمن مبحثين وكل مبحث يحتوي عمى مطمبين

والتعريف بأسموب التحميل التطويقي لمبيانات،  تناولنا في الفصل األول دراسة نظرية حول كفاءة التأمين
فالمبحث األول تضمن مفيوم كفاءة التأمين وأسموب التحميل التطويقي لمبيانات أما المبحث الثاني خصص 

أما الفصل الثاني قياس الكفاءة النسبية لشركات التأمين في الجزائر تناولنا في المبحث . لمدراسات السابقة
 .األول واقع قطاع التأمين في الجزائر والمبحث الثاني تضمن قياس الكفاءة النسبية لشركاتالتأمين الجزائرية
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:  تمهيد

     من أىم التحديات التي تواجييا شركات التأمين أو أي شركة إقتصادية ىو تحقيق الكفاءة التي تضمن 
وىو  ليا استمرار في السوق أمام منافسيا ومن بين األساليب الكمية التي أثبتت جدارتيا في قياس الكفاءة،

األسموب التحميل التطويقي الذي عرف استعمااًل واسعًا لمباحثين، وىذا ما دفعنا خالل ىذا الفصل لمتعرف 
  .عمى اإلطار المفاىيمي لمكفاءة والتأمين وكذا أسموب التحميل التطويقي

وسنحاول في ىذا الفصل تناول المفاىيم المتعمقة بالكفاءة والتأمين وأسموب التحميل التطويقي لمبيانات، فقد تم 
: تقسيمة إلى مبحثين

 . عموميات حول كفاءة التأمين وأسموب التحميل التطويقي لمبيانات:المبحث األول

 . الدراسات السابقة:المبحث الثاني
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  وأسموب التحميل التطويقي لمبياناتعموميات حول كفاءة التأمين :المبحث األول

ان الكفاءة في شركات التامين التختمف عن الشركات االقتصادية األخرى، خاصة من حيث المبدا 
 .المتمثل في االستغالل األمثل لمموارد المتاحة لمشركة او تحقيق اقصى قدر من المخرجات

.  مفهوم كفاءة التأمين:  المطمب االول

سنتناول في ىذا المطمب تعريف الكفاءة والتأمين 

 تعريف الكفاءة:  الفرع األول

  : حظيت الكفاءة في ادبيات االدارة لجممة من التعريفات من أىميا: الكفاءة

المعيار الرشيد في استخدام الموارد البشرية والمادية والمالية والسيما أن تتصف "تعرف الكفاءة بأنيا 
الموارد المتاحة بالندرة لذلك البد من اعتماد ىذا األسموب في التوجيو نحو تحقيق األداء األمثل في استخدام 
الموارد المتاحة فالكفاءة تعبر عن مدى نجاح الوحدات االقتصادية في احكام العالقة بين الموارد المستخدمة 

 1.واإلنتاج بطريقة كفوءة تيدف إلى تعظيم الناتج وتخفيض المدخالت

: عرفيا معيد القيادة واإلدارة بمندن الكفاءة كما يمي

تعرف الكفاءة عمى أنيا مقياس لمدى النجاح في تحويل الموارد إلى مخرجات، العمل بشكل جيد مع تقميل 
نسبة الضياع، تحقيق أكبر كمية من المخرجات من خالل ما تم استيالكو من مدخالت، إنتاج أقصى ما 

 2.يمكن إنتاجو بأقل جيد ممكن، اإلستخدام األمثل لمموارد لتحقيق إنتاج سمع و الخدمات

يتضح لنا من خالل التعاريف ان الكفاءة تقتضي التحكم الجيد في عممية اإلنتاج، وذلك باستخدام األمثل 
. لمموارد التي تتوفر عمييا لتحقيق اإلنتاج المطموب مع سمع أو خدمات

مفهوم التأمين وأنواعه : الفرع الثاني

 .سنتطرق في ىذا الفرع مفيوم التأمين واالنواع المختمفة لو

. نشأة التأمين/ أوال

                                                           
طرائف التدريس مديرية  ، ماجستيرقياس الكفاءة النسبية لمدارس تربية الكرخ الثانية باستخدام تحميل مغمف البيانات ،لينا عمي ىالل 1

 540ص الكرخ الثانية،
ميدانية  تحسين كفاءة المؤسسات الصحية باستخدام أسموب التحميل التطويقي لمبيانات وعممية التحميل الهرمي دراسةعادل عشي،  2

 3 ص2017-2016، سنة 1ه جامعة باتنةادكتور أطروحة ،والية باتنة
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من المعروف أن التأمين بدأ في نطاق التأمين البحري في القرن السادس عشر ميالدي وذلك بسبب 
المخاطر التي كانت تتعرض ليا السفن في البحار وىي محممة بمختمف البضائع، وأنو حين بدأ نشأ تعاونيا 
بين تجار البندقية عندما تعاونو عمى دفع أخطار البحار عمى السفن والبضائع ثم عمى األنفس، وكانو في 

مجموعيم ىم المستأمنين والمؤمنين معا، وىكذا ظير مايعرف باسم بوالص التأمين التي كان صاحب 
   البضاعة يدغع بموجبيا قسطا معينا عمى أنو في حالة تمف البضائع يقبض مبمغا معينا محددا وكان كما 
ذكرنا في أول األمر تعاونيا محدودا ثم سرعان ما وجد الناسأ ن الفكرة ليا قسط من الربح الوافر وخاصة 

الييود الذين استولوا عمى االقتصاد بعد عصر تجار البندقية حيث حولوه تماما عن معناه التعاوني إلى معنى 
استغاللي واضح، فاتسع مجال التأمين ليشمل كافة نواحي الحياة معتمدا في ذلك عمى القل الدائم الذي ينتاب 
الناس حول مستفبميم فشمل التأمين عمى السيارات وكافة اآلليات والمحالت التجارية والبيوت والحياة نفسيا 
حتى وصل إلى حد التامين عمى احتفاظ السياسيين بمراكزىم السياسية، والمغنيين عمى حناجرىم الذىبية،  

  1.إلى غير ذلك...والالعبين عمى أرجميم 

تعريف التأمين : ثانيا

:  التعريف المغوي

منيا إعطاء : التامين في المغة العربية مشتق من األمن وىو طمأنينة النفس وزوال الخوف، ولو معان عديدة
األمان، مثل التأمين الحربي إذا نزل في بالد المسممين، ومنيا التأمين عمى الدعاء وىو قو آمين أي 

 2.يستجيب

 ومن األمانة التي ىي ضد ، ويعرف أيضا ىو مصدر امن يؤمن مأخوذة من االطمئنان وىو ضد الخوف
 3يقال أمنو تامينا وائتمنو واستأمنو الخيانة

                                                           
، دار العصماء، التأمين أنواعه المعاصرة ومايجوز ان يمحق بالعقود الشرعية منها أبي الفضل ىاني الحديدي المالكي االسكندري، 1

 24م سوريا دمشق، ص 2009الطبعة األولى 
 6، ص 2008، درا أسامة لمنشر والتوزيع عمان، الطبعة األولى التأمين مبادئه وأنواعه عز الدين فالح، 2
 16ص  ه،1436-2015 ،1 ، دار المعتز لمنشر والتوزيع، الطبعةإدارة التامين والخطرعبد اهلل محسن مسمم،  3
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فأصل التامين منبثق من مادة األمن secourusويرجع مصطمح التامين الى المفظ اليوناني الالتيني 
Securityواالصل ان يستعمل في ،والتي تدل عمى طمأنينة النفس وزوال الخوف، المستعمل ضد الخوف 

ذ جعمنا البيت مثابة لمناس وأمنا »سكون القمب قال تعالى      125سورة البقرة االية"وا 

 1.سورة قريش" فميعبدوا رب ىذا البيت الذي أطعميم من جوع وآمنيم من خوف"وقال سبحانو 

. التعريف االقتصادي

: ىناك تعاريف عديدة لمصطمح التأمين في االقتصاد نذكر منيا

 من القانون المدني بان التامين عقد يمتزم المؤمن 747يعرف المشرع المصري التامين في المادة
بمقتضاه ان يؤدي الى المؤمن لو او المستفيد الذي اشترط التامين لصالحو مبمغا من المال او ايرادا مرتبا او 

أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث او تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير قسط او اية 
 2.دفعة مالية أخرى يؤدييا المؤمن لو لممؤمن

ان التأمين وسيمة اقتصادية يمكن عن طريقيا استبدال خسائر كبيرة محتممة : يرى مختار اليانس
 3.بأخرى صغيرة مؤكدة والتي تتمثل في قسط التامين

وتندرج معظم التعريفات حول مفيوم ان التامين ىو عقد يمزم المؤمن من خاللو بتأدية مبمغا من المال او 
.  او تحقق خطر مبينا مسبقا بالعقد،ايراد مرئيا او تعويضا ماليا آخر لممؤمن في حال وقوع حادثة

ومن خالل ما سبق يتضح لنا أن التأمين لو طرفان رئيسيان اليمكن ات تتم وثيقة التأمين دون وجود 
: أحدىما وىما

 Insureالمؤمن  -1

 وىو الطرف األول في التعاقد، والتزامو يتحدد بالتعيد بدفع مبمغ التأمن أو التعويض في حالة تحقق 
. الخطر المؤمن منو، ويطمق عميو ىيئة التأمين

  Insured  المؤمن له -2

وىو الطرف الثاني، والتزامو يتحدد في دفع قسط التأمين مقدما في تاريخ التعاقد، وقد يأخذ االلتزام شكل 
أقساط دورية خالل مدة معينة، وعميو في ىذه الحالة أن يدفع القسط األول في تاريخ التعاقد حتى يبدأ 

. سريان عقد التأمين
                                                           

 70، دار الحامد لمنشر والتوزيع،األردن عمان صمدخل أجهزة االشراف والرقابة الخطر والتامينالدكتور طارق قندور أبو مازن،  1
2

 6ص2002، دار ايتراك للطباعت والنشر والتىزيع، الطبعت محاسبت شركاث التامينثناء محمد طعيمت،  
3

، رسالت ماجستير جامعت منثىري قسنطينت،  caatتحليل مالءة ومردوديت شركاث التامين دراست حالت شركت هدي به محمد،  

 13ص2015-2014سنت
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وباإلضافة الى طرفي التعاقد الرئيسيين السايق دكرىما، يمكن أن يتضمن عقد التأمين في بعض صوره 
 : أطراف أخرى وىي

الشخص الذي ينعقد عقد التأمين لصالحو، ويحصل عمى مبمغ التأمين أو : Beneficiary المستفيد -3
 .التعويض عند تحقق الخطر

الحياة، عندما يكون  يظير ىذا الطرف في بعض عقود تأمينات: Life Insured المؤمن عميه -4
 1.المؤمن شخص آخر بخالف الِممن لو

: أنواع التامين/ثانيا

: ىناك العديد من األنواع المختمفة لمتامين نذكر منيا األنواع التالية

وىي تمك التأمينات الخاصة بتغطية االخطار التي يترتب عمييا خسارة لذات : التامين الشخصي - أ
الشخص، وتمحق بو الضرر بصفة مباشرة في حياتو او صحتو او سالمة أعضائو، ومن ىذا 
المخاطر ما يحدث لمشخص ضررا ماليا في دخمو كالتوقف عن العمل او انخفاض دخمو او 

. انقطاعو، وعمى دلك فان التأمينات الشخصية تغطي االخطار التالية

. الحوادث-البطالة– العجز – المرض – الشيخوخة -الوفاة 

ىناك عمميات تأمينية ضرورية جدا ألفراد المجتمع، ومو ذلك تحول العديد من :  التامين الحكومي - ب
العوامل الفنية واالقتصادية واالجتماعية دون القيام بيا من قبل شركات التامين، وغي ىذه األحوال ال 
مفر من قيام الحكومات بتولي مسؤؤولية تقديم ىذه الخدمات عن طريق انشاء وحدات إدارية حكومية 

 2.ليذا الغرض

وىي تمك التأمينات التي يكون موضوع التامين فييا ممتمكات الشخص الطبيعي : تأمينات الممتمكات - ت
:  او االعتباري، ودلك سوآءا كانت في مكانيا الثابت او عند نقميا من مكان الى اخر، وتشتمل عمى

. تامين الحريق .1

. التامين البحري .2

. تامين الطيران .3

. تامين السيارات .4

. تامين الحوادث .5
                                                           

1
  30 – 29 جامعتبنها، ص –، كليت التجارة التأمين ورياضياتهمحمد أحمدخليل،  
 12-9ص ،2003-2002، الدار الجامعية الطبعةاسبة شركات التامينحم احمد صالح عطية، 2
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 وتمثل تمك التأمينات التي تغطي المسؤولية المدنية لصاحب الخطر تجاه الغير :تأمينات المسؤولية - ث
عما قد يصيبيم من اضرار قد تصيب ذلك الغير في ابدانيم او في ممتمكاتيم، وعمى ذلك فان 

: تأمينات المسؤولية تشتمل عمى
. تأمين المسؤولية عن اشخاص الغير .1
 1.مين المسؤولية عن ممتمكات الغيرأت .2
يغطي التأمين البحري األخطار التي تتعرض ليا السفينة او الشحنة أو اجرة : التامين البحري - ج

الشحن، وىده البنود الثالثة تكون مايعرف بأطراف الرسالة البحرية، وفي بعض األحيان يضاف إلى 
التأمين البحري بعض األخطار التي تتعرض ليا الشحنة أي البضاعة اثناء مرحمة النقل البري أو 

الجوي وذلك حى تتم تغطية الشحنة من مكان اإلنتاج عمى مكان االستيالك وليس من ميناء الشحن 
 2.الى ميناء الوصول

التأمين الذي ييدف الى تغطية االخطار التي التدخل في نطاق أي تأمين اخر تأمين : التامين البري - ح
 3.بحري او تأمين جوي

 :ويشمل ىذا النوع من التأمين

  النقل بالسكك الحديدية ويتضمن تغطية األخطار التي تصيب جسم العربات والبضاعة والطاقم
 .والمسافرين

  السيارات بمختمف أنواعيا وتتضمن تغطية األخطار التي تمحق بالسيارات والسائق والبضاعة
 .المشحونة

  التأمين ضد السرقة ويغطي ىذا النوع األخطار الناجمة عناالستيالء غير الشرعي عمى األموال
 4.والممتمكات عن طريق العنف والقوة، االقتحام واألخذ خفية

ىو فرع من فروع تأمين النقل، الغاية من التأمين الجوي تأمين مخاطر النقل الجوي  :التأمين الجوي - خ
 5.التي تتعرض ليا الطائرات والبضائع خالل النقل الجوي

 
 

                                                           
ص ، 2002    1الطبعة  دار الكتب االكاديمية لمنشر، ،مبادئ إدارة الخطروالتامينمحمد توفيق البمقيني وجمال عبد الباقي واصف،  1

132 -133 
 251ص  ،2003، جامعة القاىرة، الطبعة إدارة الخطمر والتأمين ممدوح حمزة أحمد، ناىد عبد الحميد، 2
 145، مرجع سبق ذكره، ص الخطر والتأمينابو مازن،   طارق قندوز3
4

دور الرقابة عمى النشاط التقني في شركات التأمين عمى األضرار لتعزيز مالءتها المالية دراسة حالة شركة معوش محمد األمين،  
 14، ص 2014 – 2013، سنة 1، رسالة ماجستير جامعة فرحات عباس سطيفالجزائرية لمتأمينات

، مرجع سبق ذكره، أنواعه المعاصرة ومايجوز ان يمحق بالعقود الشرعية منها التأمين  أبي الفضل ىاني الحديدي المالكي االسكندري،5
 38ص
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مناهج وأنواع كفاءة التأمين : الفرع الثالث

مناهج قياس الكفاءة في شركات التامين  : أوال

: نجد ىناك ثالثة مناىج يتم من خالل تحديد مدخالت ومخرجات النشاط التأميني، وىي كما يمي

  .منهج الوساطة- 1

، حيث يأخذ ىذا المنيج بعين االعتبار 1977وضع ىذا المنيج من طرف سيمي وليندلي في سنة 
البعد المالي لمعمميات التي تجري في شركات التامين خالل فترة زمنية معينة، ومن خالليا ينظر الى شركات 
. التامين كوسيط مالي تتمقى أمواليا في جممة وثائق التامين التي يقوم باستثمارىا ومن تم تحويميا الى أصول

وان اليدف الرئيسي من ىذا المنيج ىو تعظيم قيمة المطالبات وعائد راس المال معدال بالمخاطر في 
وقت واحد، ومن اىم عيوب ىذا المنيج بانو يأخذ فقط خدمة الوساطة لشركات التامين بعين االعتبار اذ ان 

شركات التامين تقدم خدمات أخرى باإلضافة الى الوساطة المالية، مما يؤدي الى تجاىل ىذه الخدمات 
. األخرى مثل تجميع المخاطر وتحمميا مما يؤدي الى نتائج خاطئة في دراسة الكفاءة

. منهج التكمفة المستعممة-  2

 والذي يصنف المتغيرات لممدخالت 1985 سنةHancockتم تطوير منيج التكمفة المستعممة من قبل 
 وفقا لذلك يعتبر األصل كمخرج اذ تجاوز العائد ،والمخرجات بناء عمى مساىمتيا في ايراد شركة التامين

 كانت التكمفة المالية لاللتزام إذا ويتم تصنيف االلتزامات كمخرجات ،المالي تكاليف الفرصة البديمة لالستثمار
. اقل من تكمفة الفرصة البديمة

.  من انو اليوجد ىناك تطبيق عممي ليذا المنيج 2012 سنة Bouri  وJarrayaويؤكد كل من 

. منهج القيمة المضافة-  3

 حيث انو ياخد بعين ،يختمف منيج القيمة المضافة عن منيج األصول ومنيج التكمفة المستخدمة
االعتبار جميع األصول والخصوم التي ليا قيمة مضافة كبيرة من استخداميا عمى انيا تمثل اىم المخرجات 

 sinha او مدخالت ويؤكد ،بينما يتعامل مع الفئات المتبقية عمى انيا نواتج غير ىامة او منتجات بسيطة
and chtterjeeويعتبر العديد من ،عمى انيا احدى مزايا ىذا المنيج مقارنة مع منيج تكمفة الفرصة البديمة 

 سنة Eling and huang  ،Sinha and chatterjeeو 2012 سنة bouri and jarrayaالباحثين 
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 ان منيج القيمة المضافة ىو انسب طريقة لقياس انتاج الشركات المالية Eling and luhnen و2011
 1.ويستخدم عمى نطاق واسع في دراسات التامين األخيرة

أنواع كفاءة التامين : ثانيا

 نجد ىناك ثالث أنواع لمكفاءة في التأمين

 :الكفاءة اإلنتاجية .1

االستخدام األمثل لمموارد المتاحة بمعنى قدرة وحدة اتخاذ : تعرف الكفاءة اإلنتاجية حسب فارل ىي
القرار عمى انتاج حد اقصى من المخرجات بناء عمى حجم معين من المخرجات او حجم معين من 

.  من المدخالتأدنىالمخرجات بناء عمى جد 

 فإن الكفاءة تتالف من 1957بيا سنة  Amoussouga et Agbodan 1995 p56وفي الدراسة التي قام 
: عنصرين

 قدر ممكن من المخرجات أكبر ويقصد بيا مقدرة الوحدة عمى الحصول عمى :التقنية الكفاءة الفنية او 
باستخدام المقادير المتاحة من المدخالت   

 وتعني قدرة الشركة عمى ،Efficiency Allocativeوتسمى بالكفاءة التخصيصية : الكفاءة التوظيفية
 2.استخدام المزيج األمثل لممدخالت، اخذة بعين االعتبار أسعار المدخالت والتقنيات اإلنتاجية المتاحة

 :كفاءة ووفرات الحجم .2

تتعمق بمدى فعالية حجم الطاقة اإلنتاجية لممشروع، وتستوجب وصول المشروع الى الحجم األمثل 
وتعرف باسم مزايا اإلنتاج . لمطاقة اإلنتاجية في داخمو، والى الحجم األمثل لإلنتاج في ظل ىذه الطاقة

. الكبير

فالبنسبة لمتكاليف . تستطيع المؤسسة الكبيرة، بفضل حجميا تخفيض تكاليف إنتاجيا تخفيضا معتبرا
الثابتة فإنيا توزع عمى عدد كبير جدا من الوحدات المنتجة بفضل اإلنتاج الضخم، االمر الذي أدى الى 

الن اتساع : وكذلك فان مصاريفيا توزع عمى عدد كبير من الوحات المنتجة. تخفيض كمفة انتاج كل وحدة
حجم المؤسسة ال يتطمب بالضرورة زيادة نفقاتيا العامة بنفس نسبة ىذا االتساع، بسبب التكاليف الثابتة 

. أساسا
                                                           

 ه،راأطروحة دكتو ،قياس الكفاءة النسبية لشركات التأمين الجزائرية باستخدام أسموب التحميل التطويقي لمبيانات براىيم، ا ليمى أوالد1
 83 ص2018-2017المدية السنة الجامعية يحيى فارس جامعة 

، مجمة قياس وتقييم كفاءة شركات التامين الجزائرية باستخدام اسمو التحميل التطويقي لمبيانات إبراىيم مزيود ومحي الدين حمداني، 2
 209، ص 2019جوان  ،01العموم التجارية جامعة المدية، الجزائر، العدد
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  :كفاءة وفرات النطاق .3

تعرف وفورات النطاق بأنيا االدخار في التكاليف من خالل استخدام المدخالت نفسيا إلنتاج أنماط 
عدة من المنتجات، وبذلك تشير إقتصادية النطاق الى زيادة الكفاءة أو انخفاضيا بناءًا عمى التنويع 

لممنتجات، ونجد أن اقتصاديات النطاق تؤدي دورا ميما لشركات التامين، خاصة بعد اشداد المنافسة في 
صيرفة التأمين، بيع عبر االنترنت، ) ماجعميا تبتكر خدمات غير تقميدية وطرق توزيع جديدة 1جدب العمماء

 2.(وغيرىا... الوثيقة االلكترونية

. DEAعموميات حول أسموب التحميل التطويقي لمبيانات : المطمب الثاني

ستناول في ىذا المطمب التعريف بأسموب التحميل التطويقي لمبيانات 

 .أسموب التحميل التطويقي لمبيانات النشاة والتعريف: الفرع األول

نشاته : أوال

 Edwardo مع طالب دكتوراه  1978يعود فضل  بناء أسموب التحميل التطويقي لمبيانات في عام 
Rhodes الذي كان يعمل عمى برنامج تعميمي في أمريكيا لمقارنة أداء مجموعة من الطالب في المناطق

التعميمية المتماثمة،  وكان التحدي الذي واجو الباحث يتمثل في تقدير الكفاءة الفنية لممدارس التي تشمل 
ولمتغمب عمى ىذه ، مجموعة من المدخالت ومجموعة من المخرجات بدون توفر معمومات عن أسعارىا

ىذا ، المشكمة قام الباحث بالتعاون مع مشرفيو كوبر وسارنز بصياغة أسموب التحميل التطويقي لمبيانات
 CHarnes-CoopesRnodesنسبة الى  CCR النموذج عرف فيما بعد باسم 

والفائدة التي اضافيا رودز ىي استخدامو لمخرجات ومدخالت متعددة، اما سبب تسمية األسموب باسم 
التحميل التطويقي لمبيانات او مغمف فيعود الى كون الوحدات ذات الكفاءة اإلدارية تكون في المقدمة وتطوق  

 3.او تغمف الوحدات اإلدارية غي الكفؤة

التعريف  : ثانيا

 Data Enveloppementان مصطمح التحميل التطويقي لمبيانات ىو التعريف الشائع كما رآه بابكر 
Analysi 

                                                           
التعاون  دور الكفاءة التشغيمية في تعزيز تنافسية شركات التامين التكافمي دراسة مقارنة بين تجربة دول مجمس ياسمينة إبراىيم سالم، 1

 132-131 ص2015/2016 سنة 1 دكتوراه جامعة سطيف أطروحة ، الخميجي والتجربة الماليزية
 132 ، مرجع سبق ذكره صدور الكفاءة التشغيمية في تعزيز تنافسية شركات التامين التكافميياسمينة إبراىيم سالم،  2
 ،"2 "25، مجمة الحقوق والعموم اإلنسانية، العددقياس كفاءة البنوك التجارية باستخدام طريقة تحميل مغمف البياناتخميسي قايدي،  3

. 28ص
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: ويمكن ابرازىا كما يميDEAلقد تعددت التعاريف التي أعطيت ليذا النموذج 

يعرف عمى انو تطبيق لمجموعة من تقنيات البرمجة الخطية يتم من خالليا تقدير دالة الحدود 
ومكونات عدم الكفاءة إليجاد الكفاءة النسبية لتشكيمة من وحدات اتخاذ القرار والتي تستعمل مجموعة متعددة 

 1.من المدخالت والمخرجات

ىو أداة كمية من أدوات بحوث العمميات تستخدم DEA ويعرف أيضا أسموب تحميل مغمق البيانات 
لقياس الكفاءة اإلنتاجية من خالل تحديد المزيج األمثل لمجموعة مدخالت ومخرجات وحدات إدارية متماثمة 

بغية معرفة مستوى الكفاءة النسبية لكل وحدة الى مجموعة الوحدات األخرى وىو مايطمق ، األىداف واألنشطة
 2.عميو الكفاءة النسبية

وىو نيج جديد نسبيا يستخدم توجيو البيانات لتقييم الكفاءة التقنية لمجموعة من الكيانات المتماثمة او 
 3. وحدات صنع القرار

 :خطوات استخدام أسموب التحميل التطويقي لمبيانات: الفرع الثاني

 :لقياس كفاءة المنظمات وىي DEA ىناك عدة خطوات لتطبيق أسموب التحميل الطويقي لمبيانات

 :اختيارالنمودج: أوال

نقصد بيا اختيارنمودج من بين النمادج االساسية لالسموب، وتحديد اُييا اكثرمالئة لممشكمة محل الدراسة، 
 :وتكون ىذه العممية من خالل تحديد التالي

  كانت صياغة المشكمة تتطمب العائد الثابت عمى اإلنتاجإذاتحديد ما . 
  كان المطموب أواتجاه التركيز نحو تعظيم المخرجات أم التركيزعمى كيميما بشكل إذاتحديد ما 

 .مساوي

 

 

 
                                                           

تطبيق أسموب التحميل التطويقي لمبيانات في تقييم أداء البنوك اإلسالمية والبنوك التقميدية في  ،حفيظكاري خولة ودحيو عبد ال 1
 7 ص2018، سنة26العدد ،مراجعة اإلصالحات االقتصادية والتكامل في االقتصاد االعالميمجمة  ،الجزائر

دراسة ، DEAقياس كفاءة الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة الجزائرية باستخدام أسموب  السويسي دالل وعرابة الحاج، 2
 14، ص 11/2017العدد مجمة أداء المؤسسات الجزائرية، ،2015تطبيقية لعينة من المستشفيات الخاصة لسنة 

مجمة أداء  ،تطبيق أسموب التحميل التطويقي لمبيانات في قياس الكفاءة النسبية لمؤسسات التعميم العالي الياس بن ساسي واخرون، 3
 95ص  ،2017ة ن س8المؤسسات الجزائرية، العدد
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 :اختيار المدخالت والمخرجات: ثانيا

يفترض أن مجموعة بيانات كل وحدة متوفرة لدى المحمل، كما ان تكون المشكمة المطموب تحميميا مفيومة 
ومحددة، فاذا رغبنا في تقييم الكفاءة النسبية لشاركات التأمين يتوجب عمينا حينئذ تحديد مجموعة البيانات 

 .التي سيتم اختيارىا

عمينا االختيار الدقيق لممدخالت والمخرجات ذات التأثير من بين العدد الكبير المتوفر منيا، وفي حالة 
عدم ادراج مدخالت أو مخرجات ميمة قد يعني حرمان الوحدة من اظيار وتمثيل الكفاءة التي تؤدي بيا تمك 

 . كان في استخدام أو انتاج المخرجات مما يؤثر عمى النتيجة النيائية لكفاءة تمك الوحدةإذاالوحدة 

 ولم يتم 5ومثال عمى ذلك، في حالة وجود مخرج نسبية منخفضة في احدى الوحدات وليكن الوحدة 
 بمستوى كفاءة أعمى مما لو تم 5ادخال ذلك المخرج في حساب الكفاءة، فان ىذا سيؤدي الى ظيور الوحدة 

ادراج تمك المخرج والعكس صحيح، ويجب ان تتوفر معمومات عن اتجاه العالقة ىل ىي بالسمب أو االيجاب 
 كان ىناك مدخل ذو عالقة سمبية بالمخرج، يجب عمينا ىنا تغيير المدخل السابق بأحد آخر إذاوفي حالة 

 1.ذي عالقة إيجابية مع المخرج

 :تطبيق نموذج أسموب التحميل التطويقي لمبيانات: ثالثاً 

بعدما تم اختيار النمودج المناسب الذي يستخدم من بين النمادج الرئيسية لألسموب وتحديد توجو         
النمودج تم اختيار بيانات المدخالت والمخرجات الخاصة بالوحدة محل التطبيق، ويطبق النمودج عمى تمك 

البيانات بحيث يتم اعداد نموذج خطي وفقًا ألحد النماذج األسموب لكل وحدة من الوحدات الداخمة في 
 .التقييم

 :تحميل نتائج أسموب التحميل التطويقي لمبيانات: رابعاً 

يقدم أسموب التحميل التطويقي لمبيانات المعمومات عن كل وحدة من الوحدات الداخمية في التقييم كانت 
تعتبر الوحدة غير كفؤة، وكمما اقترب مؤشر الكفاءة % 100كفؤة أو غير كفؤة، فاذا كان مؤشرالكفاءة أقل من

كانت الوحدة أكثر كفاءة، بإضافة لتحديد الوحدة غير الكفؤة يحدد مدى عدم % 100النسبية لوحدة من 
 2.الكفاءة في ىذه الوحدات غير الكفؤة

 

 

                                                           
 140 ص، التحميل التطويقيقياس الكفاءة النسبية لشركات التامين الجزائرية باستخدام أسموب التحميل، :ليمى أوالد إبراىيم 1
 140ليمى أوالد إبراىيم، مرجع سبق ذكره  2
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 :يمكن توضيح خطوات استخدام أسموب التحميل التطويقي لمبيانات من خالل الشكل الموالي

 .لمبيانات التطويقي التحميل أسموب تطبيق خطوات (1):رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 . من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى ماسبق:المصدر

 شروط استخدام أسموب التحميل التطويقي لمبيانات : الفرع الثالث

الجراء عممية تقويم كفاءة ناجحة بأسموب التحميل التطويقي لمبيانات يتعين توفر بعض الشروط وىي  

 :((Positively Propertyإيجابيات المتغيرات  .1

أكبر من ) بأن تكون المدخالت والمخرجات عبارة عن متغيرات إيجابية DEAعموما يتطمب أسموب 
: ولكن ىناك بعض الطرق المستخدمة لتفادي عدم إيجابية البيانات، (الصفر

 تتمثل في إضافة ثابت موجب الى المدخل او المخرج: إضافة ثابت موجب. 
 تتمثل في جعل القيم السمبية او الصفريةقيم صغيرة جدا: تصغير القيم غير الموجبة. 
 (Isotinicity property)لممتغيرات العالقة الطردية  .2

 بأن تكون عالقة المدخالت بالمخرجات عالقة طردية، والتي تعني أن أي زيادة في DEAيتطمب أسموب 
 .المدخالت ينتج عنيا زيادة ولو طفيفة في المخرجات، وال يمكن أن يؤدي الى تناقصيا

 .(Number of decision making units)عدد وحدات اتخاذ القرار  .3

، وذلك من DEAكقاعدة عاممة لكل ثالث وحدات اتخاذ القرار يتطمب وجود مدخل ومخرج لبناء نموذج 
مقارنة بعدد  ( DMUs) أجل الحصول عمى درجة كافية من تحميل ذو مغزى، وفي حالة عينة قميمة من

اختيار المدخالت  اختيار النموذج

  والمخرجات

 تحليل نتائج النموذج 

DEA. 
 تطبيق النموذج 

DEA 
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 ىذه التقنية تسمح بتحديدقيمة وأداء (Window analysis)المتغيرات يمكن استخدام تقنية نافذة التحميل 
وحدات اتخاذ القرار بمرور الوقت، وذلك بمعالجتيا عمى أنيا وحدات مختمفة في كل فترة من الزمن، ىذه 

 وحدة من البيانات لمدخالتيا nالطريقة تتبع أثر أداء الوحدات، فعمى سبيل المثال إذا كان لدينا 
 يجب تقييميا في آن واحد لمحصول  nK، فإنو يكون لدينا في المجموع Kومخرجاتيا المقامسة في المدة 

. عمى التغير في الكفاءة بمرور الوقت

 .(Homogeneity of DMUs) القرارتجانس وحدات اتخاذ  .4

 تجانس نسبي لوحدات اتخاذ القرار، بمعنى أن كل الوحدات المدرجة في التقييم لدييانفس المدخالت 
 .ونفس المخرجات وبقيم موجبة

  (Control of weights) (المعامالت)مراقبة األوزان  .5

، حيث تحسب بطريقة يمكن من خالليا أن DEAعن طريق نموذج تحدد Ur، Viإن األوزان أو المعامالت
. تكون الوحدات الخاضعة لمتقييم في أحسن أداء ممكن ليا في عالقتيما مع الوحدات األخرى

ربما ال تمثل نفس األوزان او المعامالت DEAإن األوزان أو المعامالت المحددة من خالل حل نموذج 
 1.المحددة ذاتيا والتي يمكن لممسير ان يستخدميا

. الدراسات السابقة: المبحث الثاني

إن الدراسات التي تمكنا من االطالع عمييا واالستعانة بيا بناءًا عمى المسح المكتبي الذي أجري خالل دراسة 
:   يميفيماىذا الموضوع، نشير إلى أىميا 

 .الدراسات الستبقة بالمغة العربية والمغة األجنبية: المطمب األول

. الحالية والدراسة السابقة الدراسات بين والفرق الدراسة ىذه من أستفدناه ما إلى المطمب ىذا في تطرقنا لقد

: دراسات بالمغة العربية: ع االولالفر

 بعنوان قياس كفاءة التأمين بأسموب تحميل 2017دراسة شعالن منية وياسمينة إبراىيم سالم سنة  -1
تيدف ىذه الدراسة إلى تحديد الشركات األكثر كفاءة من بين ، مغمف لمبيانات دراسة السوق الجزائري

شركات التأمين في السوق الجزائري، وتحديد مصدر عدم الكفاءة وتحميميا وتم االعتماد عمى عينة 
 شركة تأمين عمى األضرار والباقية 13 شركة تأمين عاممة في السوق الجزائر منيا 20مكونة من 

 في حالة DEA، ولتحقيق ىذه الدراسة تم تطبيق أسموب 2015شركات تأمين عمى األشخاص لعام 
                                                           

، مذكرة ماجستير أسموب التحميل التطويقي لمبياناتمحاولة قياس كفاءة الجامعة الجزائرية باستخدام طمحة عبد القادر،  1
 44-43ص  ،2012-2011جامعة تممسان سنة
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التوجيو اإلدخالي باستخدام نموذج عوائد الحجم المتغيرة ونموذج عوائد الحجم الثابتة؛ وقد توصمت 
 شركة كفوءة 14 بالنسبة لمنموذج ثبات غمة الحجم و1 شركات ذات كفاءة كاممة 10الدراسة إلى أن 

بالنسبة لنموذج تغير غمة الحجم، بحيث ىذه النتيجة ال تعكس كفاءة الشركات في السوق، وذلك 
 .لضعف المنافسة بين الشركات

 بعنوان تحميل مغمف البيانات ذو المرحمتين لقياس أداء الفرق الطبية 2020دراسة عادل عشي سنة  -2
المتنقمة، تيدف ىذه الدراسة إلى قياس أداء الفرق الطبية المتنقمة، وتم اإلعتماد عمى عينة متكونة 

 DEA مؤسسات عمومية لمصحة الجوارية بوالية باتنة ولتحقيق ىذه الدراسة تم تطبيق أسموب 8من 
ذو مرحمتين تقيس المرحمة األولى كفاءتيا في القيام بالخرجات والتنقالت إلى طالبي الخدمة 

، وقد توصمت (اإلنتاجية)الصحية، وتقيس المرحمة الثانية كفاءتيا في تقييم الخدمات الصحية 
وحققت  (تنقمية)الدراسة إلى أن فريق طبي متنقل واحد فقط حقق كفاءة تامة في المرحمة األولى 

، واعتمادًا عمى متوسط الكفاءة لكل (اإلنتاجية)ثالث مجموعات فرق كفاءة تامة في المرحمة الثانية 
.  مرحمة يتبين أن الكفاءة اإلنتاجية لمفرق أفضل من كفاءة التنقمية، وفقًا لدرجات األداء اإلجمالي

دراسة إبراىيم مزيود ومحي الدين حمداني بعنوان قياس وتقييم كفاءة شركات التامين الجزائرية  -3
 تيدف ىذه الدراسة الى قياس كفاءة شركات تامين االضرار الناشطة في DEAباستخدام أسموب 

 DEA وىذا باستخدام أسموب التحميل التطويقي لمبيانات 2015 السوق التأمينية الجزائرية خالل سنة
بالتوجو اإلخراجي حيث تم أخذ  VRS وعوائد الحجم المتغيرةCRS  بنموذجيو عوائد الحجم الثابتة 

متغيرات راس المال والمصاريف العممياتية  كمدخالت واألقساط المكتتبة والنتيجة الصافية 
شركات حققت كفاءة  2  شركة تامين اضرار11كمخرجات، وقد توصمت الدراسة الى إن من مجموع 

شركات وىو  8 تقنية في ظل عوائد الحجم الثابتة بينما في ظل عوائد الحجم المتغيرة ارتفع العدد الى
شركات حيث تم اقتراح  3 عدد مقبول نوعا ما، اما الشركات التي لم تحقق اية كفاءة فبمغ عددىا

 .عمييا مجموع من التوصيات لتحسين كفاءتو

دراسات بالمغة األجنبية  : الفرع الثاني

 Evaluating the cost effcieney of بعنوان 2011 وأخرون سنة charles anddsدراسة -1
insurance companies in ghana  تيدف ىذه الدراسة إلى تقييم كفاءة شركات التأمين في غانا

 2008-2006 شركة خالل الفترة 30باستخدام تحميل غالف البيانات، و تم اإلعتماد عمى عينة تتكون من 
ولتحقيق الدراسة تم استخدام تطبيق التحميل تطويقي لمبيانات من مرحمتين لمتأكد مما إذا كانت شركات 

التأمين فعالة من حيث التكمفة وكذلك فحص محددات كفاءة ىذه الشركات ،بحيث تقدم نتائج ىذه الدراسة 
نظرة ثاقبة عمى كفاءة تكمفة تأمين شركات  في غانا، وىذا لو أثر عمى اإلدارة الفعالة لشركات التأمين في 

. البمد
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 Efficiency of insurance companies بعنوان 2017 وآخرون سنة Eva.Grmanovéدراسة -2
بحيث استخدمت ىذه الدراسة أسموب التحميل المغمف بيدف تحديد العالقة بين تقنية الكفاءة وربحية شركات 

ولتحقيق  ،2015-2013 شركة تأمين تجاري في سموفاكيا في فترة 15معتمدة عمى عينة من  التأمين،
 عمى مؤشرات العائد عمى األصول، العائد عمى حقوق الممكية BCCو  CCRنماذج الدراسة تم تطبيق 
 2ومنو تم استنتاج أن تأمين شركات التي لدييا عائد عمى األصول يساوي أو يزيد عن  وحجم األصول،

 .حققت  متوسط كفاءة أكبر

. السابقة الدراسات من الحالية الدراسة موقع: الثاني المطمب

. الحالية والدراسة السابقة الدراسات بين والفرق الدراسة ىذه من أستفدناه ما إلى المطمب ىذا في تطرقنا لقد

: السابقة الدراسات من اإلستفادة مدى: األول الفرع

: التالية الجوانب في السابقة الدراسة من إستفادة الحالية الدراسة أن إلى اإلشارة تجدر 

 الحالية لمدراسة نظري اإلطار صياغة في السابقة الدراسات من استفدنا لقد .

. إلييا المتطرق والمصادر المراجع من اإلستفادة

 لطبيعة الناسبة األساليب وتحديد السابقة الدراسات في المستعممة اإلحصائية األدوات عمى اإلطالع 
. الموضوع

  ًمع المقارنة كذلك فييا، وطبقت أعدت التي المواضيع في السابقة الدراسات نتائج من اإلستفادة أيضا 
. الحالية الدراسة إلييا توصمت التي النتائج

 البحث اإلشكالية تحديد في الحالية الدراسة تخدم أنيا بحيث اإلشكالية تحديد حيث من أستفدنا .

. بالسابقة الحالية الدراسة مقارنة: الثاني الفرع

: التالية النقاط في السابقة، الدراسة يميز ما بيان يمكن

: الإلختالف نقاط (1
 الدراسات بيئات بين إختالف ىناك وبالتالي الجزائر، الدول في السابقة الدراسات بعض أجريت 

. الحالية الدراسة فييا تنفذ التي البيئة وبين السابقة
 أجريت التي البيئات إلختالف راجع وىذا الكفاءة، مستوى حول الدراسات نتائج في اختالف ىناك 

. الدراسات فييا
 الفترة حيث من أو الدراسات مجتمع بإختالف إما السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة تختمف 

. المستخدم والنمودج المنيج إلى يعود أو فييا أجريت التي الدراسة
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 بأساليب استعان من منيا ويوجد التطويقي، التحميل أسموب عمى اعتمدت السابقة الدراسات أغمب إن 
. DEA أسموب إلى باإلضافة كمية

: االتفاق نقاط  (2

 معيا مشتركا عنصرا ىناك أن لنا اتضح الدراسة، بموضوع صمة ليا التي السابقة الدراسات عمى اطالعنا بعد
. لمبيانات التطويقي التحميل وأسموب التأمين شركات كفاءة قياس ىو

 في الميمة القطاعات من التأمين قطاع كون في السابقة الدراسة مع الحالية الدراسة بين اتفاق ىناك 
  بو النيوض أجل من القطاع ىذا حول الدراسات تكثيف الضروري ومن االقتصادي النشاط

 التأمين شركات لدى ميم كمي لموضوع تطرقيا في السابقة الدراسات مع تتفق الحالية الدراسة إن .
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 :خالصة الفصل

مايمكن استخالصو من خالل دراستنا ليذا الفضل، أن مفيوم الكفاءة يقصد بو إنتاج حجم معين من 
المخرجات بأقل حجم ممكن من عناصر اإلنتاج وبأقل تكمفة، وتعني كفاءة في شركات التأمين ىي مدى قدرة 
ىذه الشركات عمى استخدام األمثل لمموارد المتاحة لدييا من أجل الحصول عمى أعمى المستويات المطموبة 

 .من المخرجات وبمستويات ذات كفاءة نسبية عالية

كما نستخمص أن النموذج التحميل التطويقي لمبيانات من أنجع وأىم األساليب الكمية الحديثة لقياس الكفاءة 
فالوحدات اإلدارية المماثمة من خالل تحديد الوحدات الكفؤة وغير الكفؤة كما أنو يتطمب استخدام ىذا األخير 

. اتباع خطوات وفقا لشروط استخدامو
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 : الفصل الثاني

تطبيق اسلوب التحليل التطويقي للبيانات 

 على شركات التأمين الجزائرية
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 :تمهيد

في ىذا الفصل سيتم تطبيق أسموب التحميل التطويقي لمبيانات عمى شركات التأمين الجزائرية، وذلك       
 إليجاد مؤشرات الكفاءة BCCونموذج عوائد الحجم المتغيرة  CCR باستخدام نموذج عوائد الحجم الثابتة

االستثمارات، : النسبية بالتوجيو اإلدخالي واإلخراجي، وتم االعتماد عمى ثالثة مدخالت تتمثل فيما يمي
 .التعويضات وىامش التأمين: التكاليف العامة وتكاليف الموظفين، ومخرجين ىما

 لدراسة عينة الدراسة وىدا بيدف تحديد الشركات التأمين الكفؤة XLDEA2_1_2007تم استخدام برنامج 
 .وغير الكفؤة مع تحديد التحسينات المطموبة لشركات التأمين غير كفؤة

 : وسنعرض في ىذا الفصل في المباحث التالية

 واقع قطاع التأمين في الجزائر:    المبحث األول

 CCRقياس الكفاءة النسبية لشركات التأمين باستخدام التحميل التطويقي وفق نموذج :    المبحث الثاني
 .BCCو
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 . واقع قطاع التأمين في الجزائر: المبحث األول

لقد أعطت الجزائر اىتماما كبيرا بقطاع التأمين لما لو من دور فعال، فمنذ الفترة االستعمارية توالت 
عدة سياسات إصالحية لتنمية القطاع، إال أن قطاع التأمين في الجزائر ومن خالل مساىمتو الضعيفة في 

االقتصاد يعتبر من القطاعات الناشئة، نظرا الى خصائصو وتركيبتو وكذا انعكاساتو التمويمية عمى االقتصاد 
 . الوطني

 الجزائر في التامين قطاع تطور: المطمب األول

 من االقتصادي النمط تغيير عن األولى بالدرجة ناجمة تحوالت عدة الجزائر في التامين قطاع عرف
 .البالد عرفتيا التي االقتصادية بالتحوالت متأثرا الحرة، والمنافسة السوق اقتصاد الى الموجو االقتصاد

 قطاع التامين في الجزائر التاريخي لرالمسا: الفرع األول

، ، ويمكن التمييز بين فترة االحتالل وفترة االستقاللإذا اخذنا عقود التأمين في الجزائر بالمنظور التاريخي
 .وكل فترة ليا نصوص ومميزات ظرفية واقتصادية وسياسية خاصة بيا

 :أوال فترة االحتالل

 تميزت ىذه الفترة باحتكار الشركات الفرنسية لقطاع التأمين في الجزائر وتأكد :1930مرحمة ما قبل قانون 
 بإنشاء تعاونية تامين الحريق في الجزائر والمستعمرات الفرنسية، لتمبية طمب المعمرين 1861ذلك سنة 

 ويضم 1907المزارعين، كما تم تأسيس الصندوق المركزي إلعادة التامين التبادلي في المجال الفالحي سنة 
.  كل من تونس والمغرب والجزائر

المجال األساسي ليذا القانون ىو تنظيم عقد التامين البري، وىذا ما : 1930مرحمة ما بعد صدور قانون
أكدتو مادتو األولى التي تنص عمى ان ىذا القانون ال يتعمق اال بالتأمينات البرية، وتمكن في تنظيمو المحكم 

. لعقود التأمين

كانت ىناك نصوص اخرى تنظم عقود التامين بالجزائر في مجاالت معينة، كالتامين االلزامي عمى السيارات 
، والتامين االجتماعي 01/1956 والمرسوم التطبيقي لو المؤرخ في 27/02/1958الحدد بالقانون المؤرخ في 

 ،17/04/1943 والتامين عمى المؤسسات االستشفائية العمومية وفق المرسوم 1/08/1943بمقتضى قانون 
 1الخ.04/08/1945والتأمين عمى المحالت العمومية بمقتضى األمر المؤرخ في 

 

                                                           
 ، مذكرة ماستر جامعة2017-2011دراسة تحميمية لمؤسسات التامين في الجزائر واقع وتحديات أيوب بالقط وآخرون،  1

  30، ص2019-2018 الوادي سنة حمة لخضر
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ثانيا فترة االستقالل 

والمتعمق بنشاط التأمين في 1995تميزت فترة االستقالل بالعديد من المراحل إلى غاية اإلصالح المطبق سنة 
 .الجزائر

 إال أنو لم يتحقق االستقالل ،1962رغم استكمال مراحل االستقالل السياسي لمجزائر سنة : المرحمة األولى
 .في مجال التأمين وظل يؤدى من طرف مؤسسات أجنبية

 باستقرار تطبيق القوانين الفرنسية  القاضي1962ديسمبر31بتاريخ تبدأ ىذه المرحمة من القانون الصادر 
 التأمين،السارية المفعول قبل االستقالل، ولقد نجم عن ىذا القانون استقرار تطبيق النصوص الفرنسية عمى 

ومختمف النصوص 1930جويمية18خاصة تمك التي تتعمق بتنظيم عقد التأمين الوارد في القانون المؤرخ في
 .المكممة والمعدلة لو

ويظير جميا أن عقد . 1958فيفري27القانون اآلخر اال يظل ساريا كذلك في الجزائر ىو القانون المؤرخ في
التأمين خالل ىذه الفترة كان خاضعا إلى قواعد واردة في نصوص خاصة 

تبدأ من صدور أول تشريع جزائري في مجال التأمين، ويتعمق األمر بالقانون الصادر : المرحمة الثانية
خضاعيا إلى 1963جوان08في ، المتضمن إلزامية مراقبة وحراسة جميع شركات التأمين العاممة بالجزائر، وا 

 .طمب االعتماد لممارسة نشاطيا من وزارة المالية

الواقع أن المشرع الجزائر يمجأ إلى ىذه التدابير الجديدة قصد الحد من تحويل المبالغ المالية التي كانت 
 .الشركات األجنبية لمتأمين تحوليا لمخارج عبر قنوات إعادة التأمين

عادة التأمين، وقد تجسدت باألمر الصادر بتاريخ : المرحمة الثالثة تمثل احتكار الدولة الجزائرية لمتأمين وا 
من اآلن فصاعدا يرجع استغالل كل عمميات  "أنو،، حيث أشارت المادة األولى منو عمى 1966ماي 27

كما بسطت الدولة سيادتيا عمى كافة شركات التأمين باتخاذىا تدابير تقضي بتأميميا باألمر ". التأمين لمدولة
 1966ماي27المؤرخ في66/129رقم 

إن الييئات التي تقاسمت االختصاص مارست عممية االحتكار في ىذا المجال ىي الشركة الجزائرية 
عادة التأمينSAA لمتأمين باإلضافة إلى مؤسسات التأمين  " CAAR " ، الصندوق الجزائري لمتأمين وا 

  الفالحيالتبادلي التأمين التبادلي الجزائري لعمال التربية والثقافة والصندوق المركزي إلعادة التأمين 

 األمر بموجب1973عام " CCR " وتطور احتكار الدولة بإنشاء الشركة المركزية إلعادة التأمين
 وىذه الشركة تقوم بعمميات إعادة التأمين السنة، نفس  من  1973جانفي 01 في المؤرخ73/1954رقم

. لممخاطر التي تفوق قدرة الشركات الوطنية
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لقد ظل احتكار الدولة ليذا القطاع قائما بواسطة تمك المؤسسات العمومية لفترة طويمة نسبيا، حيث انتيت 
 . والذي يقضي بإلغاء ذلك االحتكار1995بصدور قانون عام

 والذي جسد ذلك التأمين،أىم ما يميز ىذه المرحمة ىو إلغاء احتكار الدولة لممارسة عمميات : المرحمة الرابعة
 حيث قضى في الجزائر،المتعمق بنشاط التأمين في 1995جانفي25 الصادر بتاريخ 07- 95 ىو المرسوم

 .1 بإلغاء جممة القوانين ذات الصمة باالحتكار278مادتو

 : إلى غاية يومنا هذا1995مرحمة انفتاح السوق ما بعد سنة : ثالثا

وىي تعرف كذلك بمرحمة تحرر السوق التأمينات في الجزائر وىذا بعد بداية التوجو نحو النظام الرأسمالي، 
حيث اتجيت الجزائر إلى اتخاذ إجراءات وقوانين جديدة من أجل تطوير قطاع التأمينات وجعمو يتمتع بأكثر 

 بصدور قانون   1996 جانفي 25حرية، بعد أن بسطت الدولة سيطرتيا عميو، وفعال تحقق ذلك بتاريخ 
، الذي يمغي احتكار الدولة ليذا القطاع، وأبرز ما احتوى عميو ىذا القانون ىو فتح المجال أمام 95-07

المستثمرين المحميين واألجانب عمى حد سواء لممارسة عمميات التأمين بعد الحصول عمى موافقة وزارة 
نشاء مجمس استشاري، الممثل في المجمس لوكني لمتأمينات،  المالية، كما تم استحداث عمميات الوساطة وا 
الذي يشرف عمى المسائل المتعمقة بالتأمين، أضف إلى ذلك سنت عدة إجراءات ومراسيم من شأنيا تحسين 

 2.ىذا القطاع

. هيئات الرقابة عمى قطاع التامين ومؤسساته في الجزائر: الفرع الثاني

إن بعد تحرير قطاع التأمين الجزائري لممنافسة المحمية او خارجية او من طرف الخواص أدى الى زيادة 
 تم استحداث ىيئات مراقبة تسير عمى إذاعدد المؤسسات وتوسع نشاط القطاع مما يصعب التحكم فيو 

مراقبة نشاط المؤسسات كون ان زيادة المنافسة بين المؤسسات عمى زيادة تحقيق الربح يجعل بعض 
 :  المؤسسات تستعمل شتى السبل القانونية وغير القانونية لموصول الى اىدافيا، وتتمثل ىذه الييئات في

تعتبر مديرية التأمينات الييكل المكمف بالتأمينات لدى وزارة المالية، وىي إحدى : مديرية التأمينات -1
تعد ىذه األخيرة المنفذة لعممية الرقابة التي تديرىا لجنة . المديريات التابعة لممديرية العامة لمخزينة

 3 .االشراف، تسمح لموزارة المالية بمعرفة كل ما يجري بداخل القطاع

                                                           
، مجمة رؤى االقتصادية، جامعة الشييد حمة لخضر الوادي، تطور قطاع التأمين في الجزائربالي مصعب وصديقي مسعود،  1

 346-345، ص2016 ديسمبر 11العدد 
2
، رسالة ماجستير جامعة آل العوامل الداخمية المؤثرة عمى ربحية شركات التأمين في الجزائر محمد النعيمي محمد زاوي،  

 32، ص2017 – 2016البيت، سنة 
، أطروحة دكتوراه جامعة 2015الجزائري من االستقالل الى غاية  التأمين قطاع يف التنافسية االستراتيجياتقادة سميم،  3

 .184 ص 2019-2018بسكرة، سنة 
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 : ويتمثل مياميا في

دراسة واقتراح تدابير الضرورية لتغطية المناسبة في مجال التأمين الممتمكات الوطنية واالقتصادية  -
 .واالجتماعية

عادة التأمين -  .العمل عمى الوفاء بدين شركات وتعاونيات التأمين وا 

 االشراف عمى تسيير الييئات التي تمارس الميام المتصمة بنشاط التأمين والموضوعة تحت سمطة  -
 .وزير المالية

 1.دراسة ممفات طمب االعتماد لشركات وتعاونيات التأمين ووسطاء التأمين -

  :CNAالمجمس الوطني لمتأمينات  -2

 غير 1995 جانفي 25 في المؤرخ 07-95 القانون بموجب إنشاؤه تم الذي لمتأمين الوطني المجمس إن
 يسعى استشاري، دوري ليا المالية لوزارة تابعة ىيئة وىو ،1997 أكتوبر 24 في نشاطو ممارسة في بدأ أنو
 .مستقبال الوطني االقتصاد ركائز من ركيزة يصبح لكي وتنظيمو التأمين صناعة نشاط تطوير الى

 ويستشار بالمالية، المكمف الوزير يترأسو استشاري جياز بأنو الجزائري القانون من 274 المادة وتعرفو
عادة التأمين نشاط بوضعية المتعمقة المسائل في المجمس  وينعقد القطاع وتطويره تنظيمو كيفية وفي التأمين وا 
 .أعضائو من بطمب

 أي منحيا في رأييا بإعطاء مكمفة وىي بالمالية، المكمفة الوزارة في التأمين مدير يترأسيا االعتماد لجنة
 .سحبو أو اعتماد

 الوزير يحدد كما لمتأمين، الوطني المجمس الى ينتمون ال أعضاء تشكيميا في المجنة ىذه تضم ان ويمكن
 .وعمميا وتنظيميا االعتماد لجنى تشكيمة بالمالية المكمف

 :التأمين عممية في تقني دور ليا لجان تشكيل الوطني لممجمس يمكن كما

 .القانونية المجنة -
 .المواطنين مصالح وحماية التأمين تسعيرة تحديد لحنة -
 2.السوق وتنمية تنظيم لجنة -
عادة التامين  -3 : UARاالتحاد الجزائري لشركات التأمين وا 

                                                           
1
 مرجع سبق ذكره ص ،2015االستراتيجيات التنافسية في قطاع التأمين الجزائري من االستقالل الى غاية قادة سميم،    

184 
، مذكرة ماستر جامعة عبد الحميد بن باديس، SAA، محددات االيراد في قطاع التأمين الجزائري دراسة حالة كريري خيرة  2

 37 – 36، ص 2016 – 2015السنة الجامعية 
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 المتعمقة 31-90، يسير وفقا األحكام القانون 1994 افريل 24 واعتمد في 1994فيفري 22تم تأسيسو في 
بالجمعيات ألن لو صفة الجمعية المينية، حيث يشكل ما يشبو تجمع المينيين تشترك فيو كافة شركات 

عادة التامين التي تنشط في سوق التامين الجزائري، يختمف عن المجمس الوطني لمتأمينات  CNA التأمين وا 
:   كون ىذا األخير ييتم بمشاكل واىتمامات المؤمنين فقط وتنحصر ميامو فيما يميفي

 تمثيل المصالح المينية .

 ترقية وتطوير نشاط قطاع التامين .

 العمل عمى تحسين نوعية الخدمات المقدمة من طرف شركات التامين .

 المساعدة عمى ترسيخ والحفاظ عمى اخالقيات المينة في ممارسة مختمف النشاطات .

 المساىمة في تحسين مستوى تأىيل وتكوين عمال قطاع التأمين. 

  لجنة اإلشراف عمى التأمينات .4

 المتعمق بالتأمينات من اجل تقوية وسائل العمل الرقابي، 04-06تم إنشاء ىذه المجنة وفقا لمقانون 
إمكانية التقميص من نشاط شركات التامين، وضع غرامة مالية : تخصص ليا وسائل التدخل الضرورية مثل

في حالة عدم احترام تسعيرات التامين االجباري وعدم مسك الدفاتر والسجالت اإلجبارية، وفي حالة احترام 
عادة تنظيم إجراءات التصفية القضائية،  أي من قواعد تمثيل االلتزامات التقنية، تسعيرات التامين االجباري وا 

 1: وبالتالي لمجنة سمطة عامة عمى شركات التامين من خالل

 مراقبة حركة األموال .

 حماية حقوق شركات التامين والمؤمن ليم .

 مراقبة استثمارات شركات التامين .

 مراقبة حجم التعويضات .

                                                           
مكانية تطبيقها عمى قطاع التأمين  كفية شنافي، 1 أثر تطبيق توجيهات المالءة عمى شركات التأمين لدول االتحاد األوربي وا 

  180-179 ص 2016-2015 سنة 1 أطروحة دكتوراه جامعة سطيففي الجزائر،
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 شركات التأمين الناشطة في الجزائر: الفرع الثالث .

 شركات تأمين 8 شركة تأمين عمى األضرار و13 شركة تأمين منيا 24ينقسم سوق التأمين في الجزائر الى 
 والشركة  قروض التصدير والقرض العقاريبتأمين القروض مختصتين عمى األشخاص إضافة الى شركتين

 1: المركزية إلعادة التأمين، وىي موزعة كالتالي

 شركات عمومية لتامين االضراراربعة . 
 ار شركات خاصة لتامين االضرستة. 

 تعاضديتين لتأمين األضرار. 

 شركة مختمطة لتأمين األضرار . 

  األشخاصشركتين عموميتين لتامين . 

 شركتين خاصتين لتأمين األشخاص. 

  األشخاصتعاضدية لتأمين. 

  األشخاصشركات مختمطة لتأمين  ثالثة. 

 شركات عمومية متخصصةثالثة . 

 .شركات التأمين العمومية لتأمين األضرار: أوال

عادة التأمين  -1  .سنتطرق ليا في الدراسة: CAARالشركة الجزائرية لمتأمين وا 
 سنتطرق ليا في الدراسة : SAA الشركة الوطنية لمتأمين -2
 .سنتطرق ليا في الدراسة: CAATالشركة الجزائرية لمتأمينات  -3
 1999ىي شركة ذات أسيم تم اعتمادىا سنة : CASHالشركة الجزائرية لتأمين المحروقات  -4

عادة التأمين برأس مال قدره   مميار دينار جزائري، حققت الشركة 8.1لممارسة كل عمميات التامين وا 
 2. بالمئة15 وحصة سوق قدرىا 2008 مميار دينار جزائري سنة 9.95رقم أعمال قدره 

 
 

 

                                                           
مساهمة شركات التأمين الخاصة في قطاع التأمين بالجزائر دراسة حالة شركة أليانس مداسي امجاد وعمواني فوزية،  1

 23، ص2019-2018كرة ماستر جامعة محمد بوضياف المسيمة، سنة ذ م،2017 -2011لمتأمينات
2
 .207، ص 2013- 1، المجمد 27بشاري كريم، مجمة العموم االقتصادية والتسيير والعموم التجارية، العدد   
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 :الشركات الخاصة لتأمين األضرار: ثانيا

عادة التأمين -1  .سنتطرق ليا في الدراسة: CIAR الشركة الدولية لمتأمين وا 
عادة التأمين  -2 ىي شركة مساىمة تأسست عام : TRUST Algérieترست الجزائر لمتأمين وا 

، والذي أنشأ فتح سوق التأمين 1995 يناير 25 الصادر في 07-95 بموجب األمر رقم 1997
، كأول شركة خاصة جزائرية 1998 فبراير 28الجزائري امام االستثمار الخاص، بدأت نشاطيا في 

 1.، وتمارس جميع عمميات التأمين1997 فبراير 18بعد الموافقة عمييا في 
 جانفي 25 بتاريخ 95-07أنشأت الشركة في إطار التعميمة رقة : A2الشركة الجزائرية لمتأمينات  -3

 1998 أوت 25 الصادر في 98/14 المتعمقة بفتح السوق التأمينية، منح ليا االعتماد رقم1995
عادة التأمين، وىي شركة ذات أسيم برأسمال خاص قدره  من أجل ممارسة جميع عمميات التأمين وا 

 . مميار دينار جزائري02
 ىي شركة ذات أسيم اعتمدت في جويمية :ALLIANCE Assuranceشركة أليانس لمتأمينات  -4

، تعتبر أول شركة تأمين تقوم باالكتتاب العام في بورصة 2006 وبدأت النشاط في سنة 2005
عادة التأمين، حيث بمغ راس ماليا االجتماعي   مميار 2.2الجزائر، تمارس كل عمميات التأمين وا 

 . والية48 وكالة منتشرة في 200دينار جزائري، كما تممك حوالي 
 من قبل وزارة المالية وبرأسمال 2001اعتمدت في جويمية : GAMالشركة العامة المتوسطية  -5

خاص جزائري، عرفت الشركة عدة مشاكل مالية مما جعل الوزارة الوصية تتحفظ عمى قدرتيا عمى 
 2007الوفاء، مما جعميا تسحب منيا االعتماد جزئيا فيما يخص فرع تأمين القروض، ليتم في اوت 

 صندوق افريقيا، وأصبح كل رأسماليا المقدر EPC شراؤىا من طرف المجموعة االمريكية لالستثمار
 .  مميار دينار جزائري ممك لممجموعة2.747ب 

 اعتمدت شركة سالمة لمتأمينات بمقتضى قرار :SALLAMA Assuranceشركة سالمة لمتأمين  -6
، وأصبحت سالمة لتأمينات الجزائر فرع تابع لمجوعة 2000 جويمية 02 الصادر في 06/46رقم 

عادة التأمين البحرينية، وىي شركة ذات أسيم  مميار 2برأسمال قدره  SPA سالمة الدولية لمتأمين وا 
دينار جزائري، تنفرد بخدمات التكافل والتعامل بالتأمين اإلسالمي من بين كل شركات التأمين في 

 2.الجزائر

 

 

 

                                                           
1
  WWW.TRUST.DZ 05/05/2021، تاريخ اإلطالع 

2
. 349-348، مرجع سبق ذكره ص تطور قطاع التأمين في الجزائربالي مصعب وصديقي مسعود،   

http://www.trust.dz/
http://www.trust.dz/
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 .تعاضديتين لتأمين األضرار: ثالثا

 .سنتطرق ليا في الدراسة:  CNMAالصندوق الوطني لمتعاون الفالحي -1
شركة تعاضدية لتأمين عمال   :  MAATEC التعاونية الجزائرية لتأمين عمال التربية والثقافة -2

، تغطي أخطار المنازل لعمال التربية والثقافة، 1964 ديسمبر 02التربية والثقافة، أنشأت بتاريخ 
 1. مميون دينار جزائري153أموال تأسيس ىذه التعاضدية تقدر ب

 شركة مختمطة لتأمين األضرار: رابعا
شركة مختمطة ذات أسيم تم : AXA Algérie-Dommage أكسا الجزائر لتأمين األضرار -1

 مميار دينار جزائري موزع بين الشركة الفرنسية 2 رأسماليا يعادل 2011 أكتوبر 13اعتمادىا في 
   2.أكسا والبنك الخارجي الجزائري والصندوق الوطني لالستثمار

 شركتين عموميتين لتأمين األشخاص: خامسا

، CAATشركة ذات أسيم، فرع لمشركة الجزائرية لمتأمينات : TALA" تاال"تأمين اليف الجزائر  -1
، 2011 افريل 17بالشراكة مع بنك الجزائر الخارجي والصندوق الوطني لالستثمار، تم اعتمادىا في 

 .رأسماليا يعادل مميار دينار جزائري
عادة التأمين، تم : CAARAMAكرامة لمتأمين  -2 شركة ذات أسيم فرع لمشركة الجزائرية لمتأمين وا 

 3 .، رأسماليا يعادل مميار دينار جزائري2011 افريل 17اعتمادىا في 

 .شركتين خاصتين لتأمين األشخاص: سادسا

 11ىي شركة تأمين مبتكرة متواجدة في الجزائر منذ عام : Cardif EL Djazairكارديف الجزائر  -1
: ، وىي شركة تأمين متخصصة في التغطية المتعمقة باالئتمان وكذلك الحماية الفردية2006أكتوبر 

 BNP.4تأمين المقترض، تأمين السفر، المعاش الفردي وصندوق االدخار، برأسمال بنك 
عادة التأمين الدولية : MACIR VIEمصير الحياة  -2 ، CIARىي شركة تابعة لشركة التأمين وا 

، بعد فصل التأمين الشخصي والتأمين عمى غير الحياة، ويتمثل دورىا في 2011تأسست عام 
تعزيز الحياة والسفر والتأمين الصحي والتأمين الجماعي في الجزائر، وىي أول شركة خاصة 

 5.متخصصة في التأمين الشخصي في الجزائر

                                                           
1
، مذكرة ماستر، جامعة 2017-2011تطور انتاج شركات التأمين في الجزائر خالل حمزة شريط ونصر الدين عالك،   

 48، ص 2019-2018محمد بوضياف المسيمة، سنة 
 48، مرجع سبق ذكره ص تطور انتاج شركات التأمين في الجزائر حمزة شريط ونصر الدين عالك،  2
 23 ص ه، مرجع سبق ذكرمساهمة شركات التامين الخاصة في قطاع التامين في الجزائرمداسي امجاد،  3
4
  WWW.CARDIF.DZ ،05/05/2021، تاريخ االطالع 

5
   WWW.MACIR VIE.COM. ،05/05/2021، تاريخ اإلطالع 

http://www.cardif.dz/
http://www.cardif.dz/
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 .تعاضدية لتأمين األشخاص: سابعا

 يناير 5الموافق ل 1433 صفر 11بموجب المرسوم الصادر في  :LE Mutualisteالتعاضدي  -1
 07-95 تمت الموافقة عمى ىذه الشركة، وىي شركة تضامنية تطبيقا ألحكام األمر رقم 2012

، المعدل والمتمم والمتعمق بالتأمين التنفيذي 1995 يناير 25 الموافق ل 1415المؤرخ في شعبان 
 المعدل والمتمم، مع تحديد شروط منح الموافقة أو إعادة 1996 اوت 3 الموافق ل 26-796رقم 

تمت الموافقة عمى شركة التأمين التعاوني وىي شركة مشتركة إلجراء معامالت التأمين . التأمين
الشخصي مع جميع األشخاص االعتباريين والطبيعيين وال سيما في القطاعات االقتصادية التي 

 1. تعنييا

 .شركات مختمطة لتأمين األشخاص:     ثامنا

 2011 مارس 10شركة مختمطة ذات أسيم تم إنشاؤىا في ": AMANA "SAPSأمانا لمتأمين  -1
 الفرنسية، بشراكة مع بنك MACIF وماسيف SAAعن طريق شراكة بين شركة الوطنية لتأمين 

 . مميار دينار جزائري02الفالحة والتنمية الريفية وبنك التنمية المحمية برأسمال اجتماعي يعادل 
 22شركة مختمطة ذات أسيم تم اعتمادىا : AGLICالشركة الجزائرية الخميجية لتأمين األشخاص  -2

 GIG مميار دينار جزائري موزع بين الشركة الخميجية لتأمين 01 برأس مال يعادل 2015فيفري 
 42.5 بالمئة والشركة الجزائرية لتأمين المحروقات 15 بالمئة وبنك الوطني الجزائري 42.2بنسبة 
 2.بالمئة

ىي شركة بدأت النشاط التجاري : AXA Algérie Vie الشركة الجزائرية لمتأمينات عمى الحياة  -3
، ليا شراكة مع الصندوق الوطني لالستثمار والبنك 2011 في الجزائر في نوفمبر AXAل 

 بالمئة 15 وFNI بالمئة من 36 بالمئة من رأس المال و49الخارجي، حيث تممك مجموعة أكسا 
 BEA.3من 

 .شركات عمومية متخصصة: تاسعا

، حققت الشركة المركزية إلعادة التأمين 1975تم إنشاؤىا سنة : الشركة المركزية إلعادة التأمين -1
، تم 2006 بالمئة مقارنة بسنة 15 مميار دوالر بزيادة قدرتيا 60 رقم أعماليا قدر ب 2007سنة 

   4. بالمئة في حين الباقي من العمميات الدولية89تحقيق ىذا الرقم من السوق المحمية بنسبة 
ىي شركة مساىمة، أنشأت بموجب األمر رقم : CAGEX  الشركة الجزائرية لضمان الصادرات -2

، الذي ينص عمى أن تأمين االئتمان 1996 جانفي 10 المؤرخ في 04 من المادة 96-06
                                                           

1
 44 المجلت الرسميت الجمهىريت الجسائريت، رقم ، 

2
 .48،49، مرجع سبق ذكره، ص 2011/2017، تطور إنتاج شركات التأمين في الجزائر  حمسة شريط،  

3
   WWW.AXA.DZ  ،05/05/2021 

4
 .209، مرجع سبق ذكره ص مجمة العموم االقتصادية التسيير والعموم التجاريةبيشاري كريم،   

http://www.axa.dz/
http://www.axa.dz/
http://www.axa.dz/
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الصادرات يعيد بو الى شركة مسؤولة عن الضمان، تتولى مخاطر السياسة ومخاطر تجارية، 
 3000000000مخاطر عدم التحويل ومخاطر الكوارث الطبيعية، ىي شركة مساىمة برأسمال 

 1 .دينار جزائري مقسم بالتساوي بين مجموعة من البنوك وشركات التأمين

CNMA- CCR- CAAR- SAA- CAAT 
BNA- CPA- BADR- BEA- BDL. 

 دينار 2000000000ىي شركة مساىمة برأسمال قدره : CGSI شركة تسيير القرض العقاري -3
جزائري، وتشكل الخزينة العامة المساىم األكبر فييا الى جانب البنوك وشركات التأمين العامة، تم 

 لتأمين البنوك والمؤسسات المالية في نشاط اإلقراض العقاري 1997 نوفمبر 05إنشاؤىا في 
 2.وبالتالي المساىمة في تطوير سوق الرىم العقاري الحقيقي في الجزائر

 مجتمع ومتغيرات الدراسة : المطمب الثاني

لقياس الكفاءة النسبية لشركات التأمين الجزائرية يتطمب أوال تحديد عينة ومتغيرات الدارسة والتي سنقوم 
 . بتوضيحيا كما يمي

 .التعريف بالشركات المدرجة في الدراسة:  الفرع األول

 شركة والمحصمة من 20 شركات تأمين ناشطة في الجزائر، مختارة من بين 05تتمثل عينة الدراسة من 
 : ويمكن عرض خصوصيات كل شركة كما يمي. 2017التقرير السنوي لنشاط شركات التأمين الجزائرية 

 شركات التأمين العمومية لتأمين األضرار .1

 في شكل صورة 1963 ديسمبر 12تأسست الشركة الجزائرية لمتأمين في : SAAالشركة الوطنية لمتأمين 
 أممت الشركة في إطار احتكار 1966 ماي 27وفي .  بالمئة39 بالمئة ومصرية 61مختمطة جزائرية بنسبة 

 ومع ظيور قانون التخصص احتكرت الشركة كل من فروع 1975 ماي 21الدولة لمختمف عمميات، وفي 
 .السيارات، االخطار البسيطة، تأمينات الحياة

، اىتمت في البداية باألخطار المرتبطة 1985 افريل 30 انشأت في:CAAT لمتأمينات الجزائرية الشركة
بفرع النقل وذلك طبقا لمبدأ التخصص واحتكار الدولة لقطاع التأمين في تمك الفترة، وعند الغاء التخصص 

 مؤسسة اقتصادية عمومية تمارس مختمف فروع CAATفي إطار اإلصالحات االقتصادية المعتمدة أصبحت 
 3.التأمين

                                                           
1
   WWW.GAGEX.DZ،25/05/2021 

2
  Sgci.dz 05/05/2021، تاريخ االطالع 

3
دور تأمين المنتجات الفالحية في تطوير القطاع الفالحي، دراسة حالة الصندوق الجهوي لمتعاضد الفالحي عبد اهلل حاج عمي ومصطفى يوسفي،  

 18، مذكرة ماستر جامعة ادرار ص 2016-2015وكالة ادرار 
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عادة التأمين   ،حيث أوكمت 1963 جوان 8 تأسست ىذه الشركة في :CAARالشركة الجزائرية لمتأمين وا 
 أصبحت 1964بالمئة من نشاطاتيا ،في 10الييا عمميات إعادة التأمين بتنازل شركات التأمين األخرى ب 

عادة التامين ، وىي تعتبر أقدم شركة حيث تممك خبرة   سنة تنازلت عمى 47تمارس كل عمميات التأمين وا 
 سنة إلغاء التخصص 1990عدة فرع من محفظة نشاطاتيا واحتفظت بفرع االخطار الصناعية الى غاية 

 2، ليرتفع إلى 1990 مميون دينار سنة 500وبعدىا انتقمت الى ممارسة كل عمميات التأمين، بمغ رأسماليا 
 ،وحققت رقم 2010 مميار دج سنة 8، ليصل إلى 1998 مميار دج سنة 2.7 إلى 1997مميار دج سنة 
 1 .2010 مميار دج سنة 13 ،ويقدر ب 2006 مميار دج سنة 7.6أعمال يقدر ب 

  شركة التأمين الخاصة لتأمين األضرار .2

عادة التأمين   4.5ىي شركة ذات أسيم يقدر رأسماليا االجتماعي ب : CIARالشركة الدولية لمتأمين وا 
، من اجل ممارسة جميع 1998 اوت 05، تم اعتمادىا في 100مميار دينار جزائري ممموك لمخواص بنسبة 

عادة التأمين في القطر الوطني وخارجو  2. عمميات التأمين وا 

 التعاضدية لتأمين األضرار .3

 المؤرخة في 72-64 تم إنشاء ىذا الصندوق بموجب التعميمة :CNMAالصندوق الوطني لمتعاون الفالحي 
 بيدف حماية الممتمكات واألشخاص، وىو صندوق تعاضدي لالستثمار الزراعي، مرتبط 1972 ديسمبر 02

عادة التأمين كما يمكنو منح القروض، بالترخيص  نشاطو بالفالحة يقوم بجميع عمميات تأمين األضرار وا 
 758.7 يبمغ رأس مالو 1995 افريل 01 بتاريخ 95-97الذي منحو لو البنك المركزي من خالل المرسوم 

 .3 مكتب محمي407 صندوق جيوي و67مميون دج، وتتكون شبكتو التجارية من 

.  تحديد متغيرات الدراسة:الفرع الثاني

نعرض في ىذه الجزئية تفاصيل وبيانات المدخالت والمخرجات لشركات التأمين التي ىي محل الدراسة وفقا 
 .لمبيانات المتوفرة

تحديد مدخالت ومخرجات الدراسة ومصدرها : أوال

من خالل االطالع عمى بعض البحوث والدراسات السابقة لمموضوع، قمنا بتحديد مجوعة من المدخالت 
تم والمخرجات التي تعد عامال أساسيا في تطبيق أسموب التحميل التطويقي لمبيانات، وبناء عمى البيانات التي 

من التقرير السنوي لنشاط شركات التامين الجزائرية لسنة والتي كان مصدرىا عمييا والمجمعة التحصل 
.  شركات تامين05من ، وتم أخد عينة مكونة 2017

                                                           
 25، مرجع سبق ذكره صCAATدراسة حالة  مينأإدارة مخاطر شركات التعقون حكيمة،    1
2
 41، مرجع سبق ذكره ص 2017 – 2011دراست تحليليت لمؤسساث التأمين في الجزائر واقع وتحدياث  أيىب بالقط وآخرون،  

3
 44 ص ذكره سبق مرجع ،2017 – 2011 وتحديات واقع الجزائر في التأمين لمؤسسات تحليلية دراسة وآخرون، بالقط  أيىب 
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: وعميو فقد كانت المدخالت والمخرجات المستخرجة كالتالي

 المدخالت  -1

: تم تحديد ثالثة مدخالت ىما

 تتمثل في تكاليف العمال، تكاليف الخبراء، تكاليف التوزيع والضرائب والرسوم باستثناء :التكاليف العامة
 .االستيالك والمخصصات

 .قيم الدولة، القيم المنقولة، األصول العقارية:  تتمثل في توظيفات شركات التأمين في كل من:االستثمارات

 .تتمثل في مصاريف وأجور العمال :تكاليف الموظفين

 المخرجات  -2

تم تحديد مخرجين ىما 

. مين عند تحقق الخطرأاألموال التي تدفعيا شركات الت: التعويضات

 .مينأ عبارة عن المبالغ المتحققة عن األنشطة التي تمارسيا شركات الت:مينأهامش الت

أما وحدات اتخاذ القرار تتمثل في عينة من شركات التأمين الجزائرية، والمتمثمة في خمس شركات وىي 
 :كاآلتي

 الشركة الوطنية لمتأمين SAA  
 صندوق الوطني لمتعاون الفالحي CNMA 
 عادة التأمين الشركة   CIAR   الدولية لمتأمين وا 
  عادة التامين  CAARالشركة الجزائرية لمتامين وا 
 الشركة الجزائرية لمتأمين الشامل   CAAT   

 

 

 

 

 

 



 تطبيق اسلوب التحليل التطويقي للبيانات على شركات التأمين الجزائرية                             الفصل الثاني

 
37 

 .المدخالت والمخرجاتالدراسة عرض بيانات : ثانيا

البيانات التي استخمصناىا عن المدخالت والمخرجات لكل شركة تأمين مدرجة في  (01)يوضح الجدول رقم
 .2017الدراسة لسنة 

 .عرض مدخالت ومخرجات الدراسة( 01)رقم الجدول

مميون دينار جزائري : الوحدة

المخرجات المدخالت  

التكاليف االستثمارات الشركة 
العامة 

تكاليف 
الموظفين 

ىامش التامين التعويضات 

SAA 
46429 8235 4711 15601 11305 

CNMA 
13260 1045 719 7139 1511 

CIAR 
4710 2733 986 11622 3507 

CAAR 
19539 4025 2520 5905 4388 

CAAT 
29783 3975 2235 13428 6969 

 2017من اعداد الطالبتين باالعتماد عمى تقرير نشاط شركات التأمين الجزائرية لسنة : المصدر

قياس الكفاءة النسبية لمشركات التأمين الجزائرية باستخدام أسموب التحميل التطويقي : المبحث الثاني
 .BCC وCCRلمبيانات وفق النموذجين 

من خالل ىذا المبحث سنقوم بقياس الكفاءة النسبية لشركات التأمين الجزائرية المدرجة في الدراسة وفقا 
لتطبيق أسموب التحميل التطويقي لمبيانات عمى متغيرات الدراسة، وىذا باستخدام نموذج عوائد الحجم الثابتة 

 .BCCعوائد الحجم المتغيرة CCRونموذج 

 .CCRقياس الكفاءة النسبية لشركات التأمين وفق نموذج عوائد الحجم الثابتة : المطمب األول

، ويستند ىذا النموذج عمى فرضية CCRإن من نماذج تطبيق أسموب التحميل التطويقي لمبيانات نجد نموذج 
عند الحدود الكفؤة أي أن وحدات اتخاذ القرار المراد  Constant Return To Scale   ثبات غمة الحجم

قياس كفاءتيا يفترض أنيا تستعمل عند غمة حجم ثابتة أي ان الزيادة في المدخالت بنسبة معينة يترتب عنو 
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وسنتناول في ىذا المطمب تطبيق ىذا . زيادة في المخرجات، ومستوى عمى الحجم الثابت ىو المستوى الكفء
   . النموذج

 .نموذج عوائد الحجم الثابتة بالتوجيه اإلدخالي والتوجيه اإلخراجي نتائج: الفرع األول

يسمح نموذج عوائد الحجم الثابتة بالتوجيو اإلدخالي والتوجيو اإلخراجي بقياس الكفاءة النسبية بافتراض ان   
خمس شركات تأمين تعمل عمى مستوى الحجم األمثل أي تمر بمرحمة غمة الحجم الثابتة، والنتائج تظير في 

 : الشكل التالي

يمثل نتائج مؤشر الكفاءة النسبية لشركات التامين الجزائرية حسب نموذج عوائد الحجم  (01)جدول رقم 
 .الثابتة بالتوجيه اإلدخالي والتوجيه اإلخراجي

 نموذج عوائد الحجم الثابتة 

 التوجو اإلخراجي  التوجو اإلدخالي

مؤشر   
الكفاءة 
لعوائد 
الحجم 
 الثابتة

عدم  مقدار
الكفاءة 

معامل 
 التحسين

مؤشر 
الكفاءة 
لعوائد 
الحجم 
الثابتة 

 مقدار عدم
الكفاءة 

 معامل
 التحسين

1 SAA 0.8569 0.1431 1.2045 0.8569 0.1431 1.4057 

2 CNMA 1.0000 0 1,0000 1.0000 0 1,0000 

3 CIAR 1.0000 0 0 1,0000 0 1,0000 

4 CAAR 0.7087 0.2913 0.3894 0.7087 0.2913 0.5495 

5 CAAT 1.0000 0 0 1,0000 0 1,0000 

 CAAT الوحدات المرجعية   CAAT الوحدات المرجعية  

 XLDEA2_1_2007 وبرنامج المعطيات عمى باالعتماد الطالبتين اعداد من: المصدر
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 الكفاءة النسبية لشركات التأمين(3: )الشكل رقم                                      (2): الشكل رقم 

 الكفاءة النسبية لشركات التأمين        

 بالتوجيو اإلدخالي                   حسب نموذج بالتوجيو اإلخراجيCCRحسب نموذج 

 
 المعطيات عمى باالعتماد الطالبتين اعداد من: لمصدر      ا المعطيات  عمى باالعتماد الطالبتين اعداد من: لمصدرا

XLDEA2_1_2007وبرنامج                                                           XLDEA2_1_2007 

 CNMA شركة من كل أن اإلخراجي والتوجيو اإلدخالي بالتوجيو الثابتة الحجم عوائد نموذج حسب
 تحقق لم SAA، CAAR الشركتين ماعدا الواحد، يساوي الكفاءة مؤشر كفؤة وحدة تعتبر CAATوCIARو

 ب مقدر تحسين بمعامل مرجعية CAAT شركة وتعتبر الواحد، من أقل الكفاءة مؤشر بمعنى كفاءة
 بالتوجيو الثابتة الحجم عوائد نموذج في CAAR شركة لدى 0.3894 ب ويقدرSAA شركة لدى 1.2045
 في 0.5495 ب تحسينيا معامل فيقدر CAAR شركة أما SAA لشركة 1.4057 وبمقدار اإلدخالي،

. اإلخراجي التوجيو في الثابتة الحجم عوائد نموذج
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 التحسينات المطموبة لشركة التأمين غير الكفؤة : الفرع الثاني

 .إن اليدف من ىذا الفرع وضع التحسينات الالزمة لشركات التأمين غير كفؤة لتصل الى درجة الكفاءة

 :SAAالشركة الوطنية لمتامين : أوال

 .يوضح الجدول أدناه التحسينات الالزمة وفق نموذج عوائد الحجم الثابتة بالتوجييين

حسب نموذج عوائد الحجم الثابتة بالتوجيه اإلدخالي SAAالتحسينات المطموبة لشركة  (03)جدول 
. اإلخراجيوالتوجيه 

المخرجات المدخالت    

 
 االستثمارات

التكاليف 
 العامة

تكاليف 
 الموظفين

التعويضات 
هامش 
التامين 

     

 11305 15601 4711 8235 46429 القيم الفعمية  

 التوجه المدخمي

القيم 
المستهدفة 

39783.33 7056.27 3510.45 25820.20 11305 

نسب مقترحة 
لمتخفيض 

14.31 14.31 25.48 65.50 0.00 

 التوجه المخرجي

القيم 
المستهدفة 

46428.99 8235.00 4096.85 30133.38 13193.46 

نسب مقترحة 
لمتخفيض 

0.00 0.00 13.03 93.15 16.70 

 XLDEA2_1_2007باالعتماد عمى المعطيات وبرنامج طالبتين  من اعداد ال:المصدر
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، حتى تصبح كفؤة، بالنسبة لنموذج عوائد SAAمن خالل الجدول الموضح لمتحسينات المطموبة من شركة 
 :الحجم الثابتة بالتوجيو اإلدخالي عمييا أن تخفض من مدخالتيا لتصل الى ما يمي

، تكاليف الموظفين ليصل الى 7056.27، التكاليف العامة ليصل الى 39783.33االستثمارات ليصل الى 
وىامش التأمين . 25820.20أما ما يخص المخرجات فتتطمب تحسين في التعويضات فقط ب . 3510.45

 .ال يتطمب تحسين

 .وباقي الشركات ال تتطمب تحسين باعتبارىا حققت الكفاءة النسبية التامة

أن توافق مدخالتيا القيم التالية SAAبالنسبة لنموذج عوائد الحجم الثابتة بالتوجيو اإلخراجي عمى شركة 
 4096.85تكاليف الموظفين ب  :لتصل الكفاءة النسبية التامة الى

 وفي ىامش التأمين 30133.38اما ما يخص المخرجات فتتطمب تحسين في التعويضات لتصل الى 
13193.46 

 .أما باقي الشركات ال تتطمب تحسين باعتبارىا حققت الكفاءة النسبية

عادة التامين : ثانيا  :CAARالشركة الجزائرية لمتامين وا 

 .يوضح الجدول أدناه التحسينات الالزمة وفق نموذج عوائد الحجم الثابتة بالتوجييين

حسب نموذج عوائد الحجم الثابتة بالتوجيه اإلدخالي CAARالتحسينات المطموبة لشركة  (04)جدول
 .والتوجيه اإلخراجي

المخرجات المدخالت    

 
 التكاليف العامة االستثمارات

تكاليف 
 الموظفين

هامش التامين التعويضات 

     

 4388 5905 2520 4025 19539 القيم الفعمية  

التوجه المدخمي 

القيم 
المستهدفة 

13847.35 2852.53 1341.05 10776.70 4388 

نسب 
مقترحة 

29.12 29.12 46.78 82.50 0.00 
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لمتخفيض 

التوجه المخرجي 

القيم 
المستهدفة 

19538.99 4025.00 1892.25 15206.22 6191.58 

نسب 
مقترحة 

لمتخفيض 

0.00 0.00 24.91 157.51 41.10 

  

 XLDEA2_1_2007 باالعتماد عمى المعطيات وبرنامج الطالبتينمن اعداد : المصدر

حتى تصبح كفؤة، بالنسبة لنموذج عوائد CAARمن خالل الجدول الوضح لمتحسينات المطموبة من شركة 
 :الحجم الثابتة بالتوجيو اإلدخالي عمييا أن تخفض من كدخالتيا لتصل الى

اما ما يخص المخرجات فتتطمب . 1341.05، تكاليف الموظفين 2852.53التكاليف العامة تصل الى 
 .وىامش التأمين ال يتطمب تحسين. 10776.70تحسين في التعويضات فقط لتصل الى 

 أن توافق مدخالتيا القيم التالية CAARبالنسبة لنموذج عوائد الحجم الثابتة بالتوجيو اإلخراجي عمى شركة 
 .1892.25تكاليف الموظفين ليصل الى : لتصل الكفاءة النسبية التامة

 وفي ىامش التأمين ليصل 15206.22أما ما يخص المخرجات فتتطمب تحسين في التعويضات لتصل الى 
 .6191.58الى 

 .وباقي الشركات األخرى ال تتطمب تحسين ألنيا حققت الكفاءة النسبية التامة

 نموذج عوائد الحجم الثابتة حسب SAA فائضة والمخرجات الراكدة لشركةالمدخالت ال (05)جدول رقم 
 .بالتوجيه المدخمي والتوجيه اإلخراجي

 المدخالت المخرجات

 هامش التعويضات 
تكاليف الموظفين  التامين التكاليف العامة   االستثمارات

Output2 Output1 Input3 input2 Input1 

 التوجه المدخمي
SAA 1 

10219.20 0,00 526.23 0,00 0,00 



 تطبيق اسلوب التحليل التطويقي للبيانات على شركات التأمين الجزائرية                             الفصل الثاني

 
43 

 التوجه المخرجي

11926.29 0,00 614.14 0.00 0,00 

 XLDEA2_1_2007وبرنامج ن باالعتماد عمى المعطيات تيمن اعداد الباحث: المصدر

توجد  SAA من خالل الجدول نالحظ ان حسب نموذج عوائد الحجم الثابتة بالتوجيو اإلدخالي لشركة
اما بالنسبة لممخرجات توجد . 526.23تكاليف الموظفين ما يعادل : مدخالت لراكدة وىي كما يمي

 .10219.20التعويضات ما يعادل 

اما حسب نموذج عوائد الحجم الثابتة بالتوجيو اإلخراجي توجد لشركة مدخالت راكدة وىي تكاليف الموظفين 
 .11926.29اما بالنسبة لممخرجات وجد ىامش التأمين ما يعادل . 614.14ما يعادل 

حسب نموذج عوائد الحجم الثابتة  CAAR فائضة والمخرجات الراكدة لشركةالمدخالت ال (05)جدول رقم 
 .بالتوجيه المدخمي والتوجيه اإلخراجي

 المدخالت المخرجات

 

  

 هامش التعويضات
تكاليف الموظفين  التامين التكاليف العامة   االستثمارات

Output2 Output1 Input3 input2 Input1 

 التوجه المدخمي

CAAR 4 
4871.70 0,00 444.88 0,00 0,00 

 التوجه المخرجي

6874.10 0,00 627.74 0,00 0,00 

 XLDEA2_1_2007 وبرنامجن باالعتماد عمى المعطيات تيمن اعداد الباحث: المصدر

من خالل الجدول رقم نالحظ ان حسب نموذج الحجم الثابتة بالتوجيو اإلدخالي لشركة توجد بيا مدخالت 
اما بالنسبة لممخرجات توجد في مخرج . 444.88تتمثل في مدخل تكاليف الموظفين ما يعادل : راكدة وىي

 .4871.70التعويضات ما يعادل 

أما حسب نموذج عوائد الحجم الثابتة بالتوجيو اإلخراجي لشركة توجد بيا مدخالت راكدة وعي تتمثل في 
وبالنسبة لممخرجات تتمثل في مخرج التعويضات ما يعادل . 627.74مدخل تكاليف الموظفين ما يعادل 

6874.10. 
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ونالحظ ان في كال النموذجين ال توجد مدخالت راكدة في مدخل االستثمارات والتكاليف العامة، ومخرجات 
 .راكدة في مخرج ىامش التأمين

    .اما فيما يخص الشركات األخرى ال توجد بيا مدخالت ومخرجات راكدة

قياس الكفاءة النسبية لشركات التامين وفق نموذج عوائد الحجم المتغيرة : المطمب الثاني
BCC. 

 وىو نموذج يميز بين الكفاءة ،BCCإن من بين نماذج تطبيق أسموب التحميل التطويقي لمبيانات نجد أسموب 
الفنية، وكفاءة الحجم وذلك من خالل تقدير الكفاءة الفنية وتعريف ما إذا كانت العوائد متزايدة او متناقصة او 
ثابتة عمى اإلنتاج، كذلك يحدد النموذج إمكانية وجود نسبة عائد متغير، ثابت ومتناقص عمى كمية خدمات 

 .  الوحدات غير الكفؤة الناتجة عن تغيير كمية مدخالت وصوال الى الكفاءة

 .نموذج عوائد الحجم المتغيرة بالتوجيه اإلدخالي واإلخراجي: الفرع األول

 متزايدة، الحجم عوائد في التغير االعتبار بعين األخذ لمشركات مع النسبية الكفاءة بقياس النموذج ىذا يسمح
 .اإلخراجي والتوجيو اإلدخالي التوجيو ظل في النتائج يوضح التالي والجدول متناقصة، أو ثابتة

نتائج مؤشر الكفاءة النسبية لشركات التأمين حسب نموذج عوائد الحجم المتغيرة  (07)جدول رقم 
 .بالتوجيه المدخمي والتوجيه اإلخراجي

 1 2 3 4 5 

SA
A

 CN
MA

 CI
AR

 CA
AR

 CA
AT

 

رة 
تغي
 الم

حم
الج

ئد 
عوا

ج 
موذ

ن

جو 
لتو
ا

الي
دخ
اإل

 

 1,0000 0.7252 1,0000 1,0000 1,0000مؤشر الكفاءة لعوائد الحجم المتغيرة 

 1,0000 0.9772 1,0000 1,0000 0.8569مؤشر الكفاءة الحجمية 

ثابتة  متزايدة ثابتة ثابتة متناقصةغمة الحجم 

 1,0000 0.7087 1,0000 1,0000 1,0000مؤشر الكفاءة لعوائد الحجم غير متزايدة 

  0.3214 معامل التحسينCAAT المرجعية ومعامل التحسين شركةال

حم 
الج

ئد 
عوا

ج 
موذ

ن
رة 
تغي
الم

جي
خرا

 اإل
وجو

الت
 

 1,0000 0.7456 1,0000 1,0000 1,0000مؤشر الكفاءة لعوائد الحجم المتغيرة 

 1,0000 0.9505 1,0000 1,0000 0.8569مؤشر الكفاءة الحجمية 

 ثابتة متناقصة ثابتة ثابتة متناقصةغمة الحجم 
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 1,0000 0.7456 1,0000 1,0000 1,0000مؤشر الكفاءة لعوائد الحجم غير متزايدة 

 0.3214CAAT  المرجعية ومعامل التحسينشركةال

 XLDEA2_1_2007وبرنامج  باالعتماد عمى المعطيات طالبتين من اعداد ال:المصدر

 (05: )الشكل رقم                                             (04): الشكل رقم 

 الكفاءة النسبية لشركات التأمين حسب نموذج                 الكفاءة النسبية لشركات التأمين حسب نموذج

BCCلمتوجيو المدخمي    BCC لمتوجيو المخرجي  

    

 
 المعطيات عمى باالعتماد الطالبتين اعداد من: المصدرالمعطيات                 عمى باالعتماد الطالبتين اعداد من: المصدر

XLDEA2_1_2007وبرنامج                                                    XLDEA2_1_2007 

 :بالنسبة لمتوجيه اإلدخالي

عادة التأمين  تتمتع CAARنالحظ ان جميع شركات التأمين المدوسة ماعدا الشركة الجزائرية لمتأمين وا 
بالكفاءة النسبية لعوائد الحجم المتغيرة حيث بمغ مقدار الكفاءة واجد، أي حققت الحجم األمثل وىي تمر 

بمرحمة غمة الحجم الثابتة، وىذا ما يمكن تفسيره من تساوي قيمة الكفاءة لعوائد الحجم المتغيرة مع مؤشر 
 حققت كفاءة نسبية لعوائد الحجم المتغيرة تقدر ب CAARالكفاءة لعوائد الحجم غير متزايدة، اما شركة 

 2.28، أي ىناك حاجة لمتوسع بنسبة % 97.72 أي 0.9772، كما حققت كفاءة حجمية تساوي 0.7252
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 لتحقيق الحجم األمثل، إضافة الى ىذا نالحظ أن غمة الحجم متزايدة وأن مؤشر الكفاءة النسبية لعوائد %
الحجم المتغيرة يختمف تماما عن مؤشر الكفاءة لعوائد الحجم غير متزايدة، وىذا يعني أن الزيادة في مخرجات 

 . ىذه الشركة يتطمب زيادة قميمة في مدخالتيا

عادة التأمين   كوحدة مرجعية بمعامل CAAT ان تأخذ شركة CAARويمكن لمشركة الجزائرية لمتأمين وا 
  0.3214تحسين يقدر ب 

 :بالنسبة لمتوجيه اإلخراجي

 حققت الكفاءة النسبية لعوائد الحجم المتغير قدرت CAARنالحظ أنو أيضا كافة الشركات ماعدا شركة 
 حققت كفاءة CAARبالواحد، أي أنيا حففت الحجم األمثل وىي تمر بمرحمة غمة الحجم الثابتة، أما شركة 

، % 95.05 أي 0.9505، كما حققت كفاءة حجمية بمغت 0.7456نسبية لعوائد الحجم المتغيرة قدرت ب 
 لتحقيق الحجم األمثل، كما أن الشركة تمر بمرحمة غمة الحجم % 4.95أي ىنا حاجة لمتوسع بنسبة 

متناقصة مؤشر الكفاءة النسبية لعوائد الحجم المتغيرة يساوي مؤشر كفاءة لعوائد الحجم غير المتزايدة، مما 
 .يعني أن الزيادة في المخرجات تتطمب زيادة كبيرة في المدخالت

 .     0.3214 شركة مرجعية بمعامل تحسين يقدر ب CAATوتعبر شركة 

 .التحسينات المطموبة والوحدات المرجعية لشركات التامين غير الكفؤة: الفرع الثاني

من خالل ىذا الفرع سنتناول التحسينات الالزمة لشركة التأمين غير الكفؤة حتى تصل الى درجة الكفاءة 
يجاد شركات تأمين مرجعية ليا  .التامة وا 

 حسب نموذج عوائد الحجم المتغيرة بالتوجيه CAARالتحسينات المطموبة لشركة  (08)جدول رقم 
 المدخمي والتوجيه اإلخراجي

المخرجات المدخالت    

 
 التكاليف العامة االستثمارات

تكاليف 
 الموظفين

 التامين هامش التعويضات

     

 4388 5905 2520 4025 19539 القيم الفعمية  

 التوجه المدخمي

القيم 
 المستهدفة

14169.85 2918.96 1364.49 11620.90 4388 
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نسب 
مقترحة 
 لمتخفيض

27.47 27.47 45.85 96.79 0.00 

 التوجه المخرجي

القيم 
 المستهدفة

19538.99 4025.00 1991.91 12848.17 5885.16 

نسب 
مقترحة 
 لمتخفيض

0.00 0.00 20.95 117.58 34.11 

 XLDEA2_1_2007وبرنامج  باالعتماد عمى المعطيات طالبتين من اعداد ال:المصدر

 حتى تصبح كفؤة، بالنسبة لنموذج عوائد CAARمن خالل الجدول الموضح لمتحسينات المطموبة من شركة 
 :الحجم المتغيرة بالتوجيو اإلدخالي، عمييا ان تخفض من مدخالتيا لتصل الى مايمي

 1364.49، وتكاليف الموظفين 2918.96، التكاليف العامة ب 14169.85االستثمارات بمقدار 

وباقي الشركات فال . 11620.90اما ما يخص المخرجات فتتطمب تحسين في التعويضات فقط لتصل الى 
 .مجال لمتحسين باعتبارىا حققت الكفاءة النسبية التامة

 ان توافق مدخميا المتمثل في CAARبالنسبة لنموذج عوائد الحجم المتغيرة بالتوجيو اإلخراجي عمى شركة 
، اما بالنسبة لمخرجات الشركة فتتطمب تخفيض في 1991.91تكاليف الموظفين فقط ليصل الى 

 .5885.16 وىامش التامين الى 12848.17التعويضات لتصل الى 

 .اما باقي الشركات فال مجال لمتحسين باعتبارىا حققت الكفاءة النسية

 حسب نموذج عوائد الحجم CAARلشركة فائضة والمخرجات الراكدة المدخالت ال (09)جدول رقم 
 المتغيرة بالتوجيه المدخمي والتوجيه اإلخراجي

 المدخالت المخرجات

 
 هامش التعويضات

تكاليف الموظفين  التامين التكاليف العامة   االستثمارات

Output2 Output1 Input3 input2 Input1 
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 التوجه المدخمي

CAAR 1 
5715.90 0,00 463.03 0,00 0,00 

 التوجه المخرجي

4928.41 0,00 528.08 0.00 0,00 

 XLDEA2_1_2007 وبرنامج باالعتماد عمى المعطيات طالبتين من اعداد ال:المصدر

 CAAR نالحظ انو حسب نموذج عوائد الحجم المتغيرة بالتوجيو اإلدخالي لشركة 8من خالل الجدول رقم 
 وكذلك مخرج راكد واحد يتمثل في 463.03توجد بيا مدخل فائض واحد وىو تكاليف الموظفين ما يعادل 

 .5715.90التعويضات ما يعادل 

 مدخل واحد فائض CAARاما حسب نموذج عوائد الحجم المتغيرة بالتوجيو اإلخراجي توجد بشركة التأمين 
 .4928.41 ومخرج راكد متمثل في التعويضات ما يعادل 528.08وىو تكاليف الموظفين ما يعادل 

كما ان في كال النموذجين ال توجد مدخالت فائضة في كل من االستثمارات وتكاليف الموظفين، وال 
 .مخرجات راكدة في نخرج ىامش التأمين

 .اما ما يخص بافي الشركات فال توجد بيا مدخالت فائضة وال مخرجات راكدة
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 خالصة الفصل 

نستخمص من خالل دراستنا ليذا الفصل تعرفنا عمى المسار التاريخي لمؤسسة التأمين في الجزائر ن والذي 
 وبعد صدور ىذا القانون يعتبر نقطة جوىرية في نشاط 09-95يتناول مسيرة القطاع قبل صدور األمر 

-95مؤسسات التأمين الوطني، كما حاولت الجزائر بعد إلغاء احتكارىا لنشاط التأمين عن طريق األمر رقم 
 فرض سيادتيا وسمطتيا عمى مؤسسات عن طريق التفعيل واستحداث ىيئات رقابية إشرافية ممزمة لجميع 07

 الفاعمين والمتعاممين لممؤسسة 

وفي األخير حاولنا استخدام أسموب التحميل التطويقي لقياس الكفاءة النسبية لشركات التأمين محل الدراسة 
 . CCR وعوائد الحجم الثابتة ،BCC، حسب النموذجين عوائد الحجم المتغيرة 2017لسنة 

 :وذلك باستعمال ثالثة مداخيل تتمثل في التكاليف العامة، استثمارات وتكاليف الموظفين ومخرجين ىما

 . التعويضات وىامش التأمين

 :وقد اوضحت الدراسة التطبيقية ما يمي

،حسب التوجيو المدخمي والمخرجي وىي  BCCتم تحديد شركة التأمين ذات كفاءة تامة وفق لنموذج  -
SAA ،CNMA ،CIAR ،CAAT 

، حسب توجيو مدخمي مخرجي وىي CCRتم تحديد شركات التامين ذات كفاءة تامة وفق لنموذج  -
CAAT ،CIAR ،CNMA 

 ىي مؤسسة CAAT تكررت الشركة الجزائرية لمتأمينات  CCR و BCCوفي كل النموذجين  -
 مرجعية لكل شركات التأمين األخرى التي لم تحقق كفاءة 

 وفي األخير قمنا بعممية التحسينات لكل من شركة التي غير كفوءة  
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 خاتمـــــة 

 



 خاتمة

 
  ه

  خاتمة

من خالل ىذه الدراسة نستخمص أن لقطاع التأمين دور ميم وأساسي في بناء االقتصاد الوطني، وذلك عن 
طريق شركات التأمين الناشطة فيو ومن أىميا أنيا تكفل األمان لممؤمن لو، مما يودي إلى زيادة الكفاية 

 .اإلنتاجية ىذا من جية، ومن جية أخرى تساىم في تمويل المشاريع االقتصادية

شيد قطاع التأمين في الجزائر تحوالت عميقة نتيجة تحول القطاع التأميني وفتحو أمام المنافسة بحيث تصبح 
شركات التأمين الجزائرية تواجو أىم تحدي ىو تحقيق الكفاءة، والتي تسمح بتقميص التكاليف غير المبررة في 

 . الشركة، وتحسين مستوى ترتيبيا بين الشركات في السوق

وحتى تتمكن شركات التأمين الجزائرية من تحقيق أىدافيا المسطرة سواء باستخدام األمثل لمموارد المتاحة أو 
بتقديم أفضل الخدمات يمزم عمييا الرفع من مستوى األداء والكفاءة، ويكون ذلك إل من خالل توظيف األساليب 

 .الكمية الحديثة المساعدة في اتخاذ القرارات الرشيدة

ولوضع الدراسة محل التطبيق قمنا باستخدام أسموب التحميل التطويقي لمبيانات لقياس ىذه الكفاءة عمى عينة 
 وعوائد الحجم CCR شركات تامين جزائرية وىذا باالعتماد عمى النموذجين عوائد الحجم الثابتة 5تتكون من 
 حسب التوجو المدخمي والمخرجي باإلضافة الى اقتراح تحسينات لشركة التأمين غير الكفؤة حتى BCCالمتغيرة 

 .تحقق نفس مستوى الكفاءة التي تحققيا الوحدات المرجعية ليا

 ومن خالل معالجة إشكالية الموضوع التي تتمحور حول ما مدى كفاءة شركات التأمين الجزائرية؟

ارتئينا الى تقديم دراسات نظرية وأخرى تطبيقية ليذا الموضوع وتوصمنا الى جممة من النتائج التي تمثل خالصة 
 .ىذه الدراسة

 اختبار الفرضيات  .1

 :لقد ارتئينا من خالل الدراسة الى اثبات صحة الفرضيات المصاغة وعدميا، وتم التوصل الى

 :لنا تبين بحيث الدراسة، محل الجزائرية التأمين شركات بين الكفاءة مستويات تحقيق في تقارب  ىناك -1

 تبين اإلخراجي، والتوجيو اإلدخالي التوجيو ذات مؤشرات وفق CCR الثابتة الحجم عوائد نموذج  باستعمال1-1
 :وىي شركات 5 أصل من بالوحد تقدر التامة بالكفاءة تتمتع تأمين شركات 3 أن



 خاتمة

 
  و

عادة الدولية لتأمين الشركة ،CNMA) )الفالحي  لمتعاون الوطني الصندوق  والشركة (CIAR) التأمين وا 
 ، الشركة الجزائرية لتأمين SAA ))لمتأمين الوطنية الشركة:الشركتان  بينما ،(CAAT)الشامل لمتأمين الجزائرية

عادة التامين  بمقدار (CAAR)و ،0.8569 بمقدار كفاءتيا تقدر (SAA )حيث كفاءة، تحقق لم (CAAR)وا 
0.7087. 

 اإلخراجي والتوجيو اإلدخالي التوجيو ذات مؤشرات وفق BCC المتغيرة الحجم عوائد نموذج  وباستعمال1-2
 بينما SAA ،CIAR، CAAT، CNMA: يمي فيما تمثمت التامة بالكفاءة تمتعت تأمين شركات 4 أن تبين

CAAR ما اإلخراجي؛ في 0.7466 وبمقدار اإلدخالي، التوجيو في 0.7252 بمقدار فكانت الكفاءة تحقق لم 
 .لمشركات الكفاءة مؤشرات بين قرابة توجد ال أنو يعني

 .الفرضية صحة عدم ثبات وبالتالي

 خالل من وذلك المدخالت، وتخفيض المخرجات تعظيم في تتمثل التأمين كفاءة أن إلى التوصل تم كما -2
 .كفؤة بطريقة والمخرجات المستخدمة الموارد بين العالقة في التحكيم في الشركة قيام

 كفاءة لقياس مالئمة األساليب أمثل ىو لمبيانات التطويقي التحميل أسموب يعتبر:)القائمة الفرضية صحة -3
 أو مرجعية شركة يعطي أنو ذلك التأمين شركات كفاءة قياس بدقة يعطي ألنو( الجزائرية التأمين شركات
 .الالزمة التحسينية اإلجراءات في بيا لألخذ كفؤة غير لمشركات نظيرة

 كشركة تكررت التي الشركة أن نجد CCRو BCC النموذجين وحسب الدراسة النتائج خالل من -4
 جيد، تطبيقي كنموذج الشركة ىذه ظيور إن ؛CAAT الشامل لتأمين الجزائرية الشركة: ىي مرجعية
 الكفاءة إلى الوصول تستطيع حتى تفوقيا أسباب وتدرس بيا تقتدي أن كفؤة غير الشركات عمى وليذا
 .التامة

 غير تأمين شركة لكل:) عمى تنص التي الفرضية قبول عمى يدل مما الدراسة، نتائج من تقدم ما عمى وبناءاً 
 .(لمبيانات التطويقي التحميل لألسموب وفقا مرجعية ليا توجد كفؤة

 لشركات المخرجات من وزيادتيا المدخالت من تخفضيا يجب نسب ىناك: "لفرضية صحة اثبات تم -5
 ."كفؤة شركة تصبح حتى كفؤة غير تأمين



 خاتمة

 
  ز

 التي النسب تحديد ثم ،BCCو CCR لنموذجين وفقاً  الدراسة عينة عمى DEA أسموب تطبيق خالل من وذلك
 وال الكفاءة الشركات ىذه تحقق حتى المخرجات من زيادتيا يمكن التي والنسب المدخالت من تخفيضيا يمكن
 .الدراسة نتائج من تقدم ما عمى وبناءاً  راكدة، ومتغيرات فائضة موارد لدييا يصبح

 :الدراسة نتائج .2

 :وىي النتائج، من مجموعة إلى توصمنا الموضوع، جوانب لمختمف والتطبيقية النظرية الدراسة بعد

 .كوارث من لو يتعرض عما مادي تعويض بواسطتو الفرد يضمن فعالة ووسيمة أداة  التأمين- 

 .القطاعات من قطاع أي في القرار اتخاذ وحدات ومقارنة لتقييم جيداً  مقياس الكفاءة قياس  يعتبر- 

 .والمرجوة إلييا التوصل المراد والنتائج مثمى بطريقة المستخدمة الموارد حول الكفاءة مفيوم  يتمحور-  

 قياس أداة واإلخراجي اإلدخالي  وبجانبيوBCC وCCRبالنموذجين لمبيانات التطويقي التحميل أسموب  إن- 
 .والدقة بالوضوح تتسم حيث يعطييا التي والنتائج المؤشرات جانب في وخاصة الكفاءة، لمؤشر

 الحجم عوائد نموذج في األمثل الحجم مستوى إلى وصمت والتي كفاءة حققت التي التأمين شركات  عدد- 
 تحقق لم CAARو SAA بينما شركات 05 مجموع من CAAT ،CIAR ،CNMA) شركات 03 ىي الثابتة
 .الكفاءة ىذه

 التامة، الكفاءة  حققتSAA، CNMA، CIAR، CAATوىي شركات 04 المتغيرة الحجم عوائد نموذج وفي
 .الكفاءة تحقق لم التي الوحيدة ىي CAAR شركة أن كما

 الشركة: ىي المتغيرة الحجم وعوائد الثابتة الحجم عوائد النموذجين كال في وحيدة مرجعية شركة  توجد-
 .CAAT الشامل لمتأمين الجزائرية

 .التأمين شركات دراسة في الكمية الطرق أحسن من يعتبر DEA لمبيانات التطويقي التحميل تطبيق  إن-

 نتائجيا تتغير حيث محدد، إطار في توضح إنما تعميميا يمكن ال الدراسة أثناء إلييا المتوصل النتائج  إن- 
 .المدروسة العينة تغير حسب أو الزمنية الفترة حسب
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  ابي الفضل ىاني الحديدي المالكي االسكندري، التأمين أنواعو المعاصرة وما يجوز ان يمحق
 م2009بالعقود الشرعية منيا، در العصماء لمنشر والتوزيع دمشق، الطبعة االولى 

  2002احمد صالح عطية، محاسبة شركات التأمين، الدار الجامعية لمنشر والتوزيع، الطبعة-
2003 

  طارق قندوز أبو مازن، الخطر والتأمين مدخل أجيزة اإلشراف والرقابة، دار الحامد لمنشر
 2002والتوزيع، الطبعة 

  2002ثناء محمد طعيمة، محاسبة شركات التأمين، دار ايتراك لمطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة 
  2014عبد اهلل حسن مسمم، إدارة التأمين والمخاطر، دار المعتر لمنشر والتوزيع عمان، الطبعة 
  2008عز الدين فالح، التأمين مبادئو وانواعو، دار أسامة لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى 
 محمد احمد خميل، التامين ورياضياتو، كمية التجارة، جامعة بنيا 
  محمد توفيق البمقيني وجمال عبد الباقي واصف، مبادئ إدارة الخطر والتأمين، دار الكتاب

 2004االكاديمية، مصر الطبعة األولى 
  2003ممدوح حمزة احمد وناىد عبد الحميد، إدارة الخطر التأمين، جامعة القاىرة الطبعة 

 المذكرات واألطروحات 

، 2017-2011أيوب بالقط وآخرون، دراسة تحميمية لمؤسسات التأمين في الجزائر واقع وتحديات  -
 2019-2018مذكرة ماستر جامعة الشييد حمة لخضر الوادي، سنة 

 وكالة SAAذيب أبو بكر، جودة الخدمات التأمينية في شركات التأمين الجزائرية دراسة حالة  -
 2016-2015مازونة، مذكرة ماستر جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، سنة 

طمحة عبد القادر، محاولة قياس كفاءة الجامعة الجزائرية باستخدام اسموب التحميل التطويقي، مذكرة  -
 2012-2011ماجستير جامعة تممسان، سنة 

، مذكرة ماستر جامعة العربي CAATعقون حكيمة، إدارة المخاطر في شركات التأمين، دراسة حالة  -
 2014-2013بن مييدي أم البواقي، سنة 
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دراسة -مداسي أمجاد وعمواني فوزية، مساىمة شركات التأمين الخاصة في قطاع التأمين بالجزائر -
، مذكرة ماستر جامعة محمد بوضياف المسيمة، سنة 2017-2001حالة شركة أليانس لمتأمينات 

2018-2019 

، مذكرة ماستر جامعة SAAكريري خيرة، محددات االيراد في قطاع التأمين الجزائري دراسة حالة  -
 2015-2014عبد الحميد بن باديس، سنة 

معوش محمد األمين، دور الرقابة عمى النشاط التقني في شركات تأمين األضرار لتعزيز مالءتيا  -
سنة -1سطيف-المالية دراسة حالة الشركة الجزائرية لمتأمينات، مذكرة ماجستير جامعة فرحات عباس

2013-2014  

ىدى بن محمد، تحميل مالءة ومردودية شركات التأمين، مذكرة ماجستير جامعة منثوري قسنطينة،  -
 2005-2004سنة 

 رسالة الجزائر، في التأمين شركات ربحية عمى المؤثرة الداخمية العوامل زاوي، محمد النعيمي محمد -
 2017 – 2016 سنة البيت، آل جامعة ماجستير

 الفالحي، القطاع تطوير في الفالحية المنتجات تأمين دور يوسفي، ومصطفى عمي حاج اهلل عبد -
جامعة  ماستر مذكرة ،2016-2015 ادرار وكالة الفالحي لمتعاضد الجيوي الصندوق حالة دراسة

 ادرار احمد دراية

-2011حمزة شريط ونصر الدين عالك، تطور انتاج شركات التأمين في الجزائر خالل الفترة  -
 2019-2018، مذكرة ماستر جامعة محمد بوضياف المسيمة، سنة 2017

 االطروحات -

عادل عشي، تحسين كفاءة المؤسسات الصحية باستخدام أسموب التحميل التطويقي لمبيانات وعممية  -
 2017-2016التحميل اليرمي دراسة ميدانية والية باتنة، أطروحة دكتوراه باتنة، سنة 

، 2015قادة سميم، االستراتيجيات التنافسية في قطاع التأمين الجزائري من االستقالل الى غاية سنة  -
 2019-2018أطروحة دكتوراه جامعة بسكرة، سنة 
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مكانية  - كفينة شنافي، أثر تطبيق توجييات المالءة عمى شركات التأمين لدول االتحاد األوربي وا 
 2016-2015سنة -1تطبيقيا عمى قطاع التأمين في الجزائر، أطروحة دكتوراه جامعة سطيف

ليمى أوالد إبراىيم، قياس الكفاءة النسبية لشركات التأمين الجزائرية باستخدام أسموب التحميل التطويقي  -
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 2016-2015، سنة 1دكتوراه جامعة سطيف
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 :الممخص

من خالل ىذه الدراسة التي جاءت بعنوان قياس كفاءة شركات التأمين الجزائري؟ والذي حاولنا 
 .قياس الكفاءة النسبية لبعض مؤسسات التأمين، وذلك بتحديد الشركات الكفؤة وغير الكفؤة

 شركات تأمين، واستخدمت الدراسة أسموب التحميل التطويقي 05وقد اشتممت عينة الدراسة 
التكاليف العامة، تكاليف الموظفين، :  مداخيل ىما03لمبيانات باالعتماد عمى نموذجيو، واالستناد عمى 

 .االستثمارات، وفي التعويضات وىامش التأمين كمخرجات

 شركات تأمين حققت الكفاءة النسبية التامة بنسبة الواحد من خالل 03خمصت الدراسة الى أن 
 شركات التي 04تطبيق نموذج عوائد الحجم الثابتة، أما بالنسبة لنموذج عوائد الحجم المتغيرة كانت 

حققت الكفاءة التامة، كما تم تحديد في كال النموذجين الشركات غير الكفؤة والعمل عمى تحسينيا 
. لموصول الى درجة الكفاءة كغيرىا

 . الكفاءة، قطاع التأمين، أسموب التحميل التطويقي لمبيانات: الكممات المفتاحية

Summary: 

 This study aims to measure the efficiency of the Algerian insurance 

companies by measuring the efficiency of the ratio of insurance instituations 

and identifying the infidel and ineffective companies. 

Through this study, which was titled "Measuring the Efficiency of 

Algerian Insurance Companies?", If included the threshold of the study on 5 

insurance companies, and the study used the method of application andysis of 

the data in order to measure their efficiency by relying on the BCC and CCR 

model and based on 3 incomes: general costs, staff costs and forms. 

The study concluded that 3 insurance companies achieved full efficiency by 

100% through the model of constant returns to scale, as for the variable returns 

of volume medel, 4 insurance companies achieved a relative efficiency of (1), in 

both models, inefficiencient companies were identified and worked to improve 

them to reach the degree efficiency.                        

Keywords: Efficiency, The insurance sector, data Envelopement analysis. 


