
  راسة سلوك التكالیف فى شركات التأمین المصریةد

  (1) ابراهیم أحمد عبد النبى حمودة . د

  :مقدمة 
ترجع أهمیة دراسة سلوك التكالیف لیس فقط النها تتعلق بوفورات االنتاج لشركات 
التأمین ولكن أیضا النها ذات صلة كبیرة بعملیة االشراف والرقابة على التأمین لرسم 

  :تملة من عدة زوایا نوضح بعضها فیما یلىالسیاسات المح

عن طریق شركات التأمین ) تعریفة التأمین( ان إعداد معدالت األسعار -أ  
ًالصغیرة والكبیرة البد ان یختلف باختالف درجة وفورات الحجم الكبیر نظرا النها تؤثر 

  .على هدف الرقیب فیما یتعلق بمعدل الربح ومستواه

 دورا كبیرا فى تحدید السعر، فالشك ان للسعر تأثیر  ألن التكالیف تلعب-ب 
  .  متبادل مع سیاسات البیع والتسویق فى شركات التأمین

 وفورات الحجم الكبیر یمكن ان تؤثر على درجة االحتكار فى سوق التأمین - جـ 
  . وكذلك یمكن ان تستوجب اندماج بعض الشركات

قییم المراكز المالیة قد یكون غیر مالئم  ان استخدام معاییر مالءة مالیة ثابتة لت- د 
اذا كانت دوال التكالیف الكلیة غیر نسبیة أى التتأثر بتغیر الحجم أو التتناسب مع 

  . الحجم

 یهتم المدیرون وكذلك المستثمرون فى تقییم السیاسات المختلفة بشكل دوال -هـ 
و النمو الناتج عن التوسع التكالیف لتقدیر المكاسب المختلفة من النمو الطبیعى للشركة أ

  .  )٢(أو االندماج

                                                
  . جامعة االسكندریة-لتجارة استاذ مساعد بكلیة ا) ١(
  

(2) Doherty, N. A. (1981). "The Measurement of Output and 
Economies of Scale in Property-Liability Insurance," The 
Journal of Risk and Insurance; Vol. 48, p. 390.   
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ولذلك یمكن القول بان دراسة التكالیف فى التأمین لها أهمیة كبیرة النها لها تأثیر 
 الحجم وشكل - االرباح -  المالءة المالیة -االسعار : متبادل مع عوامل كثیرة أهمها

كات التأمین فى رسم السوق من احتكار أو اندماج، وجمیع هذه العوامل تؤثر على شر
السیاسات المستقبلیة وكذلك تؤثر على عملیة االشراف والرقابة على التأمین لوضع 

  .السیاسات المستهدفة للرقیب أو جهة األشراف

  :هدف البحث

هل یوجد :   هو االجابة على سؤال أساسى هام وهوالهدف األساسى لهذا البحث
 فى شركات التأمین Economies of Scaleدلیل على وجود وفورات حجم كبیر  

ماهو أفضل مقیاس لمخرجات : المصریة أم ال؟ وهذا السؤال یفرض علینا سؤاال آخر هو
شركات التأمین، هل هو األقساط كما یرى البعض أم التعویضات كما یرى البعض 

  .  اآلخر؟ فیما یلى نحاول الرد على هذه االسئلة

  :منهج البحث 
قة الى استخدام تحلیل االنحدار لتحدید وجود وفورات ذهبت معظم الدراسات الساب

الحجم من عدمه، واستخدام تحلیل االنحدار فى حد ذاته الیشكل صعوبة، لكن تكمن 
لذلك فان . الصعوبة هنا فى تحدید المتغیر التابع والمتغیر أو المتغیرات المستقلة المناسبة

تكالیف كمتغیر تابع، وأفضل منهجیة البحث تعتمد اساسا على تحدید أفضل مقیاس لل
  .مقیاس لمخرجات شركة التأمین كمتغیر مستقل

  :أهمیة البحث

  :ترجع أهمیة هذا البحث الى اآلتى

صعوبة تحدید مقیاس مناسب للمخرجات فى شركات التأمین لغرض دراسة ) ١(
وفى هذا الخصوص، یرى البعض ان االقساط تعتبر . وفورات أو اقتصادیات الحجم

اسبا للمخرجات، ویرى البعض اآلخر انه من األفضل استخدام التعویضات مقیاسا من
ولكن یجدر . كمقیاس للمخرجات، ولكل فریق مبرراته كما سنرى فى الدراسات السابقة

الذكر ان معظم الدراسات السابقة األجنبیة اعتبرت التعویضات بمثابة مخرجات بدال من 
أعتبرت التعویضات بمثابة مدخالت النها األقساط ، فى حین ان دراسات أخرى قلیلة 
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مصروفات، وسوف نعرض تحلیال مفصال لوجهتي النظر المختلفتین فى جزء الدراسات 
  .السابقة وفى بقیة البحث

 مما یثیر الكثیر من GATTاالتجاه نحو تحریر التجارة وفقا التفاقیة الجات ) ٢(
 بعض الشركات أم Mergeدمج االسئلة حول مستقبل شركات التأمین القائمة، فهل ستن

ستقوى من مراكزها المالیة، األمر الذى له تأثیر ایضا على سلوك التكالیف، وماهو وضع 
هذه الشركات من حیث االتجاه نحو الخصخصة، وتعد هذه القضایا هامة وتحتاج 

  .لدراسات مستفیضة ومتعمقة

دراسة كمیة متعمقة ) فى حدود علم الباحث واستقرائه للدراسات السابقة(الیوجد ) ٣(
  .عن سلوك التكالیف فى شركات التأمین المصریة

فى انتاج وبیع نوع معین من  Privatizationاالتجاه نحو التخصص ) ٤(
التأمین مثل شركة ألیكو التى تخصصت فى مجال التأمین على الحیاة، وعكس 

 تحقیق وهو مصطلح یعنى انه یمكن" تعدد المنتج"التخصص یطلق علیه اقتصادیا 
 ، والشك ان Economies of scopeوفورات فى التكالیف تسمى وفورات تعدد المنتج 

التخصص أو تعدد المنتج یؤثر على سلوك التكالیف وهو ما سیكون محل اهتمامنا فى 
  .هذا البحث

  :حدود البحث
 الیشمل البحث شركات التأمین الحدیثة نسبیا مثل الشركة الفرعونیة للتأمین - ١
المستثمرون المتحدون وذلك لعدم توافر بیانات عن سلسلة زمنیة لفترة طویلة تكفى وشركة 

الجراء التحلیل االحصائى، بمعنى ان البحث یقتصر على شركات القطاع العام الثالث 
أى شركة مصر للتأمین وشركة الشرق للتأمین وشركة التأمین األهلیة، هذا باالضافة الى 

 أى شركة قناة السویس للتأمین وشركة المهندس للتأمین شركات القطاع الخاص الثالث
  .وشركة الدلتا للتأمین

 تركز الدراسة التطبیقیة للبحث على تأمینات الممتلكات والمسئولیة المدنیة فقط - ٢
دون تأمینات الحیاة نظرا الن األخیرة ذات طبیعة مختلفة وتحتاج الى بحث مستقل 

نعرض لها فى تأمینات الحیاة لأللمام بها لغرض باستثناء الدراسات السابقة فسوف (
  ).استخدامها فى أى دراسات مستقبلیة
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  : یمكن تحقیق نوعین من الوفورات فى التكالیف هما- ٣

   Economies of Scale وفورات الحجم الكبیر - أ

   Economies of Scope وفورات تعدد المنتج -ب

تطبیقیا، فى حین سنكتفى وسنركز على دراسة وفورات الحجم الكبیر نظریا و
بالدراسة النظریة فقط لوفورات تعدد المنتج حیث تحتاج الدراسة التطبیقیة أو الكمیة لها 

  .   الى بحث مستقل نظرا لتعدد أنواع التأمین التى تزاولها شركات التأمین المصریة

  :مصدر البیانات
فى مصر من سنة تم االستعانة بالكتاب االحصائى السنوى عن نشاط سوق التأمین 

  .األقساط المكتتبة  ·  : سنة وذلك فیما یتعلق باآلتى١٦ أى لمدة ١٩٩٦/١٩٩٧ الى ١٩٨١/١٩٨٢

  التعویضات المدفوعة.  

  العموالت وتكالیف االنتاج.  

  المصروفات العمومیة واالداریة.  

  :خطة البحث

  :ینقسم البحث الى مبحثین كالتالى

وهى عبارة عن خلفیة نظریة عن التكالیف فى : الدراسة النظریة: المبحث األول
  :شركات التأمین وتشمل مایلى

  .وفورات الحجم الكبیر) ١(

  .العوامل التى تؤثر على التكالیف) ٢(

  . وفورات تعدد المنتج)٣(

  .الدراسات السابقة) ٤(

  .خالصة الدراسات السابقة) ٥(
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بعد االلمام بالجوانب الذظریة لموضوع التكالیف : الدراسة التطبیقیة: المبحث الثانى
فى شركات التأمین، وبعد االستفادة من الدراسات السابقة تم دراسة التكالیف باستخدام 

  :یة بهدفبیانات شركات التأمین المصر

  .الوصف االحصائى لتكالیف االنتاج فى شركات التأمین المصریة) أ(

  . قیاس مرونة التكالیف فى شركات التأمین المصریة) ب(

  .إعداد نماذج التكالیف باستخدام تحلیل االنحدار) جـ(

  .ونختتم البحث بعد ذلك بالنتائج والتوصیات

  الدراسة النظریة: المبحث األول

   Economies of Scale: حجم الكبیروفورات ال) ١(

ان اقتصادیات الحجم الكبیر هى الوفورات التى یحصل علیها المشروع أو الوحدة 
فكلما زاد حجم المشروع أو المصنع كلما تمكن من . االنتاجیة نتیجة لكبر حجم انتاجیتها

لطبع فان وبا. الحصول على انخفاض فى تكالیف االنتاج بالنسبة لكل وحدة یقوم بانتاجها
هناك حدودا یتوقف عندها الحصول على أى وفورات جدیدة نتیجة لتحقیق مزید من الكبر 
فى حجم المشروع أو المصنع، بل قد یترتب على هذا الكبر بعد حد معین حدوث ارتفاع 
فى تكالیف االنتاج بالنسبة للوحدة المنتجة أو بمعنى آخر حدوث ارتفاع فى متوسط 

  . )٣(تكالیف االنتاج

بمعنى انه هل الحجم الكبیر دائما هو  ?Is Big Always Betterوالسؤال اآلن 
األفضل؟ ولالجابة على هذا السؤال ینبغى مالحظة انه عندما تتحقق اقتصادیات الحجم 
فان الشركات الكبیرة تكون قادرة على تحقیق تكالیف انتاج وتوزیع منخفضة أكثر من 

مزایا فى التكالیف تترجم الى أرباح أكبر وأكثر استقرارا هذه ال. الشركات المنافسة الصغیرة
أما . وكذلك تترجم الى مزایا تنافسیة دائمة للشركات الكبیرة فى بعض الصناعات

فى بعض الشركات تعمل ) عدم وجود وفورات من الحجم الكبیر(الالوفورات االقتصادیة 

                                                
اص بدراسات  مع أھتمام خإقتصادیات الصناعة والتصنیعمحمد محروس اسماعیل، ) ٣(

  .١٣٨، ص ١٩٩٢الجدوى اإلقتصادیة، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندریة، 
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برى تعانى من عدم وجود فى اتجاه معاكس فعندما تحدث الالوفورات فان الشركات الك
فالشركات الصغیرة . مزایا فى التكالیف عند مقارنتها بالشركات المنافسة األصغر منها

تصبح قادرة بعد ذلك على ترجمة مزایا الحجم الصغیر الى میزة تنافسیة تجعلها متمیزة 
یع فالشركات المتنافسة الكبیرة تفقد بعض األرباح وبعض فرص الب. عن الشركات الكبیرة

فى حین ان الشركات الصغیرة تتمتع بمعدالت ربح أكبر وتستحوذ مع الوقت على 
  .)٤(حصص أكبر من السوق

  :العوامل التى تؤثر على التكالیف) ٢(

  : هناك العدید من العوامل التى تؤثر على سلوك التكالیف نذكر أهمها فیما یلى

بیرة یحصلون على  رغم ان المتخصصین فى الشركات الك:األجور/  العمالة -أ
ویرجع ذلك الى . أجور أكبر إال ان وجودهم واالعتماد علیهم یؤدى الى انخفاض التكلفة

ان العامل أو الموظف فى الشركات الصغیرة یؤدى عدة أعمال والتى ینقصها كفاءة 
األداء فى حین تقوم العمالة فى الشركات الكبیرة بأداء مهام محددة طبقا للتخصص األمر 

  .دى الى أداء العمل بكفاءة مرتفعة وبالتالى تنخفض تكلفة انتاج الوحدةالذى یؤ

 من العوامل التى تؤدى الى انخفاض التكلفة ایضا بعض : العوامل الفنیة- ب
استخدام المعدات المتخصصة مثل الحاسبات اآللیة، والتمتع : العناصر الفنیة وأهمها

وقد . )٥(خالت واالمدادات المختلفة بخصم الكمیة عن طریق شراء كمیات كبیرة من المد
یكون هذا التمتع قلیل األهمیة بالنسبة لشركات التأمین لعدم الحاجة الى مواد خام أو أى 

  .أمدادات أو ماشابه ذلك

 تعد من العوامل التى یمكن ان تؤثر كثیرا على : نوع الملكیة أو االدارة-جـ
ى القطاع العام كما سنرى تختلف عن فمعدالت التكالیف ف. التكالیف فى شركات التأمین

                                                
 (4)  Hirschey, Mark & Pappas, James L. (1993). Managerial 

Economies, 7th ed. The Dryden Pressd, U.S.A,  p. 396 . 
 
 
(5) Dumaine, Brian (April 20, 1992). "Is Big Still Good" Fortune, 

U.S.A,  pp. 50-60. 
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ونوع الملكیة أو االدارة له وجه آخر فى سوق التأمین . مثیلتها فى القطاع الخاص
  ".عمر الشركة وخبرتها"المصرى هذا الوجه هو 

 عندما تزید نسبة صافى األقساط الى جملة األقساط : تأثیر عملیات االعادة-د
وانخفاض ) قلة االعتماد على اعادة التأمین (فهذا یعنى ان األقساط الصادرة منخفضة

حجم العموالت عن العملیات الصادرة أى انخفاض معدل المصروفات، أو قد تكون 
األقساط الواردة مرتفعة وبالتالى العموالت مرتفعة حیث تدفع الشركات عموالت اضافیة 

التأمین عن عملیات اعادة التأمین الواردة وتحصل على عموالت عن عملیات اعادة 
الصادرة، لذلك ففى الشركات التى یكون فیها حجم صافى األقساط الى اجمالى األقساط 

كبیر نسبیا نجد ان العموالت تكون كبیرة نسبیا ) بعد تجمیع انشطة عملیات االعادة(
  .والمصروفات ستكون كبیرة ایضا، اى ان العالقة موجبة أو طردیة

ر نسبیا من صافى األقساط الى اجمالى بمعنى ان الشركات التى تحقق معدل كبی
األقساط تحقق معدل مصروفات أعلى كنسبة من األقساط المكتتبة وذلك أكبر من 

  .)٦(الشركات التى تكون فیها نسبة صافى االقساط الى اجمالى االقساط منخفضة نسبیا 

  :Concentration Ratio حصة الشركة من السوق أو نسبة التركز -هـ
الشركة من السوق تعتبر من مؤشرات الحجم وكلما استحوذت شركة حصة الشك ان 

التأمین على نسبة تركز أعلى أو حصة أكبر من السوق كلما أثر ذلك على سلوك 
. التكالیف وفى الغالب سیؤدى الى انخفاض معدالت التكالیف نتیجة التمتع بالحجم الكبیر

وانع دخول شركات تأمین جدیدة كما ان زیادة نسبة التركز لبعض الشركات تعتبر من م
 شأنها فى ذلك شأن الحد األدنى لرأس المال Barriers to entryالى سوق التأمین 

المطلوب النشاء شركة تأمین جدیدة فكلما كبر كلما كان ذلك مانعا للدخول الى سوق 
  .التأمین

  Economies of Scope:وفورات تعدد المنتج ) ٣(

                                                
(6)  Joskow, P.L. (1973). "Cartel, Competition and Regulation   

in the  Property-Liability Insurance Industry," The Bell 
Journal of Economics and Management Science; Vol. 4,  p. 
386.  
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 التكلفة لیس فقط على تحدید حجم االنتاج ولكن تركز معظم الشركات فى تحلیل
ایضا تحدید المزیج السلعى أو مزیج المنتجات الذى یمكن عرضه نظرا الن هذا التحدید 

  .یحقق نوعا آخر من الوفورات یسمى وفورات تعدد أو تنوع المنتج

وقد یتضح هذا فى التأمین عند دراسة أنواع التأمین المختلفة التى تمارسها كل 
كة تأمین على حده ومعرفة األهمیة النسبیة الكتتابات الشركة فى كل نوع على حده، شر

فبعض الشركات تستحوذ على حصة كبیرة من السوق لنوع معین من التأمین دون 
الشركات األخرى، فمثال الیكتتب فى تأمین الطیران سوى شركة مصر للتأمین، فكل 

الطیران تستحوذ علیها شركة مصر للتأمین، حصة السوق تقریبا فى هذا النوع أى تأمین 
فزیادة االكتتاب فى نوع تأمین أو منتج تأمینى معین یرجع الى أسباب فنیة والى دواعى 
الكفاءة والخبرة والربحیة فى هذا النوع أو المنتج ویمكن االستدالل على ذلك او اثبات ذلك 

  .من خالل دراسة معدالت الخسائر مثال

اج لمنتج معین تستطیع شركة التأمین ان تحقق وفورات فى فبفضل كفاءة االنت
تكالیف انتاج هذا المنتج والمنتجات المرتبطة به، تلك الكفاءة تجعل الشركة متمیزة فى 
عرض هذا المنتج أو تلك المنتجات، والشك ان ذلك یؤدى الى نجاح الشركة فى المدى 

ل خبرة شركة التأمین فى التعامل مع مالحظة ان هذه الكفاءة قد تتحقق من خال. الطویل
  .فى نوع تأمین معین أو وثیقة شاملة تغطى أخطار معینة لفترة خبرة طویلة نسبیا

  Exploting Scope Economies:استغالل وفورات تعدد المنتج 

تعد اقتصادیات أو وفورات تعدد المنتج هامة النها تسمح للشركة بان تترجم مهارات 
تاجیة لمنتج معین الى مزایا فریدة فى انتاج المنتجات التكمیلیة أو التفوق أو القدرة االن

فاالستراتیجیة التنافسیة الفعالة أو الكفء تؤكد ان التطور أو التوسع فى خطوط . الشاملة
  .)٧(االنتاج یرتبط بقوة وكفاءة الشركة فى مجاالت معینة

  

  

  :مثال على وفورات تعدد المنتج

                                                
(7) Hirschey, Mark & Pappas, James L. (1993). OPCIT,  p. 416.  
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ج أكثر من منتج واحد فربما یحدث لدیها وفورات أو اذا كانت احدى الشركات تنت
  :)٨(عدم وفورات من تعدد المنتج، ولتوضیح معنى تعدد المنتج دعنا نسوق المثال التالى

 طن من ٢٠٠٠و "  أ" طن من المنتج ١٠٠٠تقوم بانتاج " س"افترض ان الشركة 
أما اذا قامت . عا جنیه للمنتجین م١٢٠٠٠٠وان التكلفة االجمالیة تساوى " ب"المنتج 

 ٥٠٠٠٠تساوى " أ" طن من المنتج ١٠٠٠الشركة بانتاج كل منتج على حده فان تكلفة 
فى هذه الحالة تحقق .  جنیه٩٠٠٠٠تساوى " ب" طن من المنتج ٢٠٠٠جنیه وتكلفة 

)  جنیه١٢٠٠٠٠(وفورات من تعدد المنتج ألن تكلفة انتاج المنتجین معا " س "الشركة 
 ١٤٠٠٠٠ = ٩٠٠٠٠ + ٥٠٠٠(ج كل منتج على حدة أى مستقال أقل من تكلفة انتا

  ).جنیه

  :قیاس درجة وفورات تعدد المنتج

  :تقاس درجة وفورات تعدد المنتج بالمقیاس التالى
( ) ( ) ( )

( )
2 1 2 1

2 1

ß ß ß Ê ß ß Ê ß ß Ê
ß ß ß Ê




   -      +   
 

  

  :حیث

( )1ß ß Ê فقط" أ" من وحدات المنتج األول 1 تمثل تكلفة انتاج كمیة قدرها ك.  

 ،( )2ß ß Ê فقط" ب"من وحدات المنتج الثانى 2 تمثل تكلفة انتاج كمیة قدرها ك.  

 ،( )2 1ß ß ß Ê " أ" من وحدات المنتج األول 1 تمثل تكلفة انتاج كمیة قدرها ك 
  .فى حالة انتاج المنتجین معا"  ب" من وحدات المنتج الثانى2وكمیة قدرها ك

% ١٧تعطى نسبة موجبة قدرها وفى المثال السابق فان درجة وفورات تعدد المنتج 
  :كالتالى

%17 1 9 5
120000

 20000  -  0000   +  0000
  

                                                
 
(8) Mansfield, Edwin. (1994). Applied Microeconomics, W. W. 

Norton and Company, U.S.A, pp. 260-261. 
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أن تكلفة انتاج المنتجین معا أقل من تكلفتهم اذا تم انتاج كل منتج على وهذا یعنى 
حالة (أما اذا كان ناتج هذه المعادلة سالبا فمعنى ذلك ان الشركة التحقق وفورات . حدة

أن تكلفة انتاج المنتجین معا وهذا یعنى من تعدد المنتج، ) الالوفورات أو عدم الوفورات
  . أكبر من تكلفتهم اذا تم انتاج كل منتج على حدة

وتحدث وفورات تعدد المنتج نتیجة استخدام تسهیالت انتاج عامة أو من استخدام 
ُنفس المدخالت فى انتاج عدة منتجات فى آن واحد، مثال ذلك المنتج الذى یقوم بانتاج 

ت النقل یمكنه ان یستخدم نفس الصفائح المعدنیة ونفس تسهیالت سیارات الركوب وسیارا
  .تجمیع الموتورات فى انتاج نوعى السیارات

وفى حاالت أخرى تحدث وفورات تعدد المنتج نتیجة استخدام نفس المدخالت 
النتاج أكثر من منتج فى وقت واحد، مثل عملیة انتاج اللحوم التى ینتج عنها انتاج 

  .فرعیة مثل المعلباتبعض المنتجات ال

وفى التأمین قد یقوم المنتج بتسویق التأمین االجبارى والتأمین التكمیلى للسیارات 
، ومن المعروف ان هذه  بالوثائق المركبة أو الشاملةمعا فى وثیقة واحدة وهو مایسمى

 الوثائق توفر فى المصروفات االداریة للمؤمن نتیجة اصدار وثیقة واحدة بدال من اثنتین
الى غیر ذلك من المزایا منذ اصدار الوثیقة .... وعمل ملفا واحدا للوثیقة بدال من اثنین

وحتى یتم تسویة الخسارة ودفع التعویض حیث یختصر الوقت والجهد والمصروفات، كما 
ان المؤمن له یستفید من هذه الوثائق المركبه فى صورة خصم من األقساط، بمعنى ان 

 المركبة دائما یكون أقل من مجموع األقساط التى تغطى نفس القسط المدفوع للوثیقة
االخطار منفردة، ولكن ینبغى مالحظة ان وجود الوثائق المركبة الیعنى بالضرورة وجود 
وفورات تعدد منتج من وراء ذلك، فهذا األمر یحتاج الى دراسة والبحث عن مقیاس كمى 

وبصرف النظر عن سبب . صفة خاصةمناسب  لهذه الوفورات بالنسبة لشركات التأمین ب
  .أو أسباب وجود وفورات تعدد المنتج فان دراسة هذه الوفورات تعد هامة للغایة

  : الدراسات السابقة) ٤(

یوجد دراسات سابقة كثیرة فى تأمینات الممتلكات والمسئولیة المدنیة وأهمها 
  :مایلى

Suret 1991, Doherty 1981, Skogh 1982, Johnson, 
Flanigan, and Weisbart 1982,  Joskow 1973,  Weiss 1991,  
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Allen 1974, Cummins and Van Derhei 1979, Hammond, 
Melander and  Shilling 1971,    Quirin et al 1974. 

  :ومن امثلة الدراسات السابقة فى التأمین الصحى
Blair Jackson and Vogel , 1975. 

  :فى تأمینات الحیاة مایلىومن امثلة الدراسات السابقة 
 Peter Praetz 1980, Pritchett & Myers 1980, Colenutt 

1977, Geehan 1977,  Harrington 1980, Houston and Simon 
1970, Pritchett 1973,  Pritchett and Brewster 1979. 

وفیما یلى نتعرض بشئ من التفصیل الى مجموعة مختارة من أهم هذه الدراسات 
سابقة فى كال من تأمینات الممتلكات والمسئولیة المدنیة  ثم تأمینات الحیاة مع التركیز ال

  .على تأمینات الممتلكات النها ستكون موضوع دراستنا

   : أهم الدراسات السابقة فى تأمینات الممتلكات والمسئولیة المدنیة:  أوال

ریت على سوق التأمین یوجد العدید من الدراسات فى هذا الموضوع منها دراسات أج
الكندى وأخرى أجریت على سوق التأمین السویدى  وثالثة على سوق التأمین األمریكى 

  :وغیر ذلك على النحو التفصیلى التالى

  :  دراسة سوق التأمین الكندى-١

  ):(Suret, 1991 دراسة -أ
فى هذه الدراسة أمكن فحص مدى وجود وفورات االنتاج الكبیر ووفورات تعدد 

وباستخدام دالة التكلفة اللوغاریتمیة . منتج فى سوق التأمینات العامة الكندىال
Translog Cost Function أمكن تقدیر منحنى التكلفة على شكل حرف U  وتقدیر

اعتمدت الدراسة . مرونات التكلفة التى اتضح انها تختلف باختالف حجم شركة التأمین
 وقد شملت الدراسة ١٩٨٨ الى ١٩٨٦ة من  شركة خالل الفتر١٨٠على عینة مكونة من 

. الممتلكات والسیارات والمسئولیة  المدنیة وبقیة فروع التأمین األخرى: أربع مخرجات هى
أما عن عناصر األنتاج أو المدخالت فهى العمل واالیجار  ورأس المال وقد اعتبرت 

  .تكلفة األخیر ثابتة
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لحجم الكبیر تتحقق لشركات  واتضح من الدراسة ان وفورات أو أقتصادیات ا
وان الدلیل على .  ملیون دوالر أمریكى١٠٠ و ٤٠التأمین التى یتراوح حجم أصولها بین 

ًوجود الوفورات للشركات ذات الحجم األصغر واألكبر من ذلك كان محددا لسنة واحدة 
  .فقط

 تتفق مع اما بالنسبة لوفورات تعدد المنتج فلم یوجد دلیل علیها، ونتائج هذه الدراسة
السوق الكندى نظرا الن معظم شركات التأمین الكندیة صغیرة الحجم وانتاجها غیر متنوع 

  .أى التتمتع بوفورات تعدد المنتج

  ):(Doherty, 1981دراسة  -ب
. هذه الدراسة أیضا كانت على سوق تأمینات الممتلكات والمسئولیة المدنیة الكندى

 كمقیاس أو األقساطسات األخرى أستخدمت أشارت هذه الدراسة الى ان بعض الدرا
كمؤشر لمخرجات شركة التأمین وركزت على عالقة ذلك بدالة التكالیف للبحث عن 
الدلیل على وجود وفورات أو أقتصادیات الحجم الكبیر من عدمه، و فى بعض هذه 
الدراسات ظهرت عالقة سالبة بین األقساط وحجم الشركة مما استرعى أهتمام 

Dohertyواتضح ان األخیرة التعویضاتلى استخدام معیارا آخر للمخرجات وهو  ا ،- 
 تصلح كمعیار لفحص مدى وجود وفورات الحجم -رغم وجود بعض المشاكل القیاسیة 

  .الكبیر فى السوق الكندى لتأمینات الممتلكات والمسئولیة المدنیة

  :(Skogh, 1982) دراسة سوق التأمین السویدى -٢

ة واحدة من أهم الدراسات فى مجال اقتصادیات الحجم، النها تعد هذه الدراس
أعتمدت على التعویضات بدال من األقساط كمقیاس تقریبى للمخرجات، وأوضحت 

  .الدراسة مبررات ذلك

  تحلیل االنحدار لبیانات مقطعیة لتقدیر مدى وجود ) (Skogh, 82استخدم
وقد أوضح . ولیه المدنیة فى السویداقتصادیات الحجم فى صناعة تأمین الممتلكات والمسئ

Skogh  كمقیاس للحجم وكانت من أهم دخل االقساطان الدراسات السابقة استحدمت 
 downword biasedالحصول على تقدیرات تكالیف متحیزة ألسفل : النتائج

estimates of economies of scale ولهذا السببب استخدم ، Skogh مقیاسا 
ووجد ان التعویضات المدفوعة، المخرجات أكثر مالئمة وهو آخر كمقیاس للحجم أو 
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هناك وفورات حجم فى صناعة تأمین الممتلكات والمسئولیه المدنیة بصفة عامة فى 
كما ان وفورات الحجم وجدت فى تأمین السیارات قبل عام . ١٩٧٧السوید عن عام 

١٩٦٠ .  

صورة واسعة فى عملیات النتائج كانت متسقة مع فكرة ان اقتصادیات الحجم تنشأ ب
  .تسویة التعویضات

  : الستخدام التعویضات كمقیاس للمخرجات بدال من األقساط Skoghمبررات 
هو ) المخرجات(السبب األول ان المنتج الذى یتسلمه العمیل من شركة التأمین ) ١(

  .عن الخسائر) المتوقعة(التعویضات 

ل ان ینتج عنها وفورات الحجم ان عملیة تسویة التعویضات نفسها من المحتم) ٢(
  .الكبیر

ان استخدام األقساط كمقیاس للمخرجات ینتج عنه تحیز لوفورات الحجم ) ٣(
  . المقدرة

كمتغیر تابع (حیث تظهر األقساط كمقام لحساب معدل العموالت وتكالیف االنتاج "
كمتغیر (، وفى نفس الوقت تستخدم األقساط فى الطرف اآلخر للمعادلة )لقیاس التكالیف

  .األمر الذى یؤدى الى الحصول على تقدیرات متحیزة). مستقل

كمقیاس للمخرجات فى المدى الطویل فقط،  تصلح ان األقساط Skogh ویرى
أى تناقص (عندما یوجد معدل ثابت للتكالیف مع الحجم، وألننا نبحث عن وفورات الحجم 

  .فمن غیر المنطقى استخدام األقساط) التكلفة

ذكره ان هذه الدراسة استخدمت تحلیل االنحدار للنموذج الخطى والنموذج مما یجدر 
   . Linear & Log-Linearالخطى اللوغاریتمى 

ان وفورات : وكانت نتائج الدراسة باستخدام التعویضات كمقیاس لحجم المخرجات
 الحجم توجد فى تأمین الممتلكات والمسئولیه المدنیة ومع ذلك فانها التوجد فى تأمین

  .السیارات االجبارى عن السنوات األخیرة من الدراسة

  : دراسة سوق التأمین األمریكى-٣

  :  (Johnson J. E et al, 1982) -أ



14 

رغم عدم حداثة هذه الدراسة اال انها تعد واحدة من أهم الدراسات فى هذا المجال، 
یات المتحدة كانت هذه الدراسة على سوق تأمین الممتلكات والمسئولیه المدنیة بالوال

  :األمریكیة، ومن أهم ماورد بهذه الدراسة مایلى

الیوجد وفورات حجم كبیر فى شركات التأمین الصغیرة والمتوسطة الحجم ) ١(
 ، وعلى عكس ذلك یوجد  decreasing returns to scale)  حالة الالوفورات(

   . increasing returns to scale وفورات حجم كبیر فى الشركات الكبیرة

فان هذه الدراسة استخدمت النموذج األسى بمشكلة تحدید دالة التكلفة وفیما یتعلق 
exponential model دوجالس- لدالة كوب Cobb-Douglas-based  

 وهناك مشكلة فى استخدام هذا النموذج حیث الیسمح لمنحنى التكلفة ان یأخذ 
  انJohnson J. E et al, 1982)(وقد أوضحت دراسة . U-shapeالشكل الشائع 

(Allen, 1974)  تغلب على هذه المشكلة بتصنیف شركات التأمین الى ثالث
مجموعات وقارن معامالت المخرجات من مجموعة ألخرى وامكنه الحصول على نتائج 

 Johnson J. E)(تمثل البیانات تمثیال جیدا، وهذا االجراء تم اتباعه ایضا فى  دراسة 
et al, 1982.  

 بخصوص مفهوم دخل Johnson J. E et al, 1982)(راسة وقد اشارت د
األقساط الى أهمیة التفرقة بین ثالثة مفاهیم مختلفة على األقل لدخل األقساط یمكن 

  :استخدامها كمقیاس للمخرجات هى

  Direct  Written Premium. األقساط المكتتبة المباشرة - ١

  Net )ت اعادة التأمینبعد استبعاد عملیا( األقساط المكتتبة الصافیة - ٢
.Written Premium  

  .Earned Premium األقساط المكتسبة - ٣

ومن هذه المفاهیم الثالثة اشارت الدراسة الى ان األقساط المكتسبة تعتبر أقرب 
  .ولذلك اعتمدت الدراسة على هذا المفهوم" المخرجات"مفهوم یمكن استخدامه لقیاس 

ربما یراه البعض )  التأمین لحملة الوثائقخدمة(ان المفهوم الصحیح للمخرجات 
انه الخسائر المحتملة الدفع، وفى هذه الحالة فاألقساط المكتسبة تشمل لیس فقط 
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 أما اذا أمكن .الخسارة المحتملة بل ایضا المصروفات المتوقعة وحصة الربح أو الفائض
، فان المفهوم قبول التعویضات التحمیلیة الفعلیة كمتغیر تقریبى للخسائر المتوقعة

 هذا . incurred lossesالصحیح لمقیاس المخرجات هو التعویضات التحمیلیة 
، وهذا .المنطق معناه ان تعویضات الخسائر هى المخرجات الوحیدة لشركة التأمین

المفهوم یتجاهل خدمات التحكم فى الخطر ونصائح االدارة المالیة فیما یتعلق بتمویل 
ویة الخسائر الى جانب النصائح المالیة، فمثل هذه الخدمات الخسائر والمساعدة فى تس

الذى یعتبر جزء من مكونات قسط " المصروفات"یدفع المؤمن له نصیبه فیها ضمن بند 
كما ان هناك مشكلة اخرى فى استخدام التعویضات التحمیلیة كمقیاس . التأمین

بارة عن مجموع للمخرجات هذه المشكلة تنتج من ان التعویضات التحمیلیة هى ع
الخسائر المدفوعة والتغیرات فى احتیاطیات الخسائر، وألن األخیرة هى موضوع یعالج 
اداریا فان دقة المقیاس تصبح محل تساؤل، والخالصة ان األقساط المكتسبة تقیس كل 
من الخسائر المتوقعة والخدمات األخرى التى تقدمها شركات التأمین، وتصلح كمقیاس 

  . لهذه الدراسةللمخرجات وفقا

ان مبررات استخدام االقساط كمقیاس للمخرجات وفقا لهذه الدراسة لیست قویة وغیر 
  . واضحة

المتغیر التابع هذا وقد استخدمت الدراسة تحلیل االنحدار على أساس ان 
  :مصروفات التشغیل وان المتغیرات المستقلة هى

  ). الیهاوفقا للمبررات السابق االشارة( األقساط المكتسبة - ١

  . الحجم والقدرة االستیعابیة- ٢

  . نظام التوزیع والبیع- ٣

  ).مساهمة أم تبادلیة( شكل الملكیة - ٤

  . المنتجات واألنشطة المتصلة بنشاط التأمین- ٥

ویجدر الذكر ان هذه الدراسة طرحت سؤاال هاما كمحل دراسة مستقبلیة وهو هل 
 أى زیادة greater concentrationوفورات الحجم تؤدى الى زیادة نسبة التركز 

  حصة شركة التأمین من السوق أم ال؟ 
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  (Joskow et al, 1973): دراسة - ب
تعد هذه الدراسه من الدراسات الهامة جدا المتصلة بموضوع البحث، ویتضح ذلك 

  :من اآلتى

نسبة ( باعتبار معدل المصروفات Joskowفى تحلیل وفورات الحجم قام 
كمتغیر مستقل یتأثر بالتغیر فى األقساط ) ط المكتتبة أو المكتسبةالمصروفات الى األقسا

،  ثم أدخل على النموذج متغیرات تفسیریة أخرى تؤثر )المتغیر التابع(المكتتبة المباشرة 
، ومنافذ البیع )استخدم متغیرا صوریا(اسلوب البیع : على معدل المصروفات وهى

األقساط الى األقساط المباشرة لبحث أثر ، ونسبة صافى )استخدم متغیرا صوریا ایضا(
  .عملیات اعادة التأمین

واشارت الدراسة الى التوقعات القبلیة للمتغیرات التفسیریة على أساس ان االشارة 
أكبر من (تعنى وجود وفورات، أما االشارة الموجبة ) أقل من الواحد الصحیح(السالبة 

فى اثبات  Joskow  et   al   فشل وقد .  تعنى عدم وجود وفورات) الواحد الصحیح
  .وجود تلك الوفورات

  :(Weiss, 1991) دراسة -جـ
الى ان التحلیل االقتصادى یعتمد على افتراض  (Weiss, 1991)أشارت دراسة 

وبسبب عدم التأكد والرقابة وعناصر أخرى فان هذه األفتراض یمكن أال . المنافسة التامة
ن الصناعات وبین الشركات، ینبغى معرفة التكلفة ولتقییم تخصیص الموارد بی. یتحقق

هذه الدراسة تعطى تقدیرات لألرباح أو الخسائر لعینة من أكبر . المرتبطة بعدم الكفاءة
اتضح من . شركات تأمین الممتلكات والمسئولیة المدنیة فى الوالیات المتحدة األمریكیة

كما أوضحت .  األقساطمن متوسط صافى% ٣٣إلى % ١٢، ٦البحث ان التكلفة تمثل 
  :الدراسة األسباب التى تجعل المؤمن غیر كفء وأهمها

  التوسع فى االنتاج.  

  االستخدام الزائد للعمالة.  

  المزیج غیر األمثل للمخرجات والمدخالت.  
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ه هى بعض أسباب عدم الكفاءة فمعدالت الربح الزائدة لیست سوى سببا واحدا هذ
لعدم الكفاءة، فهناك أسباب أخرى لعدم الكفاءة یمكن ان تكون مكلفة أو أكثر تكلفة على 

  .المستهلك من مستویات الربح المرتفعة

  :)٩( سوق التأمین األوروبى-٤

قق وفورات حجم كبیر ذات أهمیة التعتقد معظم شركات التأمین انها یمكن ان تح
ومن المحتمل ان یستمر . جوهریة إما بسبب عوامل دینامیكیة أو عوامل مدخالت التكلفة

االكتتاب فى التأمین محلیا عن طریق الوكالء أو عن طریق شركات تأمین تابعة فى 
 دفع البلدان األخرى وذلك الن الوجود المحلى بهذا المفهوم یعطى الثقة فى القدرة على

أكثر من ذلك، یعد الوصول الى شبكة توزیع كفء أمرا حیویا، وعملیا یعنى . التعویضات
أو الهیئات والجمعیات، حینئذ فان شركات /هذا توزیع التأمین عن طریق فروع البنوك و

 مع Mergers أو االندماج Joint Ventureالتأمین سوف تستمر فى نظام المشاركة 
ویمارس التأمین البنكى . عیات من أجل النموالبنوك والهیئات أو الجم

Bancassurance دون تكوین سوق أوروبى موحد Single European Market 
فشركات التأمین ترى . ، وهذا االلتقاء ألعمال ادارة األموال یعد التطور الحاسم أو الهام

 على نمو ان السوق الموحد فى حد ذاتها الیحتمل ان ینتج عنها تأثیر مفاجئ أو مذهل
  .شركاتهم والعلى قدرة هذه الشركات فى تحقیق وفورات حجم دینامیكیة أو خارجیة

  

  :أهم الدراسات السابقة فى تأمینات الحیاة: ثانیا

   :(Peter Praetz, 1980)  دراسة-١

 ١٠فى هذا البحث تم دراسة التكلفة المتوسطة لتأمینات الحیاة فى عالقتهــــــــا مع 
% ٥٠ شركة تأمین تستحوذ على أكثر من ٩٠لمؤمن، شملت الدراسة عناصر مختلفة ل

وقد أتضح من الدراسة ان هناك . من التأمینات الساریة فى سوق تأمین الحیاة األمریكى
  :اآلتیة) التفسیریة(دلیل على وجود وفورات الحجم الكبیر للمتغیرات المستقلة 

                                                
(9) The Single Market Review. (1997), Subseries V: Impact on 

Competition and scale Effects. Volume 4: Economies of scale, 
p. 159.   
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 ، نسبة التأمین new business ratioدخل األقساط، معدل األعمال الجدید 
  .هذا وقد استخدمت الدراسة أسلوب تحلیل االنحدار. لمدى الحیاة، وأخیرا حجم المؤمن

  ):(Pritchett & Myers, 1980 دراسة -٢

 التغیرات فى مصاریف عن) Pritchett & Myers, 1980(فى دراسة قاما بها 
لى سوق التأمین تشغیل شركات التأمین على الحیاة بسبب التضخم والتى أجریت ع
حسب الحجم وقد  األمریكى  تم تقسیم شركات التأمین على الحیاة الى اربع مجموعات

  :توصلت هذه الدراسة الى نتیجة هامة وهى

ان شركات التأمین المتوسطة والكبیرة الحجم كانت أكثر كفاءة فى التحكم فى 
  .المصروفات بالمقارنة بالشركات الصغیرة والشركات الكبیرة جدا

  :خالصة الدراسات السابقة) ٥(
اتضح من بعض هذه الدراسات انه الیوجد دلیل قوى على وجود وفورات االنتاج 
الكبیر فى شركات التأمین األجنبیة، واتضح من البعض اآلخر انه یوجد دلیل على وجود 
وفورات االنتاج الكبیر بحیث یمكن استنتاج انه یوجد ارتباط بین تكالیف ومخرجات شركة 

  ). دخل األقساط أو التعویضات(التأمین 

) أو اجمالى األصول(أغلب الدراسات تكاد تكون متفقة على استخدام رأس المال 
والعمالة كمقیاس لمدخالت شركة التأمین، أما بالنسبة للمخرجات فقد اتضح باستعراض 

كمتغیر الدراسات السابقة ان البعض استخدم االقساط والبعض اآلخر استخدم التعویضات 
تقریبى لقیاس المخرجات، واتضح ان أفضل مقیاس للمخرجات هو التعویضات المدوفوعة 

  .ووجدنا ان هناك مبررات كثیرة لذلك

معظم الدراسات السابقة تكاد تكون متفقة على استخدام العموالت وتكالیف االنتاج 
  ).المتغیر التابع(كمقیاس للتكالیف 

یل االنحدار، البعض استخدم نموذج خطى معظم الدراسات استخدمت اسلوب تحل
  .  وغیر خطى والبعض اآلخر استخدم نموذج لوغاریتمى أو أسى  أو دالة كوب دوجالس

 بعد استعراض الدراسات السابقة وتبیان أهمیة موضوع البحث ماذا والسؤال اآلن
ل عن سوق التأمین المصرى هل یوجد دلیل على وجود تلك الوفورات أم ال؟ وماهو أفض
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مقیاس للمخرجات هل هو األقساط كما یرى البعض أم التعویضات كما یرى البعض 
والذى الهدف األساسى لهذا البحث اآلخر؟ فیما یلى نحاول الرد على هذه االسئلة وهو 

  .سیتضح باجراء الدراسة التطبیقیة على بیانات سوق التأمین المصرى
  الدراسة التطبیقیة: المبحث الثانى

  :الحصائى لتكالیف االنتاج فى شركات التأمین المصریةالوصف ا) ١(
فیما یلى نوضح المعدالت المختلفة لتكالیف االنتاج فى شركات التأمین المصریة 
بهدف الوصف االحصائى لها وبهدف مقارنة القطاع العام مع القطاع الخاص لمعرفة 

  .تأثیر الحجم ونوع الملكیة أو االدارة على سلوك التكالیف

  : Ratio  Expenses (ER)دل المصروفات العمومیة واالداریة   مع-أ

ان متوسط معدل المصروفات العمومیة واالداریة صغیر جدا ) ١(یالحظ من جدول 
یزید . بالمقارنة ببقیة الشركات ولكن معامل االختالف كبیر%) ٥.١(فى شركة مصر 

عن مجموع %) ١٠.٤(المتوسط العام لهذا المعدل فى مجموع شركات القطاع الخاص 
وعموما فشركات . تقریبا% ٢٩ونسبة زیادة % ٣بقارق %)  ٧.٦(شركات القطاع العام 

باستثناء شركة قناة  السویس (القطاع الخاص یزید فیها المعدل عن شركات القطاع العام 
مما یدل على تمتع شركات القطاع ) حیث یقل هذا المعدل فیها عن شركة التأمین األهلیة

  .نخفاض معدل المصروفات العمومیة واالداریةالعام با

ان معدل المصروفات العمومیة واالداریة أقرب الن یكون تكالیف ثابتة لذلك فان 
  .تفاوت هذا المعدل بین الشركات المختلفة لیس كبیرا

  :  Ratio  Commission (CR)معدل العموالت وتكالیف االنتاج   -ب
واألهلیة بالمقارنة ببقیة الشركات، ویزید یالحظ ان متوسطه صغیر فى شركة مصر 
بالمقارنة بالقطاع العام %) ٢٢.٣(هذا المعدل لمجموع شركات القطاع الخاص

أى ان نسبة زیادة معدل العموالت %  ٣١، ٤أى بنسبة % ٧بفارق قدره %)  ١٥.٣(
  .وتكالیف االنتاج أكبر من نسبة زیادة معدل المصروفات العمومیة واالداریة

المتوسط العام لجمیع الشركات یعد مقبول محلیا سواء فیما یتعلق بمعدل وعموما 
أو فیما یتعلق بمعدل المصروفات العمومیة %)  ١٦.٨(العموالت وتكالیف االنتاج 

  %). ٩(واالداریة 
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كما یالحظ ان متوسط معدل العموالت وتكالیف االنتاج لشركة قناة السویس یقل 
  . نعن نظیره فى شركة الشرق للتأمی

لكن عموما یزید المتوسط العام لهذا المعدل فى شركات القطاع الخاص بالمقارنة 
بالقطاع العام ومقدار الزیادة هنا أكبر من نظیره بالنسبة لمعدل المصروفات العمومیة 

أكبر %) ٣٦.٣(واالداریة ویؤكد ذلك ان معامل اختالف معدل العموالت وتكالیف االنتاج 
ویرجع السبب فى %)  ١١.٩( المصروفات العمومیة واالداریة من معامل اختالف معدل

ذلك الى ان معدل العموالت وتكالیف االنتاج تعد بمثابة تكالیف متغیرة تتأثر أكثر بحجم 
  .االنتاج  مما یدل على تمتع شركات القطاع العام بوفورات الحجم الكبیر

  Operating Cost :  (OC)معدل مصروفات التشغیل   -جـ 
 عبارة عن معدل التكالیف الكلیة أو حاصل جمع معدل المصروفات العمومیة وهو

واالداربة ومعدل العموالت وتكالیف االنتاج، ومن الطبیعى وفقا لهذه العالقة ان یزید هذا 
  .المعدل فى شركات القطاع الخاص ویكون أكبر من شركات القطاع العام

 شركات القطاع العام فیما یتعلق ویالحظ ان شركة قناة االسویس تزید قلیال على
بمعدل مصروفات التشغیل، أما بقیة شركات القطاع الخاص فتزید كثیرا عن شركات 

كما یقترب هذا المعدل من بعضه فى  شركتى الشرق واألهلیة وكذلك فى . القطاع العام
  .شركتى المهندس والدلتا

لعام والخاص الیرجع وفى واقع األمر فان اختالف معدالت التكالیف فى القطاع ا
فقط الى تاثیر نوع االدارة وانما یرجع ایضا الى عمر وخبرة الشركة وحجم االنتاج، 
فشركات القطاع العام عمرها كبیر بالمقارنة بشركات القطاع الخاص وخبرتها ایضا كبیرة 
لنفس السبب والن حجم المخرجات بها أكبر وكذلك رأس مالها فانها تتمتع بوفورات الحجم 

  .الكبیر الذى انعكس على انخفاض معدالت التكالیف بها بالمقارنة بالقطاع الخاص
  الوصف االحصائى لتكالیف االنتاج فى شركات التأمین المصریة): ١(جدول 

  ) ممتلكات ومسئولیة مدنیة(
   ١٩٩٦/١٩٩٧ الى ١٩٨١/١٩٨٢لبیانات محسوبة عن الفترة من 

معدل المصروفات   البیان 
  اریةالعمومیة واالد

معدل العموالت 
  وتكالیف االنتاج

معدل مصروفات 
  التشغیل
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ER  
Expenses %Ratio  

CR  
Commission 

%Ratio  

OC  
Operating   

%Cost  
االنحراف   الوسط الحسابى  الشركة 

  المعیارى
معامل 

  االختالف 
%  

الوسط 
  الحسابى

االنحراف 
  المعیارى

معامل 
االختالف 

%  

الوسط 
  الحسابى

االنحراف 
  المعیارى

معامل 
االختالف 

%  

  Mمصر 
  Sالشرق 
  Hاألهلیة 

٥.١  
٧.٧  

١٠.١٨  

٢.٣  
٢.٢  
١.٦  

٤٤.٨  
٢٩.١  
١٥.٦  

١٣.٧  
١٨.٣  
١٥.٢  

٤.٩  
٧.٢  
٤.٥  

٣٥.٨  
٣٩.٣  
٢٩.٦  

١٨.٨  
٢٦.٠  
٢٥.٥  

٤.٤  
٨.٨  
٥.٣  

٢٣.٤  
٣٣.٨  
٢١.١  

  Zالسویس 
  Nالمهندس 

  Dالدلتا  

٩.٧  
١١.٠  
١٠.٤  

٢.١  
١.٦  
٢.١  

٢٢.١  
١٤.٧  
٢٠.٣  

١٧.٤  
٢٥.٤  
٢٤.٠  

٩.١  
٨.٣  
٧.٣  

٥٢.٣  
٣٢.٧  
٣٠.٤  

٢٧.١  
٣٦.٤  
٣٤.٣  

٩.٩  
٩.١  
٦.٤  

٣٦.٥  
٢٤.٨  
١٨.٦  

  T1القطاع العام 
  T2القطاع الخاص
  Tالسوق المصرى

٧.٦  
١٠.٤  
٩.٠  

١.٧  
١.٠  
١.١  

٢٢.٤  
٩.٨  

١١.٩  

١٥.٣  
٢٢.٣  
١٦.٨  

٤.٨  
٨.١  
٦.١  

٣١.٥  
٣٦.٢  
٣٦.٣  

٢٢.٩  
٣٢.٦  
٢٤.٣  

٥.٢  
٨.١  
٦.٥  

٢٢.٧  
٢٤.٩  
٢٦.٦  

  جدول باالستعانة بالبیانات المنشورة بالكتاب االحصائى السنوى عن نشاط سوق التأمین فى مصر قام الباحث باعداد ال

  : قیاس مرونة التكالیف) ٢(

 Scale.یمكن اســـــتخدام مرونة التكالیف كمؤشر لقیـــاس وفورات االنتاج الكبیر 
Economies Index ین تنتج وفورات الحجم حینما تنضاعف المخرجات فى ح حیث

  .ان التكلفة المتوسطة تزید بأقل من الضعف، وایا كانت تولیفة المدخالت المستخدمة

  Elasticity ofوأحدى طرق قیاس وفورات الحجم هى استخدام مرونة التكالیف 
Cost  فى عالقتها مع المخرجاتQ وهو مانرمز له بالرمز  ) Ec ١٠(  .  

   Ec = ( C / C) /  ( Q / Q) 

  :حیث

C :لیفالتكا  

  C : التغیر فى التكالیف ونحصل علیه بطرح تكالیف الفترة السابقة من تكالیف
  . الفترة الحالیة

                                                
  
(10) Pindyck  R. & Rubinfeld D. L. (1989). Microeconomics, 

Macmillan Publishing Company, New York, p 233. 



22 

Q :المخرجات  

Q   :  التغیر فى المخرجات ونحصل علیه بطرح مخرجات الفترة السابقة من
  . مخرجات الفترة الحالیة

  : وى تساThe Cost-Output Elasticity (Ec )ومرونة تكلفة المخرجات  

  واحد صحیح عندما تزید التكالیف بنفس نسبة زیادة المخرجات.  

   من المخرجات) أسرع(أكبر من واحد عندما تزید التكلفة بمعدل أكبر.  

  بمعدل أقل من معدل زیادة المخرجاتأقل من واحد عندما تزید التكلفة .  

ویمكن الحصول على مؤشر وفورات االنتــاج الكبــیر بطرح مرونــة تكلفــة المخرجات 
The Cost-Output Elasticity (Ec ) من الواحـــد الصحیح، لذلك فانه یمــــــــكن 

 Scale Economies النتاج الكبیر  لوفورات ا) الرقم القیاســـــى(تعـــــــــریف مؤشــــــــــــــــر 
Index) (SCI كالتالى :  

 SCI= 1- Ec 

  :وبناء علیه فانه

         والیوجد وفورات حجم كبیر    o SCI =   فان     Ec 1=عندما     

     تكون سالبة، ویوجد  SCI      تكون أكبر من واحد ، فان    Ecوعندما    
مایسمى  أو Diseconomies of Scaleالكبیر  زیادة فى حجم التكالیف مع االنتاج 

  .بحالة الالوفورات أى عدم وجود وفورات انتاج كبیر

    تكون موجبة،  SCI     تكون أصغر من واحد، فان      Ecواخیرا عندما    
  .وهناك وفورات من االنتاج الكبیر

 الى ١٩٨٤/١٩٨٥تم حساب ذلك لشركات التأمین المصریة عن الفترة من 
وذلك على اساس ان اجمالى التكلفة ) ٢( كما هو موضح بجدول ١٩٩٦/١٩٩٧

هى المتغیر التابع باستخدام متغیر تقریبى وهو معدل العموالت وتكالیف ) C( المتوسطة 
   .هى المتغیر المستقل )Q ( جملة االقساط المكتتبةاالنتاج، وان 
   Scale Economies Index (SCI)مؤشر مرونة التكالیف ): ٢(جدول 
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  فى شركات التأمین المصریة 
  باستخدام األقساط كمقیاس للمخرجات

SCIT 

 السوق
SCI
D 

 الدلتا

SCIN 

 المهندس
SCIZ 

 السویس
SCI
H 

  األهلیة

SCIS 

 الشرق
CSI
M 

 مصر

YEA
R 

 السنة
1.68 -.511 -5.798 1.099 1.100 2.948 1.504 8485 
.544 .630 -.838 -5.580 .408 .140 1.649 8586 
.796 -.645 1.149 .910 .673 1.429 2.248 8687 
.737 1.049 .458 .696 1.363 .581 .539 8788 
.595 1.090 1.329 -1.313 .350 .939 .057 8889 
-1.33 -.227 .170 -1.176 -.694 -.853 -3.276 8990 
.914 1.991 .703 1.544 -.118 .896 .846 9091 
.475 .286 -.902 1.000 1.174 -4.918 1.043 9192 
.536 2.488 1.072 .432 -14.6 .635 .061 9293 
.850 1.020 1.171 1.056 .864 1.129 .492 9394 
.526 .923 .986 .856 1.053 -.131 .896 9495 
20.24 1.348 1.017 -2.539 -36.1 6.042 .161 9596 
7.711 1.185 -1.332 1.705 2.433 2.892 -124.9 9697 

لة التقدیرات المتحیزه كما فى حالة االنحدار الن اثر االقساط فى وهنا التظهر مشك
البسط سیحذف مع المقام، ولذلك كاننا استخدمنا العموالت وتكالیف االنتاج نفسها ولیس 

  . معدلها نسبة الى االقساط

یتضح ان هناك وفورات من االنتاج الكبیر أى ان الحالة الثالثة ) ٢(وبفحص جدول 
 شركات التأمین المصریة وعلى السوق ككل الن معظم القیم موجبة تنطبق على جمیع

  .تقریبا مع وجود استثناءات بسیطة

أو مقیاس للمخرجات، وقد  كمتغیر مســـتقل )Q ( التعویضات كذلك تم اســـتخدام
كانت معظم المرونات وفقا للتعویضــــات أیضا موجبة، ونوضح نتائج ذلك فى جدول 

)٣.(  
   Scale Economies Index (SCI) مؤشر مرونة التكالیف ):٣(جدول     

      فى شركات التأمین المصریة 
        باستخدام التعویضات كمقیاس للمخرجات 

SCI SCI SCIN SCIZ SCIH SCIS CSI YEA
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T 

 السوق
D 

 الدلتا
 M الشرق  األهلیة السویس المهندس

 مصر
R 

 السنة
2.116 1.041 .976 .720 -1.025 .769 1.326 8283 
2.912 .746 .004 6.990 1.488 -23.16 .893 8384 
-3.51 .441 .449 1.043 2.665 1.975 1.191 8485 
.804 .763 .429 9.490 .793 .473 1.605 8586 
1.138 .725 .896 .899 -4.171 .880 3.728 8687 
.880 1.210 1.297 .856 1.383 .795 -3.269 8788 
1.263 1.031 1.211 -1276 .573 .942 .514 8889 
7.490 1.454 .533 .108 1.747 1.740 -.680 8990 
.930 1.435 1.327 1.524 6.962 .930 .878 9091 
.741 .678 .381 1.000 1.107 .622 1.015 9192 
.763 .889 1.043 5.036 -5.141 .904 2.173 9293 
.900 1.031 1.180 1.314 .799 1.095 .608 9394 
.581 .978 .984 .802 1.045 .302 .950 9495 
1.487 1.083 1.071 -6.563 5.790 1.401 1.224 9596 
.682 .846 1.224 1.635 -.205 .651 9.781 9697 

ولذلك یمكن القول انه وفقا لمؤشر المرونة یوجد وفورات انتاج كبیر سواء 
رونة التكلفة وألن م .استخدمنا األقساط أو استخدمنا التعویضات كمقیاس للمخرجات

غیر كافیة لتقدیر التكالیف المرتبطة باحجام مختلفة للمخرجات أو االنتاج، فوجدنا من 
األهمیة استخدام اسلوب تحلیل االنحدار لتقدیر التكالیف ولمعرفة حجم االنتاج الذى 
تصل فیه التكالیف الى نهایتها العظمى أو الصغرى األمر الذى یفید فى وضع الخطط 

 لشركات التأمین باالضافة الى انه یفید فى التحقق من وجود وفورات االنتاج المستقیلیة
  . الكبیر من عدمه

  :نماذج التكالیف باستخدام تحلیل االنحدار) ٣( 

  : اشكال دوال التكالیف- أ

 وهذا النموذج یعنى Linearتأخذ دوال التكالیف عدة اشكال منها النموذج الخطى 
مخرجات هى عالقة بسیطة فى االستخدام ولكن تنطبق فقط ان العالقة بین التكلفة وال

أما اذا كانت التكلفة الحدیة غیر ثابتة فان األمر یتطلب . حینما تكون التكلفة الحدیة ثابتة
 أو تكعیبیة Quadraticاستخدام النموذج غیر الخطى كأن نستخدم دالة تربیعیة 
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Cubicة شكل حرف ، ویأخذ منحنى التكلفة المتوسطة فى هذه الحال) Uوفى . )١١
أطار هذا سنستخدم النموذج الخطى والنموذج غیر الخطى التربیعى لتطبیقه على شركات 

أما النموذج غیر الخطى التكعیبى فوجدنا فى المحاوالت التى تمت انه . التأمین المصریة
الینطبق على شركات التأمین المصریة الن معامل مكعب المخرجات صغیر جدا ویكاد 

  .    الى الصفر من ناحیة، ولعدم المعنویة االحصائیة من ناحیة أخرىیؤول
  :النموذج الخطى

(Cost)i = 0 +1 (Output)i + i 
  :النموذج غیر الخطى

(Cost)i = 0 +1 (Output)i +2 (Output)i2 + i 

  :حیث

  iالمتغیر التابع فى الفترة  تمثل i):(Costالتكالیف 

، 0 , 1 &  2  :علمات النموذجتمثل م  

  iفى الفترة  المتغیر المستقل تمثل :i)(Outputالمخرجات  ،

 ، :  i حد الخطأ العشوائى فى الفترةi  

  : وسوف یتم تطبیق النموذج على شركات التأمین الست وهى
  . شركة التأمین األهلیة-٣.    شركة الشرق للتأمین-٢.        شركة مصر للتأمین-١

  . شركة الدلتا للتأمین-٦.  شركة المهندس للتأمین- ٥. للتأمین شركة قناة السویس -٤

سیتم تطبیق النموذج على اجمالى شركات القطاع العام واجمالى وباالضافة الى ذلك 
   .شركات القطاع الخاص واجمالى القطاعین أو السوق ككل

  : تحدید المتغیر التابع- ب

. ذى یقیس التكالیف فى التأمینمن األهمیة ان نحدد المتغیر التابع أى المتغیر ال
التكالیف (ورغم ان الكثیر من الدراسات استخدمت معدل العموالت وتكالیف االنتاج 

                                                
 
(11) Pindyck  R. & Rubinfeld D. L. (1989). IBID.  pp 231-232. 
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 كمتغیر تابع یقیس مصروفات التشغیل أو التكالیف فى التأمین اال ان البعض) المتغیرة
 تكالیف   ان تكالیف انتاج التأمین تتمیز بان جمیعها تقریبا متغیرة حیث تتكون)١٢(یرى 

االنتاج فى شركات التأمین من تكالیف ثابتة وأخرى متغیرة وتتمثل التكالیف الثابتة فى 
المصاریف العمومیة واالداریة وتتكون التكالیف المتغیرة من التعویضات والعموالت 
ومصاریف االنتاج، وحیث ان الجزء األكبر من تكلفة عقد التأمین تمثله التعویضات، فان 

ن التكلفة التى تتحملها شركة التأمین بالنسبة لعقد التأمین الیمكن التنبؤ به هذا الجزء م
فى بدایة عقد التأمین وبالتالى فان التعویضات تعتبر قلیلة األهمیة فى تحدید حجم 

  .االنتاج

  وفى هذا االطار سنختبر امكانیة اعتبار ان جمیع تكالیف االنتاج فى التأمین 
 كمتغیر تابع Operating Cost عدل مصروفات التشغیلموذلك باستخدام . متغیرة

  :وهو یساوى) فى النموذجین األول والثانى كما سنرى(

  معدل المصروفات العمومیة واالداریة + معدل العموالت وتكالیف االنتاج 

 Commissionكذلك سیتم استخدام معدل العموالت وتكالیف االنتاج فقط 
Ratio ن الثالث والرابع كما سنرىفى النموذجی( كمتغیر تابع  . (  

  : تحدید المتغیر المستقل-جـ 
 هى افضل متغیر تقریبى بمكن Claims Paidتعتبر التعویضات المدفوعة 

  :استخدامه لقیاس المخرجات أو حجم األنتاج فى شركات التأمین لألسباب التالیة

رجات ان استخدام األقساط كمقیاس للمخ: وأهمها (Skogh, 82)  مبررات - ١
  . ینتج عنه تحیز لوفورات الحجم المقدرة

كمتغیر تابع (حیث تظهر األقساط كمقام لحساب معدل العموالت وتكالیف االنتاج "
كمتغیر (، وفى نفس الوقت تستخدم األقساط فى الطرف اآلخر للمعادلة )لقیاس التكالیف

  .األمر الذى یؤدى الى الحصول على تقدیرات متحیزة). مستقل

                                                
  
الشركة المصریة سلوك التكالیف فى شركات التأمین، نبیل محمد رحیم، مجلة الحارس، ) ١٢(

  .  ٥٤-٥١: ، ص ص١٩٨٩، دیسمبر ٧١مین، العدد العادة التأ
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 مقاییس األقساط  بین األقساط المكتتبة المباشرة واألقساط المكتتبة  تعدد- ٢
راجع فى ذلك [واألقساط المكتسبة ) بعد استبعاد عملیات اعادة التأمین(الصافیة 

)[(Johnson J. E et al, 1982.  

 األنتقادات الكثیرة الستخدام األقساط، والن االنتقادات الخاصة الستخدام - ٣
وتكاد التذكر، كما ان استخدام التعویضات أكثر حداثة مع تطور التعویضات قلیلة 

  ).راجع فى ذلك جزء الدراسات السابقة(الدراسات فى هذا المجال 

  :كالتالى" التعویضات المدفوعة"ولذلك سیكون لدینا أربعة نماذج للمتغیر المستقل 
  . نموذج خطى باستخدام مصروفات التشغیل كمتغیر تابع:النموذج األول
  . نموذج غیر خطى باستخدام مصروفات التشغیل كمتغیر تابع:النموذج الثانى
  . نموذج خطى باستخدام معدل العموالت وتكالیف االنتاج كمتغیر تابع:النموذج الثالث
   نموذج غیر خطى باستخدام معدل العموالت وتكالیف االنتاج كمتغیر    :النموذج الرابع

  .                 تابع
  
  : لتحلیل االنحدارEmpirical Resultsتائج العملیة  الن-د

  :النتائج التى تم التوصل الیها) ٤(فیا یلى نوضح بجدول 
  النتائج العملیة لتحلیل االنحدار ): ٤(جدول 

  )١(  النموذج
  النموذج األول

   OCانحدار خطى 

)٢ (  
  النموذج الثانى

انحدار غیر خطى 
OC  

)٣(  
  النموذج الثالث

  CRانحدار خطى 

)٤(  
  النموذج الرابع
انحدار غیر 

    CRخطى 
  التعویضات المدفوعة  المتغیر المستقل

Claims Paid (CP)  
  التعویضات المدفوعة

Claims Paid 
(CP)  

  التعویضات المدفوعة
Claims Paid 

(CP)  

  التعویضات المدفوعة
Claims Paid 

(CP)  
معدل مصروفات التشغیل    المتغیر التابع 

OC  
Operating Cost  

معدل مصروفات 
  OCالتشغیل 

Operating Cost  

معدل العموالت 
  CRوتكالیف االنتاج 
Commission 

Ratio  

معدل العموالت 
  CRوتكالیف االنتاج 
Commission 

Ratio  
  S.C  Sig  R2  S.C  Sig  R2  S.C  Sig  R2  S.C  Sig  R2  البیان/ الشركة 

  مصر
  الشرق
  األهلیة

٥٣.  
٢٥.  
٢٤.  

ok
ok
ok  

٥٤.  
٨١.  
٧٥.  

٥٥.  
٢٥.  
٠٧.  

x  
x  
x  

٥٥.  
٨١.  
٧٩.  

٤٨.  
٢٩.  
٠٩.  

ok
ok
ok  

٦٢.  
٧٩.  
٧٥.  

٣٣.  
٣٣.  
٠٩.  

ok
ok  

 x  

٧١.  
٨١.  
٧٥.  
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  السویس
  المهندس

  الدلتا

٠٨.  
٥٩.  
٢٩.  

ok
ok
ok  

٨٥.  
٥٦.  
٤٧.  

٠٧.  
٢٥.  
-١.  

ok
ok
ok  

٩٠.  
٨٥.  
٧٥.  

٤٥.  
٦١.  
٢١.  

ok
ok
ok  

٨١.  
٦١.  
٥٩.  

٣٥.  
٢٩.  
-٣.  

ok
ok
ok  

٨٩.  
٨٤.  
٨٤.  

  القطاع العام
  الخاصالقطاع 

  السوق المصرى

١٤.  
٤٤.  
٣٩.  

ok
ok
ok  

٧٤.  
٧٤.  
٨٥.  

٢٤.  
٤.  
٣٧.  

ok
ok
ok   

٧٥.  
٩٣.  
٨٥.  

١٦.  
٥٨.  
٤٨.  

ok
ok
ok  

٦٦.  
٧٥.  
٨٣.  

٢١.  
٠٧.  
٣٥.  

ok
ok
ok  

٨٢.  
٩٣.  
٨٨.  

  :حیث
R:  مربع معامل االرتباط(معامل التحدید(  
Sig : معنویة النموذجF -Test) ( ومعنویة المعالمT -Test) (  
      okمعنویة النموذج والمعالم و  عنى ت xتعنى عدم معنویة النموذج أو أحد المعالم على األقل   
S.C : االرتباط الذاتىSerial Correlation  

هو ) النموذج الرابع(واضح ان النموذج غیر الخطى لمعدل العموالت وتكالیف االنتاج 
  :أفضل النماذج من حیث

  . لالرتباط الذاتى ان هذا النموذج یتضمن قیما منخفضة- ١
  . یتضمن معامالت تحدید أكبر من النماذج األخرى- ٢
   .لمعظم الشركات F & T   یجتاز اختبارات - ٣

لذلك سنتعرض فیما یلى الى تفاصیل هذا النموذج لشركات التأمین الست موضوع 
  :الدراسة كالتالى

فى جدول فى البدایة نوضح متغیرات النموذج والرموز المستخدمة كما هو موضح 
، ثم نعرض للنتائج العملیة لتحلیل االنحدار لكل شركة من الشركات الست واجمالى )٥(

  .القطاع العام واجمالى القطاع الخاص ثم السوق ككل
  متغیرات النموذج الرابع ): ٥(جدول 

         المتغیر التابع
Commission Ratio   معدل العموالت وتكالیف االنتاج    

  CRM    كة مصر للتأمینشر           CRS       شركة الشرق للتأمین      CRH        شركة التأمین
 األهلیة

  CRZ    شركة قناة السویس للتأمین   CRN       شركة المهندس للتأمین  CRD       شركة الدلتا للتأمین 

  CRT1 (Total 1 = T1)  اجمالى القطاع العام CRT2       (Total2 = T2)     اجمالى
 القطاع الخاص 

  CRT         (Total  = T1 + T2 )  السوق المصرى  - اجمالى القطاعین   



29 

 المتغیرات المستقلة
Claims Paid  (١) التعویضات المدفوعة   

  CPM       شركة مصر للتأمین         CPS       شركة الشرق للتأمین       CPH        شركة التأمین
 األهلیة

  CPZ       شركة قناة السویس للتأمین  CPN       شركة المهندس للتأمین    CRD        شركة الدلتا
 للتأمین

  CPT1   (Total 1 = T1)  اجمالى القطاع العام  CPT2       (Total2 = T2)    اجمالى
 القطاع الخاص 

  CPT         (Total  = T1 + T2 )  ق المصرى   السو- اجمالى القطاعین   
Claims Paid  (٢) مربع التعویضات المدفوعة   

  CPM2       شركة مصر للتأمین      CPS2     شركة الشرق للتأمین    CPH2        شركة التأمین
 األهلیة

  CPZ2     شركة قناة السویس للتأمین   CPN2      شركة المهندس للتأمین   CRD2        شركة الدلتا
نللتأمی  

  CPT12  (Total 1 = T1)  اجمالى القطاع العام   CPT22    (Total2 = T2)    اجمالى
 القطاع الخاص 

  CPT2         (Total  = T1 + T2 )  السوق المصرى ( اجمالى القطاعین (   
  
  
  

  :شركات القطاع العام :أوال
  :شركة مصر للتأمین) ١(

CRM = 2.824  +  0.156 CPM  - 0.000363 CPM2  
T =       (0.96)           (2.647)**            (-1.515)13 
F (2, 13) = 16.683* R2 = 0.72 MSE = 7.776    
DW = 1.298  Dep Mean = 13.669  

                                                
  
  %١٠*** ، %٥**، %١: * مستویات المعنویة) ١٣(
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یالحظ صغر معامل مربع التعویضات المدفوعة ویرجع السبب فى ذلك الى ان  
ربیعها یصبح للمعامل تأثیرا سالبا التعویضات حسبت بمالیین الجنیهات ولكن عندما یتم ت

  .على معدل العموالت وتكالیف األنتاج

الى ) التعویضات المدفوعة(یوجد للدالة نهایة عظمى عندما یصل حجم االنتاج 
 ملیون جنیه، وقیمة هذه النهایة أى معدل العموالت وتكالیف االنتاج یساوى ٢٢٠.٤
عال الى هذه النهایة وتعدتها حیث ، مع العلم بان شركة مصر للتأمین وصلت ف%٢٠.٥

، وهذا معناه انه ٩٦/٩٧ ملیون جنیه عام ٢٢٤.٦ان حجم التعویضات وصل فیها الى 
بعد هذا الحجم من االنتاج سیبدأ معدل العموالت وتكالیف االنتاج فى االنخفاض، فمثال 

 ملیون جنیه فان معدل العموالت وتكالیف ٢٥٠عندما یصل حجم التعویضات االى 
 ملیون جنیه فان ٣٠٠، وعندما تصل التعویضات الى %٢٠.١النتاج ینخفض الى ا

  .....وهكذا% ١٨.١معدل العموالت وتكالیف االنتاج سینخفض الى 

هذا معناه ان شركة مصر للتأمین بدأت تتمتع بوفورات الحجم الكبیر منذ عام 
٩٦/٩٧.  

  :شركة الشرق للتأمین) ٢(
CRS = 8.206  +  0.118 CPS  - 0.000158 CPS2  
T =       (3.52)*           (2.752)**        (-1.154) 
F (2, 13) = 28.131*    R2 = 0.81      MSE = 11.295       
DW = 1.174  Dep Mean = 18.288      

 أكبر MSE بالمقارنة بشركة مصر للتأمین یالحظ ان متوسط مربعات األخطاء 
  . ك معامل التحدید هنا أكبرفى شركة الشرق للـتأمین، كذل

الى ) التعویضات المدفوعة(یوجد نهایة عظمى للدالة عندما یصل حجم االنتاج 
 ملیون جنیه وقیمة هذه النهایة أى معدل العموالت وتكالیف االنتاج یساوى ٣٧٣.٤
، وشركة الشرق لم تصل بعد الى هذا الحجم ومع ذلك فان معدل العموالت % ٣٠.٢

، وهذا معناه ان هذا المعدل ٩٦/٩٧عام عام% ٣٤.٢ج وصل الى وتكالیف االنتا
  . ملیون جنیه٣٧٣.٤عندما یتعدى حجم االنتاج % ٣٠.٢سینخفض الى أقل من 

عندما هذا معناه ان شركة الشرق للتأمین ستبدأ فى تحقیق وفورات الحجم الكبیر 
  . ملیون جنیه٣٧٣.٤یصل  حجم االنتاج الى 
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  :ةشركة التأمین األهلی) ٣(
CRH = 7.127  +  0.1602 CPH  + 0.000132 CPH2  
T =       (1.98)***     (0.994)                      (0.085) 
F (2, 13) = 20.212*    R2 = 0.75      MSE = 5.63      
DW = 1.692  Dep Mean = 15.16       

ة أفضل من فى شركة التأمین األهلی)  واتسون- دربین (DWیالحظ ان احصائیة 
االرتباط (شركتى مصر والشرق حیث ان نموذج األهلیة الیتضمن ارتباطا ذاتیا یذكر 

فى حین نظیره لمصــــر والشرق هو . ٠٩٣الذاتى من الدرجة األولى لألهلیة یساوى 
، لذلك الیوجد ارتباطا ذاتیا فى نموذج الشركة األهلیة وفقا )على التوالى. ٣٣١و . ٣٣٥

واتسون فى حین ان نتیجة االختبار غیر محددة بالنسبة لشركتى مصر  - الختبار دربین
  .والشرق

 الحظ االشارة الموجبة لمربع التعویضات المدفوعة فى األهلیة بالمقارنة ببقیة 
الشركات لذلك یوجد للدالة نهایة صغرى، ولعدم معنویة المعلمات فالیمكن االعتماد على 

  . هذا النموذج

  .  ذا كانت هناك وفورات انتاج كبیر فى الشركة األهلیه أم الالنستطیع تحدید ما ا
  :شركات القطاع الخاص: ثانیا

  :شركة قناة السویس للتامین) ٤(
CRZ = 2.758  +  1.904 CPZ  -  0.0369 CPZ2  
T =       (1.456)         (5.356)*           (-3.12)* 
F (2, 13) = 55.203*    R2 = 0.89      MSE = 10.14       
DW = 1.24  Dep Mean = 17.44        

 ٢٥.٨) التعویضات المدفوعة(یوجد للدالة نهایة عظمى عندما یبلغ حجم االنتاج 
، %٢٧.٢٨ملیون جنیه وقیمة هذه النهایة أى معدل العموالت وتكالیف االنتاج یساوى 

 ٣٠.٩ة قدرها  وشركة قناة السویس تعدت هذا الحجم ووصلت الى قیمة تعویضات مدفوع
  .، وعموما سیقل معدل التكالیف مع زیادة حجم االنتاج٩٦/٩٧ملیون جنیه فى عام 

عام هذا معناه ان شركة قناة السویس للتأمین بدأت تتمتع بوفورات الحجم الكبیر منذ 
٩٦/٩٧ .  

  :شركة المهندس للتأمین) ٥(
CRN = 6.353  +  2.188 CPN  -  0.0405 CPN2  



32 

T =       (2.279)**      (5.828)*           (-4.414)* 
F (2, 13) = 35.046*    R2 = 0.84      MSE = 12.56       
DW = 1.328  Dep Mean = 25.41       

واضح ان المعلمات اكبر نسبیا بالمقارنة بالشركات السابقة وذلك یرجع الى ان 
 اكبر من الشركات السابقة معدل العموالت وتكالیف االنتاج فى شركة المهندس للتأمین

  %.٢٥.٤١وقدره فى المتوسط 

) التعویضات المدفوعة(كما یوجد للدالة نهایة عظمى عندما یبلغ حجم االنتاج 
 ملیون جنیه وقیمة معدل العموالت وتكالیف االنتاج عند نقطة النهایة یساوى ٢٧.٠٤٥

 ملیون ٣٧.٥١ىتقریبا، وبهذا فشركة المهندس قد تعدت هذا الحجم ووصلت ال% ٣٦
  .٩٤/٩٥جنیه فى عام 

عام هذا معناه ان شركة المهندس للتأمین بدأت تتمتع بوفورات الحجم الكبیر منذ 
٩٤/٩٥.  

  :شركة الدلتا للتأمین) ٦(
CRD = 13.3  +  1.209 CPD  -  0.0181 CPD2  
T =       (8.417)*      (6.421)*           (-4.422)* 
F (2, 13) = 33.15*    R2 = 0.84      MSE = 10.04       
DW = 2.454  Dep Mean = 23.97     

یقترب هذا النموذج كثیرا من النموذج السابق الخاص بشركة المهندس خاصة فیما 
، ولكن یالحظ ان متوسط MSE یتعلق بمعامل التحدید وكذلك متوسط مربعات األخطاء 

  .سمعدل التكالیف لشركة الدلتا أقل من شركة المهند

 ٣٣.٥) التعویضات المدفوعة(یوجد للدالة نهایة عظمى عندما یبلغ حجم االنتاج 
% ٣٣.٥ملیون جنیه وقیمة معدل العموالت وتكالیف االنتاج عند نقطة النهایة تساوى 

 ملیون جنیه فى ٤٨.٥٩تقریبا وبهذا فشركة الدلتا للتأمین تعدت هذا الحجم ووصلت الى 
  .٩٤/٩٥عام 

عام كة الدلتا للتأمین بدأت تتمتع بوفورات الحجم الكبیر منذ هذا معناه ان شر
٩٤/٩٥.  

  :اجمالى القطاع العام) ٧(
CRT1 = 3.134  +  0.0761 CPT1  -  .000082 CPT12  
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T =       (1.520)             (4.763)*               (-3.383)* 
F (2, 13) = 29.883*    R2 = 0.82      MSE = 4.776      
DW = 1.464  Dep Mean = 15.26      

 ٤٦٤) التعویضات المدفوعة(یوجد للدالة نهایة عظمى عندما یبلغ حجم االنتاج 
%  ٢٠.٨تساوى ) أى معدل العموالت وتكالیف االنتاج(ملیون جنیه وقیمة هذه النهایة 

ن  ملیو٦٠٣.٩٤تقریبا،  وبهذا فشركات القطاع العام قد تعدت هذا الحجم ووصلت الى 
  .٩٦/٩٧جنیه فى عام 

عام هذا معناه ان شركات القطاع العام بدأت تتمتع بوفورات الحجم الكبیر منذ 
٩٦/٩٧.  

  :اجمالى القطاع الخاص) ٨(
CRT2 = 7.018  +  0.612 CPT2  -  .003777 CPT22  
T =       (5.127)*           (9.09)*               (-6.15)* 
F (2, 13) = 95.407*    R2 = 0.94      MSE = 4.795      
DW = 1.812  Dep Mean = 22.27       

من الناحیة االحصائیة یتضح انه الیوجد ارتباط ذاتى، ویالحظ ان متوسط مربع 
وینبغى مالحظة ان متوسط . الخطأ قریب جدا من نظیره الجمالى شركات القطاع العام

  .كات القطاع العاممعدل التكالیف لشركات القطاع الخاص اكبر من شر

 ٨١.٠٢) التعویضات المدفوعة(یوجد للدالة نهایة عظمى عندما یبلغ حجم االنتاج 
ولذلك  %  ٣١.٨ملیون جنیه ویبلغ معدل العموالت وتكالیف االنتاج عند نقطة النهایة 

 ملیون جنیه فى عام ١١١.٢١٣فشركات القطاع الخاص تعدت هذا الحجم ووصلت الى 
٩٤/٩٥.  

عام  ان شركات القطاع الخاص بدأت تتمتع بوفورات الحجم الكبیر منذ هذا معناه
٩٤/٩٥.  

  :اجمالى السوق المصرى) ٩(
CRT = 3.919  +  0.0618 CPT  -  .0000457 CPT2  
T =      (1.957)***     (4.549)*              (-2.565)** 
F (2, 13) = 51.67*    R2 = 0.89      MSE = 4.785      DW = 1.171 
Dep Mean = 16.78      C.V = 13.04 
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 ٦٧٨) التعویضات المدفوعة(یوجد للدالة نهایة عظمى عندما یبلغ حجم االنتاج 
، وبهذا  %٢٤.٩٦ملیون جنیه ویبلغ معدل العموالت وتكالیف االنتاج عند نقطة النهایة  

لیون جنیه  م٦٩٠فسوق التأمین المصرى تعدى هذا الحجم حیث وصل حجم االنتاج الى 
  .٩٦/٩٧تقریبا فى عام 

عام هذا معناه ان السوق المصرى للتأمین بدأ  یتمتع بوفورات الحجم الكبیر منذ 
٩٦/٩٧.  

  :مالحظات عامة على النتائج السابقة
وفقا لنتائج نماذج االنحدار یتضح ان جمیع شركات التأمین المصریة عدا  )١(
  .ت الحجم الكبیربدأت تتمتع بوفورا) الشركة األهلیة(واحدة 

% ٣٠ و ٢٠یتراوح معدل العموالت وتكالیف االنتاج فى القطاع العام مابین ) ٢(
یقابله فرق %  ٦وهذا الفرق الذى یبلغ حوالى  % ٣٦ و ٣٠وفى القطاع الخاص مابین 

كبیر جدا فى حجم االنتاج بین القطاع العام والقطاع الخاص، فاحدى شركات القطاع 
، واحدى شركات )٩٦/٩٧الشرق للتأمین سنة ( ملیون جنیه ٢٩٨ها العام تبلغ تعویضات

شركة قناة السویس للتأمین سنة ( ملیون جنیه فقط ٣١القطاع الخاص تبلغ تعویضاتها 
فرغم الفرق الواضح فى الحجم بین الشركتین اال ان كالهما یحقق وفورات من ). ٩٦/٩٧

ملیة نسبیة یمكن ان تتحقق لیس  یمكن القول ان وفورات الحجم عزیادة الحجم، لذلك
ولكن ایضا یمكن ان تتحقق عند ) شركات القطاع العام(فقط عند االحجام الكبیرة 

ان نسبة وهذه النتیجة لها تفسیر آخر وهو  ).شركات القطاع الخاص(االحجام الصغیرة 
التركز أو حصة الشركة من السوق لیس لها تأثیر كبیر على التكالیف بمعنى ان الكبر 
الرأسى لشركة التأمین فى حد ذاته هو الذى یؤدى الى وفورات فى الحجم ولیس 

، الكبراألفقى بزیادة حصتها من السوق او زیادة حصتها على حساب شركات اخرى
وباختصار یمكن القول بان الشركات الصغیرة ایضا یمكنها ان تحقق وفورات فى التكالیف 

  . نتیجة لزیادة الحجم
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  ة البحث خالص
  :فیما یلى أهم النتائج والتوصیات

  :النتـــــائج: أوال
ان دراسة التكالیف فى التأمین لها أهمیة كبیرة النها لها تأثیر متبادل مع ) ١(

 الحجم وشكل السوق من - االرباح - المالءة المالیة - االسعار : عوامل كثیرة أهمها
على شركات التأمین فى رسم السیاسات احتكار أو االندماج، وجمیع هذه العوامل تؤثر 

المستقبلیة وكذلك تؤثر على عملیة االشراف والرقابة على التأمین لوضع السیاسات 
  .المحتملة للرقیب أو جهة األشراف

أو اجمالى (أغلب الدراسات تكاد تكون متفقة على استخدام رأس المال ) ٢(
ا بالنسبة للمخرجات فقد اتضح والعمالة كمقیاس لمدخالت شركة التأمین، أم) األصول

باستعراض الدراسات السابقة ان البعض استخدم االقساط والبعض اآلخر استخدم 
التعویضات كمتغیر تقریبى لقیاس المخرجات، واتضح ان أفضل مقیاس للمخرجات هو 

  .التعویضات المدوفوعة ووجدنا ان هناك مبررات كثیرة لذلك

تأمین تتمیز بان جمیعها تقریبا متغیرة ولكن یرى البعض ان تكالیف انتاج ال) ٣(
نظرا الن معظم الدراسات استخدمت العموالت وتكالیف االنتاج كمقیاس للتكالیف المتغیرة 
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فنرى ضرروة الفصل بین العموالت وتكالیف االنتاج كتكالیف متغیرة من ) المتغیر التابع(
فمعظم الدراسات . ن ناحیة أخرىناحیة، والمصروفات العمومیة واالداریة كتكالیف ثابتة م

السابقة تكاد تكون متفقة على استخدام العموالت وتكالیف االنتاج كمقیاس للتكالیف 
  ).المتغیر التابع(

لقیاس وفورات الحجم الكبیر اتضح ان كثیر من الدراسات السابقة استخدمت ) ٤(
نموذج اللوغاریتمى  تحلیل االنحدار الخطى أوغیر الخطى وقلیل من الدراسات استخدمت ال

  .واحدى الدراسات  استخدمت النموذج األسى أو دالة كوب دوجالس

لقیاس وفورات الحجم الكبیر فى شركات التأمین المصریة تم استخدام تحلیل ) ٥(
، واعتبار التعویضات المدفوعة بمثابة متغیر )التربیعى(االنحدار الخطى وغیر الخطى 

 االنتاج كمقیاس للتكالیف بمثابة المتغیر التابع مرة مستقل، ومعدل العموالت وتكالیف
معدل المصروفات + معدل العموالت وتكالیف االنتاج (ومعدل مصروفات التشغیل 

بمثابة المتغیر التابع مرة أخرى، ومن هنا تم عمل أربعة نماذج كان ) العمومیة واالداریة
  :أفضلها النموذج الرابع والذى یتصف باآلتى

ضل متغیر تابع لقیاس التكالیف وهو معدل العموالت وتكالیف  یتضمن أف- أ
  .االنتاج

 یتضمن أفضل متغیر مستقل لقیاس حجم االنتاج أو مخرجات شركات التأمین -ب
  .المصریة وهو التعویضات المدفوعة

 یعبر عن العالقة بین التكالیف والمخرجات فى شكل نموذج انحدار غیر خطى -جـ
  .قل أخطاء احصائیةبأ) الدالة التربیعیة(

یوجد أكثر من دلیل على وجود وفورات الحجم الكبیر فى شركات التأمین ) ٦(
  :المصریة وبالتالى فى السوق المصرى ككل ومن أهم هذه األدلة مایلى

فهى :  المتوسطات الحسابیة ومقاییس التشتت للمعدالت المختلفة لتكالیف األنتاج- أ
ماقورنت بشركات القطاع الخاص، والسبب بالطبع أصغر فى شركات القطاع العام اذا 

  . هو انتاج الحجم الكبیر فى القطاع العام
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بقیاس مرونة التكالیف فى شركات التأمین المصریة اتضح :  مرونة التكالیف-ب
ان معظمها موجبة ولذلك یمكن القول انه وفقا لمؤشر المرونة یوجد وفورات انتاج كبیر 

  .اط أو استخدمنا التعویضات كمقیاس للمخرجاتوذلك سواء استخدمنا األقس

رغم ان معامل التعویضات المدفوعة موجبا اال ان :  نماذج تحلیل االنحدار- جـ 
تأثیرا سالبا على معامل مربع التعویضات المدفوعة سالبا مما یعنى ان االنتاج الكبیر له 

  .معدل العموالت وتكالیف األنتاج

دار فان جمیع شركات التأمین المصریة عدا واحدة وفقا لنماذج تحلیل االنح)  ٧(
  .تتمتع بوفورات الحجم الكبیر) الشركة األهلیة(

شركات القطاع الخاص رغم صغر حجمها النسبى بالمقارنة بشركات القطاع ) ٨(
العام اال انها تحقق وفورات الحجم الكبیر من التعویضات، اى ان الشركات الصغیرة 

  . ورات فى التكالیف نتیجة لزیادة الحجمایضا یمكنها ان تحقق وف

  :التوصیات: ثانیا  

ان وفورات الحجم عملیة نسبیة یمكن ان تتحقق لیس فقط عند  اتضح )١(
ولكن ایضا یمكن ان تتحقق عند االحجام ) شركات القطاع العام(االحجام الكبیرة 

 نسبة التركز أو انوهذه النتیجة لها تفسیر آخر وهو  ).شركات القطاع الخاص(الصغیرة 
حصة الشركة من السوق لیس لها تأثیر كبیر على التكالیف بمعنى ان الكبر الرأسى 
لشركة التأمین فى حد ذاته هو الذى یؤدى الى وفورات فى الحجم ولیس الكبراألفقى 

ولذلك یمكن . بزیادة حصتها من السوق او زیادة حصتها على حساب شركات اخرى
اسة سلوك التكالیف ان شركات التأمین المصریة الكبیرة منها القول باالستناد الى در

والصغیرة على السواء تعمل عند معدالت مقبولة للتكالیف وتحقق وفورات، اذن الیوجد 
مبرر الدماج بعض هذه الشركات أو الدعوة الى تقویة مراكزها المالیة بشكل یفوق النمو 

 ولكن فى ظل سریان اتفاقیة الجات الطبیعى لرأسمالها فى ظل الوضع الحالى محلیا،
ودخول الشركات المحلیة فى منافسة مع شركات التأمین األجنبیة فقد یختلف الوضع 
ویتطلب ذلك تعظیم القوة المالیة لشركات التأمین المحلیة وذلك باندماجها فى شركات 

  .كبیرة تتمكن من الوقوف فى وجه المنافسة القویة مع الشركات األجنبیة
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 البحث یقتصر على تأمینات الممتلكات والمسئولیة المدنیة فقط دون ان) ٢(
ولذلك . تأمینات الحیاة نظرا الن األخیرة ذات طبیعة مختلفة وتحتاج الى بحث مستقل

نوصى بدراسة طبیعة العموالت وتكالیف االنتاج فى تأمینات الحیاة باعتبارها اهم عناصر 
  . عملیا على سلوك هذه التكالیفالتكالیف ومعرفة تاثیر االنتاج الكبیر

نظرا لتعدد أنواع التأمین التى تزاولها شركات التأمین المصریة فقد اكتفینا ) ٣(
بالدراسة النظریة فقط لوفورات تعدد المنتج لذلك نوصى باجراء الدراسة التطبیقیة أو الكمیة 

  . لها فى بحث مستقل

  

  تم بحمد اهللا تعالى 

  ونسأل اهللا التوفیق 
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