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ABSTRACT 

This study aimed to use the cluster analysis to find the difference in the level of 

financial indicators of the National Insurance Company for the period (2008-2015) and 

to determine which financial indicators contributed significantly to this difference in the 

financial position of the company during the period under study. A cluster analysis 

method was used, represented by the hierarchical method (single link) and the method of 

averages (k-means). Where was concluded that the year (2008) had a low financial 

position for the company, while the year (2015) had an increase in the financial position 

of the company. And that the most important indicators that were the reason for the 

decline in the financial situation in the years (2008 and 2009) is the percentage of the 

company's contribution in other companies, while the rate of expenses and the rate of 

growth of the life insurance portfolio and the percentage of the company's contribution in 

other companies' were the most important factors that led to improvement The financial 

position of the company in the period (2010-2012) compared to previous years. 
Keywords: insurance, financial analysis, cluster analysis, hierarchical method, means 

method. 
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 الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى استخدام التحليل العنقودي لمعرفة االختالف في مستوى المؤشرات المالية لشركة 
وتحديد أي من المؤشرات المالية أسهمت بدرجة كبيرة في هذا االختالف في  (2008-2015) التأمين الوطنية للفترة

 .لفترة قيد الدراسةالوضع المالي للشركة ل
-kاستخدم أسلوب التحليل العنقودي والمتمثلة بالطريقة الهرمية )الربط المنفرد( وطريقة المتوسطات )

means.) ( فيه تدني الوضع ا2008إذ تم التوصل إلى أن عام )( للوضع 2015) في حين ارتفع عام ،لمالي للشركة
هو نسبة  (2009و  2008وأن أهم المؤشرات التي كانت السبب في تدني الوضع المالي في عامي ) المالي للشركة

في حين أن معدل المصروفات ومعدل نمو محفظة التأمين على الحياة ونسبة ، إسهام الشركة في الشركات األخرى 
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 في الفترة  كانت هي أهم العوامل التي أدت إلى تحسن الوضع المالي للشركة، الشركات األخرى إسهام الشركة في 

 قياسًا للسنوات السابقة. (2012-2010)
 .طريقة المتوسطات، الطريقة الهرمية، التحليل العنقودي، التحليل المالي، التأمين الكلمات المفتاحية:

 قدمةمال -1

في الوقت الحالي القلق بسبب األخطار الكثيرة التي يتعرضون لها والتي يترتب  يواجه االنسان والمنظمات
خسائر مادية قد تكون طفيفة بحيث ال يأبه لها وقد تكون أخطارًا جسيمة بحيث ، عليها بجانب الخسائر المعنوية

 حدتها.يحاول تفاديها أو منع وقوعها أو يخفف من 
فقد حاول منذ عهد بعيد ان ، إزاء هذه االخطار لم يكن سلبياً  ومن الواضح أن موقف االنسان والمنظمات

يتفاداها ويمنع وقوعها باستحداث الوسائل والطرائق المختلفة لمجابهتها والتقليل من اخطارها ومن هذه الطرائق؛ التأمين 
ى خطر إلمن الشخص أو الجهة صاحبة ال وهي طريقة من طرائق نقل الخطر تعني تحويل عبء الخطر )الخسارة(

وتتعهد شركة التأمين بتعويض االشخاص والمنظمات المعرضتين للخطر عن الخسائر المادية التي  شركة التأمين.
 بدفع تكلفة التأمين إلى شركة التأمين. تصيبهم نتيجة لوقوع خطر معين مقابل قيام الجهة )صاحبة الخطر(

أي دولة باعتباره عاماًل من عوامل النمو والتطور  القتصادإن قطاع التأمين أحد المكونات الرئيسة والمهمة 
االقتصادي ومؤشراً لمدى تطور اقتصاديات الدول المعاصرة في ظل تحديات المرحلة الحالية واالنفتاح على اقتصاديات 

 إن التطور والتوسع الذي تشهدهما شركات التأمين في مجاالت النشاط والحجم والخدمات التأمينية المقدمة العالم.
رى أدى ذلك لمالية األخعلى مستوى األسواق المالية بين هذه الشركات والمؤسسات ا المالية وتشابك وتعقيد العمليات

ركات ق حديثة لتقييم أداء وعمل شالتأمين واستخدام طرائ الية والفحص الدوري ألعمال شركاتالرقابة الم إلى ضرورة
 التأمين المالي. 

وهناك نسب مالية تعد مؤشراً لتقييم األداء المالي. لذا هدفت هذه الدراسة إلى استخدام أسلوب التحليل العنقودي 
 . ( نسبة مالية12)لتقييم أداء شركات التأمين العراقية مستخدمة 

 منهجية البحث  -2

 ( مشكلة البحث  1-2)
عمال تأميني وزيادة حجم أ ناتجة عن تنوع النشاط الوالتكنلوجي إلى زيادة حجم المخاطر ال أدى التغير العلمي

مكن وعلى هذا األساس ي التأمين.مما أدى إلى ضرورة استخدام أساليب حديثة في تقويم أداء اعمال شركات ، التأمين
استخدام التحليل العنقودي في تقويم أداء شركات التأمين  مدى فعالية )ماصياغة مشكلة البحث بالسؤال التالي: 

 العراقية(.

 تبرز أهمية البحث في: أهمية البحث (3-2)
وذلك لتسهيل عملية المقارنة بين السنوات من خالل  ،اليب اإلحصائية متعددة المتغيراتساألأحد  ماستخدا (1) 

 المؤشرات المالية التي أدت إلى عدم ومعرفة أهمتصنيفها ومعرفة مدى تقاربها في الخدمات المالية المقدمة. 
على تطوير هذا الجانب أو المؤشر لتحسين الوضع  الشركة تعملالتجانس والتقارب بين السنوات مما يجعل 

 للشركة.المالي 
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( أهمية التحليل المالي لشركة التأمين الوطنية للتنبؤ بقدرة الشركة المالية على الوفاء بالتزاماتها والتنبؤ بمدى سالمة 2)
 للشركة.الوضع المالي 

 الشركة.( التحليل المالي ألداء شركة التأمين الوطنية يفيد المؤمن عليهم والمستثمرين وإدارة 3)
 ( هدف البحث2-(3

المالي  بالوضع واألداءللتنبؤ  العنقودي( إحصائية متقدمة )التحليليهدُف هذا البحث إلى استخدام أساليب 
ة أهم مؤشرات التحليل المالي التي تتبعها شركة التأمين الوطنية للتنبؤ باألزمات المالي وتحديد، لشركة التأمين الوطنية

 التي قد تواجهها الشركة.

 ( فرضيات البحث 2-(4
ن وراء وأي المؤشرات المالية تكم الوطنية في الفترة قيد الدراسة يوجد اختالف أو تشابه في أداء شركة التأمين -1

 االختالف والتشابه.
الختالف المؤشرات المالية أدت إلى هذا التشابه أو ا للشركة وأيإمكانية التحليل العنقودي في التنبؤ باألزمة المالية  -2

 الدراسة.في أداء الشركة في الفترة قيد 

 ( حدود البحث5-2)

 ،الوطنية الصادرة عن شركة التأمين (2008-2015) لسنوي لألعواماعتمد على البيانات المتوافرة في التقرير ا
 .للشركة مؤشرا ماليا (12)واعتمد 

 ( الدراسات السابقة 6-2)
(. هدفت هذه الدراسة إلى استخدام أسلوب التحليل العنقودي لتقييم أداء شركات 2006) عفاف محمد، سليمان -1

شمل: توصنفت تلك المؤشرات إلى أربع مجموعات ، ة بيانات ستة عشر مؤشرًا مالياً التأمين األردنية مستخدم
مؤشرات قياس السيولة ومؤشرات لقياس ربحية االستثمار ومؤشرات لقياس ربحية النشاط ومؤشرات لقياس 

وتوصلت الدراسة إلى أن شركات التأمينات العاملة في سوق التأمين األردنية التي بلغ عددها سبع  المخصصات.
 حليل العنقودي أظهرت أن غالبية الشركاتشركات منها ثالث شركات تتمتع بأداء مالي قوي. كما أن نتائج الت
 تميزت بأداء مالي ضعيف وفقًا لمؤشرات قياس ربحية االستثمارات. 

 من خالل التعويضات، هدفت هذه الدراسة إلى التنبؤ بأداء سوق التأمين المصري  (.2007) سحر أحمد ،محمد -2
الة ودالة القوى والد، األسية والدالة اللوغاريتميةالمدفوعة واألقساط المتحصلة من خالل استخدام كل من الدالة 

وكثيرة الحدود من الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. ، ن الدرجة الثانيةالخطية كثيرة الحدود م
ة جدالة للتنبؤ بصافي األقساط بعد إعادة التأمين هي دالة كثيرة الحدود من الدر  أفضلوتوصلت الدراسة إلى أن 

 الثالثة والدالة األسية للتنبؤ بصافي المبيعات بعد إعادة التأمين.
استخدم الباحث أسلوبًا احصائياً جديدًا وهو أسلوب التحليل العنقودي لتطوير  (.2010) عبدالصمد د.، أبو بكر -3

لمصري العاملة في السوق االتحليل المالي لغرض التنبؤ باألداء المالي وسالمة المراكز المالية لشركات التأمين 
 ،والذي من خالله قسمت الشركات الى مجموعتين متباينتين في االداء ،التي تزاول أعمال التأمين على الحياة

المجموعة االولى هي المجموعة ذات األداء المالي القوي )التي ال تعاني من أزمات مالية(. والمجموعة الثانية 
وذلك لغرض التنبؤ باألزمات المالية  لضعيف )التي تعاني من أزمات مالية(هي المجموعة ذات األداء المالي ا
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دخل كما انه يسمح بتحديد مجموعة الشركات التي تحتاج إلى ت ،ض لها شركات التأمين في المستقبلالتي قد تتعر 
 .لى التأمين بفحص مراكزها الماليةهيئة االشراف والرقابة ع

هذه الدراسة إلى استخدام السالسل الزمنية المقطعية في اعداد نموذج للعالقة هدفت  (.2014) لبنى ،عبدالكريم -4
بين أكثر المؤشرات المالية تأثيراً معنوياً على ربح أو خسارة شركات التأمين مؤشرًا لتقييم األداء مما يساعد شركات 

ى تدخله في التأميني في تحديد مستو كما يمثل أحد األدوات التي قد يرتكز عليها الرقيب  ،التأمين من تقييم أدائها
 توصلت الدراسة الى جملة من التوصيات: أعمال شركات التأمين بما يحقق الحفاظ على حقوق حملة الوثائق.

 تتمتع غالبية شركات التأمين محل البحث بسيولة كافية. -أ
 شركات التأمين.معدل العائد على االستثمار أقل من المعدل النمطي المتعارف عليه في غالبية  -ب
تقع نتائج الغالبية من شركات التأمين محل البحث داخل نطاق المعدل النمطي المتعارف عليه لنسبتين حقوق  -ج

من نسب  نان النسبتااذ تعد هات؛ صول وحقوق المساهمين الى المخصصات الفنيةألجمالي اإلى إالمساهمين 
 مدى كفاءة رأس المال للشركة.

 داء الماليألنموذج متعدد المتغيرات يوضح الى التوصل ألإهدفت هذه الدراسة  (.2008) يسامة حنفأ ،محمود -5
كثر ( نسبة مالية وهي النسب األ25استخدمت هذه الدراسة ) ،لشركات التأمين العاملة بسوق التأمين المصري 

داء المالي. وتوصلت الدراسة من خالل استخدام التحليل ألفي شركات التأميم المصرية التي تصف ا استخداماً 
داء المالي لشركات التأمين العاملة في سوق التأمين عن األكثر تعبيرا ً ( نسب مالية هي األ6ن )ألى إالعنقودي 

لي منخفض داء ماألى ثالث مجاميع إالمصرية. واستخدم تحليل التمايز في تصنيف شركات التأمين محل الدراسة 
 داء مالي مرتفع.أء مالي متوسط و داأو 

 الجانب النظري  -3
 مفهوم التأمين (1-3)

 اما اصطالحاً  يؤمن مأخوذة من االطمئنان الذي هو ضد الخوف. -ن التأمين في اللغة مصدر أمنأيقال 
من له مبلغا ً  لى المؤمنإن يؤدي أحدهما يسمى الُمؤمن له ويلتزم فيه المؤمن بأعقد يتم بين طرفين فيعرف التأمين )

فعة ي دأو أقسط  لخطر المسمى في العقد وذلك مقابلفي حالة وقوع حادث وتحقيق ا ،ي عوض مالي آخرأو أالمال 
 [5]لى المؤمن(.إمالية اخرى يؤديها المؤمن له 

رضية لع)تجميع للخسائر ا هنبأولجنة مصطلحات التأمين بمؤسسة الخطر والتأمين االمريكية عرفت التأمين 
المؤمنين )شركات التأمين( والذي يوافقون على تعويض المؤمن لهم عن هذه  إلىخطار ألعن طريق تحويل هذه ا

 [12]و لتقديم خدمات متعلقة بالخطر.أخرى في حالة وقوعها أو توفير مزايا مالية أالخسائر 

ن له لى المؤمإن يؤدي أعقد به يلتزم المؤمن نه )أ( من القانون المدني العراقي التأمين ب983) وعرفت المادة
في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده. وذلك ، خرآي عوض مالي أو أ او مرتباً يرادا ً إو أمن المال  و المستفيد مبلغاً أ

 .لى المؤمن(إخرى يؤديها المؤمن له أية دفعة مالية أ أو قساطأفي مقابل 

 عناصر التأمين (3-2)
 العقد المبرم بين المؤمن له وشركة التأمين. وهووثيقة التأمين  -أ

قساط وتلتزم بدفع التعويض عن الخسائر عند تحقيق وقوع الخطر ألوهو شركة التأمين التي تتلقى ا المؤمن -ب
 المؤمن ضده.
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 و المنظمة( الذي يقوم بالتعاقد مع شركات التأمين.أوهو الشخص ) المؤمن له -ج
 التي تستحق مبلغ التعويض عند تحقيق الخطر المؤمن ضده. و الجهةأ: هو الشخص المستفيد -د
حقيق لى المؤمن له في حالة تإقصى لمبلغ التعويض الذي يلتزم المؤمن بدفعه : ويمثل الحد األمبلغ التأمين -ه

 الخطر.
 : هي الفترة الزمنية التي يسري فيها عقد التأمين.مدة التأمين -و
 

 لى نوعين رئيسين:إيمكن تقسيم شركات التأمين  :نواع شركات التأمينأ( 3-(3
عدا التأمين على  نواع التأمين العامة ماأهي الشركات التي تمارس  شركة التأمين العامة )تأمين الممتلكات(: -أ

 وتشمل:األشخاص، 
 التأمين على الممتلكات ضد السرقة والحريق والفيضانات والزالزل واالنفجارات.

 التأمين الهندسي، التأمين الزراعي، تأمين المسؤولية المدنية. ،التأمين على السيارات
تأمين ال ،التقاعد(، المرض ،العجز ،: تأمينات الحياة مثل )الوفاةوتشمل التأمين الشخصي )تأمينات الحياة( -ب

 تأمين الحوادث الشخصية. ،خطار المرضأالطبي )الصحي( ضد 
 Cluster Analysisالتحليل العنقودي   (4-3)

نيف لى تصإجراءات تهدف إليتضمن مجموعة من ا ،حصائي متعدد المتغيراتإلفروع التحليل اهو فرع من 
بحيث تكون  (clusters)بطرائق معينة وترتيبها داخل عناقيد  (variables) و متغيراتأ (cases) مجموعة حاالت 
دة في خرى موجو أوتختلف عن حاالت داخل عنقود معين متجانسة فيما يتعلق بخصائص محددة  ،الحاالت المصنفة

 [9] خر.آعنقود 

 ق تكوين العناقيد ائ( طر 5-3)
التحليل العنقودي التجميعي: في هذا النوع يبدأ التحليل بعنقود واحد لكل حالة ثم يتم تجميع العناقيد المتشابهة  -1

 لى العدد المطلوب.إحتى نصل  تدريجياً 
هذا النوع من التحليل العنقودي جميع الحاالت تتجمع في عنقود واحد ثم بعد ذلك  : فيالتحليل العنقودي بالتجزئة -2

 [13]صغر.أصغر فأتصنف الحاالت في عناقيد 
 ساسية الخاصة بالتحليل العنقودي أل( المفاهيم ا6-3)

لمجموعة من الخواص  عبارة عن مجموعة من العناصر التي ترتبط مع بعضها البعض طبقاً :  Clusterالعنقود -1
 [16] كثر ما يمكن.أوالعناصر بين العناقيد مختلفة   ،كثر تجانساً وتكون هذه العناصر األ

سطها حتى بأشياء من يقصد به عنصر الدراسة ويستعمل بمعناه الواسع في تمثيل األ :The Elementالعنصر  -2
 [6].عقدهاأ 

ولى ألليها وفق طريقتين اإيمكن الوصول  ،جراء عملية العنقدةإهو الشكل الهرمي الناتج بعد  :The Treeالشجرة  -3
و أ)طريقة التجميع( يتم في كل خطوة منها ربط العناقيد والعناصر مع بعضها باالعتماد على معامل التشابه 

 على نحوع عن بعضها البعض فصل المجاميتمن خاللها  ما الطريقة الثانية )طريقة التجزئة(أ معامل المسافة.
 [10]لى نواة العنقود.إمباشر حتى الوصول 

كون همها المسافة ال تأ هي تصور للتماثل بين العناصر والتعامل معها ولها خصائص من  : Distanceالمسافة  -4
 [9]سالبة وتبادلية.
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ح سطألواح الجليد النازلة من أاطلق عليه هذا المسمى بسبب تشابهه مع  : Icicle diagramلواح الجليديةألا -5
ل وتمثل الصفوف عدد القطاعات التي تم الحصو  ،شياء التي يراد تقسيمهاألعمدة األالمنازل عند ذوبانها. تمثل ا

 .لى القمةإعليها. ويقرأ هذا الشكل من القاع 
ذه و قد ترتب هأف و اختالأعلى ما بينها من تشابه  شياء استناداً ألهو ترتيب ا : Classificationالتصنيف -6

شابه و االشياء وذلك حسب صفة التأكثر من ترتيب للعناصر أنه يمكن وضع أي أسلوب  أكثر من أشياء وفق ألا
 [10].و االختالف قيد االهتمامأ

 Measures of Similarity or Dissimilarity( قياس التشابه واالختالف  3-(7

 ن القياس المناسب للتشابه هو المسافة بينأالمشاهدات و  ق لقياس التشابه بين كل زوج منائهناك عدة طر 
ة االقليدية ن دالة المسافإوفي الواقع المسافة هي مقياس لالختالف و  ،للتشابه ن المسافة تعد مقياساً إذ ؛ إمشاهدتين

 تية:آلاللصيغة  بين متجهين تحسب وفقاً 

   1),(
1

2





n

i

ii yxyxd 

iiن إ إذ xy  [14]المسافة بينهما. تحسبالعنصران اللذان  ,

  K- Means( طريقة المتوسطات 8-3) 
من  Kوالفكرة األساسية تكمن في البحث حول ‘تتلخص هذه الطريقة بتقسيم البيانات إلى مجموعة متشابهة 
وعة من التباين لمجمذا كان إنه أمن الواضح ‘ المتوسطات التي تعتمد في عملية العنقدة للبيانات موضوع البحث

وفي التحليل العنقودي يكون الهدف قياس  ، من متوسطهان ذلك يشير إلى أنها قريبة جدا ً إالبيانات ذا قيمة صغيرة ف
 عتمديهنا تقسم البيانات إلى عناقيد لكل منها متوسط خاص بها وعليه سوف  ،التقارب في البيانات حول المتوسط

 [14]على تباين العنقود.
   Hierarchical Clustering Methodريقة التعنقد الهرمية ( ط9-3)

خرى فر فيها تختلف عن الطرق األالكل طريقة خصائص معينة تتو ، ق للتحليل العنقوديائهناك عدة طر 
 خر يعتمد طريقة التجزئة.بعضها يعتمد على طريقة التجميع واآل

نها أساسها كما أالحاالت على ستصنف ق التعنقد الهرمي ال تتطلب المعرفة المسبقة بعدد العناقيد التي ائطر 
 :قائمن هذه الطر  ،تناسب العينات الصغيرة نسبياً 

   Single Linkageطريقة الربط المنفرد   -1
العناصر يشكل  بين تشابهاً كثر ألالعنصرين ا أن تعتمد هذه الطريقة على اعتبار، قربألتسمى طريقة الجوار ا

اذ تضاف  ؛لى هذه النواة بالتسلسل وحسب درجة الشبه مع عناصر نواة العنقودإثم تضاف باقي الوحدات  ؛نواة العنقود
قرب أى ن ذلك يتم باالستناد علإوفي حالة ربط مجموعة من العناقيد مع بعضها ف ،قل وبالتدريجألثم  كثر شبهاً ألا

 [4]زواج العناصر.أو معامالت التماثل بين أالمسافات 
 Bخرى في أونقطة  Aقل مسافة بين نقطة في أنها  بأ Bو Aتعرف المسافة بين العنقودين  

  )2(,),(min),(  ByAyyydBAD jiji  
),(. و J,Iتمثل العناصر في العناقيد   j ,Iن إ إذ ji yyd ( 1هي المسافة المحسوبة في.)[6]  
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  Complete Linkageطريقة الربط الشامل   -2
ر تشكل نواة بين العناص قل تشابهاً ألبعد، تقوم هذه الطريقة على اعتبار العنصرين األتسمى طريقة الجوار ا

ن تكون أد يجب لى العنقو إفالعنصر المرشح للدخول  ،السابقةثم تعمل هذه الطريقة بطريقة معاكسة للطريقة ‘العنقود 
اصر خر من عنآكبر من المسافة بينه وبين عنصر أه وبين عنصر معين من عناصر العنقود هي المسافة بين

 [2].العنقود

 تي :على النحو آل Bوعنصر من  Aنه اكبر مسافة بين عنصر من أب Bو   Aتعرف المسافة بين العنقودين 
  )3(,),(max),(  ByAyyydBAD jiji  

    Average Linkageالربط المعدل  -3
 Bونقاط في  Aنه المسافة بين نقاط في بأ يعرف Bو Aسلوب الربط المعدل المسافة بين العنصرين أفي 

 : يوعلى النحو االت

)4(),(
1

),(
1 1


 


nA

i

nB

j

ji yyd
nAnB

BAD 

Ayiالمجموع يؤخذ لكل إذ إن  ولكلBy j   ة والمحسوبصغر ألن باعتماد المسافة ااربط العنقوديوفي كل خطوة
 [6](.1في )

 جراء التحليل العنقودي إ( خطوات 10-3)
 حساب مصفوفة المسافة ما بين العناصر. -1

ة بينهما ليتم ربط العنصرين اللذين تكون المساف، قصر المسافات بين العناصرأنبحث داخل مصفوفة المسافة عن  -2
 يشكالن نواة العنقود.ول عنصرين لكي أقصر المسافات ضمن المصفوفة لكي نختار أ

صلت في التي تأخذ بعين االعتبار التغيرات التي ح ،مصفوفة المسافة الجديدة تحسبولية ألبعد تشكيل العناقيد ا -3
 الخطوة السابقة.

ن في نهاية ان االخير االعنقود يربطن ألى إقصر المسافات أعلى  االستمرار بعملية الربط بين العناصر اعتماداً  -4
 [3]التحليل.

 الجانب التطبيقي  -4

 عينة البحث  (4-1)
المنشورة في التقرير السنوي الصادر  ،2016فرة عن واقع شركة التأمين الوطنية لعام االبيانات المتو  تاستعمل

المعلومات حول مجموعة من المتغيرات ذات العالقة  ت. وجمع(2008-2015) عن شركة التأمين الوطنية للفترة
قساط= أل: معدل التغير في صافي ا x1: تمثل السنوات.yوهي:  ( متغيراً 12وبلغ عدد المتغيرات ) ،بالواقع المالي

معدل  :x2 صافي القسط للعام السابق( / صافي االقساط للعام السابق.–)صافي القسط  للعام الحالي 
: x5 .: االستثماراتx4 المباشرة.قساط ألجمالي اإمعدل المصروفات /  :x3 قساط المباشرة.ألالربحية=الفائض/ ا

: معدل نمو محفظة x9. : اإليراداتx8. ايرادات االستثمارات :x7 : حجم االستثمارات.x6 .التعويضات المدفوعة
 نتاجية الفرد.إ: x12 خرى.أل: نسبة مساهمة الشركة في الشركات اx11. : عدد المنتسبينx10 التأمين على الحياة.

 تحليل البيانات (4-2)
ترة لى قيم معيارية بحيث تصبح جميع المتغيرات واقعه في الفإالمتغيرات  حولتالتحليل العنقودي  عمالالست

 :على النحو االتيو  (spss version 20)على البرنامج االحصائي  اعتمد( 0,1)
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 Hierarchical Clustering الطريقة الهرمية -1
( وهي مصفوفة متماثلة 1لقرابة( الموضحة في الجدول رقم )ول من النتائج يمثل مصفوفة المسافة )األالقسم ا

من هذه  ،فردطريقة الربط المن عملتاستإذ  ؛القطر الرئيس أسفلعلى القطر الرئيس مساوية للعناصر أ إذ ّأّن العناصر 
قانون  ىحساب المسافات فيما بينها وباالعتماد علبالمصفوفة يمكن تحديد التقارب بين السنوات قيد الدراسة وذلك 

درجة تقارب وتماثل بين  أكبر. ومما ُيالحظ على مصفوفة التقارب ان (1المسافة االقليدية الموضح في العالقة )
كبر درجة تباعد كانت بين عامي أما أ ،(0.546) كانت المسافة بينهما إذ ؛(2009و 2008السنوات كانت بين )

 .(7.288إذ بلغت المسافة بينهما ) ؛(2015و 2008)
إذ تتراوح المسافات من  ؛( واالعوام االخرى 2015يمكن مالحظة أَن أكبر درجة تباعد كانت بين عام ) كما

إذ تراوحت المسافة بينهما  ؛عوامأل( وبقية ا2011قل درجة تباعد كانت بين عام )أ(. بينما 7.288لى )إ( 1.070)
 (.2.664و 0.731)

 ( يمثل مصفوفة القرابة1جدول رقم )ال

 

( Agglomeration Scheduleالقسم الثاني من النتائج يمثل تشكيل العناقيد من جدول خطوات التجميع )
( التي تمثل 2( والمفردة )2008( التي تمثل عام )1المفردة ) تولى ربطألففي الخطوة ا (2الموضح في جدول رقم )

( 2011( التي تمثل )4المفردة ) ربطت(. في الخطوة الثانية 0.546كانت المسافة بينهما أقل مسافة ) إذ( 2009عام )
( 8( مع المفردة )2014( التي تمثل )7المفردة )ت ( وفي الخطوة الثالثة ربط2012( التي تمثل عام )5مع المفردة )

 ولى.أل( مع المفردة ا6و)( 3ن )االمفردتربطت ( 7و 6وفي الخطوتين ) (2015التي تمثل عام )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح خطوات التجميع2رقم ) جدولال
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ن يتكون أما إالقسم الثالث من النتائج يمثل توزيع السنوات قيد الدراسة كأعضاء في العناقيد حيث ُيالحظ 
ول أل( في العنقود ا2009و 2008عوام )أللى ثالثة عناقيد تندرج اإ. في حالة التقسيم و ثالثة عناقيدأعنقودين 

ما في حالة العنقودين أ( في العنقود الثالث. 2015و2014و2013في العنقود الثالث و)( 2012و2011و 2010و)
 ( في العنقود الثاني. 2015-2013ول والسنوات )( في العنقود األ2012- 2008تندرج السنوات )

 

 ( يمثل اعضاء العناقيد3جدول رقم )ال

 
ُيالحظ  إذ (4الموضح في الشكل رقم ) (Dendrogram)القسم الرابع من النتائج يمثل المخطط الشجري  

( في عنقود وذلك بسبب قلة المسافة بينهما )تقارب 2009و 2008لى ثالثة عناقيد تندرج السنوات )إفي حالة التقسيم 
ما العنقود الثالث فيضم أ( 2012و2011و2010والعنقود الثاني يضم ) (ات المالية للشركة في هذه الفترةالمؤشر 

( ثم تنضم لهما 2009و2008) ما في حالة العنقودين تتجمع السنواتأ. (2015و 2014و 2013)
 (.2015و2014و 2013خر يضم فقط )آلبينما العنقود ا (2012و2011و2010)

 

 ( يمثل الشكل الشجري 1شكل رقم )ال



 باستخدام التحليل العنقودي (2008-2015)ة الي لشركة التأمين الوطنية للفتر تصنيف الواقع الم 
 

 

03 

  means -k  طريقة المتوسطات  -2
 :االتيةوتوصل الباحثان الى النتائج  (spss version 20) استعمل يضاً أفي هذه الطريقة 

الذي يوضح توزيع المفردات كأعضاء  Cluster Membership)ول من النتائج في هذه الطريقة )ألالقسم ا
ول يضم ُيالحظ تجمع السنوات قيد الدراسة في ثالثة عناقيد األ ؛ إذفي العناقيد وُبعد المفردة عن مركز المجموعة

( بمسافة 2012و2011والعنقود الثاني يضم )، (2.043) الى( 1.728تراوح من )( بمسافة ت2010و2009و2008)
 .(1.559( بمسافة )2015و 2014و 2013بينما العنقود الثالث يضم ) (2.340 -1.893) تتراوح بين

 

 ( يبين توزيع المفردات كأعضاء في العناقيد بطريقة المتوسطات 4) جدول رقمال

 

طات تعرف وهذه المتوس، القسم الثاني من النتائج يبين متوسطات القيم المعيارية للمتغيرات في كل عنقود
إذ ُيبين أَن معدل الربحية واالستثمارات والتعويضات المدفوعة  ؛(5جدول رقم )المراكز المجموعات كلها الموضحة في 

يمثل السنوات  ول الذيألنتاجية الفرد في العنقود اإاالستثمارات وايرادات االستثمار وااليرادات وعدد المنتسبين و وحجم 
 و  2011وأَن العنقود الثاني الذي يمثل السنوات ) قل ما يمكن قياسًا بالسنوات االخرى.أل( هي ا2010و2009و2008)

( 2015و 2014ين العنقود الثالث الذي يمثل السنوات )قل معدل للمصروفات فقط. في حأ( يضم 2013و 2012
قل نسبة مساهمة للشركة في أقل معدل نمو محفظة التأمين على الحياة و أقساط و ألقل معدل في صافي اأيضم 

 الشركات االخرى.
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( يبين متوسطات المتغيرات في العناقيد 5جدول رقم )ال
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لثالث الذي متوسط العنقود ا نّ وُيالحظ أ ،القسم الثالث يمثل المسافات بين مراكز العناقيد النهائية المختلفة
. (3.413) ( والُبعد عن العنقود الثاني6.091إذ يبلغ الُبعد )؛ ( أبعد ما يكون عن العنقود االول2015و2014يمثل )

 .(495 .4) ول عن العنقود الثانيألبينما ُبعد العنقود ا

 ( يبين المسافات بين مراكز العناقيد6جدول رقم )ال

Distances between Final Cluster Centers 

Cluster 1 2 3 

1  4.495 6.091 

2 4.495  3.413 

3 6.091 3.413  
 

( لكل متغير من متغيرات (One-way Anovaالقسم الرابع من النتائج يمثل تحليل التباين في اتجاه واحد 
الموضحة  Fالدراسة باستعمال العناقيد لمعرفة مدى االختالف بين المتغيرات وحساب المتوسطات باالعتماد على قيمة 

بينما متوسط المربعات داخل  ،clusterمتوسط المربعات بين المجموعات في عمود  إنّ  ؛ إذ(7في الجدول رقم )
وأَن معدل التغير  F=30.355)المدفوعة له أكبر فرق )الحظ أَن متغير التعويضات المجموعات في عمود الخطأ 
 (.F=2.218إذ بلغت ) ؛بين العناقيد اختالففي صافي االقساط لها نسبة 

 ( يبين تحليل التباين7) جدول رقمال

  
لثاني ول والعنقود األعداد المفردات في كل عنقود الذي يوضح أَن العنقود اأ خير يعطي ألما القسم الخامس واأ

 .( ادناه8كما مبين في الجدول رقم ) ن.ي( بينما العنقود الثاني يضم مفردت3يضمان نفس العدد من المفردات )
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 عداد المفردات في العناقيدأ( يبين 8جدول رقم )ال
Number of Cases in each Cluster 

Cluster 

1 3.000 

2 3.000 

3 2.000 

Valid 8.000 

Missing .000 

 

 تية آلتم التوصل الى النتائج ا: االستنتاجات -5
( والعنقود الثاني 2009و2008ول يضم السنوات )أللى ثالثة مجاميع )عناقيد( إصنفت المؤشرات المالية للشركة  -1

 (.2015و2014و2013( ثم العنقود الثالث يضم )2012و2011و2010يضم )
 .ي تقارب المؤشرات الماليةأ( 2009و2008نجد أَن أقرب مسافة كانت بين )من مصفوفة القرابة )المسافة(  -2

 .(2015و2008وأكبر مسافة كانت بين عامي )
ذي ول الأل( كانت متقاربة في العنقود االمؤشرات الماليةمن خالل طريقة المتوسطات نجد أَن متغيرات الدراسة ) -3

المصرفات كانت أقل في العنقود الثاني الذي يضم عدا معدل  ،(2010و2009و2008يمثل السنوات )
( ومعدل التغير في صافي االقساط ونسبة مساهمة شركة التأمين الوطنية في الشركات 2013و2012و2010)
 .(2015و2014خرى كانت االقل في العنقود الثالث الذي يضم السنوات )ألا

ن وأَن التي لها أقل مسافة تعاني م، لى أزمة ماليةإباعتبار السنة التي لها أكبر مسافة هي التي ال تتعرض  -4
زمة مالية قياسًا أ( عانت الشركة من 2008بينما )، زمة ماليةأ( ال يوجد فيها 2015لذا فأَن سنة ) االزمة المالية.

 بالسنوات االخرى قيد الدراسة.
 زمة المالية لشركة التأمين الوطنية.ألكلما تقدمت السنوات قلت ا -5
 التوصيات  -6

 ي:يأتليها الدراسة يوصي الباحثان بما إعلى النتائج التي توصلت  بناءً 
 لى تدني المستوى المالي للشركة.إدت أضرورة االهتمام بمعالجة المؤشرات المالية التي  -1
 زيادة االهتمام بالمؤشرات المالية التي ادت الى رفع المستوى المالي للشركة. -2
 .هذه الدراسة التي لم تدخل في حيزة وتطبيقها في دراسة الواقع المالي للشركة للسنوات االخرى تحديث هذه الدراس -3
ساليب أ خرى للواقع المالي لشركات التأمين باستخدام التحليل العنقودي ومقارنة النتائج معأجراء دراسات إضرورة  -4

 خرى.  أحصائية إ
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 المصادر

"تطوير التحليل المالي باألساليب الكمية للتنبؤ باألزمات المالية في شركات  (2010) حمدأعبد  ،بو بكرأ [1] 
 ردنية.ألجامعة الزيتونة ا ،)بالتطبيق على سوق التأمين المصري( التأمين على الحياة

نفاق االستهالكي لألسرة باستخدام التحليل إل"تصنيف المحافظات السورية حسب ا (2015) طالب ،حمدأ [2]
، 37المجلد  ،جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية" سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية مجلة العنقودي"

 . 2العدد
ع لى مجاميإاستخدام التحليل العنقودي الهرمي في تصنيف  المشاهدات “  (2012) ذنون يونس ،الشكرجي  [3]

 .2العدد ،7المجلد ،سيةساألبحاث التربية اأمتجانسة مع تطبيق على دوري كرة السلة "مجلة 
مصادر الدخل الفردي  ف وتمييز المحافظات اليمنية بحسب"تصني (2012)إسماعيل فؤاد عبده  ،المخلوفي [4]

 .اليمن ،صنعاء ،جامعة ناصر ،مكتب البحوث والنشر سلوبي التحليل العنقودي والتحليل التمييزي"أباستخدام 
 .15ص ،عمان االردن ،كاديميون للنشر والتوزيعألدارة الخطر" اإ( "التأمين و 2014) كمال محمود ،جبرا [5]
"تحليل واقع التربية والتعليم باستخدام طرائق التحليل  (2011) نبأ نعيم ،سيل عبدالرزاق ومهديأرشيد.  [6]

 . 2العدد ،13المجلد ،حصائيإلالمحور ا-داريةإلمجلة القادسية للعلوم ا العنقودي"
دراسة  ،داء المالي لشركات التأمينأل"استخدام التحيل العنقودي في تقييم ا (2006) عفاف محمد ،سليمان [7]

العدد  ،جامعة بني سويف ،كلية التجارة ،مجلة الدراسات المالية والتجارية "ردنيألتطبيقية على سوق التأمين ا
 .548-627ص ،الثاني

سير فضل لتفألنموذج ازمنية المقطعية لتصميم األ"استخدام السالسل ال (2014) د. لبنى محمد فريد ،عبدالكريم [8]
ق داء شركات التأمين العامة بسو ألتقييم  مؤشراً  ،و خسارة العامأالعالقة بين مؤشرات االنذار المبكر وربح 

 .54ص ،عةالسنة الراب ،العدد الرابع ،القاهرة ،جامعة القاهرة ،مجلة التأمين والعلوم االكتوارية ،المصري" التأمين

"فاعلية استخدام التحليل العنقودي والتحليل التمييزي في التحقق من الداللة التمييزية  (2015) حمدأكنان ، علي [9]
 28-30.ص ،كلية التربية، جامعة دمشق، ماجستير طروحةأ الختبارات الذكاء والشخصية"

املي سلوبي التحليل العأاستخدام نمائية لأللفية بإلهداف ا"تحليل احصائي عن األ( 2006حمد )أفريال  ،كاظم [10] 
 .31-30ص ،حصائيةإلالمعهد العربي للتدريب والبحوث ا ،والتحليل العنقودي" بحث دبلوم عالي

مكانياته لتحقيق الطموحات المستقبلية لتطوير إداء سوق التأمين و أ"تقييم  (2007سحر صدقي احمد ) ،محمد [11]
 العدد الثامن ،جامعة القاهرة ،كلية التجارة،دارة والتأمين مجلة المحاسبة واإل ،نسبة االدخار واالستثمار"

 .580-515ص ،45 السنة ،والستون 

 .51ص ،1 المجلد ،1 الطبعة ،دار المريخ للنشر دارة الخطر والتأمين"إ"مبادئ  (2006) جورج ،ريجدا [12]
[13] Hurdle, W.and Simar (2003), "Applied Multivariate Statistical Analysis", Berlin. 

[14] Mahmoud, Osama Hanafy (2008), “A Multivariate model predicting the Efficiency 

of financial Performance Liability Egyptian Insurance Companies, Casualty 

Society. Discussion Paper Program P53-78. 

[15] Rencher A.V. (1995), "Methods of Multivariate Analysis", John Wiley & sons, 

New York. 

[16] Timm, N.H. (2002) "Applied Multivariate Analysis" Springer-Verlag, New York, 

Inc. USA.  


