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 ملخص 

 

    بلغ حجم  األقساط المكتتبة في سوق التأمين خالل النصف األول منن ذن ا النعنا

% وكان نمو السوق بدافع من  خطوط النتنأمنينن املن امنينة 51مليار ريال  بنمو  0.91

 بشكل رئيسي9

  71% من إجمالي األقساط المكتتبة، بينما التأمين العا  20مَثل التأمين الصحي         ،%

 % فقط من إجمالي األقساط المكتتبة9 5و تأمين الحماية واالدخار مَثل 

   نمو أنشطة التمويل العقاري من شأنها أن تساذم في نمنو أمنمنال النتنأمنينن منلن

 الممتلكات والحوادث والمسئوليات9

 51  نننينت شنركنة  00شركة  حققت أرباح  خالل النصف األول من  ذ ا العا  بنينننمنا م 

 بخسائر  متفاوتة 9

   من حجم األقساط المكتتبة ومشر شنركنات تنتنراوح 20تستحوذ ثالث شركات مل %

 51% منن السنوق، و.5% يمِثل مجنمنومنهنا 2% إل  5حصصهم السوقية ما بين 

 % من حجم السوق519شركة تحوز مجتمعة مل  

 

 

 يلخص ذ ا التقرير أداء قطاع التأمين في السوق المالية السعودية 

9 ويقيس أداء المؤشرات الخاصة بأداء جميع  5102للنصف األول من 

 شركات القطاع باستثناء شركة وقاية * 9 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر:
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 امدارة العامة:
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 9 5102* لم تنشر قوائمها المالية للربع الثاني 
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 نظرة مل  قطاع التأمين
% 51العا  بن  ا الي ال سوق التأمين في المملكة العربية السعودية أحد أكبر وأسرع األسواق نموًا في المنطقة ، حيث سَجل نموًا خالل النصف األول من ذ

 مليار ريال 9  .169ال   5102مليار ريال خالل الفترة ، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التأمين بنهاية  0.91ليصل حجم األقساط المكتتبة ال  

تحول في األداء الفني بشكل ايجابي حيث تحسنت نسبة المطالبات ونسبة المصروفات من العا  السابق، وانعكس ذلك  5107شهد القطاع خالل العا   

والتي فرضت مل  شركات التأمين تع ي   5101مليون ريال خالل العا  ، وأت  ذ ا األداء بعد التغييرات التنظيمية في  801مل  تحقيق القطاع لربحية بلغت 

 االحتياطيات الفنية وتطبيق كافة المعايير االكتوارية 9

شركة *، تمارس مل  األقل نشاطًا واحدًا من  11، بلغ مدد شركات التأمين وإمادة التأمين العاملة في السوق السعودية 5102بنهاية النصف األول من 

ي: المركبات ة ذانشطة التأمين الرئيسية الثالث و ذي التأمين العا  والتأمين الطبي وتأمين الحماية واالدخار، و يشمل التأمين العا  سبعة أنشطة فرمي

 والبحري والطيران والطاقة والهندسي والتأمين مل  الحوادث والمسئوليات، والتأمين مل  الممتلكات والحريق9 

التي تتعرض لها ر ونظًرا لطبيعة قطاع التأمين فإن العوامل الدافعة لنمو أنشطة التأمين المختلفة تختلف باختالف نضج األسواق ، كما تختلف أيضًا المخاط 

م من أن نمو لرغشركات التأمين باختالف مخاطر فروع التأمين التي تعمل بها ، يؤثر في ذلك درجة المنافسة ومعدالت النمو المؤثرة مل  موامل السوق9 وبا

إال أن سريان بعض القوانين واألنظمة قد يحِف  نمو أنشطة تأمين  -% من السوق1.الصحي والمركبات يمثل —السوق مدفوع بنمو خطوط التأمين امل امية

 أخرى 9ل ا فأن بعض العوامل قد تؤثر مل  فرع من أنشطة التأمين والبعض اآلخر قد ينعكس مل  القطاع بشكل كامل 9أذم ذ ه العوامل ذي :

  ( يعتبر مجلس الضمان الصحي The Council Of Cooperative Health Insurance  المحرك األساسي ل يادة الطلب مل  التأمين الصحي، حيث بدأ )

بإل امية التأمين الصحي امل امي مل  العاملين الغير سعوديين في القطاع الخاص9 وفي نهاية العا  الماضي أصدر قراره بإل امية  5116بنهاية العا  

من  ولتوفير التأمين الصحي لكافة أسر المقيمين العاملين في القطاع الخاص، وساذم ذلك ب يادة الطلب مل  خدمات التأمين الصحي خالل النصف األ

%9 ونتوقع أن يتسارع ذ ا النمو لباقي العا  بدفع إضافي من تخطيط مجلس الضمان الصحي لتغطية الموظفين السعوديين 52ذ ا العا  بنحو 

% فقط حاصلين مل  تغطية 28مليون مواطن منهم  292العاملين في القطاع الخاص مع مائالتهم بالتأمين الصحي ، حيث يبلغ تعدادذم قريًبا من 

 9  5102تأمينية ، وأيضًا من المتوقع تطبيق ال امية التأمين الصحي مل  ال ائرين للمملكة لغير الحج والعمرة ابتداء من الربع الرابع من 

 مين لتأمن المتوقع أن يؤدي نمو أنشطة البناء والمساكن المدفومة بالتمويل العقاري أو بأنظمة الرذن العقاري ال  زيادة الطلب مل  أنواع من ا

 كالتأمين مل  الممتلكات والحوادث أو التأمين مل  الحياة 9

 هاية بن ساذمت أسعار الفائدة المتدنية في انخفاض العائد مل  استثمارات القطاع مند مستويات منخفضة، ومع توقع رفع أسعار الفائدة مل  الدوالر

 ذ ا العا  فإن منحن  العائد مل  استثمارات القطاع من المتوقع أن يرتفع بشكل طفيف 9

 جاهنعتقد بأن فرص النمو الكامنة في سوق التأمين السعودي ستحف  شركات التأمين الخليجية ال  البحث من موطئ قد  في السوق ، خصوًصا مع ات 

 أسواق المنطقة للتكامل في ما بينها 9

 

 5102الحصص السوقية ألنشطة التأمين للنصف األول 
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 * تم إيقاف شركتي سند ووقاية من التداول 
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 نظرة مل  قطاع التأمين
% من النصف األول من العا  الماضي لتصل األقساط 51خالل النصف األول من ذ ا العا  ، ارتفع حجم سوق التأمين في المملكة العربية السعودية بنحو 

مليار للنصف المماثل من العا  الماضي9 وجاء ذ ا النمو بدفع من تسارع نمو أقساط  0291مليار ريال مقارنة بن  0.91المكتتبة في جميع فروع التأمين إل  

% خالل نفس الفترة ، حيث بلغت أقساط التأمين الصحي خالل النصف األول 18بنحو  —أحد أفرع التأمين العا  -% وتأمين المركبات52التأمين الصحي بنحو 

مليار لنفس  790مليار ريال مقارنة بن  296مليار للفترة المقابلة من العا  الماضي ، وبلغت نأقساط تأمين المركبات  198مليار ريال مقارنة بن  98.من ذ ا العا  

مليار  .% خالل نفس الفترة لتصل إل  57الفترة من العا  الماضي 9 وساذم تسارع نمو أقساط تأمين المركبات في نمو اجمالي أقساط التأمين العا  بنحو 

مليون  761مليون ريال مقارنة بن  726% لتبلغ 5مليار ريال ) تشمل أقساط تأمين المركبات( ، و انخفضت أقساط تأمين الحماية واالدخار بن 191ريال مقارنة بن 

 9 5107للنصف المماثل من العا  

% 51و  5107% في ما  11% خالل النصف األول من ذ ا العا  مقارنة بنموذا 18جاء نمو أممال التأمين بدفع من تسارع نمو أقساط تأمين المركبات بن  

% من 5.90نقطة أساس لتبلغ  101في النصف األول من العا  الماضي ، مما رفع من حصة التأمين مل  المركبات ال  اجمالي أقساط التأمين بنحو 

% للنصف األول من العا  الماضي ، وساذم نمو التأمين مل  المركبات في ارتفاع حصة التأمين العا  بشكل 56إجمالي ٌاقساط التأمين المكتتبة مقارنة بن 

 20% خالل نفس الفترة 9 كما ارتفعت أيًضا حصة أقساط التأمين الصحي بن 76980نقطة أساس لتبلغ  07طفيف من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنحو 

% 5916نقطة أساس لتصل إل   62% من إجمالي ٌاقساط التأمين المكتتبة، بينما انخفضت حصة تأمين الحماية واالدخار بنحو 21981نقطة أساس لتصل إل  

 من إجمالي األقساط المكتتبة خالل الفترة 9

مليار ريال بنهاية النصف األول من  .029% من نفس الفترة من العا  الماضي لتصل إل  5.92أَما صافي أقساط التأمين المكتتب بها، فقد ارتفعت بنحو 

% من النصف المماثل من العا  الماضي ، ونمو .5ذ ا العا ، جاء ذ ا االرتفاع بدفع من نمو صافي أقساط التأمين المكتتب بها في فرع التأمين الصحي بن 

% من النصف المماثل ، مما ساذم في ارتفاع صافي أقساط التأمين العا  المكتتبة 16صافي أقساط التأمين المكتتب بها في فرع التأمين مل  المركبات بن 

 % خالل نفس الفترة079% من نفس الفترة ، بينما تراجعت صافي أقساط التأمين المكتتب بها للحماية واالدخار بن 11بنحو 

% لنفس الفترة من العا  .1895% مقابل 85901نقطة أساس في النصف األول من ذ ا العا  ليصل إل   188وارتفع معدل االحتفاظ لقطاع التأمين بن

 .15بنحو  صحيالماضي9 ويعود ذلك إل  ارتفاع معدل االحتفاظ في التأمين الصحي والتأمين العا  خالل الفترة، حيث ارتفع معدل االحتفاظ في التأمين ال

نقطة أساس ليصل  781% للنصف المماثل من العا  الماضي، وارتفع أيضآ معدل االحتفاظ للتأمين العا  بنحو 1906.% مقارنة بن 6972.نقطة أساس ليبلغ 

% للنصف المماثل من العا  الماضي ، أفرع التأمين األخرى بلغ فيها معدل االحتفاظ بنهاية النصف األول من ذ ا العا  كالتالي 659.1% مقابل 61911إل  

 % 9 11928% ، الحوادث و المسئوليات العامة وأخرى 07975% ، الممتلكات 51970% ، الهندسي 16986% ، البحري 1905.: المركبات 

% من 52%، حيث بلغ نموذا في النصف األول من ذ ا العا  56البالغ  5107صافي أقساط التأمين المكتسبة تباطأت بشكل طفيف من معدل نموذا في 

مليار للنصف المماثل من العا  الماضي، ومل  مستوى فروع التأمين نَمت للتأمين  0195مليار ريال مقارنة بن  0598نفس الفترة من العا  الماضي لتبلغ 

% لتبلغ 06مليار ريال ، بينما انخفضت لتأمين الحماية واالدخار بنحو  798% لتصل إل  .5مليار ريال ، ونَمت للتأمين العا  بن 198% لتصل إل  52الصحي بن 

مليار ريال ،  .019% من النصف المماثل من العا  الماضي ليصل إل   08مليون ريال 9 من جانب آخر ارتفع اجمالي المطالبات المدفومة لحملة الوثائق بن  511

مليار  892مليار ريال مقارنة بن  0192% من النصف المماثل من العا  الماضي ليصل إل  57بينما ارتفع صافي المطالبات المتكبدة مل  شركات التأمين بن

% لكل 52ن لنفس الفترة من العا  الماضي، وكان النمو في صافي المطالبات المتكبدة مدفومًا بنمو مطالبات التأمين الصحي والتأمين مل  المركبات ب

 منهما9 

إجمالي األقساط  
صافي األقساط   المكتتبة 

صافي األقساط   المكتتبة 
صافي المطالبات   المكتسبة 

     المتكبدة 

 الحصة السوقية  معدل الخسارة  معدل االحتفاظ   مليون ريال  مليون ريال  مليون ريال  مليون ريال 

 H1 نشاط التأمين
2014 

H1 
 H1 النمو 2015

2014 
H1 

 H1 النمو 2015
2014 

H1 
 H1 النمو 2015

2014 
H1 

 H1 النمو 2015
2014 

H1 
2015 

H1 
2014 

H1 
2015 

H1 
2014 

H1 
2015 

% 52  8851.  18887 الصحي  18171  .8717  5. %  68512  18117  52 %  28078  68756  52 %  .1 %  .6 %  81 %  81 %  21%  20%  

% 18  28657  78115 السيارات  18878  28511  16 %  18077  78018  10 %  58.08  18660  52 %  .2 %  .1 %  .1 %  8. %  56%  5.%  

%(6)  501  515 البحري  85  81  (1)%  6.  11  6 %  16  5.  (55)%  16 %  11 %  25 %  1. %  0%  0%  

%(7)  .17  165 الهندسي  82  85  (7)%  67  26  (01)%  26  51  (25)%  57 %  51 %  86 %  71 %  5%  5%  

% 1  08710  08117 الممتلكات  57.  505  (02)%  082  061  (05)%  05.  81  (16)%  08 %  07 %  11 %  20 %  .%  8%  

% .  08181  08511 المسؤوليات  118  250  27 %  516  160  21 %  18  018  18 %  51 %  18 %  11 %  11 %  8%  1%  

% 57  8178.  .1811 التأمين العا   78611  68015  11 %  186.8  78165  5. %  18508  18.18  50 %  61 %  68 %  81 %  85 %  71%  71%  

الحماية 
%(5)  726  761 واالدخار  101  517  (07)%  585  511  (06)%  005  071  52 %  - - 71 %  2. %  1%  5%  

% ,9  026,94  066551 اإلجمالي  096951  066551  ,1 %  016056  09644,  96 %  56744  016747  97 %  45 %  59 %  5, %  59 %  011%  011%  
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 التحليل المالي
% من النصف األول من العا  الماضي ، وارتفعت نسبة االحتنفناظ امجنمنالنينة لنلنقنطناع  51، ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة بن 5102خالل النصف األول من 

% للنصف األول من العا  الماضي، ساذم في ارتفاع ذ ا المعدل ارتفاع نسبة االحتفاظ للتأمين الصحي و التأمين العا  مقارنة .1895% مقابل 85901إل  

ننقنطنة  781% وللتأمين العنا  بنننحنو 6972.نقطة أساس ليصل إل   .15بنفس الفترة من العا  الماضي، حيث ارتفع معدل االحتفاظ للتأمين الصحي بنحو 

 %9  61911أساس ليصل إل  

% لنلنننصنف النمنمناثنل منن 81951% مقارنة بنن 80987نقطة أساس لتصل إل   .01وانخفضت نسبة المطالبات للقطاع بنهاية النصف األول من ذ ا العا  بن 

األخنر ننب العا  الماضي9 ويرجع ذ ا االنخفاض في نسبة المطالبات إل  نمو األقساط المكتسبة بوتيرة أسرع من صافي المطالبات المنتنكنبندة9 ومنلن  النجنا

 % في النصف األول من ذ ا العا 519889% في النصف األول من العا  الماضي إل  50968واصلت نسبة المصروفات انخفاضها من 

% للنصف األول منن النعنا  010917% بنهاية النصف األول مقارنة بن 9.7..ذ ا االنخفاض في النسبتين أدى إل  التحسن في النسبة المجمعة لتصل إل  

نصف األول ال الماضي، مما يعن  أن القطاع تمكن من تسجيل ربحية من ممليات التأمين التشغيلية9 أحد األسباب الرئيسة ل لك ذو تراجع معدل الخسائر في

 % 809879نقطة أساس من النصف المماثل من العا  الماضي ليصل إل   .01بن 

مليون في النننصنف النمنمناثنل منن النعنا  النمناضني،       021مليون ريال مقارنة بن  512بلغت األرباح المجمعة لشركات التأمين في النصف األول من ذ ا العا  

 شركة بخسائر متفاوتة9 00شركة أرباح خالل النصف األول من ذ ا العا  بينما منيت  51حيث حققت 

% مل  التوالي مقارنة بنفس الفترة من 61% و51مل  صعيد موجودات ممليات التأمين، نمت االستثمارات والنقد لدى البنوك خالل النصف األول بمعدل 

% من إجمنالني أصنول منمنلنينات 71مليار ريال، وتستحوذ مجتمعة مل   692مليار ريال والنقد لدى البنوك  .العا  السابق لتبلغ االستثمارات المجمعة للقطاع 

% من إجمالي أصول مملنينات  55مليار ريال تمثل  892% لتصل إل  9592 وارتفعت ال مم المدينة بن 5107% في النصف األول من ما  16التأمين مقارنة بن 

 % مقارنة بنفس الفترة من العا  الماضي0.9% في الفترة المقابلة 9 و نمت موجودات ممليات التأمين بن 56التأمين مقارنة بن 

منلنينار رينال  .59% لنينصنل إلن  12مليار ريال وارتفع النقد لدى البننوك بنن  892% لتصل إل  .بالنسبة لموجودات المساذمين، فقد ارتفعت االستثمارات بن 

% للنصف المماثل من العا   82% في النصف األول مقارنة بن 85وانخفضت نسبة االستثمارات والنقد لدى البنوك من إجمالي موجودات المساذمين إل  

% منقنارننة 0.90% من النصف المماثل من العا  الماضي9 وتسارع نمو إجمالي الموجودات للقطاع ليصل إل  .0الماضي9 ونمت موجودات المساذمين بن 

 51079% خالل ما  0597بنموه بن 

% ومنطنلنوبنات 11مليار ريال بنهاية النصف األول، مثلت المطلوبات الخاصة بعمليات التأمين  1897% ليبلغ .0وارتفع مجموع المطلوبات لشركات التأمين بن 

 % من مجموع المطلوبات9 51وحقوق المساذمين 

منلنينار  1897% من مجموع المطلوبات الخاصة بعمليات التأمين والتي بنلنغنت 87مليار ريال ممثلة  1595% لتصل إل  50وارتفعت االحتياطيات الفنية بنسبة 

 51029مليار ريال بنهاية النصف األول من  0198% لتصل إل  0.92ريال9 ومل  الجانب اآلخر نمت مطلوبات وحقوق المساذمين بن 

 

 5102معدل الخسارة حسب أنشطة التأمين للنصف األول 

82.7% 
89.1% 

38.9% 
47.4% 51.1% 

29.9% 

82.1% 

59.2% 

المسؤوليات  الممتلكات الهندسي البحري المركبات الصحي

 واألخرى

 الحماية واالدخار التأمين العا 
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 ذيكل السوق
يتسم قطاع التأمين في السوق السعودية بدرجة مالينة منن النتنركن  حنينث تسنتنحنوذ ثنالث 

% من حجم السوق ، حيث بلغت الحصة السوقية لشركات بوبا والتعاوننينة 20شركات مل  

% مل  التوالي كما في ننهناينة النننصنف األول منن ذن ا 07% و 01% و 51وميد جلف ، 

نقطة أساس بيننمنا اننخنفنضنت حصنة النتنعناوننينة  568العا  9 حيث ارتفعت حصة بوبا بنحو 

 نقطة أساس للثانية 9  511نقطة أساس لألول  و  086وميدجلف بن 

% منن .5% استحوذوا مجتنمنعنينن منلن  2% و 5مشر شركات تراوحت حصصهم ما بين  

% حصلوا مجتنمنعنينن منلن  5حجم السوق 9 ومشرين شركة بلغت حصة كل منهم أقل من 

 %من حجم السوق 51

 

شركة مؤذلنة منن منجنلنس الضنمنان الصنحني تنمنارس  58مل  مستوى أنشطة التأمين ، 

شنركنات تنمنارس  01شركة تمارس نشاط التنأمنينن النعنا  ، و .5نشاط التأمين الصحي ، و

 نشاط تأمين الحماية واالدخار 9 

 

 

 

 

الحصص السوقية 

 لشركات التأمين

النصف األول 

5107 

النصف األول 

5102 

%01981 بوبا العربية  51922%  

%089.8 التعاونية  01905%  

%02982 ميدغلف للتأمين  0191.%  

%1968 مالذ للتأمين  2918%  

%1915 تكافل الراجحي  192.%  

%5911 سايكو  1951%  

%1908 التعاونية -اكسا  190.%  

%1910 المتحدة للتأمين  1907%  

%5921 أليان  إس إف  5955%  

%5961 االتحاد التجاري  5901%  

%5958 والء للتأمين  5912%  

%1980 الصقر للتأمين  5911%  

%0981 الدرع العربي  5910%  

%.597 اممادة السعودية  091.%  

%1987 أسيج  0910%  

%0921 الوطنية  0968%  

%0916 التأمين العربية  097.%  

%1911 السعودية الهندية  091.%  

%0960 الخليجية العامة  0951%  

%0960 أمانة للتأمين  0908%  

%0906 سالمة  0901%  

%0917 بروج للتأمين  0900%  

%19.2 العالمية  0916%  

%1978 سوليدرتي تكافل  1981%  

%19.2 ايس  1982%  

%0976 إتحاد الخليج  1918%  

%19.5 األذلية  1912%  

%1985 األذلي للتكافل  1911%  

%1916 امنماء طوكيو    1961%  

%1962 ساب تكافل  1922%  

%1910 العربي للتأمين  1951%  

%1906 مناية  190.%  

%1911 ج يرة تكافل  1901%  

%1911 سند  1911%  

 الحصص السوقية لشركات التأمين

17.9%
19.0%

15.9%

3.7% 3.3% 2.7% 3.2% 3.7%
2.6%

28.2%

20.5%

17.1%

13.8%

5.4%

3.6% 3.2% 3.2% 3.1%
2.2%

27.8%

ونية بوبا العربية ونية -اكسا سايكو تكافل الراجحي مالذ للتأمين ميدغلف للتأمين التعا  باقي الشركات أليان  إس إف المتحدة للتأمين التعا

H1 2014 H1 2015
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 ذيكل السوق

 التأمين الصحي

% خالل النصف األول لتصل إل  52في قطاع التأمين الصحي، نَمت األقساط المكتتبة بن 

مليار ريال، بيننمنا  92.% لتصل إل  .5مليار ريال، وبلغ نمو صافي األقساط المكتتبة  98.

 191% من نفس الفترة من العا  السابنق لنتنبنلنغ 52ارتفعت صافي األقساط المكتسبة بن 

 مليار ريال 9 

وأدى نمو صافي األقساط المكتتبة بأمل  من نمو األقساط المكتتبنة إلن  ارتنفناع نسنبنة 

% بنننهناينة النننصنف 1906.% منقنارننة بنن 6972.االحتفاظ في التأمين الصحي ليصل إل  

% لنتنصنل إلن  952 بينما بلغ نمو صافي المطالبات المتكبدة للتأمين الصحي 5107األول 

مليار ريال، ذلك أدى النخفاض طفيف لمعدل الخسائر لنفنرع النتنأمنينن الصنحني لنينبنلنغ  697

 % للنصف األول من العا  الماضي9 85962% مقارنة بن 859.6

% من حجم 81شركة تمارس أممال التأمين الصحي ، استحوذت ثالث شركات مل   58من 

شنركنة  06% من حجم السنوق، و07سوق التأمين الصحي، بينما حازت سبع شركات مل  

 % لكل شركة09% المتبقية من السوق بحصص أقل من 6تقاسمت 

نقطة أسناس  7.0أكبر تغير في الحصص السوقية خالل الفترة كان ارتفاع حصة بوبا بنحو  

 نقطة أساس مل  التوالي 9 577و  101وانخفاض حصة التعاونية وميدجلف بن

الحصص السوقية 

 لقطاع التأمين الصحي

النصف األول 

5107 

النصف األول 

5102 

%12920 بوبا العربية  71975%  

%55981 التعاونية  0.911%  

%509.8 ميدغلف للتأمين  0.921%  

%1910 الصقر للتأمين  1908%  

%5905 سايكو  5920%  

%5958 التعاونية -اكسا  09.8%  

%0901 أمانة للتأمين  09.7%  

%0961 الدرع العربي  0921%  

%0965 تكافل الراجحي  0971%  

%19.1 أسيج  0908%  

%1918 السعودية الهندية  1986%  

%1952 التأمين العربية  1918%  

%.197 مالذ للتأمين  1961%  

%1901 سوليدرتي تكافل  1967%  

%.196 الخليجية العامة  1961%  

%1925 أليان  إس إف  1922%  

%0951 المتحدة للتأمين  197.%  

%1956 مناية  1911%  

%1980 األذلية  1915%  

%1915 والء للتأمين  1910%  

%1918 بروج للتأمين  1956%  

%0952 االتحاد التجاري  1951%  

%1958 سالمة  1950%  

%0905 إتحاد الخليج  1908%  

%1911 العربي للتأمين  1900%  

%1917 العالمية  1917%  

 الحصص السوقية لقطاع التأمين الصحي 

 النمو  5102النصف األول  5107النصف األول  التأمين الصحي )مليون ريال(

% 52  8851.  18887 إجمالي األقساط المكتتبة  

% .5  8717.  18171 صافي األقساط المكتتبة  

% 52  18117  68512 صافي األقساط المكتسبة  

% 52  68756  28078 صافي المطالبات المتكبدة  

% 1901. نسبة االحتفاظ  .6972 %   

% 859.6 نسبة المطالبات  85962 %   

35.5%

22.8% 22.0%

0.7%
2.1% 2.3%

1.1% 1.6% 1.6%

10.2%

40.4%

19.7% 19.5%

3.2% 2.5% 2.0% 1.9% 1.5% 1.4%

7.8%

ونية بوبا العربية ونية -اكسا سايكو الصقر للتأمين ميدغلف للتأمين التعا  باقي الشركات تكافل الراجحي الدرع العربي أمانة للتأمين التعا

H1 2014 H1 2015
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 التأمين العا 

بنهاية النصف األول من ذ ا العا ، بلغ نمو إجمالي األقساط المكتتبة للتأمين العا  

مليار  690% لتبلغ 11مليار ريال، وبلغ نمو صافي األقساط المكتتبة  90.% لتصل إل  57

% من نفس الفترة من العا  السابق .5ريال، بينما ارتفع صافي األقساط المكتسبة بنحو 

مليار ريال 9 وأدى نمو صافي األقساط المكتتبة بأمل  من نمو إجمالي  798لتصل إل  

% 61911األقساط المكتتبة إل  ارتفاع نسبة االحتفاظ في التأمين العا  ليصل إل  

9 وبلغ نمو صافي المطالبات 5107% بنهاية النصف األول من العا  659.1مقارنة بن 

مليار ريال، ساذم ذلك في انخفاض معدل  .19% لتصل إل  50المتكبدة للتأمين العا  

% في النصف 81% مقارنة بن 85916نقطة أساس ليبلغ  7.7الخسائر للتأمين العا  بنحو 

 51079األول 

% من حجم سوق 71شركات مل   2شركة تمارس أممال التأمين العا  ،استحوذت  11من 

% 8شركات تقاسمت  .% من السوق، و72شركة مل   02التأمين العا  ، بينما حازت 

 المتبقية من السوق9

نقطة  175أكبر تغير حدث في الحصص السوقية كان ارتفاع حصة مالذ للتأمين بنحو  

 نقطة أساس 9 511أساس وانخفاض حصة ميدغلف بننحو 

 

 الحصص السوقية 

 لقطاع التأمين العا 

النصف األول 

5107 

النصف األول 

5102 

%06912 التعاونية  02901%  

%1912 مالذ للتأمين  01911%  

%01951 ميدغلف للتأمين  8957%  

%6928 المتحدة للتأمين  6908%  

%2917 تكافل الراجحي  6905%  

%7901 التعاونية -اكسا  7976%  

%.795 االتحاد التجاري  795.%  

%.197 سايكو  7901%  

%7921 والء للتأمين  7912%  

%7911 اممادة السعودية  1921%  

%1912 الوطنية  191.%  

%1921 أليان  إس إف  1916%  

%5901 الدرع العربي  5966%  

%1981 أسيج  5918%  

%.197 التأمين العربية  5917%  

%.590 سالمة  5958%  

%5911 العالمية  5951%  

%5917 بروج للتأمين  5918%  

%1980 السعودية الهندية  5911%  

%5910 الخليجية العامة  5915%  

%5911 ايس  0980%  

%09.5 إتحاد الخليج  0976%  

%.091 األذلية  0956%  

%1966 امنماء طوكيو    0957%  

%.198 سوليدرتي تكافل  0906%  

%19.8 الصقر للتأمين  1988%  

%5956 أمانة للتأمين  1971%  

%1910 العربي للتأمين  1917%  

%0908 سند  1910%  

 الحصص السوقية لقطاع التأمين العام

 النمو  5102النصف األول  5107النصف األول  التأمين العا  )مليون ريال(

%57  817196.  1811.91 إجمالي األقساط المكتتبة  

%11  6801591  7861591 صافي األقساط المكتتبة  

%.5  7816591  186.897 صافي األقساط المكتسبة  

%50  18.1198  1850196 صافي المطالبات المتكبدة  

%659.1 نسبة االحتفاظ  61911%   

%81911 نسبة المطالبات  85916%   

16.0%

7.3%

10.3%

6.6%
5.3%

4.1% 4.3% 3.5%
4.5%

38.0%

15.2%

10.8%

8.2%

6.2% 6.1%
4.5% 4.3% 4.2% 4.1%

36.5%

ونية ونية -اكسا تكافل الراجحي المتحدة للتأمين ميدغلف للتأمين مالذ للتأمين التعا  باقي الشركات والء للتأمين سايكو االتحاد التجاري التعا
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 تأمين الحماية واالدخار

بنهاية النصف األول من ذ ا العا ، انخفض إجمالي األقساط المكتتبة لتأمين الحماية 

% 07مليون ريال، وانخفض صافي األقساط المكتتبة بن  726% لتصل إل  5واالدخار بن 

مليون ريال بانخفاض  511مليون ريال، بينما بلغ صافي األقساط المكتسبة  517لتبلغ 

 % من نفس الفترة من العا  السابق9 06

مليون  071% لتصل إل  52بلغ نمو صافي المطالبات المتكبدة لتأمين الحماية واالدخار 

% 71% مقارنة بن .2ريال، ذلك أدى الرتفاع معدل الخسائر لنشاط الحماية واالدخار ليبلغ 

 51079في النصف األول من 

شركات في القطاع، تستحوذ ثالث شركات منها  01يشغل سوق تأمين الحماية واالدخار 

% المتبقية من السوق9 أكبر 57% من حجم السوق و ست شركات تتقاسم الن 16مل  

نقطة أساس  117تغير حدث في الحصص السوقية كان ارتفاع حصة األذلي للتكافل بنحو 

 % 119809من نفس الفترة من العا  الماضي لتصل حصتها من سوق الحماية واالدخار 

الحصص السوقية لقطاع 

 تأمين الحماية واالدخار

النصف األول 

5107 

النصف األول 

5102 

%51911 األذلي للتكافل  11980%  

%.5096 ساب تكافل  51902%  

%55918 أليان  إس إف  50981%  

%06905 اممادة السعودية  697.%  

%0917 ج يرة تكافل  7972%  

%.191 التعاونية -اكسا  7907%  

%2911 الوطنية  1982%  

%1911 العربي للتأمين  595.%  

%0985 امنماء طوكيو    5950%  

%1910 تكافل الراجحي  1918%  

 الحصص السوقية لقطاع تأمين الحماية واالدخار

 النمو  5102النصف األول  5107النصف األول  تأمين الحماية واالدخار )مليون ريال(

%(5)  72691  .7669 إجمالي األقساط المكتتبة  

%(07)  51791  10191 صافي األقساط المكتتبة  

%(06)  51190  58092 صافي األقساط المكتسبة  

% 52  07195  00098 صافي المطالبات المتكبدة  

%1.915 نسبة المطالبات  2.902%   

27.1% 

21.7% 22.1% 

16.1% 

1.0% 

3.8% 
5.1% 

0.0% 

1.8% 
0.3% 

30.81%

23.1% 
21.8% 

6.5% 

4.4% 4.1% 3.8% 
2.3% 2.2% 

0.8% 

ة تكافل اممادة السعودية أليان  إس إف ساب تكافل األذلي للتكافل ونية -اكسا ج ير  تكافل الراجحي امنماء طوكيو   العربي للتأمين الوطنية التعا

H1 2014 H1 2015
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 نسبة التركي  في المحفظة التأمينية ألنشطة التأمين المختلفة 
، ويعطي ذلك اشارة نحو 5102يعكس الجدول التالي نسبة التركي  في محفظة التأمين لشركات القطاع نحو فروع التأمين المختلفة كما في نهاية الربع الثاني 

 حساسية التغير لكل شركة في نمو أممال فروع التأمين المختلفة9 الجدول التالي يبين نسبة تركي  كل نشاط تأميني في محفظة كل شركة :

% من محفظتي أمانة والصقر ، وفي قطاع المركبات أمل  تركي  لندي 81% من محفظتي بوبا ومناية بينما أكثر من 011يالحظ أن فرع التأمين الصحي يمثل  

 %9 011% ، وفي قطاع الحماية واالدخار أمل  تركي  لدى شركات الج يرة واألذلي تكافل وساب تكافل بن 82% ثم سالمة بن 86شركة مالذ بن 

حوادث  ممتلكات  ذندسي بحري مركبات صحي نشاط التأمين
 المجموع حماية وادخار ومسؤوليات

 التأمين الصحي

%011 بوبا العربية        011%  

%011 مناية        011%  

%81 أمانة للتأمين  07%  1%  0%  0%  1%   011%  

%81 الصقر للتأمين  01%    7%  1%   011%  

%15 ميدغلف للتأمين  01%     00%   011%  

%.2 التعاونية  08%    50%  1%   011%  

         

                 تأمين المركبات

%6 مالذ للتأمين  86%   0%  7%  1%   011%  

%. سالمة  82%     6%   011%  

%2 االتحاد التجاري  11%     57%   011%  

%05 بروج للتأمين  11%  7%   8%  6%   011%  

%51 تكافل الراجحي  6.%     01%  0%  011%  

%55 األذلية  67%   2%   .%   011%  

%8 والء للتأمين  61%   07%  8%  8%   011%  

%8 المتحدة للتأمين  60%     10%   011%  

%15 السعودية الهندية  2.%     .%   011%  

%12 أسيج  28%     1%   011%  

%5 العالمية  21%  8%  1%  51%  01%   011%  

         

                 حماية وادخار

%011       ج يرة تكافل  011%  

%011       األذلي للتكافل  011%  

%011       ساب تكافل  011%  

         

                متعددة القطامات وأخرى

%51 العربي للتأمين   0%  76%  6%  6%  51%  011%  

%05 أليان  إس إف  51%   01%  55%  01%  51%  011%  

%18 الدرع العربي  70%    01%  8%   011%  

%71  سند  1%  61%     011%  

%.1 سايكو  51%  1%  7%  50%  2%   011%  

%05 إتحاد الخليج  18%  01%  5%  2%  52%   011%  

%51 التأمين العربية  77%  6%  8%  1%  8%   011%  

%6  اممادة السعودية  00%  07%  58%  11%  .%  011%  

%10  ايس   8%  1.%  50%   011%  

%15 التعاونية -اكسا  7.%  2%  7%  2%  1%  1%  011%  

%52 الخليجية العامة  1.%  01%  6%  07%  6%   011%  

%18 سوليدرتي تكافل  72%   1%  5%  05%   011%  

%71  الوطنية  1%  01%  50%  07%  2%  011%  

%71  امنماء طوكيو    00%  7%  51%  1%  8%  011%  
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 المؤشرات المالية

 

 

 الشركة

األسهم المصدرة 

 )مليون سهم(

األسهم الحرة 

 )مليون سهم(

 صافي الدخل 

شهر بنهاية  05آلخر 

 5102يونيو 

 )مليون ريال(

 صافي الدخل

للنصف األول 

5102  

 )مليون ريال(

حقوق المساذمين 

 )مليون ريال(

القيمة السوقية* 

 )مليون ريال(

العائد مل  السهم 

 السعر للعائد* )ريال(

السعر / القيمة 

 الدفترية*

حقوق الملكية إل  

 رأس المال

 5906 7902 07901 6911  8112.  58062  5.5  611  21  011 التعاونية

(10)  2  08 العربي للتأمين  (06)  012  802  -0918  1961 .191 س 

 0917 .192 .00298 1915  08117  161  8  00  00  12 ج يرة تكافل

(2)  11  11 مالذ للتأمين  (01)  561  661  -1906  .198 5971 س 

(1.)  11  011 ميدغلف للتأمين  (081)  08115  58601  -19.1  0911 5960 س 

 19.1 .198 579.1 0920  125  0.1  00  11  1  51 أليان  إس إف

 1905 01972 50.9.1 1916  151  10  7  0  08  52 سالمة

(01)  18  71 والء للتأمين  (7.)  126  207  -1975  .198 0977 س 

 0952 5911 51921 19.0  211  521  1  08  00  51 الدرع العربي

 0911 .197 129.1 .197  08561  165  1  01  05  17 ساب تكافل

   - - -  112 -  8 -  07  51  سند

 19.0 09.1 0.900 19.7  720  558  05  57  01  52 سايكو

 1966 5950 11980 .191  ..5  012  2  8  01  50 وفا للتأمين

(5)  02  55 إتحاد الخليج  (0)  007  112  -1901  1925 5961 س 

 0900 7958 0.970 5976  1.2  082  51  70  1  01 األذلي للتكافل

(68)  11  15 األذلية  (02)  065  112  -5907  1920 5916 س 

 .192 ..59 15928 1927  121  008  1  00  05  51 أسيج

 1962 0920 529.6 1918  1.7  .52  1  02  56  71 التأمين العربية

 19.1 .591 10911 1962  226  566  52  08  08  58 االتحاد التجاري

 0910 .092 58912 1911  250  151  6  08  08  52 الصقر للتأمين

(06)  15  .7 المتحدة للتأمين  57  181  601  -1915  1918 0961 س 

 1985 0911 012986 1918  810  851  01  8  1.  011 اممادة السعودية

 59.8 8911 55906 01986  8655.  080.5  021  717  58  71 بوبا العربية

 1980 59.1 75921 1926  61.  155  51  51  08  71 تكافل الراجحي

 09.5 1911 51911 5901  280  0.5  1  50  6  01 ايس

 0917 0911 71901 1977  1.1  766  02  51  51  72 التعاونية -اكسا

(1)  .  01  51 الخليجية العامة  510  718  1977 76910 5915 0911 

 .198 5951 02916 0911  211  557  01  11  07  52 بروج للتأمين

 1910 1971 501950 1952  58017  581  05  01  05  71 العالمية

(80)  71  26 سوليدرتي تكافل  (26)  50.  251  -0976  .191 .591 س 

 1961 01917 25911 0958  616  61  1  01  1  01 الوطنية

(10)  52  15 أمانة للتأمين  (57)  011  101  -5950  1915 1911 س 

(72)  06  71 مناية  (50)  511  115  -0905  1921 1908 س 

(51)  07  72 امنماء طوكيو    (07)  152  805  -192.  1915 .597 س 

 19.6 1925 51952 1911  708.57  008.07  512  60.  170  08575 التأمين

 حصة التملك المصرف المالك لها الشركات 

%5.9.1 البنك العربي الوطني العربي للتأمين  

%58912 مصرف امنماء امنماء طوكيو    

%12911 بنك الج يرة الج يرة تكافل  

%51911 البنك السعودي الهولندي الوطنية للتأمين  

%0.911 البنك السعودي لالستثمار ميدغلف  

%15921 البنك السعودي الفرنسي أليان  إس إف  

%15921 البنك السعودي البريطاني ساب تكافل  

%11911 البنك األذلي التجاري األذلي تكافل  

%55921 مصرف الراجحي الراجحي تكافل  

%11911 بنك الرياض العالمية  

% منن إجنمنالني مندد األسنهنم 595مليار سهم تمثنل  095بلغ مدد األسهم المصدرة لقطاع التأمين 

 المصدرة في السوق المالية السعودية9

% من القيمة السوقينة لنألنسنهنم 595مليار ريال تمثل  2195بلغت القيمة السوقية* لقطاع التأمين 

 المدرجة في السوق المالية السعودية9

منلنينون رينال، وبنلنغ النعنائند منلن   60.شهرًا بنهاية الربع الثاني  05بلغت أرباح القطاع امجمالية للن 

 51029ريال آلخر أربعة أرباع منتهية بالربع الثاني من العا   1911السهم 

 شركة تمكنت من زيادة حقوق الملكية من رأس المال9  00، فقط 5102بنهاية يونيو 

 مرة9 19.6وبلغت نسبة حقوق الملكية إل  رأس المال المصدر في قطاع التأمين 

 مشرة مصارف سعودية ذي من كبار المالك لعشر شركات تأمين مدرجة9

 

 

 

 

 

 51029سبتمبر  06* القيمة السوقية والسعر للعائد والسعر إل  القيمة الدفترية بنهاية تداوالت يو  
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 التقييم
 

 شركة من شركات القطاع حققت أرباح خالل الفصول األربعة األخيرة انتهاء بالربع الثاني من ذ ا العا  9 51 

 : 5102الشكل التالي يعكس مستويات التقييم له ه الشركات بناء مل  مضامف السعر للعائد* ومضامف القيمة الدفترية كما في نهاية الربع الثاني  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5102سبتمبر  06* حسب أسعار امغالق في 
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 أقساط التأمين )مليون ريال( 
 نسبة المطالبات نسبة االحتفاظ صافي المطالبات المتكبدة صافي األقساط المكتسبة صافي األقساط المكتتبة إجمالي األقساط المكتتبة 

 H1 2014 H1 2015 النمو H1 2014 H1 2015 النمو H1 2014 H1 2015 النمو H1 2014 H1 2015 النمو H1 2014 H1 2015 H1 2014 H1 2015 

% 00 18118 58.15 التعاونية  58181 58687 05 %  58107 58616 07 %  08.65 5816. 2 %  8191 %  8090 %  8798 %  1892 %  

% 0691  2 1  2 1  02 1  25 0 العربي للتأمين  5.95 %  191 %  0119. %  

% 105 51 2 ج يرة تكافل  5 1 578 %  5 01 711 %  1 0  1895 %  1591 %  190 %  0191 %  

% 80 08171 216 مالذ للتأمين  212 .68 .5 %  701 876 012 %  165 11. .6 %  8198 %  .190 %  8191 %  8198 %  

% 1 58667 58785 ميدغلف للتأمين  08817 58511 57 %  08651 08100 2 %  08180 086.1 55 %  119. %  8291 %  879. %  .898 %  

% 1 711 711 أليان  إس إف  572 571 (0)%  501 016 (01)%  066 011 (55)%  6198 %  2692 %  1191 %  1191 %  

% 52 551 085 سالمة  06. 507 51 %  002 061 75 %  .5 017 76 %  .596 %  .795 %  1.98 %  809. %  

% 00 1.1 121 والء للتأمين  082 117 67 %  018 087 10 %  .7 018 8. %  209. %  1691 %  8192 %  .691 %  

% 18 .18 580 الدرع العربي  081 511 56 %  056 060 58 %  011 051 51 %  6696 %  6091 %  1.91 %  1896 %  

% 1 016 015 ساب تكافل  86 81 0 %  002 68 (70)%  1 7 (78)%  8795 %  8595 %  692 %  291 %  

%(..) 0 .01 سند  62 -0  (015)%  1. 07 (85)%  61 6 (8.)%  2.95 %  (55891)%  1291 %  779. %  

% 78 651 755 سايكو  52. 710 27 %  516 151 2. %  061 528 28 %  6092 %  6795 %  1.91 %  1.91 %  

% 051 .56 050 السعودية الهندية  1. 500 068 %  11 .1 1. %  71 61 62 %  6291 %  1896 %  2890 %  6.91 %  

%(17) 021 558 إتحاد الخليج  052 62 (78)%  000 21 (7.)%  .8 70 (28)%  2798 %  7197 %  8891 %  1597 %  

% 01 071 058 األذلي للتكافل  72 71 (7)%  16 11 2 %  8 6 (06)%  179. %  1191 %  5090 %  0191 %  

% 0 072 077 األذلية  011 011 5 %  050 011 (01)%  80 66 (0.)%  .191 %  .096 %  669. %  6292 %  

% 021 110 015 أسيج  .5 580 512 %  000 02. 77 %  81 055 21 %  6.91 %  879. %  1591 %  1696 %  

% 2 588 512 التأمين العربية  0.8 017 (05)%  517 515 01 %  087 086 0 %  1591 %  6191 %  .191 %  8190 %  

%(1) 700 705 االتحاد التجاري  565 5.6 01 %  110 577 (56)%  588 081 (18)%  6192 %  109. %  8191 %  1196 %  

% 518 1.1 051 الصقر للتأمين  80 171 158 %  87 070 68 %  65 011 61 %  6196 %  8897 %  1197 %  1598 %  

% 2 618 281 المتحدة للتأمين  701 771 8 %  110 171 (6)%  176 511 (55)%  1095 %  1192 %  .197 %  1891 %  

%(00) 171 1.1 اممادة السعودية  16. 106 (07)%  511 080 (55)%  512 058 (11)%  .792 %  .091 %  8198 %  1198 %  

% 75 18.10 581.8 بوبا العربية  581.2 18.2. 75 %  08811 18065 68 %  08281 58601 62 %  ..9. %  ..91 %  8796 %  8598 %  

% 17 6.2 .20 تكافل الراجحي  721 61. 71 %  108 710 78 %  521 115 7. %  8891 %  .591 %  1892 %  1.91 %  

% 01 067 078 ايس  68 80 0. %  76 26 50 %  58 01 (22)%  729. %  7.92 %  6191 %  5592 %  

% 57 601 7.8 التعاونية -اكسا  775 265 51 %  16. 7.6 17 %  101 700 11 %  8898 %  .090 %  8791 %  859. %  

%(1) 572 525 الخليجية العامة  015 051 (.)%  .2 87 (05)%  6. 21 (08)%  2597 %  7.95 %  1591 %  6196 %  

% 0 507 500 بروج للتأمين  01. 011 (0)%  007 067 71 %  80 006 77 %  8290 %  8598 %  1196 %  1091 %  

% 18 516 .07 العالمية  80 05. 61 %  81 012 15 %  80 28 (58)%  2791 %  6598 %  01096 %  2295 %  

% 057 068 12 سوليدرتي تكافل  22 051 051 %  8. 87 (6)%  000 011 (1)%  1196 %  1190 %  05792 %  05592 %  

% 10 157 571 الوطنية  85 010 60 %  012 .6 (.)%  .1 11 (0.)%  1195 %  7196 %  829. %  1692 %  

%(.) .55 525 أمانة للتأمين  517 060 (50)%  61 010 .2 %  6. 011 .7 %  8090 %  1197 %  01591 %  0109. %  

% 71 16 52 مناية  57 50 (05)%  0. 8 (2.)%  08 1 (65)%  .690 %  2.95 %  .591 %  8296 %  

% 006 055 21 امنماء طوكيو    50 11 22 %  06 0. 06 %  1 07 018 %  1190 %  5691 %  7595 %  1295 %  

% 51 0.8151 028661 المجموع  058561 028881 11 %  018082 058111 52 %  88711 018727 51 %  3.87%  .585%  8195%  8098%  
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  5102معدل االحتفاظ حسب أنشطة التأمين للنصف األول 
        

 المجموع أخرى الممتلكات الهندسي البحري المركبات الصحي 

%.. التعاونية  011%    01%  011%  80%  

%82 العربي للتأمين   07%  1%  0%  17%  5.%  

%15       ج يرة تكافل  

%011 مالذ للتأمين  011%   00%  1%  51%  .1%  

%011 ميدغلف للتأمين  6.%     08%  82%  

%71 أليان  إس إف  .8%   52%  01%  5.%  26%  

%8. سالمة  .8%     58%  .7%  

%011 والء للتأمين  011%   1%  06%  26%  11%  

%011 الدرع العربي  21%    0%  06%  60%  

%85       ساب تكافل  

%12 سند        

%88 سايكو  ..%  2%  7%  1%  10%  67%  

%.2 السعودية الهندية  ..%     01%  1.%  

%5. إتحاد الخليج  28%  50%  6%  01%  51%  71%  

%11       األذلي للتكافل  

%1. األذلية  ..%   01%   17%  .5%  

%12 أسيج  .8%     55%  82%  

%22 التأمين العربية  .6%  02%  0.%  5%  01%  61%  

%5- االتحاد التجاري  .0%     11%  15%  

%1. الصقر للتأمين  .2%    7%  50%  88%  

%.. المتحدة للتأمين  011%     02%  17%  

%011  اممادة السعودية  .8%  81%  85%  ..%  .0%  

%011 بوبا العربية       011%  

%011 تكافل الراجحي  ..%     5.%  .5%  

%8.  ايس   11%  8%  61%  21%  

%011 التعاونية -اكسا  ..%  78%  20%  18%  .5%  .0%  

%.1 الخليجية العامة  87%  52%  05%  7%  25%  7.%  

%1. بروج للتأمين  .6%  11%   01%  56%  81%  

%.1 العالمية  .8%  75%  0%  0.%  21%  61%  

%65 سوليدرتي تكافل  .1%   02%  02%  70%  11%  

%85  الوطنية  06%  6%  6%  06%  70%  

%17 أمانة للتأمين  61%  51%  50%  00%  70%  11%  

%.2 مناية       2.%  

%75  امنماء طوكيو    8%  7%  1%  17%  51%  

%6. المجموع  .1%  11%  51%  07%  18%  85%  
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 القوائم المالية المجمعة للقطاع *
 النمو 5102النصف األول  5107النصف األول  النمو 5107 5101 قائمة المرك  المالي )مليون ريال(

       موجودات ممليات التأمين

% 10  18121  28.17 استثمارات   18211  88.80  51 %  

% 76  68015  78501 نقد لدى البنوك  7811.  68716  61 %  

% 1  68852  68180 ذمم مدينة، صافي  885.6  88211  1 %  

% 2  .01805  058228 موجودات أخرى  058271  078781  02 %  

% 05  ,657,,  926157 مجموع موجودات عمليات التأمين  ,96,55  ,56774  0. %  

             موجودات المساذمين

% 2  88025  18181 استثمارات   1811.  8821.  . %  

%(01)  58712  58101 نقد لدى البنوك  58072  58.17  12 %  

% 01  08211  08165 موجودات أخرى  086.8  58707  75 %  

% ,  096121  006420 مجموع موجودات المساهمين  006590  0,6595  0. %  

% 09  7662,7  716546 مجموع الموجودات  776114  696947  0. %  

             مطلوبات ممليات التأمين

%(07)  08711  08667 ذمم معيدي التأمين  58516  5800.  (7)%  

% 08  588106  5781.8 احتياطيات فنية  5682.6  15801.  50 %  

% 51  781.1  18150 مطلو ات أخ ى  18287  7807.  06 %  

% 05  ,657,,  926157 مجموع مطلو ات عمليات التأمين  ,96,55  ,56774  0. %  

             مطلوبات وحقوق المساذمين

%(.0)  58176  58211 مطلوبات المساذمين  58512  58052  (1)%  

% 7  018085  8165. رأس المال   .8715  008101  06 %  

% .  018177  8521. حقوق المساذمين  .8176  008115  52 %  

% ,  096121  006420 مجموع مطلو ات وح وق المساهمين  006590  0,6595  0. %  

% 09  7662,7  716546 مجموع المطلو ات  776114  696947  0. %  

       

 النمو 5102النصف األول  5107النصف األول  النمو 5107 5101 قائمة الدخل )مليون ريال(

       قائمة نتائج ممليات التأمين والفائض

% 51  .11858  578610 اجمالي اقساط التأمين المكتتبة  02862.  0.8158  51 %  

% .5  578167  088660 صاف  األقساط المكتتبة  058560  028881  11 %  

% 56  508871  018165 صافي أقساط التأمين المكتسبة  018086  058117  52 %  

%(5)  116  .18 ممولة امادة التأمين  1.0  711  1 %  

% 51  0.1  026 ايرادات تأمين أخرى  62  10  . %  

%(71)  011  557 ايرادات استثمارات  055  067  17 %  

% 97  996279  0566,0 مجموع االيرادات  016457  0,6799  52 %  

% 51  518728  068661 اجمالي المطالبات المدفومة  .8561  018.01  08 %  

% 00  018265  ..0281 صافي المطالبات المتكبدة  88711  018717  57 %  

% 00  08760  08150 تكاليف اكتتاب وثائق التأمين  115  871  06 %  

%(.5)  66  7. مصاريف تأمين فائض الخسارة  11  62  .8 %  

% 07  18021  58168 مصاريف اخرى  08788  08851  51 %  

% 00  996979  026251 مجموع التكاليف والمصاريف  0164,1  0,6977  51 %  

% 157  056  11 صافي الفائض بعد حصة المساذمين  27  51  (20)%  

% 5.  0.1  .. الفائض المت اكم نها   الفت ة  8.  116  571 %  

            قائمة دخل المساذمين

% 01  211  760 ايرادات استثمارات واتعاب ادارة  171  115  (00)%  

% 21  22  16 ايرادات اخرى  7  8  008 %  

(.0871) حصة المساذمين من صافي الفائض  217  (01.)%  (57)  010  (801)%  

% 07  .10  .51 مصروفات ممومية وادارية  015  510  01 %  

(06944) صا ي   ح الفت ة  504  (057)%  061  946  81 %  

 * ال تشمل شركة وقاية 9
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 التعريفات

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 ر،سائذي إجمالي إيرادات شركة التأمين وتمثل القسط ال ي يدفعه "المؤمن له" للشركة مقابل موافقتها مل  تعويض المؤمن له من األضرار أو الخ

 قد يكون ذناك حساب مكرر ألقساط إمادة التأمين من قبل شركات التأمين أو إمادة التأمين األخرى9

 

 صافي أقساط التأمين المكتتبة

م ذ ا الرقم يخصتقو  الشركات بإمادة تأمين ج ء من إجمالي أقساطها المكتتبة لدى شركات "إمادة التأمين" مقابل تحملها مخاطر محتملة من ذ ه الوثائق و

 من إجمالي األقساط المكتتبة ثم يخصم فائض الخسارة في اقساط تأمين ليتبق  "صافي األقساط المكتتبة"9

 

 صافي أقساط التأمين المكتسبة

ك الفترة، ويتم تل ذو الج ء من اقساط التأمين ال ى يمثل الفترة المنقضية من ممر بوليصة التأمين وتصبح ملكا لشركة التأمين من المخاطر التي تحملتها من

 حسابها بخصم التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة من صاف  أقساط التأمين المكتتبة9 

 

 صافي المطالبات المتكبدة 

 وذي إجمالي التعويضات التي تم صرفها "للمؤمن لهم" خالل الفترة المحاسبية9

 

 نسبة االحتفاظ

ساط ألقوذو احتفاظ الشركة الصافي من الخطر الواحد أو مجمومة من األخطار قد تنتج من حادث واحد بعد إسنادات إمادة التأمين9 وذو نسبة صافي ا

 المكتتبة من إجمالي األقساط المكتتبة9

 

 نسبة المطالبات

 وذي نسبة صافي المطالبات المتكبدة من صافي األقساط المكتسبة9
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 البالد المالية
 

 خدمة العمالء

 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 888. – 511 – 00 – 66.+ امدارة العامة:

 1110 – 006 – 811 الهاتف المجاني:

 

 

 

 

 إدارة األصول

 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 811. – 511 – 00 – 66.+  ذاتف:

 

 

 

 

 إدارة األبحاث والمشورة

 research@ albilad-capital.com البريد املكتروني:

 8.5. – 511 – 00 – 66.+  ذاتف:

 capital.com/research-www.albilad الموقع مل  الشبكة:

 

  إدارة الوساطة

 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 871. – 511 – 00 – 66.+  ذاتف:

 

 المصرفية االستثمارية

 investment.banking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 830. – 511 – 00 – 66.+  ذاتف:

 

 إخالء المسؤولية
 

لنينة لنمناب لت شركة البالد المالية أقص  جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات الم كورة في ذ ا التقرير صحيحة ودقيقة ومنع ذلنك فنإن شنركنة النبنالد ا

سؤولية ي مومديريها وموظفيها ال يقدمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أ

 9قانونية ناتجة من ذلك

 

األغنراض دون  منن ال يجوز إمادة نسخ أو إمادة توزيع أو إرسال ذ ا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو ج ئيًا ألي غرض 

  9الموافقة الخطية المسبقة من شركة البالد المالية

 

 كما نلفت االنتباه بأن ذ ه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري9

  

 9يعتبر أي إجراء استثماري يتخ ه المستثمر بناًء مل  ذ ا التقرير سواًء كان كليًا أو ج ئيًا ذو مسؤوليته الكاملة وحده 

سنتنشنار   مليس الهدف من ذ ا التقرير أن يستخد  أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبال9 ل لنك فنإننننا ننننصنح بنالنرجنوع إلن

 9استثماري مؤذل قبل االستثمار في مثل ذ ه األدوات االستثمارية

 

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة به ا التقرير9

file://Albilad.com/entfs/CorpFS_ABIC/Research%20and%20Advisory/www.albilad-capital.com/research
http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about

