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 ملخص 

 

    بلغ حجم  األقساط المكتتبة في سوق التأمين خالل التسعة أشهرر مرن اراا الرعرا

% عن نفس الفترة من العا  الماضي وكرا  نرمرو السروق 50مليار ريال  بنمو  5.81

 بدافع من خطوط التأمين اإللزامية بشكل رئيسي8

  من إجمالي األقساط المكتتبة، ومرثرل مرأمريرن الرمرركربرا  25مَثل التأمين الصحي %

% فرطرم مرن 5%، ومأمريرن الرحرمرايرة وامدخرار مرَثرل 01%، بينما التأمين العا * 52

 إجمالي األقساط المكتتبة8 

   نمو أنشطة التمويل العطاري من شأنها أ  مساام في نمرو أعرمرال الرترأمريرن عرلر

 الممتلكا  والحوادث والمسئوليا 8

 55  رنريرت شرركرة  05شركة  حططت أرباح  خالل التسعة أشهر من  ااا العا  بريرنرمرا م 

 بخسائر  متفاومة 8

   من حجم األقساط المكتتربرة وعشرر شرركرا  مرترراوح 25مستحوذ أربع شركا  عل %

 51% مرن السروق، و55% يمِثل مجرمروعرهرا 2% إل  5حصصهم السوقية ما بين 

 % من حجم السوق0.8شركة محوز مجتمعة عل  

 

 

 يلخص ااا التطرير أداء قطاع التأمين في السوق المالية السعودية 

8 ويطيس أداء المؤشرا  الخاصة بأداء جميع  5102للتسعة أشهر من 

 شركا  الططاع باستثناء شركة وقاية * 8 
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 8 5102* لم منشر قوائمها المالية للربع الثالث 
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 * باستثناء مأمين المركبا 

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
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 نظرة عل  قطاع التأمين
لتسعة أشهر ل اميزال سوق التأمين في المملكة العربية السعودية أحد أكبر وأسرع األسواق نموًا في المنططة ، حيث سَجل إجمالي األقساط المكتتبة خال

مليار ريال ، ومن المتوقع أ  يصل حجم سوق التأمين  5.81% عن نفس الفترة من العا  السابق ليصل حجم األقساط ال  50األول  من ااا العا  نمًوا بر 

 مليار ريال 8  71بنهاية ااا العا  ال  

شركة *، ممارس عل  األقل نشاطًا واحدًا من  77، بلغ عدد شركا  التأمين وإعادة التأمين العاملة في السوق السعودية 5102بنهاية التسعة أشهر من 

ي:       ة اانشطة التأمين الرئيسية الثالث و اي التأمين العا  والتأمين الصحي ومأمين الحماية وامدخار، و يشمل التأمين العا  سبعة أنشطة فرعي

 المركبا  والبحري والطيرا  والطاقة والهندسي والتأمين عل  الحوادث والمسئوليا ، والتأمين عل  الممتلكا  والحريق8 

التي متعرض لها ر ونظًرا لطبيعة قطاع التأمين فإ  العوامل الدافعة لنمو أنشطة التأمين المختلفة مختلف باختالف نضج األسواق ، كما مختلف أيضًا المخاط 

م من أ  نمو لرغشركا  التأمين باختالف مخاطر فروع التأمين التي معمل بها ، يؤثر في ذلك درجة المنافسة ومعدم  النمو المؤثرة عل  عوامل السوق8 وبا

إم أ  سريا  بعض الطوانين واألنظمة قد يحِفز نمو أنشطة مأمين  -% من السوق21الصحي والمركبا  يمثل —السوق مدفوع بنمو خطوط التأمين اإللزامية

 أخرى 8لاا فأ  بعض العوامل قد مؤثر عل  فرع من أنشطة التأمين والبعض اآلخر قد ينعكس عل  الططاع بشكل كامل 8أام ااه العوامل اي :

  يعتبر مجلس الضما  الصحي( The Council Of Cooperative Health Insurance )  المحرك األساسي لزيادة الطلب عل  التأمين الصحي، حيث بدأ

بإلزامية التأمين الصحي اإللزامي عل  العاملين الغير سعوديين في الططاع الخاص، وفي نهاية العا  الماضي أصدر قراره بإلزامية  5115بنهاية عا  

من هر موفير التأمين الصحي لكافة أسر المطيمين العاملين في الططاع الخاص، ساام ذلك بزيادة الطلب عل  خدما  التأمين الصحي خالل التسعة أش

      %، ونتوقع أ  يتسارع ااا النمو لباقي العا  بدفع إضافي من الزامية التأمين الصحي عل  الزائرين للمملكة إبتداء من ديسمبر الطاد  8 01بنحو   5102

مليو  زائر سنويا بعد استثناء الحجاج والمعتمرين والدبلوماسيين والمنظما  الدولية وضيوف الدولة الزائرين 8  085يبلغ عدد الزائرين المستهدفين نحو 

( ألف ريال،   011وكا  مجلس الضما  الصحي التعاوني قد اعتمد وثيطة التأمين الصحي لشريحة الزائرين  بحد أقص  في التغطية العالجية يبلغ )

مغطي الحام  الطارئة لجميع مصروفا  الكشف الطبي والتشخيص والعالج واألدوية وجميع مصروفا  التنويم بالمستشفيا  8 كما يخطم مجلس 

مليو   282الضما  الصحي لتغطية الموظفين السعوديين العاملين في الططاع الخاص مع عائالمهم بالتأمين الصحي ، حيث يبلغ معدادام قريًبا من 

 % فطم حاصلين عل  مغطية مأمينية8 .2مواطن منهم 

 مين لتأمن المتوقع أ  يؤدي نمو أنشطة البناء والمساكن المدفوعة بالتمويل العطاري أو بأنظمة الران العطاري ال  زيادة الطلب عل  أنواع من ا

 كالتأمين عل  الممتلكا  والحوادث و التأمين عل  الحياة 8

 يع ساامت أسعار الفائدة المتدنية في انخفاض العائد عل  استثمارا  الططاع عند مستويا  منخفضة، ومع موقع رفع أسعار الفائدة خالل األساب

 الطادمة  فإ  منحن  العائد عل  استثمارا  الططاع من المتوقع أ  يرمفع بشكل طفيف 8

 جاهنعتطد بأ  فرص النمو الكامنة في سوق التأمين السعودي ستحفز شركا  التأمين الخليجية ال  البحث عن موطئ قد  في السوق ، خصوًصا مع ام 

 أسواق المنططة للتكامل في ما بينها 8

 

 5102الحصص السوقية ألنشطة التأمين للتسعة أشهر 

 * مم إيطاف شركتي سند ووقاية عن التداول 

الصحي

25% 

الحماية وامدخار

5% 

المركبا 

52% 

التأمين العا  

01% 
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 نظرة عل  قطاع التأمين
% عن نفس الفترة من العا  الماضي ليصل 50خالل التسعة أشهر األول  من ااا العا  ، ارمفع حجم سوق التأمين في المملكة العربية السعودية بنحو 

مليار للفترة المماثلة من العا  الماضي8 وجاء ااا النمو بدفع من  5781مليار ريال مطارنة بر  5.81إجمالي األقساط المكتتبة في جميع فروع التأمين إل  

مليار لنفس الفترة  .28مليار ريال مطارنة بر  87.% خالل نفس الفترة ، حيث بلغت رأقساط مأمين المركبا  11مسارع نمو أقساط التأمين عل  المركبا  بنحو 

التسعة  اللمن العا  الماضي ويأمي ااا امرمفاع بسبب زيادة الشركا  ألسعار وثائق مأمين المركبا  بشكل أساسي ، كما بلغت أقساط التأمين الصحي خ

% خالل نفس الفترة 5مليار للفترة المطابلة من العا  الماضي، وارمفع اجمالي أقساط التأمين العا  بنحو  0582مليار ريال مطارنة بر  0185أشهر من ااا العا  

مليو  لنفس الفترة من  .55مليو  ريال مطارنة بر  112% لتبلغ 5مليار ريال، و ارمفعت أقساط مأمين الحماية وامدخار بر 181مليار ريال مطارنة بر  181لتصل إل  

 العا  الماضي  8

% في التسعة أشهر من 51و  5101% لعا  71% خالل الفترة مطارنة بنمواا بر 11جاء نمو أعمال التأمين بدفع من مسارع نمو أقساط مأمين المركبا  بر 

% من إجمالي ٌاقساط التأمين 5282نططة أساس لتبلغ  155العا  الماضي، وذلك رفع من حصة التأمين عل  المركبا  ال  اجمالي أقساط التأمين بنحو 

% من إجمالي 2082نططة أساس لتصل إل   027% للتسعة أشهر من العا  الماضي8 بينما انخفضت حصة أقساط التأمين الصحي بر .518المكتتبة مطارنة بر 

 % من إجمالي األقساط المكتتبة خالل الفترة 581.8نططة أساس لتصل إل   75ٌاقساط التأمين المكتتبة، وانخفضت حصة مأمين الحماية وامدخار بنحو 

مليار ريال بنهاية التسعة أشهر من  5782% عن نفس الفترة من العا  الماضي لتصل إل  5585أَما صافي أقساط التأمين المكتتب بها، فطد ارمفعت بنحو 

% عن الفترة المماثلة من العا  الماضي،   5081ااا العا ، جاء ااا امرمفاع بدفع من نمو صافي أقساط التأمين المكتتب بها في فرع التأمين الصحي بر 

% عن الفترة المماثلة، بينما مراجعت صافي أقساط التأمين المكتتب بها 1181ونمو صافي أقساط التأمين المكتتب بها في فرع التأمين عل  المركبا  بر 

 % خالل نفس الفترة28للحماية وامدخار بر 

% لنفس الفترة من 12871% مطابل 5815.نططة أساس في التسعة أشهر من ااا العا  ليصل إل   772وارمفع معدل امحتفاظ لكامل قطاع التأمين بر 

الصحي بنحو  مينالعا  الماضي8 ويعود ذلك إل  ارمفاع معدل امحتفاظ في التأمين الصحي والتأمين العا  خالل الفترة، حيث ارمفع معدل امحتفاظ في التأ

نططة أساس  717% للفترة المماثلة من العا  الماضي، وارمفع أيًضا معدل امحتفاظ للتأمين العا  بنحو 25855% مطارنة بر 25871نططة أساس ليبلغ  715

نططة أساس ليبغ  500% للفترة المماثلة من العا  الماضي ، بينما انخفض معدل امحتفاظ لتأمين المركبا  بنحو 57855% مطابل 55852ليصل إل  

 % بنهاية التسعة أشهر األول  من ااا العا  258778

صافي أقساط التأمين المكتسبة مباطأ  بشكل طفيف عن معدل نمواا 

%، حيث بلغ نمواا في التسعة أشهر من ااا العا  55البالغ  5101في 

مليار ريال مطارنة بر  0281% عن نفس الفترة من العا  الماضي لتبلغ 52

مليار للفترة المماثلة من العا  الماضي، وعل  مستوى فروع  .028

مليار ريال ، ونَمت  0580% لتصل إل  52التأمين نَمت للتأمين الصحي بر 

مليار ريال ، بينما انخفضت لتأمين  0% لتصل إل  .0للتأمين العا  بر 

مليو  ريال 8 من جانب آخر ارمفع  725% لتبلغ 57الحماية وامدخار بنحو 

% عن الفترة المماثلة من 1اجمالي المطالبا  المدفوعة لحملة الوثائق بر 

مليار ريال، بينما ارمفع صافي المطالبا   .018العا  الماضي لتصل إل  

% عن الفترة المماثلة من العا  50المتكبدة عل  شركا  التأمين بر 

مليار لنفس الفترة  .058مليار ريال مطارنة بر  0281الماضي لتصل إل  

من العا  الماضي، وكا  النمو في صافي المطالبا  المتكبدة مدفوعًا 

% 51% و50بنمو مطالبا  التأمين الصحي والتأمين عل  المركبا  بر 

 عل  التوالي8 

إجمالي األقساط  
صافي األقساط   المكتتبة 

صافي األقساط   المكتتبة 
صافي المطالبا    المكتسبة 

     المتكبدة 

 الحصة السوقية  معدل الخسارة  معدل امحتفاظ   مليو  ريال  مليو  ريال  مليو  ريال  مليو  ريال 

  9M نشاط التأمين
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 %52 %53  %78  %80  %96  %93  %21  9,428  7,779  %25  12,068  9,666  %21  14,078  11,599  %25  14,612  12,523 الصحي

 %29 %25  %88  %90  %92  %94  %27  5,556  4,367  %30  6,319  4,851  %40  7,713  5,495  %44  8,354  5,819 السيارا 

 %17 %19  %44  %54  %26  %23 (%5)  435  456  %18  998  849  %20  1,235  1,030  %6  4,700  4,428 التأمين العا 

الحماية 
 %2 %3  %55  %41 - -  %4  195  189 (%23)  352  455 (%5)  453  478  %6  705  668 وامدخار

 %100 %100  %79  %81  %83  %79  %22  15,615  12,792  %25  19,738  15,820  %26  23,480  18,601  %21  28,371  23,438 اإلجمالي
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 صافي المطالبا  المتكبدة صافي األقساط المكتتبة إجمالي األقساط المكتتبة

 5102تسعة أشهر  -أقساط التأمين حسب النشاط 
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 التحليل المالي
% عن الفترة المماثلة من العا  الماضي ، وارمفعت نسبة امحرترفراظ اإلجرمرالريرة 50، ارمفعت أقساط التأمين المكتتبة بر 5102خالل التسعة أشهر األول  من 

% بنهاية الربع الثالث من العا  الماضي، ساام في ارمفاع ااا المعدل ارمفاع نسبة امحتفاظ للتأمين الصحي و التأميرن 12871% مطابل 5815.للططاع  إل  

% وللتأمين العرا  برنرحرو 25871نططة أساس ليصل إل   715العا  مطارنة بنفس الفترة من العا  الماضي، حيث ارمفع معدل امحتفاظ للتأمين الصحي بنحو 

 %8  55852نططة أساس ليصل إل   717

% لرنرفرس الرفرتررة مرن الرعرا  18.5.% مطارنة بر 12800نططة أساس لتصل إل   011وانخفضت نسبة المطالبا  للططاع بنهاية الربع الثالث من ااا العا  بر 

واصرلرت خرر الماضي8 ويرجع ااا امنخفاض في نسبة المطالبا  إل  نمو األقساط المكتسبة بوميرة أسرع من صافي المطالبا  المتكبدة8 وعل  الجانرب األ

 % بنهاية الربع الثالث من ااا العا 50818% بنهاية الربع الثالث من العا  الماضي إل  5085نسبة المصروفا  انخفاضها من 

% بنهاية الربع الثالث من 2287% بنهاية الربع الثالث من ااا العا  مطارنة بر 2587ااا امنخفاض في النسبتين أدى إل  انخفاض النسبة المجمعة لتصل إل  

الربع الثالث من ية العا  الماضي، مما يعن  أ  ربحية الططاع محسنت من عمليا  التأمين التشغيلية8 أحد األسباب الرئيسة لالك او مراجع معدل الخسائر بنها

 % 128008نططة أساس عن نفس الفترة من العا  الماضي لتصل إل   011ااا العا  بر 

مرلريرو  فري الرفرتررة الرمرمراثرلرة مرن الرعرا   522مليو  ريال مطارنة برر 55.بلغت األرباح المجمعة لشركا  التأمين* خالل التسعة أشهر األول  من ااا العا  

 شركة بخسائر متفاومة8 05شركة ، بينما منيت  77شركة سَجلت ربحية خالل التسعة أشهر من ااا العا  من  مجموع  55الماضي، 

% عل  التوالي مطارنة بنفس الرفرتررة مرن 55% و71عل  صعيد موجودا  عمليا  التأمين، نمت امستثمارا  والنطد لدى البنوك بنهاية الربع الثالث بمعدل 

% من إجرمرالري أصرول عرمرلريرا  11مليار ريال، ومستحوذ مجتمعة عل   01مليار ريال والنطد لدى البنوك  5العا  السابق لتبلغ امستثمارا  المجمعة للططاع 

% مرن إجرمرالري أصرول عرمرلريرا  51مليار ريال ممثرل  285%لتصل إل  .8 وارمفعت الامم المدينة بر 5101% بنهاية الربع الثالث من عا  71التأمين مطارنة بر 

 % مطارنة بنفس الفترة من العا  الماضي018% للفترة المطابلة8 و نمت موجودا  عمليا  التأمين بر 55التأمين مطارنة بر 

مليار ريرال  785% ليصل إل  71مليار ريال بينما ارمفع النطد لدى البنوك بر  80.% لتصل إل  5بالنسبة لموجودا  المساامين، فطد انخفضت امستثمارا  بر 

% لنفرس الرفرتررة مرن الرعرا  7.%  بنهاية الربع الثالث مطارنة بر 12وانخفضت نسبة امستثمارا  والنطد لدى البنوك من إجمالي موجودا  المساامين إل  

% مطارنة بنرمروه   .0% عن نفس الفترة من العا  الماضي8 ومسارع نمو إجمالي الموجودا  للططاع ليصل إل  02الماضي8 ونمت موجودا  المساامين بر 

 51018% خالل عا  0581بر 

مليار ريال بنهاية الربع الثالث من ااا لعا  ، مثلت المطلوبا  الرخراصرة  2187% ليبلغ .0عل  جانب المطلوبا  ، ارمفع مجموع المطلوبا  لشركا  التأمين بر  

 % من إجمالي المطلوبا 8 51% ومطلوبا  وحطوق المساامين 17بعمليا  التأمين 

مرلريرار  7282% من مجموع المطلوبا  الخاصة بعمليا  التأمين والتي برلرغرت 5.مليار ريال ممثلة  7585% لتصل إل  05وارمفعت امحتياطيا  الفنية بنسبة 

 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من ااا العا  8 0181%لتصل إل  02ريال8 كما نمت مطلوبا  وحطوق المساامين بر 

 

 5102معدل الخسارة حسب أنشطة التأمين لفترة التسعة أشهر  5102معدل االحتفاظ حسب أنشطة التأمين لفترة التسعة أشهر 

96% 
92% 

26% 

 التأمين العا   المركبا  الصحي

78% 

88% 

44% 

55% 

 الحماية وامدخار التأمين العا   المركبا  الصحي

 51028شركة في قطاع التأمين أفصحت عن نتائجها المالية للربع الثالث  71* 
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 ايكل السوق
يتسم قطاع التأمين في السوق السعودية بدرجرة عرالريرة مرن الرترركرز حريرث مسرترحروذ أربرع  

% من حجم سوق التأمين اإلجمالي ، واي شرركرا  بروبرا والرترعراونريرة  2585شركا  عل  

% عرلر  الرتروالري 281% و 05% و 01% و 55وميد جلف ومالذ بحصة مبلغ لكل منهم   

وذلك لفترة التسعة أشهر من ااا العا ، و ارمفعت الحصة السوقية لكل من شركتي  بوبا 

نططة أساس  للثانية ، بينما انخفضت الحصة  511نططة أساس لألول    و 25ومالذ بنحو 

نططرة أسراس  705نططة أساس لألول  و  052السوقية لشركتي  التعاونية وميدغلف  بر 

% مرن حرجرم السروق ، مرراوحرت 55للثانية8 وعشر شرركرا  اسرترحروذوا مرجرترمرعريرن عرلر  

% من حجم السوق 8 وعشرين شركة بلغت حصة كل منهرم أقرل 2% و 5حصصهم ما بين 

 %من حجم السوق 0.8% حصلوا مجتمعين عل  5من 

شركة مؤالرة مرن مرجرلرس الضرمرا  الصرحري مرمرارس  55عل  مستوى أنشطة التأمين ، 

شرركرا  مرمرارس  01شركة ممارس نشاط الترأمريرن الرعرا  ، و 52نشاط التأمين الصحي،  و

 نشاط مأمين الحماية وامدخار 8 

 

 

الحصص السوقية 

 لشركا  التأمين

مسعة أشهر 

5101 

مسعة أشهر 

5102 

%5081 بوبا العربية  5581%  

%0.82 التعاونية  0582%  

%0285 ميدغلف للتأمين  0581%  

%787 مالذ للتأمين  281%  

%780 مكافل الراجحي  782%  

%787 التعاونية -اكسا  782%  

%782 المتحدة للتأمين  785%  

%.58 سايكو  581%  

%585 اإلعادة السعودية  585%  

%585 اممحاد التجاري  581%  

%587 ومء للتأمين  585%  

%585 أليانز إس إف  580%  

%.18 الصطر للتأمين  580%  

%587 التأمين العربية  581%  

%085 الدرع العربي  085%  

%082 الوطنية  085%  

%.18 أسيج  085%  

%185 السعودية الهندية  087%  

%081 بروج للتأمين  080%  

%082 أمانة للتأمين  080%  

%081 العالمية  080%  

%080 سالمة  080%  

%087 الخليجية العامة  081%  

%185 سوليدرمي مكافل  18.%  

%.18 األالية  18.%  

%182 األالي للتكافل  18.%  

%.18 ايس  181%  

%085 إمحاد الخليج  185%  

%187 اإلنماء طوكيو    185%  

%185 ساب مكافل  185%  

%181 العربي للتأمين  181%  

%180 عناية  185%  

%180 جزيرة مكافل  185%  

%182 سند  181%  

 5102تسعة أشهر  -تركز الحصص السوقية لشركات التأمين 

شركا  1

25% 

شركا  01

55% 

شركة 51

0.% 

 النمو  5102مسعة أشهر  5101مسعة أشهر  سوق التأمين )مليو  ريال(

  21%  28,371  23,438 إجمالي األقساط المكتتبة

  26%  23,480  18,601 صافي األقساط المكتتبة

  25%  19,738  15,820 صافي األقساط المكتسبة

  22%  15,615  12,792 صافي المطالبا  المتكبدة

 -  83%  79% نسبة امحتفاظ

 -  79%  81% نسبة المطالبا 
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 ايكل السوق

 التأمين الصحي

% خالل التسعة أشهر لتصل إل  01في قطاع التأمين الصحي، نَمت األقساط المكتتبة بر 

مرلريرار ريرال،  0180% لتصل إلر  50مليار ريال، وبلغ نمو صافي األقساط المكتتبة  0185

% عن نفس الفترة من العا  السابق لتربرلرغ 52بينما ارمفعت صافي األقساط المكتسبة بر 

 مليار ريال 8  0580

وأدى نمو صافي األقساط المكتتبة بأعل  من نمو إجمالي األقساط المكتتبة إل  ارمرفراع 

% برنرهرايرة 25855% مرطرارنرة برر 25871نسبة امحتفاظ في التأمين الصرحري لريرصرل إلر  

% 850 بينما بلغ نمو صافي المطالبا  المرتركربردة لرلرترأمريرن الصرحري 5101التسعة أشهر 

مليار ريال، ذلك أدى منخفاض معدل الخسائر لفرع التأمين الصرحري لريربرلرغ  281لتصل إل  

 % للتسعة أشهر من العا  الماضي8 1812.% مطارنة بر 1.805

شركة مؤالة من قربرل مرجرلرس الضرمرا   55شركة ممارس أعمال التأمين الصحي،  .5من 

الصحي لتطديم خدما  التأمين الصحي بتاريخ ااا التطرير، استحوذ  ثالث شرركرا  مرنرهرا 

% من حجم 01% من حجم السوق للتأمين الصحي، بينما حاز  سبع شركا  عل  12عل  

 % لكل شركة08% المتبطية بحصص أقل من .شركة مطاسمت الر  05السوق، و

نططة أسراس  771أكبر مغير في الحصص السوقية خالل الفترة كا  ارمفاع حصة بوبا بنحو  

 نططة أساس عل  التوالي 8 .72و  .01وانخفاض حصة التعاونية وميدغلف 

الحصص السوقية 

 لططاع التأمين الصحي

مسعة أشهر 

5101 

مسعة أشهر 

5102 

%7287 بوبا العربية  1585%  

%5082 التعاونية  0281%  

%5185 ميدغلف للتأمين  0581%  

%181 الصطر للتأمين  782%  

%585 سايكو  585%  

%587 التعاونية -اكسا  580%  

%081 أمانة للتأمين  082%  

%087 التأمين العربية  082%  

%085 الدرع العربي  085%  

%087 مكافل الراجحي  085%  

%181 أسيج  081%  

%185 السعودية الهندية  18.%  

%185 سوليدرمي مكافل  181%  

%080 المتحدة للتأمين  181%  

%181 أليانز إس إف  185%  

%181 مالذ للتأمين  182%  

%.18 األالية  181%  

%182 الخليجية العامة  181%  

%181 العربي للتأمين  181%  

%185 عناية  181%  

%182 بروج للتأمين  181%  

%187 ومء للتأمين  187%  

%081 اممحاد التجاري  187%  

%185 سالمة  185%  

%182 إمحاد الخليج  185%  

%181 العالمية  181%  

 النمو  5102مسعة أشهر  5101مسعة أشهر  التأمين الصحي )مليو  ريال(

% 52  015505  055257 إجمالي األقساط المكتتبة  

% 50  .01511  005222 صافي األقساط المكتتبة  

% 52  .05515  25555 صافي األقساط المكتسبة  

% 50  .2515  15112 صافي المطالبا  المتكبدة  

% 27 نسبة امحتفاظ  25 %  - 

% 1. نسبة المطالبا   1. %  - 

شركا  7

12% 

شركا  1

07% 

شركة 05

.% 

  -تركز الحصص السوقية لشركات التأمين في نشاط التأمين الصحي 

 5102تسعة أشهر 
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 ايكل السوق

 مأمين المركبا 

بنهاية التسعة أشهر من ااا العا ، بلغ نمو إجمالي األقساط المكتتبة لتأمين المركبا  

مليار  181% لتبلغ 11مليار ريال، وبلغ نمو صافي األقساط المكتتبة  81.% لتصل إل  11

% عن نفس الفترة من العا  السابق 71ريال، بينما ارمفع صافي األقساط المكتسبة بنحو 

مليار ريال8 انخفضت نسبة امحتفاظ في مأمين المركبا  لتصل إل   587لتصل إل  

8 وبلغ نمو صافي 5101% بنهاية التسعة أشهر من العا  21817% مطارنة بر 25877

مليار ريال، ساام ذلك في  285% لتصل إل  5185المطالبا  المتكبدة لتأمين المركبا  

% في  21815% مطارنة بر 5827.نططة أساس ليبلغ  501انخفاض معدل الخسائر بنحو 

 51018التسعة أشهر من العا  

% من حجم 51شركا  عل   1شركة ممارس أعمال مأمين المركبا  ،استحوذ   51من 

شركا  مطاسمت  2% من السوق، و71شركة عل   02سوق التأمين العا  ، بينما حاز  

 % المتبطية من السوق18

نططة  211أكبر مغير حدث في الحصص السوقية كا  ارمفاع حصة مالذ للتأمين بنحو 

 نططة أساس 8 512أساس وانخفاض حصة ميدغلف برنحو 

 

 الحصص السوقية 

 لططاع مأمين المركبا 

مسعة أشهر 

5101 

مسعة أشهر 

5102 

%0181 مالذ للتأمين  0282%  

%0782 التعاونية  0181%  

%87. مكافل الراجحي  .87%  

%281 ميدغلف للتأمين  582%  

%180 المتحدة للتأمين  581%  

%285 اممحاد التجاري  580%  

%285 التعاونية -اكسا  581%  

%781 ومء للتأمين  180%  

%181 اإلعادة السعودية  785%  

%785 سالمة  785%  

%081 أسيج  781%  

%181 التأمين العربية  58.%  

%585 الوطنية  581%  

%581 سايكو  585%  

%.18 السعودية الهندية  585%  

%581 بروج للتأمين  582%  

%.58 الدرع العربي  585%  

%081 العالمية  081%  

%087 األالية  081%  

%587 أليانز إس إف  085%  

%585 الخليجية العامة  081%  

%082 سوليدرمي مكافل  080%  

%187 اإلنماء طوكيو    18.%  

%081 إمحاد الخليج  18.%  

%.18 ايس  181%  

%.18 الصطر للتأمين  182%  

%781 أمانة للتأمين  182%  

%080 سند  181%  

   

 النمو  5102مسعة أشهر  5101مسعة أشهر  مأمين المركبا  )مليو  ريال(

% 11  5721.  25.02 إجمالي األقساط المكتتبة  

% 11  15107  25122 صافي األقساط المكتتبة  

% 71  55702  15.20 صافي األقساط المكتسبة  

% 51  25225  15751 صافي المطالبا  المتكبدة  

% 21 نسبة امحتفاظ  25 %  - 

% 21 نسبة المطالبا   .. %  - 

شركا  1

51% 

شركة 02

71% 

شركا  2

7% 

  -تركز الحصص السوقية لشركات التأمين في نشاط تأمين المركبات 

 5102تسعة أشهر 
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 ايكل السوق

 التأمين العا *

% 5بنهاية التسعة أشهر من ااا العا ، بلغ نمو إجمالي األقساط المكتتبة للتأمين العا  

مليار ريال،  085% لتبلغ 51مليار ريال، وبلغ نمو صافي األقساط المكتتبة  181لتصل إل  

% عن نفس الفترة من العا  السابق .0بينما ارمفع صافي األقساط المكتسبة بنحو 

مليار ريال8 وأدى نمو صافي األقساط المكتتبة بأعل  من نمو إجمالي  0لتصل إل  

% 55852األقساط المكتتبة إل  ارمفاع نسبة امحتفاظ في التأمين العا  ليصل إل  

8 وانخفض صافي المطالبا  5101% بنهاية التسعة أشهر من العا  57855مطارنة بر 

مليار ريال، ساام ذلك في انخفاض معدل  181% ليصل إل  185المتكبدة للتأمين العا  

% في .2781% مطارنة بر 17851نططة أساس ليبلغ  .010الخسائر للتأمين العا  بنحو 

 51018التسعة أشهر 

شركا  عل   01شركة ممارس أعمال التأمين العا  ضمن أنشطتها، استحوذ   52من 

 1% من السوق، و51شركة عل   00% من حجم سوق التأمين العا  ، بينما حاز  15

 % المتبطية من السوق28شركا  مطاسمت 

نططة أساس  011أكبر مغير حدث في الحصص السوقية كا  ارمفاع حصة التعاونية بنحو 

 نططة أساس8 525وانخفاض حصة ومء للتأمين برنحو 

 

 الحصص السوقية 

 لططاع التأمين العا 

مسعة أشهر 

5101 

مسعة أشهر 

5102 

%0580 التعاونية  0182%  

%180 مالذ للتأمين  0080%  

%0180 ميدغلف للتأمين  182%  

%581 المتحدة للتأمين  587%  

%282 مكافل الراجحي  585%  

%185 اإلعادة السعودية  281%  

%181 التعاونية -اكسا  280%  

%187 اممحاد التجاري  182%  

%281 ومء للتأمين  181%  

%781 سايكو  785%  

%785 الوطنية  787%  

%787 أليانز إس إف  582%  

%785 التأمين العربية  585%  

%587 العالمية  581%  

%182 أسيج  585%  

%585 سالمة  585%  

%585 الدرع العربي  580%  

%581 بروج للتأمين  581%  

%185 السعودية الهندية  082%  

%581 الخليجية العامة  08.%  

%082 ايس  085%  

%081 األالية  087%  

%081 إمحاد الخليج  085%  

%185 اإلنماء طوكيو    080%  

%081 سوليدرمي مكافل  081%  

%182 الصطر للتأمين  181%  

%585 أمانة للتأمين  181%  

%181 العربي للتأمين  187%  

%182 سند  181%  

 النمو  5102مسعة أشهر  5101مسعة أشهر  التأمين العا  )مليو  ريال(

% 5  15111  .1515 إجمالي األقساط المكتتبة  

% 51  05572  05171 صافي األقساط المكتتبة  

% .0  .22  12. صافي األقساط المكتسبة  

%(2)  172  125 صافي المطالبا  المتكبدة  

% 57 نسبة امحتفاظ  55 %  - 

% 21 نسبة المطالبا   11 %  - 

شركا  01

15% 

شركة 00

51% 

شركا  1

1% 

  -تركز الحصص السوقية لشركات التأمين في نشاط تأمين المركبات 

 5102تسعة أشهر 
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 ايكل السوق

 مأمين الحماية وامدخار

بنهاية التسعة أشهر من ااا العا ، ارمفع إجمالي األقساط المكتتبة لتأمين الحماية 

% 2مليو  ريال، وانخفض صافي األقساط المكتتبة بر  111% لتصل إل  5وامدخار بر 

مليو  ريال بانخفاض  725مليو  ريال، بينما بلغ صافي األقساط المكتسبة  127لتبلغ 

 % عن نفس الفترة من العا  السابق8 57

مليو   022% لتصل إل  1بلغ نمو صافي المطالبا  المتكبدة لتأمين الحماية وامدخار 

% مطارنة بر 22812ريال، ذلك أدى مرمفاع معدل الخسائر لنشاط الحماية وامدخار ليبلغ 

 51018% في التسعة أشهر من 10811

شركا  في الططاع، مستحوذ ثالث شركا  منها  01يشغل سوق مأمين الحماية وامدخار 

% المتبطية من السوق8 أكبر مغير 52% من حجم السوق وست شركا  متطاسم الر 12عل  

نططة أساس عن  575حدث في الحصص السوقية كا  ارمفاع حصة األالي للتكافل بنحو 

 %7581.8نفس الفترة من العا  الماضي لتصل حصتها من سوق الحماية وامدخار 

 

 

الحصص السوقية لططاع 

 مأمين الحماية وامدخار

مسعة أشهر 

5101 

مسعة أشهر 

5102 

%7181 األالي للتكافل  758.%  

%5585 ساب مكافل  5781%  

%0285 سالمة  0280%  

%.78 جزيرة مكافل  .81%  

%.078 اإلعادة السعودية  285%  

%182 الوطنية  781%  

%782 التعاونية -اكسا  781%  

%082 اإلنماء طوكيو    585%  

%181 العربي للتأمين  581%  

%187 مكافل الراجحي  182%  

 النمو  5102مسعة أشهر  5101مسعة أشهر  مأمين الحماية وامدخار )مليو  ريال(

% 5  112  .55 إجمالي األقساط المكتتبة  

%(2)  127  .11 صافي األقساط المكتتبة  

%(57)  725  122 صافي األقساط المكتسبة  

% 1  022  0.2 صافي المطالبا  المتكبدة  

% 10 نسبة المطالبا   22 %  - 

شركا  7

12% 

شركا  5

52% 

  -تركز الحصص السوقية لشركات التأمين في نشاط تأمين الحماية واالدخار 

 5102تسعة أشهر 
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 نسبة التركيز في المحفظة التأمينية ألنشطة التأمين المختلفة 
، ويعطي ذلك اشارة نرحرو 5102يعكس الجدول التالي نسبة التركز في محفظة التأمين لشركا  الططاع نحو فروع التأمين المختلفة كما في نهاية الربع الثالث 

 حساسية التغير لكل شركة في نمو أعمال فروع التأمين المختلفة8 الجدول التالي يبين نسبة مركيز كل نشاط مأميني في محفظة كل شركة :

% من محافظ ميدغلف والتعاونية وأسيج ، وفي قطاع المركبا  أعل  10% من محفظتي بوبا وعناية بينما أكثر من 011يالحظ أ  فرع التأمين الصحي يمثل  

 %8 011% ، وفي قطاع الحماية وامدخار أعل  مركيز لدى شركا  الجزيرة واألالي مكافل وساب مكافل بر 12% ثم مالذ بر 5.مركيز لدى شركة سالمة بر 

 المجموع حماية وادخار عا  مركبا  صحي نشاط التأمين

 التأمين الصحي

%011 بوبا العربية  - - - 011%  

%011 عناية  - - - 011%  

%10 ميدغلف للتأمين  05%  07%  - 011%  

%55 التعاونية  0.%  51%  - 011%  

%21 أسيج  75%  0.%  - 011%  

      

          مأمين المركبا 

%00 سالمة  .5%  5%  - 011%  

%1 مالذ للتأمين  12%  0.%  - 011%  

%55 مكافل الراجحي  55%  00%  187%  011%  

%55 سوليدرمي مكافل  52%  05%  - 011%  

%72 أمانة للتأمين  55%  7%  - 011%  

%71 التأمين العربية  25%  0.%  - 011%  

%50 سند  20%  52%  - 011%  

%01 المتحدة للتأمين  21%  77%  - 011%  

      

         التأمين العا 

%011 - - العربي للتأمين  - 011%  

%2 - اإلعادة السعودية  1.%  0.%  011%  

%181 ايس  52%  12%  - 011%  

%1 ومء للتأمين  75%  50%  - 011%  

%5 العالمية  11%  2.%  - 011%  

%55 - اإلنماء طوكيو    25%  01%  011%  

%15 - الوطنية  21%  .%  011%  

      

          حماية وادخار

%011 - - - جزيرة مكافل  011%  

%011 - - - األالي للتكافل  011%  

%011 - - - ساب مكافل  011%  

      

         متعددة الططاعا  وأخرى

%01 أليانز إس إف  55%  72%  52%  011%  

%.7 التعاونية -اكسا  72%  02%  7%  011%  

%11 إمحاد الخليج  50%  72%  - 011%  

%51 الخليجية العامة  10%  72%  - 011%  

%01 المتحدة للتأمين  21%  77%  - 011%  

%15 سايكو  52%  77%  - 011%  

%21 الصطر للتأمين  52%  52%  - 011%  

%.5 اممحاد التجاري  12%  55%  - 011%  

%21 أسيج  75%  0.%  - 011%  

%11 الدرع العربي  17%  01%  - 011%  

%75 بروج للتأمين  12%  02%  - 011%  

%.1 األالية  72%  07%  - 011%  
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 المؤشرا  المالية

 

 الشركة

األسهم المصدرة 

 )مليو  سهم(

األسهم الحرة 

 )مليو  سهم(

 صافي الدخل 

شهر بنهاية  05آلخر 

 5102سبتمبر 

 )مليو  ريال(

 صافي الدخل

لتسعة أشهر  

5102  

 )مليو  ريال(

حطوق المساامين 

 )مليو  ريال(

الطيمة السوقية* 

 )مليو  ريال(

العائد عل  السهم 

 السعر للعائد* )ريال(

السعر / الطيمة 

 الدفترية*

حطوق الملكية إل  

 رأس المال

  5852  3.17  10.86  .582  7,151  55522  .2158  .52  27  011 التعاونية

(70)  2  .0 متاليف إيه أي جي   (5782)  21  926  (0812)   1822  9.58 س 

  0812  3.02  107.44  1871  1,110  751  0581  01  00  72 جزيرة مكافل

  1825  2.10  99.30  1851  580  515  0082  5  71  71 مالذ للتأمين

(1.)  71  011 ميدغلف للتأمين  (07282)  05115  2,289  (18.1)   0811  2.19 س 

  .182  3.95  27.69  0810  779  021  0581  .5  1  51 أليانز إس إف

  1811  1.75  143.26  1812  308  012  581  5  .0  52 سالمة

(11)  .7  11 ومء  (5.81)  70.  405  (0825)   1812  1.27 س 

  .085  2.05  22.62  0805  525  522 0782  57  00  51 الدرع العربي

  0811  3.01  56.90  1821  1,101  752  0785  02  05  71 ساب للتكافل

  - - - - -  082 -  01  51 * سند

  1822  1.68  16.23  1822  401  .57  5282  52  01  52 سايكو

(5)  01  50 وفا للتأمين  (185)  050  264  (185.)   1822  2.17 س 

  1822  2.20  64.61  1802  266  051  585  1  02  55 إمحاد الخليج

  0801  3.74  18.24  5871  712  021  5.82  72  1  01 األالي للتكافل

(22)  71  75 األالية  (7181)  07.  227  (0817)   1817  1.64 س 

  .182  2.63  23.92  1851  308  001  0081  07  05  51 أسيج

(1)  55  11 التأمين العربية  (0582)  572  286  (1801)   1822  1.21 س 

  1827  2.12  20.50  1821  547  521  5587  51  .0  .5 اممحاد التجاري

  0811  2.06  17.47  0855  725  720 1180  10  .0  52 الصطر للتأمين

(51)  75  12 المتحدة للتأمين  7580  7.1  548  (1821)   1812  1.41 س 

(20)  21  011 اإلعادة السعودية  (1782)  151  710  (1820)   1815  0.92 س 

  08.7  5.37  14.07  1811  7,875  05155  17281  251  25  1. بوبا العربية

  - - - - - - -  01  51 * وقاية للتكافل

  18.1  2.39  24.45  18.5  804  775  .758  77  .0  11 مكافل الراجحي

  0821  2.66  31.46  0850  506  021  582  05  5  01 ايس

  0817  1.47  39.86  .187  684  152  5585  01  51  12 اكسا التعاونية

(282)  0  07  51 الخليجية العامة  021  365  1815  294.19  1.87  1821  

  1821  1.79  15.00  .081  404  555  5185  51  01  52 بروج للتأمين

  1817  8.23  98.05  1855  2,412  527  5780  52  05  11 العالمية

(011)  11  25 سوليدرمي مكافل  (5082)  025  408  (08.1)   1872  2.12 س 

  1810  8.82  45.77  0875  623  10  180  01  7  01 الوطنية

(2)  52  75 أمانة للتأمين  (5582)  017  266  (185.)   1875  2.56 س 

(51)  05  11 عناية  (1187)  512  580  (0821)   1825  2.78 س 

(75)  01  12 اإلنماء طوكيو    (0282)  702  1,141  (1815)   1811  3.62 س 

  1825  3.00  17.74  18.5  36,928  055757  5581.  05120  111  055.5 التأمين

 حصة التملك المصرف المالك لها الشركا  

%52821 البنك العربي الوطني العربي للتأمين  

%5.812 مصرف اإلنماء اإلنماء طوكيو    

%71811 بنك الجزيرة الجزيرة مكافل  

%51811 البنك السعودي الهولندي الوطنية للتأمين  

%02811 البنك السعودي لالستثمار ميدغلف  

%75821 البنك السعودي الفرنسي أليانز إس إف  

%75821 البنك السعودي البريطاني ساب مكافل  

%52822 البنك األالي التجاري األالي مكافل  

%55821 مصرف الراجحي الراجحي مكافل  

%02825 بنك الرياض العالمية  

  من إجمالي عدد األسهم 585مليار سهم ممثل  087بلغ عدد األسهم المصدرة لططاع التأمين %

 المصدرة في السوق المالية السعودية8

  مرن الرطريرمرة السروقريرة 584مليار ريرال مرمرثرل  2185بلغت الطيمة السوقية* لططاع التأمين %

 لألسهم المدرجة في السوق المالية السعودية8

 55  رنريرت شرركرة برخرسرائرر   05شركة  حططت أرباح  خالل التسعة أشهر من  ااا الرعرا  بريرنرمرا م 

 متفاومة8

  مرلريرو  ريرال، وبرلرغ الرعرائرد  1,051شهرًا بنهاية الربع الثالث  05بلغت أرباح الططاع اإلجمالية للر

 51028ريال آلخر أربعة أرباع منتهية بالربع الثالث من العا   18.5عل  السهم 

  شركا  ممكنت من زيادة حطوق الملكية عن رأس المال8  01، فطم 5102بنهاية سبتمبر 

  مرة8 1825وبلغت نسبة حطوق الملكية إل  رأس المال المصدر في قطاع التأمين 

 8عشرة مصارف سعودية اي من كبار المالك لعشر شركا  مأمين مدرجة 

 

 

 

 

 
 51028ديسمبر  07* الطيمة السوقية والسعر للعائد والسعر إل  الطيمة الدفترية بنهاية مداوم  يو  
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 التطييم
 

 شركة من شركا  الططاع حططت أرباح خالل الفصول األربعة األخيرة انتهاء بالربع الثالث من ااا العا  8 55 

 : 5102الشكل التالي يعكس مستويا  التطييم لهاه الشركا  بناء عل  مضاعف السعر للعائد* ومضاعف الطيمة الدفترية كما في نهاية الربع الثالث  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5102ديسمبر  07* حسب أسعار اإلغالق في 

 التعاونية

 أليانز إس إف

 الدرع العربي

 ساب للتكافل

 سايكو

 األالي للتكافل

 الصطر للتأمين اممحاد التجاري أسيج

 بوبا العربية

 مكافل الراجحي

 ايس

 اكسا التعاونية

 بروج للتأمين

 الوطنية
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 أقساط التأمين )مليو  ريال( 
 نسبة المطالبا  نسبة امحتفاظ صافي المطالبا  المتكبدة صافي األقساط المكتسبة صافي األقساط المكتتبة إجمالي األقساط المكتتبة 

 9M 2014 9M 2015 9 النموM 2014 9M 2015 9 النموM 2014 9M 2015 9 النموM 2014 9M 2015 9 النموM 2014 9M 2015 9M 2014 9M 2015 

% 01 151.0 15715 التعاونية  75221 15101 07 %  75215 15112 02 %  55.75 75152 . %  .081 %  .181 %  .180 %  1285 %  

% 7181 - 2 1 - 00 1 - .5 0 - 000 5 العربي للتأمين  5087 %  1281 %  .785 %  

% 072 22 52 جزيرة مكافل  0. 71 012 %  . 05 001 %  0 7 - 1085 %  5581 %  0.82 %  0581 %  

% 22 05251 .11 مالذ للتأمين  521 05701 22 %  577 055.5 017 %  251 05112 25 %  .181 %  .585 %  ..81 %  .78. %  

%(1) .7510 75255 ميدغلف للتأمين  55112 55201 1 %  55711 55501 01 %  05220 55105 50 %  1581 %  .280 %  .782 %  2585 %  

% 01 512 .20 أليانز إس إف  70. 711 . %  757 51. (01)%  521 02. (55)%  5081 %  2581 %  1.82 %  1085 %  

% 50 705 521 سالمة  572 527 55 %  0.1 520 75 %  021 515 7. %  2785 %  2180 %  .080 %  .581 %  

% 01 551 211 ومء للتأمين  521 170 15 %  0.1 521 52 %  015 515 .2 %  1281 %  5281 %  .085 %  2582 %  

% 55 151 711 الدرع العربي  515 5.5 0. %  511 511 51 %  051 021 55 %  5187 %  5580 %  .180 %  1.8. %  

% 2 055 012 ساب مكافل  055 071 7 %  017 011 (15)%  01 7 (11)%  .182 %  1282 %  282 %  585 %  

%(011) 0 055 سند  15 -5  (015)%  001 01 (.1)%  .1 1 (22)%  2281 %  (71285)%  1180 %  5282 %  

% 51 .11 511 سايكو  152 121 05 %  701 110 21 %  57. 752 27 %  5281 %  5782 %  128. %  1182 %  

% 021 750 011 السعودية الهندية  20 5.5 507 %  25 010 12 %  55 071 055 %  5287 %  1285 %  5185 %  .185 %  

%(72) .01 5.2 إمحاد الخليج  055 1. (25)%  025 22 (72)%  075 5. (1.)%  2282 %  1180 %  .182 %  1081 %  

% 01 570 517 األالي للتكافل  27 010 2 %  21 25 (5)%  . 01 01 %  1281 %  178. %  0180 %  0181 %  

% 02 571 021 األالية  01. 501 55 %  012 012 (01)%  015 000 (55)%  2185 %  258. %  1281 %  1185 %  

% 017 111 0.7 أسيج  075 752 015 %  051 552 5. %  007 511 .0 %  1587 %  .585 %  1185 %  128. %  

% 2 225 .25 التأمين العربية  755 755 (05)%  71. 707 5 %  522 522 1 %  5281 %  2182 %  .181 %  .581 %  

% 07 5.1 .51 اممحاد التجاري  101 272 5. %  201 107 (02)%  112 755 (51)%  5.85 %  1182 %  ..80 %  1.8. %  

% 550 511 0.1 الصطر للتأمين  072 211 717 %  052 515 00. %  22 012 .2 %  1587 %  2181 %  1580 %  5182 %  

% 00 250 .5. المتحدة للتأمين  221 552 07 %  211 210 (2)%  215 151 (05)%  1087 %  1581 %  ..8. %  1.82 %  

% 15 111 255 اإلعادة السعودية  127 117 17 %  711 777 (00)%  70. 555 (05)%  2181 %  2185 %  .280 %  1282 %  

% 51 .5555 15202 بوبا العربية  15.72 55501 5. %  75027 1525. 21 %  55251 75111 11 %  2.81 %  2281 %  .187 %  1585 %  

 - - - - - - - - - - - - - - - - وقاية للتكافل

% 71 221 151 مكافل الراجحي  521 215 7. %  21. 17. 12 %  112 251 72 %  .282 %  218. %  .182 %  158. %  

% 00 505 020 ايس  .5 015 51 %  10 .1 02 %  10 20 57 %  1780 %  1.80 %  2.85 %  5180 %  

% 71 221 155 التعاونية -اكسا  55. .20 77 %  212 117 52 %  115 502 52 %  .181 %  2181 %  .58. %  .58. %  

%(5) 521 705 الخليجية العامة  022 015 (00)%  010 052 (00)%  017 .7 (02)%  2081 %  1.87 %  1787 %  5582 %  

% 1 751 751 بروج للتأمين  517 511 (0)%  020 511 5. %  075 012 52 %  .282 %  .181 %  1085 %  1085 %  

% .5 707 512 العالمية  051 055 2 %  00. 15 (75)%  005 20 (02)%  1280 %  1187 %  2181 %  0028. %  

% 11 575 075 سوليدرمي مكافل  25 051 11 %  015 072 (2)%  011 07. (1)%  118. %  1181 %  2.82 %  2281 %  

% 52 127 755 الوطنية  010 511 11 %  012 020 0 %  00. 007 (2)%  7.82 %  1285 %  1281 %  1181 %  

%(1) 751 711 أمانة للتأمين  520 515 (5)%  2. 02. 010 %  017 01. 52 %  1780 %  1582 %  01182 %  .28. %  

% 002 55 .5 عناية  55 71 10 %  52 02 (7.)%  55 07 (10)%  2582 %  2281 %  ..8. %  .182 %  

% 005 057 15 اإلنماء طوكيو    51 15 51 %  51 75 70 %  01 51 55 %  7585 %  5.80 %  2182 %  178. %  

% 50 524380 534,32 اإلجمالي   024,10 534,21 5, %  024251 034832 52 %  054835 024,02 55 %  83.38%  25.8,%  21.2,%  83.00%  
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  5102معدل امحتفاظ حسب أنشطة للتسعة أشهر 
     

 اإلجمالي عا  المركبا  الصحي الشركة

%2287 التعاونية  01181%  5285%  .181%  

%2180 العربي للتأمين  - 587%  5087%  

%5581 - - - جزيرة مكافل  

%01181 مالذ للتأمين  2782%  0187%  .585%  

%.228 ميدغلف للتأمين  5.81%  5182%  .280%  

%1285 أليانز إس إف  2182%  0281%  2581%  

%2581 سالمة  2.81%  5582%  2180%  

%01181 ومء للتأمين  2285%  0.81%  5281%  

%01181 الدرع العربي  2582%  582%  5580%  

%1282 - - - ساب مكافل  

%7180 سند  - - - 

%.58. سايكو  2.85%  .81%  5782%  

%2287 السعودية الهندية  2280%  0581%  1285%  

%.278 إمحاد الخليج  2.85%  5185%  1180%  

%.178 - - - األالي للتكافل  

%.218 األالية  2.82%  2185%  258.%  

%1182 أسيج  2.87%  0581%  .585%  

%2181 التأمين العربية  .585%  0780%  2182%  

%5582 اممحاد التجاري  218.%  5285%  1182%  

%2181 الصطر للتأمين  278.%  0287%  2181%  

%2281 المتحدة للتأمين  2281%  0785%  1581%  

%01181 - اإلعادة السعودية  2182%  2185%  

%2281 بوبا العربية  - - 2281%  

 - - - - وقاية للتكافل

%2282 مكافل الراجحي  2280%  5281%  218.%  

%.218 - ايس  5181%  1.80%  

%2285 التعاونية -اكسا  2282%  1581%  2181%  

%7285 الخليجية العامة  .58.%  0.87%  1.87%  

%2.87 بروج للتأمين  2587%  0281%  .181%  

%7181 العالمية  1785%  0585%  1187%  

%5185 سوليدرمي مكافل  2181%  7181%  1181%  

%085.  الوطنية  0187%  1285%  

%082. أمانة للتأمين  2181%  0.82%  1582%  

%2281 عناية  - - 2281%  

%1.85 - اإلنماء طوكيو    182%  5.80%  

%3.69 اإلجمالي  3.69%  ..69%  8.68%  
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 الطوائم المالية المجمعة للططاع *
 النمو 5102مسعة أشهر  5101مسعة أشهر  النمو 5101 5107 قائمة المركز المالي )مليو  ريال(

       موجودا  عمليا  التأمين

% 70  15121  25271 استثمارا    15111  015172  71 %  

% 15  55075  15501 نطد لدى البنوك  15.0.  55152  55 %  

% 1  55.52  557.0 ذمم مدينة، صافي  .5.15  25251  . %  

% 2  075052  .05522 موجودا  أخرى  055551  015551  07 %  

% .6  990829  30,82.  جموع  وجودات عمل ات ال أ  ن  990336  9303.3  01 %  

         موجودا  المساامين

% 2  5025.  151.1 استثمارا    .5705  .5015  (5)%  

%(01)  55172  55101 نطد لدى البنوك  55721  7555.  71 %  

% 01  05217  05755 موجودا  أخرى  05107  75171  002 %  

% 9  ,6.0,3  660,36  جموع  وجودات المساهم ن  6.0,89  620266  02 %  

% .6  240392  2,08,4  جموع الموجودات  2.0,,2  42092,  0. %  

          مطلوبا  عمليا  التأمين

%(01)  05171  05551 ذمم معيدي التأمين  5501.  55551  2 %  

% .0  5.5705  .51512 احتياطيا  فنية  5.5171  7552.1  05 %  

% 57  15121  75750  طلو ات أخ ى  75.07  251.5  77 %  

% .6  990829  30,82.  جموع  طلو ات عمل ات ال أ  ن  990336  9303.3  01 %  

          مطلوبا  وحطوق المساامين

%(02)  55115  55277 مطلوبا  المساامين  55005  5512.  (7)%  

% 1  0150.5  25155 رأس المال   0150.5  055501  51 %  

% 2  015111  25521 حطوق المساامين  25210  055721  51 %  

% 9  ,6.0,3  660,36  جموع  طلو ات وح وق المساهم ن  6.0,89  620266  02 %  

% .6  240392  2,08,4  جموع المطلو ات  2.0,,2  42092,  0. %  

       

 النمو 5102مسعة أشهر  5101مسعة أشهر  النمو 5101 5107 قائمة الدخل )مليو  ريال(

       قائمة نتائج عمليا  التأمين والفائض

% 57  7155.2  515510 اجمالي اقساط التأمين المكتتبة  575171  5.5715  50 %  

% 52  515151  0.5550 صاف  األقساط المكتتبة  0.5222  575215  51 %  

% 55  505.11  015755 صافي أقساط التأمين المكتسبة  025.5.  025.10  52 %  

%(5)  115  1.2 عمولة اعادة التأمين  211  225  7 %  

% 57  027  025 ايرادا  مأمين أخرى  21  010  1 %  

%(11)  077  551 ايرادا  استثمارا   052  020  02 %  

% 2.  .032..  680496 مجموع اميرادا   6.0..,  .,0,94  51 %  

% 57  .51512  055557 اجمالي المطالبا  المدفوعة  015021  015.02  1 %  

% 00  015255  025122 صافي المطالبا  المتكبدة  055.01  025111  50 %  

% 00  05150  05750 مكاليف اكتتاب وثائق التأمين  05001  05711  05 %  

%(52)  55  21 مصاريف مأمين فائض الخسارة  12  2.  002 %  

% 01  75027  .5515 مصاريف اخرى  55712  55150  51 %  

% 66  .0.2..  ,.6303 مجموع التكاليف والمصاريف  6.0.84  630..2  50 %  

% 751  055  71 صافي الفائض بعد حصة المساامين  011  015  15 %  

% 25  021  22 الفائض الم  اكم نها   الف  ة  512  1.1  502 %  

          قائمة دخل المساامين

% 01  211  150 ايرادا  استثمارا  وامعاب ادارة  21.  771  (71)%  

% 27  22  75 ايرادا  اخرى  12  2  (.1)%  

(05112) حصة المساامين من صافي الفائض  211  (072)%  511  122  015 %  

% 01  702  512 مصروفا  عمومية وادارية  552  711  07 %  

(,,.60) صا ي   ح الف  ة  86,  - 4.,  ,83  10 %  

 * م مشمل شركة وقاية 8



 5102ديسمبر  01

 

 قطاع التأمين

 

05  

 التعريفا 

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 ر،سائاي إجمالي إيرادا  شركة التأمين وممثل الطسم الاي يدفعه "المؤمن له" للشركة مطابل موافطتها عل  معويض المؤمن له عن األضرار أو الخ

 قد يكو  اناك حساب مكرر ألقساط إعادة التأمين من قبل شركا  التأمين أو إعادة التأمين األخرى8

 

 صافي أقساط التأمين المكتتبة

م ااا الرقم يخصمطو  الشركا  بإعادة مأمين جزء من إجمالي أقساطها المكتتبة لدى شركا  "إعادة التأمين" مطابل محملها مخاطر محتملة من ااه الوثائق و

 من إجمالي األقساط المكتتبة ثم يخصم فائض الخسارة في اقساط مأمين ليتبط  "صافي األقساط المكتتبة"8

 

 صافي أقساط التأمين المكتسبة

ك الفترة، ويتم مل او الجزء من اقساط التأمين الاى يمثل الفترة المنطضية من عمر بوليصة التأمين ومصبح ملكا لشركة التأمين عن المخاطر التي محملتها عن

 حسابها بخصم التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة من صاف  أقساط التأمين المكتتبة8 

 

 صافي المطالبا  المدفوعة 

 واي إجمالي التعويضا  التي مم صرفها "للمؤمن لهم" خالل الفترة المحاسبية بعد خصم حصة معيدي التأمين8

 

 صافي المطالبا  المتكبدة 

 واي صافي المطالبا  المدفوعة مضاًفا إليها المطالبا  التي مازالت محت التسوية خالل الفترة المحاسبية8

 

 نسبة امحتفاظ

ساط ألقواو احتفاظ الشركة الصافي من الخطر الواحد أو مجموعة من األخطار قد منتج من حادث واحد بعد إسنادا  إعادة التأمين8 واو نسبة صافي ا

 المكتتبة من إجمالي األقساط المكتتبة8

 

 نسبة المطالبا 

 واي نسبة صافي المطالبا  المتكبدة من صافي األقساط المكتسبة8
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 البالد المالية
 

 خدمة العمالء

 clientservices@albilad-capital.com البريد املكتروني:

 ...2 – 517 – 00 – 255+ اإلدارة العامة:

 1110 – 005 – 11. الهامف المجاني:

 

 

 

 

 إدارة األصول

 abicasset@albilad-capital.com البريد املكتروني:

 6280 –290 – 00 – 255+  اامف:

 

 

 

 

 إدارة األبحاث والمشورة

 research@ albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 2.25 –290 – 00 – 255+  اامف:

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

 

  إدارة الوساطة

 abicctu@albilad-capital.com البريد املكتروني:

 6230 – 290 – 00 – 255+  اامف:

 

 المصرفية امستثمارية

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

 6256 – 290 – 00 – 255+  اامف:

 

 إخالء المسؤولية
 

لريرة لرمرابالت شركة البالد المالية أقص  جهد للتأكد من أ  محتوى المعلوما  الماكورة في ااا التطرير صحيحة ودقيطة ومرع ذلرك فرإ  شرركرة الربرالد ا

سؤولية ي مومديريها وموظفيها م يطدمو  أي ضمانا  أو معهدا  صراحة أو ضمنًا بشأ  محتويا  التطرير وم يتحملو  بطريطة مباشرة أو غير مباشرة أ

 8قانونية نامجة عن ذلك

 

األغرراض دو   مرن م يجوز إعادة نسخ أو إعادة موزيع أو إرسال ااا التطرير بطريطة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جزئيًا ألي غرض 

  8الموافطة الخطية المسبطة من شركة البالد المالية

 

 كما نلفت امنتباه بأ  ااه المعلوما  م مشكل موصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو ممخاذ قرار استثماري8

  

 8يعتبر أي إجراء استثماري يتخاه المستثمر بناًء عل  ااا التطرير سواًء كا  كليًا أو جزئيًا او مسؤوليته الكاملة وحده 

سرترشرار   مليس الهدف من ااا التطرير أ  يستخد  أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أ  يتحطق مستطبال8 لالرك فرإنرنرا نرنرصرح برالررجروع إلر

 8استثماري مؤال قبل امستثمار في مثل ااه األدوا  امستثمارية

 

 محتفظ شركة البالد المالية بجميع الحطوق المرمبطة بهاا التطرير8

file://Albilad.com/entfs/CorpFS_ABIC/Research%20and%20Advisory/www.albilad-capital.com/research

