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يلخص هذا التقرير أداء قطاع التأمين فيي السيوق السيعيوديية 

، ويليقيي الءيوء عيليى أهيم  يطيورات 7152خالل الربع الثاني 

الييقييطيياع ميين أربييال الييقييطيياع للييى قييطيياعييات ا عييمييال و ييتييى 

 المؤشرات المالية.

 

يشمل هذا التقرير جميع شركات التأمين المدرجية  نطاق البحث:

 في السوق المالية السعودية، باستثناء:

الشركة السعودية إلعادة التأمين التعاوني: الختالف  .5

نشاطها عن باقي شركات التأمين، كونها  عمل في نشاط 

 لعادة التأمين.

 37وبالتالي يصبح عدد شركات التأمين المشمولة في نطاق البحي  

 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية. 33شركة من أصل 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

مؤسسة النقد العربي السيعيود) اسياميار، شيركية السيوق اليميالييية  المصادر:

ر،              CCHIا   السييعييوديييية ا يييداولر، ميييجييليييع الءيييمييا  الصييحيييي اليييتييعييياونييي

 القوائم المالية لشركات التأمين ، أبحاث البالد المالية.

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على:

 تركي فدعق

 مدير لدارة ا بحاث والمشورة

tfadaak@albilad-capital.com 

 ملخص تنفيذي

  عيليى 5.7شهد قطاع التأمين خالل الربع الثاني نموًا في أقساط اليتأمين المكتتبة بمعدل %

ميليييار دوالر  7.3مليار رييال ا  8.62 ي  بلغ لجمالي أقساط التأمين المكتتبة  أساس سنو)،

 .7152أمريكير في الربع الثاني من عام 

  7152% فيي اليربيع اليثيانيي مين 7.4استقر معدل عمق التأمين غير النفطي عند مستوى  ,

ريياالتر ليييصيل لليى  6% على أساس سينيو) ا7.7بينما انخفض معدل كثافة التأمين بنحو 

 .7152دوالر أمريكير للفرد في الربع الثاني  25ريال ا 776

  عيليى 7.3بمعدل  7152ار فع لجمالي موجودات قطاع التامين بنهاية الربع الثاني من عام %

 مليار دوالر أمريكير. 54.88مليار ريال ا 11.8أساس سنو) لتبلغ 

  خيالل اليربيع اليثيانيي 83ار فع معدل اال تفاظ اإلجمالي لقطاع التأمين بشكل طفيف للى  %

% في نفع الفترة من العام السابق،  مما يعكع  يراجيع بسييي  فيي 85مقابل   7152من 

االعتماد على قطاع لعادة التأمين. من جانب آخر، وصل معدل المطياليبيات اإلجيمياليي ليقيطياع 

  %.26ليصل للى 

  استمرت هيمنة خطوط التأمين االلزامية االتأمين الصحيي واليتيأمييين عيليى اليميركيبياتر عيليى

 % من  جم السوق.84قطاع التأمين، ليشكلوا معًا 

  لتصل للى 12.1في جانب الربحية، شهدت ا ربال الصافية لشركات التأمين انخفاضًا بنحو %

مليو  ريال للربع  441قياسًا بأربال  قدرها   7152مليو  ريال في الربع الثاني من العام  589

 السابق من العام المقابل.

  شركيات فيقي   3ال يزال هناك  باينًا واسعا في ا داء الفرد) لشركات التأمين,  ي   ستحوذ

 % من  جم سوق التأمين11.6على 

 )مليون ريال(التطور على أساس سنوي  ألهم مؤشرات قطاع التأمين 
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 صافي المطالبات المتكبدة صافي ا قساط المكتتبة لجمالي ا قساط المكتتبة

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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 قطاع التأمين في السوق السعودية

 نظرة عامة

تأمين الصحي، نموًا قويًا بدعم كبير من  حسن البيئة التنظيمية و طبيق التأمين اإللزامي على المركبات وال  شهدت أنشطة التأمين خالل السنوات ا خيرة

 ية التأمين.أهموساهم بذلك التوسع السكاني خالل العقد ا خير وزيادة أعداد العاملين في القطاع الخاص وار فاع عدد المركبات للى جانب زيادة الوعي ب

وقيع أ  نيتي وبالنظر للى المستقبل، نتوقع أ  يسهم ا جاه الحكومة بتعزيز القطاع الغير نفطي في  وفير فرص نمو  عمال قطاع التأمين بشكل عام.  ييي 

هيدف خيفيض ك بي بدأ المستشفيات مع بداية العام القادم بتحميل شركات التأمين على المركبات  كاليف العالج للمصابين النا جة عن  وادث المركبات، وذلي

يا ها الحاليية ستوالعبء الناجم عن  وادث المركبات الذ)  تحمله وزارة الصحة، ومن المرجح أ   ؤد) هذه الخطوة للى رفع أسعار التأمين على المركبات عن م

ييات تيشيفي، هذا باإلضافة الى زيادة الطلب المتوقع على المركبات بفعل السمال للنساء بقيادة السيارات . ومن جانب آخر، ميتيوقيع دخيول عيدد مين اليميسي

 الحكومية للى شبكة التأمين الصحي مما سيزيد من مقدمي الخدمات الصحية لمستفيد) التأمين.

اليعياميلية  كياتباإلضافة للى ذلك، من المتوقع أ   قوم مؤسسة النقد العربي السعودية بالتعاو  مع لدارة المرور عبر مشروع الرب  اإللكتيرونيي بييين الشير

بشراء وثيقية ني في قطاع التأمين والمرور لءما   طبيق التأمين اإللزامي على جميع المركبات وللزام سائقي المركبات غير المغطاة بتأمين بشكل غير قانو

  أمين لمركبا هم. 

 مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي غير النفطي التزال منخفض

الذ) يشير للى مساهمية قيطياع اليتيأمييين فيي —مليار ريال, وجاء معدل عمق التأمين غير النفطي 368بلغ النا ج المحلي اإلجمالي غير النفطي للربع الثاني 

 % قريبًا من مستواه في الربع الثاني من العام السابق.7.4عند مستوى  —النا ج المحلي اإلجمالي

دوالر أمريكي ر لكل فرد فيي  25ريال ا 766 رياالتر ليصل للى 6% ا 7.7من نا ية أخرى، انخفض معدل كثافة التأمين امعدل انفاق الفرد على التأمينر بنحو 

دوالر أمريكير لكل فرد لنفع الفترة من العام السابق. وبالمقارنة مع أسواق التأمين الناضجة، يعيتيبير  27.1ريال ا 727مقارنة بي   7152الربع الثاني من عام  

 معدل عمق وكثافة التأمين منخفءًا في السوق السعودية ، مما يدل كذلك على أ  قطياع اليتيأمييين ميازال فيي طيور الينيميو وييتيميتيع بيفيرص ولميكيانيييات

 مستقبلية كبيرة غير مستغلة.

. 

 )ريال(حسب النشاط  -انفاق الفرد على التأمين  حسب النشاط ) % ( -عمق سوق التأمين 

 )ريال(معدل انفاق الفرد على التأمين    مساهمة قطاع  التأمين في الناتج المحلي غير النفطي 
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 قطاع التأمين في السوق السعودية

 هيكل السوق

يتكو  قطاع التأمين في السوق السعودية من ثالثة أنشطة  رئيسيية هيي: اليتيأمييين الصيحيي، 

و أمين الحماية واالدخار، والتأمين العام الذ) يشمل سبعة أنشطة فرعييية هيي: اليتيأمييين عيليى 

المركبات، والبحر)، والطيرا ، والطاقة، والهندسي، والتأميين عيليى اليحيوادث واليميسيؤوليييات، 

 والتأمين على الممتلكات والحريق. 

 % من اجمالي أقساط التأمين المكتتبة55أقساط التأمين الصحي ترتفع إلى 

% مين  يجيم 87 مِثل خطوط التأمين اإللزامية االتأمين الصحي والتأمين عيليى اليميركيبياتر ميعيًا 

السوق. وار فعت مساهمة أقساط التأمين الصحي للى لجيمياليي أقسياط اليتيأمييين خيالل اليربيع 

% من لجمالي أقساط التأمين المكتتبة خالل الفترة، فقيد  يافي  14.6للى  7152الثاني من عام 

التأمين الصحي على مكانته باعتباره أكبر أنشطة التأمين في السوق السيعيوديية. ييليييه اليتيأمييين 

% من لجمالي ا قساط المكتتبة، ثم التأمين العام بيحيصية  يبيليغ 72.3على المركبات بحصة  بلغ 

%، فيما جاء  أمين الحماية واالدخار كأصغر قطاعات التأمين الرئيسية، لذ شيكيل ميا نسيبيتيه 51.1

 % من لجمالي ا قساط المكتتبة خالل الفترة. 7.6

 

 استمرار التركز في قطاع التأمين  

اليزال قطاع التأمين في السوق السعودية يتسم بدرجة عالية من التركز نتيجة الكيتيظياظ اليقيطياع 

بعدد كبير من شركات التأمين الصغيرة، واستيحيواذ بءيع شيركيات عيليى  صية كيبيرى مين سيوق 

% من اليحيصية السيوقييية 11شركة على  37التأمين،  ي   ستحوذ ثالث شركات فق  من أصل 

% 74لقطاع التأمين، وهي شركة التعاونية وبوبا العربية والراجحي  كافل بحصص  بلغ لكل منها 

. فيما  بلغ الحصة السوقييية 7152% على التوالي وذلك لفترة الربع الثاني من عام 51% و75و 

% من لجمالي أقساط التأمين خالل نفع اليفيتيرة. و يبيقيى  صية 81شركات  أمين  51لدى أكبر 

 شركة. 77صغيرة من أقساط التأمين المكتتبة على الشركات المتبقية البالغ عددها 

 مقدمي الخدمة

 عمل جميع شركات التأمين اليميدرجية فيي السيوق اليميالييية السيعيوديية وفيق ميبياد  الشيرييعية 

شركة،  ي   مارس هذه الشيركيات عيليى ا قيل نشياطيًا وا يدًا مين  33اإلسالمية، ويبلغ عددها 

 أنشطة التأمين الرئيسية الثالث.

شيركية  يقيدم خيدميات اليتيأمييين  78شركة  أمين مؤهلة في نشاط التأمين الصحيي، و 72 عمل 

شركية ميهين  يرة  752شركة  قدم خدمات  أمين الحماية واالدخار. هذا باإلضافة للى  55العام، و

 مساندة لخدمات التأمين.

 7102الحصص السوقية ألنشطة التأمين للربع الثاني  

 

 

 الحصص السوقية
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 قطاع التأمين في السوق السعودية

 أداء قطاع التأمين

% على أساس سنو)،  ي  بلغ لجمالي ا قسياط 5.7بنسبة  7152شهد قطاع التأمين نموًا طفيفًا في أقساط التأمين المكتتبة خالل الربع الثاني من عام 

مليار دوالر أمريكير لنفع الفتيرة مين اليعيام  7.78مليار ريال ا 8.6مليار دوالر أمريكير مقابل  7.35مليار ريال ا 8.2المكتتب بها في جميع فروع التأمين نحو 

 السابق. جاء ذلك في ظل الءغوط االقتصادية التي  عرض لها االقتصاد المحلي.

% 14.6 ي   ميثيل   —مليار ريال  4.2لتصل للى  7156% مقارنة بالربع الثاني من عام 1.3وعلى المستوى القطاعي، نَمت أقساط التأمين الصحي بنسبة 

% عن الربع المماثل من العام السابق. بينما انخفءت أقسياط 7.4مليار ريال، بانخفاض  5.3من  جم السوق. في  ين انخفءت أقساط التأمين العام للى 

 مليو  ريال. 773% لتصل للى 7.1مليار ريال، وانخفءت أيءًا أقساط  أمين الحماية واالدخار بنحو  7.4% لتبلغ 4.5التأمين على المركبات بحدود 

% عن نفع الفترة من العام السابق، بينما ار فعت صافي ا قساط المكتسبة بنحو 5من جهة أخرى،  راجعت المطالبات المتكبدة على شركات التأمين بنحو 

ميليييار  1.2مليار ريال. واستقر صافي المطالبات المتكبدة قريب من مستواه لنفع الفترة من العام السيابيق عينيد  2.1% خالل نفع الفترة لتصل للى 5.8

% على التوالي من صافي المطالبات المتكبدة، ونَمت صيافيي 33% و61مليار دوالرر. شكلت مطالبات كل من التأمين الصحي و أمين المركبات  5.1ريال ا

 %.2.8% بينما  راجعت لتأمين المركبات بنسبة 3.7المطالبات للتأمين الصحي بنحو 

 

  

 )مليون ريال(حسب النشاط  -صافي المطالبات المتكبدة  )مليون ريال(حسب النشاط  -إجمالي أقساط التأمين 

لجمالي ا قساط  
صافي ا قساط   المكتتبة

صافي ا قساط   المكتتبة
صافي المطالبات   المكتسبة

 القيمة السوقية معدل المطالبات معدل اال تفاظ  المتكبدة
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 معدل االحتفاظ .. انخفاض االعتماد على سوق إعادة التأمين

% في نفع الفترة من العام السابق. وساهم بيذليك 85.4مقابل  7152% خالل فترة الربع الثاني 83.3ار فع معدل اال تفاظ اإلجمالي لقطاع التأمين للى 

يين اليعيام تيأميار فاع معدل اال تفاظ للتأمين على المركبات بشكل ملحوظ. وعلى الصعيد القطاعي، أظهر معدل اال تفاظ  باينًا واسعًا. فقد سجل قيطياع الي

%. في المقابل، سجل كل من قطاعي  التأمين الصحي والتأمين على اليميركيبيات مسيتيوييات ا يتيفياظ عيالييية، بيليغيت 52.8معدل ا تفاظ منخفض بلغ نحو 

 % على التوالي.97.6% و92.7

 تحسن ربحية القطاع بفضل انخفاض معدل المطالبات

،  راجع معدل الميطياليبيات اإلجيمياليي 7152يشير معدل المطالبات للى الخسارة التي  تحملها شركات التأمين مقابل أقساط التأمين. فخالل الربع الثاني من 

% لنفع الفترة من العام السابق. أ د ا سباب الرئيسية لذلك هو التراجع الكيبييير فيي ميعيدل اليميطياليبيات 28.5% مقارنة مع 26لقطاع التأمين ليصل للى 

% فيي 53.4% ميقيابيل 51.7لتأمين المركبات والتي قابلها نمو ا قساط المكتسبة خالل نفع الفترة. ومن جانب آخر، انخفءت نسبة المصيروفيات لليى 

 .7156الربع الثاني من 

 حسب النشاط -معدل االحتفاظ 

 حسب النشاط -معدل المطالبات  معدل المطلوبات والمصروفات لقطاع التأمين 

 معدل االحتفاظ 

81%

86%

84%

86%

83%

79%

72%

79%
85% 82%84% 81%

86%
79%

72%

32% 30%
25%

32%
27%

38%
43%

48% 44%
40%

 الحماية واالدخار التأمين العام المركبات الصحي 

97% 97% 97% 98% 97%

88%
94% 92% 93% 93%

20% 23% 23% 23%
18%

 التأمين العام المركبات الصحي 

78% 74% 79% 80% 76%

13.4%
13.4%

11.1% 12.8%
10.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 معدل المصروفات معدل المطالبات



7152نوفمبر  51  أبحاث القطاعات  |  

albilad-capital.com 
6 

 قطاع التأمين في السوق السعودية

 نظرة على األصول

% على أساس سنو) 7.3، فقد ار فعت الموجودات بمعدل قدره 7152سجلت شركات التأمين نموًا في لجمالي الموجودات المجمعة بنهاية الربع الثاني من عام 

مليار ريال. فعلى صعيد االستثمارات،  حتف  جميع شركات التأمين  يقيرييبيًا  11.9، وبلغ اجمالي الموجودات 7156% بنهاية الربع الثاني من عام 9مقارنة بنمو بلغ 

 37% مقارنة بالربع المماثل لتصل للى 6بمعظم استثمارا ها على شكل نقد لدى البنوك المحلية أو أدوات مالية لدى الشركات المالية. ونًمت االستثمارات بنسبة 

% مر بطة با صول ا خرى، مثل االستثمارات العقارية أو 47% باستثمارات متا ة للبيع، و72.6%  بالودائع  جل، و75.1% مر بطة بالنقد، و 8.9مليار ريال، منها 

% من لجمالي الموجودات. في  ين، انخفءت  صة معيييد) اليتيأمييين مين ا قسياط غييير 12.3المساهمات في شركات زميلة.  ستحوذ االستثمارات أيءًا على 

% من لجمالي موجودات عمليات التأمين. بينما سجلت موجودات المساهمين  باطًؤا في النمو مقارنة بنمو نفع الفترة من 1.7%،  مثل 71.3المكتسبة بنسبة 

 العام السابق. 

 تحسن هوامش المالءة المالية يشير إلى قدرة الشركات على تجاوز العقبات

% فق . ونعتقد بيأ   يبياطيؤ ا قسياط 5.7%، في  ين ار فعت أقساط التأمين بمعدل 9.6، انخفض رأس المال لشركات التأمين بمعدل 7152خالل الربع الثاني 

نيسيبية ن بيونمو اال تياطات في آ  وا د يشير للى ضعف محتمل في رأس المال القائم على المخاطر لدى شركات التأمين. فقد نمى لجمالي  قوق المسياهيمييي

شيركية  37مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق. مع ذلك، شهدت شركيتييين مين بييين  57.7مليار ريال بنهاية الربع الثاني مقارنة مع  53.1%، ليبلغ 51.5

 مليو  ريال من  صتها الرأس مالية. 5،463شركات مجتمعة خسارة بقيمة  9 أمين مدرجة زيادة في قاعدة رأس مالها، بينما  كبدت 

 نمو االحتياطيات الفنية يزيد من متانة ومقاومة القطاع لمخاطر التأمين

مليار ريال بنيهيايية  31.5%  على أساس سنو)، لتبلغ 5.7 وسعت اال تياطيات الفنية لقطاع التأمين امخصصات من ا ربال يتم  جنبيها لتغطية المطالباتر بمعدل 

% مين لجيمياليي 87% من لجمالي المطلوبات. وعلى نحو مماثل، بلغ لجمالي اال تياطيات النظامية ليليقيطياع 22، و َمثل هذه المخصصات نحو 7152الربع الثاني 

 % من رأس المال، وهو ما يعكع وجود مخصصات كافية لشركات التأمين ضد الخسائر.58مطلوبات المساهمين وأيءًا 
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 ربحية قطاع التأمين

مليو  ريال ليليربيع  441مليو  ريال قياًسا بأربال قدرها 589% لتصل للى 18 راجعًا بنحو  7152شهدت ا ربال الصافية لشركات التأمين  في الربع الثاني من 

% عن مستواهيا فيي اليربيع اليثيانيي 3.8المماثل من العام السابق. وبالرغم من ار فاع لجمالي االيردات، ار فعت المصاريف التشغيلية بو يرة أسرع وبنسبة 

ين، بيليغيت ي  . قابل ذلك جزئيًا انخفاض في أقساط لعادة التأمين للى جانب  راجع  كاليف اكتتاب وثائق التأمين، كما  راجع الدخل من االستثمارات. ف7156

% 54نيقيطية أسياس ليييبيليغ  748نقطة أساس عن الربع المقار ، كما قفز العائد على  قوق الملكييية بينيحيو  82% بزيادة 3.4نسبة العائد على الموجودات 

 % لنفع الربع من العام السابق.55.1مقارنة مع 

قسياطر عيليى ا  عالوة على ذلك، ال يزال هناك  باينًا واسعًا في ا داء الفرد) لشركات التأمين،  ي   ستحوذ التعاونية لو دها اأكبر شركة من  ييي   يجيم

 6شركة  َققت عائًدا ليجابًيا على رأس المال فيما سيَجيليت  76للى أ   7152% من صافي أربال القطاع. وبشكل عام،  ظهر نتائج الربع الثاني من العام 573

 5، فيي  ييين كيا  أقيل مين 5شركات عوائد سلبية على رأس المال. وعلى نحو مماثل، بلغ معدل  قوق الملكية للى رأس المال لعشرو  شركة  أعلى من 

  ثني عشر شركة، مما يشير للى أ  أكثر من ثل  شركات القطاع ال زال  ستنزف جزًءا من رأس مالها.

 Q7- 7102 -العائد على رأس المال  Q7- 7102 -حقوق الملكية إلى رأس المال 
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 التأمين الصحي

 انعكس تراجع عدد وثائق التأمين على أقساط التأمين الصحي

% عيليى 1.3شهد قطاع التأمين الصحي  وسعًا في لجمالي أقساط التأمين الميكيتيتيبية بينيسيبية 

، وذليك بياليرغيم مين 7152ميليييار رييال خيالل اليربيع اليثيانيي مين عيام 4.2أساس سنو)، محققًا 

ألف وثيقة بنهاية الربع الثاني ميقيابيل  315االنخفاض الكبير في عدد وثائق التأمين الصحي للى 

ألف وثيقة لنفع الفترة من العام السابق، والذ) يعود للى  طبيق الوثيقة الميو يدة عيليى  879

العاملين في القطاع الخاص. عالوة على ذليك، الزال قيطياع اليتيأمييين الصيحيي يسيتيحيوذ عيليى 

 % من  جم السوق.14.6النصيب ا كبر من سوق التأمين السعودية بنسبة بلغت 

، اسيتيقير صيافيي “ لعيادة اليتيأمييين” وعلى الرغم من انخفاض اعتماد شركات التأمين على سوق 

مليييار رييال، سياهيم بيذليك ار يفياع  4.6ا قساط المكتسبة عند نفع مستواه للربع المماثل عند 

 %.92.7المخصصات الفنية المجنبة. كما استقر معدل اال تفاظ عند 

% عن اليربيع 3.7مليار ريال، بزيادة  3.2في الوقت نفسه، ار فع صافي المطالبات المتكبدة للى 

 %.85.2المماثل من العام السابق، مما ساهم بار فاع معدل المطالبات االخسارةر للى 

 استمرار هيمنة شركات التأمين الكبرى على قطاع التأمين الصحي

شركية. و سيتيحيوذ كيل مين:  72يبلغ عدد شركات التأمين العاملة في قطاع التأمين الصحي  اليًا 

% من الحصة السوقية ليليتيأمييين الصيحيي. 29.7شركة بوبا العربية، والتعاونية، وميدغيلف على 

% 4.3% من  جم السوق. و توزع الحصة المتبقية اليبياليغية 56.1شركة أخرى  55فيما  بلغ  صة 

% لكل شركة.        مما يدل على أ  معظم شركيات 5شركة أخرى بحصص  بلغ أقل من  53على 

 التأمين غير قادرة على منافسة الشركات الثالث الكبرى.

 مقدمي الخدمة

جيهية  4،178  بلغ عدد مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين لدى مجليع الءيميا  الصيحيي

 786. وبشيكيل عيام، بيليغ عيدد اليميسيتيشيفيييات اليميعيتيميدة  يواليي 7152بنهاية الربع اليثيانيي 

 48،417مستشفى. بينما بلغ عدد ا سرة المتا ة لخدمة المؤمن لهم في هذه المستشيفيييات 

 طبيب. 44،466سرير. كما وصل عدد ا طباء في المرافق المعتمدة نحو 

 ارتفاع ملحوظ في عدد المؤمن عليهم

مليو  مؤمين ليه بينيهيايية   57.72يقدر عدد المشمولين بنظام الءما  الصحي التعاوني  والي 

% 71.4مليو  ميواطين، يشيكيليو   7.1. ويبلغ عدد السعوديين منهم  والي 7152الربع الثاني 

من لجمالي المؤمن عليهم. بينما يبلغ عدد المقيمين ممن يشمليهيم اليتيأمييين الصيحيي  يواليي 

 % من لجمالي المؤمن عليهم.29.14مليو  مقيم وبنسبة  9.26

 

 Q7 7102 -الحصص السوقية لشركات التأمين الصحي  

 

 الحصص السوقية

 Q7 7106 Q7 7102 لقطاع التأمين الصحي

%41.2 بوبا العربية 5  39.1%  

%72.9 التعاونية 7  72.8%  

%54.5 ميدغلف للتأمين 3  57.3%  

%1.8  كافل الراجحي 4  7.8%  
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 التأمين العام

ُيعد التأمين العام أكبر قطاعات التأمين عيليى مسيتيوى ا نشيطية واليمينيتيجيات اليميقيدمية،  ييي  

يشتمل على سبعة أنشطة فرعية هي: التأمين على المركبات، والبيحير)، واليطيييرا ، واليطياقية، 

 والهندسي، والتأمين على الحوادث والمسؤوليات، والتأمين على الممتلكات والحريق.

 أقساط التأمين

% عين مسيتيواه فيي 7.4شهد لجمالي ا قساط المكتتبة لقطاع التأمين العام*  راجعًا بيميعيدل 

مليييار رييال بينيهيايية  5.3الربع المقابل من العام السابق،  ي  بلغ لجمالي ا قساط المكتتبة نحو 

. كما واجه القطاع أيءًا انخفاضًا في صيافيي ا قسياط اليميكيتيسيبية 7152الربع الثاني من العام 

 مليو  ريال. 761% ليصل للى 6.2بينحو 

% على أساس سينيو)، لييينيخيفيض 71.7من جهة أخرى،  راجع صافي المطالبات المتكبدة بحدود 

% عن مسيتيواهيا لينيفيع اليربيع مين 1% بتراجع 72.1بذلك معدل المطالبات بشكل ليجابي للى 

 العام السابق.

وبالرغم من أ  قطاع التأمين العام لديه قدرة لنتاجية  فوق الطلب، لال أنه ال يزال يواصل اليتينيازل 

% في 52.8عن معظم  عرضه التجار) لشركات لعادة التأمين،  ي  انخفض معدل اال تفاظ للى 

 % في الربع المماثل من العام السابق.71.5الربع الثاني من 

 المشهد التنافسي

شيركية  يميارس  78يتسم قطاع التأمين العام بدرجة متوسطة للى عالية من التركز،  ي  من بين 

أعمال التأمين العام ضمن أنشطتها،  ستحوذ كل من التعاونية واليميتيحيدة ليليتيأمييين وميييدغيليف 

% عين 5.7% من الحصة السوقية للقطاع، وهيو ميا ييميثيل ار يفياعيا بينيحيو 13للتأمين معًا على 

 مستوى  صتهما السوقية لنفع الفترة من العام السابق.

شيركية  56% من  جم السوق،  بينما  تشارك 37شركات مجتمعة على ما يقارب  9فيما  افظت 

 % من سوق التأمين العام.51أخرى الحصة المتبقية البالغة 

 

 * باستثناء التأمين على المركبات

 

 7102 الربع الثاني –الحصص السوقية لشركات التأمين العام  

 

 الحصص السوقية 

 Q7 7106 Q7 7102 لقطاع التأمين العام

%36.4 التعاونية 5  35.3%  

%2.4 المتحدة للتأمين 7  55.2%  

%8.3 ميدغلف للتأمين 3  51.7%  

%6.9 أليانز لس لف 4  6.4%  

%7.5 اإلنماء طوكيو م 1  1.8%  

%3.7 اكسا التعاونية 6  3.9%  

%7.6 والء 2  3.9%  

%3.7 سايكو 8  3.1%  

%7.3  كافل الراجحي 9  7.7%  

%7.4 الوطنية 51  7.7%  

%7.1 ْ شب 55  7.5%  

%5.1 الدرع العربي 57  7.5%  

%7.1 العالمية 53  5.9%  

%5.9 الصقر للتأمين 54  5.2%  

%5.2 الخليجية العامة 51  5.6%  

%5.8 اال حاد التجار) 56  5.4%  

%3.3 مالذ للتأمين 52  5.4%  

%5.1 متاليف ليه أ) جي العربي 58  5.3%  

%5.1 ل حاد الخليج 59  5.1%  

%5.1 وفا للتأمين 71  1.8%  

%5.4 التأمين العربية 75  1.2%  

%1.6 ا هلية 77  1.2%  

%5.5 بروج للتأمين 73  1.2%  

%5.7 أسيج 74  1.6%  

%1.7 سالمة 71  1.4%  

%1.1 ساب للتكافل 76  1.4%  

%1.3 سوليدر ي  كافل 72  1.7%  

%1.4 أمانة للتأمين 78  1.7%  

 التأمين العام

 النمو Q7 7106 Q7 7102 )مليون ريال(

 ا7.4%ر 5,344 5,328 لجمالي ا قساط المكتتبة

 ا53.8%ر 739 722 صافي ا قساط المكتتبة

 ا6.2%ر 761 728 صافي ا قساط المكتسبة

 ا71.7%ر 25 89 صافي المطالبات المتكبدة

%71.5 نسبة اال تفاظ  52.8%  ا7.4%ر 

%37.5 نسبة المطالبات  72.1%  ا4.2%ر 

شركة 

وا دة

35%  

شركات 51

15%  

شركة  52

52%  
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 التأمين على المركبات

يعتبر  أمين المركبات من أكبر ا نشطة على مستوى فروع التأمين العام، والثاني بيعيد اليتيأمييين 

 % من لجمالي أقساط التأمين المكتتبة. 72.3الصحي على مستوى السوق،  ي  يشكل 

 تراجع أقساط التأمين بفعل انخفاض عدد المركبات ووثائق التأمين

% عيليى 4.5سجل قطاع التأمين على المركبات انكماشًا في لجمالي ا قساط المكتتبة بيميعيدل 

. وييعيود ذليك بشيكيل أسياسيي 7152مليار ريال بنهاية الربع الثيانيي  7.4أساس سنو)، محققًا 

ألف وثيقة عن نفع الفتيرة مين  519لتراجع عدد وثائق التأمين على المركبات بشكل كبير وبقرابة 

% عيليى أسياس سينيو) 6.6العام السابق. في  ين،  وسع صافي ا قساط المكتسبية بينيحيو 

 مليار ريال. 7.6ليبلغ 

% على أساس سنو)، مما ساهم 2.8في المقابل، انخفض صافي المطالبات المتكبدة بحدود 

% 83.6% بنهاية الربع الثاني بيدال مين 27.3في انخفاض ايجابي في معدل المطالبات ليصبح 

 في الربع المماثل من العام السابق.

 منافسة معتدلة

شركية  72يتمتع قطاع التأمين على المركبات بدرجة متوسطة للى عالية من التركز،  ي  من أصل 

% من الحصة السوقية لتأمين 75.4 مارس أعمال  أمين المركبات،  ستحوذ  كافل الراجحي على 

المركبات، وقد استطاعت زيادة  صصتها السوقية بشكل ملحوظ عن مستويا ها لنيفيع اليفيتيرة 

من العام السابق، مستفيدة بشكل كبير من ليقاف بيعيض شيركيات اليتيأمييين ا خيرى عين لصيدار 

 و جديد وثائق التأمين من قبل مؤسسة النقد.

% من أقساط التأمين عيليى اليميركيبيات. بييينيميا 43.3شركات أخرى مجتمعة ما يقارب  1كما  مِثل 

 % لكل شركة.1% بحصص أقل من 31.3شركة أخرى الحصة المتبقية البالغة  75 قاسمت 

% 3.8ومن نا ية أخرى، جاء التغير ا كبر في الحصص السوقية للقطاع من مالذ للتأمين بتيراجيع 

عن  جمها في الربع المقابل من العام السابق، لضافة لليى  يوسيع اليحيصية السيوقييية ليتيكيافيل 

 % على التوالي.3.2% و3.8الراجحي واال حاد التجار) بنحو 

 انخفاض مبيعات المركبات في المملكة

 عتبر السوق السعودية وا دة من أكبر عشرين سوق للسيارات في العالم، وا كبر بين ا سواق 

ميليييو  ميركيبية، لال أ  54الخليجية،  ي  يبلغ عدد المركبات المستخدمية فيي اليميميليكية  يقيرييبيا ً 

التوقعات ا ولية  شير للى  راجع عدد المركبات الجديدة المسجلة خالل  العام الحالي لليى أدنيى 

 .7156عن العام %  1.3بنسبة مما كانت عليه في العام السابق،  ي  نتوقع أ   نخفض 

و ستحوذ سيارات الركاب على النصيب ا كبر من مبيعات المركبات الجديدة في المميليكية،  ييي  

ميركيبية، فيي  ييين كيانيت   171،111نيحيو بلغت التقديرات المتوقعة لمبيعات سيارات المركيبيات 

 .7152مركبة خالل العام  557،911بحدود التقديرات لمبيعات المركبات التجارية 

 

  7102الربع الثاني  -الحصص السوقية لشركات التأمين على المركبات  

 

 الحصص السوقية

 Q7 7106 Q7 7102 لقطاع تأمين المركبات

%52.6  كافل الراجحي 5  75.4%  

%51.1 التعاونية 7  51.1%  

%4.1 اال حاد التجار) 3  8.7%  

%1.3 سالمة 4  2.3%  

%1.8 ميدغلف للتأمين 1  6.4%  

%1.1 والء 6  1.9%  

%2.9 مالذ للتأمين 2  4.5%  

%6.7 المتحدة للتأمين 8  3.9%  

%3.3 اكسا التعاونية 9  3.1%  

%3.4 أليانز لس لف 51  3.5%  

%7.1 بروج للتأمين 55  7.6%  

%3.5 أسيج 57  7.6%  

%3.1 الدرع العربي 53  7.1%  

%1.6 وفا للتأمين 54  7.3%  

%7.5 سايكو 51  7.5%  

%5.1 الوطنية 56  5.8%  

%5.5 التأمين العربية 52  5.5%  

%1.8 ْ شب 58  1.9%  

%5.5 اإلنماء طوكيو م 59  1.8%  

%5.5 الخليجية العامة 71  1.2%  

%1.1 العالمية 75  1.2%  

%1.6 ا هلية 77  1.6%  

%1.3 أمانة للتأمين 73  1.6%  

%1.2 ل حاد الخليج 74  1.1%  

%1.5 متاليف ليه أ) جي العربي 71  1.4%  

%1.4 سوليدر ي  كافل 76  1.3%  

%1.6 الصقر للتأمين 72  1.3%  

 تأمين المركبات

 النمو Q7 7106 Q7 7102 )مليون ريال(

 ا4.5%ر 7,362 7,462 لجمالي ا قساط المكتتبة

 5.4% 7,595 7,561 صافي ا قساط المكتتبة

 6.6% 7,121 7,456 صافي ا قساط المكتسبة

 ا2.8%ر 5,863 7,159 صافي المطالبات المتكبدة

%82.6 نسبة اال تفاظ  97.6%  %1.1 

%83.6 نسبة المطالبات  27.3%  ا55.7%ر 

شركات 3

41%  

شركات 1

78%  

شركة  59

72%  
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 تأمين الحماية واالدخار

ال يزال  أمين الحماية واالدخار يعتبر من أصغر قطاعات التأمين الرئيسية  جًميا،  ييي  يشيكيل ميا 

 % فق  من  جم قطاع التأمين في السوق السعودية.7.6نسبته 

ويرجع انخفاض هذه النسبة بشكل رئيسي للى عدة أسباب أهمهيا  يداثية اليقيطياع فيي السيوق 

السعود)، وانخفاض ثقافة االدخار في المنطقة، والنظر بعدم شرعية منتجات الحميايية واالدخيار 

التقليدية من فئات واسعة من المجتمع، لهذا لم يحقق القطاع نجا ًا كبيرًا في جذب عيميالء جيدد 

 ممن ليع لديهم  أمين.

 أقساط التأمين

مليو  ريال،  773سجل القطاع  راجعًا في لجمالي ا قساط المكتتبة خالل الربع الثاني،  ي  بلغ 

% على أساس سنو)، ويعزى ذلك بشكل أساسي للى  راجع عدد وثائق اليتيأمييين 7.1بانخفاض 

 وثيقةر عن نفع الفترة من العام السابق.  4،971% اأ) 6.6بنحو 

مليو  ريال، وساهم  راجع صيافيي  48ومن الجانب ا خر، استقر صافي المطالبات المتكبدة عند 

%  41.1% على أساس سنو) في ار فاع معدل المطالبات لليى 1.4ا قساط المكتسبة بنسبة 

 % لنفع الفترة من العام السابق.38.3بنهاية الربع مقارنة مع 

 هيكل القطاع

شيركية ميرخصيه ليميميارسية  31شركة فق  من أصل  55يعمل في سوق  أمين الحماية واالدخار 

% مين  يجيم السيوق. 28أعمال التأمين. وبالرغم من ذلك،  ستحوذ أربعة شركات مجتمعة عليى 

 % من الحصة السوقية لتأمين الحماية واالدخار.77بينما  تقاسم باقي شركات القطاع 

 

 

 7102الربع الثاني   -الحصص السوقية لشركات التأمين الحماية واالدخار  

شركات 3

27%  

شركات 8

78%  

 

 الحصص السوقية 

 Q7 7106 Q7 7102 لقطاع الحماية واالدخار

%78.1 ا هلي للتكافل 5  76.1%  

%73.6 أليانز لس لف 7  75.2%  

%52.6 ساب للتكافل 3  51.2%  

%57.5 جزيرة  كافل 4  54.3%  

%7.9  كافل الراجحي 1  1.2%  

%5.2 اكسا التعاونية 6  4.8%  

%3.2 الوطنية 2  4.5%  

%7.9 متاليف ليه أ) جي العربي 8  3.3%  

%7.6 اإلنماء طوكيو م 9  3.5%  

%5.1 العالمية 51  1.9%  

%3.9 سوليدر ي  كافل 55  1.1%  

 تأمين الحماية واالدخار

 النمو Q7 7106 Q7 7102 )مليون ريال(

 ا7.1%ر 773 779 لجمالي ا قساط المكتتبة

 7.4% 559 552 صافي ا قساط المكتتبة

 ا1.4%ر 558 571 صافي ا قساط المكتسبة

 1.1% 48 48 صافي المطالبات المتكبدة

%38.3 نسبة المطالبات  41.1%  %7.7 
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 القوائم المالية المجمعة لقطاع التأمين*

      قائمة المركز المالي

 Q7 7106 Q5 7106 Q8 7106 Q0 7102 Q7 7102 )مليون ريال(

      موجودات عمليات التأمين

 2,156 2,684 2,521 2,393 2,519 نقدية وشبه نقدية

 55,742 55,685 55,674 51,188 51,349 استثمارات

 9,194 9,739 2,665 9,728 8,227 ذمم مدينة، صافي

 1,289 1,939 1,258 1,388 1,412  صة معيد) التأمين من المطالبات  حت التسوية

 6,961 6,221 6,153 2,338 8,435 موجودات أخرى

 816016 806509 596696 586895 816062 مجموع موجودات عمليات التأمين

           موجودات المساهمين

 4,567 4,451 1,357 4,512 4,391 نقدية وشبه نقدية

 9,168 8,493 2,611 8,688 8,721 استثمارات

 7,159 7,261 7,699 7,193 5,287 موجودات أخرى

 056288 056668 056606 086999 086886 مجموع موجودات المساهمين

 556955 566897 586517 586925 586605 مجموع الموجودات

           مطلوبات عمليات التأمين

 53,339 53,181 53,311 53,516 57,214 لجمالي المطالبات  حت التسويه 

 52,449 52,268 51,441 56,851 52,274 لجمالي ا قساط غير المكتسبة

 9,358 9,921 9,891 51,164 9,239 مطلوبات اخرى

 816016 806509 596696 586895 816062 مجموع مطلوبات عمليات التأمين

           مطلوبات و قوق المساهمين

 7,792 7,568 5,928 5,837 7,778 مطلوبات المساهمين

 51,429 51,429 55,312 55,112 55,197 رأس المال

 7,923 3,152 7,787 5,499 672 اال تياطيات وأخرى

 056288 056668 056606 086999 086886 مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

 556955 566897 586517 586925 586605 مجموع مطلوبات عمليات التأمين ومطلوبات وحقوق المساهمين

            

      قائمة الدخل

      )مليون ريال(

 8,623 55,143 2,229 8,552 8,121 لجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 2,515 9,463 6,111 6,967 6,918 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 2,177 2,711 2,412 2,453 2,389 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 755 587 581 566 778 ليرادات استثمارات

 6,415 6,361 6,234 1,658 6,379 لجمالي المطالبات المدفوعة

 1,251 1,855 1,821 1,472 1,221 صافي المطالبات المتكبدة

 765 592 688 889 852 فائض )عجز( عمليات التأمين

 593 332 671 814 393  صة المساهمين من الفائض االعجزر

 098 505 595 918 885 صافي دخل الفترة

 .5شركة بحسب نطاق البح  في الصفحة رقم  37* لعدد 
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 نسبة التركز في المحفظة التأمينية لشركات التأمين 

 

 نسبة التركز في المحفظة التأمينية لشركات التأمين 

 المجموع حماية وادخار عام مركبات صحي نشاط التأمين

 التأمين الصحي

%511.1 بوبا العربية  1.1%  1.1%  1.1%  511.1%  

%511.1 عناية  1.1%  1.1%  1.1%  511.1%  

%69.1 الصقر للتأمين  6.1%  74.1%  1.1%  511.1%  

%68.2 ل حاد الخليج  53.9%  52.4%  1.1%  511.1%  

%66.2 ميدغلف للتأمين  52.4%  51.8%  1.1%  511.1%  

%67.6 التعاونية  52.4%  71.1%  1.1%  511.1%  

%67.4 متاليف ليه أ) جي العربي  9.2%  59.1%  8.4%  511.1%  

%11.6 بروج للتأمين  43.3%  6.5%  1.1%  511.1%  

       أمين المركبات

%55.4 سالمة  81.2%  7.8%  1.1%  511.1%  

%3.1 أمانة للتأمين  83.2%  53.3%  1.1%  511.1%  

%59.7  كافل الراجحي  24.1%  4.4%  5.9%  511.1%  

%58.8 مالذ للتأمين  62.9%  53.3%  1.1%  511.1%  

%71.9 اال حاد التجار)  62.3%  6.2%  1.1%  511.1%  

%57.7 والء  63.9%  73.9%  1.1%  511.1%  

%31.9 أسيج  61.8%  8.4%  1.1%  511.1%  

%1.1 الوطنية  17.8%  36.7%  55.1%  511.1%  

      التأمين العام

%1.5 اإلنماء طوكيو م  58.1%  21.3%  6.2%  511.1%  

%5.1 المتحدة للتأمين  36.3%  67.8%  1.1%  511.1%  

%1.1 ْ شب  47.1%  18.1%  1.1%  511.1%  

%6.6 العالمية  31.6%  13.2%  4.5%  511.1%  

       ماية وادخار

%1.1 جزيرة  كافل  1.1%  1.1%  511.1%  511.1%  

%1.1 ا هلي للتكافل  1.1%  1.1%  511.1%  511.1%  

%1.1 ساب للتكافل  1.1%  53.3%  86.2%  511.1%  

      متعدد القطاعات وأخرى

%8.5 أليانز لس لف  37.1%  38.1%  75.4%  511.1%  

%48.2 التأمين العربية  36.9%  54.4%  1.1%  511.1%  

%44.7 وفا للتأمين  46.1%  9.3%  1.1%  511.1%  

%42.8 الدرع العربي  31.4%  56.8%  1.1%  511.1%  

%48.1 ا هلية  35.7%  71.3%  1.1%  511.1%  

%41.6 سايكو  37.2%  76.2%  1.1%  511.1%  

%33.7 اكسا التعاونية  38.5%  73.9%  4.8%  511.1%  

%54.7 الخليجية العامة  38.4%  42.1%  1.1%  511.1%  

%49.8 سوليدر ي  كافل  79.8%  54.1%  1.8%  511.1%  
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 المؤشرات المالية 

 المؤشرات المالية

 الشركة

 سعر اإلغالق
 (7102نوفمبر 08)

 )ريال(

األسهم 

المصدرة 

 )مليون سهم(

األسهم الحرة 

 )مليون سهم(

صافي الدخل*  

 )مليون ريال(

حقوق 

المساهمين 

 )مليون ريال(

القيمة 

السوقية 

 )مليون ريال(

العائد على 

 السهم 

 السعر للعائد )ريال(

السعر / القيمة 

 الدفترية

 73.99 51.341 6.749 55,986.71 7,999.82 285.12 66.253 571 91.89 التعاونية

متاليف ليه أ) جي 
 العربي

51.28 31 51.15 -76.81 754.99 117.3 -1.262 - 6.54 

 51.94 79.451 1.827 892.21 383.16 31.17 51.1 31 71.61 جزيرة  كافل

 7.59 - 1.118- 666.1 519.1 1.47- 11 11 53.33 مالذ للتأمين

 55.81 - 51.911- 5,742.61 424 438.58- 54.6 41 35.59 ميدغلف للتأمين

 57.51 77.827 5.483 628.4 743.52 79.66 2 71 33.97 أليانز لس لف

 9.62 9.799 7.176 182.71 745.29 63.51 52.1 71 73.49 سالمة

 53.61 8.711 3.463 5,543.61 146.36 538.13 32.28 41 78.19 والء

 58.43 2.126 1.141 841.7 368.64 551.9 53.938 71 47.15 الدرع العربي

 51.68 94.545 1.749 298.37 363.72 8.48 57.76 34 73.48 ساب للتكافل

 53.7 8.342 7.199 438 331.56 17.42 52.3 71 52.17 سايكو

 9.83 58.119 5.169 734.81 571 53.14 51.311 57.7 59.71 وفا للتأمين

 51.45 2.639 7.551 747.4 516.73 35.23 51.713 51 56.56 ل حاد الخليج

 53.93 53.193 7.314 175.98 737.52 38.4 51.314 56.666 35.37 ا هلي للتكافل

 6.89 71.343 1.146 522.6 551.71 8.23 51.5 56 55.5 ا هلية

 6.83 72.229 1.141 317.8 536.62 51.9 57 71 51.54 أسيج

 9.18 71.439 1.66 444.94 713.9 52.49 52.312 76.1 56.29 التأمين العربية

 57.62 8.465 7.588 119.13 348.41 61.56 58.313 72.1 58.15 اال حاد التجار)

 58.26 77.138 5.173 163.21 469.56 71.18 52.1 71 77.11 الصقر للتأمين

 9.5 8.239 5.444 658.38 441.91 21.26 37.121 49 57.67 المتحدة للتأمين

 8.54 51.116 1.63 667 854.99 63.15 91.8 511 6.67 بوبا العربية

 78.17 54.78 2.457 8,462.71 7,747.11 197.94 11.755 81 511.84  كافل الراجحي

 53.86 54.771 4.511 7,364.11 114.28 566.58 58.4 41 19.5 ْ شب

 57.4 51.954 7.179 447.8 748.19 41.12 55 71 77.54 اكسا التعاونية

 55.85 56.796 5.561 814.5 135.61 17.45 75.99 41 58.98 الخليجية العامة

 51.36 57.714 5.723 351.6 712.33 71.41 53 71 51.13 بروج للتأمين

 51.79 6.146 4.997 214.1 387.37 574.29 51.971 71 31.58 العالمية

 8.9 71.577 1.931 939.6 316.76 32.4 57.117 41 73.49 سوليدر ي  كافل

 55.78 8.564 7.382 482.71 787.11 19.68 52.871 71 59.49 الوطنية

 51.64 51.778 7.186 179 757.94 15.27 8.1 71 76.41 أمانة للتأمين

 9.53 53.813 5.257 337.18 572.95 73.92 51.99 54 73.27 عناية

 8.17 - 1.689- 479 561.14 53.28- 53.11 71 75.41 اإلنماء طوكيو م

 9.3 - 1.741- 117 729.54 2.34- 57.683 31 58.4 قطاع التأمين

 05.06 05.6 0.825 816526.15 086882.58 76785.07 682.9 06055.92  المجموع

 م.  7152* صافي الدخل آلخر أربعة أرباع  نتهي في الربع الثال 
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 مضاعفات الربحية والقيمة الدفترية 

. الشكل التالي يعكع مستويات التقيييم ليهيذه الشيركيات بينياء عيليى مءياعيف 7152شركة من شركات القطاع  ققت أربال خالل الربع الثاني من العام  76

 السعر للعائد* ومءاعف القيمة الدفترية** كما في نهاية الفترة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *

 *باستثناء  شركات ذات مءاعفات ربحية متءخمة.

 .7152نوفمبر  9**  سب أسعار اإلغالق في 

 مضاعف السعر للعائد
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 تفاصيل أقساط التأمين

 تفاصيل أقساط التأمين

 معدل االحتفاظ    معدل المطالبات   
صافي المطالبات  المتكبدة    

امليو  ريالر            

صافي األقساط  المكتسبة    

امليو  ريالر           

صافي األقساط  المكتتبة      

امليو  ريالر          

إجمالي األقساط  المكتتبة      

امليو  ريالر      
  

Q7 7102 Q7 7106 Q7 7102 Q7 7106 النمو Q7 7102 Q7 7106 النمو Q7 7102 Q7 7106 النمو Q7 7102 Q7 7106 النمو Q7 7102 Q7 7106 الشركة 

28.9%  26.1%  83.8%  81.8%  51.6%  5,441 5,316 6.6%  5,837 5,259 7.3% %ر5.1ا 5,271 5,264   التعاونية 7,531 7,514 

21.8%  89.8%  25.2%  16.3%  71.5%  47 33 48.7%  11 32 92.5%  63 37 14.8% متاليف ليه أ) جي  12 88 
 العربي

1.5%  51.1%  41.8%  33.5% %ر45.7ا   1 5 56.2%  9 2 45.7%  53 9 54.1%  جزيرة  كافل 78 37 

87.9%  554.5%  88.7%  46.7% %ر17.8ا  %ر31.5ا 411 588   772 311 8.2% %ر43.7ا 552 572   مالذ للتأمين 713 544 

97.5%  88.9%  81.8%  83.1% %ر52.9ا  %ر71.2ا 612 141  %ر1.6ا 241 186  %ر7.1ا 244 217   ميدغلف للتأمين 895 869 

22.8%  83.2%  19.7%  61.9%  78.1%  579 511 38.7% %ر58.8ا 571 566  %ر56.1ا 566 534   أليانز لس لف 727 772 

26.8%  81.5%  96.3%  91.9%  65.3%  579 81 68.3%  568 511 43.3%  594 536 47.2%  سالمة 545 717 

12.4%  14.3%  29.1%  88.7%  44.6%  551 29 36.2% %ر55.8ا 546 711  %ر7.5ا 596 523   والء 777 758 

12.6%  25.5%  68.8%  66.6%  2.1%  21 66 37.7% %ر7.6ا 97 577  %ر1.2ا 552 554   الدرع العربي 521 561 

8.3%  8.3%  83.2%  87.1% %ر73.9ا  %ر73.1ا 4 3  %ر57.8ا 41 34  %ر54.1ا 39 34   ساب للتكافل 42 41 

62.6%  67.6%  21.3%  23.1%  9.6%  88 81 5.1% %ر71.1ا 578 531  %ر56.9ا 535 511   سايكو 529 549 

24.1%  81.7%  65.1%  86.8% %ر76.5ا  %ر71.1ا 517 26  %ر42.2ا 578 515  %ر76.5ا 541 23   وفا للتأمين 565 559 

63.1%  48.9%  66.4%  17.1%  753.5%  31 55 547.8%  16 73 81.6%  17 79 45.4%  ل حاد الخليج 16 29 

53.9%  75.4%  52.2%  56.9% %ر35.1ا   3 4 6.1% %ر1.1ا 71 75  %ر9.1ا 55 51   ا هلي للتكافل 64 18 

24.8%  21.2%  97.5%  97.8% %ر73.1ا  %ر72.7ا 36 78   32 15 8.5%  43 41 8.9%  ا هلية 43 46 

68.1%  28.3%  81.2%  85.4% %ر72.5ا  %ر56.5ا 85 19  %ر76.1ا 514 82  %ر31.3ا 559 88   أسيج 542 517 

12.6%  66.1%  62.4%  18.2% %ر71.4ا  %ر54.2ا 16 47  %ر8.1ا 81 23  %ر59.9ا 11 46   التأمين العربية 86 69 

67.3%  88.8%  84.9%  21.2% %ر33.1ا  %ر4.6ا 526 558   589 598 46.4%  741 562 31.2%  اال حاد التجار) 775 789 

61.5%  43.3%  27.2%  49.5% %ر19.8ا  %ر23.3ا 69 78   47 519 528.4%  68 74 82.2%  الصقر للتأمين 11 93 

%ر2.8ا  66.2%  74.7%  34.1% %ر513ا  ر4ا  %ر25.8ا 574  %ر37.1ا 581 17  %ر3.6ا 91 65   المتحدة للتأمين 765 715 

29.2%  85.5%  99.5%  99.4%  1.2%  5,177 5,155 7.4%  5,919 5,864 1.8%  5,837 5,852 5.5%  بوبا العربية 5,878 5,848 

84.9%  83.9%  91.4%  91.9%  95.9%  187 313 89.8%  686 367 33.6%  649 486 34.4%   كافل الراجحي 116 681 

35.8%  37.8%  12.8%  15.1% %ر55.8ا  %ر9.5ا 51 9   72 79 5.6% %ر9.1ا 78 78   ْ شب 13 48 

87.9%  87.9%  88.6%  95.7%  75.8%  762 759 75.8%  373 761 6.6%  591 583 9.2%  اكسا التعاونية 715 771 

46.7%  49.2%  11.1%  11.5% %ر35.1ا  %ر76.4ا 71 53  %ر31.6ا 39 79  %ر74.3ا 34 73   الخليجية العامة 65 46 

13.5%  11.6%  97.7%  86.7%  55.1%  67 16 56.7%  552 515 13.1%  533 82 43.5%  بروج للتأمين 515 544 

72.4%  41.1%  13.7%  15.1% %ر49.7ا  %ر56.6ا 71 57   46 11 1.8% %ر3.4ا 71 76   العالمية 11 48 

32.5%  46.1%  81.6%  29.3% %ر31.6ا  %ر59.3ا 71 56  %ر44.1ا 14 43  %ر48.6ا 37 58   سوليدر ي  كافل 41 75 

64.8%  27.5%  15.4%  41.1%  1.1%  48 46 56.8%  24 63 59.6%  47 36 1.2%  الوطنية 28 83 

61.9%  85.2%  32.8%  84.3% %ر86.4ا  %ر85.8ا 63 9  %ر86.9ا 22 54  %ر21.2ا 46 6   أمانة للتأمين 11 56 

61.8%  49.8%  98.6%  19.1%  514.9%  71 8 518.2%  34 56 592.7%  61 77 29.3%  عناية 32 66 

63.1%  83.1%  74.1%  46.2% %ر53.2ا   71 73 53.8% %ر77.1ا 78 37   71 37 48.8%  اإلنماء طوكيو م 69 513 

26.1%  29.0%  97.5%  91.6%  (0.1)%  56205 56225 0.9%  26577 26598 5.5%  26050 66819 0.7%  اإلجمالي 96568 96669 
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 معدل االحتفاظ حسب أنشطة التأمين 

 معدل االحتفاظ حسب أنشطة التأمين 

 الشركة الصحي المركبات عام االجمالي

83.8%  75.1%  511.1%  99.4%  التعاونية 

25.2%  7.9%  99.6%  93.9%  متاليف ليه أ) جي العربي 

41.8%   -   -   -  جزيرة  كافل 

88.7%  55.4%  511.1%  511.1%  مالذ للتأمين 

81.8%  51.7%  25.4%  511.1%  ميدغلف للتأمين 

19.7%  58.7%  98.2%  17.3%  أليانز لس لف 

96.3%  76.1%  98.5%  511.1%  سالمة 

29.1%  52.8%  98.9%  98.6%  والء 

68.8%  56.6%  15.4%  511.1%  الدرع العربي 

83.2%  78.3%   -   -  ساب للتكافل 

21.3%  51.7%  98.6%  83.8%  سايكو 

65.1%  6.6%  25.5%  67.8%  وفا للتأمين 

66.4%  71.4%  16.7%  81.5%  ل حاد الخليج 

52.2%   -   -   -  ا هلي للتكافل 

97.5%  25.5%  92.2%  92.3%  ا هلية 

81.2%  35.9%  98.6%  21.1%  أسيج 

62.4%  1.7%  92.9%  67.8%  التأمين العربية 

84.9%  59.3%  96.2%  25.5%  اال حاد التجار) 

27.2%  9.5%  95.6%  93.1%  الصقر للتأمين 

74.7%  2.3%  11.9%  571.1%  المتحدة للتأمين 

99.5%   -   -  99.5%  بوبا العربية 

91.4%  75.6%  98.9%  511.1%   كافل الراجحي 

12.8%  78.3%  98.6%  ْ شب   

88.6%  13.2%  517.4%  99.8%  اكسا التعاونية 

11.1%  71.6%  84.1%  47.5%  الخليجية العامة 

97.7%  79.3%  93.6%  98.2%  بروج للتأمين 

13.7%  73.3%  511.1%  49.6%  العالمية 

81.6%  33.5%  91.4%  94.7%  سوليدر ي  كافل 

15.4%  51.4%  88.5%   -  الوطنية 

32.8%  51.7%  39.5%  511.1%  أمانة للتأمين 

98.6%   -   -  98.6%  عناية 

74.1%  3.1%  517.2%  511.1%  اإلنماء طوكيو م 

95.5%  02.9%  87.6%  82.7%  االجمالي 
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 التعريفات

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 ر،سائهي لجمالي ليرادات شركة التأمين و مثل القس  الذ) يدفعه "المؤمن له" للشركة مقابل موافقتها على  عويض المؤمن له عن ا ضرار أو الخ

 قد يكو  هناك  ساب مكرر  قساط لعادة التأمين من قبل شركات التأمين أو لعادة التأمين ا خرى.

 صافي أقساط التأمين المكتتبة

م هيذا اليرقيم مين ييخيصي قوم الشركات بإعادة  أمين جزء من لجمالي أقساطها المكتتبة لدى شركات "لعادة التأمين" مقابل  حملها مخاطر محتملة من هذه الوثائق و

 لجمالي ا قساط المكتتبة ثم يخصم فائض الخسارة في اقساط  أمين ليتبقى "صافي ا قساط المكتتبة".

 صافي أقساط التأمين المكتسبة

ك الفترة، ويتم  سابها  ل هو الجزء من اقساط التأمين الذى يمثل الفترة المنقءية من عمر بوليصة التأمين و صبح ملكا لشركة التأمين عن المخاطر التي  حملتها عن

 بخصم التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة من صافى أقساط التأمين المكتتبة. 

 صافي المطالبات المدفوعة 

 وهي لجمالي التعويءات التي  م صرفها "للمؤمن لهم" خالل الفترة المحاسبية بعد خصم  صة معيد) التأمين.

 صافي المطالبات المتكبدة 

 وهي صافي المطالبات المدفوعة مءاًفا لليها المطالبات التي مازالت  حت التسوية خالل الفترة المحاسبية.

 نسبة االحتفاظ

ساط المكتتبة مين  قوهو ا تفاظ الشركة الصافي من الخطر الوا د أو مجموعة من ا خطار قد  نتج من  ادث وا د بعد لسنادات لعادة التأمين. وهو نسبة صافي ا

 لجمالي ا قساط المكتتبة.

 نسبة المطالبات

 وهي نسبة صافي المطالبات المتكبدة من صافي ا قساط المكتسبة.
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 إخالء المسؤولية

لية ومديريها وموظفيها ال لمابذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أ  محتوى المعلومات المذكورة في هذا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإ  شركة البالد ا

 عن ذلك.جة يقدمو  أ) ضمانات أو  عهدات صرا ة أو ضمنًا بشأ  محتويات التقرير وال يتحملو  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أ) مسؤولية قانونية نا 

ن ا غراض دو  الموافقة الخطية م ال يجوز لعادة نسخ أو لعادة  وزيع أو لرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  ) شخص آخر أو نشره كليًا أو جزئيًا  ) غرض 

 المسبقة من شركة البالد المالية 

 كما نلفت االنتباه بأ  هذه المعلومات ال  شكل  وصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو ال خاذ قرار استثمار).

 يعتبر أ) لجراء استثمار) يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كا  كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة و ده.

ستشار استثمار) مؤهل قبل ى مليع الهدف من هذا التقرير أ  يستخدم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أ) لجراء آخر يمكن أ  يتحقق مستقبال. لذلك فإننا ننصح بالرجوع لل

 االستثمار في مثل هذه ا دوات االستثمارية.

  حتف  شركة البالد المالية بجميع الحقوق المر بطة بهذا التقرير.

 18511–32 صريح هيئة السوق المالية رقم 

 البالد المالية

 خدمة العمالء

 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 9888 – 713 – 55 – 966+ اإلدارة العامة:

 1115 – 556 – 811 الها ف المجاني:

 إدارة األصول

 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6781 – 791 – 55 – 966+  ها ف:

 إدارة الحفظ

 custody@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6719 – 791 – 55 – 966+  ها ف:
 

 إدارة األبحاث والمشورة

 capital.com-research@albilad البريد اإللكتروني:

 6711 – 791 – 55 – 966+  ها ف:

 www.albilad-capital.com الموقع على الشبكة:

  إدارة الوساطة

 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6731 – 791 – 55 – 966+  ها ف:

 المصرفية االستثمارية

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

 6716 – 791 – 55 – 966+  ها ف:


