نظرة على نتائج األعمال للربع األول 2020

الشركة التعاونية للتأمين (تعاونية)
أداء مرن متوقع خالل  ،2020مدعوم بمحفظة مستقرة نسبيا

 1يونيو 2020

ً
انتعشت أرباح التعاونية قبل الزكاة بنسبة  ٪84.8انطالقا من قاعدة منخفضة خالل الربع األول  2019بفضل
ارتفاع اجمالي أقساط التامين املكتتبة (بنسبة  )%4.7وثبات املطالبات املتكبدة .وقد أعلنت الشركة عن تحسن
كبيرفي نسبة صافي الخسائربمقدار 12نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى  %75.7خالل الربع األول لعام
 .2020ونتوقع أن تركز محفظة التعاون على التأمين الطبي والتأمين ضد املخاطر إلى جانب قاعدة عمالء
الشركات التي ستوفر املرونة ألداء الشركة خالل عام  .2020قيمنا التعاونية اعتمادا فقط على طريقة الدخل
املتبقي وبالتالي خفضنا توصيتنا إلى زيادة املراكز مع تعديل السعر املستهدف الى  81.0ريال سعودي للسهم.
ارتفع إجمالي أقساط التعاونية املكتتبة بنسبة  %4.7على أساس سنوي و %3.0على أساس فصلي ،في حين ارتفع
صافي أقساط التأمين املكتتبة بنسبة  %8.7على أساس سنوي بفضل نسبة األرباح املحتجزة العالية والتي بلغت
 %93.6خالل الربع (كانت  %90.1خالل الربع األول  .)2019ومن جهة أخرى ،ظل صافي املطالبات املتكبدة ثابتا
نسبيا ،حيث ارتفع بنسبة  %0.5فقط على أساس سنوي .وسجلت التعاونية صافي الخسائر بنسبة  %75.7خالل
الربع األول لعام  2020مقارنة بـ  %87.6خالل الربع األول لعام  2019بفضل ارتفاع صافي األقساط املكتسبة (ارتفاع
 %16.4على أساس سنوي) .وقد ارتفع صافي ايرادات االكتتاب بنسبة  %118.5على أساس سنوي ،على الرغم من
االرتفاع في تكاليف االستحواذ على وثائق التأمين ونفقات االكتتاب األخرى بنسبة  ،%110.3ويرجع ذلك أساسا إلى
تحقق نتائج منخفضة خالل الربع األول لعام  .2019وقد ارتفعت األرباح قبل الزكاة بنسبة  %84.8على أساس
سنوي ،لكنها تراجعت بنسبة  %51.8على أساس فصلي بسبب ارتفاع تكاليف اقتناء وثائق التأمين ونفقات االكتتاب
األخرى املتعلقة بعقد التأمين للعمرة املوقع مؤخرا مع وزارة الحج.
وأكدت ساما في فبراير املاض ي خطتها الستمرار رفع الحد األدنى من متطلبات رأس املال لشركات التأمين ،والذي يبلغ
حاليا  100مليون ريال سعودي ،على الرغم من أنها ال تزال غير قادرة على التنفيذ الكامل في ضوء ظروف السوق
الصعبة الحالية .ومن املتوقع أن تؤدي الخطة إلى تعزيز الصناعة وتقوية قاعدة رأس املال لالعبين الصغار .نرحب
بالخطوات حيث من شأن هذا األخير أن يساعد في تحسين هوامش االكتتاب والتسعير بهذا القطاع.
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ومن ناحية أخرى ،من املتوقع أن تنخفض مطالبات التأمين الطبي والتأمين على السيارات وسط إجراءات حظر
التجول بسبب انخفاض الحوادث وزيارات املستشفيات .ومع ذلك ،ال يزال الخطر الرئيس ي يكمن بقطاع التأمين على
املركبات بالتعاونية ،حيث من املتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات الضعيفة بالفعل خالل عام  .2020ومع ذلك،
فإن تأمين السيارات ال يمثل حاليا سوى  %7من إجمالي األقساط املكتتبة بالتعاونية مقارنة بـ  %17خالل عام .2017
تمتلك التعاونية حاليا محفظة أكثر أمانا نسبيا (مع التركيز على منتجات التأمين منخفضة املرونة) مما يمكنها من
االستمرار في تقديم أداء مرن على الرغم من االنخفاض املتوقع في التأمين على السيارات .وقد قمنا بتعديل توصيتنا
الى زيادة املراكز مع تعديل السعر املستهدف الى  81.0ريال سعودي للسهم.

التوصية

اجمالي أقساط
التأمين املكتتبة

ومن املتوقع أن يظل قطاع التأمين الطبي بالتعاونية (والذي يمثل  %71من إجمالي إيرادات األقساط املكتتبة) كما
هو على الرغم من التحديات االقتصادية الحالية .حيث يجب أن يدعم التأمين الصحي اإلجباري املفروض على
الشركات استمرار دفع أقساط التأمين ،خاصة أن قاعدة عمالء التأمين الطبي بالتعاونية هي في األغلب شركات .ويتم
إنتاج حوالي  %91من إجمالي إيرادات األقساط املكتتبة للشركة من الشركات التي تستخدم بشكل أساس ي منتجات
التأمين الطبي والتأمين ضد الخسائر ،حيث ان كالهما إما إلزامي أو ضروري للعمليات التجارية.

زيادة املراكز

دليل التقييمات واإلفصاح
دليل التقييمات
شراء
زيادة املراكز
الحياد
تخفيض املراكز
بيع

زيادة متوقعة في السعر بنسبة تزيد عن  20%خالل فترة  52أسبوعا.
زيادة متوقعة في السعر بنسبة تزيد عن  10%خالل فترة  52أسبوعا.
ستظل القيمة في نطاق (ارتفاع\انخفاض بنسبة  )10%خالل فترة  52أسبوعا.
انخفاض متوقع في السعر بنسبة تزيد عن  10%خالل فترة  52أسبوعا.
انخفاض متوقع في السعر بنسبة تزيد عن  20%خالل فترة  52أسبوعا.

إتقان كابيتال
برج ذا هيدكوارترز بزنس بارك ،طريق الكورنيش ،حي الشاطئ،
صندوق بريد  ،8021جدة ،21482
اململكة العربية السعودية
هاتف966 12 510 6030 :
فاكس966 12 510 6033 :
info@itqancapital.com
www.itqancapital.com

اإلفصاح وإخالء املسئولية
أعدت شركة إتقان كابيتال هذا البحث ("إتقان كابيتال") السعودية .تم إعداد هذا التقرير لالستخدام العام من قبل عمالء إتقان كابيتال وال يجوز إعادة توزيعه أو إرساله أو اإلفصاح عنه ،سواء بالكامل
أو جزئيا ،بأي شكل أو طريقة دون املوافقة الكتابية الصريحة من إتقان كابيتال .ويعد استالمك ومراجعتك لهذا البحث بمثابة موافقتك على عدم إعادة التوزيع أو النشر أو اإلفصاح لألخرين عن املحتوى
واآلراء واملعلومات واالستنتاجات الواردة في هذا التقرير قبل إفصاح شركة إتقان عن هذه املعلومات للجمهور العام .وتم الحصول على املعلومات الواردة في هذا البحث من عدة مصادر عامة ،من املفترض
أن تكون موثوقة بها ،ولكننا ال نضمن دقتها .ال تقدم شركة إتقان كابيتال أي تعهدات أو ضمانات (صراحة أو ضمنيا) بشأن البيانات واملعلومات املطروحة وال تقدم شركة إتقان تلك املعلومات على أنها كاملة
أو خالية من أي خطأ ،أو على أنها غير مضللة أو على أنها صالحة ألي غرض خاص .فيوفر هذا البحث املعلومات العامة فقط .وال تشكل املعلومات أو أي رأي ُمعبر عنه بهذا التقرير عرضا أو دعوة لتقديم
عرض ببيع أو شراء أي أوراق مالية أو منتجات استثمارية أخرى متعلقة بتلك األوراق املالية أو االستثمارات .وليس من املقصود بهذا البحث إعطاء أي نصائح استثمارية شخصية وال يؤخذ في االعتبار أي
أهداف استثمارية معينة خاصة بأية مؤسسة مالية أو االحتياجات الخاصة ألي شخص بعينه يستلم هذا التقرير .وعلى املستثمرين طلب املشورة املالية أو القانونية أو الضريبية بصدد مالئمة االستثمار
ُ
ُ
في أي أوراق مالية أو استثمارات أخرى أو استراتيجيات االستثمار الواردة أو املوص ي بها في هذا التقرير ويجب عليهم معرفة أنه قد ال تتحقق أي توقعات مستقبلية أدلى بها ضمن هذا التقرير .ويجب على
املستثمرين معرفة أنه قد تتقلب قيمة الدخل املحقق من تلك األوراق املالية أو االستثمارات األخرى ،إن وجد ،وقد يرتفع أو ينخفض سعر أو قيمة تلك األوراق املالية أو االستثمارات .ومن املمكن أن تؤثر
تقلبات سعر الصرف سلبيا على قيمة أو سعر أو الدخل املحقق من بعض االستثمارات .وبناء على ذلك ،يمكن أن يستلم املستثمرون عائدا استثماريا أقل من املبلغ املستثمر .قد يكون لشركة إتقان كابيتال
أو مديريها أو واحدة أو أكثر من شركاتها التابعة (بما يشمل محللو البحث) منفعة مالية في األوراق املالية الخاصة بالشركات املصدرة أو االستثمارات املتعلقة بذلك ،بما يشمل املراكز طويلة أو قصير األجل
في األوراق املالية أو الضمانات أو العقود املستقبلية أو الخيارات أو املشتقات املالية أو األدوات املالية األخرى .كما يجوز لشركة إتقان كابيتال أو أي من شركاتها التابعة من وقت ألخر أداء خدمات مصرفية
استثمارية أو خدمات أخرى ألية شركة واردة في هذا التقرير .لن تكون إتقان كابيتال أو أي من شركاتها التابعة أو موظفيها مسئولين عن أي خسارة أو ضرر مباشر أو غير مباشر أو تبعي قد ينتج عن أي
استخدام ،مباشر أو غير مباشر ،للمعلومات الواردة في هذا التقرير .كما قد يخضع هذا البحث وأي توصيات واردة فيه إلى التغيير دون إشعار مسبق .ال تتحمل إتقان كابيتال أية مسئولية بصدد تحديث
املعلومات الواردة في هذا البحث .ال يجوز تغيير أو نسخ أو إرسال أو توزيع كل أو أي جزء من هذا البحث بأي شكل وبأية طريقة .هذا البحث ليس موجها إلى أو مخصصا للتوزيع على أو االستخدام من قبل
أي شخص أو كيان يكون مواطنا أو مقيما أو يقع في أي مكان أو والية أو بلد أو أية والية قضائية أخري يكون فيها هذا التوزيع أو النشر أو التوفر أو االستخدام مخالفا للقانون أو سيعرض إتقان كابيتال أو
أي من شركاتها التابعة إلى أي متطلبات تسجيل أو ترخيص ضمن تلك الوالية القضائية.
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