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 ملخص 

 

    بلغ حجم  األقساط المكتتبة في سوق التأمين خالل التسعة أشهرهر مهن  هلا الهعها

% عن نفس الفترة من العا  الماضهي كاهان نهمهو السهوق 50مليار ريال  بنمو  5.81

 بدافع من خطوط التأمين اإللزامية بشكل رئيسي8

  من إجمالي األقساط المكتتبة، كمهثهل مهأمهيهن الهمهراهبها  25مَثل التأمين الصحي %

% فهطهم مهن 5%، كمهأمهيهن الهحهمهايهة كاثدخهار مهَثهل 01%، بينما التأمين العا * 52

 إجمالي األقساط المكتتبة8 

   نمو أنشطة التمويل العطاري من شأنرا أن مسا م في نهمهو أعهمهال الهتهأمهيهن عهله

 الممتلكا  كالحوادث كالمسئوليا 8

 55  هنهيهت شهراهة  05شراة  حططت أرباح  خالل التسعة أشرر من   لا العها  بهيهنهمها م 

 بخسائر  متفاكمة 8

   من حجم األقساط المكتهتهبهة كعشهر شهراها  مهتهراكح 25مستحوذ أربع شراا  عل %

 51% مهن السهوق، ك55% يمِثل مهجهمهوعهرها 2% إل  5حصصرم السوقية ما بين 

 % من حجم السوق0.8شراة محوز مجتمعة عل  

 

 

 يلخص  لا التطرير أداء قطاع التأمين في السوق المالية السعودية 

8 كيطيس أداء المؤشرا  الخاصة بأداء جميع  5102للتسعة أشرر من 

 شراا  الططاع باستثناء شراة كقاية * 8 
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 8 5102* لم منشر قوائمرا المالية للربع الثالث 
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 صافي المطالبا  المتكبدة صافي األقساط المكتتبة إجمالي األقساط المكتتبة

 * باستثناء مأمين المرابا 

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 أشرر ل اثيزال سوق التأمين في المملكة العربية السعودية أحد أابر كأسرع األسواق نموًا في المنططة ، حيث سَجل إجمالي األقساط المكتتبة خال

مليار ريال ، كمن المتوقع أن يصل حجم سوق التأمين  5.81% عن نفس الفترة من العا  السابق ليصل حجم األقساط ال  50األكل  من  لا العا  نمًوا به 

 مليار ريال 8  71بنراية  لا العا  ال  

شراة *، ممارس عل  األقل نشاطًا كاحدًا من  77، بلغ عدد شراا  التأمين كإعادة التأمين العاملة في السوق السعودية 5102بنراية التسعة أشرر من 

ي:       ة  انشطة التأمين الرئيسية الثالث ك  ي التأمين العا  كالتأمين الصحي كمأمين الحماية كاثدخار، ك يشمل التأمين العا  سبعة أنشطة فرعي

 المرابا  كالبحري كالطيران كالطاقة كالرندسي كالتأمين عل  الحوادث كالمسئوليا ، كالتأمين عل  الممتلكا  كالحريق8 

التي متعرض لرا ر كنظًرا لطبيعة قطاع التأمين فإن العوامل الدافعة لنمو أنشطة التأمين المختلفة مختلف باختالف نضج األسواق ، اما مختلف أيضًا المخاط 

م من أن نمو لرغشراا  التأمين باختالف مخاطر فركع التأمين التي معمل برا ، يؤثر في ذلك درجة المنافسة كمعدث  النمو المؤثرة عل  عوامل السوق8 كبا

إث أن سريان بعض الطوانين كاألنظمة قد يحِفز نمو أنشطة مأمين  -% من السوق21الصحي كالمرابا  يمثل —السوق مدفوع بنمو خطوط التأمين اإللزامية

 أخرى 8للا فأن بعض العوامل قد مؤثر عل  فرع من أنشطة التأمين كالبعض اآلخر قد ينعكس عل  الططاع بشكل اامل 8أ م  له العوامل  ي :

  يعتبر مجلس الضمان 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، كفي نراية العا  الماضي أصدر قراره بإلزامية  5115بنراية عا  

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

      %، كنتوقع أن يتسارع  لا النمو لباقي العا  بدفع إضافي من الزامية التأمين الصحي عل  الزائرين للمملكة إبتداء من ديسمبر الطاد  8 01بنحو   5102

مليون زائر سنويا بعد استثناء الحجاج كالمعتمرين كالدبلوماسيين كالمنظما  الدكلية كضيوف الدكلة الزائرين 8  085يبلغ عدد الزائرين المستردفين نحو 

( ألف ريال،   011كاان مجلس الضمان الصحي التعاكني قد اعتمد كثيطة التأمين الصحي لشريحة الزائرين  بحد أقص  في التغطية العالجية يبلغ )

مغطي الحاث  الطارئة لجميع مصركفا  الكشف الطبي كالتشخيص كالعالج كاألدكية كجميع مصركفا  التنويم بالمستشفيا  8 اما يخطم مجلس 

مليون  282الضمان الصحي لتغطية الموظفين السعوديين العاملين في الططاع الخاص مع عائالمرم بالتأمين الصحي ، حيث يبلغ معداد م قريًبا من 

 % فطم حاصلين عل  مغطية مأمينية8 .2مواطن منرم 

 مين لتأمن المتوقع أن يؤدي نمو أنشطة البناء كالمساان المدفوعة بالتمويل العطاري أك بأنظمة الر ن العطاري ال  زيادة الطلب عل  أنواع من ا

 االتأمين عل  الممتلكا  كالحوادث ك التأمين عل  الحياة 8

 يع سا مت أسعار الفائدة المتدنية في انخفاض العائد عل  استثمارا  الططاع عند مستويا  منخفضة، كمع موقع رفع أسعار الفائدة خالل األساب

 الطادمة  فإن منحن  العائد عل  استثمارا  الططاع من المتوقع أن يرمفع بشكل طفيف 8

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

 أسواق المنططة للتكامل في ما بينرا 8

 

 5102الحصص السوقية ألنشطة التأمين للتسعة أشهر 

 * مم إيطاف شراتي سند ككقاية عن التداكل 

الصحي

25% 

الحماية كاثدخار

5% 

المرابا 

52% 

التأمين العا  

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

مليار للفترة المماثلة من العا  الماضي8 كجاء  لا النمو بدفع من  5781مليار ريال مطارنة به  5.81إجمالي األقساط المكتتبة في جميع فركع التأمين إل  

مليار لنفس الفترة  .28مليار ريال مطارنة به  87.% خالل نفس الفترة ، حيث بلغت هأقساط مأمين المرابا  11مسارع نمو أقساط التأمين عل  المرابا  بنحو 

التسعة  اللمن العا  الماضي كيأمي  لا اثرمفاع بسبب زيادة الشراا  ألسعار كثائق مأمين المرابا  بشكل أساسي ، اما بلغت أقساط التأمين الصحي خ

% خالل نفس الفترة 5مليار للفترة المطابلة من العا  الماضي، كارمفع اجمالي أقساط التأمين العا  بنحو  0582مليار ريال مطارنة به  0185أشرر من  لا العا  

مليون لنفس الفترة من  .55مليون ريال مطارنة به  112% لتبلغ 5مليار ريال، ك ارمفعت أقساط مأمين الحماية كاثدخار به 181مليار ريال مطارنة به  181لتصل إل  

 العا  الماضي  8

% في التسعة أشرر من 51ك  5101% لعا  71% خالل الفترة مطارنة بنمو ا به 11جاء نمو أعمال التأمين بدفع من مسارع نمو أقساط مأمين المرابا  به 

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

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

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

مليار ريال بنراية التسعة أشرر من  5782% عن نفس الفترة من العا  الماضي لتصل إل  5585أَما صافي أقساط التأمين المكتتب برا، فطد ارمفعت بنحو 

% عن الفترة المماثلة من العا  الماضي،   5081 لا العا ، جاء  لا اثرمفاع بدفع من نمو صافي أقساط التأمين المكتتب برا في فرع التأمين الصحي به 

% عن الفترة المماثلة، بينما مراجعت صافي أقساط التأمين المكتتب برا 1181كنمو صافي أقساط التأمين المكتتب برا في فرع التأمين عل  المرابا  به 

 % خالل نفس الفترة28للحماية كاثدخار به 

% لنفس الفترة من 12871% مطابل 5815.نططة أساس في التسعة أشرر من  لا العا  ليصل إل   772كارمفع معدل اثحتفاظ لكامل قطاع التأمين به 

الصحي بنحو  مينالعا  الماضي8 كيعود ذلك إل  ارمفاع معدل اثحتفاظ في التأمين الصحي كالتأمين العا  خالل الفترة، حيث ارمفع معدل اثحتفاظ في التأ

نططة أساس  717% للفترة المماثلة من العا  الماضي، كارمفع أيًضا معدل اثحتفاظ للتأمين العا  بنحو 25855% مطارنة به 25871نططة أساس ليبلغ  715

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

 % بنراية التسعة أشرر األكل  من  لا العا  258778

صافي أقساط التأمين المكتسبة مباطأ  بشكل طفيف عن معدل نمو ا 

%، حيث بلغ نمو ا في التسعة أشرر من  لا العا  55البالغ  5101في 

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

مليار للفترة المماثلة من العا  الماضي، كعل  مستوى فركع  .028

مليار ريال ، كنَمت  0580% لتصل إل  52التأمين نَمت للتأمين الصحي به 

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

مليون ريال 8 من جانب آخر ارمفع  725% لتبلغ 57الحماية كاثدخار بنحو 

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

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

% عن الفترة المماثلة من العا  50المتكبدة عل  شراا  التأمين به 

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

من العا  الماضي، كاان النمو في صافي المطالبا  المتكبدة مدفوعًا 

% 51% ك50بنمو مطالبا  التأمين الصحي كالتأمين عل  المرابا  به 

 عل  التوالي8 

إجمالي األقساط  
صافي األقساط   المكتتبة 

صافي األقساط   المكتتبة 
صافي المطالبا    المكتسبة 

     المتكبدة 

 الحصة السوقية  معدل الخسارة  معدل اثحتفاظ   مليون ريال  مليون ريال  مليون ريال  مليون 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 كاثدخار

 %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 ، كارمفعت نسهبهة اثحهتهفهاظ اإلجهمهالهيهة 50، ارمفعت أقساط التأمين المكتتبة به 5102خالل التسعة أشرر األكل  من 

% بنراية الربع الثالث من العا  الماضي، سا م في ارمفاع  لا المعدل ارمفاع نسبة اثحتفاظ للتأمين الصحي ك التهأمهيهن 12871% مطابل 5815.للططاع  إل  

% كللتأمين الهعها  بهنهحهو 25871نططة أساس ليصل إل   715العا  مطارنة بنفس الفترة من العا  الماضي، حيث ارمفع معدل اثحتفاظ للتأمين الصحي بنحو 

 %8 55852نططة أساس ليصل إل   717

% لهنهفهس الهفهتهرة مهن الهعها  18.5.% مطارنة بهه 12800نططة أساس لتصل إل   011كانخفضت نسبة المطالبا  للططاع بنراية الربع الثالث من  لا العا  به 

كاصهلهت خهر الماضي8 كيرجع  لا اثنخفاض في نسبة المطالبا  إل  نمو األقساط المكتسبة بوميرة أسرع من صافي المطالبا  المتكبدة8 كعل  الهجهانهب األ

 % بنراية الربع الثالث من  لا العا 50818% بنراية الربع الثالث من العا  الماضي إل  5085نسبة المصركفا  انخفاضرا من 

% بنراية الربع الثالث مهن 2287% بنراية الربع الثالث من  لا العا  مطارنة به 2587 لا اثنخفاض في النسبتين أدى إل  انخفاض النسبة المجمعة لتصل إل  

الربع الثالث مهن ية العا  الماضي، مما يعن  أن ربحية الططاع محسنت من عمليا  التأمين التشغيلية8 أحد األسباب الرئيسة لللك  و مراجع معدل الخسائر بنرا

 % 128008نططة أساس عن نفس الفترة من العا  الماضي لتصل إل   011 لا العا  به 

مهلهيهون فهي الهفهتهرة الهمهمهاثهلهة مهن الهعها   522مليون ريال مهطهارنهة بهه 55.بلغت األرباح المجمعة لشراا  التأمين* خالل التسعة أشرر األكل  من  لا العا  

 شراة بخسائر متفاكمة8 05شراة ، بينما منيت  77شراة سَجلت ربحية خالل التسعة أشرر من  لا العا  من  مجموع  55الماضي، 

% عل  التوالي مطارنة بنفهس الهفهتهرة مهن 55% ك71عل  صعيد موجودا  عمليا  التأمين، نمت اثستثمارا  كالنطد لدى البنوك بنراية الربع الثالث بمعدل 

% مهن إجهمهالهي أصهول عهمهلهيها  11مليار ريال، كمستحوذ مجتمعة عل   01مليار ريال كالنطد لدى البنوك  5العا  السابق لتبلغ اثستثمارا  المجمعة للططاع 

% مهن إجهمهالهي أصهول عهمهلهيها  51مليار ريال مهمهثهل  285%لتصل إل  .8 كارمفعت اللمم المدينة به 5101% بنراية الربع الثالث من عا  71التأمين مطارنة به 

 % مطارنة بنفس الفترة من العا  الماضي018% للفترة المطابلة8 ك نمت موجودا  عمليا  التأمين به 55التأمين مطارنة به 

مليهار ريهال  785% ليصل إل  71مليار ريال بينما ارمفع النطد لدى البنوك به  80.% لتصل إل  5بالنسبة لموجودا  المسا مين، فطد انخفضت اثستثمارا  به 

% لهنهفهس الهفهتهرة مهن الهعها  7.%  بنراية الربع الثالث مطارنة به 12كانخفضت نسبة اثستثمارا  كالنطد لدى البنوك من إجمالي موجودا  المسا مين إل  

% مطارنهة بهنهمهوه   .0% عن نفس الفترة من العا  الماضي8 كمسارع نمو إجمالي الموجودا  للططاع ليصل إل  02الماضي8 كنمت موجودا  المسا مين به 

 51018% خالل عا  0581به 

مليار ريال بنراية الربع الثالث من  لا لعا  ، مثلت المطلهوبها  الهخهاصهة  2187% ليبلغ .0عل  جانب المطلوبا  ، ارمفع مجموع المطلوبا  لشراا  التأمين به  

 % من إجمالي المطلوبا 8 51% كمطلوبا  كحطوق المسا مين 17بعمليا  التأمين 

مهلهيهار  7282% من مجموع المطلوبا  الخاصة بعمليا  التأمين كالتهي بهلهغهت 5.مليار ريال ممثلة  7585% لتصل إل  05كارمفعت اثحتياطيا  الفنية بنسبة 

 مليار ريال بنراية الربع الثالث من  لا العا  8 0181%لتصل إل  02ريال8 اما نمت مطلوبا  كحطوق المسا مين به 

 

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

96% 
92% 

26% 

 التأمين العا   المرابا  الصحي

78% 

88% 

44% 

55% 

 الحماية كاثدخار التأمين العا   المرابا  الصحي

 51028شراة في قطاع التأمين أفصحت عن نتائجرا المالية للربع الثالث  71* 
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  يكل السوق
يتسم قطاع التأمين في السوق السعودية بهدرجهة عهالهيهة مهن الهتهراهز حهيهث مسهتهحهوذ أربهع  

% من حجم سوق التأمين اإلجمالي ، ك هي شهراها  بهوبها كالهتهعهاكنهيهة  2585شراا  عل  

% عهله  الهتهوالهي 281% ك 05% ك 01% ك 55كميد جلف كمالذ بحصة مبلغ لكل منرم   

كذلك لفترة التسعة أشرر من  لا العا ، ك ارمفعت الحصة السوقية لكل من شراتي  بوبها 

نططة أساس  للثانية ، بينما انخفضت الحصهة  511نططة أساس لألكل    ك 25كمالذ بنحو 

نطهطهة أسهاس  705نططة أساس لألكل  ك  052السوقية لشراتي  التعاكنية كميدغلف  به 

% مهن حهجهم السهوق ، مهراكحهت 55للثانية8 كعشر شهراها  اسهتهحهوذكا مهجهتهمهعهيهن عهله  

% من حجم السوق 8 كعشرين شراة بلغت حصة ال مهنهرهم أقهل 2% ك 5حصصرم ما بين 

 %من حجم السوق 0.8% حصلوا مجتمعين عل  5من 

شراة مؤ هلهة مهن مهجهلهس الضهمهان الصهحهي مهمهارس  55عل  مستوى أنشطة التأمين ، 

شهراها  مهمهارس  01شراة ممارس نشاط الهتهأمهيهن الهعها  ، ك 52نشاط التأمين الصحي،  ك

 نشاط مأمين الحماية كاثدخار 8 

 

 

الحصص السوقية 

 لشراا  التأمين

مسعة أشرر 

5101 

مسعة أشرر 

5102 

%5081 بوبا العربية  5581%  

%0.82 التعاكنية  0582%  

%0285 ميدغلف للتأمين  0581%  

%787 مالذ للتأمين  281%  

%780 مكافل الراجحي  782%  

%787 التعاكنية -ااسا  782%  

%782 المتحدة للتأمين  785%  

%.58 سايكو  581%  

%585 اإلعادة السعودية  585%  

%585 اثمحاد التجاري  581%  

%587 كثء 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 الرندية  087%  

%081 بركج للتأمين  080%  

%082 أمانة للتأمين  080%  

%081 العالمية  080%  

%080 سالمة  080%  

%087 الخليجية العامة  081%  

%185 سوليدرمي مكافل  18.%  

%.18 األ لية  18.%  

%182 األ لي للتكافل  18.%  

%.18 ايس  181%  

%085 إمحاد الخليج  185%  

%187 اإلنماء طوايو    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 

شراا  1

25% 

شراا  01

55% 

شراة 51

0.% 

 النمو  5102مسعة أشرر  5101مسعة أشرر  سوق التأمين )مليون 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 اثحتفاظ

 -  79%  81% نسبة المطالبا 
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  يكل السوق

 التأمين الصحي

% خالل التسعة أشرر لتصل إله  01في قطاع التأمين الصحي، نَمت األقساط المكتتبة به 

مهلهيهار ريهال،  0180% لتصهل إله  50مليار ريال، كبلغ نمو صافي األقساط المكتتبة  0185

% عن نفس الفترة من العا  السابق لهتهبهلهغ 52بينما ارمفعت صافي األقساط المكتسبة به 

 مليار ريال 8  0580

كأدى نمو صافي األقساط المكتتبة بأعل  من نمو إجمالي األقساط المكتتبة إله  ارمهفهاع 

% بهنهرهايهة 25855% مهطهارنهة بهه 25871نسبة اثحتفاظ في التأمين الصهحهي لهيهصهل إله  

% 850 بينما بلغ نمو صافي المطالبا  الهمهتهكهبهدة لهلهتهأمهيهن الصهحهي 5101التسعة أشرر 

مليار ريال، ذلك أدى ثنخفاض معدل الخسائر لفرع التأميهن الصهحهي لهيهبهلهغ  281لتصل إل  

 % للتسعة أشرر من العا  الماضي8 1812.% مطارنة به 1.805

شراة مؤ لة من قهبهل مهجهلهس الضهمهان  55شراة ممارس أعمال التأمين الصحي،  .5من 

الصحي لتطديم خدما  التأمين الصحي بتاريخ  لا التطرير، استحوذ  ثالث شهراها  مهنهرها 

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

 % لكل شراة08% المتبطية بحصص أقل من .شراة مطاسمت اله  05السوق، ك

نططة أسهاس  771أابر مغير في الحصص السوقية خالل الفترة اان ارمفاع حصة بوبا بنحو  

 نططة أساس عل  التوالي 8 .72ك  .01كانخفاض حصة التعاكنية كميدغلف 

الحصص السوقية 

 لططاع التأمين الصحي

مسعة أشرر 

5101 

مسعة أشرر 

5102 

%7287 بوبا العربية  1585%  

%5082 التعاكنية  0281%  

%5185 ميدغلف للتأمين  0581%  

%181 الصطر للتأمين  782%  

%585 سايكو  585%  

%587 التعاكنية -ااسا  580%  

%081 أمانة للتأمين  082%  

%087 التأمين العربية  082%  

%085 الدرع العربي  085%  

%087 مكافل الراجحي  085%  

%181 أسيج  081%  

%185 السعودية الرندية  18.%  

%185 سوليدرمي مكافل  181%  

%080 المتحدة للتأمين  181%  

%181 أليانز إس إف  185%  

%181 مالذ للتأمين  182%  

%.18 األ لية  181%  

%182 الخليجية العامة  181%  

%181 العربي للتأمين  181%  

%185 عناية  181%  

%182 بركج للتأمين  181%  

%187 كثء للتأمين  187%  

%081 اثمحاد التجاري  187%  

%185 سالمة  185%  

%182 إمحاد الخليج  185%  

%181 العالمية  181%  

 النمو  5102مسعة أشرر  5101مسعة أشرر  التأمين الصحي )مليون 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 اثحتفاظ  25 %  - 

% 1. نسبة المطالبا   1. %  - 

شراا  7

12% 

شراا  1

07% 

شراة 05

.% 

  -تركز الحصص السوقية لشركات التأمين في نشاط التأمين الصحي 

 5102تسعة أشهر 
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  يكل السوق

 مأمين المرابا 

بنراية التسعة أشرر من  لا العا ، بلغ نمو إجمالي األقساط المكتتبة لتأمين المرابا  

مليار  181% لتبلغ 11مليار ريال، كبلغ 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 اثحتفاظ في مأمين المرابا  لتصل إل   587لتصل إل  

8 كبلغ نمو صافي 5101% بنراية التسعة أشرر من العا  21817% مطارنة به 25877

مليار ريال، سا م ذلك في  285% لتصل إل  5185المطالبا  المتكبدة لتأمين المرابا  

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

 51018التسعة أشرر من العا  

% من حجم 51شراا  عل   1شراة ممارس أعمال مأمين المرابا  ،استحوذ   51من 

شراا  مطاسمت  2% من السوق، ك71شراة عل   02سوق التأمين العا  ، بينما حاز  

 % المتبطية من السوق18

نططة  211أابر مغير حدث في الحصص السوقية اان ارمفاع حصة مالذ للتأمين بنحو 

 نططة أساس 8 512أساس كانخفاض حصة ميدغلف بهنحو 

 

 الحصص السوقية 

 لططاع مأمين المرابا 

مسعة أشرر 

5101 

مسعة أشرر 

5102 

%0181 مالذ للتأمين  0282%  

%0782 التعاكنية  0181%  

%87. مكافل الراجحي  .87%  

%281 ميدغلف للتأمين  582%  

%180 المتحدة للتأمين  581%  

%285 اثمحاد التجاري  580%  

%285 التعاكنية -ااسا  581%  

%781 كثء للتأمين  180%  

%181 اإلعادة السعودية  785%  

%785 سالمة  785%  

%081 أسيج  781%  

%181 التأمين العربية  58.%  

%585 الوطنية  581%  

%581 سايكو  585%  

%.18 السعودية الرندية  585%  

%581 بركج للتأمين  582%  

%.58 الدرع العربي  585%  

%081 العالمية  081%  

%087 األ لية  081%  

%587 أليانز إس إف  085%  

%585 الخليجية العامة  081%  

%082 سوليدرمي مكافل  080%  

%187 اإلنماء طوايو    18.%  

%081 إمحاد الخليج  18.%  

%.18 ايس  181%  

%.18 الصطر للتأمين  182%  

%781 أمانة للتأمين  182%  

%080 سند  181%  

   

 النمو  5102مسعة أشرر  5101مسعة أشرر  مأمين المرابا  )مليون 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 اثحتفاظ  25 %  - 

% 21 نسبة المطالبا   .. %  - 

شراا  1

51% 

شراة 02

71% 

شراا  2

7% 

  -تركز الحصص السوقية لشركات التأمين في نشاط تأمين المركبات 

 5102تسعة أشهر 
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  يكل السوق

 التأمين العا *

% 5بنراية التسعة أشرر من  لا العا ، بلغ نمو إجمالي األقساط المكتتبة للتأمين العا  

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

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

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

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

8 كانخفض صافي المطالبا  5101% بنراية التسعة أشرر من العا  57855مطارنة به 

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

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

 51018التسعة أشرر 

شراا  عل   01شراة ممارس أعمال التأمين العا  ضمن أنشطترا، استحوذ   52من 

 1% من السوق، ك51شراة عل   00% من حجم سوق التأمين العا  ، بينما حاز  15

 % المتبطية من السوق28شراا  مطاسمت 

نططة أساس  011أابر مغير حدث في الحصص السوقية اان ارمفاع حصة التعاكنية بنحو 

 نططة أساس8 525كانخفاض حصة كثء للتأمين بهنحو 

 

 الحصص السوقية 

 لططاع التأمين العا 

مسعة أشرر 

5101 

مسعة أشرر 

5102 

%0580 التعاكنية  0182%  

%180 مالذ للتأمين  0080%  

%0180 ميدغلف للتأمين  182%  

%581 المتحدة للتأمين  587%  

%282 مكافل الراجحي  585%  

%185 اإلعادة السعودية  281%  

%181 التعاكنية -ااسا  280%  

%187 اثمحاد التجاري  182%  

%281 كثء 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 بركج للتأمين  581%  

%185 السعودية الرندية  082%  

%581 الخليجية العامة  08.%  

%082 ايس  085%  

%081 األ لية  087%  

%081 إمحاد الخليج  085%  

%185 اإلنماء طوايو    080%  

%081 سوليدرمي مكافل  081%  

%182 الصطر للتأمين  181%  

%585 أمانة للتأمين  181%  

%181 العربي للتأمين  187%  

%182 سند  181%  

 النمو  5102مسعة أشرر  5101مسعة أشرر  التأمين العا  )مليون 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 اثحتفاظ  55 %  - 

% 21 نسبة المطالبا   11 %  - 

شراا  01

15% 

شراة 00

51% 

شراا  1

1% 

  -تركز الحصص السوقية لشركات التأمين في نشاط تأمين المركبات 

 5102تسعة أشهر 
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  يكل السوق

 مأمين الحماية كاثدخار

بنراية التسعة أشرر من  لا العا ، ارمفع إجمالي األقساط المكتتبة لتأمين الحماية 

% 2مليون ريال، كانخفض صافي األقساط المكتتبة به  111% لتصل إل  5كاثدخار به 

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

 % عن نفس الفترة من العا  السابق8 57

مليون  022% لتصل إل  1بلغ نمو صافي المطالبا  المتكبدة لتأمين الحماية كاثدخار 

% مطارنة به 22812ريال، ذلك أدى ثرمفاع معدل الخسائر لنشاط الحماية كاثدخار ليبلغ 

 51018% في التسعة أشرر من 10811

شراا  في الططاع، مستحوذ ثالث شراا  منرا  01يشغل سوق مأمين الحماية كاثدخار 

% المتبطية من السوق8 أابر مغير 52% من حجم السوق كست شراا  متطاسم اله 12عل  

نططة أساس عن  575حدث في الحصص السوقية اان ارمفاع حصة األ لي للتكافل بنحو 

 %7581.8نفس الفترة من العا  الماضي لتصل حصترا من سوق الحماية كاثدخار 

 

 

الحصص السوقية لططاع 

 مأمين الحماية كاثدخار

مسعة أشرر 

5101 

مسعة أشرر 

5102 

%7181 األ لي للتكافل  758.%  

%5585 ساب مكافل  5781%  

%0285 سالمة  0280%  

%.78 جزيرة مكافل  .81%  

%.078 اإلعادة السعودية  285%  

%182 الوطنية  781%  

%782 التعاكنية -ااسا  781%  

%082 اإلنماء طوايو    585%  

%181 العربي للتأمين  581%  

%187 مكافل الراجحي  182%  

 النمو  5102مسعة أشرر  5101مسعة أشرر  مأمين الحماية كاثدخار )مليون 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 %  - 

شراا  7

12% 

شراا  5

52% 

  -تركز الحصص السوقية لشركات التأمين في نشاط تأمين الحماية واالدخار 

 5102تسعة أشهر 
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 نسبة الترايز في المحفظة التأمينية ألنشطة التأمين المختلفة 
، كيعطي ذلك اشهارة نهحهو 5102يعكس الجدكل التالي نسبة التراز في محفظة التأمين لشراا  الططاع نحو فركع التأمين المختلفة اما في نراية الربع الثالث 

 حساسية التغير لكل شراة في نمو أعمال فركع التأمين المختلفة8 الجدكل التالي يبين نسبة مرايز ال نشاط مأميني في محفظة ال شراة :

% من محافظ ميدغلف كالتعاكنية كأسيج ، كفي قطاع المرابا  أعله  10% من محفظتي بوبا كعناية بينما أاثر من 011يالحظ أن فرع التأمين الصحي يمثل  

 %8 011% ، كفي قطاع الحماية كاثدخار أعل  مرايز لدى شراا  الجزيرة كاأل لي مكافل كساب مكافل به 12% ثم مالذ به 5.مرايز لدى شراة سالمة به 

 المجموع حماية كادخار عا  مرابا  صحي نشاط التأمين

 التأمين الصحي

%011 بوبا العربية  - - - 011%  

%011 عناية  - - - 011%  

%10 ميدغلف للتأمين  05%  07%  - 011%  

%55 التعاكنية  0.%  51%  - 011%  

%21 أسيج  75%  0.%  - 011%  

      

          مأمين المرابا 

%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 كثء للتأمين  75%  50%  - 011%  

%5 العالمية  11%  2.%  - 011%  

%55 - اإلنماء طوايو    25%  01%  011%  

%15 - الوطنية  21%  .%  011%  

      

          حماية كادخار

%011 - - - جزيرة مكافل  011%  

%011 - - - األ لي للتكافل  011%  

%011 - - - ساب مكافل  011%  

      

         متعددة الططاعا  كأخرى

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

%.7 التعاكنية -ااسا  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 اثمحاد التجاري  12%  55%  - 011%  

%21 أسيج  75%  0.%  - 011%  

%11 الدرع العربي  17%  01%  - 011%  

%75 بركج للتأمين  12%  02%  - 011%  

%.1 األ لية  72%  07%  - 011%  
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 المؤشرا  المالية

 

 الشراة

األسرم المصدرة 

 )مليون سرم(

األسرم الحرة 

 )مليون سرم(

 صافي الدخل 

شرر بنراية  05آلخر 

 5102سبتمبر 

 )مليون ريال(

 صافي الدخل

لتسعة أشرر  

5102  

 )مليون ريال(

حطوق المسا مين 

 )مليون ريال(

الطيمة السوقية* 

 )مليون ريال(

العائد عل  السرم 

 السعر للعائد* )ريال(

السعر / الطيمة 

 الدفترية*

حطوق الملكية إل  

 رأس المال

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

(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 كثء  (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 كفا 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 األ لي للتكافل

(22)  71  75 األ لية  (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 اثمحاد 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 * كقاية 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 ااسا التعاكنية

(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 بركج 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 طوايو    (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 لرا الشراا  

%52821 البنك العربي الوطني العربي للتأمين  

%5.812 مصرف اإلنماء اإلنماء طوايو    

%71811 بنك الجزيرة الجزيرة مكافل  

%51811 البنك السعودي الرولندي الوطنية للتأمين  

%02811 البنك السعودي لالستثمار ميدغلف  

%75821 البنك السعودي الفرنسي أليانز إس إف  

%75821 البنك السعودي البريطاني ساب مكافل  

%52822 البنك األ لي التجاري األ لي مكافل  

%55821 مصرف الراجحي الراجحي مكافل  

%02825 بنك الرياض العالمية  

  من إجمالي عدد األسرم 585مليار سرم ممثل  087بلغ عدد األسرم المصدرة لططاع التأمين %

 المصدرة في السوق المالية السعودية8

  مهن الهطهيهمهة السهوقهيهة 584مليار ريهال مهمهثهل  2185بلغت الطيمة السوقية* لططاع التأمين %

 لألسرم المدرجة في السوق المالية السعودية8

 55  هنهيهت شهراهة بهخهسهائهر   05شراة  حططت أرباح  خالل التسعة أشرر من   هلا الهعها  بهيهنهمها م 

 متفاكمة8

  مهلهيهون ريهال، كبهلهغ الهعهائهد  1,051شررًا بنراية الربع الثالث  05بلغت أرباح الططاع اإلجمالية لله

 51028ريال آلخر أربعة أرباع منترية بالربع الثالث من العا   18.5عل  السرم 

  شراا  ممكنت من زيادة حطوق الملكية عن رأس المال8  01، فطم 5102بنراية سبتمبر 

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

 8عشرة مصارف سعودية  ي من ابار المالك لعشر شراا  مأمين مدرجة 

 

 

 

 

 
 51028ديسمبر  07* الطيمة السوقية كالسعر للعائد كالسعر إل  الطيمة الدفترية بنراية مداكث  يو  
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 التطييم
 

 شراة من شراا  الططاع حططت أرباح خالل الفصول األربعة األخيرة انتراء بالربع الثالث من  لا العا  8 55 

 : 5102الشكل التالي يعكس مستويا  التطييم لرله الشراا  بناء عل  مضاعف السعر للعائد* كمضاعف الطيمة الدفترية اما في نراية الربع الثالث  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5102ديسمبر  07* حسب أسعار اإلغالق في 

 التعاكنية

 أليانز إس إف

 الدرع العربي

 ساب للتكافل

 سايكو

 األ لي للتكافل

 الصطر للتأمين اثمحاد التجاري أسيج

 بوبا العربية

 مكافل الراجحي

 ايس

 ااسا التعاكنية

 بركج للتأمين

 الوطنية
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 أقساط التأمين )مليون ريال( 
 نسبة المطالبا  نسبة اثحتفاظ 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 التعاكنية  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 كثء 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 الرندية  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 األ لي للتكافل  27 010 2 %  21 25 (5)%  . 01 01 %  1281 %  178. %  0180 %  0181 %  

% 02 571 021 األ لية  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 اثمحاد 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 %  

 - - - - - - - - - - - - - - - - كقاية 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 التعاكنية -ااسا  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 بركج 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 طوايو    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 اثحتفاظ حسب أنشطة للتسعة أشرر 
     

 اإلجمالي عا  المرابا  الصحي الشراة

%2287 التعاكنية  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 كثء للتأمين  2285%  0.81%  5281%  

%01181 الدرع العربي  2582%  582%  5580%  

%1282 - - - ساب مكافل  

%7180 سند  - - - 

%.58. سايكو  2.85%  .81%  5782%  

%2287 السعودية الرندية  2280%  0581%  1285%  

%.278 إمحاد الخليج  2.85%  5185%  1180%  

%.178 - - - األ لي للتكافل  

%.218 األ لية  2.82%  2185%  258.%  

%1182 أسيج  2.87%  0581%  .585%  

%2181 التأمين العربية  .585%  0780%  2182%  

%5582 اثمحاد 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%  

 - - - - كقاية للتكافل

%2282 مكافل الراجحي  2280%  5281%  218.%  

%.218 - ايس  5181%  1.80%  

%2285 التعاكنية -ااسا  2282%  1581%  2181%  

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

%2.87 بركج 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 طوايو    182%  5.80%  

%2587 اإلجمالي  2587%  5587%  .58.%  
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 الطوائم المالية المجمعة للططاع *
 النمو 5102مسعة أشرر  5101مسعة أشرر  النمو 5101 5107 قائمة المراز المالي )مليون 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 %  

% 05  775.17  5251.1 مجموع موجودا  عمليا  التأمين  775220  725252  01 %  

         موجودا  المسا مين

% 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 %  

% 7  055121  005120 مجموع موجودا  المسا مين  0551.7  015100  02 %  

% 05  125271  115.12 مجموع الموجودا   155111  215711  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 مطلوبا  أخرى  75.07  251.5  77 %  

% 05  775.17  5251.1 مجموع مطلوبا  عمليا  التأمين  775220  725252  01 %  

          مطلوبا  كحطوق المسا مين

%(02)  55115  55277 مطلوبا  المسا مين  55005  5512.  (7)%  

% 1  0150.5  25155 رأس المال   0150.5  055501  51 %  

% 2  015111  25521 حطوق المسا مين  25210  055721  51 %  

% 7  055121  005120 مجموع مطلوبا  كحطوق المسا مين  0551.7  015100  02 %  

% 05  125271  115.12 مجموع المطلوبا   155111  215711  0. %  

       

 النمو 5102مسعة أشرر  5101مسعة أشرر  النمو 5101 5107 قائمة الدخل )مليون ريال(

       قائمة نتائج عمليا  التأمين كالفائض

% 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 %  

% 51  555215  0.5270 مجموع اثيرادا   055551  515172  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 ااتتاب كثائق التأمين  05001  05711  05 %  

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

% 01  75027  .5515 مصاريف اخرى  55712  55150  51 %  

% 00  555515  025251 مجموع التكاليف كالمصاريف  0555.2  025551  50 %  

% 751  055  71 صافي الفائض بعد حصة المسا مين  011  015  15 %  

% 25  021  22 الفائض المتراام نراية الفترة  512  1.1  502 %  

          قائمة دخل المسا مين

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

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

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

% 01  702  512 مصركفا  عمومية كادارية  552  711  07 %  

(05511) صافي ربح الفترة  .01  - 251  1.2  10 %  

 * ث مشمل شراة كقاية 8
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 التعريفا 

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 ر،سائ ي إجمالي إيرادا  شراة التأمين كممثل الطسم اللي يدفعه "المؤمن له" للشراة مطابل موافطترا عل  معويض المؤمن له عن األضرار أك الخ

 قد يكون  ناك حساب مكرر ألقساط إعادة التأمين من قبل شراا  التأمين أك إعادة التأمين األخرى8

 

 صافي أقساط التأمين المكتتبة

م  لا الرقم يخصمطو  الشراا  بإعادة مأمين جزء من إجمالي أقساطرا المكتتبة لدى شراا  "إعادة التأمين" مطابل محملرا مخاطر محتملة من  له الوثائق ك

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

 

 صافي أقساط التأمين المكتسبة

ك الفترة، كيتم مل  و الجزء من اقساط التأمين اللى يمثل الفترة المنطضية من عمر بوليصة التأمين كمصبح ملكا لشراة التأمين عن المخاطر التي محملترا عن

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

 

 صافي المطالبا  المدفوعة 

 ك ي إجمالي التعويضا  التي مم صرفرا "للمؤمن لرم" خالل الفترة المحاسبية بعد خصم حصة معيدي التأمين8

 

 صافي المطالبا  المتكبدة 

 ك ي صافي المطالبا  المدفوعة مضاًفا إليرا المطالبا  التي مازالت محت التسوية خالل الفترة المحاسبية8

 

 نسبة اثحتفاظ

ساط ألقك و احتفاظ الشراة الصافي من الخطر الواحد أك مجموعة من األخطار قد منتج من حادث كاحد بعد إسنادا  إعادة التأمين8 ك و نسبة صافي ا

 المكتتبة من إجمالي األقساط المكتتبة8

 

 نسبة المطالبا 

 ك ي نسبة صافي المطالبا  المتكبدة من صافي األقساط المكتسبة8
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 البالد المالية
 

 خدمة العمالء

 clientservices@albilad-capital.com البريد اثلكتركني:

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

 1110 – 005 – 11. الرامف المجاني:

 

 

 

 

 إدارة األصول

 abicasset@albilad-capital.com البريد اثلكتركني:

 6280 –290 – 00 – 255+   امف:

 

 

 

 

 إدارة األبحاث كالمشورة

 research@ albilad-capital.com البريد اإللكتركني:

 2.25 –290 – 00 – 255+   امف:

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

 

  إدارة الوساطة

 abicctu@albilad-capital.com البريد اثلكتركني:

 6230 – 290 – 00 – 255+   امف:

 

 المصرفية اثستثمارية

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

 6256 – 290 – 00 – 255+   امف:

 

 إخالء المسؤكلية
 

لهيهة لهمهابللت شراة البالد المالية أقص  جرد للتأاد من أن محتوى المعلوما  الملاورة في  لا التطرير صحيحة كدقيهطهة كمهع ذلهك فهإن شهراهة الهبهالد ا

سؤكلية ي مكمديريرا كموظفيرا ث يطدمون أي ضمانا  أك معردا  صراحة أك ضمنًا بشأن محتويا  التطرير كث يتحملون بطريطة مباشرة أك غير مباشرة أ

 8قانونية نامجة عن ذلك

 

األغهراض دكن  مهن ث يجوز إعادة نسخ أك إعادة موزيع أك إرسال  لا التطرير بطريطة مباشرة اك غير مباشرة ألي شخص آخر أك نشره اليًا أك جزئيًا ألي غهرض 

  8الموافطة الخطية المسبطة من شراة البالد المالية

 

 اما نلفت اثنتباه بأن  له المعلوما  ث مشكل موصية بشراء أك بيع أكراق مالية أك ثمخاذ قرار استثماري8

  

 8يعتبر أي إجراء استثماري يتخله المستثمر بناًء عل   لا التطرير سواًء اان اليًا أك جزئيًا  و مسؤكليته الكاملة كحده 

سهتهشهار   مليس الردف من  لا التطرير أن يستخد  أك يعتبر مشورة أك خياًرا أك أي إجراء آخر يمكن أن يتحطق مستطبال8 لهللهك فهإنهنها نهنهصهح بهالهرجهوع إله

 8استثماري مؤ ل قبل اثستثمار في مثل  له األدكا  اثستثمارية

 

 محتفظ شراة البالد المالية بجميع الحطوق المرمبطة برلا التطرير8

 

 1.011–71مصريح  يئة السوق المالية رقم 
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