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 ملخص تنفيذي

  ارتفع حجم سوق التأمين في المملكة العربيةة السةعةوديةة 6102بنهاية الربع األول من عام ،

، وبلغ إجمالي األقساط المكتتبة فةي جةمةيةع  6102% عن نفس الفترة من العام 0101بنحو 

مةلةيةار دوالر(   602مليار ريةال ) 0106مليار دوالر( مقارنة بة  101مليار ريال ) 0001فروع التأمين  

لنفس الفترة من العام الماضي0 وجاء هةذا الةنةمةو بةنفةع مةن نةمةو أقسةاط الةتةأمةيةن عةلة  

 % خالل نفس الفترة62020المركبات بنحو 

  دوالر  122ريةال ) 1,331مةن  -معنل انفاق الةفةرد عةلة  الةتةأمةيةن   -ارتفعت كثافة التأمين

دوالر أمريكي( لةلةفةرد  116ريال )  06121ال    6102أمريكي(  للفرد في الربع األول من عام 

 %01010بزيادة نسبتها  6102في الربع األول من العام 

  نةقةطةة أسةا   260بةة  6102تراجعت نسبة المطالبات في قطاع التأمين بنهاية الربع األول

 61020% بنهاية الربع األول 2601% مقارنة بة 2202لتصل ال  

  10201المجمعة لشركات قطاع التأمين لتصل إل  في جانب الربحية ، ارتفعت األرباح الربعية 

مليون ريال بنهاية الربع المماثةل  6106مقارنة بة  6102مليون ريال بنهاية الربع األول من عام 

شةركةات  2شركة ، بةيةنةمةا مةنةيةت  11شركة سَجلت ربحية من  مجموع  62من العام السابق، 

 بخسائر متفاوتة0

   200% مقابةل 0101ارتفع العائن عل  حقوق الملكية للقطاع بنهاية الربع األول ليصل إل %

عن نفس الفترة من العام السابق وارتفع العائن عل  موجودات شركات التأمين ليةصةل إلة  

0 وارتفع معنل أقساط التأمين المكتسبةة 6102% لنفس الفترة من عام 002% مقارنة بة 601

% لةنةفةس 602% للربع األول من العام الجاري مقارنة بةة 666إل  حقوق الملكية ليصل إل  

الفترة من العام السابق وكذلك ارتفع معنل حقوق الملكية إل  إجمالي الةمةوجةودات لةيةبةلةغ 

 % لذات الفترة من العام الماضي0 6001% مقارنة بة 6602

  (  أصنرت مؤسسة النقن العربي السعوديSAMA  ” )مبادئ حماية عمالء شركات التأميةن “

ودخلت حيز النفاذ في سبتمبر من نفس العام، وانعكست هذه المبادئ  6101في منتصف 

عل  حماية حقوق العمالء عبر وضع معايير لجوانب متةعةندة مةن عةالقةة الةعةمةالء بشةركةات 

 التأمين 0

 

 

يلخص هذا التقرير أداء قطاع التأمين في السوق السعودية للربع األول 

 0 ويقيس المؤشرات الخاصة بأداء شركات التأمين0 6102من عام 

 

 نطاق البحث

يشمل هذا التقرير جميع شركات التأمين المةنرجةة فةي السةوق الةمةالةيةة 

 السعودية  باستثناء  :

الشركة السعودية إلعادة التأمين التعاوني: الختالف نشاطةهةا عةن  00

 باقي شركات التأمين كونها تعمل في إعادة التأمين0

شركة وقاية للةتةأمةيةن وإعةادة الةتةأمةيةن الةتةكةافةلةي: لةعةنم نشةرهةا  60

 61020قوائمها المالية للربع األول من عام 

 11وبالتالي يصبح عند شركات التأمين المةشةمةولةة فةي نةطةاق الةبةحةث 

 شركة منرجة في السوق المالية السعودية0 12شركة من أصل 

 

 

 

 

 المصادر:

 شركات التأمين، مؤسسة النقن العربي السعودي ) ساما ( 

 شركة السوق المالية السعودية )تناول( 
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 التطور الربعي ألهم مؤشرات قطاع التأمين مع معدالت النمو )مليون ريال(
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 نظرة عل  قطاع التأمين
% عن نفس الفترة من العام السابق 0101بنحو  (0)سَجل قطاع التأمين في السوق السعودية نمًوا خالل الربع األول من العام الحالي حيث ارتفع اجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

% من إجمالي أقساط 22مليار دوالر أمريكي( ، جاء هذا النمو بنفع من نشاطي التأمين الصحي والتأمين عل  المركبات اللذين استحوذا عل   101مليار ريال ) 0001لتصل إل  

 التأمين المكتتبة 0

دوالر أمةريةكةي( لةلةفةرد  116ريال ) 06121ال   6102دوالر أمريكي(  للفرد في الربع األول من عام  122ريال ) 1,331من  -معنل انفاق الفرد عل  التأمين   -ارتفعت كثافة التأمين 

 %01010بزيادة نسبتها  6102في الربع األول من العام 

عاملة في السوق، وتمار  هذه (  6)شركة  11شركة، منهم  12بنهاية الربع األول من العام الحالي، بلغ عند شركات التأمين و/أو إعادة التأمين المرخصة في السوق السعودية 

ل التأمين العام سبع أنشطة فرعية يشمالشركات عل  األقل نشاطًا واحنًا من انشطة التأمين الرئيسية الثالث وهي: التأمين الصحي والتأمين العام وتأمين الحماية واالدخار، و

 0 ريقهي: التأمين عل  المركبات، والبحري، والطيران، والطاقة، والهننسي، والتأمين عل  الحوادث والمسئوليات، والتأمين عل  الممتلكات والح

شركة مؤهلة لتقنيم  62شركة تزاول نشاط التأمين الصحي، و 62وعل  مستوى أنشطة التأمين: هناك 

شركات مؤهلة لتقنيم خنمات تأمين الحماية واالدخار0 كما يشارك  في  01خنمات التأمين العام، بينما 

 21شركة لوساطة التأمين وإعادة التأمين،  21سوق التأمين أيًضا عند آخر من األشخاص االعتباريين هم :

أخصائيو تسوية المطالبات  01خبراء معاينة وتقنير الخسائر،  02، (1)خبراء إكتواريون 6وكيل تأمين، 

 استشاريو تأمين0  2التأمينية، 

بأنشطة التأمين، كما تختلف أيضًا  بطةنظًرا لطبيعة قطاع التأمين فإن العوامل النافعة لنمو أنشطة التأمين المختلفة تختلف باختالف نضج األسواق والعوامل االقتصادية المرت

ل  عوامل السوق0 وبالرغم من أن ة عالمخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين باختالف مخاطر فروع التأمين التي تعمل بها، يؤثر في ذلك درجة المنافسة ومعنالت النمو المؤثر

قن تؤثر عل  فرع من أنشطة مل نمو السوق منفوع بنمو خطوط التأمين اإللزامية إال أن سريان بعض القوانين واألنظمة قن يحفز نمو أنشطة تأمين أخرى0 كما إن بعض العوا

 التأمين والبعض اآلخر قن ينعكس عل  القطاع بشكل كامل0 أهم هذه العوامل هي:

 ( أصنرت مؤسسة النقن العربي السعوديSAMA خالل عام )والتي سيتم تطبيقها ابتناء من ” سياسة توزيع فائض عمليات التأمين”ثالث لوائح تنظيمية ،هي الئحة  6102

والتي أصبحت ”  الئحة لجان المراجعة في شركات التأمين و/أو اعادة التأمين”  والتي دخلت حيز النفاذ منذ أكتوبر الماضي ، و“  الئحة حوكمة شركات التأمين ”، و 6102عام 

حوكمة 0 ال0 نعتقن أن أثر هذه اللوائح القانونية سينعكس عل  كفاءة العمليات التشغيلية لشركات التأمين مع زيادة الموثوقية في جانبي التسعير و 6102نافذة منذ يناير 

ودخلت حيز النفاذ في سبتمبر من نفس العام،   6101التي صنرت في  منتصف “  مبادئ حماية عمالء شركات التأمين”  وفي جانب حماية العمالء ، فقن انعكست الئحة 

 عل  حماية حقوق العمالء وذلك عبر وضع معايير لجوانب متعندة من عالقة العمالء بشركات التأمين 0

  في جانب التأمين الصحي، ووفًقا لمجلس الضمان الصحي( The Council Of Cooperative Health Insurance )  وهو المسئول عن تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني

منهم  مليون  مؤمن له،  010122ما يزين عن   6102واالشراف عل  شركات التأمين الصحي و مقنمي الخنمات الصحية ،بلغ عند المشمولين  بالتأمين الصحي بنهاية 

شركة تأمين صحي تقنم لهم الخنمات الصحية من خالل شبكة  62مؤمن له  وذلك عبر  262226122% بعند 21% وغير السعوديين بنسبة 11سعوديين بنسبة  160066221

 مركز ومقنم خنمات رعاية صحية معتمنة0 66222تزين عن 

 مين كالتأمين عل  الممتلكات لتأمن المتوقع أن يؤدي نمو أنشطة البناء والمساكن المنفوعة بالتمويل العقاري أو بأنظمة الرهن العقاري ال  زيادة الطلب عل  أنواع من ا

 والحوادث و التأمين عل  الحياة0

 بنء رفع أسعار الفائنة  مع في جانب بيئة االستثمار، ساهمت أسعار الفائنة المتننية في انخفاض العائن عل  استثمارات القطاع خالل السنوات القليلة الماضية، ولكن

 فإن منحن  العائن عل  استثمارات القطاع من المتوقع أن يرتفع بشكل طفيف ابتناء من هذا الربع0 6102عل  النوالر األمريكي في ديسمبر 

 التأمين 0اع نعتقن بأن فرص النمو الكامنة في سوق التأمين السعودية ستحفز نشاط شركات وساطة التأمين الخليجية أو شركات المهن الحرة المرتبطة بقط 

  حافظ التأمين الصحي عل  مكانته باعتباره أكبر أنشطة التأمين في الربع األول من هذا العام

% من  إجمالي األقساط المكتتبة في السوق، وارتفعت الحصة 12واستقرت حصته السوقية عنن 

% من أقساط السوق، 1202نقطة أسا  لتصل  ال   126السوقية للتأمين عل  المركبات بنحو 

% من إجمالي أقساط السوق، 0002نقطة أسا  لتبلغ  112بينما تراجعت حصة التأمين العام بنحو 

 % بنهاية الربع األول من هذا العام  6020واستقرت الحصة السوقية لتأمين الحماية واالدخار عنن 

 6102الربع األول  -الحصص السوقية ألنشطة التأمين 

 إجمالي األقساط المكتتبة لجميع شركات التأمين باستثناء شركة اإلعادة السعودية0 (0)

 (      بعن إيقاف شركتي سنن ووقاية عن إصنار وثائق جنينة60)

 ها تقّوم االلتزامات، وتكّون المخصصات0ساس(      الخبير اإلكتواري هو الشخص الذي يقوم بتطبيق مبنأ االحتماالت واإلحصاءات التي تشكل عنصرًا هامًا في تسّعير الخنمات، وعل  أ1)

 الحماية واالدخار التأمين العام التأمين الصحي 

 01 62 62 عند الرخص الممنوحة

 عدد الرخص الممنوحة لمزاولة أنشطة التأمين
 

الصحي

12% 

المركبات

12% 

م  التأمين العا

06% 

الحماية 

واالدخار
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 نظرة عل  قطاع التأمين
ليصل إجمالي األقسةاط الةمةكةتةتةبةة فةي  6102% عن نفس الفترة من العام 0101ارتفع حجم سوق التأمين في المملكة العربية السعودية بنحو  6102بنهاية الربع األول من عام 

مليار دوالر( خالل نفس الفترة من العام الماضي0 جاء هذا النمو بةنفةع مةن نةمةو  602مليار ريال ) 0106مليار دوالر أمريكي( مقارنة بة  101مليار ريال ) 0001جميع فروع التأمين إل  

مليار دوالر( لنفس  101مليار ريال ) 101مليار دوالر( مقارنة بة  000مليار ريال ) 101% خالل نفس الفترة، حيث بلغت أقساط تأمين المركبات 6202أقساط التأمين عل  المركبات بنحو 

عند وثةائةق الةتةأمةيةن0 فةي دة الفترة من العام الماضي، وأت  هذا النمو في أقساط تأمين المركبات بسبب رفع الشركات ألسعار وثائق التأمين بشكل أساسي وليس بسبب زيا

مليار دوالر( لنفس الفترة من الةعةام السةابةق0 وفةي جةانةب  001مليار ريال ) 201مليار دوالر( مقارنة بة  001مليار ريال ) 201% لتصل إل  9جانب التأمين الصحي، نَمت األقساط  بة 

مليار دوالر (  لنفس الفترة من العام السابق0 أَما  101مليار ريال ) 002مليار دوالر ( مقارنة بة  101مليار ريال ) 001% لتصل إل  0202التأمين العام، انخفضت األقساط المكتتبة بنحو 

 مليون دوالر( للفترة المقابلة من العام الماضي0 22مليون ريال ) 622مليون دوالر( مقارنة بة  22مليون ريال ) 620% لتبلغ 0100تأمين الحماية واالدخار، فقن ارتفعت أقساطه بة 

مليار دوالر ( وانخفض معنل االحتفاظ  602مليار ريال ) 106% عن الفترة المقابلة من العام السابق لتصل إل  106أما صافي أقساط التأمين المكتتب بها، فقن ارتفعت بنحو 

% لنفس الفترة من العام السابق ويعود ذلك إل  انخفاض معنل االحتفاظ في تأمين المركبات لنفس 2601% مقابل 2006نقطة أسا  ليصل إل   22إلجمالي قطاع التأمين بة 

%  1202% للفترة المقابلة من العام السابق، وارتفع معنل االحتفاظ في التأمين الصحي ليصل إل  1602% مقارنة بة 2102نقطة أسا  ليبلغ  0022الفترة، حيث انخفض بنحو 

 % بنهاية الربع األول من العام الحالي610% في العام السابق ، بينما ارتفع معنل االحتفاظ للتأمين العام ليصل إل  1202مقابل 

مليار دوالر ( وعل  مستوى فروع التأمين:  نَمت صافي األقساط  001مليار ريال ) 201% عن الفترة المقابلة من العام السابق لتبلغ 6001نَمت صافي األقساط المكتسبة بة 

مليار دوالر( ريال، وللتأمين  102مليار ريال )  601% لتبلغ 0100مليار دوالر ( ، وللتأمين عل  المركبات بة  006مليار ريال ) 102% لتصل إل  6601المكتسبة  ألعمال التأمين الصحي بة 

 مليون دوالر( فقط0 10مليون ريال ) 002% لتبلغ 002مليون دوالر (0 بينما تراجعت األقساط المكتسبة لتأمين الحماية واالدخار بة  21مليون ريال ) 622% لتبلغ 0102العام بة 

مليار دوالر ( ، بينما تسارع نمو  001مليار ريال ) 101% عن الفترة المقابلة من العام الماضي لتصل ال   01من جانب آخر انخفض اجمالي المطالبات المنفوعة لحملة الوثائق بة 

مليار دوالر ( لنفس الفترة من العام السابق، بلغت حصة   001مليار ريال ) 2مليار دوالر ( مقارنة بة  002مليار ريال ) 202% لتصل إل  01المطالبات المتكبنة عل  شركات التأمين بة 

 % عل  التوالي من صافي المطالبات المتكبنة110% و22مطالبات كل من التأمين الصحي وتأمين المركبات 

 

إجمالي األقساط  
صافي األقساط   المكتتبة 

صافي األقساط   المكتتبة 
صافي المطالبات   المكتسبة 

     المتكبنة 

 الحصة السوقية  معنل المطالبات  معنل االحتفاظ   مليون ريال  مليون ريال  مليون ريال  مليون ريال 

 Q1 نشاط التأمين
2015 

Q1 
 Q1 النمو 2016

2015 
Q1 

 Q1 النمو 2016
2015 

Q1 
 Q1 النمو 2016

2015 
Q1 

 Q1 النمو 2016
2015 

Q1 
2016 

Q1 
2015 

Q1 
2016 

Q1 
2015 

Q1 
2016 

% 106  26161  16122 الصحي  16212  26610  0101 %  16210  16222  6601 %  16062  16222  02 %  1202 %  1202 %  2102 %  2101 %  12%  12%  

% 6202  16622  16111 السيارات  16010  16111  102 %  06122  66111  0100 %  06221  06222  2 %  1602 %  2102 %  1101 %  2001 %  11%  12%  

%(0202)  06111  06210 التأمين العام  110  160  (202)%  616  622  0102 %  21  21  0 %  6101 %  6101 %  6202 %  6206 %  02%  06%  

الحماية 
% 0100  620  622 واالدخار  062  061  (002)%  12  002  0201 %  10  21  11 %  - - 1002 %  2102 %  6%  6%  

% 0101  006100  016612 اإلجمالي  26112  16020  106 %  26162  26100  6001 %  16112  26221  01 %  2601 %  2006 %  2601 %  2202 %  011%  011%  

 إجمالي األقساط المكتتبة لقطاع التأمين حسب النشاط )مليون ريال( صافي المطالبات المتكبدة لقطاع التأمين حسب النشاط )مليون ريال(

4,968 

3,393 

1,631 

255 

5,423 

4,267 

1,340 

281 

 الحماية واالدخار  التأمين العام المركبات الصحي

Q1 2015 Q1 2016
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 الحماية واالدخار  التأمين العام المركبات الصحي
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 التحليل المالي
خالل الربع األول من العام الحالي، ارتةفةعةت أقسةاط الةتةأمةيةن الةمةكةتةتةبةة فةي السةوق 

% عن نفس الفترة من العام السابق ، وانةخةفةضةت نسةبةة االحةتةفةاظ  0101السعودية بة 

%0 ساهم في انخةفةاض هةذا 2006نقطة أسا  لتصل ال   22عل  مستوى القطاع بة 

المعنل تراجع نسبة االحتفاظ لتأمين المركبات بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق، حيث 

 %0 2102نقطة أسا  ليصل إل   0022انخفض معنل االحتفاظ لتأمين المركبات بنحو 

% 2202نقطة أسا  لتةصةل الة   260وتراجعت نسبة المطالبات في قطاع التأمين  بة 

ويرجع هذا االنخفاض في نسةبةة % بنهاية الربع األول من العام السابق، 2601مقارنة بة 

المطالبات إل  نمو األقساط المكةتةسةبةة بةوتةيةرة أسةرع مةن نةمةو صةافةي الةمةطةالةبةات 

نقاط أسا  لتصل  2واصلت نسبة المصروفات تراجعها بة المتكبنة0 وعل  الجانب األخر 

% بةنةهةايةة الةفةتةرة 61026% بنهاية الربع األول من العام الةجةاري مةقةارنةة بةة 61012ال  

 المقابلة من العام السابق 0

هذا التراجع في النسبتين ، نسبة المطالبات ونسبة المصروفةات ، أدى إلة  انةخةفةاض 

% بنهاية الربةع األول مةن الةعةام 12002نقطة أسا  لتصل إل   11النسبة المجمعة بةة 

% بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق ، مما  يعنة  أن ربةحةيةة 011الحالي مقارنة بة 

القطاع تحسنت من عمليات التأمين التشغيلية0 أحن األسباب الرئيةسةة لةذلةك هةو تةراجةع 

نقطة أسا  عن نةفةس الةفةتةرة  22بة  6102معنل المطالبات بنهاية الربع األول من عام 

 % 22020من العام السابق  لتصل إل  

 

 النمو Q1 2015 Q1 2016 قائمة المركز المالي )مليون ريال(

    موجودات عمليات التأمين

% 12  11,575  8,459 استثمارات   

%(1)  6,058  6,334 نقن لنى البنوك  

% 01  9,962  8,851 ذمم منينة، صافي  

%(1)  12,199  12,752 موجودات أخرى  

% 1  39,794  36,397 مجموع موجودات عمليات التأمين  

     موجودات المساهمين

% 01  8,864  7,463 استثمارات   

%(2)  2,639  2,777 نقن لنى البنوك  

% 22  2,403  1,349 موجودات أخرى  

% 61  13,906  11,590 مجموع موجودات المساهمين  

% 06  53,700  47,987 مجموع الموجودات  

     مطلوبات عمليات التأمين

% 01  2,156  1,805 ذمم معيني التأمين  

% 2  32,674  30,134 احتياطيات فنية  

% 00  4,964  4,458 مطلوبات أخرى  

% 1  39,794  36,397 مجموع مطلوبات عمليات التأمين  

     مطلوبات وحقوق المساهمين

% 1  1,943  1,873 مطلوبات المساهمين  

%(2)  10,792  11,617 رأ  المال   

% 61  11,963  9,717 حقوق المساهمين  

% 61  13,906  11,590 مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين  

% 06  53,700  47,987 مجموع المطلوبات  

    

 النمو Q1 2015 Q1 2016 قائمة النخل )مليون ريال(

% 01  006100  016612 اجمالي اقساط التأمين المكتتبة  

% 1  16020  26112 صاف  األقساط المكتتبة  

% 60  26100  26162 صافي أقساط التأمين المكتسبة  

%(16) 11 22 ايرادات استثمارات  

%(01) 16112 26211 اجمالي المطالبات المنفوعة  

% 01  26221  16112 صافي المطالبات المتكبنة  

% 112 601 12 الفائض المتراكم نهاية الفترة  

 - 110 66 حصة المساهمين من صافي الفائض

 - 120 61 صافي ربح الفترة

 

 6102الربع األول  -معدل االحتفاظ حسب أنشطة التأمين 

 6102الربع األول  -معدل المطالبات حسب أنشطة التأمين 

97.6% 

80.7% 

24.0% 

   التأمين العام المركبات الصحي

79.9% 81.0% 

25.2% 

50.5% 
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 التحليل المالي
% مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق 1% بنهاية مار  من العام الجاري بينما تراجعت النقنية لنى البنوك بة 12عل  صعين موجودات عمليات التأمين، نمت االستثمارات بة 

% بنهاية 10% من إجمالي موجودات عمليات التأمين مقارنة بة 11مليار ريال، وتستحوذ مجتمعة عل   200مليار ريال والنقن لنى البنوك  0002لتبلغ االستثمارات المجمعة للقطاع 

% لةلةعةام السةابةق0 ونةمةت مةوجةودات 61% من إجمالي موجودات عمليات التأمين مقةارنةة بةة 62مليار ريال تمثل  0101%لتصل إل  001 وارتفعت الذمم المنينة بة 6102مار  

 مليار ريال كما في نهاية مار  من العام الجاري0 1101% عن العام السابق لتصل ال  1عمليات التأمين بة 

مليار ريةال وارتةفةعةت نسةبةة  602% لتصل إل  2مليار ريال، وانخفضت النقنية لنى البنوك بة  202% لتصل إل  01بالنسبة لموجودات المساهمين، فقن ارتفعت االستثمارات بة 

% لنفس الفترة من العام الماضي0 ونمت موجودات المساهمين 22مقارنة بة  6102% بنهاية مار  21االستثمارات والنقن لنى البنوك من إجمالي موجودات المساهمين إل  

 61020% بنهاية الربع األول من عام 0202% مقارنة بنموه  بة 06% عن العام السابق، ليبلغ نمو إجمالي الموجودات للقطاع  61بة 

% 21مليار ريال بنهاية الربع األول من العام الحالي، مثلت المطلوبات الةخةاصةة بةعةمةلةيةات الةتةأمةيةن  2102% ليبلغ 06عل  جانب المطلوبات، ارتفع مجموع المطلوبات للقطاع  بة 

 نقطة أسا  عن معنلها للعام السابق0  021% من إجمالي المطلوبات بارتفاع 62نقطة أسا  عن العام السابق، بينما مَثلت مطلوبات وحقوق المساهمين  021بانخفاض 

مليار ريال بنهاية مةار  مةن الةعةام  1102% من مجموع المطلوبات الخاصة بعمليات التأمين البالغة 26مليار ريال ممثلة  1602% لتصل إل  2وارتفعت االحتياطيات الفنية بنسبة 

مليار ريال الربع األول  0101% لتصل إل  61% من مطلوبات عمليات التأمين بنهاية نفس الفترة من العام  الماضي0 كما نمت مطلوبات وحقوق المساهمين بة 21الحالي مقارنة 

 من العام الجاري0

مليةون ريةال بةنةهةايةة الةفةتةرة  61مقارنة بة  6102مليون ريال بنهاية الربع األول من عام  120المجمعة لشركات قطاع التأمين لتصل ال  في جانب الربحية، ارتفعت األرباح السنوية 

 مليار ريال  0601% لتصل ال  61شركة بخسائر متفاوتة0 وارتفعت حقوق الملكية بة  01شركة ، بينما منيت  11شركة سَجلت أرباًحا من  مجموع  01المماثلة من العام السابق، 

، في إشةارة إلة  أن أكةثةر مةن 0شركة  بلغ معنل حقوق الملكية ال  رأ  المال لنيها أقل من  66بينما  0بلغ معنل حقوق الملكية ال  رأ  المال لعشر شركات فقط أعل  من 

 ثلثي شركات القطاع استنزفت جزًءا من رأ  مالها0

 النمو Q1 2015 Q1 2016 أهم المؤشرات

%201 العائن عل  حقوق الملكية  0102%  002%  

%002 العائن عل  الموجودات  601%  102%  

%611 معنل أقساط التأمين المكتسبة إل  حقوق الملكية  612%  601%  

%6106 معنل حقوق الملكية إل  إجمالي الموجودات  6601%  601%  
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 هيكل السوق
يتسم قطاع التأمين في السوق السعودية بةنرجةة عةالةيةة مةن الةتةركةز حةيةث تسةتةحةوذ أربةع  

% من حجم سوق التأمين اإلجةمةالةي ، وهةي شةركةات بةوبةا والةتةعةاونةيةة  22شركات عل  

% عةلة  206% و 0101% و 0201% و 6002ومينغلف ومالذ بحصص تبلغ لكةل مةنةهةم 

 التوالي للربع األول من العام الجاري0

 12نقةطةة أسةا  لة ولة  و 011ارتفعت الحصة السوقية لشركتي  بوبا والتعاونية بنحو  

 نقطة أسا   0  121نقطة أسا   للثانية ، بينما انخفضت الحصة السوقية لمينغلف بة 

% من حجم السوق ، تراوحت حصصهم مةا 66سبع شركات أخرى استحوذوا مجتمعين عل  

% 6شركةة بةلةغةت حصةة كةل مةنةهةم أقةل مةن  60% من حجم السوق 0 بينما 2% و 6بين 

 % من حجم السوق 01020حصلوا مجتمعين عل  

 

 
الحصص السوقية 
 Q1 2015 Q1 2016 لشركات التأمين

%6101 بوبا العربية 0  6002%  

%0102 التعاونية 6  0201%  

%0102 مينغلف للتأمين 1  0101%  

%206 مالذ للتأمين 1  0102%  

%102 تكافل الراجحي 2  102%  

%101 التعاونية -اكسا 2  101%  

%101 المتحنة للتأمين 2  100%  

%101 سايكو 2  101%  

%600 االتحاد التجاري 1  602%  

%602 النرع العربي 01  601%  

%001 والء للتأمين 00  601%  

%601 الوطنية 06  001%  

%001 السعودية الهننية 01  002%  

%102 اإلنماء طوكيو م 01  001%  

%002 أليانز إ  إف 02  001%  

%002 أسيج 02  001%  

%000 سالمة 02  001%  

%001 التأمين العربية 02  006%  

%001 بروج للتأمين 01  000%  

%001 الخليجية العامة 61  001%  

%101 األهلي للتكافل 60  001%  

%000 العالمية 66  001%  

%101 سولينرتي تكافل 61  101%  

%101 ايس 61  102%  

%001 إتحاد الخليج 62  102%  

%102 أمانة للتأمين 62  102%  

%006 الصقر للتأمين 62  102%  

%101 العربي للتأمين 62  102%  

%102 األهلية 61  102%  

%102 ساب تكافل 11  102%  

%100 عناية 10  101%  

%100 جزيرة تكافل 16  100%  

 6102الربع األول  -تركز الحصص السوقية لشركات التأمين 

 النمو Q1 2015 Q1 2016 سوق التأمين )مليون ريال(

% 0101  006100  016612 إجمالي األقساط المكتتبة  

% 106  16020  26112 صافي األقساط المكتتبة  

% 6001  26100  26162 صافي األقساط المكتسبة  

% 01  26221  16112 صافي المطالبات المتكبنة  

% 2601 نسبة االحتفاظ  2006 %  - 

% 2601 نسبة المطالبات  2202 %  - 

شركات 1

22% 

شركات 2

66% 

شركة 66

61% 

60 
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 التأمين الصحي

% خةالل الةربةع األول مةن الةعةام 106في قطاع التأمين الصحي، نَمت األقساط المكتتبة بة 

% لتةصةل إلة  0101مليار ريال، وبلغ نمو صافي األقساط المكتتبة  201الحالي لتصل إل  

% عةن نةفةس الةفةتةرة مةن 61مليار ريال، بينما ارتفعت صافي األقساط المكتسبةة بةة  201

 مليار ريال 0  102العام السابق لتبلغ 

كما ارتفعت نسبة االحتفاظ في التأمين الصحي خالل الربع األول من العام الةجةاري لةتةصةل 

% بنهاية الفترة المقابلة من العةام السةابةق0 بةيةنةمةا بةلةغ نةمةو 1202% مقارنة  بة 1202إل  

مليار ريةال، وانةخةفةض  102% لتصل إل  0206صافي المطالبات المتكبنة للتأمين الصحي 

% لةنةفةس الةفةتةرة مةن 2102% مقارنة بة 2101معنل المطالبات لفرع التأمين الصحي ليبلغ 

العام الماضي بسبب نمو صافي األقساط الةمةكةتةسةبةة بةوتةيةرة أعةلة  مةن نةمةو صةافةي 

 المطالبات المتكبنة0

شركة مةؤهةلةة مةن قةبةل مةجةلةس الضةمةان  61شركة تزاول نشاط التأمين الصحي،  62من 

 الصحي لتقنيم خنمات التأمين الصحي حت  تاريخ هذا التقرير0

% من حجم السوق لةلةتةأمةيةن الصةحةي، 20استحوذت ثالث شركات خالل الربع الحالي عل  

% المتبقية 1شركة تقاسمت الة  02% من حجم السوق، و01بينما حازت ست شركات عل  

 % لكل شركة00بحصص أقل من 

 162أكبر تغير في الحصص السوقية خالل الفترة كان ارتفاع حصتي بوبا والتعاونية بةنةحةو  

 نقطة أسا 0 212نقطة أسا  عل  التوالي وانخفاض حصة مينغلف بة  666و

 

الحصص السوقية 

 Q1 2015 Q1 2016لقطاع التأمين 

%1001 بوبا العربية 0  1200%  

%0201 التعاونية 6  0102%  

%6001 مينغلف للتأمين 1  0201%  

%601 التعاونية -اكسا 1  600%  

%001 النرع العربي 2  001%  

%102 سايكو 2  002%  

%001 تكافل الراجحي 2  002%  

%102 سولينرتي تكافل 2  001%  

%106 االتحاد التجاري 1  000%  

%102 التأمين العربية 01  101%  

%100 بروج للتأمين 00  101%  

%001 أسيج 06  102%  

%101 مالذ للتأمين 01  102%  

%106 والء للتأمين 01  102%  

%002 الصقر للتأمين 02  102%  

%101 السعودية الهننية 02  102%  

%001 أمانة للتأمين 02  102%  

%100 العربي للتأمين 02  102%  

%106 عناية 01  102%  

%102 المتحنة للتأمين 61  101%  

%101 أليانز إ  إف 60  101%  

%101 الخليجية العامة 66  101%  

%106 سالمة 61  106%  

%106 األهلية 61  106%  

%100 إتحاد الخليج 62  100%  

%101 العالمية 62  101%  

 النمو Q1 2015 Q1 2016 التأمين الصحي )مليون ريال(

% 106  26161  16122 إجمالي األقساط المكتتبة  

% 0101  26610  16212 صافي األقساط المكتتبة  

% 6601  16222  16210 صافي األقساط المكتسبة  

% 02  16222  16062 صافي المطالبات المتكبنة  

% 1202 نسبة االحتفاظ  1202 %  - 

% 2102 نسبة المطالبات  2101 %  - 

  -تركز الحصص السوقية لشركات التأمين في نشاط التأمين الصحي 

 6102الربع األول 

شركات 1

20% 

شركات 2

01% 

شركة 02

1% 
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 تأمين المركبات

بنهاية الربع األول من العام الجاري، بلغ نمو إجمالي األقساط المكتتبة لتأمين المركبات 

مليار  101% لتبلغ 102مليار ريال، وبلغ نمو صافي األقساط المكتتبة  101% لتصل إل  62

% عن نفس الفترة من العام 0100ريال، بينما ارتفع صافي األقساط المكتسبة بنحو 

مليار ريال0 انخفضت نسبة االحتفاظ في تأمين المركبات لتصل  601السابق لتصل إل  

% بنهاية الربع المقابل من العام السابق0 وبلغ نمو صافي 1602% مقارنة 2102إل  

مليار ريال، ساهم ذلك في  001% لتصل إل  206المطالبات المتكبنة لتأمين المركبات 

% للفترة 1101% مقارنة بة 2001نقطة أسا  ليبلغ  110انخفاض معنل المطالبات بنحو 

 المماثلة من العام السابق0

% من حجم 21شركات عل   2شركة تمار  أعمال تأمين المركبات ،استحوذت  62من 

شركات تقاسمت  2% من السوق، و16شركة عل   01سوق التأمين العام ، بينما حازت 

 % المتبقية من السوق10

نقطة أسا   222أكبر تغير حنث في الحصص السوقية كان ارتفاع حصة مالذ بنحو 

 نقطة أسا 0 02وانخفاض حصة أكسا بةنحو 

 

 الحصص السوقية 

 Q1 2015 Q1 2016 لقطاع تأمين المركبات

%0102 مالذ للتأمين 0  6201%  

%201 التعاونية 6  0100%  

%201 تكافل الراجحي 1  106%  

%202 التعاونية -اكسا 1  202%  

%200 المتحنة للتأمين 2  206%  

%202 مينغلف للتأمين 2  202%  

%100 االتحاد التجاري 2  101%  

%002 السعودية الهننية 2  102%  

%106 والء للتأمين 1  102%  

%602 سالمة 01  601%  

%006 اإلنماء طوكيو م 00  602%  

%601 الوطنية 06  601%  

%106 أسيج 01  606%  

%602 النرع العربي 01  606%  

%102 سايكو 02  600%  

%601 بروج للتأمين 02  002%  

%006 أليانز إ  إف 02  002%  

%600 الخليجية العامة 02  001%  

%101 التأمين العربية 01  006%  

%001 العالمية 61  006%  

%000 ايس 60  102%  

%001 إتحاد الخليج 66  102%  

%001 األهلية 61  102%  

%102 أمانة للتأمين 61  102%  

%102 الصقر للتأمين 62  102%  

%001 سولينرتي تكافل 62  101%  

%101 العربي للتأمين 62  106%  

 النمو Q1 2015 Q1 2016 تأمين المركبات )مليون ريال(

% 6202  16622  16111 إجمالي األقساط المكتتبة  

% 102  16111  16010 صافي األقساط المكتتبة  

% 0100  66111  06122 صافي األقساط المكتسبة  

% 2  06222  06221 صافي المطالبات المتكبنة  

% 1602 نسبة االحتفاظ  2102 %  - 

% 1101 نسبة المطالبات  2001 %  - 

  -تركز الحصص السوقية لشركات التأمين في نشاط تأمين المركبات 

 6102الربع األول 

شركات 2

21% 

شركة 01

16% 

شركات 2

1% 



 6102مايو  62

 

 قطاع التأمين

 

1  

 هيكل السوق

 التأمين العام*

، انخفض إجمالي األقساط المكتتبة للتأمين العام 6102بنهاية الربع األول من العام 

% ليبلغ 202مليار ريال، وكذلك انخفض صافي األقساط المكتتبة  001% لتصل إل  0202

% عن نفس الفترة من 0102مليار ريال، بينما ارتفع صافي األقساط المكتسبة بنحو  101

مليار ريال0 وارتفعت نسبة االحتفاظ في التأمين العام لتصل  101العام السابق لتصل إل  

% بنهاية الربع المماثل من العام السابق0 وارتفع صافي 6101% مقارنة بة 6101إل  

مليار ريال، ساهم ذلك في  1012% ليصل إل  102المطالبات المتكبنة للتأمين العام بة 

% مقارنة بة 6206نقطة أسا  ليبلغ  12انخفاض معنل المطالبات للتأمين العام بنحو 

 % للربع المقابل من العام السابق62020

% 21شركات عل   2شركة تمار  أعمال التأمين العام ضمن أنشطتها، استحوذت  62من 

شركات  2% من السوق، و11شركة عل   02من حجم سوق التأمين العام ، بينما حازت 

 % المتبقية من السوق10تقاسمت الة 

نقطة أسا   216أكبر تغير حنث في الحصص السوقية كان انخفاض حصة التعاونية بنحو 

 نقطة أسا 0 021وارتفاع حصة سايكو بةنحو 

 

 الحصص السوقية 

 Q1 2015 Q1 2016 لقطاع التأمين العام

%6102 التعاونية 0  0201%  

%102 سايكو 6  0002%  

%0106 مينغلف للتأمين 1  201%  

%200 الوطنية 1  202%  

%102 النرع العربي 2  202%  

%602 والء للتأمين 2  201%  

%201 المتحنة للتأمين 2  102%  

%101 االتحاد التجاري 2  106%  

%601 العالمية 1  102%  

%200 أليانز إ  إف 01  101%  

%101 ايس 00  101%  

%101 الخليجية العامة 06  106%  

%601 التعاونية -اكسا 01  106%  

%106 إتحاد الخليج 01  100%  

%001 اإلنماء طوكيو م 02  100%  

%601 تكافل الراجحي 02  100%  

%100 التأمين العربية 02  601%  

%600 مالذ للتأمين 02  601%  

%102 السعودية الهننية 01  000%  

%006 بروج للتأمين 61  000%  

%102 األهلية 60  001%  

%102 أسيج 66  102%  

%100 أمانة للتأمين 61  102%  

%002 العربي للتأمين 61  102%  

%102 الصقر للتأمين 62  102%  

%102 سالمة 62  102%  

%001 سولينرتي تكافل 62  101%  

 النمو Q1 2015 Q1 2016 التأمين العام )مليون ريال(

%(0202)  06111  06210 إجمالي األقساط المكتتبة  

%(202)  160  110 صافي األقساط المكتتبة  

% 0102  622  616 صافي األقساط المكتسبة  

% 0  21  21 صافي المطالبات المتكبنة  

% 6101 نسبة االحتفاظ  6101 %  - 

% 6202 نسبة المطالبات  6206 %  - 

  -تركز الحصص السوقية لشركات التأمين في نشاط التأمين العام 

 6102الربع األول 

 * ال يشمل تأمين المركبات

شركات 2

21% 

شركة 02

11% 

شركات 2

1% 
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 قطاع التأمين

 

01  

 هيكل السوق

 تأمين الحماية واالدخار

بنهاية الربع األول من العام الجاري، ارتفع إجمالي األقساط المكتتبة لتأمين الحماية 

مليون ريال، وانخفض صافي األقساط المكتتبة بة  620% ليصل إل  0100واالدخار بة 

مليون ريال بارتفاع  002مليون ريال، بينما بلغ صافي األقساط المكتسبة  061% ليبلغ 002

 % عن نفس الفترة من العام السابق0 0201

مليون  21% ليصل إل  1102بلغ نمو صافي المطالبات المتكبنة لتأمين الحماية واالدخار 

% مقارنة بة 2102ريال، ذلك أدى الرتفاع معنل المطالبات لنشاط الحماية واالدخار ليبلغ 

 % للربع المقابل من العام السابق10020

شركة في القطاع، تستحوذ ثالث شركات منها  00يشغل سوق تأمين الحماية واالدخار 

% المتبقية من السوق0 أكبر تغير 62% من حجم السوق وثمان شركات تتقاسم الة 26عل  

نقطة أسا  عن  121حنث في الحصص السوقية كان ارتفاع حصة األهلي للتكافل بنحو 

نقطة أسا  عن  121نفس الفترة من العام الماضي وانخفاض حصة أليانز ا  اف بنحو 

 الفترة المقابلة من العام السابق0

 

الحصص السوقية 

لقطاع تأمين الحماية 

 Q1 2015 Q1 2016 واالدخار

%1201 األهلي للتكافل 0  1002%  

%6600 ساب تكافل 6  0202%  

%0206 أليانز إ  إف 1  0002%  

%102 الوطنية 1  202%  

%202 التعاونية -اكسا 2  100%  

%101 جزيرة تكافل 2  101%  

%601 العالمية 2  101%  

%101 سولينرتي تكافل 2  106%  

%002 اإلنماء طوكيو م 1  602%  

%002 العربي للتأمين 01  601%  

%102 تكافل الراجحي 00  001%  

 النمو Q1 2015 Q1 2016 تأمين الحماية واالدخار )مليون ريال(

% 0100  620  622 إجمالي األقساط المكتتبة  

%(002)  061  062 صافي األقساط المكتتبة  

% 0201  002  12 صافي األقساط المكتسبة  

% 11  21  10 صافي المطالبات المتكبنة  

% 1002 نسبة المطالبات  2102 %  - 

  -تركز الحصص السوقية لشركات التأمين في نشاط تأمين الحماية واالدخار 

 6102الربع األول 

شركات 1

26% 

شركات 2

62% 
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 قطاع التأمين

 

00  

 نسبة التركز في المحفظة التأمينية لشركات التأمين 
، ويعطي ذلةك اشةارة نةحةو 6102يعكس الجنول التالي نسبة التركز في محفظة التأمين لشركات القطاع نحو فروع التأمين المختلفة كما في نهاية الربع األول 

 حساسية التغير لكل شركة في نمو أعمال فروع التأمين المختلفة0 الجنول التالي يبين نسبة تركيز كل نشاط تأميني في محفظة كل شركة :

% من محافظ سولينرتي ومينغلف، وفي قطاع المركبات أعل  تةركةيةز 21% من محفظتي بوبا وعناية بينما أكثر من 011يالحظ أن فرع التأمين الصحي يمثل  

 %0 011% ، وفي قطاع الحماية واالدخار أعل  تركيز لنى شركات الجزيرة واألهلي تكافل وساب تكافل بة 22% ثم سالمة بة 11لنى شركة مالذ بة 

 المجموع حماية وادخار عام مركبات صحي نشاط التأمين

 التأمين الصحي

%011 بوبا العربية  - - - 011%  

%011 عناية  - - - 011%  

%21 سولينرتي تكافل  06%  2%  1%  011%  

%26 مينغلف للتأمين  01%  1%  - 011%  

%26 التعاونية  62%  06%  - 011%  

%21 العربي للتأمين  01%  01%  06%  011%  

%21 الصقر للتأمين  11%  00%  - 011%  

%26 أمانة للتأمين  12%  00%  - 011%  

      

          تأمين المركبات

%1 مالذ للتأمين  11%  1%  - 011%  

%2 سالمة  22%  2%  - 011%  

%2 المتحنة للتأمين  22%  02%  - 011%  

%01 السعودية الهننية  21%  2%  - 011%  

%02 تكافل الراجحي  21%  2%  0%  011%  

%1 اإلنماء طوكيو م  20%  62%  1%  011%  

%11 أسيج  21%  2%  - 011%  

%62 التعاونية -اكسا  26%  01%  1%  011%  

%61 االتحاد التجاري  26%  01%  - 011%  

%02 والء للتأمين  22%  62%  - 011%  

%61 األهلية  22%  62%  - 011%  

%12 بروج للتأمين  20%  00%  - 011%  

      

         التأمين العام

%12 - ايس  22%  - 011%  

%1 إتحاد الخليج  11%  21%  - 011%  

      

          حماية وادخار

%011 - - - جزيرة تكافل  011%  

%011 - - - األهلي للتكافل  011%  

%011 - - - ساب تكافل  011%  

      

         متعندة القطاعات وأخرى

%1 الوطنية  12%  12%  2%  01101%  

%61 سايكو  62%  12%  1%  01101%  

%1 العالمية  12%  11%  01%  01101%  

%01 الخليجية العامة  21%  12%  1%  01101%  

%00 أليانز إ  إف  11%  61%  60%  01101%  

%12 النرع العربي  11%  62%  1%  01101%  
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06  

 المؤشرات المالية

 

 الشركة

سعر 

 اإلغالق*

األسهم 

المصنرة 

 )مليون سهم(

األسهم الحرة 

 )مليون سهم(

 صافي النخل 

Q1 2016 

 )مليون ريال(

حقوق المساهمين 

 )مليون ريال(

القيمة السوقية* 

 )مليون ريال(

العائن عل  السهم 

 السعر للعائن* )ريال(

السعر / القيمة 

 النفترية*

حقوق المساهمين 

 إل  رأ  المال

  2.25  4.04  16.29  5.58  9,086  2,248  47.2  53  100 90.86 التعاونية

متاليف إيه أي جي 
  0.73  3.76   (0.78)  962  256 (3.7)  11  35 27.49 العربي

  1.08  3.10  57.38  0.58  1,171  377  5.7  11  35 33.46 جزيرة تكافل

  0.85  1.88  131.74  0.12  478  254  0.7  30  30 15.94 مالذ للتأمين

  0.92  2.46   (1.95)  2,272  921  13.8  37  100 22.72 مينغلف للتأمين

  1.03  3.68  30.41  1.25  763  207  6.8  7  20 38.13 أليانز إ  إف

  0.69  2.18  435.34  0.04  379  173  1.25  18  25 15.15 سالمة

  0.84  1.46   (0.67)  490  334  20.4  38  40 12.26 والء

  1.42  1.69  10.92  2.21  483  285 7.4  11  20 24.14 النرع العربي

  1.05  2.60  218.77  0.13  932  357  3.8  12  34 27.41 ساب للتكافل

  0.99  1.67  14.91  1.11  415  248  0.3  17  25 16.59 سايكو

  0.50  3.92   (1.41)  403  103  36.5  17  21 19.65 وفا للتأمين

  0.58  2.19  21.91  0.58  281  128  1.4  15  22 12.75 إتحاد الخليج

  1.20  3.24  23.04  1.69  648  200  7.7  7  17 38.9 األهلي للتكافل

  0.35  2.37   (1.96)  267  113 (8.2)  30  32 8.34 األهلية

  0.59  2.63  28.31  0.55  313  119  3.8  12  20 15.67 أسيج

  0.60  1.52   (0.24)  365  240  3.2  26  40 9.13 التأمين العربية

  0.91  1.62  16.60  0.90  409  251  1.4  18  28 14.87 االتحاد التجاري

  1.89  1.94  5.85  6.29  920  473  68.4  18  25 36.78 الصقر للتأمين

  0.63  1.79   (0.82)  557  311  19.2  32  49 11.37 المتحنة للتأمين

  2.14  6.62  10.17  13.96  11,358  1,713  72.6  57  80 141.97 بوبا العربية

  0.87  2.64  22.94  1.00  920  348  7.6  18  40 22.99 تكافل الراجحي

  1.97  2.08  24.04  1.71  411  197  2.2  6  10 41.14 ايس

  1.06  1.53  28.79  0.56  731  476  13.2  22  45 16.25 اكسا التعاونية

  0.86  1.88   (1.85)  322  171 (5.1)  13  20 16.11 الخليجية العامة

  0.98  1.90  13.97  1.34  466  244  10.2  14  25 18.65 بروج للتأمين

  0.77  4.15  31.13  1.02  1,274  306  15.7  12  40 31.86 العالمية

  0.37  2.58  31.13  0.31  534  206  3.5  40  56 9.62 سولينرتي تكافل

  0.61  8.14   (0.77)  500  61  6.3  3  10 50.03 الوطنية

  0.37  3.19  17.59  0.67  375  117  8.2  25  32 11.71 أمانة للتأمين

  0.47  2.68   (1.29)  508  189 (9.8)  16  40 12.7 عناية

  0.68  2.98   (0.57)  912  306 (7.4)  14  45 20.26 اإلنماء طوكيو م

  0.98  3.25  14.50  1.32  41,271  12,714  351.4  778  1,299   التأمين

 6102مايو  66* حسب أسعار اإلغالق بتاريخ 
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 التعاونية

 أليانز إ  إف

 النرع العربي

 سايكو

 األهلي للتكافل
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 الصقر للتأمين
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 مكررا لربحية

 مضاعفات الربحية والقيمة النفترية 
 

 شركة من شركات القطاع حققت أرباح خالل الفصول األربعة األخيرة انتهاء بالربع األول من هذا العام 0 66 

 : 6102 الشكل التالي يعكس مستويات التقييم لهذه الشركات* بناء عل  مضاعف السعر للعائن** ومضاعف القيمة النفترية كما في نهاية الربع األول 
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 مضاعف الربحية
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01  

 تفاصيل أقساط التأمين  )مليون ريال( 
 معنل المطالبات معنل االحتفاظ صافي المطالبات المتكبنة صافي األقساط المكتسبة صافي األقساط المكتتبة إجمالي األقساط المكتتبة 

 Q1 2015 Q1 2016 النمو Q1 2015 Q1 2016 النمو Q1 2015 Q1 2016 النمو Q1 2015 Q1 2016 النمو Q1 2015 Q1 2016 Q1 2015 Q1 2016 

% 01 06210 06212 التعاونية  06612 06220 62 %  06622 06261 62 %  121 06622 61 %  2601 %  1601 %  2202 %  2200 %  

% 6101  66 0  61 0  10 2  22 11 العربي للتأمين  2206 %  2201 %  2201 %  

% 61 00 1 جزيرة تكافل  1 6 (10)%  1 6 (11)%  1 0  1101 %  0102 %  0602 %  2602 %  

% 21 06022 210 مالذ للتأمين  200 262 6 %  112 112 (06)%  111 616 (06)%  1201 %  2006 %  2100 %  2101 %  

%(01) 06611 06202 مينغلف للتأمين  06111 06122 (02)%  261 212 (1)%  216 221 (02)%  2202 %  2200 %  1202 %  2102 %  

%(06) 021 021 أليانز إ  إف  11 002 02 %  26 002 16 %  20 26 20 %  2101 %  2102 %  2601 %  2101 %  

% 62 016 001 سالمة  012 011 62 %  21 21 1 %  22 22 1 %  1101 %  1101 %  2606 %  2606 %  

% 11 626 012 والء للتأمين  022 610 60 %  22 012 22 %  21 21 02 %  2101 %  2202 %  2106 %  2102 %  

% 2 621 626 النرع العربي  012 022 2 %  22 21 1 %  20 22 01 %  2202 %  2202 %  2206 %  2100 %  

%(2) 26 22 ساب تكافل  11 12 (01)%  11 11 16 %  6 1 11 %  2201 %  2002 %  200 %  202 %  

%(62) 116 122 سايكو  626 012 (10)%  022 011 (01)%  002 011 (06)%  2600 %  2201 %  2201 %  2201 %  

% 22 611 012 السعودية الهننية  26 020 011 %  11 011 012 %  62 21 011 %  2201 %  2201 %  2201 %  1202 %  

%(01) 21 12 إتحاد الخليج  11 11 (02)%  16 61 (61)%  02 02 (2)%  1101 %  1101 %  2100 %  2201 %  

% 61 002 11 األهلي للتكافل  62 62 06 %  02 02 6 %  1 1 (2)%  6202 %  6100 %  0202 %  0206 %  

%(61) 21 22 األهلية  21 12 (61)%  20 21 02 %  10 21 26 %  2102 %  2102 %  2102 %  2101 %  

%(60) 012 022 أسيج  020 011 (01)%  22 012 26 %  11 21 21 %  2200 %  2200 %  2201 %  2100 %  

%(11) 016 012 التأمين العربية  012 26 (11)%  006 12 (01)%  16 22 (62)%  2101 %  2002 %  2600 %  2100 %  

% 11 111 606 االتحاد التجاري  012 612 20 %  001 022 21 %  10 012 21 %  2206 %  2201 %  2602 %  2201 %  

%(12) 21 062 الصقر للتأمين  001 21 (12)%  21 611 116 %  16 22 012 %  2101 %  2101 %  2100 %  1101 %  

% 1 112 112 المتحنة للتأمين  622 021 (11)%  021 021 1 %  010 021 2 %  2201 %  1106 %  2000 %  2001 %  

% 02 66112 66121 بوبا العربية  66121 66111 02 %  06201 06226 61 %  06116 06211 61 %  1102 %  1102 %  2201 %  2206 %  

% 11 211 121 تكافل الراجحي  110 210 12 %  602 162 21 %  022 620 21 %  1001 %  1101 %  2006 %  2101 %  

%(00) 20 10 ايس  21 11 (01)%  62 62 2 %  61 02 (02)%  2102 %  2102 %  2201 %  2101 %  

% 06 120 111 التعاونية -اكسا  122 110 01 %  616 621 1 %  021 612 01 %  1102 %  1202 %  2001 %  2001 %  

%(02) 002 016 الخليجية العامة  22 20 (01)%  11 12 (1)%  16 61 (62)%  2101 %  2606 %  2106 %  2602 %  

% 66 062 011 بروج للتأمين  22 002 12 %  20 11 66 %  21 21 0 %  2606 %  1600 %  2101 %  2201 %  

%(2) 011 002 العالمية  26 26 (01)%  21 20 61 %  16 11 (2)%  2102 %  2202 %  2101 %  1201 %  

% 2 12 11 سولينرتي تكافل  21 22 62 %  20 20 61 %  11 61 (21)%  2101 %  1100 %  02602 %  1201 %  

% 2 661 612 الوطنية  21 11 61 %  12 21 12 %  12 12 11 %  1202 %  1101 %  2200 %  2102 %  

%(1) 20 22 أمانة للتأمين  12 11 11 %  20 22 11 %  22 26 (11)%  1200 %  2201 %  06201 %  2101 %  

% 661 10 01 عناية  2 01 616 %  1 06 612 %  1 01 011 %  2201 %  2106 %  1202 %  2206 %  

% 021 021 22 اإلنماء طوكيو م  01 22 120 %  1 61 021 %  2 01 602 %  6001 %  1101 %  2201 %  2202 %  

% 0101 006100 016612 اإلجمالي  26112 16020 106 %  26162 26100 6001 %  16112 26221 0102 %  2601%  2006%  2601%  2202%  
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  6102الربع األول  -معنل االحتفاظ حسب أنشطة التأمين 
     

 اإلجمالي عام المركبات الصحي الشركة

% 1106 التعاونية  01101 %  1201 %  1601 %  

% 1200 العربي للتأمين  1201 %  202 %  2206 %  

% 0102 - - - جزيرة تكافل  

% 01101 مالذ للتأمين  2000 %  0102 %  2006 %  

% 1101 مينغلف للتأمين  2101 %  6106 %  2200 %  

% 1201 أليانز إ  إف  1201 %  1001 %  2102 %  

% 1202 سالمة  1206 %  6202 %  1101 %  

% 01101 والء للتأمين  1201 %  0200 %  2202 %  

% 01101 النرع العربي  2001 %  0101 %  2202 %  

% 2002 - - - ساب تكافل  

% 1102 سايكو  1202 %  201 %  2201 %  

% 2106 السعودية الهننية  1100 %  0102 %  2201 %  

% 2202 إتحاد الخليج  2201 %  6200 %  1101 %  

% 6100 - - - األهلي للتكافل  

% 01101 األهلية  1201 %  2602 %  2102 %  

% 2201 أسيج  1201 %  1102 %  2200 %  

% 2202 التأمين العربية  1202 %  0201 %  2002 %  

% 2002 االتحاد التجاري  1201 %  6201 %  2201 %  

% 1601 الصقر للتأمين  1101 %  6201 %  2101 %  

% 1102 المتحنة للتأمين  1200 %  0102 %  1106 %  

% 1102 بوبا العربية  - - 1102 %  

% 1102 تكافل الراجحي  1106 %  1602 %  1101 %  

% 1206 - ايس  1102 %  2102 %  

% 1102 التعاونية -اكسا  1102 %  2200 %  1202 %  

% 1202 الخليجية العامة  2101 %  0206 %  2606 %  

% 1102 بروج للتأمين  1202 %  1202 %  1600 %  

%(02001) العالمية  1201 %  6102 %  2202 %  

% 1100 سولينرتي تكافل  1201 %  6202 %  1100 %  

% 2202 - الوطنية  0101 %  1101 %  

% 01102 أمانة للتأمين  1102 %  0202 %  2201 %  

% 2106 عناية  - - 2106 %  

% 2602 - اإلنماء طوكيو م  601 %  1101 %  

%12022 اإلجمالي  21020%  61012%  2006%  
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 التعريفات

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 ر،سائهي إجمالي إيرادات شركة التأمين وتمثل القسط الذي ينفعه "المؤمن له" للشركة مقابل موافقتها عل  تعويض المؤمن له عن األضرار أو الخ

 قن يكون هناك حساب مكرر ألقساط إعادة التأمين من قبل شركات التأمين أو إعادة التأمين األخرى0

 

 صافي أقساط التأمين المكتتبة

م هذا الرقم يخصتقوم الشركات بإعادة تأمين جزء من إجمالي أقساطها المكتتبة لنى شركات "إعادة التأمين" مقابل تحملها مخاطر محتملة من هذه الوثائق و

 من إجمالي األقساط المكتتبة ثم يخصم فائض الخسارة في اقساط تأمين ليتبق  "صافي األقساط المكتتبة"0

 

 صافي أقساط التأمين المكتسبة

ك الفترة، ويتم تل هو الجزء من اقساط التأمين الذى يمثل الفترة المنقضية من عمر بوليصة التأمين وتصبح ملكا لشركة التأمين عن المخاطر التي تحملتها عن

 حسابها بخصم التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة من صاف  أقساط التأمين المكتتبة0 

 

 صافي المطالبات المنفوعة 

 وهي إجمالي التعويضات التي تم صرفها "للمؤمن لهم" خالل الفترة المحاسبية بعن خصم حصة معيني التأمين0

 

 صافي المطالبات المتكبنة 

 وهي صافي المطالبات المنفوعة مضاًفا إليها المطالبات التي مازالت تحت التسوية خالل الفترة المحاسبية0

 

 نسبة االحتفاظ

ساط ألقوهو احتفاظ الشركة الصافي من الخطر الواحن أو مجموعة من األخطار قن تنتج من حادث واحن بعن إسنادات إعادة التأمين0 وهو نسبة صافي ا

 المكتتبة من إجمالي األقساط المكتتبة0

 

 نسبة المطالبات

 وهي نسبة صافي المطالبات المتكبنة من صافي األقساط المكتسبة0
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 البالد المالية
 

 خنمة العمالء

 clientservices@albilad-capital.com البرين االلكتروني:

 1222 – 611 – 00 – 122+ اإلدارة العامة:

 1110 – 002 – 211 الهاتف المجاني:

 

 

 

 

 إدارة األصول

 abicasset@albilad-capital.com البرين االلكتروني:

 6280 –290 – 00 – 122+  هاتف:

 

 

 

 

 إدارة األبحاث والمشورة

 research@ albilad-capital.com البرين اإللكتروني:

 1216 –290 – 00 – 122+  هاتف:

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

 

  إدارة الوساطة

 abicctu@albilad-capital.com البرين االلكتروني:

 6230 – 290 – 00 – 122+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية

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

 6256 – 290 – 00 – 122+  هاتف:

 

 إخالء المسؤولية
 

لةيةة لةمةابذلت شركة البالد المالية أقص  جهن للتأكن من أن محتوى المعلومات المذكورة في هذا التقرير صحيحة ودقيةقةة ومةع ذلةك فةإن شةركةة الةبةالد ا

سؤولية ي مومنيريها وموظفيها ال يقنمون أي ضمانات أو تعهنات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أ

 0قانونية ناتجة عن ذلك

 

األغةراض دون  مةن ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جزئيًا ألي غةرض 

  0الموافقة الخطية المسبقة من شركة البالد المالية

 

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري0

  

 0يعتبر أي إجراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء عل  هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحنه 

سةتةشةار   مليس الهنف من هذا التقرير أن يستخنم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبال0 لةذلةك فةإنةنةا نةنةصةح بةالةرجةوع إلة

 0استثماري مؤهل قبل االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير0

 

 12011–12تصريح هيئة السوق المالية رقم 

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

