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يلخص هذا التقرير أداء قطططاا الطتط فط طل وط  السطية الط طالط ط  

، ويطلطقط  ال طيء عطلط  7171السعيدي  خالل الربع األول فل 

أهم تطيرات القطاا فل أرباح القطاا إلط  قطططاعطات األعط طال 

 وحت  ال ؤشرات ال ال  .

 

يش ل هذا التقرير ج  ع شركات الت ف ل ال درج   نطاق البحث:

 و  السية ال ال   السعيدي ، باستثناء:

الشرك  السعيدي  إلعادة الت ف ل التعاون : الختالف  .7

نشاطها عل باق  شركات الت ف ل، كينها تع ل و  نشاط 

 إعادة الت ف ل.

 27وبالتال  يصبح عدد شركات الت ف ل ال ش يل  و  نطاة البحث 

 شرك  فدرج  و  السية ال ال   السعيدي . 22شرك  فل أصل 

 

 

 

 

 

 

  جدول المحتويات

 7 نظرة عاف 

 2 ه كل سية الت ف ل 

 4 أداء قطاا الت ف ل

 1 ربح   قطاا الت ف ل

 8 الت ف ل الصح 

 71 الت ف ل العام

 77 الت ف ل عل  ال ركبات

 72 الح اي  واالدخار

 74 القيائم ال ال   ال ج ع  لقطاا الت ف ل

 75 نسب  التركز و  ال حفظ  الت ف ن  

 76 ال ؤشرات ال ال  

 71 ال لحقات
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 MSFعبدالرحمن الجربوع، 

 فحلل فال 
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 ملخص تنفيذي

  علط  7.5شهد قطاا الت ف ل خالل الربع األول تراجعًا و  أقساط الت ف ل ال كتتب  ب عدل %

 أساس سنيي، ويرجع ذلك لتباطؤ النشاط االقتصادي خالل الربع األول فل العام.

  فلط طار دوالر  4..7فل ار ريال ) 77بلغ إج ال  أقساط الت ف ل ال كتتب  لج  ع وروا الت ف ل نحي

 .7171( وذلك لفترة الربع األول فل العام أفريك 

  6.4بط طعطدل  7171ارتفع إج ال  فيجيدات  قطاا الت ف ل بنهطايط  الطربطع األول فطل عطام    %

فل ار دوالر أفريك (. ك ا نً ت االستثط طارات  75.7فل ار ريال ) ..56عل  أساس سنيي لتبلغ 

 % و  الربع ال  اثل فل العام السابق..7% فقارن  بط ..8بنسب  

  خالل الربع األول، بط طنط طا انطخطفط  2استقر فعدل ع ق الت ف ل غ ر النفط  عند فستيى %

دوالر أفريك ( لطلطفطرد  1.ريال ) .22ريال ل صل إل   71% أو 8..4فعدل كثاو  الت ف ل بنحي 

 .7171و  الربع األول 

  فطقطابطل  7171% خالل الربع األول فل 86.6إل  ارتفع فعدل االحتفاظ اإلج ال  لقطاا الت ف ل

، ف ا يعكس تراجع وط  االعطتط طاد عطلط  قطططاا إعطادة % و  نفس الفترة فل العام السابق87

%   7.5الت ف ل. فل جانب آخر، تيسع فعدل ال طالبات اإلجط طالط  لطقطططاا الطتط فط طل  بطحطدود 

 %.81.7ل صل إل  

            )است رت ه  ن  خططيط الطتط فط طل االلطزافط ط  )الطتط فط طل الصطحط  والطتط فط طل عطلط  الط طركطبطات

 % فل حجم السية.86عل  قطاا الت ف ل، ل شكليا فعًا 

  لطتطصطل إلط  7.8و  جانب الربح  ، شهدت األرباح الصاو   لشركات الت ف ل ارتفاًعا بنطحطي %

فل ين ريال لنفس  216ق اًسا ب رباح قدرها  7171فل ين ريال و  الربع األول فل العام  275

 الفترة فل العام السابق.

  ال يزال هناك تباينًا واسعًا و  األداء الفردي لشركات الت ف ل، ح ث تسطتطحطيذ ثطالث شطركطات

 % فل حجم سية الت ف ل ..4وقط عل  

 )مليون ريال(التطور على أساس سنوي ألهم مؤشرات قطاع التأمين 
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 صاو  ال طالبات ال تكبدة صاو  األقساط ال كتتب  إج ال  األقساط ال كتتب 

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 عامة

تط فط طل الصطحط ،      والطخالل السنيات األخ رة، شهدت أنشط  الت ف ل ن يًا قييًا بدعم كب ر فل تحسل الب ئ  التنظ   ط  وتطططبط طق الطتط فط طل اإللطزافط  عطلط  الط طركطبطات 

 وساهم بذلك التيسع السكان  وزيادة أعداد العافل ل و  القطاا الخاص وارتفاا عدد ال ركبات إل  جانب زيادة اليع  ب ه    الت ف ل.

الط طتطيقطع أن  فطل وبالنظر إل  ال ستقبل، نتيقع أن يسهم اتجاه الحكيف  بتعزيز القطاا الغ ر نفط  و  تيو ر ورص ن ي ألع ال قطاا الت ف طل بشطكطل عطام. حط طث

ؤدي إلط  سطتط تقيم وزارة الصح  بتحييل العديد فل ال ستشف ات وفقدف  الخدفات الصح   الحكيف   إل  شركات تجاري  تع ل عل  أساس تجاري، وهذه الخططية

 طل شطركطات تطحط طزيادة كب رة و  عدد فقدف  الخدفات الصح   ض ل شبك  الت ف ل الصح . فل جانب آخر، نتيقع أن تبدأ ال ستشف ات فطع بطدايط  الطعطام الطقطادم بط

وزارة الصطحط ،      لط  الت ف ل عل  ال ركبات تكال ف العالج لل صاب ل الناتج  عل حيادث ال ركبات، وذلك بهدف خف  العبء الناجطم عطل حطيادث الط طركطبطات الطذي تطتطحط ط

 وفل ال رجح أن تؤدي هذه الخطية إل  روع أسعار الت ف ل عل  ال ركبات عل فستيياتها الحال  .

العطافطلط  وط  قطططاا  كاتباإلضاو  إل  ذلك، فل ال تيقع أن تقيم فؤسس  النقد العرب  السعيدي  بالتعاون فع إدارة ال رور عبر فشروا الربط اإللكترون  ب ل الشر

وث ق  ت ف ل ل ركباتهم. اء الت ف ل وال رور ل  ان تطب ق الت ف ل اإللزاف  عل  ج  ع ال ركبات وإلزام سائق  ال ركبات غ ر ال غطاة بالت ف ل بشكل غ ر قانين  بشر

% فل ال ركبات و  ال  لك  غ ر فغطاة بالت ف ل، لذا وإن فل ش ن هذه الخطية زيادة الطططلطب عطلط  تط فط طل الط طركطبطات فط طا 55ح ث تش ر  بع  التقديرات إل  أن 

 عار البنزيل.أس س روع فل عدد وثائق الت ف ل عل  ال ركبات، وذلك بالرغم فل تيقعات انخفاض ن ي فب عات الس ارات الجديدة بفعل التباطؤ االقتصادي وروع

 مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي غير النفطي التزال منخفضة

الذي يش ر إل  فسطاهط ط  قطططاا الطتط فط طل وط  الطنطاتطج   —فل ار ريال، وجاء فعدل ع ق الت ف ل غ ر النفط   268بلغ الناتج ال حل  اإلج ال  غ ر النفط  للربع األول 

% قريبًا فل فستياه و  الربع األول فل العام السابق. و  ح ل، بلغت نسب  إج ال  أصيل قطاا الت ف ل إل  الناتطج الط طحطلط  2عند فستيى   —ال حل  اإلج ال  

 % وقط للفترة نفسها، وه  نسب  التزال فتياضع  جدًا فقارن  باالقتصاديات ال  اثل  ب ا يعكس صغر حجم القطاا نسب ًا.75.5اإلج ال  غ ر النفط  نحي 

دوالر أفطريطكط ( لطكطل وطرد وط         1.ريطال ) .22ريطال لط طصطل إلط   71%  أو 8..4فل ناح   أخرى، انخف  فعدل كثاو  الت ف ل )فعدل انفاة الفرد عل  الت ف ل( بنحي 

دوالر أفريك ( لكل ورد لنفس الفترة فل العام السابق. وبال قارن  فع أسياة الت ف ل الناضج ، يعتبر فعدل ع ق وكثاوط  الطتط فط طل  5.ريال ) 256الربع األول بداًل فل 

  .فنخف ًا و  السية السعيدي ، ف ا يدل كذلك عل  أن قطاا الت ف ل فازال و  طير الن ي ويت تع بفرص وإفكان ات فستقبل   كب رة غ ر فستغل

 )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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 الح اي  واالدخار الت ف ل العام ال ركبات الصح  
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 هيكل السوق

يتكين قطاا الت ف ل و  السية السعيدي فل ثالث أنشط  ت ف ل رئ س   وه : الطتط فط طل الصطحط ، 

وت ف ل الح اي  واالدخار، والت ف ل العام الذي يشت ل عل  سبع  أنشط  ورع   هط : الطتط فط طل عطلط  

ال ركبات، والبحري، والط ران، والطاق ، والهندس ، والت ف ل عل  الحيادث وال سؤول ات، والتط فط طل 

 عل  ال  تلكات والحريق. 

 استمرار هيمنة التأمين الصحي على قطاع التأمين

حاوظ الت ف ل الصح  عل  فكانت  باعتباره أكبر أنشط  الت ف ل و  السية السعيدي ، ح ث اسطتطقطرت 

. يلط ط  الطتط فط طل 7171% فل إج ال  األقساط ال كتتب بها خالل الربع األول 48.7حصت  السيق   عند 

%. و  ا جاء ت ف ل الح اي  واالدخار ك صطغطر ..77%، ثم الت ف ل العام بنسب  21.6عل  ال ركبات بنحي 

 % فل إج ال  األقساط ال كتتب .7.2قطاعات الت ف ل الرئ س  ، إذ شكل فا نسبت  

لت خطيط الت ف ل اإللزاف   )التط فط طل الصطحط   ونظرًا النخفاض اليع  ب ه    الت ف ل بشكل عام، شكَّ

% فل حجم السية، ف ا يش ر بيضيح عل  أن قطاا التط فط طل بطحطاجط  86والت ف ل عل  ال ركبات( فعًا 

 إل  اتخاذ س اسات تساعد عل  زيادة ال ناوس  وانتشار الت ف ل االخت اري و  السية.

 االختالالت في السوق

اليزال قطاا الت ف ل و  السية السعيدي  يتسم بدرج  عال   فل التركز نت ج  الكتظاظ الطقطططاا بطعطدد 

كب ر فل شركات الت ف ل. وقد أظهر تباطؤ أنشط  أع ال الت ف ل بيضيح التبايل ال تياصل ب ل شركات 

% فطل حصط  سطية الطتط فط طل، .4شرك  عطلط   27القطاا، ح ث تستحيذ ثالث شركات وقط فل أصل 

% 71% و78.2% و71.4وه  شرك  بيبا العرب   والتعاون   والراجح  تكاول بحصص تبلغ لكل فنه ا 

شطركطات  71. و  ا تبلغ الحص  السيق   لدى أكبطر 7171عل  التيال  وذلك بنهاي  الربع األول فل عام 

% فل إج ال  أقساط الت ف ل خالل نفس الفترة. وتبق  حص  صغ رة فل أقساط الطتط فط طل 18ت ف ل 

شرك . و عف سجالت هذه الشركات ودواتر أع الها  77ال كتتب  عل  الشركات ال تبق   البالغ عددها 

 جعلها و  فيقف ضع ف و  ظل الظروف الحال   للسية.

لذلك وإن قطاا الت ف ل بحاج  فاس  إل  ق ام ال نظم  باتخاذ س اسات تشجع عل  االنطدفطاجطات بط طل 

الشركات. وو  حال اتجهت شركات الت ف ل نحي االندفاج، وإن حج ها األكبر س ساعد عل  تخف ف آثطار 

 ارتفاا التكال ف وال صاريف التشغ ل  ، وبالتال  س ساعد عل  تعزيز ال ناوس  و  السية ككل. 

 مقدمي الخدمة

تع ل ج  ع شركات الت ف ل ال درج  و  السية ال ال   السعطيديط  ووطق نطظطام الطتط فط طل الطتطعطاونط ، 

شرك ، ح ث ت ارس هذه الشركات عطلط  األقطل نشطاططًا واحطدًا فطل أنشططط  الطتط فط طل  22ويبلغ عددها 

 الرئ س   الثالث.

شطركط  تطقطدم خطدفطات  78شرك  ت ف ل فؤهل  و  نشاط التط فط طل الصطحط ، و  71بشكل عام، تع ل 

شطركط  فطهطل  771شرك  تقدم خدفات ت ف ل الح اي  واالدخار. هذا باإلضاو  إل   77الت ف ل العام، و 

 حرة فساندة لخدفات الت ف ل.

 الحصص السوقية ألنشطة التأمين بنهاية الربع األول

 

 

 الحصص السوقية

 Q0 7106 Q0 7102 لقطاع التأمين

 %71.4 %77.6 بيبا العرب   7

 %78.2 %75.1 التعاون   7

 %71.1 %4.1 تكاول الراجح  2

 %1.7 %..71 ف دغلف للت ف ل 4

 %6.5 %4.1 اكسا التعاون   5

 %4.7 %71.5 فالذ للت ف ل 6

 %2.4 %2.1 سايكي 1

 %7.1 %7.2 والء 8

 %7.1 %7.4 أل انز إس إف .

 %7.4 %..7 اليطن   71

 %7.7 %7.4 الدرا العرب  77

 %7.7 %7.8 ووا للت ف ل 77

 %7.7 %7.1 االتحاد التجاري 72

 %7.7 %7.2 سالف  74

 %7.6 %7.7 بروج للت ف ل 75

 %7.5 %1.1 إتحاد الخل ج 76

 %7.7 %7.1 األهل  للتكاول 71

 %7.1 %7.7 الت ف ل العرب   78

 %7.1 %2.7 ال تحدة للت ف ل .7

 %..1 %7.4 اإلن اء طيك ي م 71

 %..1 %1.5 فتاليف إي  أي ج  العرب  77

 %1.8 %1.6 الصقر للت ف ل 77

 %1.8 %7.1 العال    72

 %1.8 %1.1 ْتشب 74

 %1.1 %7.2 أس ج 75

 %1.1 %7.1 الخل ج   العاف  76

 %1.4 %1.2 عناي  71

 %1.4 %1.4 ساب للتكاول 78

 %1.4 %1.5 األهل   .7

 %1.2 %..1 سيل درت  تكاول 21

 %1.7 %1.6 أفان  للت ف ل 27

 %1.7 %1.7 جزيرة تكاول 27
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 أداء قطاع التأمين

% عل  أساس سنيي، ح ث بلغ إج ال  األقساط ال كتتب بها و  ج ط طع وطروا 7.5شهد قطاا الت ف ل خالل الربع األول تراجعًا و  أقساط الت ف ل ال كتتب  ب عدل 

فل ار دوالر أفريك ( لنفس الفتطرة فطل الطعطام السطابطق. وقطد تط ثطر سطية الطتط فط طل  2.17فل ار ريال ) 77.2فل ار دوالر أفريك ( فقابل  4..7فل ار ريال ) 77الت ف ل نحي 

 بالعيافل التال  :

 .تراجع الطلب عل  أنشط  الت ف ل بفعل تباطؤ النشاط االقتصادي خالل الربع األول فل العام 

 ب.تتاازدياد االنتقائ   فل قبل بع  شركات الت ف ل، الت  تختار األع ال الت  تكتتب عل ها بحذر أكبر للتخف ف فل فخاطر تعرضها لخسائر االك 

 . االرتفاا الكب ر و  األسعار خالل األعيام السابق ، بعد تطب ق آل ات التسع ر اإلكتياري 

% فطل حطجطم السطية. 48.7ح ث تط طثطل   —فل ار ريال  5.2لتصل إل   7176% عل الربع األول ..7عل  ال ستيى القطاع ، تراجعت أقساط الت ف ل الصح  بنسب  

% عل الربع ال  اثل فل العام السابق. ب ن ا انخف ت أقسطاط الطتط فط طل عطلط  الط طركطبطات 4.7فل ار ريال، بانخفاض  7.2و  ح ل انخف ت أقساط الت ف ل العام إل  

فطلط طين  754% لتصل إل  1.5فل ار ريال. و  ال قابل، ارتفعت أقساط ت ف ل الح اي  واالدخار )أصغر قطاعات الت ف ل( بشكل طف ف بحدود  4.7% لتبلغ 7.8بحدود 

 ريال.

 ارتفاع حجم المطالبات مع  تراجع حجم األقساط المكتسبة يرفع مخاطر التأمين

% )عل  7% عل نفس الفترة فل العام السابق فقابل انخفاض و  صاو  األقساط ال كتسب  بنحي 7.7ارتفع حجم ال طالبات ال تكبدة عل  شركات الت ف ل بطياقع 

 7.57فطلط طار ريطال ) 5.6فل ار دوالر( فقارن  فع  7.55فل ار ريال ) 5.8إل   7171أساس سنيي( خالل نفس الفترة، ل صل صاو  ال طالبات ال تكبدة خالل الربع األول 

قطدرة شطركطات الطتط فط طل و  فل ار دوالر( للربع ال  اثل فل العام السابق. وبشكل عام، شهدت ج  ع قطاعات الت ف ل ارتفاعًا و  حجم ال طالبات األفر الذي قد يؤثر 

 عل  تح ل ال خاطر وااللتزافات.

% عل  التيال  فل صاو  ال ططالطبطات الط طتطكطبطدة. وتطعطكطس هطذه الطنطسطبط  24% و64و  اليقت نفس ، شكلت فطالبات كل فل الت ف ل الصح  وت ف ل ال ركبات 

 .بيضيح حاج  القطاا إل  التنيا والتيسع و  أنشط  وفنتجات الت ف ل األخرى لتقل ل فخاطر الت ف ل وروع فساه   القطاا و  الناتج ال حل 

 )مليون ريال(حسب النشاط  -صافي المطالبات المتكبدة  )مليون ريال(حسب النشاط  -إجمالي أقساط التأمين 
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 معدل االحتفاظ يشير إلى استمرار انخفاض االعتماد على سوق إعادة التأمين

% لنفس الربع فل العام السابق. وساهم بذلك ارتفاا فعدل االحتطفطاظ 87فقابل  7171% خالل الربع األول 86.6ارتفع فعدل االحتفاظ اإلج ال  لقطاا الت ف ل إل  

، ارتفاا هذا الط طعطدل إلط  فسطتطييطات عطالط ط  يشط طر إلط  زيطادة 7176للت ف ل عل  ال ركبات بشكل فلحيظ. وك ا أشرنا إل   و  تقريرنا السنيي لقطاا الت ف ل للعام 

ثر عل  طاقتها يؤ ال خاطر عل  الشركات النخفاض اعت ادها عل  سية إعادة الت ف ل. وذلك للجيء شركات الت ف ل ليحدها إل  تح ل فعظم فخاطر السية، وهي فا

 االست عاب   وال غط عل  الخدف  ال قدف  للع  ل.

%. و  الط طقطابطل، سطجطل كطل فطل 77.1عل  الصع د القطاع ، أظهر فعدل االحتفاظ تباينًا واسعًا. وقد سجل قطاا الت ف ل العام فعدل احتفاظ فنخف ، بلغ نحي 

% عل  التيال . أحد أسطبطاب ذلطك هطي فط طل بطعط  الشطركطات إلط  7.6.% و1.6.قطاع   الت ف ل الصح  والت ف ل عل  ال ركبات فستييات احتفاظ عال  ، بلغت 

فع (، بالتطالط  روط  فرتاالعت اد عل  الت ف ل الصح  الج اع  فل جه ، واعت اد بع  الشركات عل  التجزئ  )غالبًا وثائق ت ف ل فركبات صادرة عل وكالء بع يالت 

 بع  فع دي الت ف ل لهذه النيع   فل الت ف ل الرتفاا فعدل ال طالبات و ها عل  عكس أنياا الت ف ل األخرى.

 عودة معدلي المطالبات والمصروفات لالرتفاع

، ارتفع فعدل ال طالبات اإلج ال  لطقطططاا الطتط فط طل 7171يش ر فعدل ال طالبات إل  الخسارة الت  تتح لها شركات الت ف ل فقابل أقساط الت ف ل. خالل الربع األول 

% لنفس الفترة فل العام السابق. أحد األسباب الرئ طسط ط  لطذلطك هطي الطتطيسطع الطكطبط طر وط  فطعطدل 11.6% فقارن  فع 81.7% ل صل إل  7.5بشكل سلب ، وبنحي 

 ال طالبات للت ف ل الصح  والت ف ل العام قابلها تراجع فلحيظ و  األقساط ال كتسب  خالل نفس الفترة.

%. فع ذلك، يش ر تحل لنا لقيائم هذا الربع إل  أن عطددًا فطلطفطتطًا فطل ..72وفل جانب آخر، ارتفعت نسب  ال صرووات بشكل طف ف عل  أساس سنيي، لتصل إل  

وعدم ت ايطز الط طنطتطجطات  ، الشركات التزال تعان  فل بع  ال سائل  التشغ ل   واإلداري  بالرغم فل ت سسها فنذ وترة طييل ، كارتفاا ال صاريف التشغ ل   واإلداري

 والخدفات، أو عدم كفاي  الهيافش و  خطيط األنشط  ذات القدرة التناوس   العال  ، فؤدي  بذلك إل  خسائر كب رة و  أرباحها.

يد فل الطخطبطرات ب زعالوة عل  ذلك، نتيقع عل  ال دى القص ر ارتفاا و  ال صاريف التشغ ل   عل  فستيى القطاا، ألن  س تع ل عل  شركات الت ف ل االستعان  

 ًا ستياج  تحديات فل نيا حج وتعزيز األنظ   لديها لليواء بال تطلبات التنظ     الجديدة فنها تيط ل اليظائف الفن   والق ادي . ونعتقد ب ن شركات الت ف ل األصغر

 خاص و  تطب ق الليائح الجديدة، و  ح ل أن  فل ال تيقع أن تكين الشركات الكب رة قادرة عل  التعافل فع ال تطلبات اإلضاو  .

 حسب النشاط -معدل االحتفاظ 

 حسب النشاط -معدل المطالبات  معدل المطلوبات والمصروفات لقطاع التأمين

 معدل االحتفاظ لقطاع التأمين
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 نظرة على األصول

% 6ولكل بيت رة أبطًا، وقد ارتفعت ق    إج ال  ال يجيدات ب عدل قدره  7171سجلت شركات الت ف ل ن يًا و  إج ال  ال يجيدات ال ج ع  للربع األول فل عام 

فل ار ريال. وعل  صع د الالستث ارات، تحتفظ ج  ع شركات الت ف ل تقريبًا ب عظم استث اراتطهطا  ..56% بنهاي  نفس الفترة فل العام السابق، لتبلغ 77فقارن  بن ي 

% 71.8% فرتبط  بالنقد، و77.2فل ار ريال، فنها  27% فقارن  بالربع ال  اثل لتصل إل  ..8عل  شكل نقد لدى أحد البنيك ال حل  . ح ث نً ت االستث ارات بنسب  

% فرتبط  باألصيل األخرى، فثل االستث ارات العقطاريط  أو الط طسطاهط طات وط  شطركطات زفط طلط . وتسطتطحطيذ 47.5% باستث ارات فتاح  للب ع، و75.2باليدائع ألجل، و

% فل إجط طالط  1%، ت ثل 72% فل إج ال  ال يجيدات. و  ح ل، انخف ت حص  فع دي الت ف ل فل األقساط غ ر ال كتسب  بنسب  56.6االستث ارات أي ًا عل  

 فيجيدات ع ل ات الت ف ل. ب ن ا سجلت فيجيدات ال ساه  ل تباطًؤا و  الن ي فقارن  بن ي نفس الفترة فل العام السابق. 

 ضغوط محتملة على كفاية رأس المال

% وقط، ف ا يش ر إل  بعط  ال طغطيط 7.5%، و  ح ل انخف ت أقساط الت ف ل ب عدل 6..، انخف  رأس ال ال لشركات الت ف ل ب عدل 7171خالل الربع األول 

ل  الط طخطاططر م ععل  كفاي  رأس ال ال و  سية الت ف ل. ونعتقد ب ن تباطؤ األقساط ون ي االحت اطات و  آن واحد يش ر إل  ضعف فحت ل و  رأس ال ال القائ

فل ار ريال و  الفترة نفسها فل  ..77فل ار ريال بنهاي  الربع األول فقارن  فع  72.5%، ل بلغ 72.7لدى شركات الت ف ل. وقد ن   إج ال  حقية ال ساه  ل بنسب  

فطلط طين ريطال  2..شركات فجت ع  خسارة بق     .شرك  ت ف ل فدرج  زيادة و  قاعدة رأس فالها، ب ن ا تكبدت  27العام السابق. فع ذلك، شهدت شركت ل فل ب ل 

 فل حصتها الرأس فال  .

 نمو االحتياطيات الفنية  يزيد من متانة ومقاومة القطاع  لمخاطر التأمين

فطلط طار ريطال بطنطهطايط   27.2% عل  أساس سنيي، لتبلغ ..7تيسعت االحت اط ات الفن   لقطاا الت ف ل )فخصصات فل األرباح يتم تجنب ها لتغط   ال طالبات( ب عدل 

% فطل إجط طالط  86% فل إج ال  ال طليبات. وعل  نحي ف اثل، بلغ إج ال  االحت طاطط طات الطنطظطافط ط  لطلطقطططاا 16، وتَ ثل هذه ال خصصات نحي 7171الربع األول 

 % فل رأس ال ال، وهي فا يعكس وجيد فخصصات كاو   لشركات الت ف ل ضد الخسائر.78فطليبات ال ساه  ل وأي ًا 
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 ربحية قطاع التأمين

فل ين ريال للربع الط ط طاثطل فطل الطعطام  216فل ين ريال و  الربع األول ق اًسا ب رباح قدرها  275% لتصل إل  7.8شهدت األرباح الصاو   لشركات الت ف ل ن يًا بنحي 

بط سطعطار أقطل فطل   طالالسابق، فدويع  بصف  أساس   ب رباح تشغ ل   فل أنشط  الت ف ل نت ج  لتحسل ب ئ  التسع ر و  السية ال حل   وتراجع االكتتاب عل  األع

رباح، وساهم  و  ذلك األ ق  تها الت  يتم غالبًا و  وترة حرب األسعار خالل السنيات ال اض  . ك ا أظهرت نتائج الربع األول تحسنًا و  هيافش الربح   وو  تيزا

% بطزيطادة ..2جطيدات لط طيانخفاض أقساط إعادة الت ف ل إل  جانب تراجع تكال ف اكتتاب وثائق الت ف ل وزيادة الدخل فل االستث ارات، ح ث بلغت نسب  العائد علط  ا

% لنفس الربطع فطل ...% عل  أساس سنيي فقارن  فع 75.8نقط  أساس ل بلغ  5.4نقط  أساس عل الربع ال قارن، ك ا قفز العائد عل  حقية ال لك   بنحي  764

 العام السابق. 

% فطل صطاوط  45علط  ط( فع ذلك، ال يزال هناك تباينًا واسعًا و  األداء الفردي لشركات الت ف ل، ح ث تستحيذ التعاون   ليحدها )أكبر شرك  فل ح ث حجم األقسا

شطركطات عطيائطد سطلطبط ط  عطلط   6شرك  حَققت عائًدا إيجابً ا عل  رأس ال ال و  ا سَجلت  76إل  أن  7171أرباح القطاا. وبشكل عام، تظهر نتائج الربع األول فل العام 

ألحد عشطر شطركط ، فط طا يشط طر  7، و  ح ل كان أقل فل 7رأس ال ال. وعل  نحي ف اثل، بلغ فعدل حقية ال لك   إل  رأس ال ال إلحدى وعشرون شرك   أعل  فل 

 إل  أن أكثر فل ثلث شركات القطاا التزال تستنزف جزًءا فل رأس فالها، وهذا يعن  ب ن فعدالت األداء لم تصل بعد للقية ال طليب .

 7102الربع األول  -العائد على رأس المال  7102الربع األول  -حقوق الملكية إلى رأس المال 
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 التأمين الصحي

 تراجع عدد وثائق التأمين الصحي بسبب تطبيق الوثيقة الموحدة

% عطلط  ..7شهد قطاا الت ف ل الصح  انخفاًضا طف فًا و  إج ال  أقساط الت ف ل ال كتتب  بنسب  

. تياوق هذا التراجع فع االنخفاض 7171فل ار ريال خالل الربع األول فل عام 5.2أساس سنيي، فحققًا 

ألطف وثط طقط   127ألف وث ق  بنهاي  الربع األول فقابل  511الكب ر و  عدد وثائق الت ف ل الصح  إل  

لنفس الفترة فل العام السابق، وذلك بسبب تطب ق اليث ق  ال طيحطدة عطلط  الطعطافطلط طل وط  الطقطططاا 

الخاص. فع ذلك، الزال قطاا الت ف طل الصطحط  يسطتطحطيذ عطلط  الطنطصط طب األكطبطر فطل سطية الطتط فط طل 

 %. 1.6.% فل حجم السية. ك ا استقر فعدل االحتفاظ بدون تغ ر عند 48.7السعيدي بنسب  بلغت 

، تراجع صطاوط  األقسطاط “إعادة الت ف ل”وعل  الرغم فل انخفاض اعت اد شركات الت ف ل عل  سية 

فطلط طار ريطال، سطاهطم بطذلطك ارتطفطاا  4.4% عطلط  أسطاس سطنطيي، لط طصطل إلط  ..2ال كتطسطبط  بطنطحطي 

فل ار ريطال،  2.1ال خصصات الفن   ال جنب . و  اليقت نفس ، ارتفع صاو  ال طالبات ال تكبدة إل  

% عل الربع ال  اثل فل العام السابق، وساه ت هذه العيافل بارتفاا فطعطدل الط طططالطبطات 7.4بزيادة 

 %.84.5)الخسارة( إل  

 استمرار هيمنة شركات التأمين الكبرى على حصص رئيسية في قطاع التأمين الصحي

شرك . وتستحيذ كل فطل: شطركط   71يبلغ عدد شركات الت ف ل العافل  و  قطاا الت ف ل الصح  حال ًا 

% فل الحص  السيق   للت ف ل الصح . و  ا تبلطغ حصط  87بيبا العرب  ، والتعاون  ، وف دغ لف عل  

شطركط   71% عطلط  1.4% فل حجم السية. وتتيزا الحص  ال تبق   البالطغط  77.6سبع  شركات أخرى 

% لكل شرك . ف ا يدل عل  أن فعظم شركات الت ف ل غط طر قطادرة عطلط  7أخرى بحصص تبلغ أقل فل 

 فناوس  الشركات الثالث الكبرى.

 توسع عدد مقدمي الخدمة

جهط  بطنطهطايط   4،468بلغ عدد فقدف  خدفات الرعاي  الصح   ال عت ديل لدى فجلس ال  ان الصح  

فستشطفط . بط طنط طا بطلطغ عطدد  711الربع األول. وبشكل عام، بلغ عدد ال ستشف ات ال عت دة حيال  

سرير. ك ا وصل عدد األطباء و   46،147األسرة ال تاح  لخدف  ال ؤفل لهم و  هذه ال ستشف ات 

 طب ب. 42،185ال راوق ال عت دة نحي 

عالوة عل  ذلك، تستهدف وزارة الصح  التيسع و  خصخص  الخدفات الصح   الحطكطيفط ط  فطل خطالل 

تحييل العديد فل ال ستشف ات وفقدف  الخدفات الصح   الحكيف   إل  شركات تجاري  تع ل عطلط  

أساس تجاري، وهذه الخطية ستؤدي إل  زيادة كب رة و  عدد فقدف  الخدفات الصح   ض ل شطبطكط  

 الت ف ل الصح . وو  اليقت نفس ، يتيقع أن تخفف فل ال غط عل  فستشف ات القطاا الخاص.

 

 

 

 

 

الربع األول  -الحصص السوقية لشركات التأمين الصحي  

 

 الحصص السوقية

 Q0 7106 Q0 7102 لقطاع التأمين الصحي

%45.7 بيبا العرب   7  47.4%  

%6..7 التعاون   7  71.7%  

%76.2 ف دغلف للت ف ل 2  77.4%  

%7.8 سايكي 4  7.7%  

%..7 الدرا العرب  5  7.7%  

%7.1 تكاول الراجح  6  7.8%  

%7.7 اكسا التعاون   1  7.5%  

%1.8 الصقر للت ف ل 8  7.4%  

%1.6 فتاليف إي  أي ج  العرب  .  7.7%  

%1.1 ووا للت ف ل 71  7.7%  

%..1 الت ف ل العرب   77  1..%  

%1.6 عناي  77  1..%  

%1.8 فالذ للت ف ل 72  1..%  

%..1 بروج للت ف ل 74  1.8%  

%7.7 االتحاد التجاري 75  1.8%  

%1.7 إتحاد الخل ج 76  1.5%  

%1.7 سالف  71  1.5%  

%1.8 أس ج 78  1.5%  

%7.2 سيل درت  تكاول .7  1.5%  

.1 ال تحدة للت ف ل 71 4% 1.4%  

%1.2 أل انز إس إف 77  1.2%  

%1.8 والء 77  1.2%  

%1.2 الخل ج   العاف  72  1.7%  

%1.7 األهل   74  1.7%  

%1.68 أفان  للت ف ل 75  1.1%  

%1.117 العال    76  1.1%  

 التأمين الصحي

 النمو Q0 7106 Q0 7102 )مليون ريال(

 )%..7( .5,27 5,472 إج ال  األقساط ال كتتب 

 )%..7( 5,7.7 5,7.7 صاو  األقساط ال كتتب 

 )%..2( 4,416 4,586 صاو  األقساط ال كتسب 

 %7.4 2,176 2,615 صاو  ال طالبات ال تكبدة

 %1.1 %1.6. %1.6. نسب  االحتفاظ

 %5.5 %84.5 %81.7 نسب  ال طالبات

  

شركات

    

شركات  

    

   

شرك 
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 التأمين الصحي

 ارتفاع ملحوظ في عدد المؤمن عليهم

فطلط طين  7.12. ويبلغ عدد السعيدي طل فطنطهطم حطيالط  7171فل ين فؤفل ل  بنهاي  الربع األول  77.2يقدر عدد ال ش يل ل بنظام ال  ان الصح  التعاون  حيال  

% فطل 87.7فطلط طين فطقط طم وبطنطسطبط   2..% فل إج ال  ال ؤفل عل هم. ب ن ا يبلغ عدد ال ق   ل ف ل يش لهم الت ف ل الصحط  حطيالط  ..71فياطل، يشكلين 

 إج ال  ال ؤفل عل هم.

ألف يع لين لدى القطاا الخاص لم تش لهم خطط الت ف ل الطب  لدى الشركات الت  يع طلطين وط طهطا. لطذا بطدأ  811باإلضاو  إل  ذلك، تش ر التقديرات إل  أن نحي 

استك ال تطب ق ال رحل  الرابع  واألخ رة ل شروا اليث ق  الط طيحطدة لصطاحطب الطعط طل والطتط  تطلطزم فطؤسطسطات  7171فجلس ال  ان الصح  و  العاشر فل أبريل 

 عافل بتيو ر الت ف ل الطب  لج  ع ال يظف ل العافل ل لديهم وأوراد أسرهم. 75وشركات القطاا الخاص الت  ت م أقل فل 
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 التأمين العام

ُيعد الت ف ل العام أكبر قطاعات الت ف ل عل  فستيى األنشط  وال نتجطات الط طقطدفط ، حط طث يشطتط طل 

عل  سبع  أنشط  ورع   ه : الت ف ل عل  ال ركبات، والبحطري، والططط طران، والطططاقط ، والطهطنطدسط ، 

 والت ف ل عل  الحيادث وال سؤول ات، والت ف ل عل  ال  تلكات والحريق.

 تراجع أقساط التأمين العام بفعل انكماش االقتصاد خالل الربع األول 

% عطل فسطتطياه وط  الطربطع 4.7شهد إج ال  األقساط ال كتتب  لقطاا الت ف ل العام* تراجعًا ب طعطدل 

فل ار ريال بنطهطايط  الطربطع األول  7.2ال قابل فل العام السابق، ح ث بلغ إج ال  األقساط ال كتتب  نحي 

 . 7171فل العام 

جاء هذا التراجع و  إج ال  األقساط ال كتتب  فدويعًا بشكل رئ س  فطل قطططاعطات تط فط طل الططط طران 

% عل  الطتطيالط . 8.7% و8.2% و57.8والهندس  والبحري، ح ث انخف ت عل  أساس سنيي بنحي 

% عل حج ها لنفطس الطفطتطرة فطل 5.7ويعيد ذلك إل  حد كب ر النخفاض عدد وثائق الت ف ل العام بنحي 

العام السابق. و  ا سجلت قطاع  الطاق  وت ف ل ال  تلكات تطحطسطنطًا فطلطحطيظطًا، حط طث نط ط  تط فط طل 

 % عل الربع ال  اثل.2.6% وتيسع ت ف ل ال  تلكات بنحي 7..75الطاق  ب عدل عال بلغ 

باإلضاو  إل  ذلك، أظهر القطاا ال زيد فل التراجع و  الطهطيافطش، حط طث ارتطفطع فطعطدل الط طططالطبطات 

% عل فستياها لنفس الربع فل العام السابق، نطتط طجط  النطخطفطاض 6% بزيادة 27.8بشكل سلب  إل  

فل ين ريال. ك ا ارتفطع صطاوط  الط طططالطبطات  741% ل صل إل  77.5صاو  األقساط ال كتسب  بطنحي 

 % عل  أساس سنيي. 5..ال تكبدة بحدود 

وبالرغم فل أن قطاا الت ف ل العام لدي  قدرة إنتاج   تفية الطلب، إال أن  ال يزال يطياصطل الطتطنطازل عطل 

% وط  الطربطع 77.6فعظم تعرض  التجاري لشركات إعادة الت ف ل، ح ث انخف  فعدل االحطتطفطاظ إلط  

 % و  الربع ال  اثل فل العام السابق.72.8األول فل 

 تنافسية معتدلة ألنشطة التأمين العام

شرك  تط طارس أعط طال الطتط فط طل  78يتسم قطاا الت ف ل العام بدرج  فتيسط  فل التركز، ح ث فل ب ل 

% فطل الطحطصط  السطيقط ط  21العام ض ل أنشطتها، تستحيذ شركت  التعاون ط  وسطايطكطي فطعطًا عطلط  

% عل فستيى حصته ا السطيقط ط  لطنطفطس الطفطتطرة فطل الطعطام 2.6للقطاا، وهي فا ي ثل ارتفاعا بنحي 

 السابق.

شرك  أخطرى  77% فل حجم السية،  ب ن ا تتشارك 67شرك  فجت ع  عل  فا يقارب  75و  ا حاوظت 

 % فل سية الت ف ل العام..الحص  ال تبق   البالغ  

 

 * باستثناء الت ف ل عل  ال ركبات

 

 7102الربع األول  -الحصص السوقية لشركات التأمين العام  

 

 الحصص السوقية 

 Q0 7106 Q0 7102 لقطاع التأمين العام

%75.7 التعاون   7  71.7%  

%77.4 سايكي 7  77..%  

%8.1 اليطن   2  8.4%  

%8.7 ف دغلف للت ف ل 4  1.7%  

%4.5 ال تحدة للت ف ل 5  6.5%  

%5.4 الدرا العرب  6  5.2%  

%5.7 والء 1  4.6%  

%2.2 أل انز إس إف 8  4.1%  

%2.7 اكسا التعاون   .  2..%  

%2.2 ْتشب 71  2.1%  

%2.7 الخل ج   العاف  77  7..%  

%2.1 تكاول الراجح  77  7..%  

%4.7 االتحاد التجاري 72  7.4%  

%2.7 إتحاد الخل ج 74  7.2%  

%2.1 اإلن اء طيك ي م 75  7.2%  

%4.2 العال    76  7.2%  

%7.2 فالذ للت ف ل 71  7.7%  

%7.4 الت ف ل العرب   78  7.1%  

%7.7 ووا للت ف ل .7  7.6%  

%7.1 بروج للت ف ل 71  7.7%  

%7.1 األهل   77  1..%  

%1.1 أس ج 77  1.8%  

%1.6 فتاليف إي  أي ج  العرب  72  1.8%  

%1.5 سالف  74  1.1%  

%1.5 ساب للتكاول 75  1.6%  

%1.5 الصقر للت ف ل 76  1.5%  

%1.4 سيل درت  تكاول 71  1.2%  

%1.6 أفان  للت ف ل 78  1.7%  

 التأمين العام

 النمو Q0 7106 Q0 7102 )مليون ريال(

 )%4.7( 7,211 7,264 إج ال  األقساط ال كتتب 

 )%1..( 7.5 275 صاو  األقساط ال كتتب 

 )%77.5( 741 .71 صاو  األقساط ال كتسب 

 %5.. 18 17 صاو  ال طالبات ال تكبدة

 )%5.7( %77.6 %72.8 نسب  االحتفاظ

 %72.1 %27.8 %75.1 نسب  ال طالبات

شركت ل

    

شرك    

    

   

شرك  

   



7171أغسطس  71  أبحاث القطاعات  |  

7102قطاع التأمين للربع األول   

albilad-capital.com 
77 

 التأمين على المركبات

يعتبر ت ف ل ال ركبات فل أكبر األنشط  عل  فسطتطيى وطروا الطتط فط طل الطعطام، والطثطانط  بطعطد الطتط فط طل 

% فل إج ال  أقساط التط فط طل الط طكطتطتطبط . ويطعطانط  21.6الصح  عل  فستيى السية، ح ث يشكل 

الت ف ل عل  ال ركبات فل تحديات عل  عدة فستييات. عل  سب ل الط طثطال، الطعطدد الطكطبط طر لطلطحطيادث 

% فطل 55. عالوة علط  ذلطك، ال تطزال 7176فل ين حادث فروري خالل العام  7.7الخط رة، ح ث بلغت 

 ال ركبات ال ستخدف  و  ال  لك  غ ر فغط   بت ف ل.

 تراجع أقساط التأمين بفعل انخفاض عدد المركبات ووثائق التأمين

% عل  أسطاس 7.8سجل قطاا الت ف ل عل  ال ركبات انك اشًا و  إج ال  األقساط ال كتتب  ب عدل 

. ويعزى ذلك بشطكطل أسطاسط  النطخطفطاض 7171فل ار ريال بنهاي  الربع األول لعام  4.7سنيي، فحققًا 

ألطف وثط طقط   71عدد ال ركبات ال سجل  بشكل فلحيظ وتراجع عدد وثائق الت ف ل عل  ال ركبات بقراب  

% عطلط  6.7عل نفس الفترة فل العام السابق. و  ح ل، تيسع صاو  األقساط الط طكطتطسطبط  بطنطحطي 

 فل ار ريال. 7.5أساس سنيي ل بلغ 

و  ال قابل، ارتفع صاو  ال طالبات ال تكبدة بيت رة أبط  فل ن ي األقسطاط الط طكطتطسطبط ، حط طث بطلطغ 

% عل  أساس سنيي، ف ا ساهم و  انخفاض ايطجطابط  وط  فطعطدل الط طططالطبطات لط طصطبطح 2.4ن يه 

 % و  الربع ال  اثل فل العام السابق.81.1% بنهاي  الربع األول بدال فل 18.6

 منافسة معتدلة

شطركط   71يت تع قطاا الت ف ل عل  ال ركبات بدرج  فتيسط  إل  عال   فطل الطتطركطز، حط طث فطل أصطل 

% فطل 21ت ارس أع ال ت ف ل ال ركبات، تستحيذ كل فل تكاول الراجح  واكسا التعاون   فطعطًا عطلط  

الحص  السيق   لت ف ل ال ركبات، وقد استطاعت هطذه الشطركطتط طل زيطادة حصطصطهطا السطيقط ط  بشطكطل 

فلحيظ عل فستيياتها لنفس الفترة فل العام السابق، فستف دة بشكل كب ر فل إيقاف بع  شركات 

 الت ف ل األخرى عل إصدار وتجديد وثائق الت ف ل فل قبل فؤسس  النقد.

% فل أقساط الت ف ل عل  ال ركبات. ب نط طا 52شرك  فجت ع  فا يقارب  77باإلضاو  إل  ذلك، ت ِثل 

 % لكل شرك .7% بحصص أقل فل 71شرك  أخرى الحص  ال تبق   البالغ   72تقاس ت 

% عطل 71.7وفل ناح   أخرى، جاء التغ ر األكبر و  الحصص السيق   للقطاا فل فالذ للت ف ل بتراجع 

حج ها و  الربع ال قابل فل العام السابق، إضاو  إل  تطيسطع الطحطصط  السطيقط ط  لطتطكطاوطل الطراجطحط  

 % عل  التيال .1.5% و74واكسا التعاون   بنحي 

 

 

الربع األول  -الحصص السوقية لشركات تأمين المركبات  

 

 الحصص السوقية

 Q0 7106 Q0 7102 لقطاع تأمين المركبات

%7.. تكاول الراجح  7  72.7%  

%6.6 اكسا التعاون   7  74.7%  

%76.1 فالذ للت ف ل 2  ..1%  

%71.7 التعاون   4  8.2%  

%2.5 والء 5  5.4%  

%7.5 أل انز إس إف 6  4.8%  

%..7 سالف  1  4.1%  

%4.4 االتحاد التجاري 8  2.8%  

%2.5 ووا للت ف ل .  2.5%  

%7.2 اليطن   71  2.4%  

%7.5 بروج للت ف ل 77  7..%  

%1.8 إتحاد الخل ج 77  7.5%  

%7.7 سايكي 72  7.7%  

%5.6 ف دغلف للت ف ل 74  7.7%  

%7.1 اإلن اء طيك ي م 75  7.6%  

%7.7 الدرا العرب  76  7.2%  

%7.7 العال    71  7.2%  

%7.7 أس ج 78  7.7%  

%7.7 الت ف ل العرب   .7  7.1%  

%1.8 ْتشب 71  1..%  

%7.4 الخل ج   العاف  77  1.8%  

%1.1 األهل   77  1.6%  

%1.6 أفان  للت ف ل 72  1.5%  

%1.7 فتاليف إي  أي ج  العرب  74  1.4%  

%1.5 الصقر للت ف ل 75  1.4%  

%1.2 سيل درت  تكاول 76  1.7%  

%6.7 ال تحدة للت ف ل 71  1.7%  

 تأمين المركبات

 النمو Q0 7106 Q0 7102 )مليون ريال(

 )%7.8( 4,748 4,761 إج ال  األقساط ال كتتب 

 %77.5 2,847 2,444 صاو  األقساط ال كتتب 

 %6.7 7,4.4 7,241 صاو  األقساط ال كتسب 

 %2.4 .5.,7 7,8.5 صاو  ال طالبات ال تكبدة

 %74.1 %7.6. %81.1 نسب  االحتفاظ

 )%7.1( %18.6 %81.1 نسب  ال طالبات

شركت ل

37%

شرك    

53%

شرك     
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 التأمين على المركبات

 انخفاض مبيعات المركبات في المملكة

  ال  طلطكط  تطقطريطبطًا   وتعتبر السية السعيدي  واحدة فل أكبر عشريل سية للس ارات و  العالم، واألكبر ب ل األسياة الخل ج  ، ح ث يبلغ عدد ال ركبات ال ستخدف

 لسابق .ا فل ين فركب ، إال أن التيقعات األول   تش ر إل  تراجع عدد ال ركبات الجديدة ال سجل  خالل  العام الحال  إل  أقل فل فستيياتها خالل 74

ات ال ركبات نطحطي  اربشكل عام، تستحيذ س ارات الركاب عل  النص ب األكبر فل فب عات ال ركبات الجديدة و  ال  لك ، ح ث بلغت التقديرات ال تيقع  ل ب عات س

. وت ثل عدد ال ركبات ال سطجطلط  الط طحطرك األسطاسط  7171فركب  خالل العام  11.،777فركب ، و  ح ل كانت التقديرات ل ب عات ال ركبات التجاري  بحدود  571،511

 للطلب عل  ت ف ل ال ركبات.

. 
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 تأمين الحماية واالدخار

ال يزال ت ف ل الح اي  واالدخار يعتبر فل أصغر قطاعات الت ف ل الرئ س   حجً ا، ح ث يشكل فا نسطبطتط  

 % وقط فل حجم قطاا الت ف ل و  السية السعيدي .7.2

ويرجع انخفاض هذه النسب  بشطكطل رئط طسط  إلط  عطدة أسطبطاب أهط طهطا حطداثط  الطقطططاا وط  السطية 

السعيدي، وانخفاض ثقاو  االدخار و  ال نطق ، والنطظطر بطعطدم شطرعط ط  فطنطتطجطات الطحط طايط  واالدخطار 

التقل دي  فل وئات واسع  فل ال جت ع، لهذا لم يحقق القطاا نجاحًا كب رًا و  جذب ع الء جطدد فط طل 

 ل س لديهم ت ف ل.

 نمو طفيف ألقساط الحماية واالدخار

فل ين ريطال،  754سجل القطاا ن يَا طف فًا و  إج ال  األقساط ال كتتب  خالل الربع األول، ح ث بلغ 

 7،211% )أي 2.7% عل  أساس سنيي، وذلك بالرغم فل انخفاض عدد وثائق الت ف ل بنحي 1.5بزيادة 

 وث ق ( عل نفس الفترة فل العام السابق، ف ا يعكس ارتفاعًا و  فستيى األسعار. 

فطلط طين ريطال، وسطاهطم تطراجطع صطاوط   48وفل الجانب األخر، استقر صاو  ال طالبات ال تكبدة عطنطد 

%  44.4% عل  أساس سطنطيي وط  ارتطفطاا فطعطدل الط طططالطبطات إلط  8.7األقساط ال كتسب  بنسب  

 % لنفس الفترة فل العام السابق.41.1بنهاي  شهر فارس فقارن  فع 

 قطاع الحماية واالدخار ومالمح المنافسة

شرك  فرخص  لط ط طارسط  أعط طال  25شرك  وقط فل أصل  77يع ل و  سية ت ف ل الح اي  واالدخار 

% فل حجم السية. ب ن ا تتقطاسطم 15الت ف ل. وبالرغم فل ذلك، تستحيذ ثالث شركات فجت ع  عل  

 % فل الحص  السيق   لت ف ل الح اي  واالدخار. 75باق  شركات القطاا 

عالوة عل  ذلك، نجد ب ن شركات هذا القطاا تتخصص و  فنتجات فحددة، ولكنها تفتقطر إلططار نط طي 

لك  تع ل وسط اكتظاظ السية بقطاعات ذات قدرة تناوس   عال  . لهذا فل وجه  نظرنا، ب ن شركات 

القطاا تحتاج إل  اليصيل إل  الع الء ال ستهدو ل بكفاءة وإيجاد فطنطتطجطات تطغططط  احطتط طاج الطفطئطات 

 ال ستهدو  باطار فتياوق فع الشريع  اإلسالف   .

 

 7102الربع األول  -الحصص السوقية لتأمين الحماية واالدخار  

 

 الحصص السوقية 

 Q0 7106 Q0 7102 لقطاع الحماية واالدخار

%46.7 األهل  للتكاول 7  46.5%  

%75.2 ساب للتكاول 7  75.5%  

%..77 أل انز إس إف 2  77.8%  

%4.8 اليطن   4  6.1%  

%..4 جزيرة تكاول 5  5.7%  

%7.1 فتاليف إي  أي ج  العرب  6  4.7%  

%7.7 تكاول الراجح  1  2..%  

%2.7 اإلن اء طيك ي م 8  7.5%  

%4.6 اكسا التعاون   .  7.4%  

%1.1 العال    71  1.1%  

%2.5 سيل درت  تكاول 77  1.5%  

 تأمين الحماية واالدخار

 النمو Q0 7106 Q0 7102 )مليون ريال(

 %1.5 754 752 إج ال  األقساط ال كتتب 

 %4.8 771 777 صاو  األقساط ال كتتب 

 )%8.7( 718 771 صاو  األقساط ال كتسب 

 %1.2 48 48 صاو  ال طالبات ال تكبدة

 %7.. %44.4 %41.1 نسب  ال طالبات

شركات  

    

شركات  
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 القوائم المالية المجمعة لقطاع التأمين*

      قائمة المركز المالي

 Q0 7103 Q0 7104 Q0 7105 Q0 7106 Q0 7102 )مليون ريال(

           فيجيدات ع ل ات الت ف ل

 1,684 6,874 6,855 4,261 .2,82 نقدي  وشب  نقدي 

 77,617 71,414 1,814 6,217 4,5.8 استث ارات

 .72,. 276,. 8,416 1,646 6,721 ذفم فدين ، صاو 

 8,166 8,842 251,. 8,276 71.,5 حص  فع دي الت ف ل فل ال طالبات تحت التسيي 

 58.,2 4,714 2,177 2,817 7,661 فيجيدات أخرى

 40,308 39,231 36,784 31,527 73,043 مجموع موجودات عمليات التأمين

           فيجيدات ال ساه  ل

 4,471 4,265 .7.,2 2,654 2,544 نقدي  وشب  نقدي 

 8,4.2 64.,1 6,762 5,218 85.,4 استث ارات

 7,161 7,571 7,427 .7,51 .7,52 فيجيدات أخرى

 75,664 .72,84 77,572 71,417 71,168 فج يا فيجيدات ال ساه  ل

 56,987 53,529 42,812 40,144 33,707 مجموع الموجودات

           فطليبات ع ل ات الت ف ل

 72,581 77,717 77,871 71,287 6,7.7 إج ال  ال طالبات تحت التسيي  

 71,168 78,711 76,747 77,877 71,2.8 إج ال  األقساط غ ر ال كتسب 

 11.,. 758,. 8,274 .1,21 6,555 فطليبات اخرى

 40,308 39,231 36,784 31,527 73,043 مجموع مطلوبات عمليات التأمين

           فطليبات وحقية ال ساه  ل

 7,768 76.,7 7,845 7,771 7,778 فطليبات ال ساه  ل

 .71,41 77,5.7 647,. 8,167 1,627 رأس ال ال

 2,171 247 26 )411( .7,27 االحت اط ات وأخرى

 05,664 03,849 00,573 01,427 01,168 مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

 56,987 53,529 42,812 40,144 33,707 مجموع مطلوبات عمليات التأمين ومطلوبات وحقوق المساهمين

            

      قائمة الدخل

 Q0 7103 Q0 7104 Q0 7105 Q0 7106 Q0 7102 )مليون ريال(

 77,178 77,216 71,751 8,751 6,472 إج ال  أقساط الت ف ل ال كتتب 

 454,. 787,. 8,122 6,181 4,127 صاو  أقساط الت ف ل ال كتتب 

 1,755 .1,27 .4.,5 4,577 2,188 صاو  أقساط الت ف ل ال كتسب 

 787 62 771 7. 87.515 إيرادات استث ارات

 6,265 .6,47 5,617 4,627 45.,2 إج ال  ال طالبات ال دويع 

 5,877 5,6.7 4,8.8 2,871 7,745 صاو  ال طالبات ال تكبدة

 281 444 28 )11( ).77( وائ  )عجز( ع ل ات الت ف ل

 )221( )2.1( )71( 85 778 حص  ال ساه  ل فل الفائ  )العجز(

 275 216 )78( ).5( )61( صاو  دخل الفترة

 .7شرك  بحسب نطاة البحث و  الصفح  رقم  27* 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

 الت ف ل الصح 

 %711.1 %1.1 %1.1 %1.1 %711.1 بيبا العرب  

 %711.1 %1.1 %1.1 %1.1 %711.1 عناي 

 %711.1 %1.1 %6.8 %75.8 %11.4 الصقر للت ف ل

 %711.1 %1.1 %..77 %77.1 %11.7 ف دغلف للت ف ل

 %711.1 %1.1 %77.7 %71.7 %17.1 التعاون  

 %711.1 %2.5 %77.6 %71.1 %61.7 سيل درت  تكاول

 %711.1 %71.7 %71.1 %76.2 %62.5 فتاليف إي  أي ج  العرب 

       ت ف ل ال ركبات

 %711.1 %1.1 %1.. %7.1. %1.1 أفان  للت ف ل

 %711.1 %..1 %2.4 %..86 %..8 تكاول الراجح 

 %711.1 %1.1 %2.8 %84.1 %77.5 سالف 

 %711.1 %1.1 %6.2 %82.7 %71.5 فالذ للت ف ل

 %711.1 %1.8 %1.1 %..81 %77.7 اكسا التعاون  

 %711.1 %1.1 %71.7 %15.2 %4.5 والء

 %711.1 %1.1 %72.4 %1..6 %71.6 االتحاد التجاري

 %711.1 %1.1 %8.7 %61.1 %74.8 بروج للت ف ل

 %711.1 %71.8 %71.6 %66.1 %..4 أل انز إس إف

 %711.1 %6.7 %78.1 %65.7 %1.1 اإلن اء طيك ي م

 %711.1 %1.1 %78.8 %64.1 %76.5 إتحاد الخل ج

 %711.1 %7.1 %24.4 %62.1 %1.1 العال   

 %711.1 %1.1 %7.. %67.1 %78.7 ووا للت ف ل

 %711.1 %1.1 %72.4 %56.8 %8..7 أس ج

 %711.1 %1.1 %76.8 %52.7 %71.1 األهل  

 %711.1 %5.8 %47.2 %..57 %1.1 اليطن  

      الت ف ل العام

 %711.1 %1.1 %11.4 %5.7 %71.4 ال تحدة للت ف ل

 %711.1 %1.1 %..51 %47.7 %1.1 ْتشب

      ح اي  وادخار

 %711.1 %711.1 %1.1 %1.1 %1.1 جزيرة تكاول

 %711.1 %711.1 %1.1 %1.1 %1.1 األهل  للتكاول

 %711.1 %82.7 %76.8 %1.1 %1.1 ساب للتكاول

      فتعدد القطاعات وأخرى

 %711.1 %1.1 %45.6 %47.1 %77.6 الخل ج   العاف 

 %711.1 %1.1 %45.7 %72.7 %27.1 سايكي

 %711.1 %1.1 %78.8 %72.2 %..41 الدرا العرب 

 %711.1 %1.1 %5..7 %26.7 %44.4 الت ف ل العرب  
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 المؤشرات المالية 

 المؤشرات المالية

 الشركة

 سعر اإلغالق
 (7102أغسطس  05)

 )ريال(

األسهم 

المصدرة 

 )مليون سهم(

األسهم الحرة 

 )مليون سهم(

صافي الدخل  

7106      

 )مليون ريال(

حقوق 

المساهمين 

 )مليون ريال(

القيمة 

السوقية 

 )مليون ريال(

العائد على 

 السهم 

 السعر للعائد )ريال(

السعر / القيمة 

 الدفترية

 4.2 77.65 1.71 77,287.5 7,642.8 1...8 66.17 775.1 7.16. التعاون  

75.7- 71.57 25.1 71.47 فتاليف إي  أي ج  العرب   77..1 174.1 -1.17  - 2.7 

 7.5 25.81 .1.1 ..82. ..285 71.5 71.51 25.1 78.77 جزيرة تكاول

748.7- 77.11 77.1 77.24 فالذ للت ف ل  .6.4 756.7 -77.24  - 7.1 

41.6- 26.51 711.1 77.17 ف دغلف للت ف ل  851.7 7,717.1 -1.47  - 7.4 

 2.7 71.28 7.22 175.7 ...77 76.5 1.11 71.1 26.76 أل انز إس إف

 7.2 4..72 7.21 411.1 716.7 24.7 71.51 75.1 18..7 سالف 

 7.4 8.17 2.72 7,774.4 465.1 7..77 21.18 41.1 78.77 والء

 7.8 6... 4.17 21.8. 7..27 4.7. 4..72 71.1 .46.8 الدرا العرب 

 7.5 78..8 1.21 77.5. 267.1 71.7 77.76 24.1 76.87 ساب للتكاول

 7.6 8.27 7.41 4.8.1 216.1 61.1 71.21 75.1 7...7 سايكي

 7.5 77.45 7.71 211.2 774.2 76.8 71.26 77.7 .75.7 ووا للت ف ل

 7.8 8.88 7.17 761.5 757.5 21.7 71.71 75.1 71.82 إتحاد الخل ج

 7.1 71.21 7.71 618.5 772.7 25.1 8.71 76.1 26.57 األهل  للتكاول

77.7- 75.71 76.1 77.27 األهل    712.5 787.7 -1.16  - 7.8 

 7.4 1..27 1.41 217.8 778.2 5.. 77.11 71.1 75.74 أس ج

 7.1 41.76 .1.2 ..471 748.5 71.4 71.26 76.5 75.11 الت ف ل العرب  

 7.8 71.58 7.88 546.7 218.4 57.6 78.25 71.5 86..7 االتحاد التجاري

 7.2 .1.5 2.57 668.5 571.7 88.7 71.51 75.1 76.14 الصقر للت ف ل

 7.1 6.71 7.24 1...6 472.2 774.8 27.18 1..4 74.78 ال تحدة للت ف ل

 1.8 .75.4 1.44 616.1 7..81 42.1 81..8 711.1 6.16 اإلعادة السعيدي 

 4.5 75.48 1.44 6..71,. 1..7,14 5.4.8 51.72 81.1 775.77 بيبا العرب  

 4.8 4..78 7.88 7,787.1 458.6 775.7 78.41 41.1 54.55 تكاول الراجح 

 7.1 71.62 4.47 411.1 724.2 44.7 5.51 71.1 41 ْتشب

 7.8 71.77 7.17 8..7. 577.1 45.1 .77.1 45.1 71.44 اكسا التعاون  

 7.8 74.47 7.77 251.1 7.4.7 74.2 72.11 71.1 71.5 الخل ج   العاف 

 7.5 8.44 4.17 2..84 247.1 711.6 2..75 75.1 1..22 بروج للت ف ل

 2.2 74.27 7.78 7,746.1 245.2 41.7 77.11 41.1 78.65 العال   

 7.8 8.81 7.77 468.8 754.5 ..57 71.82 75.1 78.15 سيل درت  تكاول

 2.7 72.71 7.47 622.8 711.7 48.7 8.51 71.1 .27.6 اليطن  

 7.8 27.14 1.15 274.4 771.7 71.5 ...71 74.1 72.71 أفان  للت ف ل

72.6- 74.15 71.1 78.17 عناي   764.5 261.7 -7.78  - 7.7 

8.6- 77.68 21.1 74.26 اإلن اء طيك ي م  7.7.7 121.8 -1.7.  - 7.5 

 7.9 03.23 7.09 40,537.0 04,314.6 7,506.2 624.01 0042.9 - قطاع التأمين



7171أغسطس  71  أبحاث القطاعات  |  

7102قطاع التأمين للربع األول   

albilad-capital.com 
71 

 مضاعفات الربحية والقيمة الدفترية 

. الشكل التال  يعكس فستييات التق  م لهذه الشركات بناء عل  ف اعف السعر للعائد* 7171شرك  فل شركات القطاا حققت أرباح خالل الربع األول فل العام  71

 وف اعف الق    الدوتري ** ك ا و  نهاي  الربع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * باستثناء الشركات ذات ف اعفات ربح   فت خ  .

 .7171أغسطس  75** حسب أسعار اإلغالة و  

 مضاعف السعر للعائد
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 التعاون  

 سيل درت  تكاول

 أل انز إس إف

 سالف 

 الدرا العرب 

 سايكي

 ووا للت ف ل

 إتحاد الخل ج

 األهل  للتكاول

 االتحاد التجاري

 ال تحدة للت ف ل

 بيبا العرب  

 تكاول الراجح 

 الصقر للت ف ل

ب  تش 

 الخل ج   العاف 

 بروج للت ف ل

 اليطن   العال   

 أفان  للت ف ل
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 جزيرة تكاول

 والء
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 اكسا التعاون  
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 تفاصيل أقساط التأمين

 تفاصيل أقساط التأمين

 معدل االحتفاظ    معدل المطالبات   
صافي المطالبات  المتكبدة   

 )فل ين ريال(

صافي األقساط  المكتسبة   

 )فل ين ريال(

صافي األقساط  المكتتبة   

 )فل ين ريال(

إجمالي األقساط  المكتتبة   

 )فل ين ريال(
  

Q0 7102 Q0 7106 Q0 7102 Q0 7106 النمو Q0 7102 Q0 7106 النمو Q0 7102 Q0 7106 النمو Q0 7102 Q0 7106 النمو Q0 7102 Q0 7106 الشركة 

 التعاون   7,117 .7,17  78.1% 7,587 7,816  78.1% 7,672 7,161  8.5% 7,768 7,418  77.7%  %..7.  %..7.  18.7%  81.1%

فتاليف إي  أي ج   55 712  %..81 47 88  777.7% .7 41  67.8% 77 28  16.7%  15.7%  84.8%  15.1%  87.6%
 العرب 

 جزيرة تكاول 77 72  %..6 2 7 )6%..7( 6 1  71.5% 7 7 )%..27(  72.6%  71.8%  76.1%  2%..

 فالذ للت ف ل 7,786 448 )67.2%( 176 477 )%..47( 241 712 )47.5%( 7.7 711 )27.6%(  67.7%  4.7%.  84.2%  8.6%.

 ف دغلف للت ف ل 7,724 184 )26.4%( 7,115 681 )26.7%( 811 676 )72.1%( 614 561 )%..75(  81.7%  81.1%  82.6%  7.7%.

 أل انز إس إف .75 211  %..88 771 752  776.7% 776 741  76.6% 87 777  21.7%  12.8%  84.4%  11.4%  16.2%

 والء 767 211  74.4% 711 741  %..72 724 7.7  47.1% 82 .71  27.4%  16.7%  87.5%  67.5%  51.4%

 الدرا العرب  711 741 )77.7%( 758 .74 )5.1%( 84 771  51.8% 61 .8  22.7%  58.6%  67.2%  7%..1  %...6

 ساب للتكاول 46 41  7.7% 21 28  1.8% 42 71 )26.5%( 2 4  75.7%  81.6%  6%..1  1.5%  %..74

 سايكي 247 215  5%.. 7.5 715  %..4 724 722 )7.1%( 714 1. )72.2%(  51.1%  54.6%  11.1%  68.1%

 ووا للت ف ل 711 722  76.6% 717 757 )71.1%( .71 775  6.1% 51 .8  7%..1  85.2%  65.2%  45.6%  11.7%

 إتحاد الخل ج 81 767  717.7% 22 7.  781.1% 72 42  86.8% 75 76  15.8%  %..41  56.6%  65.1%  67.7%

 األهل  للتكاول 776 778  7.5% 78 27  74.4% 78 71  77.6% 2 5  1%..5  74.7%  71.7%  71.7%  74.1%

 األهل   54 46 )74.5%( 48 47 )72.5%( 61 24 )42.2%( 51 77 )58.4%(  8%..8  1.8%.  82.1%  67.1%

 أس ج 741 87 )44.5%( 721 61 )48.5%( 711 .. )1.2%( 84 17 )74.1%(  88.5%  87.7%  18.6%  17.2%

 الت ف ل العرب   727 777 )75.7%( 87 16 )%..6( 1. .6 )78.6%( 68 47 )%...2(  67.1%  61.1%  11.7%  1%..5

 االتحاد التجاري 212 .77 )74.2%( 726 781 )71.6%( 715 785  5.2% 728 721 )7.1%(  %..11  87.8%  %..18  14.7%

 الصقر للت ف ل .6 2.  22.6% .5 87  28.1% 711 78 )86.7%( 86 78 )4%..1(  %..84  88.7%  42.1%  %..62

 ال تحدة للت ف ل 248 .71 )68.1%( 754 71 )86.1%( .78 58 )7%..6( 752 4 )1.7%.(  44.7%  78.1%  87.1%  1.6%

 بيبا العرب   7,446 7,752 )%..1( 7,424 7,726 )8.7%( 7,887 7,816 )1.2%( 7,614 .7,66  4.1%  5%...  2%...  85.7%  %..88

 تكاول الراجح  522 7,711  711.1% 517 7,116  774.8% 275 671  %..7. 717 547  4%...  4.1%.  1.7%.  82.4%  86.7%

 ْتشب 87 84  4.1% .4 48 )7.1%( 78 74 )74.7%( 71 . )48.1%(  61.5%  51.7%  4%..5  26.1%

 اكسا التعاون   457 177  61.1% 427 5.1  28.1% 752 218  77.8% 711 752  %..77  5.5%.  87.8%  %..87  %..87

 الخل ج   العاف  778 87 )21.5%( 67 41 )25.7%( 21 74 )24.6%( 72 74 )5%..2(  57.7%  48.8%  67.5%  51.8%

 بروج للت ف ل 776 711  41.7% 776 766  42.7% .. 715  6.4% 64 64  1.1%  7.7%.  4.7%.  65.2%  67.4%

 العال    .71 86 )71.8%( 67 .5 )5.1%( 67 22 )46.7%( 21 1 )16.1%(  56.5%  %..61  %..48  77.8%

 سيل درت  تكاول 8. 26 )62.2%( 88 27 )64.1%( 67 51 )78.5%( .7 77 )72.8%(  1.7%.  86.6%  41.2%  44.7%

 اليطن   771 766  77.7% .. 721  7%..2 64 17  77.6% 45 47 )1.1%(  %..44  57.6%  11.1%  58.5%

 أفان  للت ف ل 17 72 )61.6%( .4 . )87.6%( 81 78 )1%..1( 57 76 )68.1%(  %..68  7%..2  61.4%  1.1%.

 عناي  27 .4  58.7% .7 48  756.5% 77 21  754.8% 71 71  4.1%.  61.7%  1.6%.  86.7%  %..65

 اإلن اء طيك ي م 764 714 )26.1%( 65 17  71.8% 74 27  27.4% .7 78 )2.4%(  4%..2  1%..6  7%..1  58.7%

 القطاا 00,316 00,178 )7.5%( 9,080 9,454  3.1% 2,379 2,755 )0.1%( 5,689 5,800  7.0%  7.0%  85.2%  22.6%  81.0%
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 معدل االحتفاظ حسب أنشطة التأمين 

 معدل االحتفاظ حسب أنشطة التأمين 

 الشركة الصحي المركبات عام االجمالي

 التعاون   5%... 711.1% 5%..2 %..7.

 فتاليف إي  أي ج  العرب  1.5%. %..6. 74.5% 84.8%

 جزيرة تكاول - - - 71.8%

 فالذ للت ف ل 711.1% 711.1% 8.5% 4.7%.

 ف دغلف للت ف ل 711.1% 11.1% 72.7% 81.1%

 أل انز إس إف 48.8% 4%... 27.1% 84.4%

 سالف  8.2%. 8.4%. 72.8% 5.6%.

 والء 1.2%. 5%... 76.7% 87.5%

 الدرا العرب  711.1% 51.6% 8.8% 67.2%

 ساب للتكاول - - 75.8% 6%..1

 سايكي 2.7%. 8.6%. 4.8% 54.6%

 ووا للت ف ل 66.1% 12.5% 1.2% 65.2%

 إتحاد الخل ج 81.1% 6%..5 75.2% 56.6%

 األهل  للتكاول - - -- 71.7%

 األهل   7.4%. 8.5%. 14.2% 1.8%.

 أس ج 12.1% %..1. 25.7% 87.7%

 الت ف ل العرب   62.5% 1.7%. 77.6% 61.1%

 االتحاد التجاري 11.4% 6.4%. 77.2% 87.8%

 الصقر للت ف ل %..7. 6.7%. 71.2% 88.7%

 ال تحدة للت ف ل 52.7% 41.1% 7%.. 78.1%

 بيبا العرب   2%... - - 2%...

 تكاول الراجح  1%... 6%... 27.6% 1.7%.

 ْتشب - 1.1%. 71.6% 51.7%

 اكسا التعاون   717.7% 87.7% 68.4% 87.8%

 الخل ج   العاف  28.4% 7%..1 72.7% 48.8%

 بروج للت ف ل 5%... 2%... 24.1% 4.7%.

 العال    77.1.1% 6.8%. 78.7% %..61

 سيل درت  تكاول 1.5%. 5.6%. 6%..7 86.6%

 اليطن   - 7%..8 8.1% 57.6%

 أفان  للت ف ل 711.1% 4%..2 26.2% 7%..2

 عناي  1.6%. - - 1.6%.

 اإلن اء طيك ي م - 6.6%. 71.4% 1%..6

 القطاع 92.6% 28.6% 30.8% 81.0%
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 التعريفات

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 ر،سائه  إج ال  إيرادات شرك  الت ف ل وت ثل القسط الذي يدوع  "ال ؤفل ل " للشرك  فقابل فياوقتها عل  تعيي  ال ؤفل ل  عل األضرار أو الخ

 قد يكين هناك حساب فكرر ألقساط إعادة الت ف ل فل قبل شركات الت ف ل أو إعادة الت ف ل األخرى.

 صافي أقساط التأمين المكتتبة

م هطذا الطرقطم فطل يخطصطتقيم الشركات بإعادة ت ف ل جزء فل إج ال  أقساطها ال كتتب  لدى شركات "إعادة الت ف ل" فقابل تح لها فخاطر فحت ل  فل هذه اليثائق و

 إج ال  األقساط ال كتتب  ثم يخصم وائ  الخسارة و  اقساط ت ف ل ل تبق  "صاو  األقساط ال كتتب ".

 صافي أقساط التأمين المكتسبة

ك الفترة، ويتم حسابها تل هي الجزء فل اقساط الت ف ل الذى ي ثل الفترة ال نق    فل ع ر بيل ص  الت ف ل وتصبح فلكا لشرك  الت ف ل عل ال خاطر الت  تح لتها عل

 بخصم التغ ر و  أقساط الت ف ل غ ر ال كتسب  فل صاو  أقساط الت ف ل ال كتتب . 

 صافي المطالبات المدفوعة 

 وه  إج ال  التعيي ات الت  تم صروها "لل ؤفل لهم" خالل الفترة ال حاسب   بعد خصم حص  فع دي الت ف ل.

 صافي المطالبات المتكبدة 

 وه  صاو  ال طالبات ال دويع  ف اًوا إل ها ال طالبات الت  فازالت تحت التسيي  خالل الفترة ال حاسب  .

 نسبة االحتفاظ

ساط ال كتتب  فطل ألقوهي احتفاظ الشرك  الصاو  فل الخطر الياحد أو فج يع  فل األخطار قد تنتج فل حادث واحد بعد إسنادات إعادة الت ف ل. وهي نسب  صاو  ا

 إج ال  األقساط ال كتتب .

 نسبة المطالبات

 وه  نسب  صاو  ال طالبات ال تكبدة فل صاو  األقساط ال كتسب .
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 إخالء المسؤولية

ل   وفديريها وفيظف ها ال ل ابذلت شرك  البالد ال ال   أقص  جهد للت كد فل أن فحتيى ال عليفات ال ذكيرة و  هذا التقرير صح ح  ودق ق  وفع ذلك وإن شرك  البالد ا

 عل ذلك.ج  يقدفين أي ض انات أو تعهدات صراح  أو ض نًا بش ن فحتييات التقرير وال يتح لين بطريق  فباشرة أو غ ر فباشرة أي فسؤول   قانين   نات

ل األغراض دون ال ياوق  الخط   ف ال يجيز إعادة نسخ أو إعادة تيزيع أو إرسال هذا التقرير بطريق  فباشرة أو غ ر فباشرة ألي شخص آخر أو نشره كل ًا أو جزئ ًا ألي غرض 

 ال سبق  فل شرك  البالد ال ال   

 ك ا نلفت االنتباه ب ن هذه ال عليفات ال تشكل تيص   بشراء أو ب ع أوراة فال   أو التخاذ قرار استث اري.

 يعتبر أي إجراء استث اري يتخذه ال ستث ر بناًء عل  هذا التقرير سياًء كان كل ًا أو جزئ ًا هي فسؤول ت  الكافل  وحده.

ستشار استث اري فؤهل قبل   فل س الهدف فل هذا التقرير أن يستخدم أو يعتبر فشيرة أو خ اًرا أو أي إجراء آخر ي كل أن يتحقق فستقبال. لذلك وإننا ننصح بالرجيا إل

 االستث ار و  فثل هذه األدوات االستث اري .

 تحتفظ شرك  البالد ال ال   بج  ع الحقية ال رتبط  بهذا التقرير.

 18711–21تصريح ه ئ  السية ال ال   رقم 

 البالد المالية

 خدمة العمالء

 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكترون :

 888. – 712 – 77 – 66.+ اإلدارة العاف :

 1117 – 776 – 811 الهاتف ال جان :

 إدارة األصول

 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكترون :

 6781 – 7.1 – 77 – 66.+  هاتف:

 إدارة الحفظ

 custody@albilad-capital.com البريد االلكترون :

 .675 – 7.1 – 77 – 66.+  هاتف:
 

 إدارة األبحاث والمشورة

 capital.com-research@albilad البريد اإللكترون :

 6751 – 7.1 – 77 – 66.+  هاتف:

 www.albilad-capital.com ال يقع عل  الشبك :

  إدارة الوساطة

 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكترون :

 6721 – 7.1 – 77 – 66.+  هاتف:

 المصرفية االستثمارية

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

 6756 – 7.1 – 77 – 66.+  هاتف:


