
 6102قطاع التأمين في السوق السعودية للربع الثالث 

 6102ديسمبر  61

 

 قطاع التأمين

 

0  

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016

  افي المطالبا  المت ب    افي ا قسا  الم تسبة   مالي ا قسا  الم تتبة

 ملخص تنفيذي

  0.0تباطأ نمو قطاع التأمين بنهاية الربع الثالث من هذا العام وذلك  بتسجيله نمًوا بـ %

% لنفس الفتر  من العام السابق. ويـعـود ذلـك  60على أساس سنوي مقابل  نمو بـ 

%  وكذلـك تـرا ـع ا قسـا  6.2لترا ع  ا قسا   الم تتبة في التأمين الصحي بنسبة 

 %.2..0الم تتبة في التأمين العام بـنسبة  

  مـلـيـار  5.7مليار ريال )  62بلغ ا مالي أقسا  التأمين  الم تتبة في السوق السعودية

 دوالر( خالل فتر  التسعة أشهر ا ولى من العام.

  مـن   ـمـالـي ا قسـا  الـمـ ـتـتـبـة فـي السـوق  70مَثلت أقسا  التأمين الصحي %

 %..%  بينما تأمين الحماية واالدخار  .0% والتأمين العام ..وتأمين المركبا  

  فيما بلغ مع ل انفاق الـفـرد عـلـى الـتـأمـيـن 6107% في 6.0بلغ مع ل عمق التأمين  

دوالر  611ريـال ) 121 0دوالر أمـريـ ـي( مـقـارنـة بــ  16.ريـال ) 0.0 0بنهاية سبتمبر 

 أمري ي( لنفس الفتر  من العام السابق.

  65..2نقا  أساس ليصل  لى  01ارتفع مع ل االحتفاظ اإل مالي لقطاع التأمين  بـ %

بنهاية التسعة أشهر ا ولى من العام الجاري  بينما ترا ع مع ل المطالبا  في القطاع        

 %.7..52نقطة أساس ليصل  لى  616بـ 

  في  انب الربحية   شه   ا رباح الصافية لشـركـا  الـتـأمـيـن بـنـهـايـة الـتـسـعـة أشـهـر

مليون ريال قـيـاًسـا بـأربـاح  05771% لتصل  لى 017ا ولى من هذا العام ارتفاًعا بنحو 

 مليون ريال عن الفتر  المقابلة من العام السابق.  577ق رها 

  مـن 71يتسم قطاع التأمين ب ر ة عالية من التركز  حيث تستحوذ أربع شـركـا  عـلـى %

 حجم السوق  مما يشير  لى ضعف المنافسة بين شركا  التأمين.

 

 

يلخص هذا التقرير أداء قطاع التأمين في السوق السعودية للربع الثالث 

 . ويقيس المؤشرا  الخا ة بأداء شركا  التأمين.6102من عام 

 

 نطاق البحث

يشمل هذا التقرير  ميع شركا  التأمين المـ ر ـة فـي السـوق الـمـالـيـة 

 السعودية باستثناء:

الشركة السعودية إلعاد  التأمين التعاوني: الختالف نشاطـهـا عـن  .0

 باقي شركا  التأمين  كونها تعمل في  عاد  التأمين.

شركة وقاية للـتـأمـيـن و عـاد  الـتـأمـيـن الـتـ ـافـلـي: لـعـ م نشـرهـا  .6

 .6102قوائمها المالية للربع الثالث من عام 

 ..وبالتالي يصبح ع د شركا  التأمين المـشـمـولـة فـي نـطـاق الـبـحـث 

 شركة م ر ة في السوق المالية السعودية. 7.شركة من أ ل 

 

 

 

 

 المصادر:

 شركا  التأمين  مؤسسة النق  العربي السعودي )ساما(

شركة السوق المالية السعودية )ت اول(  مجلس الضمان الصحي 

 التعاوني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تركي ف عق

 م ير ا بحاث والمشور 

tfadaak@albilad-capital.com 
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 التطور الربعي ألهم مؤشرات قطاع التأمين مع معدالت النمو )مليون ريال(
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https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
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  نظر  عامة 

لـى قطـاع ب عنتج عن ترا ع أسعار النفط تباطؤ الع ي  من مؤشرا  االقتصاد ال لي مما أدى  لى تباطؤ النشا  االقتصادي المحلي  وانع س ذلك على الطل

ترا ـع  علـىالتأمين  حيث أدى ذلك  لى  تباطؤ قطاع ا عمال  وبالتالي ترا ـع نـشا  التـأمين العـام  كمـا انع ـس انخفـاي التو يـف علـى مـستوى االقتـصاد 

 .6117أعمال التأمين الصحي للمر  ا ولى منذ العام 

الناتـج   لـىوتعتبر مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي اإل مالي غـير النفطـي منخفـضة فقـ  بلـغ معـ ل عمـق التـأمين )معـ ل أقـسا  التـأمين الم تتبـة 

% فقـط للفـتر   .وبلغت نسبة   مالي أ ول قطاع التأمين  لى الناتج المحلي اإل مالي غـير النفطـي نحـو  6107% في 6.0المحلي اإل مالي غير النفطي( 

دوالر أمري ـي( لنفـس  611ريال ) 121 0دوالر أمري ي( مقارنة ب  16.ريال ) 0.0 0من  انب آخر  بلغ مع ل انفاق الفرد على التأمين* بنهاية سبتمبر نفسها. 

 الفتر  من العام السابق.

لـضمان س اتنظيميآ  تعتبر مؤسسة النق  العربي السعودي )ساما( هي الجهة المنِظمة للقطاع  باستثناء التأمين الصحي الذي تـشتر  فـي تنظيمـه مـع مجلـ

 زامالصحي التعاوني. و ن  ميع شركا  التأمين هي شركا  مسا ِهمة عامـة م ر ـة فـي سـوق ا سـهم  فيقـع علـى عـاتق هي ـة الـسوق الماليـة ضـمان الـت

شركة  تمارس هذه الشركا  على ا قـل نـشاطًا واحـ ًا  7. ميع تلك الشركا  بنظام السوق المالية. بلغ ع د شركا  التأمين المرخصة في السوق السعودية 

ي:               ة هــمــن أنــشطة التــأمين الرئيــسية الثــالث وهــي: التــأمين الــصحي والتــأمين العــام وتــأمين الحمايــة واالدخــار  يــشمل التــأمين العــام ســبع أنــشطة فرعيــ

 التأمين على المركبا   والبحري  والطيران  والطاقة  والهن سي  والتأمين على الحوادث والمس وليا   والتأمين على الممتل ا  والحريق.

ذا العـام ن هـحافظ التأمين الصحي على م انته باعتباره أكبر أنشطة التأمين في السوق السعودية  واستقر  حصته السوقية بنهاية التسعة أشـهر ا ولـى مـ

%. فيما  ـاء تـأمين الحمايـة واالدخـار 66..0%  ثم التأمين العام بنسبة 1....% من   مالي ا قسا  الم تتبة  يليه التأمين على المركبا  بنسبة .71.5عن  

 % من حجم السوق.6.27كأ غر قطاعا  التأمين في السوق السعودية وحاز على  

شـركة تقـ م خـ ما  تأميـن  00شركة تق م خ ما  التأمين العـام  و  62شركة تزاول نشا  التأمين الصحي  و  65على مستوى أنشطة التأمين الثالث  هنا  

وكيــل تــأمين  خبيريــن  10شــركة لوســاطة التــأمين و عــاد  التــأمين  22الحمايــة واالدخــار. كمــا يتــضمن قطــاع التــأمين عــ د آخــر مــن ا شــخا  االعتبــاريين هــم: 

  ستشاريي تأمين. 2أخصائيي تسوية مطالبا  تأمينية  باإلضافة لـ  .0من خبراء المعاينة وتق ير الخسائر   07 كتواريين  

على نمو بعض أنشطة التأمين  كما  ن بعض العوامـل قـ  تؤثـر علـى فـرع مـن ينع س ونظًرا لطبيعة قطاع التأمين  فإن سريان بعض القوانين وا نظمة ق  

 على القطاع بش ل كامل. أهم هذه العوامل هي:يؤثر أنشطة التأمين والبعض اآلخر ق  

  نسبة السعوديين منهم بح ود  مليون مؤمن له  50..06ما يزي  عن  6102الزامية التأمين: بلغ ع د المشمولين بالتأمين الصحي بنهاية الربع الثالث من

 مركز ومق م خ ما  رعاية  حية معتم  .            5122.شركة تأمين  حي تق م لهم الخ ما  الصحية من خالل شب ة تزي  عن  65%   وذلك عبر 1.

 يف.أسعار الفائ  : مع ارتفاع أسعار الفائ   على ال والر ا مري ي فإن منحنى العائ  على استثمارا  القطاع من المتوقع أن يرتفع بش ل طف 

 بينها  ما فر  النمو: نعتق  بأن ضعف المنافسة بين شركا  التأمين سيحفز المَشرع لتق يم حوافز لالن ماج ما بين الشركا  التي سيؤدي االن ماج في

  لى تحقيق ميزا  نسبية لها لزياد  المنافسة في السوق.

  

 بناء على آخر أربعة أرباع . *

الصحي

70% 

المركبا 

..% 

التأمين العام 

0.% 

الحماية واالدخار

.% 

 6102تسعة أشهر —الحصص السوقية ألنشطة التأمين
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 افي المطالبا   

 المت ب  
  

 افي ا قسا  

 الم تسبة
  

 افي ا قسا   

 الم تتبة
  

  مالي ا قسا  

   الم تتبة 

   مليون ريال   مليون ريال   مليون ريال   مليون ريال   مع ل االحتفاظ مع ل المطالبا  الحصة السوقية

9M 
2016 

9M 
2015 

9M 
2016 

9M 
2015 

9M 
2016 

9M 
 النمو 2015

9M 
2016 

9M 
 النمو 2015

9M 
2016 

9M 
 النمو 2015

9M 
2016 

9M 
 النمو 2015

9M 
2016 

9M 
 نشا  التأمين 2015

 الصحي 14,612 14,198 (2.8%) 14,078 13,786 (2.1%) 12,069 13,699 13.5% 9,410 10,574 12.4% 96.3% 97.1% 78.0% 77.2% 52.8% 50.7%

 المركبا  8,055 9,345 16.0% 7,454 8,077 8.4% 6,336 7,239 14.3% 5,470 5,934 8.5% 92.5% 86.4% 86.3% 82.0% 29.1% 33.4%

 التأمين العام* 4,292 3,700 (13.8%) 891 822 (7.8%) 788 837 6.3% 270 245 (9.2%) 20.8% 22.2% 34.3% 29.3% 15.5% 13.2%

 الحماية واالدخار 719 742 3.3% 364 366 0.7% 315 357 13.2% 138 145 4.5%     43.9% 40.5% 2.6% 2.7%

 اإلجمالي 27,678 27,985 1.1% 22,787 23,051 1.2% 19,507 22,132 13.5% 15,288 16,897 10.5% 83.2% 83.3% 78.4% 76.3% 100.0% 100.0%

 نظر  على أداء قطاع التأمين
% على أساس سنوي خالل فتر  التسعة أشهر ا ولى من هذا العام مقابل  0.0تباطأ نمو قطاع التأمين للربع الثاني على التوالي وذلك بتسجيله نمًوا بـ 

% وكذلك ترا ع أقسا  التأمين العام*                6.2% لنفس الفتر  من العام السابق. ويعود ذلك  لترا ع أقسا  التأمين الصحي الم تتبة بنسبة 60نمو بـ 

 % على التوالي....% و 02%  وذلك بالرغم من نمو أقسا  كل من التأمين على المركبا  وتأمين الحماية واالدخار بـ 2..0بـ 

   مالي ا قسا  الم تتبة

مليار  65.5مليار دوالر أمري ي( مقارنة بـ  2..5مليار ريال ) 62  بلغ   مالي ا قسا  الم تتبة في  ميع فروع التأمين 6102بنهاية التسعة أشهر ا ولى من 

مليار دوالر(  كما انخفضت أيًضا  52..مليار ريال ) .0مليار دوالر أمري ي( للفتر  المماثلة من العام الماضي. حيث بلغت أقسا  التأمين الصحي  2..5ريال )

مليار دوالر(   1..6مليار ريال ) 1مليار دوالر (. فيما ارتفعت أقسا  التأمين على المركبا  بش ل ملحوظ  لى  1.12مليار ريال ) 5..أقسا  التأمين العام  لى 

 د ض عوأتى هذا النمو في أقسا  المركبا  بسبب رفع الشركا   سعار وثائق التأمين بش ل أساسي وليس بسبب زياد  ع د وثائق التأمين  حيث انخف

% بنهاية النصف ا ول مقارنة بنفس الفتر  المقابلة من العام السابق. أما تأمين الحماية واالدخار  فق  ارتفعت أقساطه 1وثائق تأمين المركبا  بنسبة 

 مليون دوالر( للفتر  المقابلة من العام الماضي. 016مليون ريال ) 501مليون دوالر( مقارنة بـ  012مليون ريال ) 5.6بش ل طفيف لتصل 

  افي ا قسا  الم تتبة

مليار دوالر( بنهاية  .2.0مليار ريال ) 0..6% عن الفتر  المقابلة من العام السابق  لتصل  لى 0.6سجل  افي أقسا  التأمين الم تتب بها ارتفاًعا بنحو 

االدخار بارتفاع ة والتسعة أشهر من هذا العام.  اء هذا االرتفاع ب فع من نمو  افي أقسا  التأمين الم تتبة في فرعي التأمين على المركبا  وتأمين الحماي

% و 6.0% على التوالي على أساس سنوي  بينما ترا ع كل من  افي أقسا  التأمين الم تتب بها للتأمين الصحي والتأمين العام بواقع 1.5% و..2ق ره 

 % على التوالي على أساس سنوي.5.2

  افي ا قسا  الم تسبة

مليار دوالر(  أما على مستوى فروع  7.11مليار ريال ) 66.0% عن الفتر  المقابلة من العام السابق لتبلغ 7..0نَمت  افي ا قسا  الم تسبة للقطاع بـنسبة 

مليار دوالر(  وارتفع للتأمين  27..مليار ريال ) 5..0% على أساس سنوي ليصل  لى 7..0التأمين  فق  ارتفع  افي ا قسا  الم تسبة للتأمين الصحي بـ 

 .66مليون ريال ) 2.5% ليبلغ 2مليار دوالر(  وارتفع أيًضا للتأمين العام بنسبة  0.1مليار ريال ) 5.6% على أساس سنوي ليبلغ ...0على المركبا  بـنحو 

 مليون دوالر(. 17مليون ريال ) 75.% لتبلغ .0مليون دوالر(  فيما بلغت نسبة نمو  افي ا قسا  الم تسبة لتأمين الحماية واالدخار 

 

 

 

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

 * باستثناء التأمين على المركبا .

9,410

5,470

270 138
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 الحماية واإلدخار التأمين العام المركبا  الصحي

9M 2015 9M 2016
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 الحماية واإلدخار التأمين العام المركبا  الصحي

9M 2015 9M 2016
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 نظر  على أداء قطاع التأمين )تتمة(

  افي المطالبا  المت ب  

مليار دوالر(  12..مليار ريال ) ..07مليار دوالر( مقارنة بـ  70..مليار ريال ) 02.1% لتصل  لى 01.7ارتفع نمو المطالبا  المت ب   على شركا  التأمين بـواقع 

% على التوالي من  افي المطالبا  المت ب  .      7.% و.2لنفس الفتر  من العام السابق. و بلغت مطالبا  كل من التأمين الصحي وتأمين المركبا  

% عن الفتر  المماثلة من العام السابق  بينما ارتفع ..06مليار دوالر( بارتفاع  6.2مليار ريال ) 01.7حيث بلغ  افي المطالبا  المت ب   على التأمين الصحي 

مليار دوالر(. في الوقت نفسه  انخفض  0.7مليار ريال ) 7.1% على أساس سنوي لتبلغ 2.7 افي المطالبا  المت ب   على التأمين على المركبا  بنحو 

مليون ريال                     651مليون دوالر( مقابل  27مليون ريال ) 6.7% على أساس سنوي لتبلغ 1.6 افي المطالبا  المت ب   على التأمين العام بنسبة 

 مليون دوالر( للفتر  نفسها من العام السابق. 56)

 مع ل االحتفاظ 

% عن الفتر  المماثلة من العام السابق. وسـاهـم بـذلـك 05..2% مقابل 65..2نقطة أساس ليصل  لى  01ارتفع مع ل االحتفاظ اإل مالي لقطاع التأمين  بـ 

نـقـطـة أسـاس  200ارتفاع مع ل االحتفاظ للتأمين الصحي وللتأمين العام  على الرغم من الترا ع الملحوظ في مع ل االحتفاظ للتأمين على المركبـا  بـنـحـو 

% من   مالي أقسا  التأمين الم تتب بها. فـي حـيـن  بـلـغ مـعـ ل االحـتـفـاظ لـلـتـأمـيـن ....حيث استحوذ تأمين المركبا  على نسبة  —% ..22ليصل  لى 

 %.66.6نقطة أساس ليصبح  0.7%  وارتفع مع ل االحتفاظ للتأمين العام بنحو 15.0الصحي 

 مع ل المطالبا 

% بنـهـايـة 5..52% مقابل 7..52نقطة أساس ليصل  لى  616خالل فتر  التسعة أشهر ا ولى من العام الجاري  ترا ع مع ل المطالبا  في قطاع التأمين بـ 

% لـلـفـتـر  71..0% مقارنة بـ 13.95نقطة أساس لتصل  لى  .2التسعة أشهر المقابلة من العام السابق. وعلى الجانب ا خر انخفضت نسبة المصروفا  بـ 

% بـنـهـايـة الـتـسـعـة أشـهـر مـن الـعـام ..11المقابلة من العام السابق. وأدى ترا ع نسبة المطالبا  والمصروفا    لى انخفاي النسبة المجمعة لتصل  لى 

ا قسـا  مـو الحالي  مما يعنى أن ربحية القطاع تحسنت من عمليا  التأمين التشغيلية. أح  ا سباب الرئيسة لذلك هو ترا ـع مـعـ ل الـمـطـالـبـا  نـتـيـجـة لـنـ

 الم تسبة بوتير  أسرع من نمو  افي المطالبا  المت ب  .

 معدل االحتفاظ حسب أنشطة التأمين  معدل المطالبات حسب أنشطة التأمين 

96.3%
92.5%

20.8%

97.1%

86.4%

22.2%

 التأمين العام المركبا  الصحي

9M 2015 9M 2016

78.0%

86.3%

34.3%

43.9%

77.2%
82.0%

29.3%

40.5%

 الحماية واإلدخار التأمين العام المركبا  الصحي

9M 2015 9M 2016
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 نظر  على ربحية قطاع التأمين
مليون ريال قياًسا بأرباح قـ رهـا  05771% لتصل  لى 017شه   ا رباح الصافية لشركا  التأمين بنهاية التسعة أشهر ا ولى من هذا العام ارتفاًعا كبيًرا بنحو 

نقـطـة أسـاس عـن الـفـتـر  الـمـمـاثـلـة مـن الـعـام  12% بزياد  0..مليون ريال عن الفتر  المقابلة من العام السابق. وبلغت نسبة العائ  على المو ودا   577

 % عن نفس الفتر  من العام السابق.1.2% على أساس سنوي مقارنة بـ ...0نقطة أساس ليبلغ  21.الماضي  كما قفز العائ  على حقوق المل ية بنحو 

شركة سَجلت عوائ  سلـبـيـة عـلـى رأس  00شركة عائً ا  يجابًيا على رأس المال بحسب أرباح آخر أربعة أرباع منتهية بالربع الثالث من هذا العام مقابل  66وحَققت 

لعشرون شركة  مما يشيـر  لـى أن أكـثـر مـن  0  في حين كان أقل من 0بلغ مع ل حقوق المل ية  لى رأس المال لثالثة عشر شركة  أعلى من المال. مع ذلك  

 ثلثي شركا  القطاع ق  استنزفت  زًءا من رأس مالها.

(6102العائد على رأس المال )آخر أربعة أرباع منتهية بالربع الثالث  (6102حقوق الملكية إلى رأس المال )تسعة أشهر    

103.4%

79.9%

62.5%

26.6%

25.1%

23.9%

18.5%

18.1%

15.2%

14.7%

10.4%

9.1%

8.7%

6.5%

6.3%

6.2%

5.8%

5.6%

4.4%

2.9%

2.4%

1.3%

(0.8%)

(1.2%)

(1.5%)

(2.7%)

(4.3%)

(5.0%)

(8.0%)

(8.6%)

(9.0%)

(13.3%)

(48.7%)

 بوبا العربية

 الصقر للتأمين

 التعاونية

 ال رع العربي

شب  ت 

 والء

 بروج للتأمين

 ساي و

 ت افل الرا حي

 ا هلي للت افل

 أليانز  س  ف

 االتحاد التجاري

 العالمية

 سولي رتي ت افل

  زير  ت افل

 اكسا التعاونية

 أسيج

  تحاد الخليج

 أمانة للتأمين

 سالمة

 التأمين العربية

 الوطنية

 سن 

 المتح   للتأمين

 ساب للت افل

 وفا للتأمين

 الخليجية العامة

 اإلنماء طوكيو م

 عناية

 مي غلف للتأمين

 متاليف  يه أي  ي العربي

 ا هلية

 مالذ للتأمين

2.73x

2.40x

2.20x

2.15x

1.54x

1.23x

1.13x

1.10x

1.09x

1.08x

1.06x

1.06x

1.03x

0.99x

0.98x

0.95x

0.93x

0.90x

0.83x

0.82x

0.77x

0.73x

0.70x

0.65x

0.63x

0.61x

0.56x

0.44x

0.39x

0.37x

0.37x

0.31x

0.13x

 التعاونية

 بوبا العربية

 الصقر للتأمين

شب  ت 

 ال رع العربي

 ا هلي للت افل

 ساي و

 أليانز  س  ف

 اكسا التعاونية

 بروج للتأمين

  زير  ت افل

 ساب للت افل

 االتحاد التجاري

 ت افل الرا حي

 والء

 مي غلف للتأمين

 الخليجية العامة

 التأمين العربية

 الوطنية

 العالمية

 المتح   للتأمين

 سالمة

 متاليف  يه أي  ي العربي

 اإلنماء طوكيو م

 أسيج

  تحاد الخليج

 وفا للتأمين

 عناية

 سولي رتي ت افل

 مالذ للتأمين

 أمانة للتأمين

 ا هلية

 سن 
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 نظر  على الميزانية العمومية

 مو ودا  عمليا  التأمين

% 5..ارتفعت قيمة   مالي مو ودا  عمليا  التأمـيـن بـنـهـايـة سـبـتـمـبـر بـنـسـبـة 

مقارنة بالفتر  المماثلة من العام السابق  م فوعة بصـفـة أسـاسـيـة نـتـيـجـة الـنـمـو 

الملحوظ في بن ي االستثمارا  والنق ية وشبة النق ية. حيث بلغت االسـتـثـمـارا  

% على أساس سنوي  فيما ارتفع بـنـ  5.2مليار ريال بزياد   ..01المجمعة للقطاع 

مـلـيـار ريـال.  5.5% على أساس سنـوي لـيـبـلـغ ..07النق ية وشبة النق ية بنسبة 

% مـن   ـمـالـي ..واستحوذ  االستثمارا  والنق ية وشبة النق ية مجتمعة على 

. فـي حـيـن 6107% بـنـهـايـة سـبـتـمـبـر 6.مو ودا  عمليا  التأمين مقارنة بنحـو 

% عـلـى 00انخفضت حصة معي ي التأمين من المطالبا  تحت الـتـسـويـة بـنـسـبـة 

 % من مو ودا  عمليا  التأمين..0أساس سنوي  والتي تش ل 

 مو ودا  المساهمين

% عـن الـفـتـر  الـمـمـاثـلـة مـن الـعـام 00.5ارتفعت مو ودا  المساهمين بنـسـبـة 

على الرغم من االنخفاي ال بير في قيمة ما يحتفـظ بـه الـمـسـاهـمـون   —السابق 

ليصل   مالي  مو ـودا    —% على أساس سنوي 01في شركا  التأمين بنسبة 

مـلـيـار ريـال  ...0مقارنـة بــ  6102مليار ريال بنهاية سبتمبر  1..0المساهمين  لى 

% عـلـى ..1.. وارتفعت استثمارا  المـسـاهـمـيـن بـنـحـو 6107في نهاية سبتمبر 

 % من   مالي مو ودا  المساهمين.75أساس سنوي والتي تمثل 

 المطلوبا 

مليار ريال بنهـايـة الـتـسـعـة أشـهـر مـن الـعـام الـحـالـي. وبـلـغ   ـمـالـي  1..7% على أساس سنوي ليبلغ 7.2ارتفع مجموع المطلوبا  المجمعة* للقطاع بنحو 

% من   مالي المطلوبا  . كما ارتفعت حقوق المـلـ ـيـة 56.2% عن نفس الفتر  من العام السابق   لتشِ ل  5..مليار ريال بزياد   1.المطلوبا  للمؤمن لهم 

% من   مالي المطلوبا  وحقوق المل ية. أَما االحتياطيا  الفنية للقطاع فق  ارتفعت بش ل طفـيـف 2..6% على أساس سنوي  وأ بحت تمِثل  06.1بنحو 

 % من مجموع مطلوبا  عمليا  التأمين .2..5مليار ريال وتمِثل  61.1% لتصل الى 0يبلغ 

 

 النمو 9M 2015 9M 2016 أهم المؤشرا 

 %3.7 %13.3 %9.6 العائ  على حقوق المل ية

 %1.0 %3.1 %2.1 العائ  على المو ودا 

 (%6.8) %238.3 %245.2 مع ل أقسا  التأمين الم تسبة  لى حقوق المل ية

 %1.5 %23.8 %22.3 مع ل حقوق المل ية  لى   مالي المو ودا 

  %4.5  %14.3  %9.5 العائ  على رأس المال

 6102تسعة أشهر  -توزيع الميزانية العمومية 

50%

36%

14%

 المو ودا 

 المطلوبا 

 حقوق المساهمين

 * مجموع المطلوبا  والفائض ومطلوبا  وحقوق المساهمين.
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 مؤشرا  الربحية
 

   العائ  على العائ  العائ    مالي ا قسا  حقوق المل ية حقوق المل ية

 حقوق المل ية على ا  ول على رأس المال  لى حقوق المل ية  لى   مالي ا  ول  لى رأس المال
  

9M 2016 9M 2015 9M 2016 9M 2015 9M 2016 9M 2015 9M 2016 9M 2015 9M 2016 9M 2015 9M 2016 9M 2015 الشركة 

2.7x 2.3x 23.7% 20.3% 314.6% 310.0% 62.5% 65.8% 5.5% 6.2% 25.1% 30.7% التعاونية 

0.7x 0.6x 34.4% 18.0% 106.7% 102.1% (9.0%) (18.2%) (3.8%) (9.3%) (13.9%) (28.3%) متاليف  يه أي  ي العربي 

1.1x 1.0x 69.5% 80.5% 21.4% 17.8% 6.3% 3.5% 4.5% 2.9% 6.0% 3.4% زير  ت افل  

0.4x 0.9x 4.6% 13.7% 1192.3% 758.5% (48.7%) 1.9% (6.5%) 0.3% (75.3%) 2.1% مالذ للتأمين 

0.9x 1.0x 18.2% 17.5% 324.0% 392.9% (8.6%) (7.9%) (1.5%) (1.3%) (8.7%) (7.2%) مي غلف للتأمين 

1.1x 1.0x 10.9% 11.3% 387.7% 436.5% 10.4% 11.3% 1.1% 1.4% 10.0% 12.2% أليانز  س  ف 

0.7x 0.7x 27.8% 34.9% 277.2% 361.1% 2.9% 1.6% 1.3% 0.7% 4.1% 2.6% سالمة 

1.0x 0.8x 26.3% 25.5% 247.7% 278.7% 23.9% (28.7%) 7.0% (7.7%) 26.9% (33.0%) والء 

1.5x 1.3x 28.5% 29.3% 237.1% 217.0% 26.6% 8.4% 5.4% 2.1% 18.9% 6.8% ال رع العربي 

1.1x 1.1x 42.8% 42.0% 59.0% 63.0% (1.5%) 4.0% (0.6%) 1.5% (1.4%) 3.8% ساب للت افل 

0.1x 0.2x 23.9% 22.3% (1.3%) 7.2% (0.8%) (3.0%) (1.3%) (2.7%) (5.7%) (15.7%)  سن 

1.1x 1.0x 21.0% 17.9% 304.2% 611.7% 18.1% 14.1% 3.4% 2.1% 17.4% 16.2% ساي و 

0.6x 0.6x 16.1% 22.2% 520.7% 586.6% (2.7%) (4.1%) (0.9%) (1.6%) (4.8%) (8.4%) وفا للتأمين 

0.6x 0.5x 27.4% 22.1% 180.3% 192.8% 5.6% 1.1% 2.4% 0.4% 9.8% 2.1% تحاد الخليج  

1.2x 1.1x 16.5% 16.5% 182.8% 212.4% 14.7% 20.4% 2.0% 3.2% 12.4% 19.6% ا هلي للت افل 

0.3x 0.4x 22.2% 27.6% 139.3% 160.6% (13.3%) (17.9%) (9.0%) (11.6%) (36.0%) (33.4%) ا هلية 

0.6x 0.6x 21.2% 21.7% 440.0% 495.8% 5.8% 6.1% 2.0% 2.8% 9.5% 10.8% أسيج 

0.9x 0.6x 26.1% 17.3% 180.1% 469.0% 2.4% (2.1%) 0.7% (0.5%) 3.3% (4.5%) التأمين العربية 

1.0x 0.9x 16.9% 18.0% 355.1% 346.4% 9.1% 6.6% 1.6% 1.3% 9.3% 7.1% االتحاد التجاري 

2.2x 1.4x 43.7% 32.3% 88.0% 192.7% 79.9% 15.4% 17.1% 4.0% 44.4% 11.3% الصقر للتأمين 

0.8x 0.8x 19.8% 21.5% 268.1% 401.6% (1.2%) (13.5%) (0.3%) (3.3%) (1.6%) (16.6%) المتح   للتأمين 

2.4x 3.7x 25.0% 22.2% 469.6% 595.8% 103.4% 133.3% 8.7% 9.2% 36.6% 45.1% بوبا العربية 

1.0x 0.8x 16.4% 18.8% 502.7% 549.5% 15.2% 10.2% 2.9% 2.1% 16.6% 13.9% ت افل الرا حي 

2.1x 1.9x 37.6% 27.9% 114.7% 146.8% 25.1% 12.9% 4.0% 2.0% 12.4% 7.0% شب  ت 

1.1x 1.0x 28.2% 27.7% 245.8% 376.7% 6.2% 5.8% 1.6% 1.4% 5.8% 5.6% اكسا التعاونية 

0.9x 1.0x 35.5% 30.4% 143.7% 181.8% (4.3%) 2.4% (1.5%) 0.7% (4.5%) 2.5% الخليجية العامة 

1.1x 0.9x 28.8% 30.0% 186.8% 246.4% 18.5% 14.2% 5.5% 4.4% 18.7% 17.5% بروج للتأمين 

0.8x 0.7x 41.1% 24.8% 100.6% 214.8% 8.7% 7.0% 3.5% 1.9% 11.2% 11.1% العالمية 

0.4x 0.3x 36.1% 27.8% 127.5% 113.5% 6.5% (17.7%) 5.6% (15.3%) 17.7% (38.9%) سولي رتي ت افل 

0.8x 0.7x 20.3% 9.9% 431.9% 809.8% 1.3% 11.5% 0.3% 1.7% 1.7% 17.8% الوطنية 

0.4x 0.3x 20.4% 15.7% 209.8% 339.1% 4.4% (3.5%) 2.3% (1.6%) 12.6% (10.3%) أمانة للتأمين 

0.4x 0.5x 53.1% 65.2% 51.0% 27.8% (8.0%) (15.0%) (9.8%) (18.3%) (16.6%) (25.1%) عناية 

0.6x 0.7x 36.9% 57.4% 111.1% 86.6% (5.0%) (10.4%) (3.4%) (8.8%) (7.4%) (16.3%) اإلنماء طوكيو م 
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 هي ل السوق
يتسم قطاع التأمين في السوق السعودية ب ر ة عالية من التركز  حيث تستحوذ فقط أربـع 

% من حصة سوق التأمين  وهي شركا  بوبا الـعـربـيـة 71شركة على  ..شركا  من أ ل 

% 02.0% و7..6والتعاونية ومي غلف للتأمين ومالذ للتأمين بحصص تـبـلـغ لـ ـل مـنـهـم 

 % على التوالي وذلك بنهاية التسعة أشهر ا ولى من العام الجاري.5% و..1و

نقطة أساس لـوولـى  012وارتفعت الحصة السوقية لشركتي بوبا العربية والتعاونية بنحو 

نقطة أساس.  .61نقطة أساس  للثانية  بينما انخفضت الحصة السوقية لمي غلف بـ  25و

% من  السوق   تـراوحـت حصـصـهـم .6في المقابل  تستحوذ ثمان شركا  مجتمعة على 

شركة بلغـت حصـة كـل مـنـهـم أقـل مـن  60% من حجم السوق. بينما ..7% و 6.0ما بين 

 % من حجم السوق.05% حصلوا مجتمعين على 6

ال ر ة العالية من التركز في السوق تشير  لى ضـعـف الـمـنـافسـة بـيـن شـركـا  الـتـأمـيـن  

ونعتق  أن ذلك سيحفز المَشرع لتق يم حوافز لالنـ مـاج مـا بـيـن الشـركـا  الـتـي سـيـؤدي 

 االن ماج في ما بينها  لى تحقيق ميزا  نسبية لها.

 6102تسعة أشهر  -تركز الحصص السوقية لشركات التأمين 

 النمو 9M 2015 9M 2016 قطاع التأمين )مليون ريال(

 %1.1 27,985 27,678   مالي ا قسا  الم تتبة

 %1.2 23,051 22,787  افي ا قسا  الم تتبة

 %13.5 22,132 19,507  افي ا قسا  الم تسبة

 %10.5 16,897 15,288  افي المطالبا  المت ب  

 %0.1 %83.3 %83.2 نسبة االحتفاظ

 (%2.0) %76.3 %78.4 نسبة المطالبا 

شركا  .

71% 

شركا  2

6.% 

شركة 60

05% 

 الحصص السوقية لشركا  قطاع التأمين        

   الشركا  9M 2016 1M 2015 التغير

6.1%  6..7%  66.7%  0 بوبا العربية 

1.1%  02.0%  05..%  6 التعاونية 

(6.1)%  1..%  06..%  . مي غلف للتأمين 

0.2%  5.1%  7.7%  . مالذ للتأمين 

0.5%  7..%  ..2%  7 ت افل الرا حي 

1.0%  ..5%  ..2%  2 اكسا التعاونية 

1..%  6.1%  6.7%  5 االتحاد التجاري 

1..%  6.5%  6..%  2 والء 

(1..)%  6..%  6.2%  1 ساي و 

(1.1)%  6..%  ...%  01 المتح   للتأمين 

(1.1)%  6.6%  6.6%  00 أليانز  س  ف 

1.7%  6.0%  0.5%  06 ال رع العربي 

1..%  0.2%  0..%  .0 وفا للتأمين 

(1.1)%  0.2%  0.2%  .0 الوطنية 

(1.0)%  0.7%  0.2%  07 أسيج 

1..%  0.7%  0.0%  02 سالمة 

1.1%  0.6%  0.6%  05 بروج للتأمين 

(1.2)%  0.6%  6.1%  02 التأمين العربية 

(1.1)%  0.0%  0.0%  01 ا هلي للت افل 

1..%  0.1%  1.2%  61 اإلنماء طوكيو م 

(1..)%  1.2%  0.0%  60 العالمية 

(1..)%  1.2%  0.0%  66 الخليجية العامة 

(1.6)%  1.5%  1.1%  .6 سولي رتي ت افل 

1.1%  1.2%  1.2%  .6  تحاد الخليج 

(1.0)%  1.2%  1.2% شب   67 ت 

1.0%  1.7%  1..%  62 متاليف  يه أي  ي العربي 

(1..)%  1.7%  1.2%  65 ا هلية 

(1.1)%  1.7%  1.7%  62 ساب للت افل 

(1.5)%  1.7%  0.6%  61 أمانة للتأمين 

(0.5)%  1.7%  6.6%  1. الصقر للتأمين 

1.0%  1..%  1.6%  0. عناية 

1.1%  1.6%  1.6%  6.  زير  ت افل 

(1.1)%  1.1%  1.1%  .. سن  
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 قطاع التأمين

 

1  

 هي ل السوق

 التأمين الصحي

يستحوذ قطاع التأمين الصحي  على النصيب ا كبر من سوق التأمين في الممل ة العربيـة 

% من الحصة السوقية لقطاعا  التأمين. يأتـي ذلـك  بـعـ  أن 70السعودية وذلك بنسبة 

سجل قطاع التأمين الصحي انخفاًضا في   مالي أقسا  التأمين الم تتبـة خـالل الـتـسـعـة 

%  مقارنة بالفتر  المقابلة  من العام السابق. كما انخفض 6.2أشهر  من هذا العام بنسبة 

مـلـيـار ريـال  51..0% لـيـصـل  لـى 6.0 افي ا قسا  الم تتبة للتأمين الصحي بنسـبـة 

مليار ريال عن الفتر  نفسها من العام الماضي. بينما ارتفع  ـافـي ا قسـا   0..0مقابل 

 مليار ريال. 51..0% ليصل  لى 7..0الم تسبة للتأمين الصحي بنحو 

في الوقت نفسه   اء  قـطـاع الـتـأمـيـن الصـحـي كـأكـثـر الـقـطـاعـا  ارتـفـاًعـا فـي  ـافـي 

%  لتصل  افي المطالبا  المت ـبـ    لـى ..06المطالبا  المت ب    حيث ارتفعت بنسبة 

 مليار ريال عن الفتر  نفسها من العام السابق. ..1مليار ريال مقابل  01.7

نـقـطـة  57ضمن التأمين الصحي  ارتفع مع ل االحتفاظ خالل التسعة أشهر ا ولى بنـحـو 

%. في حين انخفض مـعـ ل 15.0أساس عن الفتر  المماثلة من العام السابق  ليصل  لى 

% عن نفس الـفـتـر  مـن الـعـام 52% مقابل 55.6نقطة أساس  ليبلغ  51المطالبا  بنحو 

السابق. ويعود ذلك لنمـو  ـافـي ا قسـا  الـمـ ـتـسـبـة بـوتـيـر أسـرع مـن نـمـو  ـافـي 

 المطالبا  المت ب  .

% مـن 26استحوذ  ثالث شركا  مجتمعة خالل التسعة أشهر ا ولى من هذا العام على 

% مـن حـجـم السـوق  1الحصة السوقية للتأمين الصحي  بينما حاز  ست شـركـا  عـلـى 

 % ل ل شركة.0% المتبقية بحصص تبلغ أقل من 1شركة تقاسمت الـ  05و

أكبر تغير في الحصص السوقية للتأمين الصحي خالل الفتر  كان ارتفاع حصة بوبا الـعـربـيـة 

 نقطة أساس. 25.نقطة أساس وانخفاي حصة مي غلف بنحو  .72بنحو 

 النمو 9M 2015 9M 2016 التأمين الصحي )مليون ريال(

 (%2.8) 14,198 14,612   مالي ا قسا  الم تتبة

 (%2.1) 13,786 14,078  افي ا قسا  الم تتبة

 %13.5 13,699 12,069  افي ا قسا  الم تسبة

 %12.4 10,574 9,410  افي المطالبا  المت ب  

 %0.8 %97.1 %96.3 نسبة االحتفاظ

 (%0.8) %77.2 %78.0 نسبة المطالبا 

  -تركز الحصص السوقية لشركات التأمين في نشاط التأمين الصحي 
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شركا  .

26% 

شركا  2

1% 

شركة 05

1% 

 الحصص السوقية لشركا  التأمين لقطاع التأمين الصحي        

   الشركا  9M 2016 9M 2015 التغير

 1 بوبا العربية 42.6% 48.3% 5.6%

 2 التعاونية 19.7% 21.0% 1.2%

 3 مي غلف للتأمين 16.7% 13.0% (3.7%)

 4 اكسا التعاونية 2.1% 1.9% (0.1%)

 5 ساي و 2.2% 1.9% (0.3%)

 6 ال رع العربي 1.2% 1.6% 0.3%

 7 االتحاد التجاري 0.3% 1.6% 1.3%

 8 ت افل الرا حي 1.2% 1.1% (0.1%)

 9 أسيج 1.0% 1.1% 0.0%

 10 والء 0.3% 0.9% 0.6%

 11 سولي رتي ت افل 0.7% 0.9% 0.2%

 12 التأمين العربية 1.5% 0.8% (0.6%)

 13 بروج للتأمين 0.4% 0.8% 0.4%

 14 عناية 0.4% 0.6% 0.2%

 15 متاليف  يه أي  ي العربي 0.4% 0.6% 0.2%

 16 أليانز  س  ف 0.6% 0.6% (0.0%)

 17 أمانة للتأمين 1.9% 0.6% (1.3%)

 18 وفا للتأمين 0.8% 0.5% (0.3%)

 19 مالذ للتأمين 0.5% 0.5% (0.0%)

 20 ا هلية 0.4% 0.4% (0.1%)

 21 الصقر للتأمين 3.5% 0.4% (3.1%)

 22 المتح   للتأمين 0.7% 0.3% (0.3%)

 23  تحاد الخليج 0.2% 0.3% 0.1%

 24 الخليجية العامة 0.4% 0.2% (0.2%)

 25 سالمة 0.2% 0.2% (0.0%)

 26 اإلنماء طوكيو م 0.0% 0.1% 0.1%
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01  

 هي ل السوق

 تأمين المركبا 

% على 02سجل قطاع التأمين على المركبا  نمًوا في   مالي ا قسا  الم تتبة بنسبة 

مليار ريال بنهاية التسعة أشهر ا ولى من العام الحالي.          ..1أساس سنوي  لتبلغ 

مليار ريال   2.0% على أساس سنوي ليبلغ ..2كما ارتفع  افي ا قسا  الم تتبة بنحو 

% عن نفس الفتر  من العام السابق ليصل ...0و قفز  افي ا قسا  الم تسبة بنسبة 

 مليار ريال. 5.6 لى 

نقطة أساس   200في حين  انخفض مع ل االحتفاظ في التأمين على المركبا  بنحو 

% بنهاية التسعة أشهر المقابلة من العام السابق. كذلك 16.7% مقارنة بـ ..22ليصبح 

% ..22% مقارنة بـ  26نقطة أساس ليصل  لى  2..انخفض مع ل المطالبا  بنحو 

 للفتر  المماثلة من العام السابق.

شركة تمارس أعمال تأمين  65شركا  من أ ل  .ضمن التأمين على المركبا   استحوذ  

% من 2.شركة مجتمعة ما يقارب  07وحاز   % من حجم السوق 71المركبا  على 

 % ل ل شركة.0% المتبقية بحصص أقل من .شركا  الـ  2السوق  فيما تقاسمت 

أكبر تغير ح ث في الحصص السوقية كان ارتفاع حصة شركتي ت افل الرا حي ومالذ 

نقطة أساس على التوالي وانخفاي حصة المتح   للتأمين بـنحو  652و 01.للتأمين بنحو 

 نقطة أساس. 600

 النمو 9M 2015 9M 2016 تأمين المركبا  )مليون ريال(

 %16.0 9,345 8,055   مالي ا قسا  الم تتبة

 %8.4 8,077 7,454  افي ا قسا  الم تتبة

 %14.3 7,239 6,336  افي ا قسا  الم تسبة

 %8.5 5,934 5,470  افي المطالبا  المت ب  

 (%6.1) %86.4 %92.5 نسبة االحتفاظ

 (%4.4) %82.0 %86.3 نسبة المطالبا 

  -تركز الحصص السوقية لشركات التأمين في نشاط تأمين المركبات 
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  الحصص السوقية لشركا  التأمين لقطاع تأمين المركبا        

   الشركا  9M 2016 9M 2015 التغير

 1 مالذ للتأمين 16.1% 18.8% 2.8%

 2 ت افل الرا حي 8.6% 12.7% 4.1%

 3 التعاونية 11.1% 12.3% 1.2%

 4 اكسا التعاونية 6.2% 6.4% 0.2%

 5 مي غلف للتأمين 7.2% 5.3% (1.9%)

 6 االتحاد التجاري 6.4% 5.1% (1.3%)

 7 والء 4.3% 4.6% 0.3%

 8 المتح   للتأمين 6.6% 4.5% (2.1%)

 9 سالمة 3.4% 4.0% 0.7%

 10 وفا للتأمين 2.7% 3.7% 1.0%

 11 ال رع العربي 2.3% 2.9% 0.6%

 12 أسيج 3.1% 2.6% (0.5%)

 13 الوطنية 2.8% 2.4% (0.4%)

 14 أليانز  س  ف 1.7% 2.2% 0.5%

 15 ساي و 2.7% 1.9% (0.7%)

 16 بروج للتأمين 2.6% 1.9% (0.7%)

 17 اإلنماء طوكيو م 0.9% 1.7% 0.8%

 18 التأمين العربية 2.9% 1.6% (1.2%)

 19 الخليجية العامة 1.4% 1.1% (0.3%)

 20 العالمية 1.8% 0.8% (1.0%)

 21  تحاد الخليج 0.8% 0.8% (0.1%)

شب 0.8% 0.7% (0.1%)  22 ت 

 23 ا هلية 1.7% 0.6% (1.1%)

 24 أمانة للتأمين 0.5% 0.5% (0.0%)

 25 الصقر للتأمين 0.5% 0.4% (0.1%)

 26 سولي رتي ت افل 1.1% 0.3% (0.8%)

 27 متاليف  يه أي  ي العربي 0.0% 0.1% 0.1%

شركا  .

71% 

شركة 07

.2% 

شركا  2

.% 
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00  

 هي ل السوق

 التأمين العام*

%  لي ون بذلك أعلى 2..0انخفض   مالي ا قسا  الم تتبة لقطاع التأمين العام* بواقع 

القطاعا  انخفاًضا بنهاية التسعة أشهر ا ولى من العام الجاري. وبلغ   مالي ا قسا  

% على أساس 5.2مليار  كذلك انخفض  افي ا قسا  الم تتبة بنحو  5..الم تتبة 

مليون ريال. في نفس الوقت  انخفض  افي المطالبا  المت ب    266سنوي ليبلغ 

 مليون ريال خالل التسعة أشهر ا ولى من هذا العام . 6.7%  ليصل  لى 1.6بنسبة 

نقطة  0.7وسجل قطاع التأمين العام بنهاية سبتمبر ارتفاًعا في مع ل االحتفاظ بزياد  

%. في حين  انخفض مع ل 66.6أساس عن الفتر  المماثلة من العام السابق ليصل  لى 

% بنهاية سبتمبر من ..61نقطة أساس ليصبح  711المطالبا  بش ل ملحوظ وبواقع 

 العام الحالي.

شركة تمارس أعمال التأمين العام ضمن أنشطتها  استحوذ  شركة  62من  انب آخر  من 

شركا  على  2% من الحصة السوقية للتأمين العام  فيما استحوذ  62التعاونية على 

 % المتبقية من السوق.00شركة الـ 06% من حجم السوق  وتقاسمت .2

نقطة أساس  وكذلك  6.0أكبر تغير في الحصص السوقية كان ارتفاع حصة التعاونية بنحو 

نقطة أساس على  066و 0.2انخفاي حصتي مي غلف للتأمين والمتح   للتأمين بـنحو 

 التوالي.

 النمو 9M 2015 9M 2016 التأمين العام )مليون ريال(

%(2..0) 5511. 5616.   مالي ا قسا  الم تتبة  

%(5.2) 266 210  افي ا قسا  الم تتبة  

%..2 2.5 522  افي ا قسا  الم تسبة  

%(1.6) 6.7 651  افي المطالبا  المت ب    

%61.2 نسبة االحتفاظ  66.6%  0..%  

%.... نسبة المطالبا   61..%  (7.1)%  

  -تركز الحصص السوقية لشركات التأمين في نشاط التأمين العام 
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 * ال يشمل تأمين المركبا 

شركة واح  

62% 

شركا  2

2.% 

شركة 06

00% 

  الحصص السوقية لشركا  التأمين لقطاع التأمين العام       

   الشركا  9M 2016 9M 2015 التغير

 1 التعاونية 23.3% 25.7% 2.4%

 2 مي غلف للتأمين 9.4% 7.9% (1.5%)

 3 ساي و 5.8% 6.3% 0.5%

 4 المتح   للتأمين 6.7% 5.5% (1.2%)

 5 أليانز  س  ف 5.8% 5.5% (0.3%)

 6 والء 5.5% 5.3% (0.2%)

 7 الوطنية 4.8% 5.1% 0.4%

 8 اكسا التعاونية 3.9% 3.9% 0.1%

 9 مالذ للتأمين 3.5% 3.9% 0.3%

 10 العالمية 3.5% 3.6% 0.2%

شب 3.5% 3.0% (0.5%)  11 ت 

 12 ال رع العربي 2.2% 2.8% 0.6%

 13 ت افل الرا حي 2.6% 2.8% 0.2%

 14 االتحاد التجاري 3.1% 2.7% (0.4%)

 15 اإلنماء طوكيو م 1.8% 2.5% 0.7%

 16 الخليجية العامة 2.7% 2.2% (0.4%)

 17  تحاد الخليج 2.0% 1.9% (0.1%)

 18 التأمين العربية 2.5% 1.6% (1.0%)

 19 بروج للتأمين 1.2% 1.2% (0.0%)

 20 وفا للتأمين 0.7% 1.1% 0.4%

 21 الصقر للتأمين 1.1% 1.0% (0.1%)

 22 أسيج 1.0% 1.0% (0.0%)

 23 متاليف  يه أي  ي العربي 0.8% 1.0% 0.2%

 24 ا هلية 0.7% 0.8% 0.1%

 25 ساب للت افل 0.4% 0.5% 0.1%

 26 سالمة 0.4% 0.4% 0.0%

 27 أمانة للتأمين 0.2% 0.4% 0.2%

 28 سولي رتي ت افل 1.0% 0.3% (0.7%)
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06  

 هي ل السوق

 تأمين الحماية واالدخار

% 6.5يعتبر تأمين الحماية واالدخار أ غر قطاعا  التأمين حجًما  حيث يش ل ما نسبته 

فقط من حجم قطاع التأمين في السوق السعودية. فخالل فتر  التسعة أشهر ا ولى من 

% على ...هذا العام 5 ارتفع   مالي ا قسا  الم تتبة لتأمين الحماية واالدخار بنحو 

مليون  75.مليون ريال. و بلغ  افي ا قسا  الم تسبة  5.6أساس سنوي ليصل  لى 

 % على أساس سنوي  .6..0ريال بارتفاع 

% عن الفتر  7..مليون ريال بارتفاع  0.7ومن  انب آخر بلغ  افي المطالبا  المت ب   

نقطة  1..المقابلة من العام السابق   لينخفض مع ل المطالبا  بنهاية سبتمبر بنحو 

% عن الفتر  نفسها من العام السابق. ويعود ذلك 1...% مقابل 1.7.أساس  ليبلغ 

 لنمو  افي ا قسا  الم تسبة بوتير أسرع من نمو  افي المطالبا  المت ب  .

شركة في القطاع  تستحوذ ثالث شركا    00يعمل في سوق تأمين الحماية واالدخار  

 % من حصة السوق .62% من حجم السوق. فيما تتقاسم ثمان شركا   56على 

 .7.أكبر تغير ح ث في الحصص السوقية خالل الفتر  كان ارتفاع سولي رتي ت افل بنحو 

 6.2و  657نقطة أساس وكذلك انخفاي حصتي أليانز  س  ف وساب للت افل بواقع 

 نقطة أساس على التوالي.

 النمو 9M 2015 9M 2016 تأمين الحماية واالدخار )مليون ريال(

 %3.3 742 719   مالي ا قسا  الم تتبة

 %0.7 366 364  افي ا قسا  الم تتبة

 %13.2 357 315  افي ا قسا  الم تسبة

 %4.5 145 138  افي المطالبا  المت ب  

 (%3.4) %40.5 %43.9 نسبة المطالبا 

  -تركز الحصص السوقية لشركات التأمين في نشاط تأمين الحماية واالدخار 

 6102تسعة أشهر 

شركا  .

56% 

شركا  2

62% 

  الحصص السوقية لشركا  التأمين لقطاع تأمين الحماية واالدخار       

   الشركا  9M 2016 1M 2015 التغير

(0.6)%  .1.2%  .0.1%  0 ا هلي للت افل 

(6..)%  02.1%  02..%  6 ساب للت افل 

(6.2)%  02.1%  02.5%  . أليانز  س  ف 

1.2%  1.0%  2..%  .  زير  ت افل 

1.7%  ..2%  ...%  7 الوطنية 

..7%  ..7%  1.1%  2 سولي رتي ت افل 

1.2%  6.2%  6.0%  5 اإلنماء طوكيو م 

0.5%  6.2%  1.1%  2 ت افل الرا حي 

1.7%  6..%  0.1%  1 متاليف  يه أي  ي العربي 

(1.5)%  6..%  ..1%  01 اكسا التعاونية 

(1.2)%  0.2%  6..%  00 العالمية 
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0.  

 نسبة التركز في المحفظة التأمينية لشركا  التأمين 
. كما يبين الج ول نسبة تركز كـل 6102يع س الج ول التالي نسبة التركز في محفظة التأمين لشركا  القطاع عبر فروع التأمين المختلفة كما في نهاية التسعة أشهر ا ولى من 

 نشا  تأميني في محفظة كل شركة  ويعطي ذلك  شار  نحو حساسية التغير ل ل شركة في نمو أعمال فروع التأمين المختلفة.

% ثـم مـالذ لـلـتـأمـيـن 10% من محفظتي بوبا العربية وعناية. وفي قطاع التأمين على المركبا  أعلى تركز ل ى شركة سالمة بنسبـة 011يالحظ أن قطاع التأمين الصحي يمثل 

شب والعالمية على التوالي. في حين أن قطاع الحماية واالدخار يمثل 21% و .2%  بينما قطاع التأمين العام يمثل 21بنسبة  % من محفـظـتـي الـجـزيـر  011% من محفظتي ت 

 شركا  موزع تركيزها على ع   قطاعا . 2ت افل وا هلي للت افل. في الوقت نفسه  

 المجموع حماية وادخار عام مركبا   حي نشا  التأمين

 التأمين الصحي

 %100.0 %0.0 %0.0 %0.0 %100.0 بوبا العربية

 %100.0 %0.0 %0.0 %0.0 %100.0 عناية

 %100.0 %0.0 %11.1 %18.9 %69.9 مي غلف للتأمين

 %100.0 %13.6 %6.6 %14.4 %65.4 سولي رتي ت افل

 %100.0 %0.0 %18.7 %22.6 %58.7 التعاونية

 %100.0 %0.0 %10.8 %31.2 %58.0 أمانة للتأمين

 %100.0 %11.9 %24.3 %6.9 %56.9 متاليف  يه أي  ي العربي

          تأمين المركبا 

 %100.0 %0.0 %3.6 %90.8 %5.6 سالمة

 %100.0 %0.0 %7.3 %89.3 %3.4 مالذ للتأمين

 %100.0 %1.3 %7.0 %80.7 %11.0 ت افل الرا حي

 %100.0 %0.0 %8.6 %76.2 %15.1 وفا للتأمين

 %100.0 %0.0 %30.3 %62.6 %7.1 المتح   للتأمين

 %100.0 %0.0 %12.5 %59.5 %28.0 االتحاد التجاري

 %100.0 %1.6 %14.0 %57.7 %26.6 اكسا التعاونية

 %100.0 %0.0 %26.0 %57.1 %16.9 والء

 %100.0 %7.4 %33.5 %56.6 %2.6 اإلنماء طوكيو م

 %100.0 %0.0 %8.8 %55.4 %35.9 أسيج

 %100.0 %0.0 %13.1 %53.7 %33.2 بروج للتأمين

 %100.0 %6.4 %42.4 %51.2 %0.0 الوطنية

         التأمين العام

شب  %100.0 %0.0 %63.3 %36.7 %0.0 ت 

 %100.0 %5.8 %59.9 %33.6 %0.7 العالمية

          حماية وادخار

 %100.0 %100.0 %0.0 %0.0 %0.0  زير  ت افل

 %100.0 %100.0 %0.0 %0.0 %0.0 ا هلي للت افل

 %100.0 %86.4 %13.6 %0.0 %0.0 ساب للت افل

          متع د القطاعا  وأخرى

%7..0 أليانز  س  ف  ...1%  ...6%  01..%  011.1%  

%1.5. الصقر للتأمين  .1.2%  62.5%  1.1%  011.1%  

%1.7. ساي و  62.7%  ...1%  1.1%  011.1%  

%1.0. ا هلية  .1.2%  60..%  1.1%  011.1%  

%5.5. ال رع العربي  ...2%  05.7%  1.1%  011.1%  

%..2. التأمين العربية  .2.6%  05.7%  1.1%  011.1%  

%60.1  تحاد الخليج  .2.1%  .1.6%  1.1%  011.1%  

%6..0 الخليجية العامة  .2..%  .2.7%  1.1%  011.1%  
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0.  

 المؤشرا  المالية 

 سعر اإلغالق* الشركة

ا سهم المص ر  

 )مليون سهم(

ا سهم الحر  

 )مليون سهم(

 افي ال خل 

 للنصف ا ول

 6102 

 )مليون ريال( 

حقوق المساهمين 

 )مليون ريال(

القيمة السوقية* 

 )مليون ريال(

العائ  على السهم 

 السعر للعائ * )ريال(

السعر / القيمة 

 ال فترية*

 11.. 6..02 .2.2 01211.11 .65.1.7 50..22 5...7 011.11 012.11 التعاونية

 N/A ...1 (1.25) 2.0.21 11...6 (....6) 01.70 7.11. 52..6متاليف  يه أي  ي 

 6.26 .0.0. 1.22 51..15 2..50. 25..6 01.71 7.11. 65.26  زير  ت افل

 N/A 6.01 (21..) 6.2.11 2..006 (0.2.55) 1.11. 1.11. .2.6 مالذ للتأمين

 N/A 6.21 (1.56) 67.7.11 6..1.7 (.50.2) 2.71. 011.11 7..67 مي غلف للتأمين

 .6.2 60.17 6..0 721.21 601.55 2..62 5.11 61.11 .61.1 أليانز  س  ف

 0.77 2.16. 1.61 71..62 1..026 0..5 05.71 67.11 2..00 سالمة

 6.00 2.01 6.75 2.6.11 12..1. 016.22 5.52. 1.11. 61.21 والء

 0.11 1.60 61.. 721.21 .12.5. .1..2 07..0 61.11 2..61 ال رع العربي

 N/A 6.70 (1.16) 117.52 21.12. (.1.2) 06.62 11... .62.2 ساب للت افل

 - - - 21..1. - - 02..0 61.11 .07.6 )موقوفه( سن 

 0.71 ...1 0.20 65.67. 626.12 .7.6. 1..05 67.11 05.11 ساي و

 N/A 6.55 (1.07) 02.52. 11..00 (11..) 1..05 61.71 07.77 وفا للتأمين

 0.52 02.02 1.22 6.7.26 01...0 72..0 15..0 66.11 01.50  تحاد الخليج

 6.22 61.01 0.55 20..71 .617.5 61.77 6..5 02.25 .7.2. ا هلي للت افل

 N/A 0.16 (1..0) .010.1 2..11 (...0.) 1.61. 6.11. 7.15 ا هلية

 6.05 60.06 1.27 657.21 062.20 17..0 06.11 61.11 52..0 أسيج

 0.02 65.25 2..1 ...620 6.2.11 01.05 2..05 62.71 01.26 التأمين العربية

 0..0 00.50 .0.6 11.72. 626.12 06... 7..02 65.71 .7..0 االتحاد التجاري

 .0.2 71.. 2.17 117.57 7.1.05 6..610 05.71 67.11 .2.6. الصقر للتأمين

 N/A 0.21 (1.10) 216.51 57.12. (1.21) 6.12. 1.11. 1..06 المتح   للتأمين

 1.55 61.70 1.61 11..71 522.02 .61.0 21.21 011.11 .7.1 اإلعاد  السعودية

 0..7 02.11 2.12 01.11.11 0160.17 .2.2.7 72.20 21.11 0.1.11 بوبا العربية

 .... 1..66 0.76 21..0.2 12.21. 21.12 1..02 1.11. 06... ت افل الرا حي

شب  0.10 2...0 11.. 1..06. 607.11 1.25. 7.71 01.11 .0.6. ت 

 6..0 5..05 .1.2 1...27 16.01. 5.25. 60.71 7.11. .7..0 اكسا التعاونية

 .N/A 0.7 (...1) 625.11 .027.1 (2.76) 11..0 61.11 7...0 الخليجية العامة

 0.25 01.11 0.22 717.71 621.50 5..2. 07.16 67.11 61.66 بروج للتأمين

 6.20 .61.6 .0.0 166.21 ...62. 7.20. 06.11 1.11. 15..6 العالمية

 6.15 00.02 .1.5 70.55. 602.12 1..1. .1.1. 77.71 .2.0 سولي رتي ت افل

 6.11 0.0.77 1.02 26.21. 022.02 25.. 5.51 61.11 .0..6 الوطنية

 .6.6 07.62 .1.7 2...62 ...005 05.62 67.06 6.11. .2.6 أمانة للتأمين

 N/A 0.50 (0.21) 1..16. .052.2 (6.15.) 17..0 61.11 07.06 عناية

 N/A 6.27 (2..1) 7..557 5..616 (1..60) .7..0 7.11. .05.6 اإلنماء طوكيو م

 6.15 07.67 ...0 0161.61. 71..0.26 02.7.22 557.77 0657.25  قطاع التأمين

 6102ديسمبر  05* حسب أسعار اإلغالق بتاريخ 
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 التعاونية

 أليانز  س  ف

 ال رع العربي

 ساي و

 ا هلي للت افل

 أسيج

 االتحاد التجاري

 بوبا العربية

 ت افل الرا حي

 ايس

 اكسا التعاونية

 بروج للتأمين

 العالمية

 سولي رتي ت افل

 أمانة للتأمين

0.00

1.00

2.00

3.00
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6.00

5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00

ة
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م 
 

 م ررا لربحية

 مضاعفا  الربحية والقيمة ال فترية 
 

لهذه  يمشركة من شركا  القطاع أرباًحا خالل الفصول ا ربعة ا خير  انتهاًء بالربع الثالث من هذا العام. ويع س الش ل التالي مستويا  التقي 66حققت 

 :(6)بناء على مضاعف السعر للعائ  ومضاعف القيمة ال فترية  (0)الشركا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( باستثناء سبع شركا  ذا  مضاعفا  ربحية متضخمة.0)

 .6102ديسمبر  05( حسب أسعار اإلغالق في 6)
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 مضاعف الربحية
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 تفا يل أقسا  التأمين  )مليون ريال( 

          
 افي المطالبا   

 المت ب  
  

 افي ا قسا   

 الم تسبة
  

 افي ا قسا   

 الم تتبة
  

  مالي ا قسا   

 الم تتبة

  

   )مليون ريال(   )مليون ريال(   )مليون ريال(   )مليون ريال(   مع ل االحتفاظ مع ل المطالبا 

9M 2016 9M 2015 9M 2016 9M 2015 9 النموM 2016 9M 2015 9 النموM 2016 9M 2015 9 النموM 2016 9M 2015 9 النموM 2016 9M 2015 الشركة 

5..2%  5..1%  22..%  2..1%  62..%  .521. .5101 67.6%  75010 .5157 1.6%  .5.2. .510. 2.6%  التعاونية 5520. 75152 

2..0%  2..2%  25.6%  20.7%  220.1%  10 1 277..%  012 00 .7.2%  11 22 ...6%   يه أي  ي العربيمتاليف  000 0.2 

02.6%  02.1%  .2..%  .7.6%  .0.0%  . . 61..%  60 02 02.7%  6. 60 0..1%   زير  ت افل 71 25 

000.1%  2..2%  22..%  22.6%  2..%  0502. 05157 (02..)%  051.2 05626 (1.1)%  05.11 05.01 61.5%  مالذ للتأمين 05761 05150 

26.2%  16.2%  2..1%  27.0%  (66.7)%  05250 65.02 (0...)%  65620 65201 (6..0)%  656.1 65101 (66.1)%  مي غلف للتأمين 5.02. 652.2 

55.2%  50..%  27.6%  72.5%  ...6%  62. 012 .0.2%  .22 652 07.5%  .15 ... 1.5%  أليانز  س  ف 217 201 

55.2%  26..%  17.1%  1..0%  07.2%  6.2 612 66.2%  .15 670 ...2%  .1. 61. ....%  سالمة 06. 07. 

7..1%  21.1%  52.1%  21.1%  (00.1)%  6.7 652 ....%  ..5 .01 .5.2%  71. ..0 61.2%  والء .26 .57 

50.0%  52.2%  26.1%  26.0%  6.1%  012 01. 0..1%  651 6.5 .0.2%  .52 622 61.1%  ال رع العربي 21. 712 

01.0%  6.2%  20.5%  22.1%  .2..6%  06 . 01..%  061 011 (0...)%  006 0.1 (5.5)%  ساب للت افل 0.1 0.5 

(211)%  51.1%    (.2.0)%  2 00 (017)%  (0)  0. (.5.2)%  (0)  (6)  (15.1)%  سن  0 1 

22.5%  55.7%  2..5%  2..7%  (61.7)%  675 .27 (02.0)%  .22 .50 (06.0)%  ... .1. (06..)%  ساي و 552 226 

25.1%  21.6%  27.7%  51.6%  51.0%  6.2 0.5 000.7%  .2. 050 .7.1%  .22 622 67.1%  وفا للتأمين 20. .7. 

77.1%  51.2%  .2.7%  ...0%  (...6)%  .2 22 (62.6)%  21 15 06.0%  22 52 6.1%   تحاد الخليج 052 020 

61.1%  05.1%  6..1%  60.6%  62.6%  06 01 ..6%  72 72 2..%  22 2. 1.6%  ا هلي للت افل 617 617 

5...%  5..6%  11..%  16.2%  0.1%  00. 000 ...%  07. 0.1 (.0.1)%  062 605 (.1..)%  ا هلية ..6 0.1 

52.2%  57.2%  2...%  26.6%  01.1%  6.7 61. 02.5%  .61 621 (1..)%  .2. .27 (..1)%  أسيج ... 0.. 

2..1%  26.5%  21.7%  75.1%  (.5.2)%  026 671 (01..)%  67. .0. (61.6)%  662 .66 (.0.1)%  التأمين العربية 772 62. 

26..%  57.7%  51.7%  55.1%  .1.2%  .25 .06 .5.6%  725 .0. 02.2%  2.. 7.7 02.6%  االتحاد التجاري 225 512 

...0%  2..7%  72.5%  11.5%  00.7%  012 057 22.5%  .7. 656 (22..)%  57 7.. (52.1)%  الصقر للتأمين 211 0.6 

56.1%  52.7%  .1.1%  56.5%  (00.2)%  .57 .6. (..2)%  760 7.0 (71.2)%  621 221 (65.1)%  المتح   للتأمين 160 256 

51..%  52.2%  11.7%  11.5%  01.2%  .570. .555. 07..%  75227 .5162 1.2%  25201 25601 01.1%  بوبا العربية 25662 25276 

26.2%  52.2%  1..2%  11.2%  71.7%  11. 725 .2..%  0511. 5.2 7..1%  05.15 116 .2.6%  ت افل الرا حي .11 .05.5 

.5.0%  21..%  7..6%  .2.0%  (01.7)%  .0 70 ...%  25 2. (2.7)%  1. 016 (05.6)% شب 606 052   ت 

26.6%  26.2%  16..%  11.1%  ..2%  2.. 207 7..%  52. 5.. 5.2%  121 210 ..1%  اكسا التعاونية 111 051.2 

7...%  22.7%  70.1%  .2..%  (61..)%  71 2. (00.2)%  001 067 (60..)%  006 0.6 (62.2)%  الخليجية العامة .61 607 

20.2%  50.2%  22.1%  2...%  2.0%  027 057 66.1%  .11 6.. 1..%  617 651 ..1%  بروج للتأمين 61. 2.. 

.5.5%  77.1%  70.6%  20.7%  (06.2)%  51 10 1.5%  022 027 (.1.2)%  00. 016 (62.2)%  العالمية .0. .66 

...6%  11..%  25.0%  51.5%  (.5.1)%  56 0.2 01.5%  025 0.1 0.0%  021 025 (05.1)%  سولي رتي ت افل 6.2 .01 

21.6%  5..5%  71.0%  .7.2%  02..%  0.. 00. 65.5%  01. 070 5.1%  66. 615 (0.2)%  الوطنية .7. 2.. 

25.1%  11.6%  56.2%  52.2%  (02..)%  0.2 052 06.7%  660 015 (71..)%  011 6.7 (75.0)%  أمانة للتأمين 61. 0.5 

72..%  2..7%  71.2%  71.5%  25..%  6. 0. 050..%  .6 07 ...7%  7. .5 ...6%  عناية 26 21 

52.1%  5..2%  .1.2%  62.0%  052.5%  22 6. 025..%  27 .6 0.1..%  00. .2 50.2%  اإلنماء طوكيو م .02 621 

3.67%  3.67%  ..67%  ..67%  5.61%  5.8.63 518... 5761%  ..857. 5681.3 56.%  .78.15 ..83.3 565%  اإلجمالي .38.3. 386.1. 
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  6102تسعة أشهر  -مع ل االحتفاظ حسب أنشطة التأمين 

 الشركة الصحي المركبا  عام اال مالي

22..%  61.7%  011.1%  11.6%  التعاونية 

25.6%  5..%  15.1%  15.1%  متاليف  يه أي  ي العربي 

.2..%   زير  ت افل       

22..%  2..%  21.1%  011.1%  مالذ للتأمين 

2..1%  05.1%  21.1%  11.1%  مي غلف للتأمين 

27.6%  66.7%  11.1%  76.1%  أليانز  س  ف 

17.1%  66.6%  15.2%  12.2%  سالمة 

52.1%  01..%  11.5%  011.1%  والء 

26.1%  00.2%  70.5%  011.1%  ال رع العربي 

20.5%  61.1%  ساب للت افل     

(7.26.1)%  (512..)%  )موقوفة(سن      

2..5%  2.1%  12.2%  22.1%  ساي و 

27.7%  2.1%  12.2%  26.2%  وفا للتأمين 

.2.7%  6..1%  75..%  52.1%   تحاد الخليج 

6..1%  ا هلي للت افل       

11..%  21..%  12.2%  17..%  ا هلية 

2...%  62..%  15.1%  55.2%  أسيج 

21.7%  02.2%  17.7%  20.2%  التأمين العربية 

51.7%  67.1%  12.0%  2..1%  االتحاد التجاري 

72.5%  07.2%  21.1%  20..%  الصقر للتأمين 

.1.1%  1.1%  .2..%  1..7%  المتح   للتأمين 

11.7%      11.7%  بوبا العربية 

1..2%  .1.2%  11.0%  011.2%  ت افل الرا حي 

7..6%  65..%  15.2% شب     ت 

16..%  76..%  11.2%  11..%  اكسا التعاونية 

70.1%  01.2%  51.6%  .2.0%  الخليجية العامة 

22.1%  6..6%  12.5%  11.1%  بروج للتأمين 

70.6%  62.0%  15.1%  6..0%  العالمية 

25.0%  .1.0%  12.1%  12.2%  سولي رتي ت افل 

71.0%  2.5%  22.5%  الوطنية   

56.2%  61.0%  .1..%  011..%  أمانة للتأمين 

71.2%      71.2%  عناية 

.1.2%  ..2%  71.1%  011.1%  اإلنماء طوكيو م 

3.67%  .667%  ..6.%  6365%  االجمالي 
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 أهم بنود القوائم المالية لقطاع التأمين 

 قائمة المركز المالي )مليون ريال( 1M 2016 9M 2015 النمو

 مو ودا  عمليا  التأمين      

07..%  نق ية وشبه نق ية .2551 55562 

5.2%  استثمارا  157.5 015621 

..7%  ذمم م ينة   افي .2522 15622 

(00.1)%  حصة معي ي التأمين من المطالبا  تحت التسوية 25126 .75.1 

(1.7)%  مو ودا  أخرى 55.12 55.71 

763%  مجموع موجودات عمليات التأمين 7.8161 7.8.73 

 مو ودا  المساهمين      

(01.6)%  نق ية وشبه نق ية 5521. .561. 

.1..%  استثمارا  25772 25776 

6.1%  مو ودا  أخرى 651.2 65115 

5563%  مجموع موجودات المساهمين .57873 578677 

16.%  مجموع الموجودات 158635 ..1786 

 مطلوبا  عمليا  التأمين      

..1%    مالي المطالبا  تحت التسويه  065267 0.5060 

(0.0)%    مالي ا قسا  غير الم تسبة 055101 025202 

06.5%  مطلوبا  اخرى 25121 015011 

763%  مجموع مطلوبات عمليات التأمين 7.8161 7.8.73 

 مطلوبا  وحقوق المساهمين      

..6%  مطلوبا  المساهمين 05522 05226 

..2%  رأس المال 005605 005575 

67..1%  االحتياطيا  وأخرى .5. 05.67 

5563%  مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين .57873 578677 

16.%  مجموع مطلوبات عمليات التأمين ومطلوبات وحقوق المساهمين 158635 ..1786 

        

 قائمة ال خل )مليون ريال( 1M 2016 9M 2015 النمو

0.0%    مالي أقسا  التأمين الم تتبة 655212 625116 

0.6%   افي أقسا  التأمين الم تتبة 665525 6.5170 

0..7%   افي أقسا  التأمين الم تسبة 015715 6650.6 

27..%   يرادا  استثمارا  651 26. 

7.1%    مالي المطالبا  الم فوعة 1..055 025.22 

01.2%   افي المطالبا  المت ب   075627 025222 

5.665%  فائض )عجز( عمليات التأمين ... 58.77 

002.7%  حصة المساهمين من الفائض )العجز( 570 052.0 

5.16.%  صافي دخل الفترة .31 58115 



 6102ديسمبر   61

 

 قطاع التأمين

 

01  

 التعريفا 

   مالي أقسا  التأمين الم تتبة

 ر سائهي   مالي  يرادا  شركة التأمين وتمثل القسط الذي ي فعه "المؤمن له" للشركة مقابل موافقتها على تعويض المؤمن له عن ا ضرار أو الخ

 ق  ي ون هنا  حساب م رر  قسا   عاد  التأمين من قبل شركا  التأمين أو  عاد  التأمين ا خرى.

 

  افي أقسا  التأمين الم تتبة

م هذا الرقم يخصتقوم الشركا  بإعاد  تأمين  زء من   مالي أقساطها الم تتبة ل ى شركا  " عاد  التأمين" مقابل تحملها مخاطر محتملة من هذه الوثائق و

 من   مالي ا قسا  الم تتبة ثم يخصم فائض الخسار  في اقسا  تأمين ليتبقى " افي ا قسا  الم تتبة".

 

  افي أقسا  التأمين الم تسبة

ك الفتر   ويتم تل هو الجزء من اقسا  التأمين الذى يمثل الفتر  المنقضية من عمر بوليصة التأمين وتصبح مل ا لشركة التأمين عن المخاطر التي تحملتها عن

 حسابها بخصم التغير في أقسا  التأمين غير الم تسبة من  افى أقسا  التأمين الم تتبة. 

 

  افي المطالبا  الم فوعة 

 وهي   مالي التعويضا  التي تم  رفها "للمؤمن لهم" خالل الفتر  المحاسبية بع  خصم حصة معي ي التأمين.

 

  افي المطالبا  المت ب   

 وهي  افي المطالبا  الم فوعة مضاًفا  ليها المطالبا  التي مازالت تحت التسوية خالل الفتر  المحاسبية.

 

 نسبة االحتفاظ

سا   قوهو احتفاظ الشركة الصافي من الخطر الواح  أو مجموعة من ا خطار ق  تنتج من حادث واح  بع   سنادا   عاد  التأمين. وهو نسبة  افي ا

 الم تتبة من   مالي ا قسا  الم تتبة.

 

 نسبة المطالبا 

 وهي نسبة  افي المطالبا  المت ب   من  افي ا قسا  الم تسبة.
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 البالد المالية
 

 خ مة العمالء

 clientservices@albilad-capital.com البري  االل تروني:

 1222 – .61 – 00 – 122+ اإلدار  العامة:

 1110 – 002 – 211 الهاتف المجاني:

 

 

 

 

  دار  ا  ول

 abicasset@albilad-capital.com البري  االل تروني:

 6280 –290 – 00 – 122+  هاتف:

 

 

 

 

  دار  ا بحاث والمشور 

 research@albilad-capital.com البري  اإلل تروني:

 1216 –290 – 00 – 122+  هاتف:

 capital.com/research-www.albilad الموقع على الشب ة:

 

   دار  الوساطة

 abicctu@albilad-capital.com البري  االل تروني:

 6230 – 290 – 00 – 122+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية

 investmentbanking@albilad-capital.com البري  االل تروني:

 6256 – 290 – 00 – 122+  هاتف:

 

  خالء المسؤولية
 

لـيـة لـمـابذلت شركة البالد المالية أقصى  ه  للتأك  من أن محتوى المعلوما  المذكور  في هذا التقرير  حيحة ودقيـقـة ومـع ذلـك فـإن شـركـة الـبـالد ا

سؤولية ي موم يريها ومو فيها ال يق مون أي ضمانا  أو تعه ا   راحة أو ضمنًا بشأن محتويا  التقرير وال يتحملون بطريقة مباشر  أو غير مباشر  أ

 .قانونية ناتجة عن ذلك

 

ا غـراي دون  مـن ال يجوز  عاد  نسخ أو  عاد  توزيع أو  رسال هذا التقرير بطريقة مباشر  أو غير مباشر   ي شخص آخر أو نشره كليًا أو  زئيًا  ي غـري 

  الموافقة الخطية المسبقة من شركة البالد المالية

 

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلوما  ال تش ل تو ية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري.

  

 .يعتبر أي   راء استثماري يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو  زئيًا هو مسؤوليته ال املة وح ه

سـتـشـار ى مليس اله ف من هذا التقرير أن يستخ م أو يعتبر مشور  أو خياًرا أو أي   راء آخر يم ن أن يتحقق مستقبال. لـذلـك فـإنـنـا نـنـصـح بـالـر ـوع  لـ

 .استثماري مؤهل قبل االستثمار في مثل هذه ا دوا  االستثمارية

 

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير.

 

 12011–5.تصريح هي ة السوق المالية رقم 
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