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يلخص هذا التقرير أداء قطاع التأمين فيي السيوق السيعيوديية 

، ويلقي الضيوء عيليى أهيم 9102بنهاية  الربع الثالث من عام  

تطورات القطاع من أرباح القطاع إلى قطاعات األعيمياو وىيتيى 

 المؤشرات المالية.

 

يشمل هذا التقرير جميع شركات التأمين المدرجية  نطاق البحث:

 في السوق المالية السعودية، باستثناء:

الشركة السعودية إلعادة التأمين التعاوني: الختالف  .0

نشاطها عن باقي شركات التأمين، كونها تعمل في نشاط 

 إعادة التأمين.

 39وبالتالي يصبح عدد شركات التأمين المشمولة في نطاق البحيث 

 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية. 33شركة من أصل 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

مؤسسة النقد العربي السيعيود) اسياميار، شيركية السيوق اليميالييية  المصادر:

ر،              CCHIا  السيييعيييوديييية اتيييداوور، ميييجيييلييين الضيييميييا  الصيييحيييي اليييتيييعييياونيييي

 القوائم المالية لشركات التأمين ، أبحاث البالد المالية.

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على:

 تركي فدعق

 مدير إدارة األبحاث والمشورة

tfadaak@albilad-capital.com 

 ملخص تنفيذي

  بيميعيدو  9102تراجعت أقساط التأمين المكتتبة خالو فترة التسعة أشهر المنتهية بسيبيتيميبير

% عن نفن الفترة المقابلة من العام السابق ، وبلغ اجيمياليي األقسياط اليميكيتيتيبية نيحيو  0.9

 مليار دوالر أمريكير. 2.32مليار رياو ا 92.2

  بينيحيو  9102ارتفعت صافي المطالبات المتكبدة  خالو فترة التسعة أشهر المنتهية بسبتمبر

 مليار دوالرر.  2..4مليار رياو ا 02.0%  على أساس سنو) لتبلغ  0.3

  على 39% و22مَثلت  المطالبات  المتكبدة لكل من التأمين الصحي وتأمين المركبات نحو  %

 التوالي  من صافي المطالبات المتكبدة  للقطاع خالو نفن الفترة.

  على أسياس 9.1، ارتفعت موجودات قطاع التامين االجمالية  بمعدو 9102بنهاية سبتمبر %

 مليار دوالر أمريكير. 04.29مليار رياو ا .2...سنو) لتبلغ 

  ميقيابيل ...2ارتفع معدو االىتفاظ اإلجمالي لقطاع التأمين ليفيتيرة اليتيسيعية أشيهير إليى %

% لنفن الفترة من العام السابق. في ىين، وصل معدو المطالبات اإلجمالي للقيطياع 23.9

 % لنفن الفترة من العام الماضي. 22.4% مقابل 22.2إلى 

  استمرت هيمنة خطوط التأمين االلزامية االتأمين الصحي والتأمين على المركباتر على ىصة

 % من ىجم السوق..2كبرى من سوق التأمين، ىيث يشكلوا معًا 

  ميليييار ريياو خيالو   0.02% مسجلًة .9شهدت األرباح الصافية لشركات التأمين انخفاضًا بنحو

ميليييار ريياو لينيفين اليفيتيرة مين عيام  ...0فترة التسعة أشهر من العام  قياسًا بأرباح قدرها 

9102. 

  شركيات فيقي   3ال يزاو هناك تباينًا واسعا في األداء الفرد) لشركات التأمين, ىيث تستحوذ

 % من ىجم سوق التأمين.2.على 

 )مليون ريال(التطور على أساس سنوي  ألهم مؤشرات قطاع التأمين 
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 صافي المطالبات المتكبدة صافي األقساط المكتتبة إجمالي األقساط المكتتبة

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

% على التوالي . وانعكن هذا التباطؤ 0.13% و 3..1بنحو   9102تراجع الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي خالو الفصلين األوو والثاني من عام 

 االقتصاد) على نمو أقساط التأمين بشكل عام.

تأمين اإللزامي اليأتي ذلك  بعد نمو  قطاع التأمين  خالو السنوات األخيرة  بالتواز) مع نمو االقتصاد ، ساهم في ذلك  تحسن البيئة التنظيمية  وتطبيق  

 على المركبات والتأمين الصحي،  وتزامن ذلك مع زيادة الوعي التأميني ونمو أعماو التأمين العام بدفع من بعض التنظيمات اإللزامية.

وقيع أ  نيتي وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع أ  يسهم اتجاه الحكومة بتعزيز القطاع الغير نفطي في توفير فرص نمو ألعماو قطاع التأمين بشكل عام. ىيييث

) تبدأ  بعض مستشفيات  وزارة الصحة   خالو العام القادم بالدخوو ضمن شبكة التأمين الصحي  مما سيزيد من مقدميي اليخيدميات الصيحييية ليميسيتيفيييد

 التأمين ، ومن جانب آخر،  زيادة الطلب المتوقع على المركبات بفعل السماح للنساء بقيادة السيارات . 

اليعياميلية  كياتباإلضافة إلى ذلك، من المتوقع أ  تقوم مؤسسة النقد العربي السعودية بالتعاو  مع إدارة المرور عبر مشروع الرب  اإللكتيرونيي بييين الشير

ي بشيراء نيونيفي قطاع التأمين والمرور لضما  تطبيق التأمين اإللزامي على جميع المركبات وإلزام سائقي المركبات غير المغطاة باليتيأمييين بشيكيل غييير قيا

 وثيقة تأمين لمركباتهم. 

 مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي غير النفطي التزال منخفضة

% قيرييبيًا مين مسيتيواه فيي 9.3عند مستوى   —الذ) يشير إلى مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي اإلجمالي—جاء معدو عمق التأمين غير النفطي

 الربع الثالث من العام السابق.

دوالر أمريكير ليكيل فيرد فيي  .2رياو ا 944 رياور ليصل إلى 04% ا 4..من ناىية أخرى، انخفض معدو كثافة التأمين امعدو انفاق الفرد على التأمينر بنحو 

 دوالر أمريكير لكل فرد خالو نفن الفترة من العام السابق.  22.2رياو ا 9.2مقارنة بي  9102الربع الثالث من عام 

ازاو فيي ن ميوبالمقارنة مع أسواق التأمين الناضجة، يعتبر معدو عمق وكثافة التأمين منخفضًا في السوق السعودية، مما يدو كذلك على أ  قطاع التأمييي

 طور النمو ويتمتع بفرص وإمكانيات مستقبلية كبيرة غير مستغلة.

. 

 )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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 هيكل السوق

يتكو  قطاع التأمين في السوق السعودية من ثالثة أنشطة  رئيسيية هيي: اليتيأمييين الصيحيي، 

وتأمين الحماية واالدخار، والتأمين العام الذ) يشمل سبعة أنشطة فرعييية هيي: اليتيأمييين عيليى 

المركبات، والبحر)، والطيرا ، والطاقة، والهندسي، والتأميين عيليى اليحيوادث واليميسيؤوليييات، 

 والتأمين على الممتلكات والحريق. 

 % من اجمالي أقساط التأمين المكتتبة35أقساط التأمين الصحي ترتفع إلى 

% مين ىيجيم .2تمِثل خطوط التأمين اإللزامية االتأمين الصحي والتأمين عيليى اليميركيبياتر ميعيًا 

السوق. وارتفعت مساهمة أقساط التأمين الصحي إلى إجمالي أقساط التأمين خيالو اليتيسيعية 

% من إجمالي أقساط التأمين الميكيتيتيبية خيالو اليفيتيرة، و ىيافي  9.2.إلى  9102أشهر من عام 

التأمين الصحي على مكانته باعتباره أكبر أنشطة التأمين في السوق السيعيوديية. ييليييه اليتيأمييين 

% من إجمالي األقساط المكتتبة، ثم التأمين العام بيحيصية تيبيليغ 30.2على المركبات بحصة تبلغ 

%، فيما جاء تأمين الحماية واالدخار كأصغر قطاعات التأمين الرئيسية، إذ شيكيل ميا نسيبيتيه 09.2

 % من إجمالي األقساط المكتتبة خالو الفترة. 9.2

 

 استمرار التركز في قطاع التأمين  

اليزاو قطاع التأمين في السوق السعودية يتسم بدرجة عالية من التركز نتيجة الكيتيظياظ اليقيطياع 

بعدد كبير من شركات التأمين الصغيرة، واستيحيواذ بضيع شيركيات عيليى ىصية كيبيرى مين سيوق 

% من اليحيصية السيوقييية 2.شركة على  39التأمين، ىيث تستحوذ ثالث شركات فق  من أصل 

% 39لقطاع التأمين، وهي شركة بوبا العربية والتعاونية والراجحي تكافل بحصص تبلغ لكل منها 

. فيما تبلغ اليحيصية السيوقييية 9102% على التوالي وذلك لفترة الربع الثالث من عام 2% و02و 

% من إجمالي أقساط التأمين خالو نفن اليفيتيرة. وتيبيقيى ىصية 20شركات تأمين  01لدى أكبر 

 شركة. 99صغيرة من أقساط التأمين المكتتبة على الشركات المتبقية البالغ عددها 

 مقدمي الخدمة

تعمل جميع شركات التأمين اليميدرجية فيي السيوق اليميالييية السيعيوديية وفيق ميبياد  الشيرييعية 

اإلسالمية، ويبلغ عددها ثالث وثالثو   شركة، ىيث تمارس هذه الشركيات عيليى األقيل نشياطيًا 

 واىدًا من أنشطة التأمين الرئيسية الثالث.

في نشاط التأمين الصحي تعمل سبع وعشرو   شركة تأمين مؤهلة من قبل ميجيلين الضيميا  

الصحي، بينما ثما  وعشرو   شركة تقدم خدمات اليتيأمييين اليعيام، وإىيدى عشيرة شيركية تيقيدم 

 خدمات تأمين الحماية واالدخار.

 7102الحصص السوقية ألنشطة التأمين للربع الثالث  

 

 

 الحصص السوقية

 Q5 7106 Q5 7102 لقطاع التأمين

%30.2 بوبا العربية 0  30.2%  

%3..0 التعاونية 9  02.2%  

%3.. تكافل الراجحي 3  2.3%  

%2.3 ميدغلف للتأمين 4  2..%  

%4.2 اكسا التعاونية .  4.2%  

%3.3 والء 2  3.2%  

%0.2 سالمة 2  9.1%  

%9.1 سايكو 2  9.1%  

%0.2 الوطنية 2  0.2%  

%9.9 أليانز إس إف 01  0.2%  

%0.4 األهلي للتكافل 00  0..%  

%1.2 المتحدة للتأمين 09  0..%  

%0.2 ر0االدرع العربي 03  0..%  

%0.2 أسيج 04  0.4%  

%1.4 متاليف إيه أ) جي العربي .0  0.3%  

%3.4 االتحاد التجار) 02  0.3%  

 ر9اوفا للتأمين  02
0.0%  0.3%  

%0.3 بروج للتأمين 02  0.9%  

%..2 ر3امالذ للتأمين  02  1.2%  

%1.9 الصقر للتأمين 91  1.2%  

%1.3 عناية 90  1.2%  

%0.4 التأمين العربية 99  1.2%  

%1.2 العالمية 93  1.2%  

%..1 األهلية 94  1.2%  

%1.2 اإلنماء طوكيو م .9  1.2%  

%..1 ساب للتكافل 92  1.2%  

%..1 ْتشب 92  1..%  

%1.2 سوليدرتي تكافل 92  1..%  

%1.2 إتحاد الخليج 92  1.4%  

%1.3 جزيرة تكافل 31  1.3%  

%..1 الخليجية العامة 30  1.3%  

%1.0 أمانة للتأمين 39  1.0%  

الصحي 

.2.2%  

الحماية واالدخار

3.3%  

المركبات

92.2%  

الهندسي

0.9%  
الممتلكات

4.2%  

البحر)

1.2%  

أخرى

4..%  

 التأمين العام

(:  تم منع الشركة من اصدار أو تجديد أي وثائق في نشاط التأمين 1)

نوفمبر  01حتى  7112أغسطس  8اإللزامي للمركبات  من تاريخ 

7112. 

 

(: تم منع الشركة من اصدار أو تجديد أي وثائق في نشاط التأمين 7)

 أغسطس  وحتى تاريخه. 8اإللزامي للمركبات  من تاريخ 

 

(: تم منع الشركة من اصدار أو تجديد أي وثائق في نشاط التأمين 0)

 .7112نوفمبر  6أغسطس حتى  8اإللزامي للمركبات  من تاريخ 
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 أداء قطاع التأمين

% عيليى أسياس سينيو)، ىيييث بيليغ 0.9بينيسيبية  9102شهد قطاع التأمين تراجعًا طفيفًا في أقساط التأمين المكتتبة خالو التسعة أشهر األولى من عام 

ميليييار دوالر أميرييكيير  2.42ملييار ريياو ا 92.1مليار دوالر أمريكير مقابل  2.32مليار رياو ا 92.2إجمالي األقساط المكتتب بها في جميع فروع التأمين نحو 

 لنفن الفترة من العام السابق. جاء ذلك في ظل الضغوط االقتصادية التي تعرض لها االقتصاد المحلي.

وهي تيميثيل   —مليار رياو  04.2لتصل إلى  9102% مقارنة بفترة التسعة أشهر من عام 3.0على المستوى القطاعي، نَمت أقساط التأمين الصحي بنسبة 

مليو  رياو. بينما  انخفضت أقساط التأمين العام إليى  249% لتصل إلى 0.3% من ىجم السوق، وارتفعت أيضًا أقساط تأمين الحماية واالدخار بنحو 9.2.

 مليار رياو.  2.2% لتبلغ 2.2% عن الفترة المماثلة من العام السابق ، وانخفضت أيضًا أقساط التأمين على المركبات بنحو  4.2مليار رياو بانخفاض  ..3

مليار رياو ، وأدى ذلك الى نمو  صيافيي  93.4% عن نفن الفترة من العام السابق  لتصل الى 0.4أَما صافي أقساط التأمين المكتتبة، فقد ارتفعت بنحو 

مليار رياو. فيما ارتفع صافي المطالبات المتكبدة على شركات التأمين خالو فترة التيسيعية  99.3% خالو نفن الفترة لتصل إلى 0األقساط المكتسبة بنحو 

مليار دوالرر. وجاء هذا االرتفاع بدفع من نمو  صافيي اليميطياليبيات اليميتيكيبيدة  2..4مليار رياو ا 02.0%  على أساس سنو) لتبلغ  0.3أشهر من العام  بنحو 

%، مَثلت  مطالبات كيل مين اليتيأمييين الصيحيي وتيأمييين 9..%  بينما تراجعت صافي المطالبات المتكبدة  لتأمين المركبات بنسبة 9..للتأمين الصحي بنحو 

 % على التوالي .39% و22المركبات 

  

 )مليون ريال(حسب النشاط  -صافي المطالبات المتكبدة  )مليون ريال(حسب النشاط  -إجمالي أقساط التأمين 

إجمالي األقساط  
صافي األقساط   المكتتبة

صافي األقساط   المكتتبة
صافي المطالبات   المكتسبة

 القيمة السوقية معدو المطالبات معدو االىتفاظ  المتكبدة

 9M )مليون ريال(
7106 

9M 
 9M النمو 7102

7106 
9M 

 9M النمو 7102
7106 

9M 
 9M النمو 7102

7106 
9M 

 9M النمو 7102
7106 

9M 
7102 

9M 
7106 

9M 
7102 

9M 
7106 

9M 
7102 

%3.0 04,232 04,022 الصحي  03,222 04,020 9.2% %ر1.3ا 03,242 03,222   01,.23 00,092 ..9%  22.0%  22.2%  22.9%  20..%  .1.2%  .9.2%  

%ر2.2ا 2,292 .2,34 المركبات  2,12. 2,011 1.4%  2,932 2,.22 4.2% %ر9..ا 202,. 292,.   22.3%  29.2%  20.2%  24.1%  33.4%  30.2%  

%ر4.2ا 40.,3 3,200 التأمين العام %ر00.4ا 292 299  %ر01.3ا 2.9 232  %ر00.2ا 902 942   99.9%  91.2%  92.3%  92.2%  03.3%  09.2%  
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 معدل االحتفاظ .. انخفاض االعتماد على سوق إعادة التأمين

% في نفن الفترة من اليعيام السيابيق. 23.9مقابل  9102%  بنهاية فترة التسعة أشهر من العام ...2ارتفع معدو االىتفاظ اإلجمالي لقطاع التأمين إلى 

واسعيًا. فيقيد ًا وساهم بذلك ارتفاع معدو االىتفاظ للتأمين على المركبات  بأكثر من سبع نقاط مئوية . وعلى الصعيد القطاعي، أظهر معدو االىتفاظ تباين

%. في المقابل، سجل كل من قطاعي  التأمين الصحي والتأمين على المركبات مستوييات 91.2سجل قطاع التأمين العام معدو اىتفاظ منخفض  بلغ نحو 

 % على التوالي.29.2% و22.2اىتفاظ عالية، بلغت 

 تراجع ربحية القطاع نظرًا الرتفاع معدل المطالبات

اليجيار)، ام يشير معدو المطالبات إلى الخسارة التي تتحملها شركات التأمين مقابل  صافي أقساط التأمين المكتسبة . فخالو فترة التسعة أشهير مين اليعي

. أىد األسيبياب اليرئيييسييية 9102% لنفن الفترة من عام 22.4% مقارنة مع 22.2ارتفع معدو المطالبات اإلجمالي لقطاع التأمين بشكل طفيف ليصل إلى 

% لنفن اليفيتيرة مين اليعيام السيابيق. 22.9مقارنة بي  9102% خالو التسعة أشهر من عام ..20لذلك هو زيادة معدو المطالبات للتأمين الصحي والذ) بلغ 

ة. ومن جيانيب فتربالمقابل تراجع معدو المطالبات لتأمين المركبات لفترة التسعة أشهر من العام الحالي والتي قابلها نمو األقساط المكتسبة خالو نفن ال

 .9102% خالو نفن الفترة من عام  09.2% مقابل 00.1آخر، انخفضت نسبة المصروفات إلى 

 

 

 حسب النشاط -معدل االحتفاظ 

 حسب النشاط -معدل المطالبات  معدل المطلوبات والمصروفات لقطاع التأمين 

 معدل االحتفاظ 

97% 97% 98% 97% 95%95%
92%

93% 93% 93%

23% 23% 23% 18% 22%

%86 التأمين العام المركبات الصحي 

84%

86%

83%

85%

72%
79%

85%
82% 79%81%

86%

79%
72% 71%

22% 21%
25%

20%
26%

43%
48%

44% 40% 40%

 الحماية واالدخار التأمين العام المركبات الصحي 

73% 79% 80% 76% 74%

13.4%
11.1% 12.8%

10.2% 10.1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 معدو المصروفات معدو المطالبات



9102يناير  92  أبحاث القطاعات  |  

albilad-capital.com 
2 

 قطاع التأمين في السوق السعودية

 نظرة على األصول

% على أسياس سينيو)  9، فقد ارتفعت الموجودات بمعدو قدره 9102سجلت شركات التأمين نموًا في إجمالي الموجودات المجمعة بنهاية الربع الثالث من عام 

% تمثل موجودات عمليات التأمين بينما تمثل موجودات 20مليار رياو ،  .2...، وبلغ اجمالي الموجودات 9102% بنهاية الربع الثالث من عام 2..مقارنة بنمو بلغ 

 %  من اجمالي الموجودات .  92المساهمين 

ميليييار  39.22% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق  ليتيصيل إليى 2%، فعلى صعيد االستثمارات نًمت  بنسبة 1.2موجودات عمليات التأمين تراجعت بنحو  

% مرتبطة باألصوو األخرى، مثل االستثمارات العيقياريية أو 44.4% باستثمارات متاىة للبيع، و92.2%  بالودائع ألجل، و02.2% مرتبطة بالنقد، و 01.0رياو، منها 

% من إجمالي الموجودات. في ىين، انيخيفيضيت ىصية ميعيييد) اليتيأمييين مين األقسياط غييير 2.4.المساهمات في شركات زميلة. وتستحوذ االستثمارات  على 

 %.2.4% من إجمالي موجودات عمليات التأمين. بينما سجلت موجودات المساهمين نموًا بي 2.2%، تمثل ..02المكتسبة بنسبة 

 تحسن هوامش المالءة المالية يشير إلى قدرة الشركات على تجاوز العقبات

%. ونيعيتيقيد بيأ  تيراجيع األقسياط ونيميو 9.1%، فيما انخفضت أقساط التأمين بمعدو..04، انخفض رأس الماو لشركات التأمين بمعدو 9102خالو الربع الثالث 

%، ليييبيليغ 2.9االىتياطات في آ  واىد يشير إلى قدرة رأس الماو القائم على تحمل المخاطر لدى شركات التأمين. فقد نمى إجمالي ىقوق المساهمين بينيسيبية 

شركة تأمييين ميدرجية  39شركات من بين  2مليار رياو في الفترة نفسها من العام السابق. مع ذلك، شهدت  03.12مليار رياو بنهاية الربع الثالث مقارنة مع  04.03

 مليو  رياو. 43.شركة مجتمعة خسارة متراكمة بقيمة  03انخفاض في قاعدة رأس مالها، فيما تكبدت 

 تراجع االحتياطيات الفنية يضعف من متانة ومقاومة القطاع لمخاطر التأمين

% عيليى أسياس سينيو)، ليتيبيليغ 0توسعت االىتياطيات الفنية لقطاع التأمين امخصصات من األرباح يتم تجنبيها لتغطية المطالباتر بشكل طفيف بيليغ أقيل مين 

% من إجمالي المطلوبات. وعلى نحو مماثل، بليغ إجيمياليي االىيتييياطيييات الينيظيامييية .2، وتَمثل هذه المخصصات نحو 9102مليار رياو بنهاية الربع الثالث  .92.2

 % من رأس الماو.02% من إجمالي مطلوبات المساهمين وأيضًا 22للقطاع 

 )مليون ريال(االحتياطات الفنية   تطور الربحية )مليون ريال(
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 ربحية قطاع التأمين

مليييار  ...0مليار رياو قياًسا بأرباح قدرها  0.02% لتصل إلى .9تراجعًا بنحو  9102شهدت األرباح الصافية لشركات التأمين خالو فترة التسعة أشهر من عام 

ضيافية إليى بياإلرياو للفترة المماثلة من العام السابق. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية وانكماش  اإليرادات المجمعة للقيطياع ، 

نسيبية  ليغيتانخفاض ملحوظ في أقساط إعادة التأمين، وذلك على الرغم من نمو الدخل من االستثمارات وتراجع تكاليف اكتتاب وثائق التأمين. في ىييين، بي

% ميقيارنية ميع 09.2نقطة أسياس ليييبيليغ  40% بزيادة طفيفة عن الفترة المقارنة، بينما تقلص العائد على ىقوق الملكية بنحو 3.9العائد على الموجودات 

 % لنفن الفترة  من العام السابق.03.3

% من صيافيي أربياح اليقيطياع. وبشيكيل 31عالوة على ذلك، ال يزاو هناك تباينًا واسعًا في األداء الفرد) لشركات التأمين، ىيث تستحوذ شركة واىدة  على 

شركات عيوائيد سيليبييية عيليى رأس اليمياو.  .شركة ىَققت عائًدا إيجابًيا على رأس الماو فيما سَجلت  92إلى أ   9102عام، تظهر نتائج الربع الثالث من العام 

شركات أخرى ، ويشير ذلك  إليى أ  ميا  2، في ىين كا  أقل من ذلك لي 0شركة أعلى من  93وعلى نحو مماثل، بلغ معدو ىقوق الملكية إلى رأس الماو لي 

 يقارب ثلث شركات القطاع التزاو تستنزف جزًءا من رأس مالها .

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

 تراجع كبير لعدد وثائق التأمين الصحي بسبب تطبيق الوثيقة الموحدة 

% ميحيقيقيًا 3.0شهد قطاع التأمين الصحي توسعًا في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسيبية 

، وذلك بالرغم من االنخفاض اليكيبييير فيي 9102مليار رياو خالو فترة التسعة أشهر من عام 04.2

مليو  وثيقة بنهاية التسعة أشهر األولى من اليعيام اليجيار)  0.0عدد وثائق التأمين الصحي إلى 

، والذ) يعود إلى تطبيق الوثيقة اليميوىيدة 9102مليو  وثيقة لنفن الفترة من عام  9.0مقابل 

على العاملين في القطاع الخاص. عالوة على ذلك، الزاو قطاع التأمين الصحي يسيتيحيوذ عيليى 

 % من ىجم السوق.9.2.النصيب األكبر من سوق التأمين السعودية بنسبة بلغت 

، اسيتيقير صيافيي “ إعيادة اليتيأمييين” وعلى الرغم من انخفاض اعتماد شركات التأمين على سوق 

مليار رياو،  كما استقير ميعيدو االىيتيفياظ عينيد  03.2األقساط المكتسبة لفترة التسعة أشهر عند 

 %.22مستوى 

% عين 9..ميليييار ريياو، بيزييادة  00.0في الوقت نفسه، ارتفع صافي المطالبات المتكبدة إلى 

 %...20فترة التسعة أشهر من العام السابق، مما أدى الرتفاع معدو المطالبات إلى 

 استمرار هيمنة شركات التأمين الكبرى على قطاع التأمين الصحي

شركية. وتسيتيحيوذ كيل مين:  92يبلغ عدد شركات التأمين العاملة في قطاع التأمين الصحي ىاليًا 

% من الحصة السوقيية ليليتيأمييين الصيحيي 21.3شركة بوبا العربية، والتعاونية، وميدغيلف على 

% من ىجم السيوق. 03.2. فيما تبلغ ىصة تسع شركات  أخرى 9102وذلك خالو الربع الثالث من 

% 0% على خمن عشرة  شركة أخرى بحصص تبلغ أقيل مين 2.0وتتوزع الحصة المتبقية البالغة 

 لكل شركة. مما يدو على أ  معظم شركات التأمين غير قادرة على منافسة الشركات الكبرى.

 مقدمي الخدمة

ميقيدم  4،922بلغ عدد مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين لدى مجلن الضما  الصحي 

 922.  بيليغ عيدد اليميسيتيشيفيييات اليميعيتيميدة ىيواليي 9102خدمة  بنهاية الربع الثالث من عام  

 0،400.مستشفى. بينما بلغ عدد األسرة المتاىة لخدمة المؤمن لهم في هذه المستشيفيييات 

 طبيب. 42،913سرير. كما وصل عدد األطباء في المرافق المعتمدة نحو 

 انخفاض في أعداد المؤمن عليهم

مليو  مؤمن ليه بينيهيايية اليربيع  09.12يقدر عدد المشمولين بالضما  الصحي التعاوني ىوالي 

% 99.3مليو  ميواطين، يشيكيليو   9.22. ويبلغ عدد السعوديين منهم ىوالي 9102الثالث من 

من إجمالي المؤمن عليهم. بينما يبلغ عدد المقيمين ممن يشمليهيم اليتيأمييين الصيحيي ىيواليي 

 % من إجمالي المؤمن عليهم.22.2مليو  مقيم يمثلو    2.32

 

 Q5 7102 -الحصص السوقية لشركات التأمين الصحي  

 

 الحصص السوقية

 Q5 7106 Q5 7102 لقطاع التأمين الصحي

%21.9 بوبا العربية 0  ...1%  

%...0 التعاونية 9  02.2%  
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 التأمين العام

ُيعد التأمين العام أكبر قطاعات التأمين عيليى مسيتيوى األنشيطية واليمينيتيجيات اليميقيدمية، ىيييث 

يشتمل على سبعة أنشطة فرعية هي: التأمين على المركبات، والبيحير)، واليطيييرا ، واليطياقية، 

 والهندسي، والتأمين على الحوادث والمسؤوليات، والتأمين على الممتلكات والحريق.

 أقساط التأمين

% عين فيتيرة اليتيسيعية 4.2شهد إجمالي األقساط المكتتبة لقطاع التأمين العام* تراجعًا بميعيدو 

مليار رياو بينيهيايية  ..3أشهر  المقابلة من العام السابق، ىيث بلغ إجمالي األقساط المكتتبة نحو 

% 01.3. وأدى ذلك الى تراجع  صافي األقساط المكيتيسيبية بيينيحيو 9102التسعة أشهر من عام 

 مليو  رياو. 2.9لتصل إلى 

% عين نيفين 00.2من جهة أخرى، تراجع صافي المطالبات المتكبدة لفترة التسعة أشهر بيحيدود 

% ميقيابيل 92.2الفترة من العام السابق ، لينخفض بذلك معدو المطالبات بشكل طفيييف إليى 

 % للفترة المقابلة من العام السابق.92.3

وبالرغم من أ  قطاع التأمين العام لديه قدرة إنتاجيية تيفيوق اليطيليب اليفيعيليي ، إال أنيه ال ييزاو 

يواصل التنازو عن معظم تعرضه التجار) لشركات إعادة التأمين ، ىيث انخفض معيدو االىيتيفياظ 

 .9102% لفترة التسعة أشهر  المقابلة من عام 99.9% مقارنة بي 91.2إلى 

 المشهد التنافسي

يتسم قطاع التأمين العام بدرجة متوسطة إلى عالية من التركيز، ىيييث مين بييين ثيميا  وعشيرو   

شركة تمارس أعماو التأمين العام ضمن أنشطتها، تستحوذ كل من،  التعاونية ووالء وميييدغيليف 

% من الحصة السوقية لليقيطياع، وهيو ميا ييميثيل ارتيفياعيا بينيحيو 0.4.واكسا التعاونية معًا على 

% عن مستوى ىصتهم السوقية لنفن الفترة من العام السابق. فيما ىيازت تسيع شيركيات  9.0

% من ىجم السوق،  تتشارك خمن عشرة شركة  أخيرى اليحيصية اليميتيبيقييية 33.2على ما يقارب 

 % من سوق التأمين العام.04.2البالغة 

 

 

 

 * باستثناء التأمين على المركبات

 

 7102 الربع الثالث –الحصص السوقية لشركات التأمين العام  

 

 الحصص السوقية 

 Q5 7106 Q5 7102 لقطاع التأمين العام

%1..9 التعاونية 0  94.2%  

%2.0 والء 9  03.2%  

%2.1 ميدغلف للتأمين 3  2.4%  

%2.1 اكسا التعاونية 4  2.3%  

%4.2 الوطنية .  ...%  

%4.9 المتحدة للتأمين 2  ..0%  

%3.. العالمية 2  4.2%  

%2.4 أليانز إس إف 2  4.0%  

%3.4 ْتشب 2  3.2%  

%3.9 تكافل الراجحي 01  3.2%  

%..9 اإلنماء طوكيو م 00  9.4%  

%3.4 سايكو 09  9.4%  

%0.0 الدرع العربي 03  9.0%  

%0.2 االتحاد التجار) 04  0.2%  

%0.2 الخليجية العامة .0  0.2%  

%0.2 بروج للتأمين 02  0..%  

%1.2 التأمين العربية 02  0.3%  

%1.2 إتحاد الخليج 02  0.0%  

%1.2 األهلية 02  0.0%  

%2.2 مالذ للتأمين 91  0.1%  

%1.2 متاليف إيه أ) جي العربي 90  0.1%  

%1.3 سوليدرتي تكافل 99  1.2%  

%..1 وفا للتأمين 93  1.2%  

%..1 سالمة 94  1.2%  

%0.9 أسيج .9  1.2%  

%1.4 ساب للتكافل 92  1..%  

%1.4 الصقر للتأمين 92  1.3%  

%1.9 أمانة للتأمين 92  1.0%  

 التأمين العام

 النمو 9M 7106 9M 7102 النمو Q5 7106 Q5 7102 )مليون ريال(

%ر2.3ا 222 222 إجمالي األقساط المكتتبة %ر4.2ا 40.,3 3,200   

%ر00.2ا 024 991 صافي األقساط المكتتبة %ر00.4ا 292 299   

%ر09.2ا 942 929 صافي األقساط المكتسبة %ر01.3ا 2.9 232   

%ر91.9ا 22 .2 صافي المطالبات المتكبدة %ر00.2ا 902 942   

%99.2 نسبة االىتفاظ  90.2% %ر1.2ا   99.9%  91.2% %ر0.2ا   

%31.9 نسبة المطالبات  92.2% %ر9.2ا   92.3%  92.2% %ر1.4ا   

شركات 4

.0% شركات 2 

34%  

شركة  .0

0.%  
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 قطاع التأمين في السوق السعودية

 التأمين على المركبات

يعتبر تأمين المركبات من أكبر األنشطة على مستوى فروع التأمين العام، والثاني بيعيد اليتيأمييين 

% من إجمالي أقساط التأمين اليميكيتيتيبية خيالو 30.2الصحي على مستوى السوق، ىيث يشكل 

 . 9102فترة التسعة أشهر من عام 

 تراجع أقساط التأمين بفعل انخفاض عدد المركبات ووثائق التأمين

%، محققيًا 2.2سجل قطاع التأمين على المركبات انكماشًا في إجمالي األقساط المكتتبة بنسبة 

، ساهم بذلك تراجع عدد وثيائيق اليتيأمييين عيليى 9102مليار رياو لفترة التسعة أشهر من عام  2.2

ألف وثيقة خالو نفن الفترة . في ىين ، توسع صافي األقساط المكتسبية  92المركبات بقرابة 

مليار رياو. بالمقابل، انخفض صافي المطالبات المتكبدة لفترة التسعة أشهير  2.2% ليبلغ 4.2بي 

مليار رياو، وأدى اليتيبيايين  2..% عن نفن الفترة المقابلة من العام السابق لتصل إلى 9..بنحو 

في معدو نمو األقساط المكتسبة وصافي المطالبات المتكيبيدة إليى  انيخيفياض اييجيابيي فيي 

 . 9102%  للفترة  المقابلة  من عام 20.2% بدال من 24.1معدو المطالبات ليصبح 

 منافسة معتدلة

يتمتع قطاع التأمين على المركبات بدرجة متوسطة إلى عالية من اليتيركيز، ىيييث مين أصيل سيبيع 

% من الحصة 92.3وعشرو   شركة تمارس أعماو تأمين المركبات، تستحوذ تكافل الراجحي على 

السوقية للتأمين  على المركبات خالو الربع الثالث من هذا اليعيام، و اسيتيطياعيت زييادة ىصيتيهيا 

كما تحوز خمن شيركيات .  السوقية بشكل ملحوظ عن مستوياتها لنفن الفترة من العام السابق

% من أقساط اليتيأمييين عيليى اليميركيبيات. بييينيميا تيقياسيميت إىيدى ...4أخرى مجتمعة ما يقارب 

 % لكل شركة..%  من السوق بحصص أقل من 92.9وعشرو   شركة أخرى 

ومن ناىية أخرى، جاء التغير األكبر في الحصص السوقية للقطاع من مالذ للتيأمييين بيتيراجيع كيبييير  

% ..03% عن ىصتها في الربع المقابل من العام السابق، إضافة إلى التوسيع بينيحيو 2..0بلغ 

 لحصة تكافل الراجحي السوقية.

 انخفاض مبيعات المركبات في المملكة

تعتبر السوق السعودية واىدة من أكبر عشرين سوق للسيارات في العالم، واألكبر بين األسواق 

ميليييو  ميركيبية، إال أ  04الخليجية، ىيث يبلغ عدد المركبات المستخدمية فيي اليميميليكية تيقيرييبيًا 

التوقعات األولية تشير إلى تراجع عدد المركبات الجديدة المسجلة خالو  العام الحالي إليى أدنيى 

 .9102% عن عام  3..مما كانت عليه في العام السابق، ىيث نتوقع أ  تنخفض بنسبة 

وتستحوذ سيارات الركاب على النصيب األكبر من مبيعات المركبات الجديدة في المميليكية، ىيييث 

ميركيبية، فيي ىييين بيليغيت  11.،91.بلغت التقديرات المتوقعة لمبيعات سيارات المركبات نيحيو 

 .9102مركبة خالو العام  009،211تقديرات مبيعات المركبات التجارية بحدود 

 

  7102الربع الثالث  -الحصص السوقية لشركات التأمين على المركبات  

 

 الحصص السوقية

 Q5 7106 Q5 7102 لقطاع تأمين المركبات

%03.2 تكافل الراجحي 0  92.3%  

%09.2 التعاونية 9  0..2%  

%2.0 اكسا التعاونية 3  01.2%  

%..4 ميدغلف للتأمين 4  2.2%  

%4.2 سالمة .  2.3%  

%2.. والء 2  ..2%  

%3.2 الوطنية 2  4.9%  

%9.2 أسيج 2  3.9%  

%1.9 المتحدة للتأمين 2  9.2%  

%9.9 أليانز إس إف 01  9.4%  

%..9 بروج للتأمين 00  9.9%  

%2.2 االتحاد التجار) 09  0.2%  

%3.4 الدرع العربي 03  0.2%  

%9.3 وفا للتأمين 04  0.2%  

%02.3 مالذ للتأمين .0  0.4%  

%..0 سايكو 02  0.0%  

%9.2 التأمين العربية 02  1.2%  

%1.2 اإلنماء طوكيو م 02  1.2%  

%1.2 إتحاد الخليج 02  1.2%  

%1.4 األهلية 91  1.4%  

%1.1 متاليف إيه أ) جي العربي 90  1.4%  

%1.2 الخليجية العامة 99  1.4%  

%1.9 سوليدرتي تكافل 93  1.3%  

%1.3 ْتشب 94  1.3%  

%1.9 الصقر للتأمين .9  1.3%  

%..1 العالمية 92  1.9%  

%1.4 أمانة للتأمين 92  1.0%  

 تأمين المركبات

 النمو 9M 7106 9M 7102 النمو Q5 7106 Q5 7102 )مليون ريال(

%ر9..0ا 9,904 9,200 إجمالي األقساط المكتتبة %ر2.2ا 2,292 .2,34   

%ر2..0ا 9,122 9,420 صافي األقساط المكتتبة  2,12. 2,011 1.4%  

%9.0 92.,9 .9,42 صافي األقساط المكتسبة  2,932 2,.22 4.2%  

%ر01.2ا 0,222 9,104 صافي المطالبات المتكبدة %ر9..ا 202,. 292,.   

%24.9 نسبة االىتفاظ  23.4% %ر1.2ا   22.3%  29.2%  2..%  

%20.4 نسبة المطالبات  20.0% %ر01.3ا   20.2%  24.1% %ر2.2ا   

شركة

92% 

شركات .

42%  

02 

شركة 

92%  
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 قطاع التأمين في السوق السعودية

 تأمين الحماية واالدخار

ال يزاو تأمين الحماية واالدخار يعتبر من أصغر قطاعات التأمين الرئيسية ىجًميا، ىيييث يشيكيل ميا 

% فق  من ىجم قطاع التأمين في السوق السيعيوديية وذليك خيالو فيتيرة اليتيسيعية 9.2نسبته 

 . 9102أشهر من عام 

ويرجع انخفاض هذه النسبة بشكل رئيسي إلى عدة أسباب أهمهيا ىيداثية اليقيطياع فيي السيوق 

السعود)، وانخفاض ثقافة االدخار في المنطقة، والنظر بعدم شرعية منتجات الحميايية واالدخيار 

 التقليدية من فئات واسعة من المجتمع.           

 أقساط التأمين

سجل القطاع نموًا في إجمالي األقساط المكتتبة خالو فترة التسعة أشهر من العام الجار) ىيث 

% عن نفن الفترة من العام السابق ، وذلك على الرغيم مين 0.3مليو  رياو، بارتفاع  249بلغت 

 ألف وثيقةر عن نفن الفترة من العام السابق.  3..0% اأ) 2.2تراجع عدد وثائق التأمين بنحو 

ميليييو  ريياو  040من الجانب األخر، تراجع صافي المطالبات المتكبدة بشكل طفيف ليصل إليى 

% فيي ..4لفترة التسعة أشهر من هذا العام، وساهم تراجع صافي األقساط المكتسبة بنسبة 

 % لفترة التسعة أشهر من العام السابق...41% مقارنة بي 40.2ارتفاع معدو المطالبات إلى 

 هيكل القطاع

يعمل في سوق تأمين الحماية واالدخار إىدى عشرة  شركة فق  من أصل ثالثة وثيالثيو  شيركية 

% مين ىيجيم 20.2مرخصه لممارسة أعماو التأمين. و تستحيوذ أربيعية شيركيات ميجيتيميعية عيليى 

% مين اليحيصية السيوقييية ليتيأمييين اليحيميايية 02.0السوق. بينما تتقاسم باقي شركات القيطياع 

 واالدخار.

 

 

 7102الربع الثالث   -الحصص السوقية لشركات التأمين الحماية واالدخار  

 

 الحصص السوقية 

 Q5 7106 Q5 7102 لقطاع الحماية واالدخار

%2..4 األهلي للتكافل 0  4..3%  

%2..0 ساب للتكافل 9  0..3%  

%09.2 أليانز إس إف 3  01.2%  

%00.9 جزيرة تكافل 4  01..%  

%9.2 تكافل الراجحي .  ..4%  

%3.9 الوطنية 2  3.2%  

%9.2 - العالمية 2  

%9.2 اإلنماء طوكيو م 2  9.2%  

%0.2 متاليف إيه أ) جي العربي 2  9.3%  

%1.2 اكسا التعاونية 01  1.2%  

%3.4 سوليدرتي تكافل 00  1..%  

 تأمين الحماية واالدخار

 النمو 9M 7106 9M 7102 النمو Q5 7106 Q5 7102 )مليون ريال(

%2.. 924 9.1 إجمالي األقساط المكتتبة  239 249 0.3%  

%0.2 092 094 صافي األقساط المكتتبة  320 329 3.1%  

%1.9 009 009 صافي األقساط المكتسبة %ر..4ا 332 ..3   

%ر1..ا .4 42 صافي المطالبات المتكبدة %ر0.2ا 040 043   

%49.2 نسبة المطالبات  41.4% %ر9.9ا   41..%  40.2%  0.9%  

شركات 4

29%  

شركات 2

02%  
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 قطاع التأمين في السوق السعودية

 القوائم المالية المجمعة لقطاع التأمين*

       قائمة المركز المالي

 النمو Q5 7106 Q7 7106 Q0 7102 Q7 7102 Q5 7102 )مليون ريال(

       موجودات عمليات التأمين

%ر2..0ا 2,990 2,102 2,224 2,021 2,323 نقدية وشبه نقدية  

%91.2 09,222 00,942 00,220 00,294 22.,01 استثمارات  

%ر2.9ا 2,212 2,124 2,932 2,220 2,922 ذمم مدينة، صافي  

%4.2 232,. 222,. 232,. 202,. 322,. ىصة معيد) التأمين من المطالبات تحت التسوية  

%ر09.4ا 2,492 2,221 .2,22 03.,2 2,332 موجودات أخرى  

%(1.7) 599660 719016 709507 579676 599973 مجموع موجودات عمليات التأمين  

             موجودات المساهمين

%4.9 4,921 4,029 4,401 309,. 4,012 نقدية وشبه نقدية  

%2.0 2,320 22.,2 2,423 .2,21 2,222 استثمارات  

%9..9 9,291 9,102 9,221 9,222 9,123 موجودات أخرى  

%9.7 069790 039279 039667 039606 079777 مجموع موجودات المساهمين  

%7.1 339935 339733 369977 379517 379725 مجموع الموجودات  

             مطلوبات عمليات التأمين

%9.1 03,329 03,332 21.,03 03,3.1 03,012 إجمالي المطالبات تحت التسويه   

%ر9.2ا 02,322 02,442 02,222 441,.0 .02,20 إجمالي األقساط غير المكتسبة  

%ر..0ا 2,201 2,302 2,221 .2,22 01,124 مطلوبات اخرى  

%(1.7) 599660 719016 709507 579676 599973 مجموع مطلوبات عمليات التأمين  

             مطلوبات وىقوق المساهمين

%02.2 9,0.2 9,922 9,022 0,222 0,239 مطلوبات المساهمين  

%ر..04ا 2,222 01,422 01,422 00,3.2 2..,00 رأس الماو  

%023.2 4,9.4 9,223 3,102 9,929 0,422 االىتياطيات وأخرى  

%9.7 069790 039279 039667 039606 079777 مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين  

مجموع مطلوبات عمليات التأمين ومطلوبات 
%7.1 339935 339733 369977 379517 379725 وحقوق المساهمين  

            

       قائمة الدخل

       )مليون ريال(

%ر9.1ا 2,2.2 2,223 00,143 2,222 2,002 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  

%ر9.2ا 2,222 2,0.0 2,423 ...,2 2,229 صافي أقساط التأمين المكتتبة  

%0.2 2..,2 99.,2 ..2,9 2,4.2 2,403 صافي أقساط التأمين المكتسبة  

%ر2.4ا 0.4 900 029 021 022 إيرادات استثمارات  

%2.9 2,032 2,4.0 .2,32 2,234 202,. إجمالي المطالبات المدفوعة  

%9.2 22.,. .20,. 200,. .22,. 492,. صافي المطالبات المتكبدة  

%(02.5) 277 765 572 697 977 فائض )عجز( عمليات التأمين  

%ر94.1ا 242 023 332 291 2.4 ىصة المساهمين من الفائض االعجزر  

%(02.1) 667 079 503 375 717 صافي دخل الفترة  

 .0شركة بحسب نطاق البحث في الصفحة رقم  39* لعدد 
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 قطاع التأمين في السوق السعودية

 نسبة التركز في المحفظة التأمينية لشركات التأمين 

 

 نسبة التركز في المحفظة التأمينية لشركات التأمين 

 المجموع حماية وادخار عام مركبات صحي نشاط التأمين

 التأمين الصحي

%011.1 بوبا العربية  1.1%  1.1%  1.1%  011.1%  

%011.1 عناية  1.1%  1.1%  1.1%  011.1%  

%...2 الصقر للتأمين  01.9%  4.3%  1.1%  011.1%  

%22.2 متاليف إيه أ) جي العربي  2.2%  2.2%  2.1%  011.1%  

%20.3 سايكو  0..4%  03.3%  1.1%  011.1%  

%22.2 أمانة للتأمين  90.3%  00.0%  1.1%  011.1%  

%24.1 األهلية  02.4%  02.2%  1.1%  011.1%  

%21.0 التعاونية  94.3%  0...%  1.1%  011.1%  

%2.1. ميدغلف للتأمين  92.2%  00.0%  1.1%  011.1%  

%..3. وفا للتأمين  32.3%  2.9%  1.1%  011.1%  

%3.9. سوليدرتي تكافل  91.2%  99.9%  3.2%  011.1%  

%1.4. الدرع العربي  33.2%  02.1%  1.1%  011.1%  

      تأمين المركبات

%2.1 سالمة  22.4%  4.2%  1.1%  011.1%  

%09.3 تكافل الراجحي  20.4%  4.3%  0.2%  011.1%  

%..02 اكسا التعاونية  24.2%  0..0%  1..%  011.1%  

%30.2 أسيج  29.3%  2.0%  1.1%  011.1%  

%1.1 الوطنية  20..%  39.0%  2.4%  011.1%  

%2.2 المتحدة للتأمين  .3.1%  32.3%  1.1%  011.1%  

%34.0 مالذ للتأمين  .0..%  04.4%  1.1%  011.1%  

%0..3 بروج للتأمين  .1.2%  04.9%  1.1%  011.1%  

      التأمين العام

%1.1 ْتشب  02.2%  29.4%  1.1%  011.1%  

%9.9 العالمية  2.2%  2..3%  09.2%  011.1%  

%00.4 الخليجية العامة  31.2%  .2.2%  1.1%  011.1%  

      ىماية وادخار

%1.1 جزيرة تكافل  1.1%  1.1%  011.1%  011.1%  

%1.1 األهلي للتكافل  1.1%  1.1%  011.1%  011.1%  

%1.1 ساب للتكافل  1.1%  01.3%  22.2%  011.1%  

      متعدد القطاعات وأخرى

%91.1 أليانز إس إف  3..2%  94.2%  02..%  011.1%  

%00.3 اإلنماء طوكيو م  39.4%  49.3%  04.0%  011.1%  

%42.2 التأمين العربية  33.9%  02.0%  1.1%  011.1%  

%..01 والء  42.1%  43..%  1.1%  011.1%  

%42.9 االتحاد التجار)  32.2%  04.2%  1.1%  011.1%  

%92.0 إتحاد الخليج  40.4%  31..%  1.1%  011.1%  
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 المؤشرات المالية 

 المؤشرات المالية

 الشركة

 سعر اإلغالق
 (7102ديسمبر  72)

 )ريال(

األسهم 

المصدرة 

 )مليون سهم(

األسهم الحرة 

 )مليون سهم(

صافي الدخل*  

 )مليون ريال(

حقوق 

المساهمين 

 )مليون ريال(

القيمة 

السوقية 

 )مليون ريال(

العائد على 

 السهم 

 السعر للعائد )ريال(

السعر / القيمة 

 الدفترية

 3.22 04.249 2.942 .00,220.9 9,222.22 220.12 22.203 .09 23.32 التعاونية

 ..9 - 1.222- 32.3. 904.22 .92.2- 0..01 .3 32..0 متاليف إيه أ) جي العربي

 9.42 30.3.3 1.229 2.2.2 323.12 9..31 ..01 .3 92.34 جزيرة تكافل

 2.49 - 1.112- ..209 ..012 1.49- 1. 1. .02.9 مالذ للتأمين

 9.34 - ..01.2- 0,003.91 424 432.02- 04.2 41 92.23 ميدغلف للتأمين

 .9.2 93.320 0.423 223.2 943.02 92.22 2 91 34.22 أليانز إس إف

 9.29 01.130 92..9 ..233 940.22 .23.0 ..02 .9 34..9 سالمة

 9.32 ..2.3 3.423 0,922.11 42.32. 3..032 32.22 41 39.4 والء

 9.39 2.299 .4... 2.2.4 322.24 001.2 03.232 91 49.29 الدرع العربي

 9.92 22.492 1.942 292.9 323.92 2.42 09.92 34 94.3 ساب للتكافل

 0.32 2.204 9.122 4.9 331.02 9.42. 02.3 .9 02.12 سايكو

 9.04 02.209 0.122 .9.2.1 091 03.14 ..01.3 09.9 90.12 وفا للتأمين

 0.29 2.222 .9.00 9.3.2 0.2.93 30.23 01.913 .0 02.29 إتحاد الخليج

 9.34 04.0.3 9.314 43.42. 939.02 32.4 01.3.4 02.222 39.20 األهلي للتكافل

 0.22 91.222 42..1 023.14 .001.9 2.23 0..0 02 00.44 األهلية

 9.22 34.229 .4..1 321 032.22 01.2 09 91 02 أسيج

 0.22 222..9 1.22 442.20 9.3.2 02.42 02.3.2 ..92 02.24 التأمين العربية

 0..0 2.222 9.022 .92.4. .342.4 21.02 02.3.3 ..92 02.02 االتحاد التجار)

 0.39 94.324 0.193 .293.9 422.02 2...9 ..02 .9 94.23 الصقر للتأمين

 0.49 .2.22 0.444 0..232 .2..44 21.22 .39.12 42 09.22 المتحدة للتأمين

 .3.3 09.222 2.409 00.91.,2 9,949.11 29.24. 1.900. 21 23.22 بوبا العربية

 4.92 04.923 ..4.0 9,329.11 4.22.. 022.02 02.4 41 2.3. تكافل الراجحي

 0.24 00.22 9.192 420.2 942.12 2..41 00 91 94.12 ْتشب

 0.2 02.310 .0.02 .212.2 .30.2. 9.40. 90.22 .4 .91.0 اكسا التعاونية

 0.20 03.042 0.923 334.2 912.33 .4..9 03 91 02.23 الخليجية العامة

 9.02 2.2.2 4.229 .231.2 329.39 094.22 .29..0 .9 33.93 بروج للتأمين

 9.2 .22..9 .1.23 224 3.2.92 32.4 09.119 41 94.0 العالمية

 .0.2 2.22 9.322 94. .929.1 2.22. .02.29 .9 91.22 سوليدرتي تكافل

 9.20 01.220 22..9 2.2.. 909.24 0.29. ..2 91 92.22 الوطنية

 .9.4 03.093 0.209 2..304 092.20 93.22 01.22 04 99.42 أمانة للتأمين

 9.92 - 1.222- 322.2 4..021 03.22- .03.1 91 02.33 عناية

 9.33 - .1.94- 2.1.2 922.04 2.34- 09.223 31 90.22 اإلنماء طوكيو م

  7.2 05.79 0.923 719507.97 079972.39 79775.07 692.7 09053.72 - المجموع

 م.  9102* صافي الدخل آلخر أربعة أرباع تنتهي في الربع الثالث 
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 مضاعفات الربحية والقيمة الدفترية 

. الشكل التالي يعكن مستويات التقييييم ليهيذه الشيركيات بينياء عيليى مضياعيف 9102شركة من شركات القطاع ىققت أرباح خالو الربع الثالث من العام  92

 السعر للعائد* ومضاعف القيمة الدفترية** كما في نهاية الفترة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *باستثناء  شركات ذات مضاعفات ربحية متضخمة.

 .9102ديسمبر  92** ىسب أسعار اإلغالق في 

 مضاعف السعر للعائد
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 تفاصيل أقساط التأمين

 تفاصيل أقساط التأمين

 معدل االحتفاظ    معدل المطالبات   
صافي المطالبات  المتكبدة    

امليو  رياور            

صافي األقساط  المكتسبة    

امليو  رياور           

صافي األقساط  المكتتبة      

امليو  رياور          

إجمالي األقساط  المكتتبة      

امليو  رياور      
  

Q5 7102 Q5 7106 Q5 7102 Q5 7106 النمو Q5 7102 Q5 7106 النمو Q5 7102 Q5 7106 النمو Q5 7102 Q5 7106 النمو Q5 7102 Q5 7106 الشركة 

22.2%  22.2%  20.2%  22.2%  91.2%  0,424 0,931 2.1%  0,223 0,2.2 2.2%  0,020 0,122 04..%  التعاونية 0,940 0,490 

2..9%  2..4%  22..%  29.9%  2..3%  22 32 22.0%  22 49 940.2%  22 92 02..4% متاليف إيه أ) جي  32 013 
 العربي

92.3%  99.2%  42..%  42..%  02.2% %ر9.2ا 9 9  %ر0.9ا 2 2  %ر0.9ا 03 03   جزيرة تكافل 92 92 

22.9%  034.4%  22.2%  22.2% %ر..24ا  %ر32.3ا 429 022  %ر22.9ا 3.0 991  %ر22.3ا 422 ..   مالذ للتأمين 30. 29 

20.3%  2...%  29.2%  29.9% %ر04.2ا  %ر91.2ا 32. 4.2   .2. 204 0.3%  492 491 1.4%  ميدغلف للتأمين 00. 03. 

22.2%  22..%  22..%  23.2%  99.0%  094 019 93.3% %ر00.1ا 031 021  %ر02.1ا .00 019   أليانز إس إف 021 042 

21.2%  23..%  23.3%  24..%  .4.0%  092 23 21.3%  020 003 02.2%  042 09. 91.4%  سالمة 039 0.2 

.0.9%  .1.2%  20.9%  23.9%  91.1%  011 23 02.2% %ر00.4ا .02 022   024 022 ..2%  والء 922 924 

.2.1%  24..%  22..%  22.3% %ر2.0ا   20 22 3.3% %ر99.1ا 019 012  %ر..94ا 010 22   الدرع العربي 0.3 .00 

2.9%  02.9%  22.1%  29.4% %ر40.0ا   3 . 3.1%  33 39 2.2%  32 32 9.4%  ساب للتكافل 44 .4 

22.4%  21.3%  21.2%  22.4%  92.0%  2. 2. 04.2%  049 094 30.2% %ر9.0ا 012 049   سايكو 021 0.2 

2..2%  24.2%  20.2%  23.2% %ر..90ا  %ر99.4ا 24 24  %ر91.2ا 092 22   29 22 2.0%  وفا للتأمين 23 011 

.2.2%  .0.4%  .9.2%  .2.2%  0.4.1%  30 09 031.9% %ر9..3ا 93 4.  %ر92.4ا 92 02   إتحاد الخليج 42 39 

%ر9.9ا  93.2%  02.2%  9..9% ر1.3ا -  %ر94.3ا .  %ر02.2ا 90 02   94 92 4.0%  األهلي للتكافل .00 091 

21.3%  29.2%  21.1%  22..% %ر02.2ا  %ر...0ا 92 99   32 43 9..1%  42 32 93.1%  األهلية 43 3. 

22.4%  29.2%  22.0%  23.2% %ر92.1ا  %ر94.2ا 22 2.  %ر03.2ا 012 29  %ر02.4ا 004 22   أسيج 032 003 

42.2%  .9.2%  23.2%  22.9% %ر92.9ا  %ر93.2ا 32 92  %ر21.2ا 21 4.  %ر..42ا 22 32   التأمين العربية 001 2. 

2..2%  22.2%  24.2%  24.9% %ر94.0ا  %ر2.1ا 0.3 002  %ر22.2ا 023 022  %ر..29ا 930 22   االتحاد التجار) 924 013 

21.2%  43.3%  20.9% %ر22.2ا  %ر04.2ا  %ر32.0ا 40 .3  ر2ا 2. - .2 2.   321.0%  الصقر للتأمين 03 20 

40.3%  22.1%  33.0%  41.1% %ر24.2ا  %ر1..2ا 22 .0   32 042 .0.3%  32 9. 29..%  المتحدة للتأمين 24 002 

22.9%  29.0%  22.1%  22.2%  ...% %ر1.0ا 0,322 .0,42  %ر9.2ا 0,232 0,232  %ر9.9ا 22.,9 9,422   بوبا العربية 22.,9 93.,9 

29.4%  21.2%  2..2%  24.2%  22.2%  .29 392 22..%  202 412 23.0%  200 400 20.9%  تكافل الراجحي 434 249 

41.0%  42.4%  34.1%  40.9% %ر92.2ا  %ر00.0ا 04 01  %ر02.2ا 92 92   04 02 1.2%  ْتشب 49 49 

22.9%  20.2%  21..%  22..%  2.2%  932 902 03..% %ر..3ا .92 311  %ر4.2ا 342 334   اكسا التعاونية 322 322 

43.3%  42.2%  40.2%  4..4% %ر32.1ا  %ر30.2ا 02 01  %ر...3ا 34 93  %ر92.2ا 02 00   الخليجية العامة 32 92 

.2..%  24.2%  2..3%  24.2%  91.2%  22 2. 31.2% %ر09.3ا 011 030  %ر09.2ا 29 20   بروج للتأمين 012 .2 

31.3%  42.0%  32..%  49.9% %ر9.9.ا  %ر..99ا .9 09  %ر91.2ا 1. 32  %ر00.1ا 92 90   العالمية 24 2. 

04.3%  3..0%  20.4%  22.3% %ر22.1ا  %ر93.2ا 02 2  %ر32.2ا 9. 41  %ر33.3ا 42 31   سوليدرتي تكافل .. 32 

22.9%  2..1%  .2.2%  21.0%  0..2%  42 49 00.2% %ر..0ا .2 23   22 22 9.4%  الوطنية 042 0.9 

%ر23.4ا  .2..%  22.0%  32..% ر2ا -  %ر20.2ا 33   00 .2 29.1% %ر02.4ا 4 2   أمانة للتأمين 00 2 

.2.3%  4..1%  011.4%  21.1%  322.2%  30 2 921.9%  .9 04 32..4%  21 03 022.0%  عناية 90 2. 

.0..%  21.9%  .4.3%  32.2% %ر93.2ا   02 93 4.1%  3. 33 .2.2%  92 02 2.2%  اإلنماء طوكيو م 42 0. 

25.7%  25.7%  73.0%  73.7%  7.7%  39327 39772 0.9%  29336 29705 (7.7)%  69262 69965 (7.1)%  اإلجمالي 79007 29935 
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 7102الربع الثالث  -معدل االحتفاظ حسب أنشطة التأمين 

 معدل االحتفاظ حسب أنشطة التأمين 

 الشركة الصحي المركبات عام االجمالي

20.2%  92.2%  011.1%  22.9%  التعاونية 

22..%  2.2%  22.9%  22.2%  متاليف إيه أ) جي العربي 

42..%  -   -   -  جزيرة تكافل 

22.2%  99.4%  011.1%  011.1%  مالذ للتأمين 

29.2%  93.3%  20..%  011.1%  ميدغلف للتأمين 

22..%  92.4%  22.2%  43.2%  أليانز إس إف 

23.3%  02.9%  22.1%  22..%  سالمة 

20.9%  00.2%  22.3%  22.2%  والء 

22..%  ..9%  .0.3%  011.1%  الدرع العربي 

22.1%  02.2%   -   -  ساب للتكافل 

21.2%  02.2%  22.2%  019.2%  سايكو 

20.2%  01.2%  21.1%  23.2%  وفا للتأمين 

.9.2%  94.9%  .2.2%  22.0%  إتحاد الخليج 

02.2%   -   -   -  األهلي للتكافل 

21.1%  24.3%  24.2%  29.2%  األهلية 

22.0%  3..0%  22.3%  22.1%  أسيج 

23.2%  00.2%  24.9%  23.2%  التأمين العربية 

24.2%  92.2%  23.2%  24..%  االتحاد التجار) 

20.9%  91.0%  29.2%  24.2%  الصقر للتأمين 

33.0%  2.0%  .1.0%  42.9%  المتحدة للتأمين 

22.1%  -   -  22.1%  بوبا العربية 

2..2%  02.3%  22..%  011.1%  تكافل الراجحي 

34.1%  91.2%  22.4%   -  ْتشب 

21..%  32.3%  1.1%  1.1%  اكسا التعاونية 

40.2%  99.2%  24.0%  .0.4%  الخليجية العامة 

2..3%  9..0%  29.4%  22.4%  بروج للتأمين 

32..%  31.4%  010.0%  .9..%  العالمية 

20.4%  3..2%  2..2%  22.1%  سوليدرتي تكافل 

.2.2%  2.9%  22..%   -  الوطنية 

22.0%  2.2%  42.4%  011.1%  أمانة للتأمين 

011.4%   -   -  011.4%  عناية 

.4.3%  2.0%  2..4%  011.1%  اإلنماء طوكيو م 

76.7%  70.7%  95.7%  93.3%  االجمالي 
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 التعريفات

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 ر،سائهي إجمالي إيرادات شركة التأمين وتمثل القس  الذ) يدفعه "المؤمن له" للشركة مقابل موافقتها على تعويض المؤمن له عن األضرار أو الخ

 قد يكو  هناك ىساب مكرر ألقساط إعادة التأمين من قبل شركات التأمين أو إعادة التأمين األخرى.

 صافي أقساط التأمين المكتتبة

م هيذا اليرقيم مين ييخيصيتقوم الشركات بإعادة تأمين جزء من إجمالي أقساطها المكتتبة لدى شركات "إعادة التأمين" مقابل تحملها مخاطر محتملة من هذه الوثائق و

 إجمالي األقساط المكتتبة ثم يخصم فائض الخسارة في اقساط تأمين ليتبقى "صافي األقساط المكتتبة".

 صافي أقساط التأمين المكتسبة

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

 بخصم التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة من صافى أقساط التأمين المكتتبة. 

 صافي المطالبات المدفوعة 

 وهي إجمالي التعويضات التي تم صرفها "للمؤمن لهم" خالو الفترة المحاسبية بعد خصم ىصة معيد) التأمين.

 صافي المطالبات المتكبدة 

 وهي صافي المطالبات المدفوعة مضاًفا إليها المطالبات التي مازالت تحت التسوية خالو الفترة المحاسبية.

 نسبة االحتفاظ

ساط المكتتبة مين ألقوهو اىتفاظ الشركة الصافي من الخطر الواىد أو مجموعة من األخطار قد تنتج من ىادث واىد بعد إسنادات إعادة التأمين. وهو نسبة صافي ا

 إجمالي األقساط المكتتبة.

 نسبة المطالبات

 وهي نسبة صافي المطالبات المتكبدة من صافي األقساط المكتسبة.
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 إخالء المسؤولية

لية ومديريها وموظفيها ال لمابذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أ  محتوى المعلومات المذكورة في هذا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإ  شركة البالد ا

 عن ذلك.جة يقدمو  أ) ضمانات أو تعهدات صراىة أو ضمنًا بشأ  محتويات التقرير وال يتحملو  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أ) مسؤولية قانونية نات

ن األغراض دو  الموافقة الخطية م ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرساو هذا التقرير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أل) شخص آخر أو نشره كليًا أو جزئيًا أل) غرض 

 المسبقة من شركة البالد المالية 

 كما نلفت االنتباه بأ  هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثمار).

 يعتبر أ) إجراء استثمار) يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كا  كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وىده.

ستشار استثمار) مؤهل قبل ى ملين الهدف من هذا التقرير أ  يستخدم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أ) إجراء آخر يمكن أ  يتحقق مستقبال. لذلك فإننا ننصح بالرجوع إل

 االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية.

 تحتف  شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير.
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