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 ملخص تنفيذي

 

  عن عاام 01، ارتفع حجم سوق التأمين في المملكة العربية السعودية بنحو 5102بنهاية عام %

ملاياار ريااق ماةاار اة     2252ليصل إجمالي األقساط المكتتبة في جميع فروع التأمين إلى   5102

5 وجاء هذا النمو بدفع من  مو أقساط التأمين على المركباا  5102مليار رياق في عام  5152با 

 % خالق  فس الفترة515بنحو 

  5102% في عاام 0512% من 0522إلى  5102في عام  -معدق اال تشار  -ارتفع عمق التأمين 

، وذلك  بسبب النمو االيجابي ألقساط التأمين في الوقت الاذي تاراجاع فاياا اجاماالاي الانااتا  

بسبب ا خفاض أسعار النفط ،وذلك مةار ة بمعدق  5102% في عام 0252المحلي اإلسمي با 

%5 بينما ارتفع عماق الاتاأمايان مان 552% ، وفي األسواق الناشئة عند 252اال تشار عالمًيا عند 

% في عام 051من   5102% في عام 5512النات  اإلجمالي المحلي اإلسمي غير النفطي الى 

51025 

  دوالر  522ريااق   110فةد ارتفاعات مان  -معدق ا فاق الفرد على التأمين   -أَما كثافة التأمين

بايياادة  5102دوالر أمارياكاي( لالافارد فاي  210رياق    02051الى   5102أمريكي(  للفرد في 

 %02515 سبتها 

  ةاطاة أسااس لاتاصال الاى  20با  5102تراجعت  سبة المطالبا  في قطاع التأمين بنهاية عام 

 51025% بنهاية 21512% مةار ة با 21552

  لتصل 02المجمعة لشركا  قطاع التأمين* بنحو في جا ب الربحية ، ارتفعت األرباح السنوية %

شاركاة ساَجالات  01بنهاية العام الساباق ، 252مةار ة با  5102مليون رياق بنهاية عام  122الى 

 شركة بخسائر متفاوتة5 02شركة ، بينما منيت  22ربحية من  مجموع 

  2552% مةابل 2522ليصل إلى  5102ا خفض العائد على حةوق الملكية للةطاع بنهاية عام %

%5 وارتفع ماعادق 052عن العام السابق بينما استةر العائد على موجودا  شركا  التأمين عند 

 5102% لاعاام 502مةار ة باا  5102% لعام 502أقساط التأمين المكتسبة إلى حةوق الملكية 

% ماةاار اة با 5252ليبلغ  5102وكذلك ارتفع معدق حةوق الملكية إلى إجمالي الموجودا  في 

 5 5102% للعام السابق 5051

     أصدر  مؤسسة النةد العربي السعوديSAMA  ” )مبادئ حماية عماالء شاركاا  الاتاأمايان “

ودخلت حيي النفاذ في سبتمبر من  فس العام ، وا عكست هاذ  الاماباادئ  5102في منتصف 

على حماية حةوق العمالء عبر وضع معايايار لاجاوا اب ماتاعاددة مان عاالقاة الاعاماالء بشاركاا  

 التأمين 5

 

 

 يلخص هذا التةرير أداء قطاع التأمين في السوق المالية السعودية 

 5 ويةيس المؤشرا  الخاصة بأداء شركا  التأمين  5 5102لعام 

 

  طاق البحث

يشمل هذا التةرير جميع بيا ا  شركا  الاتاأمايان الامادرجاة فاي الساوق 

 المالية السعودية  باستثناء  :

الشركة السعودية إلعادة التأمين التعاو ي: الختالف  شاطاهاا عان  05

 باقي شركا  التأمين كو ها تعمل في إعادة التأمين 5

شركة وقاية للاتاأمايان وإعاادة الاتاأمايان الاتاكاافالاي: لاعادم  شارهاا  55

 51025قوائمها المالية لعام 

وبالتالي يصبح عادد شاركاا  الاتاأمايان الاماشاماولاة فاي  اطااق الاباحاث          

 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية5 22شركة من أصل  22
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 التطور السنوي ألهم مؤشرات قطاع التأمين )مليون ريال(

 * باستثناء تأمين المركبا 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

2012 2013 2014 2015

 صافي المطالبا  المتكبدة صافي األقساط المكتتبة إجمالي األقساط المكتتبة

11% 

16% 

27% 

18% 

19% 
41% 

23% 

25% 

10% 

20% 

25% 

24% 

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


 5102مارس  52

 

 قطاع التأمين

 

5  

  ظرة على قطاع التأمين
          ( 0 وهو أحد أكبر وأسرع األسواق  مًوا في المنطةة، حيث ارتفع اجمالي أقساط التأمين المكتتبة  5102سَجل قطاع التأمين في السوق السعودية  مًوا قوًيا خالق عام 

مليار دوالر أمريكي(           1522مليار رياق   2251البالغة (  5 مليار دوالر أمريكي( ، وجاء  األقساط قريبة من توقعاتنا  152مليار رياق   2252لتصل إلى  5102% عن عام 01بنحو 

 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 205جاء هذا النمو بدفع من  شاطي التأمين الصحي والتأمين على المركبا  اللذين استحوذا على 

، وذلك  بسبب 5102% في عام 0512% من 0522إلى  5102في عام  -معدق اال تشار  -ارتفع عمق التأمين  

% في عام 0252النمو االيجابي ألقساط التأمين في الوقت الذي تراجع فيا اجمالي النات  المحلي اإلسمي با 

من   5102% في عام 5512بسبب ا خفاض أسعار النفط، بينما ارتفع عمق التأمين غير النفطي الى  5102

 %5525% ، وفي األسواق الناشئة عند 252، وذلك مةار ة بمعدق اال تشار عالمًيا عند  5102% في عام 051

دوالر أمريكي(    522رياق للفرد  110فةد ارتفعت من  -معدق ا فاق الفرد على التأمين   -أَما كثافة التأمين  

 % 02515بييادة  سبتها  5102دوالر أمريكي(  في  210رياق للفرد    02051الى   5102في 

عاملة في السوق، وتمارس هذ  الشركا  على (  2 شركة  22شركة، منهم  22، بلغ عدد شركا  التأمين و/أو إعادة التأمين المرخصة في السوق السعودية 5102بنهاية العام 

عام سبع أ شطة فرعية هي:      ال األقل  شاطًا واحدًا من ا شطة التأمين الرئيسية الثالث وهي: التأمين الصحي والتأمين العام وتأمين الحماية واالدخار، ويشمل التأمين

  التأمين على المركبا ، والبحري، والطيران، والطاقة، والهندسي، والتأمين على الحوادث والمسئوليا ، والتأمين على الممتلكا  والحريق5

شركة مؤهلة  52شركة مؤهلة لتةديم خدما  التأمين الصحي، و 52وعلى مستوى أ شطة التأمين: هناك  

شركا  مؤهلة لتةديم خدما  تأمين الحماية واالدخار 5 كما يشارك   01لتةديم خدما  التأمين العام، بينما 

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

أخصائيو تسوية المطالبا   01خبراء معاينة وتةدير الخسائر،  02، (2 خبراء إكتواريون 5وكيل تأمين،  22

 استشاريو تأمين5  2التأمينية، 

بأ شطة التأمين، كما تختلف أيضًا  بطة ظًرا لطبيعة قطاع التأمين فإن العوامل الدافعة لنمو أ شطة التأمين المختلفة تختلف باختالف  ض  األسواق والعوامل االقتصادية المرت

لى عوامل السوق5 وبالرغم من أن ة عالمخاطر التي تتعرض لها شركا  التأمين باختالف مخاطر فروع التأمين التي تعمل بها، يؤثر في ذلك درجة المنافسة ومعدال  النمو المؤثر

قد تؤثر على فرع من أ شطة مل  مو السوق مدفوع بنمو خطوط التأمين اإلليامية إال أن سريان بعض الةوا ين واأل ظمة قد يحفي  مو أ شطة تأمين أخرى5 كما إن بعض العوا

 التأمين والبعض اآلخر قد ينعكس على الةطاع بشكل كامل5 أهم هذ  العوامل هي:

   أصدر  مؤسسة النةد العربي السعوديSAMA والتي سيتم تطبيةها ابتداء من ” سياسة توزيع فائض عمليا  التأمين”ثالث لوائح تنظيمية ،هي الئحة  5102( خالق عام

والتي أصبحت ”  الئحة لجان المراجعة في شركا  التأمين و/أو اعادة التأمين”  والتي دخلت حيي النفاذ منذ أكتوبر الماضي ، و“  الئحة حوكمة شركا  التأمين ”، و 5102عام 

حوكمة 5 ال5  عتةد أن أثر هذ  اللوائح الةا و ية سينعكس على كفاءة العمليا  التشغيلية لشركا  التأمين مع زيادة الموثوقية في جا بي التسعير و 5102 افذة منذ يناير 

ودخلت حيي النفاذ في سبتمبر من  فس العام ،   5102التي صدر  في  منتصف “  مبادئ حماية عمالء شركا  التأمين”  وفي جا ب حماية العمالء ، فةد ا عكست الئحة 

 على حماية حةوق العمالء وذلك عبر وضع معايير لجوا ب متعددة من عالقة العمالء بشركا  التأمين 5

  في جا ب التأمين الصحي ، ووفًةا لمجلس الضمان الصحي( The Council Of Cooperative Health Insurance )  وهو المسئوق عن تطبيق  ظام الضمان الصحي

مليون  مؤمن  015122ما يييد عن   5102التعاو ي واالشراف على شركا  التأمين الصحي و مةدمي الخدما  الصحية ،بلغ عدد المشمولين  بالتأمين الصحي بنهاية 

شركة تأمين صحي تةدم لهم الخدما  الصحية من  52مؤمن لا  وذلك عبر  222222222% بعدد 21% وغير السعوديين بنسبة 21سعوديين بنسبة  220052222منهم  لا، 

 مركي ومةدم خدما  رعاية صحية معتمدة5 52222خالق شبكة تييد عن 

 مين كالتأمين على الممتلكا  لتأمن المتوقع أن يؤدي  مو أ شطة البناء والمساكن المدفوعة بالتمويل العةاري أو بأ ظمة الرهن العةاري الى زيادة الطلب على أ واع من ا

 والحوادث و التأمين على الحياة5

  في جا ب بيئة االستثمار، ساهمت أسعار الفائدة المتد ية في ا خفاض العائد

على استثمارا  الةطاع خالق السنوا  الةليلة الماضية، ولكن مع بدء رفع أسعار 

فإن منحنى العائد على  5102الفائدة على الدوالر األمريكي في ديسمبر 

 استثمارا  الةطاع من المتوقع أن يرتفع بشكل طفيف ابتداء من هذا العام 5

  عتةد بأن فرص النمو الكامنة في سوق التأمين السعودية ستحفي  شاط 

 شركا  وساطة التأمين الخليجية أو شركا  المهن الحرة المرتبطة بةطاع التأمين 5

  5102حافظ التأمين الصحي على مكا تا باعتبار  أكبر أ شطة التأمين في عام 

 ةطة أساس  22وارتفعت حصتا السوقية من إجمالي األقساط المكتتبة بواقع 

% من أقساط السوق، وارتفعت أيًضا الحصة السوقية للتأمين 22525لتصل الى 

% من أقساط السوق، 52521 ةطة أساس لتصل  الى  501على المركبا  بنحو 

%          02552 ةطة أساس لتبلغ  522بينما تراجعت حصة التأمين العام بنحو 

 ةطة  02من السوق ، وتراجعت أيًضا الحصة السوقية لتأمين الحماية واالدخار با 

 5  5102%  بنهاية عام 5522أساس لتصل الى 

 5102الحصص السوقية ألنشطة التأمين 

 إجمالي األقساط المكتتبة لجميع شركا  التأمين باستثناء شركة اإلعادة السعودية5 (0 

 5 5102الواردة في تةرير قطاع التأمين في النصف األوق من  (5 

 (      بعد إيةاف شركتي سند ووقاية عن إصدار وثائق جديدة25 

 ها تةّوم االلتياما ، وتكّون المخصصا 5ساس(      الخبير اإلكتواري هو الشخص الذي يةوم بتطبيق مبدأ االحتماال  واإلحصاءا  التي تشكل عنصرًا هامًا في تسّعير الخدما ، وعلى أ2 

الصحي

25% 

الحماية واالدخار

المركبا  2%

51% 

البحري

0% 
الهندسي

5% 
الممتلكا 

2% 

واألخرى المسؤوليا  

2% 

 التأمين العام

02% 

التأمين  
الحماية  التأمين العام الصحي

 واالدخار

 01 52 52 عدد الرخص الممنوحة

 عدد الرخص الممنوحة لمزاولة أنشطة التأمين

 5102 5102 

%0512 عمق التأمين   0522%  

%0511 عمق التأمين غير النفطي  5512%  

 1,129 110 كثافة التأمين  رياق للفرد(
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  ظرة على قطاع التأمين
مليار رياق  2252ليصل إجمالي األقساط المكتتبة في جميع فروع التأمين إلى  5102% عن عام 01، ارتفع حجم سوق التأمين في المملكة العربية السعودية بنحو 5102بنهاية عام 

% خاالق  افاس الافاتارة، 551 جاء هذا النمو بدفع من  مو أقساط التأمين على المركبا  بنحاو 5102مليار دوالر( في عام  251مليار رياق   5152مليار دوالر أمريكي( مةار ة با  152 

مليار دوالر ( في العام السابق، وأتى هذا النماو فاي أقسااط تاأمايان الاماركاباا   550مليار رياق   2مليار دوالر ( مةار ة با  552مليار رياق   0152حيث بلغت أقساط تأمين المركبا  

  0251% لاتاصال إلاى 51با ط  بسبب رفع الشركا  ألسعار وثائق تأمين المركبا  بشكل أساسي وليس بسبب زيادة عدد وثائق التأمين5 في جا ب التأمين الصحي،  َمت األقسا

 052ملياار ريااق   252% لتصل إلى 2مليار دوالر ( في العام السابق5 وفي جا ب التأمين العام، ارتفعت األقساط بنحو  255مليار رياق   0252مليار دوالر ( مةار ة با  251مليار رياق  

مالاياون دوالر (  522مليون رياق   102% لتبلغ 05مليار دوالر ( رياق للعام السابق5 أَما تأمين الحماية واالدخار، فةد ارتفعت أقساطا  با  052مليار رياق   255مليار دوالر ( مةار ة با 

 مليون دوالر ( للعام السابق5 502مليون رياق   201مةار ة با 

، وارتفع معدق االحتفاظ إلجمالي 5102مليار دوالر ( بنهاية عام  252مليار رياق   5155لتصل إلى  5102% عن عام 52أما صافي أقساط التأمين المكتتب بها، فةد ارتفعت بنحو 

5 ويعود ذلك إلى ارتفاع معدق االحتفاظ في التأمين الصحي والتأمين 5102% لعام 22512% مةابل 25512ليصل إلى   5102 ةطة أساس بنهاية العام  200قطاع التأمين با 

% في العام السابق ، وارتفع معدق االحتفاظ في 12% مةار ة با 12522 ةطة أساس ليبلغ  522، حيث ارتفع معدق االحتفاظ في التأمين الصحي بنحو  5102العام خالق عام 

 ةطة أساس ليصل إلى  225%  في العام السابق ، بينما ا خفض معدق االحتفاظ لتأمين المركبا  با 02525%  مةابل 50522 ةطة أساس ليصل إلى  202التأمين العام بنحو 

 51025% بنهاية 10520

، وعلى مستوى فروع التأمين  َمت األقساط المكتسبة  5102مليار دوالر ( بنهاية  250مليار رياق   5252لتصل الى  5102% عن عام 52و َمت صافي أقساط التأمين المكتسبة با 

مليار دوالر ( رياق، و َمت للتأمين  552مليار رياق    252% لتصل إلى 52مليار دوالر ( ، و َمت للتأمين على المركبا   با  252مليار رياق   0252% لتصل إلى 52للتأمين الصحي با 

 مليون دوالر( فةط5 002مليون رياق   222% لتبلغ 02مليار دوالر (5 بينما تراجعت األقساط المكتسبة لتأمين الحماية واالدخار با  152مليار رياق   0512% لتصل إلى 22العام با 

مليار دوالر ( ، بينما تسارع  مو   252مليار رياق   5155من جا ب آخر استةر اجمالي المطالبا  المدفوعة لحملة الوثائق عند  فس مستوياتها في العام السابق حيث بلغت 

مليار دوالر ( في العام السابق،     252مليار رياق   02مةار ة با  5102مليار دوالر ( في عام  252مليار رياق   5055% لتصل إلى 52المطالبا  المتكبدة على شركا  التأمين با 

 % على التوالي من صافي المطالبا  المتكبدة225% و 21ومَثلت مطالبا  كل من التأمين الصحي وتأمين المركبا  

 

إجمالي األقساط  
صافي األقساط   المكتتبة 

صافي األقساط   المكتتبة 
صافي المطالبا    المكتسبة 

     المتكبدة 

 الحصة السوقية  معدق المطالبا   معدق االحتفاظ   مليون رياق  مليون رياق  مليون رياق  مليون رياق 

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 النمو 2015 2014 النمو 2015 2014 النمو 2015 2014 النمو 2015 2014  شاط التأمين

 %53 %53  %77  %78  %96  %93  %23  12,792  10,395  %25  16,556  13,257  %24  18,176  14,658  %25  18,961  15,762 الصحي

 %29 %27  %90  %91  %91  %95  %26  7,854  6,218  %28  8,729  6,809  %24  9,382  7,577  %29  10,273  7,988 السيارا 

 %15 %18  %37  %37  %21  %16  %32  384  290  %34  1,046  781  %36  1,162  857  %3  5,417  5,252 التأمين العام

الحماية 
 %3 %3  %43  %35 - -  %7  187  175 (%14)  433  504  %3  471  457  %12  913  819 واالدخار

 %100 %100  %79  %80  %82  %79  %24  21,217  17,078  %25  26,764  21,351  %24  29,191  23,550  %19  35,564  29,821 اإلجمالي

 إجمالي األقساط المكتتبة لقطاع التأمين حسب النشاط صافي المطالبات المتكبدة لقطاع التأمين حسب النشاط

15,762 

7,988 

5,252 

819 

18,961 

10,273 

5,417 

913 

م المركبا  الصحي واالدخار   التأمين العا  الحماية 

2014 2015

10,395 

6,218 

290 175 

12,792 

7,854 

384 187 

م المركبا  الصحي واالدخار   التأمين العا  الحماية 

2014 2015
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 التحليل المالي
% عان 01، ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة في السوق الساعاودياة باا 5102خالق عام 

 اةاطاة أسااس لاتاصال الاى  200العام السابق ، وارتفعت  سبة االحتفاظ  لالاةاطااع باا 

، ساهم في ارتفاع هذا المعدق ارتفاع  سبة االحتافااظ لالاتاأمايان 5102%  بنهاية 25512

الصحي و التأمين العام مةار ة بالعام السابق، حياث ارتافاع ماعادق االحاتافااظ لالاتاأمايان 

 اةاطاة  202% وللتأمين العام باناحاو 12522 ةطة أساس ليصل إلى  522الصحي بنحو 

 %5 50522أساس ليصل إلى 

 ةطة أساس لتصل  20با  5102وتراجعت  سبة المطالبا  في قطاع التأمين بنهاية عام 

ويارجاع هاذا اال اخافااض فاي  ساباة ، 5102% باناهااياة 21512% مةار ة با 21552الى 

المطالبا  إلى  مو األقساط المكاتاساباة باوتايارة أسارع مان  اماو صاافاي الاماطاالاباا  

 اةاطاة أسااس  22المتكبدة5 وعلى الجا ب األخر واصلت  سبة المصروفا  تراجاعاهاا باا 

 % بنهاية العام السابق 505225مةار ة با  5102% بنهاية 50502لتصل الى 

هذا التراجع في النسبتين ،  سبة المطالبا  و سبة المصروفاا  ، أدى إلاى ا اخافااض 

ماةاار اة با  5102% بناهااياة عاام 12522 ةطة أساس لتصل إلى  25النسبة المجمعة باا 

% بنهاية العام السابق ، ذلك  يعنى أن رباحاياة الاةاطااع تاحاسانات مان عامالاياا  12512

التأمين التشغيلية5 أحد األسباب الرئيسة لذلك هو تراجع معدق المطالاباا  باناهااياة عاام 

 % 215525 ةطة أساس عن العام السابق  لتصل إلى  20با   5102

 

 النمو 5102 5102 قائمة المركي المالي  مليون رياق(

    موجودا  عمليا  التأمين

% 20 002252  22222 استثمارا    

%(00  22221  22025  ةد لدى البنوك  

% 51 22552  22252 ذمم مدينة، صافي  

%(5  052111  022051 موجودا  أخرى  

% 02 222522  222222 مجموع موجودا  عمليا  التأمين  

      موجودا  المساهمين

% 01 12221  22025 استثمارا    

% 2 52212  52222  ةد لدى البنوك  

% 20 52202  02212 موجودا  أخرى  

% 50 022222  052111 مجموع موجودا  المساهمين  

% 02 252121  222122 مجموع الموجودا   

      مطلوبا  عمليا  التأمين

% 51 02222  02221 ذمم معيدي التأمين  

% 00 202252  522202 احتياطيا  فنية  

% 55 22102  22112 مطلوبا  أخرى  

% 02 222522  222222 مجموع مطلوبا  عمليا  التأمين  

      مطلوبا  وحةوق المساهمين

% 01 52521  52122 مطلوبا  المساهمين  

% 50 052512  012025 رأس الماق   

% 52 052252  012122 حةوق المساهمين  

% 50 022222  052111 مجموع مطلوبا  وحةوق المساهمين  

% 02 252121  222122 مجموع المطلوبا   

    

 النمو 5102 5102 قائمة الدخل  مليون رياق(

  %19  35,564  29,821 اجمالي اقساط التأمين المكتتبة

  %24  29,191  23,550 صافى األقساط المكتتبة

  %25  26,764  21,351 صافي أقساط التأمين المكتسبة

% 22 015  022 ايرادا  استثمارا   

%1 512522  512525 اجمالي المطالبا  المدفوعة  

%52 502502  022122 صافي المطالبا  المتكبدة  

% 202 02020  011 الفائض المتراكم  هاية الفترة  

% 22 122  222 حصة المساهمين من صافي الفائض  

% 02 122  252 صافي ربح الفترة  

 

 5102معدل االحتفاظ حسب أنشطة التأمين 

 5102معدل المطالبات حسب أنشطة التأمين 

96% 
91% 

21% 

 التأمين العام  المركبا  الصحي

77% 

90% 

37% 
43% 

 الحماية واالدخار التأمين العام  المركبا  الصحي
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 التحليل المالي
% مةار ة بنهاية العام السابق لتبلغ االستثمارا  المجماعاة 00بينما تراجعت النةدية لدى البنوك با  5102% بنهاية 20على صعيد موجودا  عمليا  التأمين،  مت االستثمارا  با 

% بنهاية العام الساباق 5 وارتافاعات 20% من إجمالي موجودا  عمليا  التأمين مةار ة  با 21مليار رياق، وتستحوذ مجتمعة على  252مليار رياق والنةد لدى البنوك  0052للةطاع 

% عان 02% للعام السابق 5 و  مت موجودا  عمليا  التأمايان باا 51% من إجمالي موجودا  عمليا  التأمين مةار ة با 52مليار رياق تمثل  255%لتصل إلى 51الذمم المدينة با 

 51025مليار رياق بنهاية  2252العام السابق لتصل الى 

ملياار ريااق وارتافاعات  ساباة  552% لتصل إلى 2مليار رياق ،و ارتفعت النةدية لدى البنوك با  152% لتصل إلى 01بالنسبة لموجودا  المساهمين، فةد ارتفعت االستثمارا  با  

% عان 50% بنهاية  العام السابق5 و مت موجودا  المساهمين با 22مةار ة با   5102%  بنهاية عام 21االستثمارا  والنةد لدى البنوك من إجمالي موجودا  المساهمين إلى 

 51025% بنهاية العام 0552% مةار ة بنمو    با 02العام السابق ، ليبلغ  مو إجمالي الموجودا  للةطاع  

 012% باارتافااع 2252، مثلت المطلوبا  الخاصة بعمالاياا  الاتاأمايان  5102مليار رياق بنهاية العام  2551% ليبلغ 02على جا ب المطلوبا  ، ارتفع مجموع المطلوبا  للةطاع  با  

  ةطة أساس عن  معدلها للعام السابق 5  012% من إجمالي المطلوبا  با خفاض 5252 ةطة أساس عن العام السابق  ، بينما مَثلت مطلوبا  وحةوق المساهمين 

،   5102ملاياار ريااق  فاي  اهااياة  2252% من مجموع المطلوبا  الخاصة بعمليا  التأمين البالغة 25مليار رياق ممثلة  2052% لتصل إلى 00وارتفعت االحتياطيا  الفنية بنسبة 

 5 5102مليار رياق بنهاية عام  0252%لتصل إلى 50% من مطلوبا  عمليا  التأمين بنهاية العام  السابق 5 كما  مت مطلوبا  وحةوق المساهمين با 2252مةار ة باتمثيلها لا 

شركاة  01بنهاية العام السابق،  252مةار ة با  5102مليون رياق بنهاية عام  122% لتصل الى 02المجمعة لشركا  قطاع التأمين بنحو في جا ب الربحية، ارتفعت األرباح السنوية 

شاركاة ضامان الاةاطااع   05مليار رياق بسباب قاياام  0552% لتصل الى 52شركة بخسائر متفاوتة5 وارتفعت حةوق الملكية با  02شركة ، بينما منيت  22سَجلت ربحية من  مجموع 

مليون سهم بينما بلغت  243.5شركة عن طريق حةوق أولوية وشركة واحدة عن طريق  منح أسهم مجا ية ، وبلغت الييادة في عدد األسهم المصدرة   00بييادة رأس الماق ،منهم 

 مليون رياق5  2,435الييادة في  حساب رأس الماق  لهذ  الشركا  

، في إشارة إلى أن أكثر مان ثالاثاي 0شركة  بلغ معدق حةوق الملكية الى رأس الماق أقل من  55بينما  0بلغ معدق حةوق الملكية الى رأس الماق لعشر  شركا  فةط أعلى من  

 شركا  الةطاع استنيفت جيء من رأس مالها5

 طرقة الييادة رأس الماق الجديد  مليون رياق( رأس الماق السابق  مليون رياق( الشركة

 حةوق أولوية  521  011 سالمة

 حةوق أولوية  211  511 والء للتأمين

 حةوق أولوية  521  011 سايكو

 حةوق أولوية  512  011 السعودية الهندية

 حةوق أولوية  211  511 التأمين العربية

 حةوق أولوية  211  521 المتحدة للتأمين

 أسهم منحة  211  211 بوبا العربية

 حةوق أولوية  211  511 تكافل الراجحي

 حةوق أولوية  221  511 التعاو ية -اكسا

 حةوق أولوية  521  021 بروج للتأمين

 حةوق أولوية  211  511 العالمية

 حةوق أولوية  221  511 اإل ماء طوكيو م

   22222  52201 اإلجمالي

 التغير 5102 5102 أهم المؤشرا 

%2552 العائد على حةوق الملكية  2522%  -1522% 

%052 العائد على الموجودا   052%  - 

%502 معدق أقساط التأمين المكتسبة إلى حةوق الملكية  502%  551% 

%5051 معدق حةوق الملكية إلى إجمالي الموجودا   5252%  052% 
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 هيكل السوق
يتسم قطاع التأمين في السوق السعودية بادرجاة عاالاياة مان الاتاركاي حاياث تساتاحاوذ أرباع  

% من حجم سوق التأمين اإلجاماالاي ، وهاي شاركاا  الاتاعااو اياة وباوباا   22شركا  على 

% عالاى 255% و 0052% و 5152% و 5055وميدغلف ومالذ بحصص تبلغ لكال ماناهام 

 022، حيث ارتفعت الحصة السوقية لشركتي  بوبا والاتاعااو اياة باناحاو 5102التوالي للعام 

 ةطة أساس  للثاا اياة ، باياناماا ا اخافاضات الاحاصاة الساوقاياة  21 ةطة أساس لألولى   و

  ةطة أساس  5  222لميدغلف با 

% من حجم السوق ، تراوحت حصصهم ماا 52عشر شركا  أخرى استحوذوا مجتمعين على 

% 5% من حجم السوق 5 بينما عشرين شركة بلغت حصة كل منهام أقال مان 2% و 5بين 

 % من حجم السوق 025حصلوا مجتمعين على 

 

الحصص السوقية 
  5102 5102 لشركا  التأمين

%5152 التعاو ية  5055%  0 

%0155 بوبا العربية  5152%  5 

%0252 ميدغلف للتأمين  0052%  2 

%252 مالذ للتأمين  255%  2 

%255 تكافل الراجحي  252%  2 

%251 المتحدة للتأمين  252%  2 

%252 التعاو ية -اكسا  255%  2 

%552 سايكو  552%  2 

%152 الصةر للتأمين  552%  1 

%552 االتحاد التجاري  552%  01 

%552 أليا ي إس إف  552%  00 

%555 والء للتأمين  550%  05 

%555 التأمين العربية  052%  02 

%051 أسي   052%  02 

%052 الدرع العربي  052%  02 

%152 السعودية الهندية  052%  02 

%052 الوطنية  052%  02 

%052 بروج للتأمين  052%  02 

%052 أما ة للتأمين  055%  01 

%050 العالمية  050%  51 

%050 سالمة  050%  50 

%050 األهلي للتكافل  051%  55 

%055 الخليجية العامة  051%  52 

%152 سوليدرتي تكافل  151%  52 

%152 ايس  152%  52 

%152 األهلية  152%  52 

%050 إتحاد الخلي   152%  52 

%152 اإل ماء طوكيو م  152%  52 

%152 ساب تكافل  152%  51 

%151 العربي للتأمين  152%  21 

%150 جييرة تكافل  155%  20 

%150 عناية  155%  25 

%152 سند  151%  22 

 5102 -تركز الحصص السوقية لشركات التأمين 

 النمو  5102 5102 سوق التأمين  مليون رياق(

  %19  35,564  29,821 إجمالي األقساط المكتتبة

  %24  29,191  23,550 صافي األقساط المكتتبة

  %25  26,764  21,351 صافي األقساط المكتسبة

  %24  21,217  17,078 صافي المطالبا  المتكبدة

 -  %82  %79  سبة االحتفاظ

 -  %79  %80  سبة المطالبا 

شركا  2

22% 

شركا  01

52% 

شركة 51

02% 
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 التأمين الصحي

 01لتصل إلى  5102% خالق عام 52في قطاع التأمين الصحي،  َمت األقساط المكتتبة با 

مالاياار ريااق، باياناماا  0255% لتصل إلى 52مليار رياق، وبلغ  مو صافي األقساط المكتتبة 

 0252% عن  فس الفترة من العام السابق لتبالاغ 52ارتفعت صافي األقساط المكتسبة با 

 مليار رياق 5 

% 12511% ماةاار اة باا 12522وارتفعت  سبة االحتفاظ في التأمين الصحي لاتاصال إلاى 

% لاتاصال 552 بينما بلغ  مو صافي المطالبا  المتكبدة للتأمين الصحي 5102بنهاية عام 

مليار رياق، ذلك أدى ال خفاض معدق المطالبا  لافارع الاتاأمايان الصاحاي لايابالاغ  0552إلى 

 % خالق العام الماضي5 22525% مةار ة با 22552

شاركاة ماؤهالاة مان قابال  52شركة مرخص لها بممارسة أعماق التأمايان الصاحاي،  52من 

، وخالق ماارس الاحاالاي تام إياةااف صاالحاياة إصادار 5102مجلس الضمان الصحي بنهاية 

لشركة سوليدرتي تكافل من قبل مجلس الضمان الصحي كاماا تام   وثائق التأمين الصحي

 السماح لشركة تكافل الراجحي بإصدار وثائق التأمين الصحي لألفراد 5

% من حاجام الساوق لالاتاأمايان الصاحاي، 21على   5102استحوذ  ثالث شركا  في عام 

% المتبةية 2شركة تةاسمت الا  02% من حجم السوق، و02بينما حاز  سبع شركا  على 

 % لكل شركة05بحصص أقل من 

 202أكبر تغير في الحصص السوقية خالق الفترة كان ارتفاع حصة الصةار لالاتاأمايان باناحاو  

  ةطة أساس على التوالي5 212و  22 ةطة أساس وا خفاض حصة التعاو ية وميدغلف با 

 

الحصص السوقية 

لةطاع التأمين 

 5102 5102 الصحي

%2252 بوبا العربية 0  2252%  

%5252 التعاو ية 5  5251%  

%0251 ميدغلف للتأمين 2  0252%  

%152 الصةر للتأمين 2  251%  

%151 أما ة للتأمين 2  051%  

%552 التعاو ية -اكسا 2  051%  

%551 سايكو 2  052%  

%050 التأمين العربية 2  052%  

%055 تكافل الراجحي 1  050%  

%050 الدرع العربي 01  050%  

%152 السعودية الهندية 00  050%  

%152 أسي  05  151%  

%152 سوليدرتي تكافل 02  152%  

%050 المتحدة للتأمين 02  152%  

%152 أليا ي إس إف 02  152%  

%152 بروج للتأمين 02  152%  

%152 مالذ للتأمين 02  152%  

%151 العربي للتأمين 02  152%  

%152 الخليجية العامة 01  152%  

%155 عناية 51  152%  

%152 والء للتأمين 50  152%  

%152 األهلية 55  152%  

%052 االتحاد التجاري 52  152%  

%152 إتحاد الخلي  52  155%  

%155 سالمة 52  155%  

%150 العالمية 52  151%  

 النمو  5102 5102 التأمين الصحي  مليون رياق(

  %25  18,961  15,762 إجمالي األقساط المكتتبة

  %24  18,176  14,658 صافي األقساط المكتتبة

  %25  16,556  13,257 صافي األقساط المكتسبة

  %23  12,792  10,395 صافي المطالبا  المتكبدة

 -  %96  %93  سبة االحتفاظ

 -  %77  %78  سبة المطالبا 

  -تركز الحصص السوقية لشركات التأمين في نشاط التأمين الصحي 

5102 

شركا  2

21% 

شركا  2

02% 

شركة 02

2% 
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 تأمين المركبا 

% لتصل إلى 51بنهاية هذا العام، بلغ  مو إجمالي األقساط المكتتبة لتأمين المركبا  

مليار رياق، بينما  152% لتبلغ 52مليار رياق، وبلغ  مو صافي األقساط المكتتبة  0152

% عن  فس الفترة من العام السابق لتصل إلى 52ارتفع صافي األقساط المكتسبة بنحو 

%  مةار ة 10522مليار رياق5 ا خفضت  سبة االحتفاظ في تأمين المركبا  لتصل إلى  252

% 552 وبلغ  مو صافي المطالبا  المتكبدة لتأمين المركبا  5102% بنهاية العام 12522با

 ةطة  022مليار رياق، ساهم ذلك في ا خفاض معدق المطالبا  بنحو  251لتصل إلى 

 51025% لعام 10520% مةار ة با 21512أساس ليبلغ 

% من حجم 22شركا  على  2شركة تمارس أعماق تأمين المركبا  ،استحوذ   52من 

شركا  تةاسمت  2% من السوق، و22شركة على  02سوق التأمين العام ، بينما حاز  

 % المتبةية من السوق25

 ةطة  022أكبر تغير حدث في الحصص السوقية كان ارتفاع حصة تكافل الراجحي بنحو 

  ةطة أساس 5 501أساس وا خفاض حصة ميدغلف بانحو 

 

 

 الحصص السوقية 

 5102 5102 لةطاع تأمين المركبا 

%0252 مالذ للتأمين 0  0252%  

%0250 التعاو ية 5  0552%  

%255 تكافل الراجحي 2  152%  

%252 المتحدة للتأمين 2  252%  

%252 ميدغلف للتأمين 2  252%  

%252 االتحاد التجاري 2  251%  

%252 التعاو ية -اكسا 2  252%  

%251 والء للتأمين 2  250%  

%252 سالمة 1  252%  

%052 أسي  01  250%  

%552 بروج للتأمين 00  552%  

%152 السعودية الهندية 05  552%  

%252 التأمين العربية 02  552%  

%551 سايكو 02  552%  

%552 الوطنية 02  552%  

%552 الدرع العربي 02  550%  

%051 أليا ي إس إف 02  051%  

%052 العالمية 02  052%  

%052 األهلية 01  052%  

%051 الخليجية العامة 51  052%  

%052 سوليدرتي تكافل 50  051%  

%152 اإل ماء طوكيو م 55  152%  

%151 إتحاد الخلي  52  152%  

%152 ايس 52  152%  

%152 الصةر للتأمين 52  152%  

%251 أما ة للتأمين 52  152%  

%152 سند 52  151%  

 النمو  5102 5102 تأمين المركبا   مليون رياق(

  %29  10,273  7,988 إجمالي األقساط المكتتبة

  %24  9,382  7,577 صافي األقساط المكتتبة

  %28  8,729  6,809 صافي األقساط المكتسبة

  %26  7,854  6,218 صافي المطالبا  المتكبدة

 -  %91  %95  سبة االحتفاظ

 -  %90  %91  سبة المطالبا 

  -تركز الحصص السوقية لشركات التأمين في نشاط تأمين المركبات 

5102 

شركا  2

22% 

شركة 02

22% 

شركا  2

2% 



 5102مارس  52

 

 قطاع التأمين

 

1  

 هيكل السوق

 التأمين العام*

 252% لتصل إلى 2بنهاية هذا العام، بلغ  مو إجمالي األقساط المكتتبة للتأمين العام 

مليار رياق، بينما ارتفع  055% لتبلغ 22مليار رياق، وبلغ  مو صافي األقساط المكتتبة 

 0% عن  فس الفترة من العام السابق لتصل إلى 22صافي األقساط المكتسبة بنحو 

% مةار ة با 50522مليار رياق5 وارتفعت  سبة االحتفاظ في التأمين العام لتصل إلى 

% 525 وارتفع صافي المطالبا  المتكبدة للتأمين العام با 5102% بنهاية العام 02525

مليار رياق، ساهم ذلك في ا خفاض معدق المطالبا  للتأمين العام بنحو  152ليصل إلى 

 51025% لعام 22502% مةار ة با 22522 ةطة أساس ليبلغ  21

شركا  على  01شركة تمارس أعماق التأمين العام ضمن أ شطتها، استحوذ   52من 

 2% من السوق، و52شركة على  00% من حجم سوق التأمين العام ، بينما حاز  22

 % المتبةية من السوق25شركا  تةاسمت الا 

 ةطة أساس  222أكبر تغير حدث في الحصص السوقية كان ارتفاع حصة التعاو ية بنحو 

  ةطة أساس5 220وا خفاض حصة ميدغلف بانحو 

 

 

 الحصص السوقية 

 5102 5102 لةطاع التأمين العام

%0252 التعاو ية 0  5551%  

%0252 ميدغلف للتأمين 5  151%  

%251 المتحدة للتأمين 2  252%  

%252 أليا ي إس إف 2  250%  

%251 سايكو 2  251%  

%251 والء للتأمين 2  251%  

%255 الوطنية 2  252%  

%252 العالمية 2  255%  

%252 التعاو ية -اكسا 1  251%  

%252 ايس 01  252%  

%551 مالذ للتأمين 00  255%  

%252 االتحاد التجاري 05  551%  

%052 تكافل الراجحي 02  552%  

%552 التأمين العربية 02  552%  

%551 الخليجية العامة 02  552%  

%050 اإل ماء طوكيو م 02  552%  

%552 إتحاد الخلي  02  550%  

%052 الدرع العربي 02  051%  

%050 بروج للتأمين 01  050%  

%051 الصةر للتأمين 51  051%  

%151 أسي  50  051%  

%152 سوليدرتي تكافل 55  151%  

%152 األهلية 52  152%  

%150 العربي للتأمين 52  152%  

%152 السعودية الهندية 52  152%  

%152 سالمة 52  152%  

%152 أما ة للتأمين 52  155%  

 النمو  5102 5102 التأمين العام  مليون رياق(

  %3  5,417  5,252 إجمالي األقساط المكتتبة

  %36  1,162  857 صافي األقساط المكتتبة

  %34  1,046  781 صافي األقساط المكتسبة

  %32  384  290 صافي المطالبا  المتكبدة

 -  %21  %16  سبة االحتفاظ

 -  %37  %37  سبة المطالبا 

  -تركز الحصص السوقية لشركات التأمين في نشاط التأمين العام 

5102 

شركا  01

22% 

شركة 00

52% 

شركا  2

2% 

 * ال يشمل تأمين المركبا 
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 قطاع التأمين

 

01  

 هيكل السوق

 تأمين الحماية واالدخار

% لتصل 05، ارتفع إجمالي األقساط المكتتبة لتأمين الحماية واالدخار با 5102بنهاية عام 

مليون رياق، بينما  220% لتبلغ 2مليون رياق، وارتفع صافي األقساط المكتتبة با  102إلى 

% عن  فس الفترة من العام 02مليون رياق با خفاض  222بلغ صافي األقساط المكتسبة 

 السابق5 

مليون  022% لتصل إلى 2بلغ  مو صافي المطالبا  المتكبدة لتأمين الحماية واالدخار 

% مةار ة با 22501رياق، ذلك أدى الرتفاع معدق المطالبا  لنشاط الحماية واالدخار ليبلغ 

 51025% لعام 22522

شركا  في الةطاع، تستحوذ ثالث شركا  منها  01يشغل سوق تأمين الحماية واالدخار 

% المتبةية من السوق5 أكبر تغير 51% من حجم السوق وست شركا  تتةاسم الا 21على 

 ةطة أساس عن  201حدث في الحصص السوقية كان ارتفاع حصة الجييرة تكافل بنحو 

 ةطة أساس عن  200 فس الفترة من العام الماضي وا خفاض حصة أليا ي اس اف بنحو 

 العام السابق5

 

الحصص السوقية 

لةطاع تأمين الحماية 

 5102 5102 واالدخار

%2052 األهلي للتكافل 0  2152%  

%5252 ساب تكافل 5  5550%  

%5052 أليا ي إس إف 2  0252%  

%252 جييرة تكافل 2  252%  

%251 الوطنية 2  255%  

%252 التعاو ية -اكسا 2  552%  

%151 العربي للتأمين 2  052%  

%052 اإل ماء طوكيو م 2  052%  

%152 تكافل الراجحي 1  052%  

%151 سوليدرتي تكافل 01  051%  

 النمو  5102 5102 تأمين الحماية واالدخار  مليون رياق(

  %12  913  819 إجمالي األقساط المكتتبة

  %3  471  457 صافي األقساط المكتتبة

 (%14)  433  504 صافي األقساط المكتسبة

  %7  187  175 صافي المطالبا  المتكبدة

%252  %43  %35  سبة المطالبا   

  -تركز الحصص السوقية لشركات التأمين في نشاط تأمين الحماية واالدخار 

5102 

شركا  2

21% 

شركا  2

51% 
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 قطاع التأمين

 

00  

  سبة التركي في المحفظة التأمينية لشركا  التأمين 
، ويعطي ذلك اشارة  حو حساسية 5102يعكس الجدوق التالي  سبة التركي في محفظة التأمين لشركا  الةطاع  حو فروع التأمين المختلفة كما في  هاية عام 

 التغير لكل شركة في  مو أعماق فروع التأمين المختلفة5 الجدوق التالي يبين  سبة تركيي كل  شاط تأميني في محفظة كل شركة :

% من محافظ الصةر وأما ة وميدغلف، وفي قاطااع الاماركاباا  أعالاى 21% من محفظتي بوبا وعناية بينما أكثر من 011يالحظ أن فرع التأمين الصحي يمثل  

 %5 011% ، وفي قطاع الحماية واالدخار أعلى تركيي لدى شركا  الجييرة واألهلي تكافل وساب تكافل با 22% ثم مالذ با 22تركيي لدى شركة سالمة با 

 المجموع حماية وادخار عام مركبا  صحي  شاط التأمين

 التأمين الصحي

%011 بوبا العربية     011%  

%011 عناية     011%  

%22 الصةر للتأمين  2%  2%   011%  

%22 أما ة للتأمين  00%  2%   011%  

%21 ميدغلف للتأمين  02%  02%   011%  

%22 التعاو ية  02%  02%   011%  

%22 العربي للتأمين  150%  52%  05%  011%  

      

          تأمين المركبا 

%2 سالمة  22%  2%   011%  

%2 مالذ للتأمين  22%  01%   011%  

%2 االتحاد التجاري  22%  01%   011%  

%02 تكافل الراجحي  25%  00%  0%  011%  

%55 بروج للتأمين  22%  02%   011%  

%01 المتحدة للتأمين  25%  52%   011%  

%52 األهلية  21%  02%   011%  

%25 أسي   22%  1%   011%  

%1 والء للتأمين  22%  22%   011%  

%21 السعودية الهندية  22%  2%   011%  

      

         التأمين العام

%52  ايس  22%   011%  

%0 العالمية  20%  22%   011%  

%22  اإل ماء طوكيو م  22%  2%  011%  

%02 إتحاد الخلي   22%  21%   011%  

      

          حماية وادخار

%011 - - - جييرة تكافل  011%  

%011 - - - األهلي للتكافل  011%  

%011 - - - ساب تكافل  011%  

      

         متعددة الةطاعا  وأخرى

%02 أليا ي إس إف  52%  20%  50%  011%  

%21  الوطنية  22%  2%  011%  

%22 سوليدرتي تكافل  22%  02%  2%  011%  

%20 التعاو ية -اكسا  22%  01%  5%  011%  

%51 الخليجية العامة  21%  21%   011%  

%21 سايكو  21%  20%   011%  

%22 التأمين العربية  20%  55%   011%  

%21 الدرع العربي  20%  51%   011%  
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 قطاع التأمين

 

05  

 المؤشرا  المالية

 

 الشركة

سعر 

 اإلغالق*

األسهم 

المصدرة 

  مليون سهم(

األسهم الحرة 

  مليون سهم(

 صافي الدخل 

5102 

  مليون رياق(

حةوق المساهمين 

  مليون رياق(

الةيمة السوقية* 

  مليون رياق(

العائد على السهم 

 السعر للعائد*  رياق(

السعر / الةيمة 

 الدفترية*

حةوق المساهمين 

 إلى رأس الماق

  5520 2552 05521  2512 22212 52211  21252  2252  01151 22512 التعاو ية

(2052   0152  2251 22522 متاليف إيا أي جي   21 02202  1511)   1552 02525 س 

  0512 2552 22505  1520 02512 225  0252  0152  2251 22522 جييرة تكافل

(151   2151  2151 02525 مالذ للتأمين  522 222  1522)   1522 0522 س 

(52052   2252  01151 50522 ميدغلف للتأمين  105 52022  5520)   1510 5522 س 

  0511 2502 22512  0501 222 510  5252  251  5151 20521 أليا ي إس إف

  1521 0520 022520  1512 522 025  051  0252  5251 00501 سالمة

(2252   2252  2151 01502 والء  252 212  0520)   1520 0552 س 

  0521 0522 00522  5512 225 521  2052  0051  5151 52525 الدرع العربي

  0512 5522 521512  1500 101 222  252  0552  2251 52522 ساب للتكافل

 1502 - - 1552 212 25 2  0255  5151 -  سند

  1511 0522 02552  0551 251 522  2552  0252  5251 02502 سايكو

(2251   0252  5152 1512 وفا للتأمين  22 512  2512)   1522 2512 س 

  1522 0522 02511  1522 555 052  0552  0251  5551 01500 إتحاد الخلي 

  0502 2522 51521  5512 202 012  2252  252  0252 25512 األهلي للتكافل

(2251   2155  2551 2522 األهلية  050 512  0521)   1522 0522 س 

  1522 5522 52511  1522 211 002  0050  0551  5151 02515 أسي 

(0152   5255  2151 2522 التأمين العربية  522 215  1552)   1521 0552 س 

  1515 0522 02525  1512 252 525  5252  0252  5252 02522 االتحاد التجاري

  0525 0520 2512  2522 212 212  2250  0252  5251 52522 الصةر للتأمين

(2251   2550  2151 1522 المتحدة للتأمين  512 225  0512)   1521 0522 س 

  5512 2521 02512  2512 22111 02222  22250  2251  2151 005521 بوبا العربية

 - - - - - - -  0251  5151 -  وقاية للتكافل

  1522 5521 52502  1512 222 220  2255  0252  2151 55502 تكافل الراجحي

  0512 5522 22512  0521 220 012  0251  251  0151 22501 ايس

  0512 0522 52502  1525 225 222  5251  5152  2251 02512 اكسا التعاو ية

(2051   0251  5151 02522 الخليجية العامة  022 220  0521)   1522 0511 س 

  1512 0521 02521  0502 220 522  5255  0255  5251 02525 بروج للتأمين

  1522 2552 22521  1522 02522 515  5252  0551  2151 20502 العالمية

(2052   2151  2252 2551 سوليدرتي تكافل  512 222  1512)   1522 5552 س 

(0151   252  0151 25522 الوطنية  22 252  0511)   1522 1525 س 

(0552   5250  2551 2502 أما ة للتأمين  000 525  1521)   1522 5522 س 

(2052   0251  2151 00525 عناية  511 222  0552)   1521 5552 س 

(5051   0250  2251 55522 اإل ماء طوكيو م  202 02152  1521)   1521 2552 س 

-  التأمين  0201155  22252  12151  002210 222112 1521 02525 5512 1512  

 5102مارس  51* حسب أسعار اإلغالق بتاريخ 
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02  

 مضاعفا  الربحية والةيمة الدفترية 
 

 شركة من شركا  الةطاع حةةت أرباح خالق الفصوق األربعة األخيرة ا تهاء بالربع الرابع من هذا العام 5 55 

 : 5102ع الشكل التالي يعكس مستويا  التةييم لهذ  الشركا * بناء على مضاعف السعر للعائد** ومضاعف الةيمة الدفترية كما في  هاية الربع الراب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * باستثناء ست شركا  ذا  مضاعفا  ربحية متضخمة5

 51025مارس  51** حسب أسعار اإلغالق في 

 التعاو ية

 أليا ي إس إف

 الدرع العربي

 سايكو

 األهلي للتكافل
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 االتحاد التجاري

 الصةر للتأمين
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 تكافل الراجحي

 ايس

 اكسا التعاو ية

 بروج للتأمين

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

5 10 15 20 25 30 35 40

ة
ري
فت

د
ال
ة 
م
ةي

ال
رر 
مك

 

ة  مكررا لربحي

ية
تر
ف
د
ال
ة 
م
ةي

ال
ف 

اع
ض

م
 

 مضاعف الربحية



 5102مارس  52

 

 قطاع التأمين

 

02  

 تفاصيل أقساط التأمين   مليون رياق( 
 معدق المطالبا  معدق االحتفاظ صافي المطالبا  المتكبدة صافي األقساط المكتسبة صافي األقساط المكتتبة إجمالي األقساط المكتتبة 

 2015 2014 2015 2014 النمو 2015 2014 النمو 2015 2014 النمو 2015 2014 النمو 2015 2014 

% 55 22222 22512 التعاو ية  22512 22255 50 %  22212 22222 02 %  22221 22022 02 %  2252 %  2250 %  2150 %  2255 %  

% 2152  20 1  22 1  12 5  022 2 العربي للتأمين  2252 %  2152 %  2252 %  

% 022 20 21 جييرة تكافل  02 52 22 %  2 52 521 %  2 2 1%  - - 0252 %  0251 %  

% 25 02222 02202 مالذ للتأمين  02522 02252 51 %  02122 02250 22 %  152 02222 21 %  2152 %  2052 %  2252 %  2252 %  

%(1  22115 22202 ميدغلف للتأمين  22012 22221 2 %  22052 22222 00 %  52255 22521 52 %  2552 %  2251 %  2251 %  1552 %  

% 00 212 252 أليا ي إس إف  212 221 02 %  250 222  2)%  202 522  05)%  2251 %  2252 %  2252 %  2055 %  

% 52 215 201 سالمة  511 221 52 %  522 220 22 %  501 515 22 %  1252 %  1255 %  2050 %  2552 %  

% 02 222 221 والء للتأمين  222 221 20 %  521 221 22 %  512 222 22 %  2052 %  2052 %  2055 %  1551 %  

% 02 220 222 الدرع العربي  511 225 02 %  522 221 50 %  502 522 00 %  2250 %  2552 %  2150 %  2252 %  

% 2 515 012 ساب تكافل  022 021 2 %  552 052  22)%  02 2  20)%  2252 %  2251 %  251 %  552 %  

%(011  150 052 سند  22 -2   012)%  020 02  11)%  011  02)   002)%  2251 %  - 2150 %  5252 %  

% 00 222 212 سايكو  222 221 2 %  225 215 21 %  221 221 52 %  2252 %  2250 %  2252 %  2252 %  

% 022 255 502 السعودية الهندية  020 212 021 %  051 522 012 %  20 522 521 %  2251 %  2255 %  2252 %  2155 %  

%(22  552 225 إتحاد الخلي   022 011  22)%  012 050  21)%  022 20  22)%  2252 %  2252 %  2252 %  2052 %  

% 2 220 220 األهلي للتكافل  22 22  2)%  21 22  2)%  02 02 5 %  - - 0250 %  0251 %  

% 1 521 522 األهلية  502 522 01 %  551 511  1)%  025 020  00)%  2152 %  1152 %  2152 %  2255 %  

% 22 221 512 أسي   551 222 11 %  502 222 20 %  021 510 12 %  2250 %  2251 %  2152 %  2252 %  

% 5 222 222 التأمين العربية  222 221  02)%  202 202 1 %  252 252 0 %  2252 %  2251 %  2251 %  2552 %  

% 2 222 212 االتحاد التجاري  222 222 01 %  222 221  00)%  221 221  01)%  2152 %  2251 %  2250 %  2252 %  

% 521 222 521 الصةر للتأمين  020 212 221 %  025 222 022 %  012 522 025 %  2252 %  1052 %  2250 %  2252 %  

% 1 02525 02022 المتحدة للتأمين  212 215 05 %  225 221  2)%  212 222  02)%  2252 %  2150 %  2252 %  2252 %  

% 52 22252 22221 بوبا العربية  22221 22522 51 %  22212 22221 22 %  22221 22500 22 %  1252 %  1152 %  2152 %  2252 %  

% 22 02225 122 تكافل الراجحي  222 02552 22 %  205 02101 22 %  222 210 20 %  1152 %  1155 %  2152 %  2252 %  

% 2 521 522 ايس  11 050 50 %  12 002 55 %  22 21 52 %  2150 %  2251 %  2255 %  2150 %  

% 2 02052 02121 التعاو ية -اكسا  100 02115 01 %  220 112 02 %  202 252 02 %  2252 %  2252 %  2552 %  2552 %  

%(2  225 222 الخليجية العامة  022 020  2)%  011 021  00)%  052 022 02 %  2152 %  2252 %  2252 %  2252 %  

% 02 222 221 بروج للتأمين  252 222 01 %  522 225 50 %  012 522 51 %  2252 %  2255 %  2055 %  2052 %  

% 51 215 222 العالمية  025 522 21 %  021 522 22 %  020 021  0)%  2055 %  2252 %  1252 %  00152 %  

% 25 212 022 سوليدرتي تكافل  022 501 22 %  022 512 20 %  020 025 02 %  2552 %  2155 %  1252 %  1152 %  

% 51 201 222 الوطنية  022 522 20 %  010 511 1 %  021 022 02 %  2252 %  2255 %  2152 %  2252 %  

% 2 202 215 أما ة للتأمين  522 222 50 %  010 522 22 %  502 552 2 %  2152 %  2152 %  02251 %  2152 %  

% 002 20 22 عناية  51 25 002 %  21 52  05)%  55 51  1)%  2152 %  2152 %  2252 %  2252 %  

% 022 551 12 اإل ماء طوكيو م  22 20 22 %  22 22 21 %  22 22 2 %  2255 %  5252 %  2251 %  2252 %  

 %79.28 %79.98 %82.08 %78.97  %24.2 21,217 17,078  %25.3 26,764 21,351  %24.0 29,191 23,550  %19.3 35,564 29,821 اإلجمالي 
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  5102معدق االحتفاظ حسب أ شطة التأمين 
     

 اإلجمالي عام المركبا  الصحي الشركة

% 1252 التعاو ية  01151 %  5252 %  2250 %  

% 1251 العربي للتأمين  1150 %  252 %  2252 %  

 - - - - جييرة تكافل

% 01151 مالذ للتأمين  2252 %  5252 %  2052 %  

% 1152 ميدغلف للتأمين  2255 %  0252 %  2251 %  

% 2252 أليا ي إس إف  1252 %  0152 %  2252 %  

% 1252 سالمة  1252 %  0152 %  1255 %  

% 01151 والء للتأمين  1152 %  0155 %  2052 %  

% 01151 الدرع العربي  2251 %  251 %  2552 %  

 - - - - ساب تكافل

% 2251 سند  - -  

% 2251 سايكو  1252 %  152 %  2250 %  

% 2152 السعودية الهندية  1150 %  0255 %  2255 %  

% 1251 إتحاد الخلي   2252 %  5152 %  2252 %  

 - - - - األهلي للتكافل

% 1552 األهلية  1252 %  2252 %  1152 %  

% 2255 أسي   1250 %  5150 %  2251 %  

% 2251 التأمين العربية  2252 %  0252 %  2251 %  

% 2152 االتحاد التجاري  1250 %  2052 %  2251 %  

% 1252 الصةر للتأمين  1552 %  0251 %  1052 %  

% 01151 المتحدة للتأمين  1052 %  0052 %  2150 %  

% 1152 بوبا العربية  - - 1152 %  

% 1255 تكافل الراجحي  1255 %  5252 %  1155 %  

% 1252 - ايس  5255 %  2251 %  

% 1152 التعاو ية -اكسا  1152 %  2251 %  2252 %  

% 2151 الخليجية العامة  2250 %  0252 %  2252 %  

% 1255 بروج للتأمين  1252 %  0152 %  2255 %  

% 2152 العالمية  1252 %  2252 %  2252 %  

% 2051 سوليدرتي تكافل  1252 %  2252 %  2155 %  

% 2050 - الوطنية  151 %  2255 %  

% 2252 أما ة للتأمين  2252 %  5152 %  2152 %  

% 2152 عناية  - - 2152 %  

% 2052 - اإل ماء طوكيو م  152 %  5252 %  

%12522 اإلجمالي  10522%  50522%  25512%  
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 التعريفا 

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 ر،سائهي إجمالي إيرادا  شركة التأمين وتمثل الةسط الذي يدفعا "المؤمن لا" للشركة مةابل موافةتها على تعويض المؤمن لا عن األضرار أو الخ

 قد يكون هناك حساب مكرر ألقساط إعادة التأمين من قبل شركا  التأمين أو إعادة التأمين األخرى5

 

 صافي أقساط التأمين المكتتبة

م هذا الرقم يخصتةوم الشركا  بإعادة تأمين جيء من إجمالي أقساطها المكتتبة لدى شركا  "إعادة التأمين" مةابل تحملها مخاطر محتملة من هذ  الوثائق و

 من إجمالي األقساط المكتتبة ثم يخصم فائض الخسارة في اقساط تأمين ليتبةى "صافي األقساط المكتتبة"5

 

 صافي أقساط التأمين المكتسبة

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

 حسابها بخصم التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة من صافى أقساط التأمين المكتتبة5 

 

 صافي المطالبا  المدفوعة 

 وهي إجمالي التعويضا  التي تم صرفها "للمؤمن لهم" خالق الفترة المحاسبية بعد خصم حصة معيدي التأمين5

 

 صافي المطالبا  المتكبدة 

 وهي صافي المطالبا  المدفوعة مضاًفا إليها المطالبا  التي مازالت تحت التسوية خالق الفترة المحاسبية5

 

  سبة االحتفاظ

ساط ألقوهو احتفاظ الشركة الصافي من الخطر الواحد أو مجموعة من األخطار قد تنت  من حادث واحد بعد إسنادا  إعادة التأمين5 وهو  سبة صافي ا

 المكتتبة من إجمالي األقساط المكتتبة5

 

  سبة المطالبا 

 وهي  سبة صافي المطالبا  المتكبدة من صافي األقساط المكتسبة5
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 البالد المالية
 

 خدمة العمالء

 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكترو ي:

 1222 – 512 – 00 – 122+ اإلدارة العامة:

 1110 – 002 – 211 الهاتف المجا ي:

 

 

 

 

 إدارة األصوق

 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكترو ي:

 6280 –290 – 00 – 122+  هاتف:

 

 

 

 

 إدارة األبحاث والمشورة

 research@ albilad-capital.com البريد اإللكترو ي:

 1215 –290 – 00 – 122+  هاتف:

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

 

  إدارة الوساطة

 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكترو ي:

 6230 – 290 – 00 – 122+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية

 investment.banking@albilad-capital.com البريد االلكترو ي:

 6256 – 290 – 00 – 122+  هاتف:

 

 إخالء المسؤولية
 

لاياة لاماابذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلوما  المذكورة في هذا التةرير صحيحة ودقياةاة وماع ذلاك فاإن شاركاة الاباالد ا

سؤولية ي مومديريها وموظفيها ال يةدمون أي ضما ا  أو تعهدا  صراحة أو ضمنًا بشأن محتويا  التةرير وال يتحملون بطريةة مباشرة أو غير مباشرة أ

 5قا و ية  اتجة عن ذلك

 

األغاراض دون  مان ال يجوز إعادة  سخ أو إعادة توزيع أو إرساق هذا التةرير بطريةة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو  شر  كليًا أو جيئيًا ألي غارض 

  5الموافةة الخطية المسبةة من شركة البالد المالية

 

 كما  لفت اال تبا  بأن هذ  المعلوما  ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري5

  

 5يعتبر أي إجراء استثماري يتخذ  المستثمر بناًء على هذا التةرير سواًء كان كليًا أو جيئيًا هو مسؤوليتا الكاملة وحد  

ساتاشاار ى مليس الهدف من هذا التةرير أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحةق مستةبال5 لاذلاك فاإ اناا  اناصاح باالارجاوع إلا

 5استثماري مؤهل قبل االستثمار في مثل هذ  األدوا  االستثمارية

 

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحةوق المرتبطة بهذا التةرير5

 

 12011–22تصريح هيئة السوق المالية رقم 

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

