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يلخص هذا التقرير أداء قطاع التأمين فيي السيوق السيعيوديية 

، ويلقي الضوء عيليى أهيط ريطيورات اليقيطياع مين 1122للعام 

 أرباح القطاع إلى قطاعات األعمال وحتى المؤشرات المالية.

 

يشمل هذا التقرير جميع شركات التأمين المدرجية  نطاق البحث:

 في السوق المالية السعودية، باستثناء:

الشركة السعودية إلعادة التأمين التعاوني: الختالف  .2

نشاطها عن باقي شركات التأمين، كونها رعمل في نشاط 

 إعادة التأمين.

شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي: لعدم نشرها  .1

 ، ولتعليق أسهمها عن التداول.1122قوائهما المالية للعام 

شركة سند للتأمين التعاوني: إليقافها عن إصدار ورجديد  .3

 وثائق التأمين، باإلضافة لتعليق رداول أسهط الشركة.

 31وبالتالي يصبح عدد شركات التأمين المشمولة في نطاق البحي  

 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية. 33شركة من أصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القوائط المالية لشركات التأمين، مؤسسة النقد اليعيربيي السيعيود   المصادر:

)ساما(، شركة السوق المالية السيعيوديية )ريداول(، ميجيلين الضيميا  الصيحيي 

 (، أبحاث البالد المالية.CCHI)  التعاوني
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 ملخص تنفيذي

 نمو قطاع التأمين للمرة األولى منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك بتسجيله نمًوا طفيفيًا   رباطأ

%  للعام السابق. ويعود ذلك، لتراجع اليطيليل عيليى اليتيأمييين 11% مقارنة بنمو 1.3بيمعدل 

 الصحي والتأمين العام بفعل رباطؤ االقتصاد وانخفاض مستويات التوظيف.

  ميليييار رييال                   33.3بلغ إجمالي أقسياط اليتيأمييين اليميكيتيتيبية فيي جيميييع فيروع اليتيأمييين نيحيو

 .1122مليار دوالر أمريكي( بنهاية العام  4.39)

   بييينيميا انيخيفي  1122% فيي عيام 1استقر معدل عمق التأمين غير النفطي عند مستيو ،

دوالر أميرييكيي( ليكيل  311ريال ) 2،212رياال( ليصل إلى  14% )1.3معدل كثافة التأمين بنحو 

 .1122فرد في 

  1122% فيي 33.2اررفع معدل االحتفاظ اإلجمالي لقطياع اليتيأمييين بشيكيل طيفيييف إليى       ،

مما يعكن رراجع بسيط في االعتماد على قطاع إعادة التأمين. من جانل آخير، ريراجيع ميعيدل 

  %.22.4% ليصل إلى 1.9المطالبات اإلجمالي لقطاع التأمين بشكل إيجابي  بحدود 

            )استمرت هيمنة خيطيوط اليتيأمييين االلياامييية )اليتيأمييين الصيحيي واليتيأمييين عيليى اليميركيبيات

 % من حجط السوق.39على قطاع التأمين، ليشكلوا معًا 

  ليتيصيل إليى 239في جانل الربحية، شهدت األرباح الصافية لشركات التأمين اررفاًعا بنحيو %

 مليو  ريال للعام السابق. 391قياًسا بأرباح قدرها  1122مليو  ريال في عام  13234

  رحسنت نسل الربحية، والمالءة المالية، والكفاءة التشغيلية، مع ذلك، ال يياال هينياب ريبيايينيًا

واسعًا في األداء الفرد  لشركات التأمين، حي  رستحوذ كيل مين اليتيعياونييية وبيوبيا اليعيربييية  

 %من صافي األرباح للقطاع.33% من الحصة السوقية و 93مجتمعة على 

 )مليون ريال(التطور السنوي ألهم مؤشرات قطاع التأمين 

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

ميليييار  1،331% باألسعار الثابتة، ليييصيل إليى 2.9، حي  حقق النارج المحلي اإلجمالي نموًا بمعدل 1122سجل االقتصاد السعود  رباطًؤا في  نموه عام 

% على التواليي، وعيليى نيحيو ميمياثيل، 1.13% و 1.22مليار دوال أمريكي(، و سجل نشاط القطاع الخاص والقطاع الغير نفطي نموًا محدودًا بلغ  231ريال )

%. وكا  لتراجع أسعار النفط دور رئيسيي فيي ريبياطيؤ االقيتيصياد اليذ  ييعيتيميد عيليى 3.32% والقطاع النفطي بحدود 1.32نمى القطاع الحكومي بمعدل 

أمييين اليتياالنفاق الحكومي بشكل رئيسي، حي  أد  ذلك إلى رباطؤ العديد من مؤشرات االقتصاد الكلي نتيجة لتباطؤ النشاط االقتصاد ، فيتيراجيع نشياط 

 .1113العام بشكل عام، وانعكن انخفاض التوظيف على مستو  االقتصاد على رراجع أعمال التأمين الصحي للمرة األولى منذ العام 

 قطاع التأمين

بيات واليتيأمييين مركخالل السنوات الخمسة األخيرة، شهدت أنشطة التأمين نموًا قويًا بدعط كبير من رحسن البيئة التنظيمية ورطبيق التأمين اإللاامي على ال

        يين.الصحي، وساهط بذلك التوسع السكاني وزيادة أعداد العاملين في القطياع اليخياص وارريفياع عيدد اليميركيبيات إليى جيانيل زييادة اليوعيي بيأهيمييية اليتيأمي

اع قيطي وبالنظر إلى المستقبل، فعلى المد  المتوسط والبعيد نتوقع أ  يسهط ارجاه الحكومة بتعايا القطاع الغير نفطي في ريوفييير فيرص نيميو ألعيميال

 التأمين بشكل عام.

 مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي غير النفطي التزال منخفضة

، بمعيدل 1122% في عام 1عند مستو   —الذ  يشير إلى مساهمة قطاع التأمين في النارج المحلي اإلجمالي  —استقر معدل عمق التأمين غير النفطي 

. وبلغت نسبة إجمالي أصول قطاع التأمين إلى الينياريج اليميحيليي اإلجيمياليي غييير 1122إلى  1121% خالل الفترة ما بين العام 2.3نمو سنو  مركل نسبته 

 % فقط للفترة نفسها، وهي نسبة الراال متواضعة جدًا مقارنة باالقتصاديات المماثلة بما يعكن صغر حجط القطاع.3النفطي نحو 

دوالر أميرييكيي( ليكيل فيرد  311ريال ) 2،212رياال( ليصل إلى  14% )1.3من ناحية أخر ، انخف  معدل كثافة التأمين )معدل انفاق الفرد على التأمين( بنحو 

دوالر أمريكي( لكل فرد خالل العام السابق. وبالمقارنة مع أسواق التأمين الناضجة، يعتبر معدل عمق وكثافية اليتيأمييين  313ريال ) 2،232بداًل من  1122في 

 ة.منخفضًا في السوق السعودية، مما يدل كذلك على أ  قطاع التأمين مازال في طور النمو ويتمتع بفرص وإمكانيات مستقبلية كبيرة غير مستغل

 )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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 الحماية واالدخار التأمين العام المركبات   الصحي
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 استمرار هيمنة التأمين الصحي على قطاع التأمين

 1122وذلك على الرغط من انخفاض حصته السوقية خيالل اليعيام   —حافظ التأمين الصحي على مكانته باعتباره أكبر أنشطة التأمين في السوق السعودية 

%، ثط 32.4. يليه التأمين على المركبات بنحو 1122% من إجمالي األقساط المكتتل بها في عام 31.2حي  استقرت حصته السوقية عند  —% 2.1بحدود 

 % من إجمالي األقساط المكتتبة. 1.2%. فيما جاء رأمين الحماية واالدخار كأصغر قطاعات التأمين الرئيسية، إذ شكل ما نسبته 23.9التأمين العام بنسبة 

% من حجط السوق، مما يشير بيوضيوح 39وبسبل انخفاض الوعي التأميني، شكَّلت خطوط التأمين االلاامية )التأمين الصحي والتأمين على المركبات( معًا 

 جة.ندمعلى أ  قطاع التأمين بحاجة ماسة إلى ارخاذ سياسات رساعد على زيادة المنافسة ورشجيع االندماجات التي رحقق مياات نسبية للكيانات الم

 توسع قطاع التأمين في توفير وظائف جديدة

 4،231، ييعيميل 1129ميوظيف فيي اليعيام  29،331مقارنة بنحو  1123موظف بنهاية العام  23،222اررفع عدد العاملين في نشاط التأمين إلى ما يقارب 

% من إجمالي عدد اليعياميلييين فيي 32يشكلوا ما نسبته  3،394منهط في شركات التأمين المدرجة في السوق المالية، وبلغ عدد السعوديين العاملين نحو 

 نشاط التأمين. 

 

 

 مقدمي الخدمة

شركة، رمارس هذه الشركات على األقل نشاطيًا واحيدًا مين أنشيطية اليتيأمييين اليرئيييسييية  33بلغ عدد شركات التأمين المدرجة في السوق المالية السعودية 

بيحير ، واليالثالث وهي: التأمين الصحي، ورأمين الحماية واالدخار، والتأمين العام الذ  يشتمل على سبعة أنشطة فرعية هيي: اليتيأمييين عيليى اليميركيبيات، 

الثالث،  سيةوالطيرا ، والطاقة، والهندسي، والتأمين على الحوادث والمسؤوليات، والتأمين على الممتلكات والحريق. وعلى مستو  أنشطة التأمين الرئي

شركة رقدم خدمات رأمين الحماية واالدخار. هذا  22شركة رقدم خدمات التأمين العام، و  13شركة رأمين مؤهلة بتقديط  نشاط التأمين الصحي، و  12هناب 

 شركة مهن حرة مساندة لخدمات التأمين.  122باإلضافة إلى 

شيتيرب ، يرنظيميًا، رعتبر مؤسسة النقد العربي السعود  )ساما( هي الجهة المنِظمة للقطاع بإشرافها على شركات التأمين، وفي نشاط التأميين الصيحيي

المسئول عن رطبيق نظام الضما  الصحي التعاوني على العاملين في القطياع اليخياص ، وأل  (  CCHI)  في رنظيمه معها مجلن الضما  الصحي التعاوني 

يع رلك جم جميع شركات التأمين هي شركات مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية ، بالتالي يقع على عارق هيئة السوق المالية ضما  التاام

 الشركات بنظام السوق المالية.

 6102الحصص السوقية ألنشطة التأمين لعام  

 حسب الجنسية -أعداد العاملين في شركات التأمين   أعداد العاملين في شركات التأمين 
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 قطاع التأمين في السوق المالية السعودية 

متأثرة بشكل كبير بالظروف االقتصادية العالمية والمحلية المحيطة، بما فيي ذليك  1122رقلبات عدة خالل العام “ رداول”شهدت السوق المالية السعودية 

مؤشير   نهىاألوضاع السياسية في المنطقة واالصالحات الهيكلية لالقتصاد المحلي ورراجع االنفاق الحكومي إلى جانل انخفاض أسعار النفط. مع ذلك، أ

% عن أدنى مستوياره التي سجلهيا فيي 13% عن العام السابق، وذلك بسبل اررفاع قطاع البتروكيماويات بنسبة 9.3السوق الرئيسية )راسي( على اررفاع 

 ، وكانت مترافقة مع انخفاض أسعار النفط إلى مستويارها الدنيا قبل أ  يعوض كل من النفط والبتروكيماويات خسائرهما بنهاية العام.1122يناير 

شركة عن مستويارها مطليع  24شركة مقابل انخفاض أسهط  29% عن العام السابق، حي  اررفعت أسهط 4.1بنهاية العام، اررفع مؤشر قطاع التأمين بنحو 

% مين إجيمياليي اليقيييمية 1.33% عن العام السابق، وهيي ريعيادل 2.3مليار ريال، بايادة  93العام. وبلغت القيمة السوقية ألسهط قطاع التأمين ما يقارب 

 السوقية لألسهط المصدرة في السوق المالية.

مليو  صفقة، كما احتل المرربة الثالثية  2.3إضافة إلى ذلك، كا  قطاع التأمين من أنشط قطاعات السوق من حي  عدد الصفقات المنفذة، حي  بلغت نحو 

% من إجمالي قيمة االسهط المتيداولية خيالل اليعيام. أميا عيدد 23.3مليار ريال رعادل  234من بين القطاعات في حجط  السيولة المتداولة والتي بلغت نحو 

 % من اجمالي عدد االسهط المتداولة خالل العام.29مليار سهط رمِثل  4.2األسهط المتداولة لقطاع التأمين فقد بلغت 

 

 

 

 

 6102أبرز إجراءات شركات التأمين خالل عام  تحسن الظروف االقتصادية يحرك سوق األسهم

 الشركة

رأس المال 

 السابق
 )مليون ريال(

رأس المال 

 الجديد
 اإلجراء )مليون ريال(

 حقوق أولية 331 223 متاليف إ  أ  جي العربي

 حقوق أولية 111 211 الوطنية

 رخفي  رأس المال 123 911 التأمين العربية

 رخفي  رأس المال 111 911 عناية
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 أداء قطاع التأمين

، ريبياطيأ نيميو قيطياع اليتيأمييين 1122%.  بينما خالل العام 23.9نَمت أقساط التأمين المكتتبة بمعدل سنو  مركل بلغ  1122و  1121خالل الفترة بين عامي 

% في العام السابيق. وييعيود ذليك، ليتيراجيع اليطيليل 24.2% مقارنة بنمو 1.3للمرة األولى منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك بتسجيله نمًوا طفيفًا بيمعدل 

ين نيحيو تأمعلى التأمين الصحي والتأمين العام بفعل رباطؤ االقتصاد وانخفاض مستويات التوظيف. حي  بلغ إجمالي األقساط المكتتبة في جميع فروع ال

، وكا  ذلك بسبل رراجع أقساط اليتيأمييين الصيحيي 1123مليار دوالر أمريكي( لعام   4.94مليار ريال ) 33.2مليار دوالر أمريكي( مقابل  4.39مليار ريال ) 33.3

 % من حجط السوق. 31.2حي  رمثل  —مليار ريال  23.2% عن العام السابق لتصل إلى 2.2بنسبة 

مليو  ريال. فيما انخفضت أقساط التأمين العام بشكل حاد لتصل  433% لتصل إلى 1.3كما انخفضت أقساط رأمين الحماية واالدخار بشكل طفيف بحدود 

% عين 22مليار ريال، بايادة  22.9. في المقابل، اررفعت أقساط التأمين على المركبات بشكل ملحوظ إلى 1123% عن 22.1مليار ريال، بانخفاض  9.2إلى 

 العام السابق بالرغط من انخفاض عدد وثائق رأمين المركبات.

 ارتفاع حجم المطالبات يرفع مخاطر التأمين

ميليييار رييال             12.1ميليييار دوالر( ميقيابيل  2.2مليار ريال ) 11.3% عن العام السابق ليصل إلى 2.1اررفع حجط المطالبات المتكبدة على شركات التأمين بيواقع 

. ويعود ذلك إلى االررفاع الحاد في مطالبات التأمين الصحي الذ  صاحبه زيادة في ركلفة مطالبات مقيدميي اليخيدمية، وكيذليك 1123مليار دوالر( في  3.2) 

 االررفاع في مطالبات التأمين على المركبات األمر الذ  قد يؤثر في قدرة شركات التأمين على رحمل المخاطر وااللتاامات . 

% على التوالي من صافي المطالبات المتكبدة. في الوقت نفيسيه، سيجيل اليتيأمييين 32% و21وشكلت مطالبات كل من التأمين الصحي ورأمين المركبات 

% عن العام السابق، ورعكن هذه النسبة أيضًا االنخفاض الكبير في الطلل على أنشطة التأميين 22.3العام انخفاضًا في صافي المطالبات المتكبدة بنحو 

 .1122العام خالل العام 

 )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 معدل المطالبات معدل االحتفاظ  المتكبدة

 6102 6102 6102 6102 6102 6102 النمو 6102 6102 النمو 6102 6102 النمو 6102 6102 النمو 2016  2015 )مليون ريال(

%(2.2) 233293 233421 الصحي  233222 233134 (1.3)%  223332 233132 21.2%  213319 293299 21.3%  43.4%  42.1%  22.3%  22.2%  33.3%  31.2%  

%21.4 223341 213123 المركبات  43332 43434 2.2%  33223 43234 21.1%  23332 33213 3.1%  42.9%  32.9%  41.1%  33.2%  13.4%  32.4%  

%(22.1) 93232 33341 التأمين العام  23291 23122 (3.2)%  23191 23223 2.4%  322 323 (22.3)%  12.1%  11.3%  32.2%  13.2%  23.1%  23.9%  

%(1.3) 433 434 الحماية واإلدخار  933 933 (1.9)%  932 931 4.3%  242 119 3.3%  1.1%  1.1%  93.2%  91.3%  1.2%  1.2%  

%1.2 425,23 425223 اإلجمالي  695091 695213 0.3%  625,33 69523, 01.2%  605642 665,22 ,.6%  36.9%  34.2%  ,9.3%  ,2.9%  011%  011%  
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 معدل االحتفاظ .. انخفاض االعتماد على سوق إعادة التأمين

% في العام السابق له. وساهط بذلك اررفاع معدل االحتيفياظ ليكيل مين 31.4مقابل  1122% في 33.2اررفع معدل االحتفاظ اإلجمالي لقطاع التأمين إلى 

اطر عيليى اليجيانيل لمخالتأمين الصحي والتأمين العام. بالرغط من روافق هذا االررفاع مع رحسن هوامش المالءة المالية للقطاع، إال أنه قد يشير الى  زيادة ا

لعميييل، ة لاألخر. وذلك للجوء شركات التأمين لوحدها إلى رحمل معظط مخاطر السوق، وهو ما يؤثر على طاقتها االستيعابية والضغط على الخدمة المقدم

ار وثيائيق إصيدمما قد يهدد بفقد الثقة في القطاع في حالة عدم التاام الشركات بتلبية متطلباره، خاصة بعد إيقاف مؤسسة النقد مؤخرًا لعدة شركيات عين 

 رأمين جديدة لعدم التاام هذه الشركات بالمعايير واالشتراطات.

%. فيي اليميقيابيل، سيجيل 11.3على الصعيد القطاعي، أظهر معدل االحتفاظ رباينًا واسعًا. فقد سجل قطاع التأمين العام معدل احتفاظ منخف ، بلغ نحو 

% على التوالي. أحد أسباب ذلك  هيو رفي  بيعي  32.9% و42كل من قطاعي  التأمين الصحي والتأمين على المركبات مستويات احتفاظ عالية  ، بلغت 

 معيد  التأمين لهذه النوعية من التأمين الررفاع معدل المطالبات فيهما على عكن أنواع التأمين األخر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحسن ربحية القطاع بفضل انخفاض معدل المطالبات

، رراجع معدل المطالبات اإلجمالي لقطاع التيأمييين 1122يشير معدل المطالبات إلى الخسارة التي رتحملها شركات التأمين مقابل أقساط التأمين. في العام 

% في العام السابق له. أحد األسباب اليرئيييسييية ليذليك هيو اليتيراجيع اليكيبييير فيي ميعيدل 24.9% مقارنة مع  22.4% ليصل إلى 1.9بشكل إيجابي، وبنحو 

رريفيعيت نسيبية ، االمطالبات للتأمين على المركبات والتأمين العام نتيجة لنمو األقساط المكتسبة بوريرة أسرع من نمو المطالبات المتكبدة. ومين جيانيل آخير

 %، مما يعكن رحسنا في ربحية وكفاءة أنشطة االكتتاب في شركات التأمين.21المصروفات بشكل طفيف عن العام السابق، لكن بقيت أقل من 

 نظرة على الميزانية العمومية

% 2ولكن بوريرة أبطًا، فقد اررفعت قيمية إجيمياليي اليميوجيودات بيميعيدل قيدره  1122سجلت شركات التأمين نموًا في إجمالي الموجودات المجمعة للعام 

مليار ريال، ويعد هذا أبطأ معدل نمو سجله القطاع منيذ سينيوات. فيعيليى صيعيييد ميوجيودات عيميليييات  39.3% بنهاية العام السابق، لتبلغ 22مقارنة بنمو 

 % من 94% على التوالي مقارنة بالعام السابق، ورستحوذ مجتمعة على 23% و 21التأمين فقد نمت كل من االستثمارات والنقدية لد  البنوب بنسبة 

 حسب النشاط -معدل االحتفاظ 

 حسب النشاط -معدل المطالبات  معدل المطلوبات والمصروفات لقطاع التأمين 
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% مين إجيمياليي ميوجيودات عيميليييات 2%، ريميثيل 29إجمالي عمليات التأمين. في حين، انخفضت حصة معيد  التأمين من األقساط غير المكتسبة بنسبة 

 التأمين. كما سجلت موجودات المساهمين رباطًؤا في النمو مقارنة بالعام السابق.

 تحسن هوامش المالءة المالية يشير إلى قدرة الشركات على تجاوز العقبات

%، ميميا 221استقرت هوامش المالءة المالية لشركات التأمين عند مستويات أعلى من الهامش النظامي المطلوب للسنة الثانية على التوالي لتصل إلى 

. واستطاعت الشركات رمويل المالءة المالية المطلوبة من خالل مصادر داخلية مدعيومية بيتيدفيق 1123يدل على رعافي القطاع من النتائج السلبية في عام 

ت في وبانقد  من عمليات االكتتاب ومعدالت سيولة عالية باإلضافة إلى رفع رأس المال من خالل السوق المالية. مع ذلك، قد رواجه بع  الشركات صع

 شركة خسائرها المتراكمة. 23، كما لط رعالج 1122شركات خسائر صافية خالل العام  3رلبية متطلبات المالءة المالية، إذ سجلت 

اريييجييية ميثيالييية سيتيربالرغط من أ  قطاع التأمين الزال يفضل رفع رأس المال على االندماج لدعط هامش المالءة المالية، إال أ  خيار االنيدمياج ييوفير حيليواًل ا

اييا نسيبييية ميا لشركات التأمين للتغلل على المشاكل المالية ورأسين كيانات قوية قادرة على المنافسة ورحقيق األرباح، وخصوصًا إذا كانت لد  الشركتين

 رختلف عن بعضهما البع .

 نمو االحتياطيات الفنية  يزيد من متانة ومقاومة القطاع  لمخاطر التأمين

% خالل الفيتيرة ميا 22.2سجل قطاع التأمين اررفاعًا كبيرًا في االحتياطيات الفنية )مخصصات من األرباح يتط رجنبيها لتغطية المطالبات( بمعدل سنو  مركل 

% من إجمياليي 212% من إجمالي المطلوبات، كما رَمثل 29، ورَمثل هذه المخصصات نحو 1122مليار ريال في  13.2، لتصل إلى 1122و  1121بين العام 

% مين رأس 22% من إجمالي مطلوبات المسياهيمييين وأيضيًا 43صافي المطالبات المتكبدة. وعلى نحو مماثل، بلغ إجمالي االحتياطيات النظامية للقطاع 

 ، وهو ما يعكن وجود مخصصات كافية لشركات التأمين ضد الخسائر.1122المال في 

 )مليون ريال(االحتياطات الفنية   معدل هامش المالءة لقطاع التأمين 
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 القوائم المالية المجمعة لقطاع التأمين*

      قائمة المركز المالي

 6102 6102 6103 6104 6106 )مليون ريال(

           موجودات عمليات التأمين

 23222 23132 23932 93932 93212 نقدية وشبه نقدية

 223219 213912 23123 33314 33434 استثمارات

 23211 23319 23994 23131 33319 ذمط مدينة، صافي

 33293 33312 23934 33391 33222 حصة معيد  التأمين من المطالبات رحت التسوية

 23941 23921 23922 23923 93313 موجودات أخر 

 ,43524 4,5030 ,46592 635116 605364 مجموع موجودات عمليات التأمين

           موجودات المساهمين

 33322 93313 33212 93122 33331 نقدية وشبه نقدية

 23213 23232 33339 33123 93229 استثمارات

 13213 23332 23923 23131 23314 موجودات أخر 

 233212 233294 213424 213929 213133 مجموع موجودات المساهمين

 235623 215341 345962 4353,2 4053,3 مجموع الموجودات

           مطلوبات عمليات التأمين

 233132 213923 223422 213333 33411 إجمالي المطالبات رحت التسويه 

 233991 233323 233314 213391 43111 إجمالي األقساط غير المكتسبة

 43422 33342 23231 23312 23931 مطلوبات اخر 

 ,43524 4,5030 ,46592 635116 605364 مجموع مطلوبات عمليات التأمين

           مطلوبات وحقوق المساهمين

 23421 13133 23222 13133 23133 مطلوبات المساهمين

 223332 223922 33431 33332 23231 رأس المال

(322) 23391 االحتياطيات وأخر   121 229 13141 

 025260 045239 015929 0153,3 015122 مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

 235623 215341 345962 4353,2 4053,3 مجموع مطلوبات عمليات التأمين ومطلوبات وحقوق المساهمين

            

      قائمة الدخل

 6102 6102 6103 6104 6106 )مليون ريال(

 333233 333329 143213 193192 113224 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 143213 143241 133922 233124 233123 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 143332 123293 123123 223411 293123 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 232 913 313 329 242 إيرادات استثمارات

 133143 193323 113113 223914 233232 إجمالي المطالبات المدفوعة

 113222 123133 223423 233392 213232 صافي المطالبات المتكبدة

(23229) 231 فائ  )عجا( عمليات التأمين  232 23124 13391 

(23311) 212 حصة المساهمين من الفائ  )العجا(  221 341 13123 

(23111) 323 صافي دخل الفترة  233 391 13234 

 .2شركة بحسل نطاق البح  في الصفحة رقط  31* لعدد 
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 ربحية قطاع التأمين

ميليييو  رييال ليليعيام  391قييياًسيا بيأربياح قيدرهيا  1122مليو  ريال في عام  13234% لتصل إلى 239شهدت األرباح الصافية لشركات التأمين اررفاًعا بنحو 

ذليك، مع السابق، مدفوعة بصفة أساسية بأرباح رشغيلية من  أنشطة التأمينن، وساهط  في ذلك رحسن معدل المطالبات وزيادة الدخل من االستثمارات. 

قسياط( ميجيتيميعية األ ال ياال هناب رباينًا واسعًا في األداء الفرد  لشركات التأمين، حي  رستحوذ كل من التعاونية وبوبا العربية )أكبر شركتين من حي  حجيط

نقطة أساس عن العام الماضي، كما قفا العيائيد عيليى حيقيوق  114% بايادة 9.2% من صافي أرباح القطاع. وبلغت نسبة العائد على الموجودات 33على 

 % في العام السابق.3.2% على أساس سنو  مقارنة مع 22.4نقطة أساس ليبلغ  339الملكية بنحو 

شركة سَجلت عوائد سلبية على رأس المال. وعلى نحو مماثل، بلغ معدل حقوق الملكييية  3شركة عائًدا إيجابًيا على رأس المال مقابل  12بشكل عام، حَققت 

لخمسة عشر شركة، مما يشير إلى أ  قرابة نصف شركات اليقيطياع قيد اسيتينيافيت  2، في حين كا  أقل من 2إلى رأس المال لسبعة عشر شركة  أعلى من 

 جاًءا من رأس مالها.

 

 

 

 

 

 

 6102 -العائد على رأس المال  6102 -حقوق الملكية إلى رأس المال 
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 هيكل السوق

يتسط قطاع التأمين في السوق السعودية بدرجة عالية من التركا، حي  رستحوذ شيركيتييين فيقيط 

% من حصة سوق التأمين، وهي شركتي التعياونييية وبيوبيا اليعيربييية 93شركة على  31من أصل 

 .1122% على التوالي وذلك بنهاية العام 11.1% و11.3بحصص ربلغ لكل منهما 

الدرجة العالية من التركا في السوق ردل على ضعف المنافسة بين شركات التأميين، ليذليك فيإ  

قطاع التأمين بحاجة ماسة إلى ارخاذ سياسات رساعد على زيادة المنافسة ورشجييع االنيدمياجيات 

 التي رحقق مياات نسبية للكيانات المندمجة.

 

 

 

 

 الحصص السوقية

 2016 2015 لقطاع التأمين

%12.1 التعاونية 1  11.3%  

%11.2 بوبا العربية 2  11.1%  

%22.3 ميدغلف للتأمين 3  3.4%  

%3.1 مالذ للتأمين 4  2.2%  

%3.3 ركافل الراجحي 5  3.9%  

%3.1 اكسا التعاونية 6  3.1%  

%1.2 والء 7  1.3%  

%1.9 االرحاد التجار  8  1.2%  

%1.3 أليانا إس إف 9  1.3%  

%3.2 المتحدة للتأمين 10  1.3%  

%1.3 سايكو 11  1.1%  

%2.3 الدرع العربي 12  1.2%  

%2.2 سالمة 13  2.2%  

%2.3 وفا للتأمين 14  2.3%  

%2.3 أسيج 15  2.9%  

%2.3 الوطنية 16  2.9%  

%2.3 بروج للتأمين 17  2.1%  

%2.3 التأمين العربية 18  2.1%  

%2.1 األهلي للتكافل 19  2.1%  

%1.2 اإلنماء طوكيو م 20  1.4%  

%2.2 العالمية 21  1.4%  

%1.2 إرحاد الخليج 22  1.3%  

%1.4 سوليدرري ركافل 23  1.2%  

%2.1 الخليجية العامة 24  1.2%  

شل 25 %1.3 ر   1.2%  

%1.9 متاليف إيه أ  جي العربي 26  1.2%  

%1.2 ساب للتكافل 27  1.3%  

%1.9 الصقر للتأمين 28  1.3%  

%2.1 أمانة للتأمين 29  1.3%  

%1.2 األهلية 30  1.3%  

%1.1 عناية 31  1.9%  

%1.1 جايرة ركافل 32  1.1%  

 قطاع التأمين

 النمو 6102 6102 )مليون ريال(

%1.3 333233 333329 إجمالي األقساط المكتتبة  

%2.9 143213 143241 صافي األقساط المكتتبة  

%21.2 143332 123293 صافي األقساط المكتسبة  

%2.1 113222 123133 صافي المطالبات المتكبدة  

%31.4 نسبة االحتفاظ  33.2%  1.2%  

%24.9 نسبة المطالبات  22.4%  (1.9)%  

 6102 -الحصص السوقية لشركات التأمين  

شركتين

93%  

شركات 21

33%  

شركة  11

22%  
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 التأمين الصحي

شهد قطاع التأمين الصحي نموًا ملحوظًا خالل السنوات الخمسة الماضية نتيجة ليلينيميو اليثيابيت 

في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، إذ روسع حجط قطاع التأمين الصحي بمعدل سنو  ميركيل 

. وييعيود ذليك بشيكيل أسياسيي إليى 1122إلى  1121% خالل الفترة ما بين العام 23.9نسبته  

رطبيق نظام الضما  الصحي التعاوني مع ارساع الفئات المطبق عليهط من المستفيديين خيالل 

هذه الفترة، ليستحوذ قطاع التأمين الصحي على النصيل األكبر مين سيوق اليتيأمييين السيعيود  

 % من حجط السوق.31بنسبة بلغت 

 انعكس تراجع عدد وثائق التأمين على أقساط التأمين الصحي

ل التأمين الصحي انخفاًضا طفيفًا في إجمالي أقسياط اليتيأمييين اليميكيتيتيبية 1122في عام  ، سجَّ

. ريوافيق 1123مليييار ليعيام  23.4مليار ريال مقابل  23.2% عن العام السابق، محققًا 2.2بنسبة 

ميقيابيل  1122مليو  وثيقة خالل عام  1.2هذا التراجع مع االنخفاض في عدد وثائق التأمين إلى 

%، 21مليو  وثيقة في العام السابق. في حين اررفع صافي األقساط اليميكيتيسيبية بينيحيو  3.1

مليار ريال. ساهط بذلك انخفاض االعيتيمياد عيليى سيوق إعيادة اليتيأمييين، حييي   23.1ليصل إلى 

نقطة أساس عن العام السابق. في الوقت نفسه، جاء قيطياع  222اررفعت نسبة االحتفاظ بنحو 

التأمين الصحي كأكثر القطاعات اررفاًعا في صافي المطالبات المتكبدة، حييي  ارريفيعيت بينيسيبية 

 .1123مليار ريال لعام  21.3مليار ريال مقابل  29.2% عن العام السابق، لتصل إلى 21.3

 استمرار هيمنة شركات التأمين الكبرى على قطاع التأمين الصحي

. مع ذلك، استمر استحواذ 1122شركة  مؤهلة بنهاية العام  12يتكو  قطاع التأمين الصحي من 

% مين اليحيصية السيوقييية ليليتيأمييين 31كل من: شركة بوبا العربية، والتعاونية، وميدغيلف على 

شيركية أخير   22% من حجط السوق، و رقاسميت 4الصحي، فيما حازت ست شركات أخر  على 

% لكل شيركية. ميميا ييدل عيليى أ  ميعيظيط 2% بحصص ربلغ أقل من 4الحصة المتبقية البالغة 

 شركات التأمين غير قادرة على منافسة الشركات الثالث الكبر .

 التأمين الصحي اإللزامي

يعتبر مجلن الضما  الصحي المحرب األساسي لايادة الطلل على أنشيطية اليتيأمييين الصيحيي. 

حي  بدأ في رطبيق نظام التأمين الصحي التعاوني على العاملين الغير سعوديين فيي اليقيطياع 

روسع ليشمل جميع موظفي القطاع الخاص، وفي  1121، ومن ثط  في 1112الخاص في عام 

، أصدر قراره بإلاامية التأمين الصحي لكافة أسر المقيمين العاملين فيي اليقيطياع اليخياص. 1129

 كل ذلك ساهط  بايادة الطلل على خدمات التأمين الصحي بشكل ملحوظ.

بتطبييق اليتيأمييين الصيحيي اإلليااميي عيليى  1123إضافة إلى ذلك، قام المجلن في نهاية عام 

الاائرين للمملكة، باستثناء الحجاج والمعتمرين والمنظميات اليدولييية واليدبيليومياسييييين وضيييوف 

 الدولة الاائرين من ذلك.

 

 6102 -الحصص السوقية لشركات التأمين الصحي  

شركات3     

%31 

شركات 2

4%  

شركة  23

4%  

 

 الحصص السوقية

 2016 2015 لقطاع التأمين الصحي

%33.2 بوبا العربية 1  91.2%  

%13.4 التعاونية 2  13.2%  

%29.3 ميدغلف للتأمين 3  21.1%  

%2.3 سايكو 4  2.2%  

%2.4 اكسا التعاونية 5  2.2%  

%2.2 الدرع العربي 6  2.3%  

%1.3 االرحاد التجار  7  2.3%  

%2.2 ركافل الراجحي 8  2.1%  

%1.4 أسيج 9  2.1%  

%1.2 سوليدرري ركافل 10  1.4%  

%2.3 التأمين العربية 11  1.3%  

%1.9 والء 12  1.3%  

%1.3 بروج للتأمين 13  1.3%  

%1.9 عناية 14  1.2%  

%1.3 متاليف إيه أ  جي العربي 15  1.2%  

%1.3 أليانا إس إف 16  1.2%  

%1.3 مالذ للتأمين 17  1.3%  

%2.2 وفا للتأمين 18  1.3%  

%9.1 الصقر للتأمين 19  1.9%  

%2.4 أمانة للتأمين 20  1.9%  

%1.2 المتحدة للتأمين 21  1.9%  

%1.1 إرحاد الخليج 22  1.3%  

%1.9 األهلية 23  1.3%  

%1.9 الخليجية العامة 24  1.1%  

%1.1 سالمة 25  1.1%  

%1.1 اإلنماء طوكيو م 26  1.1%  

%1.1 العالمية 27  1.1%  

 التأمين الصحي

 النمو 6102 6102 )مليون ريال(

%(2.2) 233293 233421 إجمالي األقساط المكتتبة  

%(1.3) 233134 233222 صافي األقساط المكتتبة  

%21.2 233132 223332 صافي األقساط المكتسبة  

%21.3 293299 213319 صافي المطالبات المتكبدة  

%43.4 نسبة االحتفاظ  42.1%  2.1%  

%22.3 نسبة المطالبات  22.2%  1.1%  
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 ارتفاع ملحوظ في عدد المؤمن عليهم

. ييميثيل عيدد السيعيوديييين مينيهيط حيواليي           1122مليو  مؤمن له رقريبيا بينيهيايية اليعيام  21.2اررفع عدد المشمولين بنظام الضما  الصحي التعاوني إلى 

ميليييو   4.9% من إجمالي المؤمن عليهط، في حين بلغ عدد المقيمين ممن شملهط التأمين الصحي ما يقيارب 11مليو  مواطن، بنسبة وصلت إلى  1.2

 % من إجمالي عدد السكا  في المملكة دخلوا رحت مظلة التأمين الصحي التعاوني.33% من إجمالي المؤمن عليهط. بذلك يكو  23مقيط وبنسبة 

% عن العام السابيق. ييميثيل عيدد السيعيوديييين 3، بايادة 1122مليو  نسمة رقريبًا بنهاية العام  32.2ومن ناحية أخر ، اررفع عدد السكا  في المملكة إلى 

 % من عدد السكا  في المملكة، مما يدل على أ  القطاع لديه امكانية كبيرة للتوسع  متى ما كانت العوامل موارية.3.4المؤمن عليهط طبيًا حوالي 

 مقدمي الخدمات الصحية

. استحوذت مناطق اليريياض، والشيرقييية، 1122جهة  بنهاية العام  9،344بلغ عدد مقدمي خدمات الرعاية  الصحية المعتمدين لد  مجلن الضما  الصحي  

سيريير   933222% من إجمالي عدد مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين، كما بلغ عدد األسرة المتاحة للمؤمين ليهيط 22.3ومكة المكرمة مجتمعة على 

 طبيل وطبيبة. 913313، وبلغ عدد األطباء اللذين يقدموا خدمارهط في جميع هذه المراكا من مقدمي الخدمة 1122في نهاية 

، رستهدف وزارة الصحة التوسع في خصخصة الخدمات الصحية الحكومية، وهيو ميا ييميثيل فيرصية 1111رجدر اإلشارة إلى أنه وفقا لبرنامج التحول الوطني 

فيعيالييية ء ومحتملة لشركات التأمين. لذا من المرجح أ  يؤد  ذلك إلى روسع نطاق حصول المؤمن لهط على الرعاية الصحية، إلى جانل رحسين كيفياءة األدا

 الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين3 وبالتالي زيادة حجط الطلل على التأمين الصحي.

 

 عدد مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين )ألف وثيقة(عدد وثائق التأمين الصحي 

253
85

2,130

1,055

827

49
147 234

627

847
683

31

2016 2015

1,951

2,573

2,158

3,011

2,670
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 التأمين على المركبات

روسع قطاع التأمين على المركبات بشكل كبير خالل السنوات األخييرة، حييي  بيليغ ميعيدل الينيميو 

. وصل حجط  سوق  التأمين على 1122و  1121% خالل الفترة ما بين عامي 13السنو  المركل 

مليار ريال ، حي  يعد  رأمين المركبات من أكبر األنشطة عيليى  22.9إلى  1122المركبات في عام 

مستو  فروع التأمين العام، والثاني بعد التأمين الصحي على مستو  السيوق، حييي   يشيكيل 

 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.31

 أقساط التأمين

% عين 22سجل قطاع التأمين على المركبات نمًوا قويًا في إجمالي األقسياط اليميكيتيتيبية بينيحيو 

. 1123مليار ريال فيي  21.1مقارنة مع  1122مليار ريال بنهاية العام  22.9العام السابق، محققًا 

ميليييار رييال، فيي  4.3% على أساس سنو  ليبليغ 21كما قفا صافي األقساط المكتسبة بنحو 

المقابل، اررفع صافي المطالبات المتكبدة بوريرة أبطأ من نمو األقساط الميكيتيسيبية، حييي  بيليغ 

% على أساس سنو ، مما ساهط في انخفاض ملحوظ في معدل المطالبات ليصيبيح 3.1نموه 

 .1123% في 41% بدال من 33

 منافسة معتدلة

شيركية ريميارس  12يتسط قطاع التأمين على المركبات بدرجة متوسطة مين اليتيركيا. فيمين أصيل 

شركات معًا )وهي مالذ للتأمين،  ركافل الراجحي، والتعاونيية(  3أعمال رأمين المركبات، رستحوذ 

% من الحصة السوقية لتأمين المركبات، وقد استطاعت هذه الشركيات زييادة حصيصيهيا 99على 

شركة مجتمعة  ميا  21السوقية بشكل ملحوظ عن مستويارها في العام الماضي . بينما شكلت 

% بيحيصيص 9شركة أخر  الحصة المتبقية الباليغية  21% من حجط السوق، ورقاسمت 92يقارب 

% لكل شركة. ومن ناحية أخر ، كا  التغير األكبر في الحصص السوقييية ليليقيطياع مين 1أقل من 

% عن السنة الماضية، إضافية إليى ريراجيع  اليحيصية السيوقييية 9.3نصيل الراجحي ركافل بايادة 

 .1123% عن حجمها في 3.9للمتحدة للتأمين بنحو 

 انخفاض مبيعات المركبات في المملكة

يمثل عدد المركبات المسجلة المحرب األساسي للطلل على رأمين اليميركيبيات. وريعيتيبير السيوق 

السعودية واحدة من أكبر عشرين سوق للسيارات في العالط  كيميا ريعيتيبير األكيبير بييين األسيواق 

، 1114، رراجع عدد المركبات الجديدة المسجلة للمرة األولى منذ عام 1122الخليجية. فخالل العام 

% عن العام السابيق، وييعيود ذليك بشيكيل أسياسيي إليى اليظيروف 23.9حي  انخفضت بنسبة 

 االقتصادية األخيرة وإلغاء بع  البدالت والمكافآت والماايا المالية للعاملين في الدولة.

ورستحوذ سيارات الركاب على النصيل األكبر من مبيعات المركبات الجديدة في المميليكية، حييي  

ميركيبية، فيي حييين كيانيت اليتيقيدييرات  393،411بلغت التقديرات لمبيعات سيارات المركبات نحو 

 .1122مركبة خالل العام  213،311لمبيعات المركبات التجارية بحدود 

 

 6102 -الحصص السوقية لشركات التأمين على المركبات  

شركات 3

99%  
شركات 21

92%  

شركة  21

21%  

 

 الحصص السوقية

 2016 2015 لقطاع تأمين المركبات

%23.9 مالذ للتأمين 1  22.2%  

%4.2 ركافل الراجحي 2  23.4%  

%21.2 التعاونية 3  23.3%  

%3.3 اكسا التعاونية 4  3.2%  

%9.2 والء 5  3.1%  

%2.1 االرحاد التجار  6  3.1%  

%2.3 ميدغلف للتأمين 7  9.2%  

%3.3 سالمة 8  9.2%  

%2.2 المتحدة للتأمين 9  9.3%  

%1.3 وفا للتأمين 10  3.2%  

%1.2 الدرع العربي 11  3.1%  

%2.4 أليانا إس إف 12  1.2%  

%3.2 أسيج 13  1.9%  

%1.3 الوطنية 14  1.3%  

%1.3 بروج للتأمين 15  1.2%  

%1.2 سايكو 16  2.4%  

%1.2 التأمين العربية 17  2.2%  

%1.3 اإلنماء طوكيو م 18  2.3%  

%1.3 إرحاد الخليج 19  2.2%  

%2.9 الخليجية العامة 20  2.2%  

%2.2 العالمية 21  1.2%  

شل 22 %1.2 ر   1.2%  

%1.3 أمانة للتأمين 23  1.2%  

%2.3 األهلية 24  1.2%  

%1.2 الصقر للتأمين 25  1.9%  

%2.1 سوليدرري ركافل 26  1.3%  

%1.1 متاليف إيه أ  جي العربي 27  1.2%  

 تأمين المركبات

 النمو 6102 6102 )مليون ريال(

%21.4 223341 213123 إجمالي األقساط المكتتبة  

%2.2 43434 43332 صافي األقساط المكتتبة  

%21.1 43234 33223 صافي األقساط المكتسبة  

%3.1 33213 23332 صافي المطالبات المتكبدة  

%42.9 نسبة االحتفاظ  32.9%  (9.1)%  

%41.1 نسبة المطالبات  33.2%  (2.2)%  
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 ضوابط تسعير جديدة

في شهر ديسمبر الماضي، أقرت مؤسسة النقد العربي السعود  رطبيق رعليمات جديدة رتضمن إلياام شيركيات اليتيأمييين بيتيقيدييط خصيوميات ألصيحياب 

السينيوات دد السجل الخالي من المطالبات عند رسعيرها وثائق رأمين المركبات اإللاامية والتأمين الشامل لألفراد، ورعتمد نسبة الخصط اليميقيدمية عيليى عي

 % عند عدم وجود مطالبات لثالث سنوات.31لسجل المؤمن له دو  أ  مطالبات، وقد رصل النسبة إلى 

% مين السيعير اليجيدييد ليوثيائيق 21إضافة إلى ذلك، رضمنت التعليمات إمكانية رقديط الشركات لخصط إضافي رقديرُا للوالء للشركة، بينيسيبية رصيل إليى 

افسية بييين ليمينيالتأمين، وذلك في حال رجديد المؤمن له لوثيقته لد  شركة التأمين ذارها فور انتهائها. من المتوقع أ  رسهط هذه اإلجراءات في رشيجيييع ا

 شركات التأمين ورحسين الخدمات المقدمة لكو  وثائق التأمين للمركبات موحدة ومتجانسة بشكل كبير .

 الكوارث الطبيعية: أعباء إضافية على الشركات

، هياميش الييروفر بع  شركات التأمين على المركبات رغطية ضد الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف للشركات واألفراد المؤمنين رأمينًا شيامياًل. بياليتي

ألميطيار ء اربح هذه الشركات يعتمد جائيًا على وريرة وشدة هذه األحداث الغير  متوقعة. في السنوات السابقة، رعرض قيطياع اليتيأمييين ليخيسيائير كيبيييرة جيرا

شيركيات اليتيأمييين وم والسيول، والنارجة عن التغير المناخي في اماكن عديدة من العالط. ونتيجة الزدياد معدل ركرارها في اآلونة األخيرة، من المتوقع أ  رق

 على المركبات بتجنيل مخصصات إضافية كإجراء وقائي ضد الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية في المستقبل.

 أعداد المركبات الجديدة المسجلة في المملكة )ألف مركبة(  وثائق التأمين على المركبات )ألف وثيقة(

3,673 3,734
3,607

3,953

2,663540
570

632.7
672.3

548.9

165 170
195.5

157.8
128.3

 السيارات التجارية السيارات الشخصية

 أشهر  4* لفترة 
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 التأمين العام

. وُييعيد اليتيأمييين 1122و 1121% ما بين عامي 1.9نمى التأمين العام بمعدل نمو سنو  مركل 

العام أكبر قطاعات التأمين على مستو  األنشطة والمنيتيجيات اليميقيدمية، حييي  يشيتيميل عيليى 

سبعة أنشطة فرعية هي: التأمين على المركبات، والبحر ، واليطيييرا ، واليطياقية، واليهينيدسيي، 

 والتأمين على الحوادث والمسؤوليات، والتأمين على الممتلكات والحريق.

 أقساط التأمين

% عن حجمه في العام المياضيي، 22رراجع إجمالي األقساط المكتتبة لقطاع التأمين العام بواقع 

. وبلغ إجمالي األقساط اليميكيتيتيبية نيحيو 1122ليكو  بذلك أعلى القطاعات انخفاًضا بنهاية العام 

ميليييار  2.2% ليييصيل إليى 2.4مليار ريال، مع ذلك، اررفع صافي األقساط المكتسبة بنحيو  9.3

 323%، ليييصيل إليى 22ريال. في حين، انخف  صافي المطالبات المتكبدة بشكل كبير بحيدود 

. مما ساهط في رراجع معدل اليميطياليبيات بشيكيل 1123مليو  ريال في  322مليو  ريال مقابل 

 .1122% في 13إلى  1123% في 32ايجابي من 

 المشهد التنافسي

شركة ريميارس أعيميال اليتيأمييين  13يتميا قطاع التأمين العام بدرجة عالية من التركا، حي  من بين 

% من الحصة السوقية للقطياع، 12العام ضمن أنشطتها، رستحوذ شركة التعاونية لوحدها على 

% عين مسيتيو  حصيتيهيا السيوقييية فيي اليعيام السيابيق. فيييميا 1.2وهو ما يمثل اررفاعا بنحو 

شيركية  22% من حجط السوق ،  كما ريتيشيارب 31شركات مجتمعة على ما يقارب  21استحوذت 

 % من السوق.13أخر  الحصة المتبقية البالغة 

 

 6102 -الحصص السوقية لشركات التأمين العام  

شركة 

واحدة

12%  

شركات 21

31%  

شركة  22

13%  

 

 الحصص السوقية 

 2016 2015 لقطاع التأمين العام

%19.3 التعاونية 1  12.9%  

%4.2 ميدغلف للتأمين 2  3.3%  

%9.4 والء 3  2.1%  

%3.1 سايكو 4  3.3%  

%2.2 أليانا إس إف 5  3.3%  

%2.2 المتحدة للتأمين 6  3.3%  

%3.4 العالمية 7  9.9%  

%9.3 الوطنية 8  9.9%  

%3.3 مالذ للتأمين 9  3.2%  

%3.4 اكسا التعاونية 10  3.3%  

شل 11 %3.2 ر   3.1%  

%1.2 ركافل الراجحي 12  1.3%  

%1.2 اإلنماء طوكيو م 13  1.9%  

%3.1 االرحاد التجار  14  1.9%  

%2.4 الدرع العربي 15  1.9%  

%1.2 الخليجية العامة 16  1.2%  

%1.2 إرحاد الخليج 17  2.4%  

%1.2 التأمين العربية 18  2.2%  

%2.2 بروج للتأمين 19  2.2%  

%1.2 وفا للتأمين 20  2.1%  

%2.1 أسيج 21  1.4%  

%2.1 الصقر للتأمين 22  1.4%  

%1.2 متاليف إيه أ  جي العربي 23  1.4%  

%1.2 األهلية 24  1.3%  

%1.3 ساب للتكافل 25  1.2%  

%1.1 أمانة للتأمين 26  1.9%  

%1.9 سالمة 27  1.9%  

%1.9 سوليدرري ركافل 28  1.9%  

 التأمين العام

 النمو 6102 6102 )مليون ريال(

%(22.1) 93232 33341 إجمالي األقساط المكتتبة  

%(3.2) 23122 23291 صافي األقساط المكتتبة  

%2.4 23223 23191 صافي األقساط المكتسبة  

%(22.3) 323 322 صافي المطالبات المتكبدة  

%12.1 نسبة االحتفاظ  11.3%  2.3%  

%32.2 نسبة المطالبات  13.2%  (3.1)%  

 نمو وثائق التأمين العام )ألف وثيقة(

305
332 329

372

309

 أشهر  4* لفترة 
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 تأمين الحماية واالدخار

% فقط من 1.2يعتبر رأمين الحماية واالدخار أصغر قطاعات التأمين حجًما، حي  يشكل ما نسبته 

حجط قطاع التأمين في السوق السعودية. ويرجع انخفاض هيذه الينيسيبية ليعيدة أسيبياب أهيميهيا 

حداثة قطاع التأمين السعود ، وانخفاض ثقافة االدخار، والنظر بعدم شرعيية مينيتيجيات اليحيميايية 

 واالدخار التقليدية من فئات واسعة من المجتمع.

 أقساط التأمين

انخف  إجمالي األقساط المكتتبة لتأمين الحماية واالدخار بشيكيل طيفيييف عين اليعيام السيابيق، 

مليو  ريال. وبلغ صافي األقساط المكتسبية  433% على أساس سنو ، ليصل إلى 1.3بتراجع 

% على أساس سينيو . ومين جيانيل آخير بيليغ صيافيي اليميطياليبيات 4.3مليو  ريال باررفاع  931

% عن العام السابق، لينخف  ميعيدل اليميطياليبيات بينيهيايية 3.3مليو  ريال باررفاع  119المتكبدة 

. ويعود ذلك لنمو صافي األقساط 1123% في 93.2% مقابل 91.3% ليبلغ 1.2سبتمبر بنحو 

 المكتسبة بورير أسرع من نمو صافي المطالبات المتكبدة.

 هيكل القطاع

شيركية ميرخصيه ليميميارسية  33شركة فقط من أصل  22يعمل في سوق رأمين الحماية واالدخار 

% مين حيجيط السيوق. 21أعمال التأمين. وبالرغط من ذلك، رستحوذ ثالث شركات مجتمعة عليى 

% من الحصة السوقية لتأمين اليحيميايية واالدخيار. وييميييا 13بينما رتقاسط باقي شركات القطاع 

شركات هذا القطاع أنها رتخصص في منتجات محددة وغالبًا ال رعمل شيركيات هيذا اليقيطياع فيي 

 أنشطة التأمين األخر .

 

 6102 -الحصص السوقية لشركات اتأمين الحماية واالدخار  

شركات 3

21%  

شركات 3

13%  

 

 الحصص السوقية 

 2016 2015 لقطاع الحماية واالدخار

%33.9 األهلي للتكافل 1  33.2%  

%23.9 ساب للتكافل 2  22.2%  

%23.1 أليانا إس إف 3  22.1%  

%2.2 جايرة ركافل 4  3.2%  

%3.2 الوطنية 5  9.1%  

%3.3 سوليدرري ركافل 6  3.3%  

%2.3 ركافل الراجحي 7  3.1%  

%1.9 اإلنماء طوكيو م 8  1.4%  

%2.3 متاليف إيه أ  جي العربي 9  1.2%  

%1.2 اكسا التعاونية 10  1.1%  

%1.3 العالمية 11  2.9%  

 تأمين الحماية واالدخار

 النمو 6102 6102 )مليون ريال(

%(1.3) 433 434 إجمالي األقساط المكتتبة  

%(1.9) 933 933 صافي األقساط المكتتبة  

%4.3 931 932 صافي األقساط المكتسبة  

%3.3 119 242 صافي المطالبات المتكبدة  

%93.2 نسبة المطالبات  91.3%  (1.2)%  

 نمو وثائق تأمين الحماية واالدخار )ألف وثيقة(

599

255 245
286

223

 أشهر  4* لفترة 
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 نسبة التركز في المحفظة التأمينية لشركات التأمين 

 

 نسبة التركز في المحفظة التأمينية لشركات التأمين 

 المجموع حماية وادخار عام مركبات صحي نشاط التأمين

 التأمين الصحي

%211 بوبا العربية  1%  1%  1%  211%  

%211 عناية  1%  1%  1%  211%  

%22 ميدغلف للتأمين  22%  21%  1%  211%  

%22 سوليدرري ركافل  23%  2%  23%  211%  

%23 التعاونية  24%  22%  1%  211%  

%22 متاليف إيه أ  جي العربي  2%  12%  21%  211%  

          رأمين المركبات

%3 سالمة  41%  3%  1%  211%  

%9 مالذ للتأمين  33%  3%  1%  211%  

%22 ركافل الراجحي  32%  2%  2%  211%  

%22 وفا للتأمين  22%  3%  1%  211%  

%3 المتحدة للتأمين  21%  31%  1%  211%  

%14 االرحاد التجار   34%  21%  1%  211%  

%23 والء  32%  14%  1%  211%  

%13 اكسا التعاونية  32%  23%  1%  211%  

%32 أسيج  33%  4%  1%  211%  

%39 بروج للتأمين  33%  21%  1%  211%  

%1 اإلنماء طوكيو م  39%  32%  3%  211%  

%1 الوطنية  32%  92%  3%  211%  

         التأمين العام

%2 العالمية  12%  23%  9%  211%  

شل %1 ر   39%  22%  1%  211%  

      حماية وادخار

%1 جايرة ركافل  1%  1%  211%  211%  

%1 األهلي للتكافل  1%  1%  211%  211%  

%1 ساب للتكافل  1%  23%  33%  211%  

      متعدد القطاعات وأخر 

%21 الخليجية العامة  93%  91%  1%  211%  

%91 سايكو  12%  33%  1%  211%  

%12 إرحاد الخليج  92%  31%  1%  211%  

%23 أليانا إس إف  32%  31%  23%  211%  

%93 الصقر للتأمين  13%  13%  1%  211%  

%33 األهلية  91%  13%  1%  211%  

%32 التأمين العربية  93%  11%  1%  211%  

%32 الدرع العربي  93%  23%  1%  211%  

%92 أمانة للتأمين  91%  22%  1%  211%  
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 المؤشرات المالية 

 المؤشرات المالية

 الشركة

 سعر اإلغالق
 (6102مارس  9)

 )ريال(

األسهم 

المصدرة 

 )مليون سهم(

األسهم الحرة 

 )مليون سهم(

صافي الدخل  

6102      

 )مليون ريال(

حقوق 

المساهمين 

 )مليون ريال(

القيمة 

السوقية 

 )مليون ريال(

العائد على 

 السهم 

 السعر للعائد )ريال(

السعر / القيمة 

 الدفترية

 4.06 15.10 7.87 11880.0 2921.9 786.63 53 100 118.80 التعاونية

متاليف إيه أ  جي 
 العربي

23.14 35 11 (21.86) 237.1 809.9 (0.63) N 3.41 

 2.71 39.74 0.74 1030.1 378.9 25.92 11 35 29.43 جايرة ركافل

 N 2.81 (5.21) 251.7 89.4 (156.17) 30 30 8.39 مالذ للتأمين

 2.58 37.27 0.66 2464.0 952.5 66.11 37 100 24.64 ميدغلف للتأمين

 3.89 35.28 1.22 861.8 221.4 24.43 7 20 43.09 أليانا إس إف

 1.90 17.29 0.85 368.3 193.2 21.30 18 25 14.73 سالمة

 2.40 8.91 2.93 1045.2 435.5 117.32 38 40 26.13 والء

 3.50 15.16 4.05 1227.6 350.2 80.95 14 20 61.38 الدرع العربي

 2.56 78.09 0.35 926.2 361.2 11.86 12 34 27.24 ساب للتكافل

 1.71 10.04 2.03 510.3 298.0 50.84 17 25 20.41 سايكو

 3.05 6.26 2.91 373.7 122.2 59.66 17 21 18.23 وفا للتأمين

 1.81 10.92 1.14 272.6 149.9 24.97 15 22 12.39 إرحاد الخليج

 2.89 18.71 2.00 623.8 215.7 33.34 7 17 37.43 األهلي للتكافل

 N 1.87 (1.32) 195.4 104.4 (21.10) 15 16 12.21 األهلية

 2.51 37.70 0.42 314.4 125.2 8.34 12 20 15.72 أسيج

 1.38 40.14 0.32 339.2 244.3 8.45 17 27 12.80 التأمين العربية

 1.72 11.42 1.64 513.4 297.5 44.96 18 28 18.67 االرحاد التجار 

 1.91 6.45 6.05 975.3 509.0 151.31 18 25 39.01 الصقر للتأمين

 1.82 7.12 2.04 710.5 389.6 99.77 32 49 14.50 المتحدة للتأمين

 4.92 15.82 7.88 9975.2 2027.0 630.71 57 80 124.69 بوبا العربية

 4.06 19.70 2.22 1746.4 429.4 88.63 18 40 43.66 ركافل الراجحي

شل  2.13 12.96 3.73 483.5 226.4 37.30 6 10 48.35 ر 

 1.75 20.50 0.95 874.8 499.6 42.68 22 45 19.44 اكسا التعاونية

 1.83 18.42 0.98 359.0 195.8 19.49 13 20 17.95 الخليجية العامة

 2.61 9.95 3.31 823.8 315.1 82.79 15 25 32.95 بروج للتأمين

 2.90 20.72 1.16 960.4 331.0 46.35 12 40 24.01 العالمية

 2.02 10.61 1.88 498.8 246.2 46.99 18 25 19.95 سوليدرري ركافل

 3.24 15.51 1.94 601.2 185.4 38.75 8 20 30.06 الوطنية

 2.01 11.53 1.66 268.0 132.7 23.24 11 14 19.14 أمانة للتأمين

 N 1.91 (1.41) 329.6 171.8 (28.12) 14 20 16.48 عناية

 N 2.74 (0.39) 801.0 291.7 (17.44) 15 45 17.80 اإلنماء طوكيو م

 3.11 15.5 2.0 44,898 14,454 2,447 725 1,211  قطاع التأمين
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 مضاعفات الربحية والقيمة الدفترية 

. الشكل التالي يعكن مستويات التقييط لهذه الشيركيات بينياء عيليى مضياعيف السيعير ليليعيائيد* 1122شركة من شركات القطاع حققت أرباح خالل العام  12

 ومضاعف القيمة الدفترية** كما في نهاية العام.

 شركات ذات مضاعفات ربحية متضخمة. 2* باستثناء 

 .1122مارس  4** حسل أسعار اإلغالق في 

 التعاونية

 ميدغلف للتأمين

 أليانا إس إف

 سالمة

 الدرع العربي

 وفا للتأمين

 إرحاد الخليج

 أسيج

 االرحاد التجار 

 المتحدة للتأمين

 بوبا العربية

 ركافل الراجحي

 الصقر للتأمين

ل  رش 

 الخليجية العامة

 بروج للتأمين

 العالمية

 الوطنية

 عناية أمانة للتأمين
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 مضاعف السعر للعائد مكررا لربحية
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 تفاصيل أقساط التأمين

 تفاصيل أقساط التأمين

 معدل االحتفاظ    معدل المطالبات   
صافي المطالبات  المتكبدة   

 )مليو  ريال(

صافي األقساط  المكتسبة   

 )مليو  ريال(

صافي األقساط  المكتتبة   

 )مليو  ريال(

إجمالي األقساط  المكتتبة   

 )مليو  ريال(
  

 الشركة 2015 2016 النمو 2015  2016 النمو 2015  2016  النمو 2015 2016  النمو 2015 2016  2015  2016 

23%  23%  33%  33%  13%  33219 93299 12%  23392 33223 21%  23123 23912 2%  التعاونية 23393 33133 

33%  41%  21%  22%  312%  219 32 331%  293 39 39%  294 42 99% متاليف إيه أ  جي  293 113 
 العربي

22%  21%  34%  33%  2%  3 3 23%  12 13 12%  31 13 2%  جايرة ركافل 22 22 

229%  32%  24%  31%  4%  23213 23933 (22)%  23919 23212 (1)%  23312 23319 22%  مالذ للتأمين 23323 13223 

39%  49%  39%  39%  (13)%  13923 33124 (23)%  13492 33922 (11)%  13242 33334 (11)%  ميدغلف للتأمين 93111 33249 

23%  21%  22%  32%  33%  322 123 14%  311 333 12%  333 921 9%  أليانا إس إف 313 332 

22%  33%  43%  49%  23%  331 141 12%  933 392 92%  393 324 92%  سالمة 341 322 

29%  33%  23%  21%  2%  912 333 91%  233 994 91%  222 334 33%  والء 233 23122 

22%  21%  29%  23%  23%  123 133 11%  913 331 93%  932 331 91%  الدرع العربي 332 239 

22%  3%  31%  39%  222%  22 2 13%  232 213 (3)%  232 221 (9)%  ساب للتكافل 111 249 

22%  22%  23%  23%  (13)%  393 921 (29)%  323 211 (4)%  314 321 (21)%  سايكو 333 311 

22%  219%  33%  23%  12%  392 122 39%  932 129 23%  921 913 2%  وفا للتأمين 311 332 

33%  22%  31%  99%  (33)%  39 32 (23)%  213 212 99%  299 211 13%  إرحاد الخليج 113 122 

19%  11%  13%  12%  12%  24 23 3%  31 29 3%  31 29 (2)%  األهلي للتكافل 322 332 

29%  22%  41%  42%  (21)%  293 222 (2)%  242 114 (33)%  233 133 (32)%  األهلية 121 222 

31%  22%  39%  33%  23%  399 142 23%  933 339 (2)%  914 932 (2)%  أسيج 394 322 

29%  24%  22%  33%  (33)%  121 312 (11)%  331 929 (12)%  131 324 (32)%  التأمين العربية 239 924 

23%  33%  24%  24%  13%  211 931 31%  229 331 29%  233 223 23%  االرحاد التجار  392 439 

99%  33%  21%  41%  (29)%  111 133 29%  319 993 (32)%  214 243 (31)%  الصقر للتأمين 329 222 

22%  43%  34%  21%  (33)%  993 233 (23)%  232 234 (29)%  313 341 (32)%  المتحدة للتأمين 23121 311 

32%  22%  44%  44%  24%  23223 33122 29%  23222 23234 3%  23322 23132 3%  بوبا العربية 23313 23434 

39%  23%  43%  41%  21%  23133 242 32%  23332 23124 32%  23332 23113 93%  ركافل الراجحي 23321 23494 

94%  22%  31%  93%  (22)%  33 21 2%  222 223 (21)%  213 212 (11)% شل 124 123   ر 

31%  33%  41%  34%  9%  322 312 3%  23194 442 2%  23121 23111 1%  اكسا التعاونية 23213 23239 

33%  33%  31%  94%  (92)%  33 299 (23)%  292 224 (13)%  231 222 (13)%  الخليجية العامة 331 133 

39%  22%  34%  32%  (22)%  123 133 11%  344 331 2%  333 332 (1)%  بروج للتأمين 992 933 

94%  21%  31%  29%  (12)%  211 291 (21)%  112 133 (32)%  222 133 (13)%  العالمية 911 322 

91%  39%  32%  24%  (99)%  43 221 4%  113 113 4%  114 121 (23)%  سوليدرري ركافل 313 121 

21%  39%  31%  93%  (21)%  234 222 11%  133 114 3%  139 139 (1)%  الوطنية 324 313 

21%  31%  22%  31%  (31)%  232 113 (4)%  131 122 (22)%  221 333 (34)%  أمانة للتأمين 929 221 

39%  22%  23%  21%  22%  39 11 233%  21 12 214%  42 91 31%  عناية 22 214 

23%  23%  34%  13%  231%  41 32 231%  223 92 212%  212 22 92%  اإلنماء طوكيو م 111 311 

,,%  ,9%  34%  36%  ,%  665,22 605642 00%  69523, 625,33 0%  695213 695091 0%  اإلجمالي 425223 425,23 
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 معدل االحتفاظ حسب أنشطة التأمين 

 معدل االحتفاظ حسب أنشطة التأمين 

 الشركة الصحي المركبات عام االجمالي

3,.3%  12.3%  211.1%  44.3%  التعاونية 

,0.2%  3.9%  43.2%  42.4%  متاليف إيه أ  جي العربي 

49.6%   -  -  -  جايرة ركافل 

29.6%  11.2%  21.2%  211.1%  مالذ للتأمين 

33.3%  22.2%  23.3%  211.1%  ميدغلف للتأمين 

22.3%  13.3%  43.2%  39.1%  أليانا إس إف 

92.0%  12.1%  42.3%  42.2%  سالمة 

,2.4%  23.3%  44.3%  211.1%  والء 

24.,%  21.3%  32.2%  211.1%  الدرع العربي 

31.3%  24.3%   -  ساب للتكافل - 

24.2%  3.2%  43.2%  39.4%  سايكو 

32.4%  2.3%  43.2%  21.2%  وفا للتأمين 

20.9%  13.2%  21.2%  22.2%  إرحاد الخليج 

66.2%   -  األهلي للتكافل - - 

90.2%  22.4%  42.2%  43.3%  األهلية 

33.0%  12.2%  42.3%  22.3%  أسيج 

2,.4%  23.2%  43.1%  21.9%  التأمين العربية 

,9.2%  12.1%  42.3%  29.4%  االرحاد التجار  

26.1%  23.2%  34.3%  21.2%  الصقر للتأمين 

49.3%  4.1%  31.1%  31.3%  المتحدة للتأمين 

99.6%   -  - 44.1%  بوبا العربية 

92.4%  93.9%  44.1%  44.2%  ركافل الراجحي 

21.4%  12.9%  42.2%   - شل   ر 

90.9%  31.9%  44.3%  43.9%  اكسا التعاونية 

20.9%  11.1%  24.9%  92.3%  الخليجية العامة 

33.,%  13.3%  42.2%  43.2%  بروج للتأمين 

20.,%  39.1%  43.3%  32.3%  العالمية 

3,.6%  31.3%  42.1%  43.2%  سوليدرري ركافل 

21.1%  3.1%  33.1%  الوطنية  - 

22.2%  11.1%  33.3%  211.3%  أمانة للتأمين 

,2.4%   -  - 23.3%  عناية 

49.4%  9.2%  34.2%  211.1%  اإلنماء طوكيو م 

,2.9%  63.0%  34.0%  9,.1%  االجمالي 
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 التعريفات

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 ر،سائهي إجمالي إيرادات شركة التأمين ورمثل القسط الذ  يدفعه "المؤمن له" للشركة مقابل موافقتها على رعوي  المؤمن له عن األضرار أو الخ

 قد يكو  هناب حساب مكرر ألقساط إعادة التأمين من قبل شركات التأمين أو إعادة التأمين األخر .

 صافي أقساط التأمين المكتتبة

ط هيذا اليرقيط مين ييخيصيرقوم الشركات بإعادة رأمين جاء من إجمالي أقساطها المكتتبة لد  شركات "إعادة التأمين" مقابل رحملها مخاطر محتملة من هذه الوثائق و

 إجمالي األقساط المكتتبة ثط يخصط فائ  الخسارة في اقساط رأمين ليتبقى "صافي األقساط المكتتبة".

 صافي أقساط التأمين المكتسبة

ك الفترة، ويتط حسابها رل هو الجاء من اقساط التأمين الذ  يمثل الفترة المنقضية من عمر بوليصة التأمين ورصبح ملكا لشركة التأمين عن المخاطر التي رحملتها عن

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

 صافي المطالبات المدفوعة 

 وهي إجمالي التعويضات التي رط صرفها "للمؤمن لهط" خالل الفترة المحاسبية بعد خصط حصة معيد  التأمين.

 صافي المطالبات المتكبدة 

 وهي صافي المطالبات المدفوعة مضاًفا إليها المطالبات التي مازالت رحت التسوية خالل الفترة المحاسبية.

 نسبة االحتفاظ

ساط المكتتبة مين ألقوهو احتفاظ الشركة الصافي من الخطر الواحد أو مجموعة من األخطار قد رنتج من حادث واحد 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  محتو  المعلومات المذكورة في هذا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإ  شركة البالد ا

 عن ذلك.جة يقدمو  أ  ضمانات أو رعهدات صراحة أو ضمنًا بشأ  محتويات التقرير وال يتحملو  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أ  مسؤولية قانونية نار

ن األغراض دو  الموافقة الخطية م ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة روزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أل  شخص آخر أو نشره كليًا أو جائيًا أل  غرض 

 المسبقة من شركة البالد المالية 

 كما نلفت االنتباه بأ  هذه المعلومات ال رشكل روصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو الرخاذ قرار استثمار .

 يعتبر أ  إجراء استثمار  يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كا  كليًا أو جائيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده.

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.

 رحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرربطة بهذا التقرير.

 13211–32رصريح هيئة السوق المالية رقط 

 البالد المالية

 خدمة العمالء

 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 4333 – 113 – 22 – 422+ اإلدارة العامة:

 1112 – 222 – 311 الهارف المجاني:

 إدارة األصول

 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6280 – 290 – 22 – 422+  هارف:

 إدارة الحفظ

 custody@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6259 – 290 – 22 – 422+  هارف:
 

 إدارة األبحاث والمشورة

 capital.com-research@albilad البريد اإللكتروني:

 6250 – 290 – 22 – 422+  هارف:

 www.albilad-capital.com الموقع على الشبكة:

  إدارة الوساطة

 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6230 – 290 – 22 – 422+  هارف:

 المصرفية االستثمارية

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

 6256 – 290 – 22 – 422+  هارف:


