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يلخص هذا التقرير أداء قطاع التأمين في السووق السوعووديوة 

، ويلقي الضوء على أهم تطورات الوقوطواع 8102بنهاية  عام  

من أرباح القطواع للوى قوطواعوات ا عومواا وؤوتوى الوموؤشورات 

 المالية.

 

يشمل هذا التقرير جميع شركات التأمين المدرجة  نطاق البحث:

 في السوق المالية السعودية، باستثناء:

الشركة السعودية إلعادة التأمين التعاوني: الختالف  .0

نشاطها عن باقي شركات التأمين، كونها تعمل في نشاط 

 لعادة التأمين.

 38وبالتالي يصبح عدد شركات التأمين المشمولة في نطاق البحث 

 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية. 33شركة من أصل 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

مؤسسة النقد الوعوربوي السوعوودم (سواموا ، شوركوة السووق الوموالويوة  المصادر:

 ،              CCHI(  السوووعووووديوووة (توووداوا ، موووجووولووون الضوووموووا  الصوووحوووي الوووتوووعووواونوووي

 القوائم المالية لشركات التأمين, براين ووتر هاوس ، أبحاث البالد المالية.

 ملخص تنفيذي

   انكمش ؤجم قطاع التأمين   للمرة ا ولى منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك بتسجيله توراجوعوا

% في العام السوابو . ويوعوود ذلوك 1.0مقارنة بتسجيله نمو  8102% في عام 1.9بومعدا 

 لتباطؤ االقتصاد السعودم بدرجة أساسية.

  9.43مولويوار ريواا ( 33.43بلغ لجمالي أقساط التأمين المكتتبة في جميع فروع التأمين نوحوو 

 .8102مليار دوالر أمريكي  بنهاية العام 

   بويونوموا انوخوفوك موعودا كوثوافوة 8102% في عام 8.3بلغ معدا عم  التأمين غير النفطي ،

دوالر أمريكي  للفرد فوي عوام  891رياا ( 0،129رياال  ليصل للى  41% أو (3.3التأمين بنحو 

8102. 

  موموا 8102% فوي 23.8ارتفع معدا االؤتفاظ اإلجمالي لقطاع التأمين بشكل طفيف للى ،

يعكن تراجع بسيط في االعتماد على لعادة التأمين من قبل الشركات. ومن جانب آخر، ارتفع 

  %.21.2% ليصل للى 8.4معدا المطالبات اإلجمالي لقطاع التأمين بنحو 

    مون ؤوجوم 24.3مثَلت خطوط التأمين االلزامية (التأمين الصحي والتأمين على المركبات %

 سوق التأمين .

  233.2% لتصل للوى 03.2في جانب الربحية،  تراجعت ا رباح الصافية لشركات التأمين بنحو 

ا بأرباح بلغت   8102مليو  رياا فقط في عام   . 8100مليو  رياا في عام  8،032قياس 

   على أساس سونووم لوتوبولوغ 3.2بنحو  8102ارتفعت صافي المطالبات المتكبدة في عام  %

 مليار دوالر .  0.48مليار رياا ( 84.19

  31.0% و33.2مَثلت  المطالبات المتكبدة لكل من التأمين الصحي وتأمين المركبات نوحوو  %

 على التوالي من صافي المطالبات المتكبدة  للقطاع خالا العام .

  شركات فوقوط  4ال يزاا هناك تباينا  واسعا في ا داء الفردم لشركات التأمين, ؤيث تستحوذ

 % من ؤجم سوق التأمين.08.0على 

 )مليون ريال(التطور على أساس سنوي  ألهم مؤشرات قطاع التأمين 

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على:

 تركي فدعق

 مدير لدارة ا بحاث والمشورة

tfadaak@albilad-capital.com 
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 صافي المطالبات المتكبدة صافي ا قساط المكتتبة لجمالي ا قساط المكتتبة

http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about
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 نظرة عامة

مليار رياا     8،302% ، ؤيث تراجع الناتج المحلي اإلجمالي با سعار الثابتة ليبلغ  1.24م بمعدا 8102انكمش اقتصاد المملكة العربية السعودية خالا عام 

 0,014% ليبلغ  8.92مليار دوال أمريكي ، وقد كا  التراجع في مكونات الناتج المحلي اإلجمالي بسبب تراجع القطاع النفطي الذم انكمش بنسبة  024.9(

مليار دوالر امريكي ، ويتكو  القطاع  324.2مليار رياا ( 0,443% ليصل الى 0.10دوالر أمريكي  ، بينما سجَل القطاع الغير نفطي نموا  بو 894.4مليار رياا (

 % على التوالي.0.28% و 1.20الغير نفطي من جزئيين رئيسيين , هما القطاع الخاص والقطاع الحكومي اللذا  سَجال نموا  بمعدا 

% على أساس سنوم للمرة ا ولى منذ اكثر من عقد ، وبالرغم من هذا التراجع 1.9ونتيجة لتراجع نمو االقتصاد، فقد  تقلص ؤجم قطاع التأمين بنحو 

%، وساهم في ذلك  تحسن البيئة التنظيمية 00نحو  8102و  8110الطفيف، فقد بلغ معدا النمو السنوم المركب إلجمالي أقساط التأمين بين عامي 

المجتمع، من واالشرافية  بشكل ملحوظ خالا العقد ا خير ، كما تم تطبي  التأمين اإللزامي على المركبات والتأمين الصحي التعاوني على فئات عديدة 

ن بعك التنظيمات ع موزاد الوعي بأهمية التأمين في الخطوط الغير الزامية كالتأمين العام وتأمين الحماية واالدخار، وأيضا  نمت  أعماا التأمين العام بدف

 والقوانين اإللزامية ا خرى.

، بالرغم من توقعات مغادرة العديد من ا سر الغير سعودية المقيمة بعد انتهاء موسم المدارس، مما سيؤدم الى تراجع الطلب ال في  كلياقتصاديا 

نه من الجانب  أاالقتصاد وقد يمتد هذا ا ثر  الى تراجع في الطلب على  التأمين الصحي وبدرجة أقل التأمين على المركبات وذلك على المدم القصير ، لال

هذا ا ثر، من اآلخر، فإ  الزيادة في الطلب على التأمين الصحي  والتي يحفزها  مبادرات مجلن الضما  الصحي بتوسيع نطاق التغطية التأمينية قد تقلل 

 .8102ؤيث سيدخل شرائح جديدة تحت مظلة الضما  الصحي التعاوني خالا النصف الثاني من العام 

مبيعات وايجارات ن  أَما التأمين على المركبات، فسيتأثر ايجابيا  ببدء نفاذ قانو  السماح بقيادة السيدات للمركبات ، ؤيث  سيحفز زيادة  الطلب على كل م

، بينما من المتوقع أ  يتضاعف معدا النمو السنوم 8183% ؤتى عام 9المركبات، فمن المتوقع* أ  يبلغ معدا النمو السنوم على مبيعات السيارات  

  .PWC، وذلك ؤسب تقرير (8183وؤتى العام  8102%من عام 4للطلب على ايجار السيارات للى 

لوقوطواع  نويوةوعلى المدى المتوسط والبعيد، فمن المتوقع أ   تسهم برامج اإلصالح االقتصادم والهيكلي المتعددة  في تدعيم البنية التشريعيوة والوقوانوو

أ  قوع التأمين، ومن جانب آخر  سيساهم اتجاه الحكومة بتعزيز القطاع الغير نفطي في توفير فرص نمو  عماا قطاع الوتوأمويون بشوكول عوام. فومون الوموتوو

تستكمل بعك مستشفيات وزارة الصحة خالا هذا العام  الدخوا ضمن شبكوة الوتوأمويون الصوحوي، وذلوك سويوزيود مون عودد موقودموي الوخودموات الصوحويوة 

 لمستفيدم التأمين.

 حجم سوق تأجير السيارات في السعودية )مليون ريال( حجم سوق السيارات الجديدة والمستعملة في السعودية )ألف سيارة(
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 مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي غير النفطي التزال منخفضة

% بونوهوايوة الوعوام، 8.3عند مستوى   —الذم يشير للى مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي—بلغ معدا عم  التأمين غير النفطي

. و بلغت نسبة لجمالي أصوا قطاع التأمين للى الناتج المحلي اإلجوموالوي غويور 8102للى  8103% خالا الفترة ما بين 2.2بمعدا نمو سنوم مركب نسبته 

 % فقط، وهي التزاا متواضعة جدا  مقارنة باالقتصادات المماثلة مما يعكن صغر ؤجم القطاع.3.2النفطي نحو 

دوالر أموريوكوي  لوكول فورد  891رياا ( 0129 رياا  ليصل للى 41% (3.3من ناؤية أخرى، انخفك معدا كثافة التأمين (معدا انفاق الفرد على التأمين  بنحو 

 دوالر أمريكي  لكل فرد خالا نفن الفترة من العام الساب . 310رياا ( 0,089مقارنة بو  8102في 

ازاا فوي ن مووبالمقارنة مع أسواق التأمين الناضجة، يعتبر معدا عم  وكثافة التأمين منخفضا  في السوق السعودية، مما يدا كذلك على أ  قطاع التأمي

 طور النمو ويتمتع بفرص ولمكانيات مستقبلية كبيرة غير مستغلة.

 )ريال(حسب النشاط  -انفاق الفرد على التأمين  حسب النشاط ) % ( -عمق سوق التأمين 

 )ريال(معدل انفاق الفرد على التأمين    مساهمة قطاع  التأمين في الناتج المحلي غير النفطي 
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 هيكل السوق

يتكو  قطاع التأمين في السوق السعودية من ثالثة أنشطة  رئيسية هوي: الوتوأمويون الصوحوي، 

وتأمين الحماية واالدخار، والتأمين العام الذم يشمل سبعة أنشطة فرعيوة هوي: الوتوأمويون عولوى 

المركبات، والبحرم، والطيرا ، والطاقة، والهندسي، والتأمين عولوى الوحووادث والوموسوؤولويوات، 

 والتأمين على الممتلكات والحري . 

 % من اجمالي أقساط التأمين المكتتبة5..7أقساط التأمين الصحي ترتفع إلى 

% مون ؤوجوم 24.3تمِثل خطوط التأمين اإللزامية (التأمين الصحي والتأمين على المركبات  موعوا  

للى  8102السوق. وارتفعت مساهمة أقساط التأمين الصحي للى لجمالي أقساط التأمين عام 

% من لجمالي أقساط التأمين المكتتبة خالا العام، و ؤافظ التأمين الصحي عولوى موكوانوتوه 33.2

باعتباره أكبر أنشطة التأمين في السوق السعودية. يليه التأمويون عولوى الوموركوبوات بوحوصوة توبولوغ 

%، فويوموا جواء توأمويون 03.0% من لجمالي ا قساط المكتتبة، ثم التأمين العام بحصة تبلغ 31.2

% مون لجوموالوي 8.0الحماية واالدخار كأصغر قطاعات التأميون الورئويوسويوة، لذ شوكول موا نسوبوتوه 

 ا قساط المكتتبة خالا العام. 

 

 استمرار التركز في قطاع التأمين  

اليزاا قطاع التأمين في السوق السعودية يتسم بدرجة عالية من التركز نتيجة الكتوظواظ الوقوطواع 

بعدد كبير من شركات التأمين الصغيرة، واستحوواذ بضوع شوركوات عولوى ؤصوة كوبورى مون سووق 

% من الحصة السوقيوة 34.0شركة على  30التأمين، ؤيث تستحوذ ثالث شركات فقط من أصل 

لقطاع التأمين، وهي شركة التعاونية و بوبا العربية والراجحي تكافل بوحوصوص توبولوغ لوكول مونوهوا 

شوركوات توأمويون  01% بنهاية العام. فيما تبلغ الحصة السوقية لدى أكبر 9.2% و83.0% و 83.2

% من لجمالي أقساط التأمين خالا نفن الفترة. وتبقى ؤصة صغيرة من أقساط التأمين 22.2

 شركة. 80المكتتبة على الشركات المتبقية البالغ عددها 

 مقدمي الخدمة

تعمل جميع شركات التأمين المدرجوة فوي السووق الوموالويوة السوعووديوة وفو  موبواد  الشوريوعوة 

اإلسالمية، ويبلغ عددها اثنا  وثالثو   شركة، ؤيث تمارس هذه الشركوات عولوى ا قول نشواطوا  

 واؤدا  من أنشطة التأمين الرئيسية الثالث.

في نشاط التأمين الصحي تعمل ست وعشرو   شركة تأمين مؤهلة من قبل مجلون الضوموا  

الصحي، بينما ثما  وعشرو   شركة تقدم خدمات التأمويون الوعوام، ولؤودى عشورة شوركوة توقودم 

 خدمات تأمين الحماية واالدخار.

 الحصص السوقية ألنشطة التأمين 

 

 

 الحصص السوقية

 2015 2016 لقطاع التأمين

 %83.2 %88.3 التعاونية 0

 %80.2 %88.8 بوبا العربية 8

 %9.1 %3.4 تكافل الراجحي 3

4 
 %2.3 %2.9 ميدغلف للتأمين(0 

 %4.8 %3.8 اكسا التعاونية 3

 %3.0 %8.2 والء 0

 %8.0 %8.3 أليانز لس لف 2

 %8.3 %8.2 االتحاد التجارم 2

 %8.3 %8.8 سايكو 9

 %8.0 %0.0 سالمة 01

00 
 %8.0 %0.0 مالذ للتأمين(8 

08 
 %0.2 %8.0 الدرع العربي(3 

03 
 %0.0 %8.3 المتحدة للتأمين(4 

 %0.0 %0.4 الوطنية 04

 %0.4 %0.8 بروج للتأمين 03

00 
 %0.4 %0.3 وفا للتأمين(3 

02 
 %0.8 %0.4 أسيج(0 

 %0.1 %1.2 لتحاد الخليج 02

 %0.1 %1.0 متاليف ليه أم جي العربي 09

 %0.1 %0.1 ا هلي للتكافل 81

 %1.9 %1.3 الصقر للتأمين 80

 %1.9 %0.8 التأمين العربية 88

 %1.2 %1.9 اإلنماء طوكيو م 83

 %1.2 %1.4 عناية 84

 %1.2 %1.9 العالمية 83

 %1.0 %1.0 ْتشب 80

 %1.3 %1.2 الخليجية العامة 82

 %1.3 %1.3 ا هلية 82

 %1.3 %1.3 ساب للتكافل 89

 %1.4 %1.2 سوليدرتي تكافل 31

 %1.8 %1.8 جزيرة تكافل 30

 %1.8 %1.3 أمانة للتأمين 38

 التأمين العام

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

 .8112مارس  5حتى  8112نوفمبر  82للمركبات  من تاريخ 

(: تم منع الشركة من اصدار أو تجديد أي وثائق في نشاط التأمين اإللزامي 8)

 .8112نوفمبر  2اغسطس حتى  81للمركبات  من تاريخ 

(: تم منع الشركة من اصدار أو تجديد أي وثائق في نشاط التأمين اإللزامي 3)

نوفمبر  11أغسطس حتى  81مارس و  18يناير حتى  9للمركبات فترتين من تاريخ 

8112. 

(: تم منع الشركة من اصدار أو تجديد أي وثائق في نشاط التأمين اإللزامي 4)

 .8112ابريل  5ديسمبر حتى  2للمركبات  من تاريخ 

(: تم منع الشركة من اصدار أو تجديد أي وثائق في نشاط التأمين اإللزامي 5)

 .8112ديسمبر  82اغسطس حتى  81للمركبات  من تاريخ 

(: تم منع الشركة من اصدار أو تجديد أي وثائق في نشاط التأمين اإللزامي 2)

 .8112فبراير 8حتى  8112ديسمبر 1للمركبات  من تاريخ 

الصحي 

33.2%  

الحماية واالدخار
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 أداء قطاع التأمين

مليار دوالر   و عولوى أسواس  9.43مليار رياا (  33.40% لتبلغ 01.8نَمت أقساط التأمين المكتتبة بمعدا سنوم مركب بلغ  8102-8103خالا الفترة ما بين 

مليار رياا وهي توموثول ؤووالوي  09% مقارنة مع العام الساب  لتبلغ 8.0%. و من ناؤية القطاعات ارتفع القطاع الصحي بنسبة 1.9سنوم انخفضت بنسبة 

% عولوى 0.0% و قطاع الحماية و االدخار بو3.3% و قطاع التأمين العام بو 3% من ؤجم السوق، بالرغم من أ  هناك انخفاض في قطاع المركبات بنسبة 33

 أساس سنوم.

 

مليار رياا، وأدى ذلك الى نمو  صوافوي ا قسواط  89.22% مقارنة مع العام الساب   لتصل الى 0أَما صافي أقساط التأمين المكتتبة، فقد ارتفعت بنحو 

% عولوى 3.2مليار رياا. فيما ارتفع صافي المطالبات المتكبدة على شركات التأمين خالا العام  بنحوو  89.2% بنهاية السنة لتصل للى 1.2المكتسبة بنحو 

% بويونوموا 03.3مليار دوالر . وجاء هذا االرتفاع بدفع من نمو  صافي المطالبات المتكبدة للتأمين الصحي بنحوو  0.48مليار رياا ( 84.0أساس سنوم لتبلغ  

 % على التوالي .30.3% و00.2%، مَثلت مطالبات كل من التأمين الصحي وتأمين المركبات 2تراجعت صافي المطالبات المتكبدة  لتأمين المركبات بنسبة 

  

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

لجمالي ا قساط  
صافي ا قساط   المكتتبة

صافي ا قساط   المكتتبة
صافي المطالبات   المكتسبة

 القيمة السوقية معدا المطالبات معدا االؤتفاظ  المتكبدة

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

%8.0 09,140 02,043 الصحي  02,122 02,399 0.2%  02,833 02,319 1.4%  04,043 00,139 03.3%  92.1%  90.0%  22.0%  22.2%  38%  33.2%  

% 4.9( 01,233 00,398 المركبات  9,934 01,122 0.3%  9,231 01,123 3.4%  2,000 2,342 )0.9 %  22.4%  93.0%  23.8%  24.2%  38%  31.0%  

% 3.3( 4,030 4,220 التأمين العام  0,124 982 )03.2 %  0,000 928 )00.0 %  308 890 )0.2 %  88.4%  81.1%  82.0%  89.0%  03%  03.0%  

% 0.0( 980 940 الحماية واإلدخار  423 423 )8.0 %  421 442 )0.9 %  814 093 )3.3 %  30.3%  30.1%  48.3%  43.8%  3%  8.0%  

%(0.0) 3.,77. 77567. اإلجمالي  207700 207336 1.0%  207757 20732. 0.3%  227552 2,7001 7.3%  3..6%  37.2%  55.0%  30.3%  100.0%  100%  
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 معدل االحتفاظ .. انخفاض االعتماد على سوق إعادة التأمين

. وساهم بذلك ارتفاع معدا االؤوتوفواظ لولوتوأمويون عولوى 8100% في 23.0مقابل  8102%  بنهاية 23.8ارتفع معدا االؤتفاظ اإلجمالي لقطاع التأمين للى 

خواطور عولوى الوموالمركبات بحوالي ست نقاط مئوية. بالرغم من تواف  هذا االرتفاع مع تحسن هوامش المالءة المالية للقطاع، لال أنه قد يشير الوى  زيوادة 

موقودموة الو الجانب ا خر. وذلك للجوء شركات التأمين لوؤدها للى تحمل معظم مخاطر السوق، وهو ما يؤثر على طاقتها االستيعابية والضغط على الخدمة

ت عن لصدار ركاللعميل، مما قد يهدد بفقد الثقة في القطاع في ؤالة عدم التزام الشركات بتلبية متطلباته، خاصة بعد ليقاف مؤسسة النقد مؤخرا  لعدة ش

 وثائ  تأمين جديدة لعدم التزام هذه الشركات بالمعايير واالشتراطات.

. فقد سجل قطاع التأمين العام معدا اؤتفاظ منخفك  بلغ نحو   %. في المقابل، سجل كل 81وعلى الصعيد القطاعي، أظهر معدا االؤتفاظ تباينا  واسعا 

 % على التوالي.93% و 90.0من قطاعي التأمين الصحي والتأمين على المركبات مستويات اؤتفاظ عالية، بلغت 

 تراجع ربحية القطاع نظرًا الرتفاع معدل المطالبات

لوموطوالوبوات ا ايشير معدا المطالبات للى الخسارة التي تتحملها شركات التأمين مقابل  صافي أقساط التأمين المكتسبة . فخالا العام الجارم، ارتفع معد

% للعام الساب . أؤد ا سباب الرئيسية لذلك هو زيادة معدا الوموطوالوبوات لولوتوأمويون 22مقارنة مع  21.2اإلجمالي لقطاع التأمين بشكل طفيف ليصل للى 

% مقارنة مع العام الساب . بالمقابل تراجع معدا المطالبات لتأمين المركبات والتي قابلها نوموو فوي 22.0% خالا العام مقارنة بو 22.2الصحي والذم بلغ 

% وهي تمثل التكاليف المتعلقة في اصدار وثائو  توأمويون 00.8صافي ا قساط المكتسبة خالا العام. ومن جانب آخر، ارتفعت معدا المصروفات لتصل 

 جديدة.

 

 

 حسب النشاط -معدل االحتفاظ 

 حسب النشاط -معدل المطالبات  معدل المطلوبات والمصروفات لقطاع التأمين 

 معدل االحتفاظ 
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 نظرة على األصول

 33.4% لتصل اجمالوي الومووجوودات  8.8، فقد ارتفعت الموجودات بمعدا قدره 8102سجلت شركات التأمين نموا  في لجمالي الموجودات المجمعة بنهاية عام 

 %  من اجمالي الموجودات.31% بينما تمثل موجودات المساهمين 21مليار رياا ، تمثل موجودات عمليات التأمين  

ت  بنسبة 1.0موجودات عمليات التأمين انخفضت بنحو  % 80.2مولويوار ريواا، مونوهوا  31% مقارنة بالعام الساب  لتصل للى 9.4%، فعلى صعيد االستثمارات نم 

% مون لجوموالوي 34% استثمارات تشمل استثمارات موتواؤوة لولوبويوع و اسوتوثوموارات أخورى. وتسوتوحووذ االسوتوثوموارات عولوى 23% وديعة نظامية، و3ودائع  جل، و

% من لجمالوي مووجوودات عومولويوات الوتوأمويون. بويونوموا 4.3%، تمثل 00.0الموجودات. في ؤين، انخفضت ؤصة معيدم التأمين من ا قساط غير المكتسبة بنسبة 

 %.2سجلت موجودات المساهمين نموا  بو 

 تحسن هوامش المالءة المالية يشير إلى قدرة الشركات على تجاوز العقبات

% في آ  واؤد يشير للى قدرة شركات التأمويون عولوى 30.0%، فيما ارتفعت االؤتياطيات بنسبة 2.2، انخفك رأس الماا لشركات التأمين بمعدا 8102خالا عام 

. موع 8100مليار ريواا فوي  03.0مليار رياا بنهاية العام مقارنة مع  04%، ليبلغ 2.8في المستقبل. فقد نمى لجمالي ؤقوق المساهمين بنسبة  تحمل المخاطر 

 مليو  رياا. 249.3شركات مجتمعة خسارة متراكمة بقيمة  2ذلك، تكبدت 

 توسع االحتياطيات الفنية يدعم من متانة ومقاومة القطاع لمخاطر التأمين

 82.99% على أسواس سونووم، لوتوبولوغ 1.9توسعت االؤتياطيات الفنية لقطاع التأمين (مخصصات من ا رباح يتم تجنبيها لتغطية المطالبات  بشكل طفيف بواقع 

% من لجمالي مطلوبات عمليات التأمين. وعلى نوحوو مومواثول، بولوغ لجوموالوي االؤوتويواطويوات الونوظوامويوة 23.8، وتَمثل هذه المخصصات نحو 8102مليار رياا بنهاية 

 % من رأس الماا في، وهو ما يعكن وجود مخصصات كافية لشركات التأمين ضد الخسائر.81% من لجمالي مطلوبات المساهمين وأيضا  22للقطاع 

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

ا بوأربواح قودرهوا  233.2% لتصل للى 03.2بنحو  8102شهدت ا رباح الصافية لشركات التأمين انخفاضا  خالا عام  مولويوار ريواا لوعوام  8.04مليو  رياا قياس 

8100. 

 282مليو  مقارنة بأرباح  811 التعاونية ؤيث سجلت خسائر بقيمة 0تجدر اإلشارة أ  السبب ا هم في انخفاض نتائج القطاع بسبب خسائر شركتين و هما: 

في صافي  ادةمليو  للعام الساب  و يعود ذلك للى ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة مما أدى للى زيادة في صافي االؤتياطيات الفنية باإلضافة للى زي

  ميدغلف ؤققت خسائر بسبب انخفاض صافي نتائج االكتتاب نتيجة انخفاض االعماا و ارتوفواع موخوصوص موخوصوصوات الوديوو  8المطالبات تحت التسوية. 

 المشكوك في تحصيلها. علما  أ  الشركة تم ليقافها من اصدار او تجديد وثائ  االئتما  للمركبات من بداية العام ؤتى شهر مارس.

% موقوارنوة موع 81.0% في العام الساب ، بينما تقلص العائد على ؤقوق الملكية ليبلغ 0.0% مقارنة بو 4.2في ؤين، بلغت نسبة العائد على الموجودات 

 .8100% في 80.3

% من صافي أرباح القطاع. وبشوكول 32.4عالوة على ذلك، ال يزاا هناك تباينا  واسعا  في ا داء الفردم لشركات التأمين، ؤيث تستحوذ شركة واؤدة  على 

ا على رأس الماا فيما سَجلت  84للى أ   8102عام، تظهر نتائج عام  ا ليجابي  شركات عوائد سلبية على رأس الماا. وعلوى نوحوو مومواثول،  2شركة ؤَققت عائد 

شركات أخرى ، ويشير ذلك  للى أ  ما يقارب ثلث شركات  00، في ؤين كا  أقل من ذلك لو 0شركة أعلى من  80بلغ معدا ؤقوق الملكية للى رأس الماا لو 

ا من رأس مالها .  القطاع التزاا تستنزف جزء 

 2015 -العائد على رأس المال  2015 -حقوق الملكية إلى رأس المال 
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 التأمين الصحي

 تراجع كبير لعدد وثائق التأمين الصحي بسبب تطبيق الوثيقة الموحدة 

% موحوقوقوا  8.0شهد قطاع التأمين الصحي توسعا  في لجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبوة 

، وذلك بالرغم من االنخفاض الكوبويور فوي عودد وثوائو  الوتوأمويون 8102مليار رياا خالا عام 09.13

، والوذم 8100مليو  وثويوقوة عوام  8.02ألف وثيقة بنهاية العام الجارم مقابل  930الصحي للى 

يعود للى تطبي  الوثيقة الموؤدة على العاملين في القطاع الخاص و تغير موعودا عودد االفوراد 

فرد للوثويوقوة. عوالوة عولوى ذلوك، الزاا قوطواع  4.3فرد مقارنة بو  08.9في الوثيقة الواؤدة للى 

% 33.2التأمين الصحي يستحوذ على النصيب ا كبر من سوق التأمين السعودية بنسبة بلغوت 

 من ؤجم السوق.

، اسوتوقور صوافوي “ لعوادة الوتوأمويون” وعلى الرغم من انخفاض اعتماد شركات التأمين على سوق 

 %.92مليار رياا،  كما استقر معدا االؤتفاظ عند ؤوالي  02.3ا قساط المكتسبة للعام عند 

% عون 03.3مليار رياا، بزيوادة  00.10في الوقت نفسه، ارتفع صافي المطالبات المتكبدة للى 

 %.22.2العام الساب ، مما أدى الرتفاع معدا المطالبات للى 

 استمرار هيمنة شركات التأمين الكبرى على قطاع التأمين الصحي

شركة. وتسوتوحووذ كول مون:  82يبلغ عدد شركات التأمين العاملة في قطاع التأمين الصحي ؤاليا  

% من الحصة السوقيوة لولوتوأمويون الصوحوي. 29.2شركة بوبا العربية، والتعاونية، وميدغلف على 

% من ؤجم السوق. وتتوزع الحصة الموتوبوقويوة الوبوالوغوة 04.3فيما تبلغ ؤصة عشرة شركات  أخرى 

% لوكول شوركوة. موموا يودا عولوى أ  0% على اربعة عشر شركة أخرى بحصص تبلغ أقل مون 3.2

 معظم شركات التأمين غير قادرة على منافسة الشركات الكبرى.

 التأمين الصحي اإللزامي

يعتبر مجلن الضما  الصحي المحرك ا ساسي لزيادة الطلب على أنشطوة الوتوأمويون الصوحوي. 

ؤيث بدأ في تطبي  نظام التأمين الصحي التعاوني على العاملين الغير سعوديين في الوقوطواع 

توسع ليشمل جميع موظفي القطاع الخاص، وفي  8101، ومن ثم  في 8110الخاص في عام 

، أصدر قراره بإلزامية التأمين الصحي لكافة أسر المقيمين العاملين في الوقوطواع الوخواص. 8104

 كل ذلك ساهم  بزيادة الطلب على خدمات التأمين الصحي بشكل ملحوظ.

بتطبي  الوتوأمويون الصوحوي اإللوزاموي عولوى  8103لضافة للى ذلك، قام المجلن في نهاية عام 

الزائرين للمملكة، باستثناء الحجاج والمعتمرين والمنظمات الودولويوة والودبولوومواسويويون وضويووف 

 الدولة الزائرين من ذلك.

 

 2015  -الحصص السوقية لشركات التأمين الصحي  

 

 الحصص السوقية

 2015 2016 لقطاع التأمين الصحي

 %41.0 %48.0 بوبا العربية 0

 %31.8 %82.0 التعاونية 8

 %9.1 %08.8 ميدغلف للتأمين 3

 %0.9 %0.2 تكافل الراجحي 4

 %8.4 %0.8 سايكو 3

 %0.3 %1.2 الدرع العربي 0

 %0.4 %0.2 عناية 2

 %0.4 %1.2 اكسا التعاونية 2

 %0.0 %0.3 الصقر للتأمين 9

 %0.1 %1.3 متاليف ليه أم جي العربي 01

 %0.4 %1.4 االتحاد التجارم 00

 %0.8 %0.3 وفا للتأمين 08

 %1.0 %0.1 بروج للتأمين 03

 %1.4 %1.3 التأمين العربية 04

 %0.1 %1.2 لتحاد الخليج 03

 %1.3 %1.2 مالذ للتأمين 00

 %1.3 %1.2 أسيج 02

 %1.2 %1.2 أليانز لس لف 02

 %1.2 %1.3 والء 09

 %1.4 %1.9 ا هلية 81

 %1.4 %1.8 سالمة 80

 %1.2 %1.3 المتحدة للتأمين 88

 %1.4 %1.4 سوليدرتي تكافل 83

 %1.0 %1.4 أمانة للتأمين 84

 %1.14 %1.14 الخليجية العامة 83

 %1.0 %1.8 اإلنماء طوكيو م 80

 %1.13 %1.10 العالمية 82

 التأمين الصحي

 النمو 2015 2016 )مليون ريال(

%8.0 09,140 02,043 لجمالي ا قساط المكتتبة  

%0.2 02,399 02,129 صافي ا قساط المكتتبة  

%1.4 02,319 02,830 صافي ا قساط المكتسبة  

%03.3 00,139 04,044 صافي المطالبات المتكبدة  

%92.1 نسبة االؤتفاظ  90.0%  )1.4 %  

%22.0 نسبة المطالبات  22.2%  01.0%  

شركات  3

21% 

شركات 01

03% 

شركة 04

3% 
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 ارتفاع ملحوظ في عدد المؤمن عليهم

 8.233. ويبلغ عدد السعوديين منهم ؤوالي 8102مليو  مؤمن له تقريبا بنهاية العام  08.10ارتفع عدد المشمولين بنظام الضما  الصحي التعاوني للى 

مليو  مقيم يمثولوو    9.38% من لجمالي المؤمن عليهم. بينما يبلغ عدد المقيمين ممن يشملهم التأمين الصحي ؤوالي 88.2مليو  مواطن، يشكلو  

 % من لجمالي المؤمن عليهم.22.3

% عن العوام السوابو . يوموثول عودد السوعووديويون 8.3مليو  نسمة تقريبا  بنهاية العام، بزيادة  38.33ومن ناؤية أخرى، ارتفع عدد السكا  في المملكة للى 

 % من عدد السكا  في المملكة، مما يدا على أ  القطاع لديه امكانية كبيرة للتوسع  متى ما كانت العوامل مواتية.2.4المؤمن عليهم طبيا  ؤوالي 

 مقدمي الخدمات الصحية

.  بلغ عدد المستشفيات المعتمدة 8102مقدم خدمة  بنهاية عام   4،332بلغ عدد مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين لدى مجلن الضما  الصحي 

سرير. كما وصول عودد ا طوبواء فوي الومورافو   33،331مستشفى. بينما بلغ عدد ا سرة المتاؤة لخدمة المؤمن لهم في هذه المستشفيات  313ؤوالي 

 طبيب. 38،303المعتمدة نحو 

، تستهدف وزارة الصحة التوسع في خصخصة الخدمات الصحية الحكومية، وهو ما يمثول فورصوة 8181تجدر اإلشارة للى أنه وفقا لبرنامج التحوا الوطني 

فعوالويوة ء ومحتملة لشركات التأمين. لذا من المرجح أ  يؤدم ذلك للى توسع نطاق ؤصوا المؤمن لهم على الرعاية الصحية، للى جانب تحسين كفاءة ا دا

 الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين, وبالتالي زيادة ؤجم الطلب على التأمين الصحي.

 

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

2,573

2,158

3,011

2,670

936253
85

2,130

1,055

827

49

314

10

2,244

1,280

912

86

2016 2017
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 قطاع التأمين في السوق السعودية

 التأمين العام*

ُيعد التأمين العام أكبر قطاعات التأمين على مسوتووى ا نشوطوة والومونوتوجوات الوموقودموة، ؤويوث 

يشتمل على سبعة أنشطة فرعية هي: التأمين على المركبات، والبحورم، والوطويورا ، والوطواقوة، 

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

 أقساط التأمين

% مقارنة بالعام الساب ، 3.3شهد لجمالي ا قساط المكتتبة لقطاع التأمين العام تراجعا  بمعدا 

. وأدى ذلك الى توراجوع  8102مليار رياا بنهاية عام  4.03ؤيث بلغ لجمالي ا قساط المكتتبة نحو 

 مليو  رياا. 928% لتصل للى 00.0صافي ا قساط المكتسبة بونحو 

% عن العام السابو  ، و مون نواؤويوة 0.2من جهة أخرى، تراجع صافي المطالبات المتكبدة بحدود 

 % للعام الساب .82.0% مقابل 89.0معدا المطالبات ارتفع بشكل طفيف للى 

وبالرغم من أ  قطاع التأمين العام لديه قدرة لنتاجية توفووق الوطولوب الوفوعولوي ، لال أنوه ال يوزاا 

يواصل التنازا عن معظم تعرضه التجارم لشركات لعادة التأمين ، ؤيث انخفك معدا االؤوتوفواظ 

 % للعام الساب .88.4% مقارنة بو 81.1للى 

 المشهد التنافسي

يتسم قطاع التأمين العام بدرجة متوسطة للى عالية من التركز، ؤويوث مون بويون ثوموا  وعشورو   

شركة تمارس أعماا التأمين العام ضمن أنشطتها، تستحوذ كل من،  التعاونية ووالء وميدغولوف 

% من الحصة السوقية للقطاع، وهو ما يوموثول ارتوفواعوا بونوحوو 49.0و المتحدة للتأمين معا  على 

% عن مستوى ؤصتهم السوقية بالعام الساب . فيما ؤازت تسع شركات  عولوى موا يوقوارب 8.8

% 03.3% من ؤجم السوق،  تتشارك خمن عشرة شركة  أخرى الحصة المتوبوقويوة الوبوالوغوة 33.0

 من سوق التأمين العام.

 

 

 

 

 

 

 

 * باستثناء التأمين على المركبات

 

 2015 –الحصص السوقية لشركات التأمين العام  

 

 الحصص السوقية 

 2015 2016 لقطاع التأمين العام

%82.4 التعاونية 0  82.4%  

%2.3 ميدغلف للتأمين 8  2.2%  

%3.3 المتحدة للتأمين 3  2.8%  

%0.8 والء 4  0.3%  

%3.3 أليانز لس لف 3  3.3%  

%3.3 سايكو 0  3.3%  

%4.4 الوطنية 2  4.9%  

%3.3 اكسا التعاونية 2  4.0%  

%4.4 العالمية 9  3.8%  

%3.1 ْتشب 01  3.8%  

%8.4 اإلنماء طوكيو م 00  3.0%  

%8.4 الدرع العربي 08  8.2%  

%8.3 تكافل الراجحي 03  8.2%  

%8.0 الخليجية العامة 04  0.9%  

%8.4 االتحاد التجارم 03  0.2%  

%0.9 لتحاد الخليج 00  0.3%  

%3.0 مالذ للتأمين 02  0.4%  

%0.2 التأمين العربية 02  0.4%  

%0.1 وفا للتأمين 09  0.0%  

%1.9 متاليف ليه أم جي العربي 81  0.1%  

%0.0 بروج للتأمين 80  0.1%  

%1.9 أسيج 88  1.9%  

%1.2 ا هلية 83  1.2%  

%1.9 الصقر للتأمين 84  1.2%  

%1.0 ساب للتكافل 83  1.0%  

%1.4 سالمة 80  1.0%  

%1.4 سوليدرتي تكافل 82  1.0%  

%1.4 أمانة للتأمين 82  1.8%  

 التأمين العام

 النمو 2015 2016 )مليون ريال(

% 3.3( 4,030 4,220 لجمالي ا قساط المكتتبة  

% 03.2( 982 0,122 صافي ا قساط المكتتبة  

% 00.2( 928 0,003 صافي ا قساط المكتسبة  

% 0.2( 890 303 صافي المطالبات المتكبدة  

%88.4 نسبة االؤتفاظ  81.1%  )8.4 %  

%82.0 نسبة المطالبات  89.0%  0.3%  

شركة واؤدة

82%  

شركات 01

38%  

شركة  02

80%  
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 قطاع التأمين في السوق السعودية

 التأمين على المركبات

يعتبر تأمين المركبات من أكبر ا نشطة على مستوى فروع التأمين العام، والثاني بعود الوتوأمويون 

% من لجمالي أقساط التأمين الموكوتوتوبوة خوالا 31.0الصحي على مستوى السوق، ؤيث يشكل 

 العام.

 تراجع أقساط التأمين بفعل انخفاض عدد المركبات ووثائق التأمين

%، محققا  4.9سجل قطاع التأمين على المركبات انكماشا  في لجمالي ا قساط المكتتبة بنسبة 

، ساهم بذلك تراجع عدد وثائ  الوتوأمويون عولوى الوموركوبوات بونوسوبوة 8102مليار رياا بنهاية  01.23

مولويوار ريواا.  01.12% ليبولوغ 3.4%. في ؤين ، توسع صافي ا قساط المكتسبة بو 0.3مقدرة 

 2.3% عن الوعوام السوابو  لوتوصول للوى 0.9بالمقابل، انخفك صافي المطالبات المتكبدة بنحو 

مليار رياا، وأدى التباين في معدا نمو ا قساط المكتسبة وصافي المطالبات الوموتوكوبودة للوى  

 . 8100% لعام 23.8% بدال من 24.2انخفاض ايجابي في معدا المطالبات ليصبح 

 منافسة معتدلة

يتمتع قطاع التأمين على المركبات بدرجة متوسطة للى عالية من الوتوركوز، ؤويوث مون أصول سوبوع 

% من الحصة 83.2وعشرو   شركة تمارس أعماا تأمين المركبات، تستحوذ تكافل الراجحي على 

السوقية للتأمين  على المركبات خالا هذا العام، و استطاعت زيوادة ؤصوتوهوا السووقويوة بشوكول 

% 34.2كما تحوز اربع شركات أخرى مجتمعة ما يقارب . ملحوظ عن مستوياتها في العام الساب  

% مون 40.0من أقساط التأمين على المركبات. بينما تقواسوموت اثونوا  وعشورو   شوركوة أخورى 

 % لكل شركة.3السوق بحصص أقل من 

ومن ناؤية أخرى، جاء التغير ا كبر في الحصص السوقية للقطاع من مالذ للتأمويون بوتوراجوع كوبويور  

% لوحوصوة توكوافول 9.2% عن ؤصتها من العام الساب ، لضافة للوى الوتووسوع بونوحوو 08بحوالي 

 الراجحي السوقية.

 

 

  2015 -الحصص السوقية لشركات التأمين على المركبات  

 

 الحصص السوقية

 2015 2016 لقطاع تأمين المركبات

 %83.2 %03.9 تكافل الراجحي 0

 %08.2 %03.3 التعاونية 8

 %9.4 %3.2 اكسا التعاونية 3

 %0.3 %3.1 والء 4

 %0.1 %4.0 سالمة 3

 %3.1 %4.2 ميدغلف للتأمين 0

 %4.9 %00.2 مالذ للتأمين 2

 %4.2 %3.1 االتحاد التجارم 2

 %4.1 %8.0 أليانز لس لف 9

 %8.9 %8.3 الوطنية 01

 %8.0 %8.0 بروج للتأمين 00

 %8.3 %8.4 أسيج 08

 %8.4 %3.2 وفا للتأمين 03

 %0.2 %0.9 سايكو 04

 %0.0 %4.3 المتحدة للتأمين 03

 %0.3 %3.8 الدرع العربي 00

 %0.3 %0.0 لتحاد الخليج 02

 %0.0 %0.3 اإلنماء طوكيو م 02

 %0.0 %0.0 التأمين العربية 09

 %1.2 %1.2 العالمية 81

 %1.2 %1.0 ْتشب 80

 %1.2 %0.0 الخليجية العامة 88

 %1.0 %1.0 ا هلية 83

 %1.4 %1.0 متاليف ليه أم جي العربي 84

 %1.3 %1.0 أمانة للتأمين 83

 %1.3 %1.4 الصقر للتأمين 80

 %1.3 %1.3 سوليدرتي تكافل 82

 تأمين المركبات

 النمو 2015 2016 )مليون ريال(

% 4.9( 01,233 00,398 لجمالي ا قساط المكتتبة  

%0.3 01,122 9,934 صافي ا قساط المكتتبة  

%3.4 01,123 9,231 صافي ا قساط المكتسبة  

% 0.9( 2,342 2,000 صافي المطالبات المتكبدة  

%22.4 نسبة االؤتفاظ  93.0%  3.2%  

%23.8 نسبة المطالبات  24.2%  )2.4 %  

شركات 3

40%  

شركات 3

82%  

شركة  09

82%  



8102مايو  01  أبحاث القطاعات  |  

albilad-capital.com 
03 

 قطاع التأمين في السوق السعودية

 تأمين الحماية واالدخار

ا، ؤويوث يشوكول موا  ال يزاا تأمين الحماية واالدخار يعتبر من أصغر قطاعات التأمين الرئيسية ؤجم 

 .8102% فقط من ؤجم قطاع التأمين في السوق السعودية وذلك خالا عام 8.0نسبته 

ويرجع انخفاض هذه النسبة بشكل رئيسي للى عدة أسباب أهمها ؤوداثوة الوقوطواع فوي السووق 

السعودم، وانخفاض ثقافة االدخار في المنطقة، والنظر بعدم شرعية منتجات الحماية واالدخوار 

 التقليدية من فئات واسعة من المجتمع.           

 أقساط التأمين

انخفك لجمالي ا قساط المكتتبة لتأمين الحماية واالدخار بشوكول طوفويوف عون الوعوام السوابو ، 

مليو  رياا. وبلغ صافي ا قساط المكتسبة  980% على أساس سنوم، ليصل للى 0.0بتراجع 

 % على أساس سنوم.0.9مليو  رياا بانخفاض  442

% عون الوعوام 3.3مولويوو  ريواا بوانوخوفواض  093ومن جانب آخر بلغ صافي المطالبات المتكبودة 

. ويوعوود 8100% فوي 48.3% مقابل 43.8الساب ، ليرتفع معدا المطالبات بنهاية العام ليبلغ 

 ذلك لتقلص صافي ا قساط المكتسبة بوتير أسرع من تقلص صافي المطالبات المتكبدة.

 هيكل القطاع

يعمل في سوق تأمين الحماية واالدخار لؤدى عشرة  شركة فقط من أصل ثالثة وثالثو  شوركوة 

% مون ؤوجوم 22.0مرخصه لممارسة أعماا التأمين. و تستحوذ أربوعوة شوركوات موجوتوموعوة عولوى 

% مون الوحوصوة السووقويوة لوتوأمويون الوحوموايوة 80.9السوق. بينما تتقاسم باقي شركات القوطواع 

 واالدخار.

 

 2015 -الحصص السوقية لشركات التأمين الحماية واالدخار  

 

 الحصص السوقية 

 2015 2016 لقطاع الحماية واالدخار

 %32.0 %32.2 ا هلي للتكافل 0

 %00.1 %02.0 ساب للتكافل 8

 %04.2 %03.9 أليانز لس لف 3

 %9.8 %2.2 جزيرة تكافل 4

 %3.2 %3.1 تكافل الراجحي 3

 %4.2 %4.8 الوطنية 0

 %3.3 %8.2 اإلنماء طوكيو م 2

 %3.3 %8.0 متاليف ليه أم جي العربي 2

 %8.3 %8.8 اكسا التعاونية 9

 %0.2 %0.4 العالمية 01

 %1.0 %3.2 سوليدرتي تكافل 00

 تأمين الحماية واالدخار

 النمو 2015 2016 )مليون ريال(

% 0.0( 980 940 لجمالي ا قساط المكتتبة  

% 8.0( 423 423 صافي ا قساط المكتتبة  

% 0.9( 442 421 صافي ا قساط المكتسبة  

% 3.3( 093 814 صافي المطالبات المتكبدة  

%48.3 نسبة المطالبات  43.8%  1.2%  

شركات 3

28%  

شركات 2

82%  
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 قطاع التأمين في السوق السعودية

 القوائم المالية المجمعة لقطاع التأمين*

       قائمة المركز المالي

 النمو 2015 2016 2017 ,201 .201 )مليون ريال(

           موجودات عمليات التأمين

 (%8.9  0,903 2,020 0,830 0,432 4,430 نقدية وشبه نقدية

 %2.3 08,004 00,084 01,480 2,803 3,389 استثمارات

 (%9.2  0,221 2,218 2,384 0,449 0,138 ذمم مدينة، صافي

 (%0.2  3,803 3,042 3,312 0,439 3,348 ؤصة معيدم التأمين من المطالبات تحت التسوية

 %4.4 0,202 0,498 2,428 0,402 0,403 موجودات أخرى

 (%1.0  377,0. 376.5. 57131. 27075. 237002 مجموع موجودات عمليات التأمين

             موجودات المساهمين

 (%08.0  4,043 3,300 4,383 3,080 4,800 نقدية وشبه نقدية

 %83.2 9,303 2,013 2,222 3,224 3,103 استثمارات

 (%0.3  8,020 8,213 0,332 0,403 0,831 موجودات أخرى

 %2.1 00,222 03,080 03,049 01,909 01,424 مجموع موجودات المساهمين

 %8.8 777,13 7,7273 7073.0 7027., 37,56. مجموع الموجودات

             مطلوبات عمليات التأمين

 %4.8 03,233 03,820 08,402 00,920 01,333 لجمالي المطالبات تحت التسويه 

 (%0.2  03,033 03,441 03,202 03,389 01,248 لجمالي ا قساط غير المكتسبة

 (%3.3  9,331 9,900 2,290 2,038 0,212 مطلوبات اخرى

 (%1.0  377,0. 376.5. 57131. 27075. 237002 مجموع مطلوبات عمليات التأمين

             مطلوبات وؤقوق المساهمين

 %43.0 8,981 0,928 8,132 0,222 8,833 مطلوبات المساهمين

 (%2.2  01,339 00,332 00,402 2,928 2,322 رأس الماا

 %39.3 3,392 8,898 024 801  302( االؤتياطيات وأخرى

 %3.0 167355 177621 1.76,0 107060 ,107,5 مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

مجموع مطلوبات عمليات التأمين ومطلوبات 
 %2.2 777,13 7,7273 7073.0 7027., 37,56. وحقوق المساهمين

            

       قائمة الدخل

 النمو 2015 2016 2017 ,201 .201 )مليون ريال(

 (%1.9  33,439 33,232 33,304 89,283 84,142 لجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 %1.9 89,220 89,012 89,091 83,422 02,129 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 %1.2 89,283 89,322 80,242 80,803 00,911 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 %84.9 293 032 412 382 324 ليرادات استثمارات

 %4.4 80,094 83,192 84,303 81,182 00,489 لجمالي المطالبات المدفوعة

 %3.2 84,190 88,200 80,833 00,923 03,342 صافي المطالبات المتكبدة

(,1716) فائض )عجز( عمليات التأمين  5.6 17060 277,2 020  03.2%) 

 (%02.3  241 8,803 298 001  0,311( ؤصة المساهمين من الفائك (العجز 

(17202) صافي دخل الفترة  53. 3,2 271.0 5.,  03.2%) 

 .0شركة بحسب نطاق البحث في الصفحة رقم  38* لعدد 
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 قطاع التأمين في السوق السعودية

 نسبة التركز في المحفظة التأمينية لشركات التأمين 

 نسبة التركز في المحفظة التأمينية لشركات التأمين 

 المجموع حماية وادخار عام مركبات صحي نشاط التأمين

 التأمين الصحي

%011.1 عناية  1.1%  1.1%  1.1%  011.1%  

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

%22.8 الصقر للتأمين  01.9%  01.9%  1.1%  011.1%  

%02.4 التعاونية  00.3%  03.0%  1.1%  011.1%  

%02.0 متاليف ليه أم جي العربي  01.2%  08.2%  2.2%  011.1%  

%04.3 ميدغلف للتأمين  81.3%  03.1%  1.1%  011.1%  

%30.2 سوليدرتي تكافل  84.2%  09.4%  4.1%  011.1%  

      تأمين المركبات

%01.3 سالمة  20.1%  3.3%  1.1%  011.1%  

%04.0 تكافل الراجحي  21.3%  4.1%  0.2%  011.1%  

%02.2 مالذ للتأمين  23.3%  2.2%  1.1%  011.1%  

%02.2 اكسا التعاونية  02.8%  08.0%  0.4%  011.1%  

%9.4 والء  04.0%  80.3%  1.1%  011.1%  

%80.2 أسيج  03.0%  01.0%  1.1%  011.1%  

%82.4 االتحاد التجارم  08.3%  9.3%  1.1%  011.1%  

%32.8 بروج للتأمين  34.0%  2.2%  1.1%  011.1%  

%1.1 الوطنية  33.2%  32.9%  2.3%  011.1%  

%33.0 أمانة للتأمين  38.8%  08.2%  1.1%  011.1%  

%32.9 وفا للتأمين  30.0%  01.1%  1.1%  011.1%  

      التأمين العام

 %011.1 %1.1 %32.1 %89.9 %03.1 المتحدة للتأمين

 %011.1 %1.1 %02.3 %38.3 %1.1 ْتشب

 %011.1 %0.4 %30.9 %34.2 %0.9 العالمية

      ؤماية وادخار

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

 %011.1 %011.1 %1.1 %1.1 %1.1 ا هلي للتكافل

 %011.1 %24.2 %03.8 %1.1 %1.1 ساب للتكافل

      متعدد القطاعات وأخرى

 %011.1 %04.2 %82.2 %40.3 %00.3 أليانز لس لف

 %011.1 %1.1 %81.8 %30.3 %43.0 التأمين العربية

 %011.1 %1.1 %02.2 %44.8 %30.9 لتحاد الخليج

 %011.1 %1.1 %88.8 %82.2 %31.1 الدرع العربي

 %011.1 %1.1 %80.4 %33.8 %43.4 ا هلية

 %011.1 %1.1 %30.0 %84.4 %44.1 سايكو

 %011.1 %1.1 %42.0 %32.4 %03.1 الخليجية العامة

 %011.1 %01.4 %42.8 %32.2 %8.2 اإلنماء طوكيو م
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 المؤشرات المالية 

 المؤشرات المالية

 الشركة

 سعر اإلغالق
 (2013ابريل  .2)

 )ريال(

األسهم 

المصدرة 

 )مليون سهم(

األسهم الحرة 

 )مليون سهم(

صافي الدخل  

 )مليون ريال(

حقوق 

المساهمين 

 )مليون ريال(

القيمة 

السوقية 

 )مليون ريال(

العائد على 

 السهم 

 السعر للعائد )ريال(

السعر / القيمة 

 الدفترية

040.34- 00.203 083 23.04 التعاونية  8,808.22 01,433.11 -0.028  - 4.28 

32.20- 3.413 02 80 متاليف ليه أم جي العربي  022.22 402 -3.808  - 8.03 

 8.02 82.303 1.222 230.43 390.34 30.12 02.3 33 84.42 جزيرة تكافل

00.13- 31 31 00.80 مالذ للتأمين  438 203 -1.880  - 0.29 

322.13- 04.0 41 83.20 ميدغلف للتأمين  499 0,134.41 -9.210  - 8.12 

 8.2 09.422 0.240 021.8 830.0 34.98 2 81 34.10 أليانز لس لف

 8.03 01.000 8.08 003.3 838.32 03.49 02.3 83 80.08 سالمة

 8.32 9.010 3.343 0,301.21 323.29 040.23 39.22 41 34.18 والء

 8.82 2.334 3.419 983.4 414.29 012.02 03.932 81 40.82 الدرع العربي

3.49- 00.9 34 88.88 ساب للتكافل  330.3 233.42 -1.000  - 8.03 

 0.49 9.234 8.122 300.23 340.49 30.93 02.3 83 81.42 سايكو

38.02- 01.333 08.8 03.28 وفا للتأمين  23.03 093 -8.029  - 8.3 

 0.34 9.420 0.283 839.3 002.29 82.32 01.813 03 02.3 لتحاد الخليج

 8.83 04.123 8.308 348.04 840.19 32.33 00.000 00.000 38.30 ا هلي للتكافل

 0.02 02.880 1.030 029.98 003.82 01.48 03.0 00 00.22 ا هلية

 3.18 88.990 1.910 400.0 032.93 02.08 08 81 81.23 أسيج

 0.98 30.123 1.392 490.32 833 03.28 02.332 80.3 02.33 التأمين العربية

 0.23 9.302 8.432 084.33 330.38 02.18 02.333 82.3 88.20 االتحاد التجارم

 0.33 89.202 1.234 088.23 402.48 81.23 02.3 83 84.90 الصقر للتأمين

 0.43 00.23 1.242 008.3 480.08 30.00 38.123 49 08.3 المتحدة للتأمين

 1.22 02.332 1.42 280.20 282.29 32.29 23.342 20 2.90 اإلعادة السعودية

 3.20 02.449 0.832 2,233.81 8,380.34 311.00 31.800 21 019.8 بوبا العربية

 3.32 02.083 4.328 3,883.81 392.10 028.22 02.4 41 21.32 تكافل الراجحي

 0.94 03.833 0.224 499.4 830.22 32.02 00 81 84.92 ْتشب

 8.3 81.230 0.332 0,834.03 343.23 01.09 80.223 43 82.22 اكسا التعاونية

 0.28 02.422 1.929 348.8 092.98 09.32 03 81 02.00 الخليجية العامة

 8.04 2.202 3.90 238.83 390.92 92.23 08.998 83 34.19 بروج للتأمين

 3.4 82.190 0.008 0,831.11 300.22 44.49 08.118 41 30.83 العالمية

 0.94 00.020 0.303 302 890.09 34.12 02.929 83 88.28 سوليدرتي تكافل

 8.33 08.223 8.830 320.8 883.30 44.20 2.3 81 82.30 الوطنية

 8.30 309.399 1.134 822.8 002.83 1.23 01.99 04 09.2 أمانة للتأمين

04.38- 03.13 81 03.00 عناية  034.93 303.8 -1.280  - 8.18 

3.38- 08.023 31 84.28 اإلنماء طوكيو م  828.22 240.0 -1.000  - 8.08 

 2.3 ,17.6 0.05 1..17323, 1,75.7.16 .17050.2 632.7 17000.35   التأمين
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 قطاع التأمين في السوق السعودية

 مضاعفات الربحية والقيمة الدفترية 

. الشكل التالي يعكن مستويات التقييم لهذه الشركوات بونواء عولوى مضواعوف السوعور لولوعوائود* 8102شركة من شركات القطاع ؤققت أرباح خالا العام  84

 ومضاعف القيمة الدفترية** كما في نهاية الفترة.

 

 

 

 

 

 

 *باستثناء  شركات ذات مضاعفات ربحية متضخمة.

 .8102ابريل  84** ؤسب أسعار اإلغالق في 

 مضاعف السعر للعائد
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 قطاع التأمين في السوق السعودية

 تفاصيل أقساط التأمين

 تفاصيل أقساط التأمين

 معدل االحتفاظ    معدل المطالبات   
صافي المطالبات  المتكبدة   

 (مليو  رياا 

صافي األقساط  المكتسبة   

 (مليو  رياا 

صافي األقساط  المكتتبة   

 (مليو  رياا 

إجمالي األقساط  المكتتبة   

 (مليو  رياا 
  

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

98.0%  24.0%  22.1%  22.2%  33.8%  0,290 3,013 2.3%  2,332 0,240 3.4%  2,303 2,123 4.4%  التعاونية 2,133 2,412 

93.0%  23.3%  20.4%  20.0%  24.2%  889 084 02.2%  843 043 93.9%  829 049 21.3%  333 812 
متاليف ليه أم جي 

 العربي

9.3%  01.9%  34.4%  30.8%  )2.2 %  3 3 2.3%  89 82 )0.3 %  89 31 3.0%  جزيرة تكافل 23 20 

24.4%  004.1%  98.3%  09.8%  )30.0 %  214 0,083 )40.4 %  233 0,484 )33.3 %  020 0,310 )00.3 %  مالذ للتأمين 8,002 282 

22.2%  23.2%  20.4%  24.4%  )00.3 %  8,104 8,403 )80.0 %  8,383 8,940 )09.3 %  8,020 8,092 )00.3 %  ميدغلف للتأمين 3,094 8,000 

22.0%  23.3%  21.3%  00.2%  38.3%  499 320 82.0%  032 311 00.3%  030 332 01.2%  أليانز لس لف 230 980 

23.2%  20.8%  93.1%  93.0%  31.9%  492 331 30.1%  023 433 30.3%  203 343 30.4%  سالمة 320 230 

32.8%  04.2%  20.3%  24.8%  00.0%  433 410 80.3%  298 082 00.3%  248 233 2.4%  والء 0,102 0,018 

30.0%  00.4%  00.3%  03.2%  )3.3 %  839 802 04.3%  400 413 )02.1 %  394 420 )80.4 %  الدرع العربي 234 393 

00.2%  01.0%  20.3%  21.4%  )00.1 %  04 02 )84.0 %  002 032 )2.0 %  043 030 )9.9 %  ساب للتكافل 094 023 

00.0%  02.3%  00.8%  03.3%  1.0%  331 342 8.0%  380 303 4.3%  338 319 1.3%  سايكو 218 213 

21.3%  20.3%  01.8%  23.3%  )9.3 %  303 342 )09.3 %  398 420 )30.1 %  310 421 )9.8 %  وفا للتأمين 330 311 

01.0%  33.4%  01.0%  30.9%  089.1%  080 33 013.3%  819 013 31.8%  800 044 89.2%  لتحاد الخليج 822 301 

04.9%  83.2%  80.2%  88.0%  )40.8 %  00 09 )0.8 %  23 21 )4.3 %  22 21 )1.9 %  ا هلي للتكافل 330 333 

09.3%  23.2%  29.4%  90.3%  )82.0 %  013 043 )84.3 %  049 092 2.1%  004 033 9.0%  ا هلية 002 023 

21.1%  29.8%  23.0%  24.0%  )82.4 %  842 343 )02.9 %  333 433 )03.3 %  300 438 )03.2 %  أسيج 300 431 

33.3%  04.4%  03.2%  02.3%  )32.0 %  034 808 )84.1 %  830 331 )80.2 %  812 828 )83.1 %  التأمين العربية 409 304 

02.2%  22.3%  28.3%  29.3%  )02.9 %  420 011 )2.3 %  212 204 )9.0 %  023 232 )08.9 %  االتحاد التجارم 934 230 

04.3%  44.1%  23.4%  08.1%  )43.3 %  080 888 )00.4 %  093 313 030.0%  823 019 22.0%  الصقر للتأمين 020 389 

31.0%  21.3%  84.9%  39.4%  )22.8 %  32 443 )21.0 %  029 030 )33.3 %  043 383 )89.8 %  المتحدة للتأمين 281 320 

23.3%  21.0%  99.0%  99.8%  3.2%  0,413 0,022 1.0%  2,028 2,002 )8.0 %  2,003 2,220 )8.0 %  بوبا العربية 2,939 2,233 

24.8%  23.0%  90.8%  93.3%  28.0%  8,340 0,823 20.4%  8,222 0,330 03.3%  3,123 0,230 03.9%  تكافل الراجحي 0,949 3,093 

32.8%  49.3%  42.2%  31.3%  )38.2 %  39 32 )01.2 %  014 002 )8.3 %  013 012 8.0%  ْتشب 803 881 

21.3%  28.0%  20.2%  90.9%  03.4%  994 200 02.1%  0,832 0,149 88.0%  0,311 0,101 89.9%  اكسا التعاونية 0,034 0,499 

40.0%  32.2%  42.3%  30.9%  )40.4 %  43 23 )38.2 %  99 042 )33.4 %  22 038 )82.8 %  الخليجية العامة 833 020 

01.8%  33.2%  91.2%  22.2%  89.0%  822 803 03.9%  408 399 09.0%  404 322 00.9%  بروج للتأمين 432 308 

30.1%  49.0%  33.0%  30.2%  )34.8 %  42 018 )82.3 %  031 812 )2.9 %  040 000 )03.8 %  العالمية 300 803 

33.2%  44.3%  21.4%  22.8%  )44.2 %  33 93 )82.3 %  030 800 )38.8 %  001 889 )42.0 %  سوليدرتي تكافل 808 030 

04.2%  08.3%  38.0%  31.1%  09.9%  090 039 03.4%  894 833 02.2%  310 834 04.1%  الوطنية 312 329 

34.0%  01.2%  40.4%  03.0%  )23.3 %  80 030 )20.4 %  42 832 )21.0 %  33 008 )32.0 %  أمانة للتأمين 021 28 

02.3%  34.3%  92.0%  23.3%  833.1%  081 34 021.0%  023 08 020.4%  802 92 003.3%  عناية 089 823 

33.4%  22.4%  49.3%  39.3%  )00.0 %  23 91 02.9%  030 003 00.0%  042 082 )2.2 %  اإلنماء طوكيو م 388 892 

30.3%  55.0%  3,..%  32.3%  7.3%  2,7001 227552 0.3%  20732. 207757 1.0%  207336 207700 (0.0)%  اإلجمالي 77567. 3.,77. 
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 قطاع التأمين في السوق السعودية

 2015 -معدل االحتفاظ حسب أنشطة التأمين 

 معدل االحتفاظ حسب أنشطة التأمين 

 الشركة الصحي المركبات عام االجمالي

 بوبا العربية 99.0% -  -  99.0%

 عناية 92.0% -  -  92.0%

 تكافل الراجحي 99.9% 99.4% 83.1% 90.8%

 سالمة 92.2% 92.0% 88.2% 93.1%

 مالذ للتأمين 011.1% 011.1% 08.0% 98.3%

 بروج للتأمين 90.1% 90.2% 31.0% 91.2%

 ا هلية 90.1% 92.4% 23.0% 29.4%

 التعاونية 92.2% 011.1% 83.9% 22.1%

 اكسا التعاونية 1.1% 1.1% 38.2% 20.2%

 أسيج 23.9% 92.3% 82.0% 23.0%

 الصقر للتأمين 90.2% 94.1% 03.3% 23.4%

 االتحاد التجارم 23.0% 93.2% 88.0% 28.3%

 ساب للتكافل -  -  02.0% 20.3%

 ميدغلف للتأمين 011.1% 20.3% 03.4% 20.4%

 متاليف ليه أم جي العربي 92.3% 92.0% 9.1% 20.4%

 سوليدرتي تكافل 90.0% 90.4% 83.1% 21.4%

 والء 92.8% 99.4% 03.3% 20.3%

 أليانز لس لف 43.1% 92.9% 83.0% 21.3%

 الدرع العربي 011.1% 31.9% 01.3% 00.3%

 سايكو 91.8% 92.4% 2.2% 00.8%

 التأمين العربية 03.0% 90.0% 03.0% 03.2%

 وفا للتأمين 04.0% 02.8% 2.4% 01.8%

 لتحاد الخليج 29.2% 32.3% 83.4% 01.0%

 العالمية 42.8% 92.0% 38.8% 33.0%

 الوطنية -  22.2% 9.0% 38.0%

 اإلنماء طوكيو م 011.1% 90.0% 0.4% 49.3%

 ْتشب -  92.2% 83.2% 42.2%

 الخليجية العامة 48.2% 29.4% 83.0% 42.3%

 أمانة للتأمين 00.0% 41.2% 82.0% 40.4%

 جزيرة تكافل -  - - 34.4%

 المتحدة للتأمين 40.2% 31.3% 2.2% 84.9%

 ا هلي للتكافل - - -  80.2%

 االجمالي 90.0% 93.0% 81.1% 23.8%
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 التعريفات

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 ر،سائهي لجمالي ليرادات شركة التأمين وتمثل القسط الذم يدفعه "المؤمن له" للشركة مقابل موافقتها على تعويك المؤمن له عن ا ضرار أو الخ

 قد يكو  هناك ؤساب مكرر  قساط لعادة التأمين من قبل شركات التأمين أو لعادة التأمين ا خرى.

 صافي أقساط التأمين المكتتبة

م هوذا الورقوم مون يخوصوتقوم الشركات بإعادة تأمين جزء من لجمالي أقساطها المكتتبة لدى شركات "لعادة التأمين" مقابل تحملها مخاطر محتملة من هذه الوثائ  و

 لجمالي ا قساط المكتتبة ثم يخصم فائك الخسارة في اقساط تأمين ليتبقى "صافي ا قساط المكتتبة".

 صافي أقساط التأمين المكتسبة

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

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

 صافي المطالبات المدفوعة 

 وهي لجمالي التعويضات التي تم صرفها "للمؤمن لهم" خالا الفترة المحاسبية بعد خصم ؤصة معيدم التأمين.

 صافي المطالبات المتكبدة 

ا لليها المطالبات التي مازالت تحت التسوية خالا الفترة المحاسبية.  وهي صافي المطالبات المدفوعة مضاف 

 نسبة االحتفاظ

ساط المكتتبة مون  قوهو اؤتفاظ الشركة الصافي من الخطر الواؤد أو مجموعة من ا خطار قد تنتج من ؤادث واؤد بعد لسنادات لعادة التأمين. وهو نسبة صافي ا

 لجمالي ا قساط المكتتبة.

 نسبة المطالبات

 وهي نسبة صافي المطالبات المتكبدة من صافي ا قساط المكتسبة.
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 إخالء المسؤولية

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

 عن ذلك.جة يقدمو  أم ضمانات أو تعهدات صراؤة أو ضمنا  بشأ  محتويات التقرير وال يتحملو  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أم مسؤولية قانونية نات

ن ا غراض دو  الموافقة الخطية م ال يجوز لعادة نسخ أو لعادة توزيع أو لرساا هذا التقرير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  م شخص آخر أو نشره كليا  أو جزئيا   م غرض 

 المسبقة من شركة البالد المالية 

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

 يعتبر أم لجراء استثمارم يتخذه المستثمر بناء  على هذا التقرير سواء  كا  كليا  أو جزئيا  هو مسؤوليته الكاملة وؤده.

ا أو أم لجراء آخر يمكن أ  يتحق  مستقبال. لذلك فإننا ننصح بالرجوع لل ستشار استثمارم مؤهل قبل ى ملين الهدف من هذا التقرير أ  يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار 

 االستثمار في مثل هذه ا دوات االستثمارية.

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير.

 12011–32تصريح هيئة السوق المالية رقم 

 البالد المالية

 خدمة العمالء

 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 9222 – 813 – 00 – 900+ اإلدارة العامة:

 1110 – 000 – 211 الهاتف المجاني:

 إدارة األصول

 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 0821 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 إدارة الحفظ

 custody@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 0839 – 891 – 11 – 966+  هاتف:
 

 إدارة األبحاث والمشورة

 capital.com-research@albilad البريد اإللكتروني:

 0831 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 www.albilad-capital.com الموقع على الشبكة:

  إدارة الوساطة

 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 0831 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 المصرفية االستثمارية

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

 0830 – 891 – 11 – 966+  هاتف:


