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أدى الرتفاع الحاد في صافي أرباح املساهمين من اإلستثمارات إلى تعزيز صافي الربح في الربع الثالث من عام 2020
ارتفع صافي الربح لشركة إعادة التأمين السعودية بنسبة  ٪18.1على أساس سنوي إلى  12.2مليون ريال في الربع الثالث من عام  2020مقارنة بالربع
الثالث من عام  2019البالغ  10.3مليون ريال؛ وقد تم دعم ذلك من خالل الزيادة الكبيرة في صافي الربح من اإلستثمارات للمساهمين .كما ارتفع إجمالي
أقساط التأمين املكتتبة لشركة إعادة التأمين بنسبة  ٪17.0على أساس سنوي إلى  198.9مليون ريال في الربع الثالث من عام  2020بسبب ارتفاع
مساهمة إجمالي أقساط التأمين املكتتبة من قطاعات الهندسة والحرائق والتأمين املتخصص .باإلضافة إلى ذلك ،ارتفع صافي أقساط التأمين املكتتبة
بنسبة  ٪31.4على أساس سنوي إلى  169.2مليون ريال ،مما أدى إلى زيادة بمقدار  930.9نقطة أساس في معدل اإلحتفاظ إلى  ٪85.1في الربع الثالث من
عام  .2020كما ارتفع صافي أقساط التأمين املكتتبة بنسبة  ٪27.0على أساس سنوي إلى  195.2مليون ريال في الربع الثالث من عام  ،2020بينما ارتفع
صافي املطالبات املتكبدة بنسبة  ٪35.5على أساس سنوي إلى  124.9مليون ريال .وبالتالي ،بلغت نسبة الخسائر للشركة  ٪64.0في الربع الثالث من عام
 2020مقابل  ٪60.0في الربع الثالث من عام .2019
سجلت الشركة ا ً
رتفاعا بنسبة  ٪26.8على أساس سنوي في اإليرادات إلى  858.0مليون ريال خالل األشهر التسعة األولى من عام  ،2020ويعزى ذلك إلى
النمو القوي في أقساط التأمين على أساس سنوي في قطاعات الهندسة والحرائق والتأمين البحري والتأمين املتخصص .وقد شهدت أعمال الشركة
ً
تنوعا بشكل جيد عبر عدة مناطق جغرافية ،وتوفير تغطية إعادة التأمين للعديد من قطاعات التأمين .كما تحتفظ الشركة بأساسيات مالية قوية،
ً
برأس مال قدره  810.0مليون ريال .ومن املتوقع أيضا أن تستفيد الشركة على املدى الطويل من كونها معيد التأمين الحصري لبرنامج التأمين املشترك
الخاص بالعيوب املتأص لة .ومع ذلك ،يظل التباطؤ في النشاط اإلقتصادي والتعرض ملخاطر اإلستثمار املتزايدة إحدى املخاطر الرئيسية للشركة .وبالتالي،
وبالنظر إلى هذه العوامل ،فإننا نحافظ على تصنيفنا املحايد للسهم.
 ارتفع إجمالي أقساط التأمين املكتتبة بنسبة  ٪17.0على أساس سنوي إلى  198.9مليون ريال في الربع الثالث من عام  2020مقابل  170.0مليون
ً
ريال في الربع الثالث من عام  ،2019نتيجة الرتفاع إجمالي أقساط التأمين املكتتبة في قطاعات الهندسة والحرائق والتأمين املتخصص.
 أدى االنخفاض في إجمالي أقساط التأمين الكتتبة ،إلى جانب ارتفاع اإليرادات ،خالل الربع الثالث من عام  2020إلى ارتفاع بنسبة  ٪31.4على
ً
أساس سنوي في إجمالي أقساط التأمين املكتتبة إلى  169.2مليون ريال .ونتيجة ذلك ،تحسن معدل اإلحتفاظ للشركة إلى  ٪85.1في الربع الثالث من
عام  2020من  ٪75.7في الربع الثالث من عام .2019
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البيانات األساسية (مصدر املعلومات :بلومبرغ)
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إخالء من المسؤولية :فضال راجع إخالء المسؤولية وتحذير من المخاطر في نهاية التقرير

سهم شركة اإلعادة السعودية

املالك الرئيسين

التقييم :نحتفظ بالسعر املستهدف ليعكس قيمة عادلة بمبلغ  14.0ريال ونحافظ على تصنيفنا املحايد للسهم.
2020

أغسطس 2020

 ارتفع صافي الربح للفترة بنسبة  ٪18.1على أساس سنوي إلى  12.2مليون ريال في الربع الثالث من عام  2020من  10.3مليون ريال في الربع الثالث
ً
من عام  .2019ونتيجة لذلك ،ارتفع نصيب السهم من األرباح إلى  0.15ريال خالل الربع الثالث من  0.13ريال في الربع الثالث من عام .2019
 في  9نوفمبر ،حافظت وكالة التصنيف االئتماني تصنيف على تصنيف  + AAمع نظرة مستقبلية مستقرة لشركة إعادة التأمينً ،
بناء على حضور
الشركة القوي وممارساتها التجارية وأساساتها املالية القوية.
 في  24نوفمبر ،وقعت الشركة عقد إعادة تأمين ملدة عام واحد مع شركة بروبيتاز كوربوريت كابيتال املحدودة .وسيصبح العقد ساري املفعول
ً
إعتبارا من  1يناير  ،2021ومن املتوقع أن ينتج عنه إجمالي أقساط مكتتبة إضافية بمبلغ  177مليون ريال للشركة.

أكتوبر 2020

 عوضت تكاليف اإلستحواذ املرتفعة التحسن في مصروفات االكتتابات األخرى ،كما أدت إلى انخفاض في صافي اإلكتتابات بنسبة  ٪32.8على أساس
سنوي إلى  17,6مليون ريال في الربع الثالث من عام .2020

مؤشر تداول

ديسمبر 2020

 أدى ارتفاع صافي أقساط التأمين املكتتبة إلى جانب الزيادة في أقساط التأمين غير املكتتبة إلى ارتفاع صافي أقساط التأمين املكتتبة بنسبة ٪27.0
على أساس سنوي إلى  195.2مليون ريال في الربع الثالث من عام .2020
مليون
ريال في الربع الثالث من عام  2020بسبب ارتفاع إجمالي املطالبات
 ارتفع صافي املطالبات املتكبدة بنسبة  ٪35.5على أساس سنوي إلى 124.9
ً
املدفوعة وعكس املطالبات تحت التسوية خالل الفترة .ونتيجة لذلك ،ساءت نسبة الخسائر إلى  ٪64.0في الربع الثالث من عام  2020مقابل ٪60.0
في الربع الثالث من عام .2019

التوصية

محايد

إجمالي األقساط املكتتبة (مليون ريال)

مصدر املعلومات :وكالة بلومبرج ،إدارة األبحاث ،شركة فالكم؛ البيانات في يوم
 23ديسمبر 2020
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شرح منهجية التصنيف لدى فالكم للخدمات المالية
ً
تعتمد شركة “فالكم للخدمات املالية” على منهجية للتقييم املالي يختص بها ،كما تستند توصياتها اإلستثمارية إلى البيانات الكمية والنوعية التي يجمعها املحللون املاليين .وعالوة على ذلك ،يضع نظام التقييم
ً
املتبع األسهم التي يتغطيتها بحثيا تحت أحد مجاالت التوصية التالية بناء على سعر إقفال السوق ،و كذلك القيمة العادلة املفترضة و إمكانية الصعود أو االنخفاض.
زيادة املراكز:

القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من .%10

محايد:

القيمة العادلة إما أكثر أو أقل من سعر السهم الحالي بنسبة .٪10

تخفيض املراكز:

القيمة العادلة أقل من سعر السهم الحالي بنسبة .٪10

تحت املراجعة:

لم يتم تحديد سعر مستهدف لسبب أو أكثر من األسباب التالية )1( :إنتظار املزيد من املعلومات )2(،إنتظار البيانات املالية التفصيلية )3( ،إنتظار تحديث املزيد من البيانات )4( ،تغيير
في أداء الشركة )5( ،تغيير في ظروف السوق أو ( )6أي سبب آخر من شركة فالكم للخدمات املالية ،قسم إدارة األبحاث.

فالكم للخدمات املالية
اتصل بنا على أرقام الهاتف أدناه

الفاكس أو مراسلتنا على الرقم أدناه

مراسلتنا على العنوان التالي:

خدمة العمالء8004298888 :

فاكس+966 11 2032546:

صندوق بريد 884

لخدمات األسهم920004711 :

اإليميلaddingvalue@falcom.com.sa:

الرياض 11421
اململكة العربية السعودية

إخالء مسؤولية وتحذير من املخاطر:
لقد تم جمع املعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة ُيعتقد بأنه موثوق بها ،وعلى الرغم من أن فالكم اتخذت كل العناية املعقولة لضمان أن الوقائع الواردة في هذا التقرير دقيقة وأن
التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في هذا التقرير هي عادلة ومعقولة إال أن فالكم ال تضمن دقة البيانات أو األسعار أواملعلومات املقدمة ،وال تتعهد بأن املعلومات أو األسعار الواردة في هذا التقرير هي صحيحة
أو خالية من أي خطأ ،كما أن هذا التقرير ليس املقصود منه أن ُيفسر على أنه عرض للبيع أو تقديم عرض لشراء أية أوراق مالية ً
وبناء عليه فإنه يجب عدم االعتماد على دقة و/أو عدالة و/أو اكتمال
ُ
املعلومات أو األسعار التي يحتوي عليها هذا التقرير ،كما أن فالكم تخلي مسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو أي من محتوياته ،ولن تكون فالكم مسؤولة في أي
حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير ،واآلراء والتنبؤات وتوقعات األسعار الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة فالكم كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالتالي فهي عرضة للتغيير دون إشعار،
ُ
وال تقدم فالكم أي ضمان بأن األسعار أو النتائج أو األحداث املستقبلية سوف تكون متوافقة مع أية آراء أو تنبؤات أو توقعات أسعار واردة في هذا التقرير ،وما ورد في التقرير من أسعار متوقعة ُيمثل نتيجة
ً
نهائيا ،كما أن هذه اآل اء والتنبؤات وتوقعات األسعار تخضع لبعض املخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم ُ
التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في املستقبل قد
ُمحتملة فقط ويمكن أن ال تتحقق
ر
تختلف بشكل كلي .وإضافة إلى ما سبق فإن أي قيمة أو سعر مذكور أو أي دخل من أي من اإلستثمارات املشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و/أو تتأثر بالتغييرات دون أي اشعار سابق واآلداء السابق ليس
بالضرورة مؤش ًرا لألداء املستقبليً .
وبناء على كل ما سبق بيانه فإن املستثمرين قد يحصلون على ناتج أقل من املبلغ املستثمر في األصل .إن هذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام فقط وال يأخذ في
الحسبان ظروف وأهداف ومستوى املخاطرة ألي مستثمر معين ،ولذلك فإن هذا التقرير ال يستهدف تقديم مشورة في مجال اإلستثمار وال يأخذ بعين اإلعتبار الوضع املالي الخاص و/أو األهداف اإلستثمارية
الخاصة و/أو اإلحتياجات الخاصة ملن يحصل على هذا التقرير ،ولذلك ينبغي علي املستثمر قبل اتخاذ أي قرار بخصوص اإلستثمار أن يحصل على املشورة املستقلة من ذوي الخبرة في املجاالت املالية
ً
ً
ً
ً
واالستثمارية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا ألن اإلستثمار في هذا النوع من األوراق املالية قد ال يكون مالئما لجميع األشخاص .ال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي ،كليا أو جزئيا ،وجميع
املعلومات واآلراء والتنبؤات وتوقعات األسعارالواردة فيه محمية بموجب أنظمة وقوانين حقوق امللكية الفكرية وحقوق الطبع والنشر في اململكة العربية السعودية.
جميع الحقوق محفوظة.
حصلت شركة فالكم على ترخيص من هيئة سوق املال السعودي رقم ( )37-06020بتاريخ  2006/05/27و بدأت بتقديم خدماتها للمستثمرين في السوق املالية السعودية بتاريخ  2007/02/19برقم
 1010226584الصادر بتاريخ  1427/12/04هجري.
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