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4مقدمة�

 بشكل عام -أداء سوق التأمين�
6بهاالمكتتبإجمالي أقساط التأمين –
7التأمين عمق–

8كثافة التأمين–

9النشاط موزعة حسب نوع المكتتب بها أقساط التأمين إجمالي–

11النشاط موزعة حسب نوع المكتتب بهاصافي أقساط التأمين –

13معدل االحتفاظ حسب نوع النشاط –

14النشاطإجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع –

15لهم موجودات المؤمن -العمومية  الميزانية–

16المساهمين موجودات -الميزانية العمومية–

17لهم المطلوبات وحقوق الملكية للمؤمن -الميزانية العمومية–

18المساهمين المطلوبات وحقوق - العموميةالميزانية–

19المكتسبةصافي المطالبات المتكبدة مقابل صافي األقساط –

20التأمين سوق ربحية–

 حسب نوع النشاط -أداء سوق التأمين �
22الصحي التأمين–

23واالدخار الحماية تأمين–

24المركبات على التأمين–

25الحريقضد /  على الممتلكات التأمين–

الفهرس  
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الفهرس  

26التأمين الهندسي –

27وغيره ضد الحوادث والمسئوليات التأمين–

28البحري التأمين–

29 على الطاقة التأمين–

30الطيران على التأمين–

مؤشرات السوق األخرى �
32النشاطالعموالت المدفوعة حسب نوع –

33الجنسيةتوزيع العاملين في قطاع التأمين حسب –

 34التأمينهيكل سوق –
35التأمين الملكية في شركات حقوق–

 جداول البيانات ملحق–
37النشاط حسب نوع المكتتب بهاإجمالي أقساط التأمين : 1الجدول –

38التأمينعمق وكثافة سوق : 3 و2 ينالجدول–

39 حسب نوع النشاط المكتتب بهاصافي أقساط التأمين : 4الجدول –

40معدل االحتفاظ حسب نوع النشاط : 5الجدول –

41النشاطإجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع : 6الجدول –

42النشاطالعموالت المدفوعة حسب نوع : 7الجدول –
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المقدمة  

حيث بلغ إجمالي أقساط ، مدعوماً بالتوسع في أنشطة التأمين اإللزامي مواصلة نموه القوي  منم2009عام السعودية في سوق التأمين في المملكة العربية تمكن�
في عام % 27.2بالمقارنة مع نمو نسبته % 33.8م، وبنمو نسبته في 2008 مليار ريال في عام 10.9 مليار ريال بالمقارنة مع 14.6التأمين المكتتب بها 

: م، حسب اآلتي2008
م 2009 مليار ريال في عام  7.3ليصل إلى % 51.8من سوق التأمين بنسبة % 50  نحوالذي يمثل للتأمين الصحي المكتتب بهاارتفع إجمالي األقساط –

. م2008 مليار ريال في عام 4.8بالمقارنة مع 
بالمقارنة م 2009عام  مليار ريال في 6.3 إلى ليصل% 14.4 بنسبةمن سوق التأمين % 43 نحومثل ي الذي للتأمين العام المكتتب بهاارتفع إجمالي األقساط –

.م2008 مليار ريال في عام  5.5مع 
م 2009عام  إلى مليار ريال فيليصل% 68.9 بنسبةمن سوق التأمين % 7 نحومثل  يالذي لتأمين الحماية واالدخار المكتتب بهاارتفع إجمالي األقساط –

.م2008 مليار ريال في عام 0.59بالمقارنة مع 

.و إعادة التأمين شركة من شركات التأمين34 من المجمعةيستند هذا التقرير على البيانات �
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 بشكل عام -أداء سوق التأمين بشكل عام -أداء سوق التأمين
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المكتتب بها   إجمالي أقساط التأمين       

دة التأمين االختيارية المقبولة من شركات التأمين السعودية األخرى     هو إجمالي األقساط المحتسبة، وقد يكون هناك حساب مضاعف ألقساط إعا  المكتتب بها إجمالي أقساط التأمين  ) 1(

 مليار 14.61 مليار ريال ليصل إلى 3.69 مبلغ وقدره إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بعرتفا�
في عام  م ، وتُقدر نسبة النمو2008 مليار ريال في عام 10.92م مقارنة مع 2009 عام في )1(ريال

.م2008في عام % 27.2مقابل % 33.8 نمو بم2009
، م2009 أكبر أنشطة التأمين في عام هاستطاع التأمين الصحي أن يحل محل التأمين العام باعتبار�

عام في% 44من  المكتتب بها التأمين الصحي في إجمالي أقساط التأمين ارتفعت حصةحيث 
في% 51 حصة التأمين العام في قطاع التأمين من انخفضتو. م2009في عام % 50م إلى 2008

. م2009عام في% 43م إلى 2008عام 
 حيث بلغت  التأمين حجماً،أنشطةمرتبته من حيث كونه أقل على  تأمين الحماية واالدخار حافظ نشاط�

% 2م وهذا يمثل ارتفاعاً مقداره 2009في عام % 7 المكتتب بهاإجمالي أقساط التأمين  في حصته
.م2008 بما كان عليه من عاممقارنة 

 مليار ريال 3.69 مليار ريال من الزيادة اإلجمالية التي بلغت 2.49بلغت حصة التأمين الصحي �
.المكتتب بهاأقساط التأمين  الذي شهده إجمالي االرتفاعمن % 67.4 وهذا يمثل ما نسبته

 المكتتب بهاإجمالي أقساط التأمين  
)  ريالمليون ،2005-2009(

نسبة النمو   

2008-2009

68.9 %

51.8 %

14.4 %

33.8 %

+30 %

2009 

14,610

6,315

2008

10,919

4,497

6,937

2006

5,191

8,583

2007 

594

5,520

2005

5,153

3,590

عام 

صحي  

الحماية واالدخار    

1,370

2,222

3,065

4,805

7,292

1,003

218

327

ريال مليون

تأمين الحماية 
واالدخار 

التأمين الصحي 

التأمين العام 

اإلجمالي 

193

2009 2008 2007 2006 2005

%
إجمالي 

مليون 
ريال 

%
إجمالي 

مليون 
ريال 

%
إجمالي 

مليون 
ريال 

%
إجمالي 

مليون 
ريال 

%
إجمالي 

مليون 
ريال 

7% 1,003 5% 594 4% 327 3% 218 4% 193

50% 7,292 44% 4,805 36% 3,065 32% 2,222 27% 1,370

43% 6,315 51% 5,520 60% 5,191 65% 4,497 70% 3,590

100% 14,610 100% 10,919 100% 8,583 100% 6,937 100% 5,153
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  التأمين عمق  

 على التوالي 2009 و 2008 و2007 و2006 و 2005مليار ريال خالل 1,384و  1,758 و1,414 و1,308 و1,183 السعوديبلغ إجمالي الناتج المحلي  ) 1(
 على التوالي  2009 و2008 و 2007 و 2006 و2005مليون ريال خالل  723 و 686 و642 و604 و554بلغ الناتج المحلي غير النفطي السعودي  ) 2(

�أنه نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بالتأمين عمق فيعر
.بها من إجمالي الناتج المحلي

مقابل % 1.06بلغ ليالتأمين عمق عارتف ،م2009 عام في�
ويرجع %. 69.9 نسبتها بزيادة ،م2008في عام % 0.62

هذا االرتفاع الكبير إلى الزيادة الكبيرة في حجم أعمال 
.ذلك العامالتأمين وانخفاض إجمالي الناتج المحلي في 

من إجمالي التأمين متوسط النمو السنوي لعمق بلغت نسبة�
 م وإلى عام2005 عام منخالل الفترة % 25الناتج المحلي 

.م2009

أنه نسبة إجمالي أقساط بيعرف عمق التأمين غير النفطي �
.التأمين المكتتب بها من الناتج المحلي غير النفطي

 عمق التأمين من الناتج المحلي غير عارتف ،م2009في عام �
م بزيادة 2008في عام % 1.59مقابل % 2.02بلغليالنفطي 
%. 26.8نسبتها 

من الناتج  النمو السنوي لعمق التأمين معدلبلغ متوسط�
م 2005خالل الفترة ما بين عام % 21المحلي غير النفطي 

.م2009و

)2(لناتج المحلي غير النفطي    ا  من عمق التأمين

)غير النفطي، نسبة مئوية من الناتج المحلي2005-2009(

)1(من إجمالي الناتج المحلي   التأمين عمق 

)  من إجمالي الناتج المحليمئوية نسبة، 2005-2009(

نسبة النمو   

2008-2009

45.3 %

114.5 %

69.9 %

92.7 %

نسبة النمو   

2008-2009

8.4%

60.1 %

26.8 %

43.9 %

إجمالي تأمين الحماية واالدخار     

إجمالي التأمين الصحي  

إجمالي التأمين العام  

إجمالي تأمين الحماية واالدخار     

إجمالي التأمين الصحي  

إجمالي التأمين العام  

0.27% 0.22%

+25 %

2009 

1.06%

0.46%

2008

0.62%
0.31%

2007

0.61%
0.37%

2006

0.53%

0.17%
%0.34

2005

0.44%

0.30%0.53%
0.07% 0.12%0.02% 0.02%0.02%0.03%

+21%

2008

%1.59

%0.70

%0.81

2007

%1.34

%0.48

%0.81

2006

%1.15

%0.37

%0.74
%0.03

2005

%0.93

%0.25
%0.65%1.01

2009

%0.87

%0.14

%2.02

%0.09 %0.05 %0.04
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 التأمين    كثافة

  التوالي على  2009 و2008 و 2007 و 2006 و2005 مليون نسمة في  25.4 و24.8 و 24.0 و23.7 و23.1 بلغ تعداد السكان في السعودية )1(

إجمالي أقساط التأمين   متوسطتعرف كثافة التأمين على أنها�
 440وارتفعت كثافة التأمين من . للفرد الواحدالمكتتب بها

 ريال للفرد في عام 576م إلى 2008عام ريال للفرد في
%.30.8م بزيادة نسبتها 2009

ارتفع مستوى انفاق الفرد على الخدمات التأمينية، بزيادة �
إلى م 2005عام منفي الفترة % 27 تسنوية متوسطة بلغ

. م2009 عام

 نسبة الكثافة لتأمين الحماية واالدخار م، بقيت2009في عام �
عند مستوى منخفض بوجه عام مقارنةً بالتأمين العام والتأمين 

. ريال للفرد40نسبة ال تلكالصحي حيث بلغت

)1( التأمينكثافة  

) للفردسعودي ريال، 2005-2009(
نسبة النمو   

2008-2009

11.9 %

65.2 %

30.8 %

48.4 %

+27 %

2009

576

40

249

2008

440

24

222

2007

358

14

216

2006

293

9

94

190

2005

223

8
59

155
287

194
128

إجمالي تأمين الحماية واالدخار     

إجمالي التأمين الصحي  

إجمالي التأمين العام  
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موزعة حسب نوع النشاط       المكتتب بها   إجمالي أقساط التأمين       

 بـ تُقدر التأمين على المركبات والتأمين الصحي نسبة حقق�
في عام  المكتتب بهامن  اجمالي أقساط التأمين % 71

. م2009

 على - اإللزامي وغير اإللزامي –حافظ التأمين الصحي �
من % 50 حيث بلغت حصته تأميني، نشاط أكبر مكانته

.م2009في عام  المكتتب بهاأقساط التأمين إجمالي 

 - اإللزامي وغير اإللزامي –احتل التأمين على المركبات �
المكتتب أقساط التأمين من إجمالي % 21المرتبة الثانية بنسبة 

.بها

 تأمين الحماية واالدخار والتأمين الصحي على مستوى حافظ�
، حيث اً التأمين نمونشاطات من حيث كونهما اسرع أدائهما

 معدل بلغو% 68.9بلغ معدل نمو تأمين الحماية واالدخار 
.%51.8نمو التأمين الصحي 

تأمين البحري بنسبة  للالمكتتب بهاأقساط التأمين انخفضت �
. م2009في عام % 15.3

2007 2006 2005

ريال   مليون 

النمو    2009 2008

مليون  
ريال 

مليون  إجمالي   %
ريال 

مليون  إجمالي   %
ريال 

مليون  إجمالي   %
ريال 

مليون  إجمالي   %
ريال 

%إجمالي   %

08-09

,1صحي   370 26%2,22232%3,06536%4,80544%7,292

,1المركبات     587 31%1,92028%2,44028%2,54223%3,055

الحماية   
والمدخرات    

1934%2183%3274%5945%1,003

905%7987%7429%76911%64413الممتلكات     

810%6826%4806%5448%2966الهندسي   

الحوادث والمسئوليات 
أخرى + 

4248%580 8%5777%5315%544

525%6206%5326%4316%3827البحري   

302%2082%3054%1272%1222الطاقة   

174%1391%1141%1262%1353الطيران    

50%

21%

7%

6%

6%

4%

4%

2%

1%

51.8 %

20.2 %

68.9 %

13.3 %

18.8 %

2.3 %

%-15.3

%45.0

25.7 %

% 33.8%14,610100%10,919100%8,583100%6,937100%5,153100اإلجمالي 
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)تابع( موزعة حسب نوع النشاط      المكتتب بها  إجمالي أقساط التأمين       

 موزعة حسب نوع النشاط المكتتب بهاإجمالي أقساط التأمين  
 )ريال مليون، 2005-2009(

+30 %

2009

193644
424

14,610

7,292

544
525302

2008

10,919

4,805

594

531
620208

2007

8,583

3,065

480
577

532305

2006

6,937

2,222

218
544

580
431127

2005

5,153

1,370

الحماية واالدخار 
المركبات 

صحي 

البحري 

الحريق / الممتلكات 
الهندسي 

الحوادث 
 غيرهووالمسئوليات 

الطيران 
الطاقة 

3,055

2,542

2,440

1,920
1,587

1,003
905

798

742

769

810

682

296

174

139

114

135 382
327
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موزعة حسب نوع النشاط       المكتتب بها  صافي أقساط التأمين      

 المبالغعلى أنه المكتتب بها صافي أقساط التأمين يعرف �
 لدى شركة التأمين بعد حسم األقساط المسندة إلى بهاالمحتفظ 

شركات إعادة التأمين المحلية والدولية من إجمالي أقساط 
. حسب نوع النشاطالمكتتب بهاالتأمين 

 مليون 7,321من المكتتب بها صافي أقساط التأمين ارتفع �
 مليون ريال في عام 10,073م إلى 2008عام ريال في
%.37.6م بزيادة قدرها 2009

م، حقق التأمين على المركبات والتأمين 2009في عام �
.المكتتب بهامن صافي أقساط التأمين % 84 ةنسبالصحي 

نشاط كبر من حيث كونه احافظ التأمين الصحي على مكانته �
من صافي أقساط التأمين % 55تأميني، حيث بلغت حصته 

في عام % 51م مقارنة مع 2009المكتتب بها في عام 
. م2008

صافي أقساط استمرت حصة التأمين على المركبات من �
 بالمرتبة الثانية، تواحتفظفي االنخفاض المكتتب بهاالتأمين 

حيث بلغت حصة التأمين على المركبات من صافي أقساط 
% 34مقارنة مع م 2009في عام% 29المكتتب بهاالتأمين 
.م2008في عام 

ريال   مليون 

صحي  

المركبات    

الحماية واالدخار     

الحوادث والمسئوليات 
أخرى + 

البحري   

الهندسي   

الممتلكات     

الطاقة   

الطيران    

اإلجمالي    

%

08-09
إجمالي   % مليون  

ريال 
إجمالي   % مليون  

ريال 
إجمالي   % مليون  

ريال 
إجمالي   % مليون  

ريال 

النمو    2008 2007 2006 2005

إجمالي   % مليون  
ريال 

2009

1, 107 35%1,84342%2,40343%3,75151%5,55755%48.1 %

1,48747%1,81442%2,29741%2,45934%2,94429%19.7 %

150 5%1534%2675%4686%9089%93.9 %

1836%2436%2194%2173%2442%12.4 %

1134%1243%1703%2013%1832%%-9.1

572%842%982%1222%1251%2.5 %

692%812%842%951%1051%10.2 %

00%00%20%10%50%463.9 %

40%40%40%60%10%%-80.2

3,169100%4,347100%5,544100%7,321100%10,073100%37.6 %
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)تابع( موزعة حسب نوع النشاط      المكتتب بها  صافي أقساط التأمين      

 نوع النشاط  ب موزعة حسالمكتتب بها صافي أقساط التأمين 
 )ريال مليون، 2005-2009(

10,073

5,557

244183

2008

7,321

3,751

201

2007

5,544

2,403

267219

2006

4,347

1,843

153

2005

+34 %

3,169

1,107

150

243

217

81

2009

183

2,459

2,297
1,814

1,487

2,944
468

908

170

122

125

69

المركبات 
صحي 

الحوادث 
 غيرهووالمسئوليات 

الطيران 
الطاقة 

الحماية واالدخار 

البحري 

الحريق / الممتلكات 
الهندسي 
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معدل االحتفاظ حسب نوع النشاط       

 شركة بها التي تحتفظ المكتتب بهامعدل االحتفاظ مقياساً ألقساط التأمين عد ي�
 المكتتب بها صافي أقساط التأمين ويمكن الحصول عليه من خالل قسمةالتأمين 

 .المكتتب بهاعلى إجمالي أقساط التأمين 

 ارتفاعاً طفيفاً من المملكةمعدل االحتفاظ اإلجمالي لشركات التأمين في شهد �
ويعود ذلك إلى . م2009عام  في%67.4م إلى 2008عام في% 67.0

ارتفاع معدل االحتفاظ للتأمين على المركبات والتأمين الصحي اللذان 
 وفي عام المكتتب بها،من إجمالي أقساط التأمين % 71يستحوذان على نسبة 

وللتأمين الصحي % 96 للتأمين على المركبات االحتفاظم بلغ معدل 2009
76 .%

باستثناء التأمين (معدل االحتفاظ ألنواع التأمين األخرى بلغ المتوسط المرجح ل�
في% 22م مقابل 2009 في عام %20.4) على المركبات والتأمين الصحي

. م2008عام 

:ةملحوظ�

معدل االحتفاظ البالغ تلتزم شركات التأمين المرخصة حديثاً بالحد األدنى ل-
)  من الالئحة التنفيذية40وفقاً للمادة % (30

االحتفاظ بالنسبة لتأمين الحماية واالدخار حيث يجب  تمعدالال تظهر -
لك االحتفاظ بعنصر االدخار الذي يتضمنه العقد في الشركة السعودية، ولذ

 االحتفاظ لهذا النوع من التأمين مباشرةً مع باقي معدلال يمكن مقارنة 
 .األنواع األخرى

12%

الهندسي 
15%

البحري 
35%

67.4% 20.4%

الطيران 

الطاقة 

الحريق / الممتلكات 

الحوادث والمسئوليات 
 غيرهو

طبي 
76%

المركبات 
96%

المتوسط المرجح متضمناً         
جميع أنواع أنشطة التأمين            

المتوسط المرجح باستثناء التأمين            
على المركبات والتأمين الصحي         

االحتفاظ حسب نوع النشاط  معدالت
) من إجمالي األقساطنسبة مئوية، 2007-2009(

2009

2008

2007

94%

78%

38%

32%

20%

11%

3%

1%

4%

0%

12%

18%

33%

41%

78%

97%

1%

2%

45%
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إجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع النشاط            

  المطالبات المدفوعة ارتفع إجمالي�
مليون 5,224 من %38.9بنسبة 

 7,255م إلى 2008عام ريال في
 .م2009عام مليون ريال في

 حصة التأمين الصحي بلغت�
من إجمالي المطالبات % 55.3

المدفوعة في حين بلغت حصة 
 %22.3التامين على المركبات 

.م2009في عام  

 نشاط التأمين على الطاقة حقق�
أعلى معدالت النمو في إجمالي 

 بارتفاع ،المطالبات المدفوعة
 27من % 2,049.4بلغت نسبته 

 ريال مليون 570مليون ريال إلى 
.  م2009في عام  

 في( 6يحتوى الجدول رقم �
 إجمالي بيانات على) الملحق

المطالبات حسب نوع النشاط من
. م2009عام م إلى2005عام 

إجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع النشاط    
 )ريال مليون، 2005-2009(

7,255

+30 %

4,010

169

20082009

315

300

2005

283

1,240

2,552

5,224

219

2006

170
4,061

963

3,040

2007

2,839
1,898

195

170

240

نسبة النمو    

2008-2009

اإلجمالي 

الطيران 

المركبات 

الحريق / الممتلكات 

الحوادث والمسئوليات 
غيرهو

الطاقة 

الهندسي 

صحي 

الحماية واالدخار 
البحري 

41.2 %

8.6 %

%2,049.4

44.8 %

20.6 %

14.5- %

30.4 %

6.9 %

54.3 %

882
1,011

1,218

1,492

1,621

570
456

%38.9
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 موجودات المؤمن لهم        -العمومية   الميزانية  

 2 شركات التأمين بمبلغ أحتفظت�
المؤمن  موجودات منمليار ريال 

في  يعادله ما وأ في صورة نقد لهم
. م2009عام 

أعلى حصة من  الذمم الصافيةتمثل �
موجودات المؤمن لهم حيث بلغت 

.  مليار ريال4.8قيمتها 

 مليار 3.8 إجمالي االستثمارات بلغ�
 .ريال

  التشغيليةموجوداتال قيمة بلغت�
.  مليار ريال16.2 لهم مؤمنلل

694,379 8,592 685,787 لمؤمن لهم  لالموجودات األخرى 

إجمالي التأمين   تامين الحماية واالدخار    التأمين العام والصحي     البند  

154,984 - 154,984 االستثمارات في الشركات التابعة والفرعية 

16,240,371 1,233,758 15,006,613 )1(المؤمن لهم إجمالي موجودات 

3,178 - 3,178 الموجودات غير الملموسة
386,367 2,710 383,657 الموجودات الملموسة
665,708 499,780 165,927 أخرى 

9,861 - 9,861 العقارات 
607,812 357,757 250,054 )عادية وممتازة(األسهم 
781,766 22,453 759,313 الديون واألوراق المالية والدخل الثابت 
11,204 11,204 - القروض 

1,541,488 6,256 1,535,232 الودائع والمؤسسات المالية 
3,772,822 897,450 2,875,372 االستثمارات 

371,206 527 370,679 مصروفات مدفوعة مسبقاً 
376,067 1,070 374,997 التأمينتكاليف مؤجلة لحيازة وثيقة 

3,862,557 37,494 3,825,063 حصة إعادة التأمين 
4,762,075 194,282 4,567,794   الصافية-الذمم  
2,011,720 91,632 1,920,088  يعادله النقد أو ما

المؤمن لهم موجودات 
 )ريال لفأ ،2009(
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موجودات المساهمين        -العمومية   الميزانية  

أحتفظت المساهمين في شركات �
 مليار ريال في 1.2التأمين بمبلغ 

صورة نقد أو ما يعادله في عام 
.م2009

تمثل االستثمارات أعلى حصة من �
المساهمين حيث بلغت موجودات 

.  مليار ريال5.4قيمتها 

المساهمين  قيمة موجودات بلغت�
.  مليار ريال8.2

 إجمالي موجودات شركات بلغ�
 . مليار ريال24.4التأمين 

5,415,779 االستثمارات 
2,328,319 الودائع والمؤسسات المالية 

- القروض 
1,829,952 الديون واألوراق المالية والدخل الثابت 

481,219 )  عادية وممتازة(األسهم 
3,133 العقارات 

191,029 االستثمار في الشركات التابعة والفرعية 
582,127 أخرى 

24,442,730 1,233,758 15,006,613 )2) + (1(إجمالي الموجودات 

267,431 المؤمن لهم  التوزيعات المستحقة من حساب 

32,827 الفائدة والدخل المتراكم 

488,470 لمساهمين  لالموجودات األخرى 

إجمالي التأمين   تامين الحماية واالدخار    التأمين العام والصحي     البند  

8,202,359 )2(المساهمين إجمالي موجودات 

581,632 الموجودات غير الملموسة
91,831 الموجودات الملموسة

70,854  الصافية-الذمم  
1,253,534  يعادله النقد أو ما

المساهمين موجودات 
 )ريال ألف ،2009(
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المطلوبات وحقوق الملكية للمؤمن لهم            -العمومية    الميزانية   

أحتفظت شركات ، م2009في عام �
 مليار ريال في 10التأمين بمبلغ 

صورة احتياطيات فنية تتكون من 
أقساط غير مكتسبة ومطالبات قائمة 
تحت التسوية ومطالبات وقعت ولم 

يبلغ عنها واحتياطيات مصاريف 
. التسوية

 الرياضيةبلغت قيمة االحتياطيات �
 . مليون ريال850

بلغت قيمة المطلوبات وحقوق �
.  مليار ريال16الملكية للمؤمن لهم 

المطلوبات وحقوق الملكية للمؤمن لهم    
 )ريال ألف ،2009(

إجمالي التأمين   تأمين الحماية واالدخار    التأمين العام والصحي     البند  

618,944 45,007 573,937 مدفوعات دائنة للمؤمن لهم 
1,738,736 22,196 1,716,541 أرصدة مدفوعات دائنة إلعادة التأمين 

10,089,517 83,533 10,005,984 االحتياطيات الفنية 

5,646,693 22,834 5,623,858 أقساط غير مكتسبة 

4,442,824 60,699 4,382,126 مطالبات قائمة تحت التسوية ومطالبات وقعت ولم يتم 
اإلبالغ عنها واحتياطيات مصاريف التسوية

850,187 850,187 - احتياطيات حسابية 

26,700 - 26,700 احتياطيات أخرى 

208,208 507 207,701 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة 

1,220,591 92,254 1,128,337 مصروفات متراكمة ودخل مؤجل 

- - - حصص األرباح المعلن عنها المستحقة للسداد 

66,659 - 66,659 التوزيعات المستحقة لحساب المساهمين
757,974 10,600 747,374 المطلوبات األخرى المؤمن لهم  

15,577,426 1,104,284 14,473,142 إجمالي المطلوبات للمؤمن لهم 

448,554 431,735 16,819 فائض متراكم  

16,025,980 1,536,019 14,489,962 )3(إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية للمؤمن لهم 
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 المطلوبات وحقوق المساهمين         -العمومية   الميزانية  

 907بلغت مطلوبات المساهمين �
مليون ريال، في حين بلغت حقوق 

في عام  ريال مليار 7.5الملكية 
. م2009

شكَّل رأس المال أعلى حصة من �
 بلغحقوق ملكية المساهمين حيث 

.  مليار ريال6.5

بلغ إجمالي المطلوبات وحقوق �
.   مليار ريال8.4 ملكيةال

بلغ إجمالي المطلوبات وحقوق �
 24.4الملكية لشركات التأمين 

. مليار ريال

7,510,091 إجمالي حقوق المساهمين  

158,347 األرباح المبقاة

24,442,730 1,536,019 14,489,962 ) 4) + (3(إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

614,  377 االحتياطيات القانونية 

327,655 المطلوبات األخرى للمساهمين  

205,949 حقوق المساهمين األخرى

إجمالي التأمين   تأمين الحماية واالدخار    التأمين العام والصحي     البند  

8,416,750 )4(إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين  

6,531,418 رأس المال

906,659 إجمالي مطلوبات المساهمين 

84,586 المصروفات المتراكمة والدخل المؤجل 

174,824 الزكاة 

319,595 المدفوعات للمساهمين 

المطلوبات وحقوق الملكية للمساهمين     
 )ريال ألف ،2009(
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صافي المطالبات المتكبدة مقابل صافي األقساط المكتسبة             

صافي المطالبات مقابل صافي األقساط المكتسبة   
)ريال مليون، 2005-2009(

معدل الخسائر  
إجمالي (% 

)األقساط المكتسبة

صافي  هو صافي األقساط المكتسبة�
األقساط المكتتب بها ناقصاً التغير في 

. احتياطي األقساط غير المكتسبة

بلغ صافي األقساط المكتسبة في سوق �
 مليون ريال في عام 8,590التأمين 
 مليون ريال 6,187م مقابل 2009
%.39 نستهام بزيادة 2008في عام

صافي المطالبات المتكبدة هو عبارة �
عن صافي المطالبات المدفوعة 

والمطالبات تحت التسوية والمطالبات 
 وشهد .عنها يبلغالتي وقعت ولم 

صافي المطالبات المتكبدة ارتفاعاً 
م ليبلغ 2009في عام % 40 تهنسب

.  مليون ريال5,809

 ،معدل الخسائر ، شهد2009في عام �
 صافي المطالبات الناتج من قسمة

  صافي األقساط علىالمتكبدة 
 بلغ ليطفيفا ارتفاعاً ،المكتسبة

67.6.%2009 2008 2007 2006 2005

+40 %

+39 %

صافي المطالبات 
المتكبدة

صافي األقساط 
المكتسبة 

67.6% 67.1% 63.9% 60.8% 67.7%

8,590

6,187

4,906

3,855

2,889

5,809

4,149

3,137

2,344
1,957
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 التأمين    سوق   ربحية

صافي الدخل االستثماري  صافي األرباح   صافي الدخل الناتج 
عن االكتتاب 

+70 %+52 %

2009
2008

القدرة الربحية لسوق التأمين     
 )ريال مليون، 2008-2009(

العائد على حقوق الملكية لسوق التأمين   / العائد على الموجودات
)حقوق الملكية/ من إجمالي األصول % ،2009(

صافي الدخل الناتج عن االكتتاب في قطاع حسابيتم �
التأمين عن طريق خصم جميع المصروفات المتعلقة 

.صافي األقساط المكتسبةبالتأمين من

سوق التأمين عن طريق إضافة لصافي األرباح يتم حساب�
واإليرادات الدخل الناتج عن االكتتاب والدخل االستثماري 

.)1(خرىالمصروفات األ ناقصاًاألخرى 

الدخل الناتج عن االكتتاب في صافيم، بلغ 2009في عام �
% 70 مليون ريال، بزيادة قدرها 1,117قطاع التأمين 
. م2008مقارنة بعام 

 مليون ريال في عام 65الدخل االستثماري صافيبلغ �
 مليون ريال في عام 93م بعد تسجيل خسائر بلغت 2009
. م2008

من % 52 تهصافي األرباح لسوق التأمين ارتفاعاً نسب شهد�
 مليون ريال 1,059م إلى 2008 مليون ريال في عام 694

.م2009في عام 

 إجمالي إلىصافي األرباح  نسبةهو العائد على الموجودات �
 %4.3 نسبة العائد على الموجودات بلغتو. الموجودات

.م2009في عام 

هو نسبة صافي األرباح إلى العائد على حقوق الملكية �
وبلغت نسبة العائد على حقوق . إجمالي حقوق الملكية

.م2009في عام % 14.1الملكية في سوق التأمين 

-93

694 658

1,059

65

1,117

العائد على حقوق الملكية  العائد على الموجودات 

14.1 %

4.3 %

169 %

 مليون ريال  155.9مصروفات األخرى ال بلغتو مليون ريال 32.9األخرى  اإليراداتت بلغ) 1(
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 الصحي     التأمين 

60.8%

55%

55.2%

49.9%

النسبة من % 
اإلجمالية  

 الصحي التأمين 
 )ريال مليون ،2009(

 وغير اإللزاميبنوعيه  حصة التأمين الصحي بلغت�
من إجمالي أقساط التأمين % 49.9اإللزامي 

م وبلغت قيمة األقساط 2009المكتتب بها في عام 
.  مليون ريال7,292المكتتب بها للتأمين الصحي  

من صافي % 55.2بلغت حصة التأمين الصحي �
 شركات احتفظتو ،المكتتب بهاأقساط التأمين 
 مليون ريال من إجمالي أقساط 5,557التأمين بمبلغ 

 بمعدل احتفاظ بلغ المكتتب بها،التأمين الصحي 
76.2.%

 4,725المكتسبةبلغ صافي أقساط التأمين الصحي �
 . ريالمليون

 بلغو% 74.8بلغ معدل الخسارة للتأمين الصحي �
.  مليون ريال3,534صافي المطالبات المتكبدة 

صافي المطالبات المتكبدة 
صافي األقساط المكتسبة 

 المكتتب بهاصافي األقساط 
المكتتب بهاإجمالي األقساط 

التأمين الصحي 

 االحتفاظ معدل

76.2%

  الخسارةمعدل

74.8%

7,292

5,557

4,725

3,534
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 الحماية واالدخار     تأمين

2.8%

7.3%

9.0%

6.9%

 الحماية واالدخار   تأمين
 )ريال مليون ،2009(

من % 6.9 حصة تأمين الحماية واالدخار بلغت�
م 2009في عام  المكتتب بهاإجمالي أقساط التأمين 

وبلغت قيمة األقساط المكتتب بها لتأمين الحماية 
.  مليون ريال1,003واالدخار 

من % 9.0بلغت حصة تأمين الحماية واالدخار �
 احتفظتو ،المكتتب بهاصافي أقساط التأمين 
 مليون ريال من صافي 908شركات التأمين بمبلغ 

 بمعدل احتفاظ بلغ المكتتب بها،أقساط التأمين 
90.5 .%

بلغ صافي األقساط المكتسبة لتأمين الحماية �
من % 7.3 نسبةبو مليون ريال 624واالدخار 

 .صافي األقساط المكتسبة

بلغ معدل الخسارة لتأمين الحماية واالدخار �
 160 صافي المطالبات المتكبدة بلغو ،25.7%

. مليون ريال

تأمين الحماية واالدخار 

 االحتفاظ معدل

90.5%

  الخسارةمعدل

25.7%

1,003
908

624

160 

صافي المطالبات المتكبدة 
صافي األقساط المكتسبة 

المكتتب بهاصافي األقساط 
المكتتب بهاإجمالي األقساط 

النسبة من % 
اإلجمالية  
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 على المركبات   التأمين 

من % 20.9 حصة التأمين على المركبات بلغت�
م 2009في عام  المكتتب بهاإجمالي أقساط التأمين 

بلغت قيمة األقساط المكتتب بها للتأمين على و
. مليون ريال3,055المركبات 

من % 29.2بلغت حصة التأمين على المركبات �
 احتفظتو ،المكتتب بهاصافي أقساط التأمين 
 مليون ريال من 2,944شركات التأمين بمبلغ 
 بمعدل احتفاظ المكتتب بها،صافي أقساط التأمين 

%.96.4بلغ 

بلغ صافي األقساط المكتسبة للتأمين على المركبات �
من صافي % 30.9 نسبةبو مليون ريال 2,652

. األقساط المكتسبة

بلغ معدل الخسارة للتـأمين على المركبات �
 1,850 صافي المطالبات المتكبدة بلغو% 69.8

. مليون ريال

التأمين على المركبات 

 على المركبات   التأمين 
 )ريال مليون ،2009(

 االحتفاظ معدل

96.4%

  الخسارةمعدل

69.8%

3,0552,944
2,652

1,850

31.9%

30.9%

29.2%

20.9%

صافي المطالبات المتكبدة 
صافي األقساط المكتسبة 

 المكتتب بهاصافي األقساط 
المكتتب بهاإجمالي األقساط 

النسبة من % 
اإلجمالية  
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ضد الحريق   /  على الممتلكات  التأمين 

1.4%

1.2%

1.0%

6.2%

ضد الحريق   /  على الممتلكات  التأمين 
 )ريال مليون ،2009(

ضد الحريق /  حصة التأمين على الممتلكات  بلغت�
في  المكتتب بهامن إجمالي أقساط التأمين % 6.2
بلغت قيمة األقساط المكتتب بها وم 2009عام 

 مليون 905ضد الحريق / للتأمين على الممتلكات 
.ريال

ضد الحريق / بلغت حصة التأمين على الممتلكات  �
، المكتتب بهامن صافي أقساط التأمين % 1.0

 مليون ريال 105 شركات التأمين بمبلغ احتفظتو
 بمعدل والمكتتب بها من صافي أقساط التأمين 

%.11.6احتفاظ بلغ 

بلغ صافي األقساط المكتسبة للتأمين على الممتلكات �
من % 1.2 نسبةبو مليون ريال 103ضد الحريق / 

 .صافي األقساط المكتسبة

ضد / بلغ معدل الخسارة للتأمين على الممتلكات �
 صافي المطالبات المتكبدة بلغو% 78.5الحريق 

. مليون ريال81

ضد الحريق / التأمين على الممتلكات

 االحتفاظ معدل

11.6%

  الخسارةمعدل

78.5%

905

صافي المطالبات المتكبدة 10510381
صافي األقساط المكتسبة 

 المكتتب بهاصافي األقساط 
 المكتتب بهاإجمالي األقساط 

النسبة من % 
اإلجمالية  
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 الهندسي    التأمين 

0.7%

1.2%

1.2%

5.5%

 الهندسي التأمين 
 )ريال مليون ،2009(

من إجمالي % 5.5 حصة التأمين الهندسي بلغت�
بلغت وم، 2009في عام  المكتتب بهاأقساط التأمين 

 810قيمة األقساط المكتتب بها للتأمين الهندسي 
.مليون ريال

من صافي % 1.2بلغت حصة التأمين الهندسي �
 شركات احتفظتو ،المكتتب بهاأقساط التأمين 
 مليون ريال من صافي أقساط 125التأمين بمبلغ 

%.15.5 احتفاظ بلغ بمعدل والمكتتب بهاالتأمين 

 105بلغ صافي أقساط التأمين الهندسي المكتسبة �
من صافي أقساط % 1.2 نسبةبومليون ريال 

. التأمين المكتسبة

 في ،%41.2بلغ معدل الخسارة للتأمين الهندسي �
 .ريال مليون 43حين بلغ صافي المطالبات المتكبدة 

التأمين الهندسي 

 االحتفاظ معدل

15.5%

  الخسارةمعدل

41.2%

810

125105
صافي المطالبات المتكبدة 43

صافي األقساط المكتسبة 
 المكتتب بهاصافي األقساط 
 المكتتب بهاإجمالي األقساط 

النسبة من % 
اإلجمالية  
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 ضد الحوادث والمسئوليات وغيره         التأمين 

التأمين ضد الحوادث والمسئوليات وغيره 

0.6%

2.4%

2.4%

3.7%

 االحتفاظ معدل

44.9%

  الخسارةمعدل

17.7%

 ضد الحوادث والمسئوليات وغيره التأمين 
 )ريال مليون ،2009(

: يتضمن التأمين ضد الحوادث والمسئوليات األنشطة التالية�
الحوادث الشخصية وإصابات العمل ومسئولية رب العمل 

والمسئولية تجاه الغير والمسئولية العامة والمسئولية الناتجة عن 
المنتجات والمسئولية الطبية والمسئولية المهنية والتأمين من 

السرقة والسطو والتأمين على األموال التي في الخزينة وأثناء 
 ضمن قعي خرآ تأمينالنقل والتأمين من خيانة األمانة وأي 

.نطاق التأمين من المسئوليات

.جميع فروع التأمين العام األخرى“ غيره ”بـيقصد �
% 3.7 حصة التأمين ضد الحوادث والمسئوليات وغيره بلغت�

بلغت وم، 2009في عام  المكتتب بهامن إجمالي أقساط التأمين 
قيمة األقساط المكتتب بها للتأمين ضد الحوادث والمسئوليات 

. مليون ريال544وغيره 
% 2.4بلغت حصة التأمين ضد الحوادث والمسئوليات وغيره �

 شركات احتفظتو المكتتب بها من صافي أقساط التأمين 
 مليون ريال من صافي أقساط التأمين 244التأمين بمبلغ 
%.44.9 بمعدل احتفاظ بلغ المكتتب بها،

بلغ صافي األقساط التأمينية المكتسبة للتأمين ضد الحوادث �
من % 2.4 نسبةبو مليون ريال 208والمسئوليات وغيره 

 .صافي أقساط التأمين المكتسبة
بلغ معدل الخسارة للتأمين ضد الحوادث والمسئوليات وغيره �

 مليون 37 في حين بلغ صافي المطالبات المتكبدة ،17.7%
. ريال

544

244
208

صافي المطالبات المتكبدة 37
صافي األقساط المكتسبة 

المكتتب بهاصافي األقساط 
 المكتتب بهاإجمالي األقساط 

النسبة من % 
اإلجمالية  
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 البحري    التأمين 

1.8%

2.0%

1.8%

3.6%

 البحري   التأمين 
 )ريال مليون ،2009(

 .يشمل التأمين البحري تأمين البضائع والسفن�

من إجمالي % 3.6 حصة التأمين البحري بلغت�
بلغت وم 2009في عام  المكتتب بهاأقساط التأمين 

 525قيمة األقساط المكتتب بها للتأمين البحري 
.مليون ريال

من صافي % 1.8بلغت حصة التأمين البحري �
 شركات احتفظتو المكتتب بهاأقساط التأمين 
 مليون ريال من صافي أقساط 183التأمين بمبلغ 

%.34.9 بمعدل احتفاظ بلغ المكتتب بها،التأمين 

 169بلغ صافي أقساط التأمين البحري المكتسبة �
من صافي أقساط % 2.0 نسبةبومليون ريال 

. التأمين المكتسبة

في % 61.1بلغ معدل الخسارة للتأمين البحري �
 مليون 103حين بلغ صافي المطالبات المتكبدة 

.ريال

 االحتفاظ معدل

34.9%

  الخسارةمعدل

61.1%

التأمين البحري 

525

183169

103

صافي المطالبات المتكبدة 
صافي األقساط المكتسبة 

 المكتتب بهاصافي األقساط 
 المكتتب بهاإجمالي األقساط 

النسبة من % 
اإلجمالية  
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 على الطاقة    التأمين 

0.0 %

0.02%

0.1%

2.1%

 على الطاقة   التأمين 
 )ريال مليون ،2009(

من إجمالي % 2.1 حصة التأمين على الطاقة بلغت�
بلغت  وم2009في عام  المكتتب بهاأقساط التأمين 

قيمة األقساط المكتتب بها للتأمين على الطاقة 
. مليون ريال301.7

من صافي % 0.1بلغت حصة التأمين على الطاقة �
 شركات التأمين احتفظتو المكتتب بهاأقساط التأمين 

 مليون ريال من صافي أقساط التأمين 5.2بمبلغ 
%.1.7 بمعدل احتفاظ بلغ المكتتب بها،

بلغ صافي أقساط التأمين المكتسبة للتأمين على  �
من صافي % 0.02 نسبةبو مليون ريال 2الطاقة 

 .أقساط التأمين المكتسبة

%  20.9- الطاقةبلغ معدل الخسارة للتأمين على �
 -0.43في حين بلغ صافي المطالبات المتكبدة 

سبب ذلك إلى تعديل إحدى  ويعود. مليون ريال
المطالبات المبالغ في تقدير قيمتها من الفترة السابقة  

وإدراجها في دفاتر إحدى شركات التأمين، وباستثناء 
هذه المطالبة فإن صافي المطالبات المتكبدة لنشاط 

. مليون ريال0.93التأمين على الطاقة بلغ 
التأمين على الطاقة 

االحتفاظ  معدل

1.7%

 الخسارة معدل

-20.9%

301.7

5.22.0

0.4-

صافي المطالبات المتكبدة 
صافي األقساط المكتسبة 

المكتتب بهاصافي األقساط 
المكتتب بهاإجمالي األقساط 

النسبة من % 
اإلجمالية  
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 على الطيران    التأمين 

0.0%

0.0%

0.0%

1.2%

 على الطيران   التأمين 
 )ريال مليون ،2009(

من % 1.2 حصة التأمين على الطيران بلغت�
م 2009في عام  المكتتب بهاإجمالي أقساط التأمين 

بلغت قيمة األقساط المكتتب بها للتأمين على و
. مليون ريال174الطيران 

 مليون ريال 1.1واحتفظت شركات التأمين بمبلغ �
الطيران المكتتب بها،  من صافي أقساط تأمين

%.0.6بمعدل احتفاظ بلغ 

بلغ صافي أقساط التأمين المكتسبة للتأمين على  �
. مليون ريال1.6الطيران 

% 14.7على الطيران بلغ معدل الخسارة للتأمين�
 مليون 0.2في حين بلغ صافي المطالبات المتكبدة 

.ريال

التأمين على الطيران 

%14.7

 االحتفاظ معدل  الخسارةمعدل

0.6%

174.1

1.11.60.2
صافي المطالبات المتكبدة 
صافي األقساط المكتسبة 

المكتتب بهاصافي األقساط 
المكتتب بهاإجمالي األقساط 

النسبة من % 
اإلجمالية  



31

مؤشرات السوق األخرى مؤشرات السوق األخرى 



32 – إدارة مراقبة التأمين -مؤسسة النقد العربي السعودي  ) 2009(تقرير سوق التأمين السعودي 

العموالت المدفوعة حسب نوع النشاط          

79%

العموالت المدفوعة حسب نوع النشاط  
) ، حسب نوع النشاط2005-2009(

بلغ إجمالي العموالت التي �
 850دفعتها شركات التأمين 

م 2009مليون ريال في عام 
 مليون ريال في770مقابل 
 نسبتهام بزيادة 2008عام 

10.4.%

المتعلقة استحوذت العموالت�
على نسبة بالتأمين العام

من إجمالي العموالت % 57.5
. م2009عام المدفوعة في

بلغت عموالت التأمين الصحي  �
من إجمالي العموالت % 37.7

. 2009عام المدفوعة في

شهدت العموالت المدفوعة �
لتأمين الحماية واالدخار زيادة 

م 2009في عام % 26نسبتها 
من % 4.7وهذا يعادل نسبة 

. إجمالي العموالت المدفوعة
239

2008

340

321

850

2009 

+24 %
770

32 2

2007

576

130

9

2006

439

77

31

39

2005

358

58

25 35
36 16

نسبة النمو   

2008-2009

81.7- %

26.0 %

8.3 %

10.4 %

3.9 %

23.1- %

16.5- %

11.5 %

1.2 %

34.3 %

اإلجمالي 

الصحي 
المركبات 
الحريق / الممتلكات 
الهندسي 

الحوادث والمسئوليات
 وغيره

البحري
الحماية واالدخار 

الطيران 
الطاقة 

37.7 %

33.5 %

7.8 %

5.6 %

5.2 %

5.0 %

4.7 %

0.3 %

0.1 %

النسبة    من % 

 اإلجمالية   

100%

128
185

230

282

285
63

60

66

43

44

48

49

53

44

55

54

42

42

55

47

8
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توزيع العامين في قطاع التأمين حسب الجنسية            

 موظفاً 5,800 المملكة بلغ اجمالي عدد الموظفين العاملين في شركات التأمين في �
. م2008عام  موظفاً في5,447م مقابل 2009عام في

من إجمالي % 47.5 السعوديين العاملين في شركات التأمين المواطنينبلغت نسبة �
. 2008مقارنة بعام% 2.7القوة العاملة، بزيادة قدرها 

 البالغة السعودةيطلب من شركات التأمين المرخصة حديثاً أن تلتزم بنسبة : ملحوظة�
).  من الالئحة التنفيذية79وفقاً للمادة (وذلك خالل العام األول من التشغيل % 30

 السعودةعدد الموظفين مقابل نسبة 
)2009(

عدد الموظفين 
600

550

500

50

450

400

350
200

150

100

0

 السعودةنسبة 
70% 60% 50% 40% 30% 20 %100% 10% 0%

الجنسية 
عدد الموظفين في 
إجمالي الموظفين  المناصب اإلدارية   عدد الموظفين في 

المناصب غير اإلدارية  

2008 20092008200920082009

العرب  

غير العرب  

السعوديون 

 السعودةنسبة 

اإلجمالي 

1,1521,2213013611,4531,582

1,3201,0832343821,5541,465

2,1762,4882642652,4402,753

46.8 %51.9 %33.0 %26.3 %44.8 %47.5 %

4,6484,7927991,0085,4475,800
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هيكل سوق التأمين      

 شركات 8م حققت 2009في عام �
من إجمالي أقساط % 67.6تأمين 

 في سوق التأمين المكتتب بهاالتأمين 
 .م2008في عام % 63.1مقابل 

 بقية الشركات التي يبلغ حققتكما �
من % 32.4 ةنسب 26عددها 

. المكتتب بهاإجمالي أقساط التأمين 

إجمالي األقساط موزعة حسب الشركة   
 )ريال مليون، 2007-2009(

2009 2008 2007

2.7%

3.2%

  26الشركات
المتبقية

الحصة السوقية  

67.6%

22.3%

11.8%

6.3%

5.5%

4.4%

3.9%

3.7%

3.7%

38.3%

21.5%

12.9%

8.6%

5.9%

3.9%

3.7%

3.4%

36.9%32.4%

2.6%

3.4%

3.4%

6.0%

9.2%

12.7%

27.6%

2007 20082009

8الشركة 

7الشركة 

6الشركة 

5الشركة 

4الشركة 

3الشركة 

2الشركة 

1الشركة 

3,289

315

322

336

380

473

544

1,014

1,911

4,034

350

370

405

424

641

941

1,406

2,349

4,736

381

389

490

500

881

1,347

1,849

4,035

0500100015002000250030003500400045005000
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حقوق الملكية في شركات التأمين        

 مليون ريال 100 عدد الشركات التي تزيد حقوق الملكية فيها عن بلغ�
م مقارنة بتسع شركات فقط في عام 2009في عام  شركة 20

.م2008

تُعد شركة التعاونية للتأمين أكبر شركات التأمين من حيث حقوق �
عام  مليار ريال في1.2 مليار ريال مقابل 1.4 ةغالبالالملكية 
. م2008

نص نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في مادته : ملحوظة�
 100الرابعة على أن ال يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين عن 

مليون ريال، كما ال يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين أو 
شركة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه اعمال إعادة التأمين عن 

. مليون ريال200

حقوق الملكية في شركات التأمين مقارنةً بصافي أقساط التأمين    
)  بالمليون ريال،2009(

500

300

100

200

400

501001502503504009501,0001,450 0200

1,400

1,500 

2,500 

0

صافي أقساط التأمين 

حقوق الملكية

600

عدد الشركات  )2009(حقوق ملكية حملة األسهم 

6 مليون ريال 50حتى 
8 مليون ريال 100 إلى 51من 
3 مليون ريال 150 إلى 101من 
7 مليون ريال 200 إلى 151من 
7 مليون ريال 500 إلى 201من 

3 مليون ريال 501أكثر من 
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 –  2005( حسب نوع النشاط     المكتتب بها  إجمالي أقساط التأمين       :  1جدول  
2009 (

اإلجمالي

إجمالي تأمين الحماية واالدخار 

إجمالي التأمين الصحي

إجمالي التأمين العام 

هندسيالالتأمين 

التأمين على الطاقة

الطيرانالتأمين على 

بحريالالتأمين 

التأمين على الممتلكات وضد الحريق

التأمين على المركبات

التأمين ضد الحوادث والمسئوليات وغيره

نوع النشاط

)2009 - 2005(ط   حسب نوع النشاالمكتتب بهاإجمالي أقساط التأمين  : 1جدول 

100.0% 10,918.9 100.0% 8,582.7 100.0% 6,937.3 100.0% 5,153.4

5.4% 593.7 3.8% 327.0 3.1% 217.9 3.7% 193.2

44.0% 4,805.2 35.7% 3,065.0 32.0% 2,222.2 26.6% 1,370.3

50.6% 5,520.1 60.5% 5,190.7 64.8% 4,496.9 69.7% 3,589.9

6.2% 682.1 5.6% 479.7 7.8% 543.7 5.8% 296.4

1.9% 208.2 3.6% 305.3 1.8% 126.7 2.4% 121.6

1.3% 138.5 1.3% 114.5 1.8% 126.1 2.6% 135.1

5.7% 619.6 6.2% 531.6 6.2% 431.4 7.4% 382.0

7.3% 798.4 8.6% 742.2 11.1% 769.2 12.5% 643.5

23.3% 2,542.1 28.4% 2,440.2 27.7% 1,920.2 30.8% 1,587.3

4.9% 531.3 6.7% 577.3 8.4% 579.6 8.2% 424.0

% ريالليون م % ريالليون م % ريالليون م % ريالليون م

2008 2007 2006 2005

33.8%

68.9%

51.8%

14.4%

18.8%

45.0%

25.7%

)15.3(%

13.3%

20.2%

2.3%

نسبة التغير 
08-09

100.0% 14,610.1

43.2% 6,315.3

5.5% 810.3

2.1% 301.7

1.2% 174.1

3.6% 525.0

6.2% 904.9

20.9% 3,055.4

3.7% 543.7

% ريالليون م

2009

6.9% 1,002.8

49.9% 7,292.0
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)2009 –  2005( وكثافة سوق التأمين       عمق :   3 و  2جدول  

)2009 - 2005 (كثافة سوق التأمين: 3جدول 

(2009 - 2005)  سوق التأمين من إجمالي الناتج المحليعمق: 2 جدول  

45.3% إجمالي التأمين العام

92.7% إجمالي التأمين الصحي

114.5% إجمالي تأمين الحماية واالدخار

69.9 % اإلجمالي

نسبة التغير
08-09

نوع النشاط
2009 2008 2007 2006 2005

% % % % %

0.46% 0.31% 0.37% 0.34% 0.30%

0.53% 0.27% 0.22% 0.17% 0.12%

0.07% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02%

1.06 % 0.62 % 0.61 % 0.53 % 0.44 %

30.8 %

65.2%

48.4%

11.9%

نسبة التغير
08-09

2009 2008 2007 2006 2005

ريال ريال ريال ريال ريال

248.9 222.5 216.5 189.9 155.3

287.4 193.7 127.8 93.8 59.3

39.5 23.9 13.6 9.2 8.4

575.8 440.1 357.9 292.9 223.0 اإلجمالي

إجمالي تأمين الحماية واالدخار

إجمالي التأمين الصحي

إجمالي التأمين العام

نوع النشاط
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) 2009 –  2005( حسب نوع النشاط     المكتتب بها  صافي أقساط التأمين        : 4جدول  

اإلجمالي

إجمالي تأمين الحماية واالدخار 

إجمالي التأمين الصحي

إجمالي التأمين العام 

هندسيالالتأمين 

التأمين على الطاقة

الطيرانالتأمين على 

بحريالالتأمين 

التأمين على الممتلكات وضد الحريق

التأمين على المركبات

التأمين ضد الحوادث والمسئوليات وغيرها

نوع النشاط

) 2009 - 2005(صافي أقساط التأمين حسب نوع النشاط  : 4جدول 

37.6%

93.9%

48.1%

16.3%

2.5%

463.9%

)80.2(%

)9.1(%

10.2%

19.7%

12.4%

نسبة 
 التغير

08-09

100% 7,320.6 100.0% 5,543.8 4,346.9 100.0% 3,168.8

6.4% 468.2 4.8% 266.8 153.2 4.7% 149.7

51.2% 3,750.9 43.3% 2,403.1 1,842.5 34.9% 1,106.6

42.4% 3,101.6 51.8% 2,873.9 2,351.2 60.4% 1,912.5

1.7% 122.2 1.8% 97.6 84.2 1.8% 56.8

%0.0 0.9 %0.0 2.4 صفر %0.0 0.1

0.1% 5.5 0.1% 3.6 4.3 0.1% 4.0

2.8% 201.5 3,1% 169.8 124.4 3.6% 112.7

1.3% 95.4 1.5% 84.1 80.8 2.2% 69.2

33.6% 2,458.7 41.4% 2,297.3 1,814.1 46.9% 1,486.9

3.0% 217.3 4.0% 219.2 243.4 5.8% 182.7

% مليون ريال % مليون ريال % مليون ريال % ريال مليون

2008 2007 2006 2005

100.0%

3.5%

42.4%

54.1%

1.9%

%صفر

0.1%

2.9%

1.9%

41.7%

5.6%

100.0% 10,073.2

%9.0 908

55.2% 5,556.9

35.8% 3,608.4

1.2% 125.3

0.1% 5.2

%0.0 1.1

1.8% 183.2

1.0% 105.1

29.2% 2,944.1

2.4% 244.3

% مليون ريال

2009
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)2009 –  2005( معدل االحتفاظ حسب نوع النشاط      :  5جدول  

االحتفاظ لتأمين الحماية  تة معدالبالجزء الخاص باالدخار في الشركة السعودية، وبالتالي ال يمكن مقارناالحتفاظ لتأمين الحماية واالدخار في هذا الجدول حيث يجب االحتفاظ  تال تظهر معدال
. التأمين األخرى واالدخار مع عقود

0.4% 67.0% 64.6% 62.4% 60.9% اإلجمالي

)2.4%( 78.1% 78.4% 82.9% 80.8% إجمالي التأمين الصحي

1.6% 56.2% 55.4% 52.3% 53.3% إجمالي التأمين العام 

)13.7(% 17.9% 20.3% 15.5% 19.2% هندسيالالتأمين 

289.0% 0.4% 0.8% %0.0 0.1% التأمين على الطاقة

)84.2(% 4.0% 3.1% 3.4% 2.9% الطيرانالتأمين على 

7.3% 32.5% 31.9% 28.8% 29.5% بحريالالتأمين 

)2.7(% 11.9% 11.3% 10.5% 10.8% التأمين على الممتلكات وضد الحريق

)0.4(% 96.7% 94.1% 94.5% 93.7% التأمين على المركبات

9.9% 40.9% 38.0% 42.0% 43.1% التأمين ضد الحوادث والمسئوليات وغيره

% % % %

نسبة التغير 
08-09

2008 2007 2006 2005
نوع النشاط

)2009 - 2005(معدل االحتفاظ حسب نوع النشاط : 5جدول 

57.1%

15.5%

1.7%

0.6%

34.9%

11.6%

96.4%

44.9%

67.3%

76.2%

%

2009
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)2009 –  2005(إجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع النشاط           :  6جدول  

اإلجمالي

إجمالي تأمين الحماية واالدخار 

إجمالي التأمين الصحي

)2009 - 2005(إجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع النشاط  : 6جدول 

38.9%

20.6%

41.2% 55% 4,010.0 54% 2,839.2 47% 1,897.9 41% 1,240.4 38% 963.0

2% 169.2 3% 140.3 1% 38.0 1% 34.9 2% 44.9

100% 7,255.4 100% 5,223.6 100% 4,061.2 100% 3,040.2 100% 2,551.6

نوع النشاط
نسبة التغير 

08-09

2007 2006 20052009

% مليون ريال % مليون ريال % مليون ريال % مليون ريال % مليون ريال

إجمالي التأمين العام 

هندسيالالتأمين 

التأمين على الطاقة

الطيرانالتأمين على 

بحريالالتأمين 

التأمين على الممتلكات وضد الحريق

التأمين على المركبات

التأمين ضد الحوادث والمسئوليات وغيره

37.1%

30.4%

2,049.4%

54.3%

( )14.5%

44.8%

8.6%

6.9% 1% 98.4 2% 92.0 4% 170.2 6% 169.8 4% 111.7

22% 1,621.4 29% 1,492.4 30% 1,217.9 33% 1,010.5 35% 882.0

6% 456.1 6% 314.9 7% 283.0 10% 299.9 9% 217.7

2% 166.7 4% 195.1 4% 165.9 5% 154.9 9% 240.2

%0.0 17.8 %0.0 11.5 2% 62.8 1% 18.5 1% 12.8

8% 570.1 1% 26.5 %0.0 6.2 %0.0 9.0 %0.0 1.2

2% 145.6 2% 111.7 5% 219.2 3% 102.2 3% 78.1

42% 3,076.2 43% 2,244.1 52% 2,125.3 58% 1,764.9 60% 1,543.7

2008
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) 2009 –  2005(العموالت المدفوعة حسب نوع النشاط          :  7جدول  

اإلجمالي

إجمالي تأمين الحماية واالدخار 

إجمالي التأمين الصحي

إجمالي التأمين العام 

هندسيالالتأمين 

تأمين على الطاقة

الطيرانالتأمين على 

بحريالالتأمين 

التأمين على الممتلكات وضد الحريق

التأمين على المركبات

التأمين ضد الحوادث والمسئوليات وغيره

نوع النشاط

)2009 - 2005(العموالت المدفوعة حسب نوع النشاط  : 7جدول 

100% 769.6 100% 575.9 100% 439.4 100% 357.7

4.2% 32.0 1.6% 9.0 1.8% 7.7 4.6% 16.4

31.0% 238.9 22.5% 129.8 17.5% 76.9 16.1% 57.6

64.8% 498.7 75.9% 437.1 80.7% 354.8 79.3% 283.7

5.8% 44.3 7.5% 43.5 7.1% 31.4 6.9% 24.6

0.4% 3.0 0.5% 2.9 0.2% 0.9 1.1% 3.9

0.3% 2.4 0.3% 1.9 0.5% 2.3 0.6% 2.0

7.1% 54.9 8.1% 46.8 8.8% 38.5 10.0% 35.6

7.7% 59.5 11.0% 63.2 12.5% 54.8 15.2% 54.4

36.6% 281.6 39.9% 229.6 42.1% 185.2 35.9% 128.4

6.9% 52.8 8.5% 49.2 9.5% 41.8 9.7% 34.7

% ريالمليون  % مليون ريال % مليون ريال % مليون ريال

2008 2007 2006 2005

10.4%

26.0%

34.3%

)2.0(%

8.3%

)81.7(%

3.9%

)23.1(%

11.5%

1.2%

)16.5(%

نسبة التغير 
08-09

100%

4.7%

37.7%

57.5%

%5.6

0.1%

0.3%

5.0%

7.8%

33.5%

5.2%

%

850.0

40.4

320.7

488.9

48.0

0.6

2.5

42.3

66.4

285.1

44.1

ريالمليون 

2009


