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 مقدمة 



 (ـ  2012 )تقرير سوؽ التأميف السعودي 

 المقدمة 

 عاـ في مميار لاير 18,5مقابؿ ـ 2012في عاـ  لاير مميار 21,2أقساط التأميف المكتتب بيا في سوؽ التأميف السعودي إجمالي بمغت قيمة 
 :حسب اآلتيـ، وذلؾ 2011في % 12,8مقابؿ % 14,4ـ وبمغت نسبة االرتفاع 2011

ـ 2012مميار لاير في عاـ  11,3ليصؿ إلى % 16,2بنسبة ( مف سوؽ التأميف% 53 ُيمثؿ)التأميف الصحي المكتتب بيا ارتفع إجمالي أقساط –
  .ـ2011مميار لاير في عاـ  9,7 مقابؿ

  مقابؿ ـ2012عاـ  في مميار لاير 9إلى  ليصؿ% 14,1بنسبة  (مف سوؽ التأميف% 43مثؿ يُ )المكتتب بيا لتأميف العاـ اارتفع إجمالي أقساط –
 .ـ2011مميار لاير في عاـ  7,9

عاـ  لاير فيمميوف  889إلى  ليصؿ% 1,8بنسبة  (مف سوؽ التأميف% 4مثؿ يُ )انخفض إجمالي أقساط تأميف الحماية واالدخار المكتتب بيا –
  .ـ2011مميوف لاير في عاـ  905 مقابؿ ـ2012

عادة التأميف 34يستند ىذا التقرير عمى البيانات المجمعة مف : مالحظة  شركة مف شركات التأميف وا 
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 نظرة عامة  -أداء سوؽ التأميف



 إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها

 السعودية األخرىأو إعادة التأميف ألقساط إعادة التأميف المقبولة مف شركات التأميف مكرر إجمالي أقساط التأميف المكتتب بيا ىو إجمالي األقساط المحتسبة، وقد يكوف ىناؾ حساب ( 1)

 مميار لاير  21,2مميار لاير ليصؿ إلى  2,7بمبمغ قدره  (1)إجمالي أقساط التأميف المكتتب بياارتفع
 %.14,4ـ، بنمو قدره 2011مميار لاير في عاـ  18,5ـ مقابؿ 2012في عاـ 

 وارتفعت حصة، ـ2012حافظ التأميف الصحي عمى مكانتو باعتباره أكبر أنشطة التأميف في عاـ 
%  53ـ إلى 2011عاـ  في% 52مف المكتتب بيا التأميف الصحي في إجمالي أقساط التأميف 

 في% 43بينما بقيت حصة التأميف العاـ في قطاع التأميف كما ىي عميو بنسبة . ـ2012في عاـ 
 .  ـ2012عاـ 

 2,7 التي بمغت ألقساط التأميف مميار لاير مف الزيادة اإلجمالية 1,6بمغت حصة التأميف الصحي 
 .أقساط التأميف المكتتب بوالذي شيده إجمالي  االرتفاعمف % 59 وتمثؿ ما نسبتومميار لاير 

حيث  أنشطة التأميف حجمًا،مرتبتو مف حيث كونو أقؿ عمى تأميف الحماية واالدخار  حافظ نشاط
انخفاضَا في أقساط التأميف وىذا يمثؿ % 4إجمالي أقساط التأميف المكتتب بيا في  حصتوبمغت 

 .ـ 2012في عاـ % 1,8المكتتب بيا بنسبة 

 إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها 
 ( سعودي ، بالمميوف لاير2008-2012 (

 باللاير السعودي

 (ملٌون)

2008 
  

2009 
  

2010 
 

2011 
  

2012 
  

ملٌون لاير 

 سعودي

% 
 االجمالً

ملٌون لاير 

 سعودي

% 
 االجمالً

ملٌون لاير 

 سعودي

% 
 االجمالً

ملٌون لاير 

 سعودي

% 
 االجمالً

ملٌون لاير 

 سعودي

% 
 االجمالً

تأمٌن الحماٌة 

 واالدخار
594 5% 1,003 7% 972 6% 905 5% 889 4% 

 %53 11,285 %52 9,708 %53 8,690 %50 7,292 %44 4,805 التأمٌن الصحً

 %43 9,000 %43 7,890 %41 6,725 %43 6,315 %51 5,520 التأمٌن العام

 %100 21,174 %100 18,504 %100 16,387 %100 14,610 %100 10,919 اإلجمالً

 نسبة النمو%
2011–12 

-1.8% 

16.2% 

14.1% 

14.4% 

4,805

7,292

8,690

9,708

11,285
1,003

972

905

889

2012 

21,174 

9,000 

2011 

18,504 

7,890 

2010 

16,387 

6,725 

2009 

14,610 

594 

2008 

10,919 

5,520 6,315 

 التأمين العام
 التأمين الصحي
 تأمين الحماية و االدخار
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 (ـ  2012 )تقرير سوؽ التأميف السعودي 

 التأمين سوق  عمق

  أنو نسبة إجمالي أقساط التأميف ب التأميف  سوؽ ؼ عمؽيعر
 .المكتتب بيا إلى إجمالي الناتج المحمي

انخفاضًا  خالؿ السنوات الخمس األخيرة شيد عمؽ التأميف
 .%9في معدؿ النمو السنوي المركب بنسبة 

ليبمغ انخفاضاَ  شيد عمؽ سوؽ التأميف ،ـ2012ي عاـ ف 
ويرجع ىذا . ـ2011في عاـ % 0.85مقابؿ % 78.0

الناتج المحمي اإلجمالي الكبير في  النموإلى االنخفاض 
وقد حظي قطاع النفط ( ـ2012 عاـ في% 26بنسبة )

   .بالقسـ األكبر مف ىذا النمو
 أنو نسبة إجمالي بيعرؼ عمؽ سوؽ التأميف غير النفطي

 .أقساط التأميف المكتتب بيا إلى الناتج المحمي غير النفطي
 انخفض عمؽ سوؽ التأميف مف الناتج المحمي غير النفطي

في عاـ % 2,02مقابؿ  ـ2012في عاـ  %1,56 إلى
 .  ـ2011

بمغت نسبة متوسط االنخفاض السنوي لعمؽ سوؽ التأميف 
خالؿ الفترة ما بيف عاـ % 1مف الناتج المحمي غير النفطي 

 .ـ2012ـ وعاـ 2008

 ((1)إجمالي الناتج المحمي ) التأمين سوق عمق
 إجمالي تأميف الحماية واالدخار  ( ، نسبة مئوية مف إجمالي الناتج المحمي2008-2012)

 إجمالي التأميف الصحي 
 إجمالي التأميف العاـ 

 ((2)لناتج المحمي غير النفطي ا) عمق سوق التأمين
 (غير النفطي ، نسبة مئوية مف الناتج المحمي2008-2012)

 نسبة النمو
2011-2012 

 ـ عمى التوالي2012ـ و 2011ـ و2010ـ و2009ـ و2008مميار لاير خالؿ  2.727و  2,163و   1,690و  1,413و   1,786بمغ إجمالي الناتج المحمي السعودي ( 1)
 ـ عمى التوالي2012ـ و 2011ـ و2010ـ و2009ـ و2008مميوف لاير خالؿ  1.353و  919و  792و  738و  690بمغ الناتج المحمي غير النفطي السعودي ( 2)

 إجمالي تأميف الحماية واالدخار 
 إجمالي التأميف الصحي 

 إجمالي التأميف العاـ 

 نسبة النمو
2011-2012 

0.52: 0.51: 0.45: 0.41:
0.27:

2012 

0.78% 

0.03% 0.06% 0.04% 

2009 

 
0.85% 

0.33% 

1.03% 

2010 

0.97% 

0.36% 
0.40% 

2011 

0.07% 

0.45% 

2008 

0.61% 

0.03% 
0.31% 

0.86% 

1.98% 

0.14% 
0.99% 

2010 

2.04% 
0.86% 

2008 

1.58% 

0.12% 
1.10% 

0.09% 0.70% 
0.80% 

0.85% 

2009 

0.66% 

1.06% 

0.10% 

2011 

 
2.02% 

0.83% 
0.07% 

2012 

1.56 
-22.3% 

-30 % 

-22.8 % 

-21.7% 

-8.3% 

-25% 

-8.2% 

-8.9% 

-9% 

-1% 
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 (ـ  2012 )تقرير سوؽ التأميف السعودي 

 كثافة التأمين 

 (1)كثافة التأمين
 (باللاير السعودي لمفرد 2008-2012)

 نسبة النمو
2011-2012 

5,8% 

-9,1% 

%6.3 

8,1% 

 بأنيا معدؿ إنفاؽ الفرد عمى التأميف تعرؼ كثافة التأميف
إجمالي أقساط التأميف المكتتب بيا مقسومة عمى عدد )

عاـ  لاير لمفرد في 682وارتفعت كثافة التأميف مف (. السكاف
ـ بزيادة نسبتيا 2012لاير لمفرد في عاـ  725ـ إلى 2011
6,3.% 

 ارتفع مستوى انفاؽ الفرد عمى الخدمات التأمينية بزيادة
إلى ـ 2008عاـ  مففي الفترة % 11 تسنوية متوسطة بمغ

   .ـ2012 عاـ
  ظمت نسبة كثافة تأميف الحماية واالدخار عند مستوى

منخفض بوجو عاـ مقارنًة بالتأميف العاـ والتأميف الصحي 
 .ريااًل لمفرد 30نسبة ال تمؾ حيث بمغت

 إجمالي تأميف الحماية واالدخار 
 إجمالي التأميف الصحي 

 إجمالي التأميف العاـ 

   التواليعمى  ـ2012ـ و 2011و ـ2010و ـ2009و ـ2008مميوف نسمة في  29,19و 27,1و 25,4و 24,8و 24,0 نحو بمغ تعداد السكاف في السعودية( 1)

194

287 320 358 387

3640

604 

2010 
33 

682 

291 
308 

2011 

 +11% 

30 

2012 

725 

2008 2009 

576 

24 

248 440 249 

222 
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 (ـ  2012 )تقرير سوؽ التأميف السعودي 

 موزعة حسب نوع النشاط  إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها

مف % 75,4التأميف عمى المركبات والتأميف الصحي  يمثؿ
 .  ـ2012في عاـ  إجمالي أقساط التأميف المكتتب بيا

 عمى  - اإللزامي وغير اإللزامي –حافظ التأميف الصحي
%  53,3أكبر نشاط تأميني، حيث بمغت حصتو ك مكانتو

 .ـ2012في عاـ  أقساط التأميف المكتتب بيامف إجمالي 
 اإللزامي وغير اإللزامي –احتؿ التأميف عمى المركبات - 

أقساط التأميف مف إجمالي % 22,1المرتبة الثانية بنسبة 
 .ـ2012المكتتب بيا في عاـ 

 مف %6,4احتؿ التأميف عمى الممتمكات المرتبة الثالثة بنسبة
 .ـ2012أقساط التأميف المكتتب بيا في عاـ إجمالي 

 ـ ارتفعت جميع أنواع التأميف باستثناء تأميف 2012في العاـ
الحماية واالدخار الذي شيد انخفاض مقارنة مع العاـ 

 .  ـ2011السابؽ 

بالملٌون لاير 

 سعودي

 النمو 2012 2011 2010 2009 2008

ملٌون لاير 

 سعودي
  % 

 اجمالً
ملٌون لاير 

 سعودي
  % 

 اجمالً
ملٌون لاير 

 سعودي
  % 

 اجمالً
ملٌون لاير 

 سعودي
  % 

 اجمالً
ملٌون لاير 

 سعودي
  % 

 اجمالً
% 

2011-

2012 

 %75.4- %0.3 67 %1 272 %2 305 %1 174 %1  139 الطيران

 %6.6 %1.8 385 %2 361 %2 329 %2 302 %2 208 الطاقة
الحوادث 

+  والمسئوليات 

 أخرى
531 5% 544 4% 507 3% 632 3% 691 3.3% 9.4% 

 %17.2 %3.5 743 %3 634 %3 518 %4 525 %6 620 البحري

 %1.8- %4.2 889 %5 905 %6 972 %7 1,003 %5 594 الحماية واالدخار

 %18.0 %5.1 1,077 %5 913 %5 869 %6 810 %6 682 الهندسي

 %16.6 %6.4 1,348 %6 1,157 %6 959 %6 905 %7 798 الممتلكات

 %19.6 %22.1 4,689 %21 3,922 %20 3,239 %21 3,055 %23 2,542 المركبات

 %16.2 %53.3 11,285 %52 9,708 %53 8,690 %50 7,292 %44 4,805 الصحي

 %14.4 %100 21,174 %100 18,504 %100 16,387 %100 14,610 %100 10,919 االجمالً
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 (ـ  2012 )تقرير سوؽ التأميف السعودي 

 (  تابع) إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها موزعة حسب نوع النشاط

 إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها موزعة حسب نوع النشاط 
 ( ، بالمميوف لاير سعودي2008-2012)

 
 الحريؽ ضد /الممتمكات

 المركبات  
 صحي 

 الحوادث
 أخرى+ والمسئوليات 

  اليندسي
 الحماية واالدخار

 البحري

 الطيراف 
 الطاقة 

2,542

3,055

3,239

3,922

4,689
1,157

1,348

959

1,077

972

1,003

329

302

208

361
174

139

67

11,285 

2009 

14,610 

2012 

9,708 

18,504 

7,292 

16,387 

8,690 

2010 

272 
304 

2011 

691 
889 

305 

385 

905 

743 

869 

507 913 

10,919 
905 

810 

518 

682 

17+ % 

544 

4,805 

2008 

634 

525 

531 620 

632 

21,174 

594 
798 
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 (ـ  2012 )تقرير سوؽ التأميف السعودي 

 عمى أنو  صافي أقساط التأميف المكتتب بيايعرؼ
المحتفظ بيا لدى شركة التأميف بعد حسـ  األقساط

األقساط المسندة إلى شركات إعادة التأميف المحمية 
والدولية مف إجمالي أقساط التأميف المكتتب بيا 

 .حسب نوع النشاط
مف  صافي أقساط التأميف المكتتب بيا ارتفع إجمالي

 مميار 16,1إلى  ـ2011عاـ  لاير في مميار 13,5
 %18,7بزيادة قدرىا  ـ2012لاير في عاـ 

 حقؽ التأميف عمى المركبات ـ2012في عاـ ،
صافي  إجماليمف % 89,3والتأميف الصحي نحو 

 .أقساط التأميف المكتتب بيا
 مف حيث كونو حافظ التأميف الصحي عمى مكانتو

مف % 61,9نشاط تأميني، حيث بمغت حصتو كبر أ
صافي أقساط التأميف المكتتب بيا في عاـ  إجمالي
 .ـ2012

عمى المرتبة حصة التأميف عمى المركبات  حافظت
الثانية، حيث ارتفعت حصة التأميف عمى المركبات 

في % 27,4 مف أقساط التأميف المكتتب بيا الى
 .ـ2012 عاـ

 موزعة حسب نوع النشاط صافي أقساط التأمين المكتتب بها

بالمميون لاير 
 سعودي

 النمو 2012 2011 2010 2009 2008

 مليون 

 لاير 

 سعودي
% 

 اجمالي 
 مليون 

 لاير 

 سعودي
% 

 اجمالي 
 مليون 

 لاير 

 سعودي
% 

 اجمالي 
 مليون 

 لاير 

 سعودي
% 

 اجمالي 
 مليون 

 لاير 

 سعودي
% 

 اجمالي 
% 

2011-

2012 
 %92.8 %0.0 2 %0 1 %0 5 %0 1 %0 6 الطيراف
 %1.2- %0.0 7 %0 7 %0 8 %0 5 %0 1 الطاقة

 %26.5 %1.0 166 %1 131 %1 114 %1 125 %2 122 الهندسي

 %49.9 %1.3 203 %1 136 %1 127 %1 105 %1 95 الممتلكات

 %12.0 %1.4 230 %2 205 %1 175 %2 183 %3 201 البحري
الحوادث 

+  والمسئوليات 

 أخرى
217 3% 244 2% 276 2% 280 2% 329 2.0% 17.6% 

 %8.8- %4.8 767 %6 841 %8 877 %9 908 %6 468 الحماية واالدخار
 %18.8 %27.4 4,408 %27 3,711 %26 3,099 %29 2,944 %34 2,459 المركبات

 %21.0 %61.9 9,951 %61 8,225 %61 7,120 %55 5,557 %51 3,751 الصحي

 %18.7 %100 16,064 %100 13,537 %100 11,800 %100 10,073 %100 7,321 االجمالً

 11 –مراقبة التأميف اإلدارة العامة ل -مؤسسة النقد العربي السعودي 



 (ـ  2012 )تقرير سوؽ التأميف السعودي 

  (تابع)صافي أقساط التأمين المكتتب بها موزعة حسب نوع النشاط 

 نوع النشاط   بصافي أقساط التأمين المكتتب بها موزعة حس
 (، بالمميوف لاير سعودي2008-2012)

 المركبات 
 صحي 

 الحوادث
 أخرى+ والمسئوليات 

 الحماية واالدخار 

 الطيراف 
 الطاقة 

 البحري 

 اليندسي 
  ضد الحريؽ/ الممتمكات

2,459

2,944

3,099

3,711

4,408

908

877

767

841

276

244

203

136

230 

18+ % 
280 

2011 

329 

8,225 

205 

13,537 

9,951 

2012 

16,064 

201 

5,557 

105 183 

7,321 
468 

3,751 

2009 2008 

10,073 

217 

7,120 

2010 

11,800 
175 127 
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 (ـ  2012 )تقرير سوؽ التأميف السعودي 

 معدل االحتفاظ حسب نوع النشاط

 االحتفاظ حسب نوع النشاط  معدالت
 (، نسبة مئوية مف إجمالي األقساط2008-2012)

المتوسط المرجح متضمنًا جميع 
 أنواع أنشطة التأميف 

المتوسط المرجح باستثناء 
التأميف عمى المركبات والتأميف 

  الصحي

 يعد معدؿ االحتفاظ مقياسًا ألقساط التأميف المكتتب بيا التي تحتفظ
بيا شركة التأميف، ويمكف الحصوؿ عميو مف خالؿ قسمة صافي 
أقساط التأميف المكتتب بيا عمى إجمالي أقساط التأميف المكتتب 

 .بيا
 ارتفع معدؿ االحتفاظ اإلجمالي لشركات التأميف في المممكة العربية

في عاـ % 73,2ـ مقابؿ 2012في عاـ % 75,8السعودية بنسبة 
ويعود ذلؾ إلى ارتفاع معدؿ االحتفاظ لمتأميف عمى . ـ2011

%  75,4المركبات والتأميف الصحي المذاف يستحوذاف عمى نسبة 
ـ بمغ 2012مف إجمالي أقساط التأميف المكتتب بيا، وفي عاـ 

ولمتأميف الصحي % 94معدؿ االحتفاظ لمتأميف عمى المركبات 
88.% 

 حافظ المتوسط المرجح لمعدؿ االحتفاظ ألنواع التأميف األخرى
عمى ما نسبتو ( باستثناء التأميف عمى المركبات والتأميف الصحي)

 .  ـ2012في عاـ % 20
ممحوظة  : 

تمتـز شركات التأميف المرخصة حديثًا بالحد األدنى لمعدؿ –
 (  مف الالئحة التنفيذية 40وفقًا لممادة % )30االحتفاظ البالغ 

ال تظير معدالت االحتفاظ بالنسبة لتأميف الحماية واالدخار –
حيث يجب االحتفاظ بعنصر االدخار الذي يتضمنو العقد في 

الشركات السعودية، ولذلؾ ال يمكف مقارنة معدؿ االحتفاظ ليذا 
 .النوع مف التأميف مع األنواع األخرى

2%

2%

2%

0%

12%

14%

32%

44%

85%

95%

2%

4%

13% 

 %15 اليندسي
13% 

 %31 بحري
34% 

 الحوادث و
 %48 المسئوليات و غيره 

54% 

 %88 صحي
82% 

 %94 المركبات
96% 

 الطيراف

 %15 ضد الحريؽ/الممتمكات

71% 20% 

 الطاقة

2010 

2012 
2011 
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 (ـ  2012 )تقرير سوؽ التأميف السعودي 

 إجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع النشاط

 إجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع النشاط 
 (، بالمميوف لاير سعودي2008-2012)

 نسبة النمو
2011-2012 

 اإلجمالي

 الطيراف 

 المركبات 
ضد الحريؽ /الممتمكات  

 الطاقة

  البحري
 اليندسي 

 صحي 

 
 غيرهالحوادث والمسئوليات و 

 

  الحماية واالدخار

المطالبات المدفوعة  ارتفع إجمالي
عاـ  مميار لاير في 11,5 مف

 لاير في مميار 13,6إلى  ـ2011
 %.18,5بنسبة ـ 2012عاـ 

 ـ حقؽ اجمالي 2012في عاـ
المطالبات المدفوعة عمى التأميف 

و % 16,6الصحي نموًا بنسبة 
عمى  %26,9نموًا بنسبة 

 .ـ2011المركبات مقارنة بالعاـ 
 تأميف حقؽ ـ 2012في عاـ

أعمى معدالت الحماية واالدخار 
النمو في إجمالي المطالبات 

بارتفاع بمغت نسبتو  ،المدفوعة
مميوف لاير إلى  527مف % 46,7
 .مميوف لاير 774

في الممحؽ 7الجدوؿ رقـ  يوضح  
إجمالي المطالبات حسب  بيانات

 ـ إلى2008عاـ  نوع النشاط مف
 .ـ2012عاـ 

1,492

1,621

1,882

2,730

3,465

774

138

570

11,485 
257 

8,511 

13,615 

2012 

+27% 

7,297 

240 

293 

2010 

8,514 

5,440 

276 58 

2009 

206 

4,010 

167 

2008 

5,224 

2,839 

140 

2011 

7,255 

18.5% 

-50.6% 

-28.8% 

13.5% 

-35.3% 

6% 

25% 

46.7% 

26.9% 

16.6% 
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 (ـ  2012 )تقرير سوؽ التأميف السعودي 

 لمتأمين العام والصحيصافي األقساط المكتسبة مقابل صافي المطالبات المتكبدة 

 صافي األقساط المكتسبة مقابل صافي المطالبات المتكبدة 
 (، بالمميوف لاير سعودي2008-2012)

 معدل الخسائر
إجمالي األقساط )% 

 (المكتسبة
68,3%  70,9% 68,2% 71,8%  77,6% 

 المتكبدة صافي المطالبات
صافي األقساط المكتسبة ىو صافي  المكتسبة  صافي األقساط

مطروحًا منيا  بيا األقساط المكتتب
التغير في احتياطي األقساط غير 

 .المكتسبة
 العامة بمغ صافي األقساط المكتسبة

  14,1في سوؽ التأميف والصحية 
مقابؿ  ـ2012لاير في عاـ  مميار
 ـ2011  لاير في عاـ مميار 11,7

 %.21بزيادة بمغت 
 العامة والصحية صافي المطالبات

المطالبات  إجماليالمتكبدة عبارة عف 
المطالبات تحت والتغيير في المدفوعة 
المطالبات التي احتياطي التسوية و 

وشيد صافي  .وقعت ولـ يبمغ عنيا
المطالبات المتكبدة ارتفاعًا بنسبة 

  10.9ليبمغ  ـ2012في عاـ % 30
 .لاير مميار

 معدؿ الخسائر  ، شيدـ2012في عاـ
صافي المطالبات  قسمةالناتج مف 

المتكبدة عمى صافي األقساط 
 %.77.6المكتسبة ارتفاعًا، حيث بمغ 

14,077

11,668

9,616

7,966

5,983

10,926

8,382

6,554

5,649

4,088

+21% 

2008 2012 2011 

+30% 

2010 2009 
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 (ـ  2012 )تقرير سوؽ التأميف السعودي 

 ربحية سوق التأمين

 القدرة الربحية لسوق التأمين 
 (  ـ، بالمميوف لاير سعودي2012-ـ2011)

 العائد عمى حقوق الممكية لسوق التأمين / العائد عمى الموجودات
(حقوؽ الممكية/ األرباح الصافية عمى إجمالي األصوؿ% ، 2012)   

الناتج عف االكتتاب في قطاع التأميف مف خصـ جميع  ُيحسب الدخؿ
 .المصروفات المتعمقة بالتأميف مف االيرادات المتعمقة بالتأميف

ًا إجماليناقصاجمالي ايرادات عمميات التأميف  ساويالنتائج الصافية ت 
 .عمميات التأميف مصروفات

 دخؿ االستثمارات يساوي اجمالي دخؿ االستثمارات مف عمميات التأميف
 .ناقصًا اجمالي مصاريؼ االستثمارات مف عمميات التأميف

 بمغ إجمالي الدخؿ الناتج عف االكتتاب في قطاع التأميف ـ2012في عاـ ،
 .ـ2011مقارنة بعاـ % 22لاير، بارتفاع قدره  مميار 1.13

 مميوف  70 مقابؿ ـ2012مميوف لاير في عاـ  123بمغ الدخؿ االستثماري
 .ـ2011لاير في عاـ 

 مميار لاير في  972شيدت النتائج الصافية لسوؽ التأميف ارتفاعا لتصؿ الى
 .%9قدره ارتفاع ب ـ2011عاـ  لاير في مميار 890ـ مقابؿ 2012عاـ 

 في األرباح الصافية نسبةمف خالؿ يمكف حساب العائد عمى الموجودات 
في  %2.8 بمغت نسبة العائد عمى الموجوداتو . إلى إجمالي الموجودات

 .  ـ2012عاـ 
 الصافية إلى  رباحنسبة األ مف خالؿيمكف حساب العائد عمى حقوؽ الممكية

بمغت نسبة العائد عمى حقوؽ الممكية في سوؽ و  .إجمالي حقوؽ الممكية
 .ـ2012في عاـ  %9.6التأميف 

890

70

927 972

1,130

+9% 

 +76% 

+22% 

 الدخؿ االستثماري النتائج الصافية

123 

 الدخؿ الناتج عف االكتتاب

2011 
2012 

9.6:

2.8:

 العائد عمى الموجودات العائد عمى حقوؽ الممكية

2012 
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 (ـ  2012 )تقرير سوؽ التأميف السعودي 

 موجودات المؤمن لهم -العمومية  الميزانية

 تتكوف االستثمارات األخرى بصورة رئيسية مف االستثمارات في الصناديؽ المتعمقة بمنتجات االدخار *

 احتفظت شركات التأميف بمبمغ
المؤمف مميار لاير في حسابات  3,1
مع  ما يعادلو وأفي صورة نقد  ليـ

 .ـ2012نياية عاـ 
 متحصالت إعادة التأميفبمغت 

الحصة األكبر في موجودات 
مميار  6,3المؤمف ليـ بقيمة بمغت 

 .لاير
مميار  6إجمالي االستثمارات  بمغ

   .لاير
التشغيمية موجوداتالقيمة  بمغت  

 .مميار لاير 23.3 مؤمف ليـلم

 موجودات المؤمن لهم 
 ( سعودي ، باأللؼ لاير2012)

 تأمٌن الحماٌة واالدخار التأمٌن العام والصحً البند
 إجمالً التأمٌن

 3,134,068 140,439 2,993,629  النقد أو ما يعادله
 6,023,251 95,587 5,927,664   الصافية -الذمـ 

 5,307,766 23,616 5,284,150 حصة إعادة التأميف 
 569,516 2,699 566,817 التأميفتكاليؼ مؤجمة لحيازة وثيقة 
 540,860 594 540,266 مصروفات مدفوعة مسبقًا 

 6,253,923 2,542,661 3,711,262 االستثمارات
 1,635,220 89,597 1,545,623 الودائع والمؤسسات المالية 

 6,868 6,868  - القروض 
 1,566,054  - 1,566,054 الديوف واألوراؽ المالية والدخؿ الثابت 

 313,960  - 313,960 (عادية وممتازة)األسيـ 
 11,145  - 11,145 العقارات 

 105,487  - 105,487 االستثمارات في الشركات التابعة والفرعية 
 2,615,190 2,446,196 168,993 * أخرى

 395,644 2,447 393,197 الموجودات الممموسة
 16,220  - 16,220 الموجودات غير الممموسة

 1,064,332 31,443 1,032,889 ممؤمف ليـ الموجودات األخرى ل
 23,305,580 2,839,486 20,466,094 (1)المؤمن لهم إجمالي موجودات 
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 (ـ  2012 )تقرير سوؽ التأميف السعودي 

 موجودات المساهمين -الميزانية العمومية 

مغت قيمة ما يحتفظ بو ب
في شركات التأميف  المساىموف

ما مميار لاير في صورة نقد أو  2,4
 .ـ2012في نياية عاـ  يعادلو

 تمثؿ االستثمارات أعمى حصة مف
المساىميف حيث بمغت موجودات 

 .مميار لاير 7,3قيمتيا 
المساىميف موجودات  بمغ إجمالي

 .مميار لاير 11,4
إجمالي موجودات شركات  بمغ

 .مميار لاير 34,73التأميف 

 المساهمينموجودات 
 ( ، باأللؼ لاير سعودي2012)

 تأمٌن الحماٌة واالدخار التأمٌن العام والصحً البند
 إجمالً التأمٌن

 2,378,115 يعادلو النقد أو ما
 11,514 الذمـ الصافية
 7,349,886 االستثمارات

 3,041,185 الودائع والمؤسسات المالية 
 3,723 القروض 

 2,096,808 الديوف واألوراؽ المالية والدخؿ الثابت 
 642,886 (عادية وممتازة)األسيـ 
 12,219 العقارات 

 55,713 االستثمارات في الشركات التابعة والفرعية 
 1,497,352 * أخرى

 29,304 الفائدة والدخؿ المتراكـ 
 147,727 الموجودات الممموسة

 793,300 الموجودات غير الممموسة
 465,282 المؤمف ليـ التوزيعات المستحقة مف حساب 

 252,335 ممساىميف الموجودات األخرى ل
 11,427,464 (2)المساهمين إجمالي موجودات 

 34,733,044 (2( + )1)إجمالي الموجودات 
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 (ـ  2012 )تقرير سوؽ التأميف السعودي 

 المطموبات وحقوق الممكية لممؤمن لهم  -العمومية الميزانية 

 المطموبات وحقوق الممكية لممؤمن لهم 
 ( باأللؼ لاير سعودي ـ،2012)

ما تحتفظ بو شركات  إجمالي بمغ
مميار لاير في صورة  15,8التأميف 

احتياطيات فنية تتكوف مف أقساط 
قائمة تحت  غير مكتسبة ومطالبات

بمغ يالتسوية ومطالبات وقعت ولـ 
عنيا واحتياطيات مصاريؼ 

 .ـ2012التسوية في نياية عاـ 
 الحسابيةبمغ إجمالي االحتياطيات  

 .لاير مميار 1,9
 بمغ إجمالي المطموبات وحقوؽ

مميار  23,3الممكية لممؤمف ليـ 
   .لاير

 تأمٌن الحماٌة واالدخار التأمٌن العام والصحً البند
 إجمالً التأمٌن

 733,401 31,185 702,216 مدفوعات دائنة لممؤمف ليـ 
 1,167,824 41,171 1,126,653 أرصدة مدفوعات دائنة إلعادة التأميف 

 15,577,112 79,775 15,497,337 االحتياطيات الفنية 
 9,357,012 25,446 9,331,566 أقساط غير مكتسبة 

مطالبات قائمة تحت التسوية ومطالبات وقعت ولـ يتـ 
 54,329 6,165,771 اإلبالغ عنيا واحتياطيات مصاريؼ التسوية

6,220,100 
 1,875,305 1,875,305  - احتياطيات حسابية 
 1,354,019 10,942 1,343,077 احتياطيات أخرى 

 305,701 5,860 299,841 عموالت إعادة تأميف غير مكتسبة 
 477,891 19,416 458,474 مصروفات متراكمة ودخؿ مؤجؿ 

 86,046 450 85,596 حصص األرباح المعمف عنيا المستحقة لمسداد 
 457,753 13,374 444,379 التوزيعات المستحقة لحساب المساىميف

 377,190 16,417 360,774 المطموبات األخرى المؤمف ليـ 
 22,412,241 2,093,895 20,318,346 إجمالي المطموبات لممؤمن لهم 

 893,338 745,591 147,748 فائض متراكـ 
 23,305,580 2,839,486 20,466,094 (3)إجمالي المطموبات وحقوق الممكية لممؤمن لهم 
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 (ـ  2012 )تقرير سوؽ التأميف السعودي 

 المطموبات وحقوق المساهمين -العمومية  الميزانية

 المطموبات وحقوق الممكية لممساهمين  
 ( ـ، باأللؼ لاير سعودي2012)

 بمغ إجمالي مطموبات المساىميف
لاير، في حيف بمغت  مميار 1,3

مميار لاير في  10,2حقوؽ الممكية 
 .ـ2012نياية عاـ 

 أعمى حصة األسيـ شكَّؿ رأس ماؿ
مف حقوؽ ممكية المساىميف حيث 

 .مميار لاير 9,1بمغ 
 بمغ إجمالي المطموبات وحقوؽ

مميار  11,4 لممساىميف ممكيةال
 .لاير

 بمغ إجمالي المطموبات وحقوؽ
 34,73الممكية لشركات التأميف 

 .مميار لاير

 تأمٌن الحماٌة واالدخار التأمٌن العام والصحً البند
 إجمالً التأمٌن

 151,630 المدفوعات لممساىميف 
 377,756 الزكاة

 120,337 المصروفات المتراكمة والدخؿ المؤجؿ 
 623,802 المطموبات األخرى لممساىميف 
 1,273,524 إجمالي مطموبات المساهمين 

 9,095,722 األسيـ رأس ماؿ

 963,505 االحتياطيات القانونية 

 (190,234)  األرباح المبقاة

 284,947 حقوؽ المساىميف األخرى
 10,153,940 إجمالي حقوق المساهمين 

 11,427,464 (4)إجمالي المطموبات وحقوق المساهمين 

 34,733,044 ( 4( + )3)إجمالي المطموبات وحقوق الممكية 
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حسب نوع النشاط -أداء سوؽ التأميف   



 (ـ  2012 )تقرير سوؽ التأميف السعودي 

 التأمين الصحي 

 الصحي التأميف

 أداء التأمين الصحي
 (بالمميوف لاير سعودي ـ،2012)

 الخسارة معدل معدل االحتفاظ

88,2%  81,4% 

66.8% 
61% 
61.9% 
53.3% 

النسبة من % 
  اإلجمالية

 صافي المطالبات المتكبدة 
 صافي األقساط المكتسبة 

 صافي األقساط المكتتب بيا 
 إجمالي األقساط المكتتب بيا

 53,3 نسبةاإللزامي وغير اإللزامي بنوعيو بمغت حصة التأميف الصحي  %
وبمغ إجمالي  ـ،2012مف إجمالي أقساط التأميف المكتتب بيا في عاـ 

 .لاير مميار 11,29األقساط المكتتب بيا لمتأميف الصحي 
 مف صافي أقساط التأميف المكتتب بيا % 61,9بمغت حصة التأميف الصحي

لاير مف إجمالي أقساط التأميف  مميار 9.95احتفظت شركات التأميف بمبمغ و 
 %.88,2الصحي المكتتب بيا، بمعدؿ احتفاظ بمغ 

 لاير مميار 9,08بمغ صافي أقساط التأميف الصحي المكتسبة. 
 مما أدى إلى معدؿ خسارة  مميار لاير 7,39بمغ صافي المطالبات المتكبدة

 .ـ2012في % 81,4لمتأميف الصحي بنسبة 
 
 

11,285

9,951

9,083

7,391
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 (ـ  2012 )تقرير سوؽ التأميف السعودي 

 تأمين الحماية واالدخار 

 أداء تأمين الحماية واالدخار
 (بالمميوف لاير سعودي ـ،2012)

ال تتضمف األرقاـ نسبة االحتفاظ ونسبة الخسارة نظرًا لوجود عامؿ االدخار في 
 األقساط

 تأمين الحماية واالدخار

 889تأميف الحماية واالدخار بالنسبة ل بيا إجمالي أقساط التأميف المكتتببمغ 
   .مف إجمالي حجـ السوؽ% 4,2ويمثؿ ـ 2012مميوف لاير في 

 مف صافي أقساط التأميف % 4,8بمغت حصة تأميف الحماية واالدخار
مميوف لاير مف صافي  767احتفظت شركات التأميف بمبمغ و المكتتب بيا 

 .أقساط التأميف المكتتب بيا
 نسبة بمميوف لاير و  8,9بمغ صافي األقساط المكتسبة لتأميف الحماية واالدخار

 .  مف صافي األقساط المكتسبة% 5,4
 مميوف لاير 137لتأميف الحماية واالدخار بمغ صافي المطالبات المتكبدة. 

 
 

1,2% 
5,4% 
4,8% 
4,2% 

 صافي المطالبات المتكبدة 
 صافي األقساط المكتسبة 

 صافي األقساط المكتتب بيا
 إجمالي األقساط المكتتب بيا

النسبة من % 
 اإلجمالية 

889

767
809

137
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 (ـ  2012 )تقرير سوؽ التأميف السعودي 

  التأمين عمى المركبات

 أداء التأمين عمى المركبات
 (بالمميوف لاير سعودي ـ،2012)

 التأميف عمى المركبات

مميار  4,69لمتأميف عمى المركبات  بمغ إجمالي أقساط التأميف المكتتب بيا
مف إجمالي أقساط التأميف % 22,1 حوالي يمثؿو  ـ،2012في عاـ لاير 

 .المكتتب بيا
 وىو أعمى معدؿ احتفاظ % 94بمغ معدؿ االحتفاظ بالتأميف عمى المركبات

 4,41 بيا بيف أنشطة التأميف المختمفة، وبمغ صافي أقساط التأميف المكتتب
 .مميار لاير

 نسبة بلاير و  مميار 4,1بمغ صافي األقساط المكتسبة لمتأميف عمى المركبات
 .مف صافي األقساط المكتسبة% 27,5

 لاير مميار 3,22في التأميف عمى المركبات بمغ صافي المطالبات المتكبدة ،
 .%78,5وىو ما يمثؿ خسارة قدرىا 

 
 

29,1% 
27,5% 
27,4% 
22,1% 

 صافي المطالبات المتكبدة 
 صافي األقساط المكتسبة 

 صافي األقساط المكتتب بيا
 إجمالي األقساط المكتتب بيا

النسبة من % 
 اإلجمالية 

 معدل الخسارة معدل االحتفاظ

78,5% 94% 

4,689
4,408

4,100

3,218
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 (ـ  2012 )تقرير سوؽ التأميف السعودي 

 ضد الحريق/ التأمين عمى الممتمكات

 ضد الحريق/ أداء التأمين عمى الممتمكات
 (بالمميوف لاير سعوديـ، 2012)

 ضد الحريؽ/ التأميف عمى الممتمكات

ضد الحريؽ في عاـ / بشأف الممتمكات بمغ إجمالي أقساط التأميف المكتتب بيا
مف إجمالي أقساط التأميف المكتتب % 6,4مميار لاير، يمثؿ  1,35ـ 2012

 .بيا
 فقط مف أقساط التأميف عمى % 15,1بنسبة احتفظت شركات التأميف

.  مميوف لاير 203 بيا ضد الحريؽ وبمغ صافي األقساط المكتتب/ الممتمكات
مف صافي األقساط % 1,3ضد الحريؽ / وبمغت نسبة التأميف عمى الممتمكات

 .ـ2012 عاـ  المكتتبة في
 181ضد الحريؽ / بمغ صافي األقساط المكتسبة لمتأميف عمى الممتمكات 

 .مميوف لاير
 خسارةالنسبة مما أدى إلى بموغ ، مميوف لاير 91بمغ صافي المطالبات المتكبدة 

 .%50,5 الى
 

 

 معدل الخسارة معدل االحتفاظ

15,1% 50,5% 

0,8% 
1,2% 
1,3% 
6,4% 

 صافي المطالبات المتكبدة 
 صافي األقساط المكتسبة 

 صافي األقساط المكتتب بيا
 إجمالي األقساط المكتتب بيا

النسبة من % 
 اإلجمالية 

1,348

203 181

91
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 (ـ  2012 )تقرير سوؽ التأميف السعودي 

 أداء التأمين الهندسي

 أداء التأمين الهندسي
 (بالمميوف لاير سعودي ـ،2012)

في مميوف لاير  1,08لمتأميف اليندسي  بمغ إجمالي أقساط التأميف المكتتب بيا
 .مف إجمالي أقساط التأميف المكتتب بيا% 5,1بنسبة ، ـ2012عاـ 

 المكتتب اليندسية مف أقساط التأميف  %15,4 بنسبةاحتفظت شركات التأميف
 .مميوف لاير 166 ، وبمغ صافي أقساط التأميف المكتتب بيابيا

 1,1نسبة ب ،مميوف لاير 154بمغ صافي أقساط التأميف اليندسي المكتسبة  %
 .  مف صافي أقساط التأميف المكتسبة

 مع صافي المطالبات المتكبدة،%31بمغ معدؿ الخسارة لمتأميف اليندسي ،  
 .مميوف لاير 48 بقيمة بمغت

 
 

 

0,4% 
1,1% 
1% 
5,1% 

 صافي المطالبات المتكبدة 
 صافي األقساط المكتسبة 

 صافي األقساط المكتتب بيا
 إجمالي األقساط المكتتب بيا

 معدل الخسارة معدل االحتفاظ

15,4% 31% 

النسبة من % 
 اإلجمالية 

1,077

166 154

48

 التأميف اليندسي
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 (ـ  2012 )تقرير سوؽ التأميف السعودي 

 *  التأمين ضد الحوادث والمسئوليات وغيرها

 أداء التأمين ضد الحوادث والمسئوليات وغيره
 (بالمميوف لاير سعودي ـ،2012)

 التأميف ضد الحوادث والمسئوليات وغيره

الحوادث : يتضمف التأميف ضد الحوادث والمسئوليات األنشطة التالية
صابات العمؿ ومسئولية رب العمؿ والمسئولية تجاه الغير  الشخصية وا 
والمسئولية العامة والمسئولية الناتجة عف المنتجات والمسئولية الطبية 

والمسئولية المينية والتأميف مف السرقة والسطو والتأميف عمى األمواؿ التي في 
الخزينة وأثناء النقؿ والتأميف مف خيانة األمانة وأي تأميف آخر يقع ضمف 

 .نطاؽ التأميف مف المسئوليات
 بمغت قيمة األقساط المكتتب بيا لمتأميف ضد الحوادث والمسئوليات وغيرىا

 .مميوف لاير 691
 مميوف لاير مف صافي أقساط التأميف  329احتفظت شركات التأميف بمبمغ

 %.47,6المكتتب بيا، بمعدؿ احتفاظ بمغ 
 بمغ صافي األقساط التأمينية المكتسبة لمتأميف ضد الحوادث والمسئوليات

 .مف صافي األقساط المكتسبة% 2,2نسبة بمميوف لاير و  324وغيرىا 
 25,3مميوف لاير، بمعدؿ خسارة  82بمغ صافي المطالبات المتكبدة.% 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جميع فروع التأميف العاـ األخرى“ غيرىا”يقصد بػ *

 
 

0,7%  
2,2%  
2%  
3,3%  

 صافي المطالبات المتكبدة 
 صافي األقساط المكتسبة 

 صافي األقساط المكتتب بيا
 إجمالي األقساط المكتتب بيا

 معدل الخسارة معدل االحتفاظ

47,6% 25,3% 

النسبة من % 
  اإلجمالية

691

329 324

82
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 (ـ  2012 )تقرير سوؽ التأميف السعودي 

 التأمين البحري

 أداء التأمين البحري
 (بالمميوف لاير سعودي ـ،2012)

يشمؿ التأميف البحري تأميف البضائع والسفف. 
  ـ 2012بمغ إجمالي أقساط التأميف المكتتب بيا لمتأميف البحري في عاـ

 .مف إجمالي أقساط التأميف المكتتب بيا% 3,5مميوف لاير، بنسبة  743
 مف أقساط التأميف البحري المكتتب % 30,9احتفظت شركات التأميف بنسبة

 .مميوف لاير 230بيا، وبمغ صافي األقساط المكتتب بيا 
 نسبة بمميوف لاير سعودي و  226بمغ صافي أقساط التأميف البحري المكتسبة

 .مف صافي األقساط المكتسبة% 1,5
 مميوف لاير سعودي، مما أدى إلى نسبة  94بمغ صافي المطالبات المتكبدة

 %.41,8خسارة بمعدؿ 
 

 

09% 
1,5% 
1,4% 
3,5% 

 صافي المطالبات المتكبدة 
 صافي األقساط المكتسبة 

 صافي األقساط المكتتب بيا
 إجمالي األقساط المكتتب بيا

 معدل الخسارة معدل االحتفاظ

30,9% 41,8% 

النسبة من % 
 اإلجمالية 

 البحريالتأميف 

743

230 226

94
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 (ـ  2012 )تقرير سوؽ التأميف السعودي 

 التأمٌن على الطاقة

 أداء التأمين عمى الطاقة
 (بالمميوف لاير سعودي ـ،2012)

 ـ 2012بمغ إجمالي أقساط التأميف المكتتب بيا لمتأميف عمى الطاقة في عاـ
 .مف إجمالي أقساط التأميف المكتتب بيا% 1,8مميوف لاير، بنسبة  385

 مف أقساط التأميف عمى الطاقة المكتتب % 98,1تخمت شركات التأميف عف
مميوف  7بيا، وبمغ صافي أقساط التأميف المكتتب بيا لمتأميف عمى الطاقة 

 .لاير
 مميوف لاير وبنسبة  7بمغ صافي أقساط التأميف المكتسبة لمتأميف عمى الطاقة

 .فقط مف صافي أقساط التأميف المكتسبة% 0,05
 مميوف لاير، و نتج عنو  1بمغ صافي المطالبات المتكبدة لمتأميف عمى الطاقة

 %.  9,3معدؿ لمخسارة بنسبة 
 
 

0,01% 
0,05% 
0,05% 
1,8% 

 صافي المطالبات المتكبدة 
 صافي األقساط المكتسبة 

 صافي األقساط المكتتب بيا
 إجمالي األقساط المكتتب بيا

 معدل الخسارة معدل االحتفاظ

1,9% 9,3% 

النسبة من % 
 اإلجمالية 

 عمى الطاقةالتأميف 

385

7 7 1
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 (ـ  2012 )تقرير سوؽ التأميف السعودي 

 التأمين عمى الطيران

 أداء التأمين عمى الطيران
 (بالمميوف لاير سعوديـ، 2012)

 

 ـ 2012بمغ إجمالي أقساط التأميف المكتتب بيا لمتأميف عمى الطيراف في عاـ
 .مف إجمالي أقساط التأميف المكتتب بيا% 0,3مميوف لاير، بنسبة  67

 مميوف لاير، بمعدؿ  2,4بمغ صافي أقساط التأميف المكتتب بيا عمى الطيراف
 %.3,6احتفاظ بمغ 

 مميوف لاير 1,9بمغ صافي أقساط التأميف المكتسبة لمتأميف عمى الطيراف  . 
 و نتج عنو ، مميوف لاير 15بمغ صافي المطالبات المتكبدة لمتأميف عمى الطيراف

 .ـ2012في عاـ % 22معدؿ لمخسارة بنسبة 
 

 

0,01% 
0,01% 
0,01% 
0,3% 

 صافي المطالبات المتكبدة 
 صافي األقساط المكتسبة 

 صافي األقساط المكتتب بيا
 إجمالي األقساط المكتتب بيا

 معدل الخسارة معدل االحتفاظ

3,6% 22% 

النسبة من % 
 اإلجمالية 

 التأميف عمى الطيراف

67

2 2 0
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 مؤشرات القطاع 



 (ـ  2012 )تقرير سوؽ التأميف السعودي 

 العموالت المتكبدة حسب نوع النشاط 

 
 
 

 

 العموالت المتكبدة حسب نوع النشاط 
 (  ـ، حسب نوع النشاط2012-ـ2008)

 نسبة النمو
2011-2012 

 اإلجمالي  -22,7%

 %38,6  الصحي -23,2%
 %32,7  المركبات -33,6%
 %8,7 ضد الحريؽ / الممتمكات 0,5%
6,8% 

 الحوادث والمسئوليات 
 وغيره

 
5,8% 

 %5,8 اليندسي -11,9%
 %5,5 البحري 1,3%
 %2,9 الحماية واالدخار  -16,2%
 %0,04 الطيراف -86,1%
 %0,00 الطاقة -99,7%

 النسبة مف%   
 اإلجمالية 

100% 

 بمغ إجمالي العموالت المتكبدة
مميار لاير في عاـ  857

مميوف  1,12ـ مقابؿ 2012
ـ بنقص 2011لاير في عاـ 

 %.22,7قدره 
 استحوذت عموالت التأميف

مف % 58,5العاـ عمى نسبة 
إجمالي العموالت المتكبدة في 

 .ـ2012عاـ 
 بمغت عموالت التأميف الصحي

مف إجمالي العموالت  % 38,5
 .ـ2012المتكبدة في عاـ 

 العموالت المتكبدة لتأميف
الحماية واالدخار بمغًت ما 

في عاـ % 2,9نسبتو 
 .ـ2012

282

285

341

422

280

60

74

74

7566

50

53

49

56
56

47

55

0

331 

+3% 

857 
47 

2012 

25 

1,109 

2011 

431 

47 

30 2 

2010 

992 

406 

42 
42 

21 

2009 

850 

321 

44 48 
42 

40 

2008 

770 

239 

44 
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 (ـ  2012 )تقرير سوؽ التأميف السعودي 

 توزيع العاممين في قطاع التأمين حسب الجنسية 

 جمالي عدد الموظفيف العامميف في شركات التأميف في المممكة العربية إبمغ
 ـ2011موظفًا في عاـ  7457ـ مقابؿ 2012موظفًا في عاـ  8519السعودية 

 مف إجمالي % 55بمغت نسبة المواطنيف السعودييف العامميف في شركات التأميف
 .  ـ2011 مقارنة بعاـ% 18القوة العاممة، بزيادة قدرىا 

57إلى ـ 2012في عاـ في المناصب غير اإلدارية  ييفارتفعت نسبة السعود% ،
%  40 بؿمقا% 39في المناصب اإلدارية إلى  ييفنسبة السعود انخفضتبينما 

 .ـ2011في عاـ 
تطمب المؤسسة مف شركات التأميف المرخصة حديثًا االلتـز بنسبة : ممحوظة

مف  79وفقًا لممادة )وذلؾ خالؿ العاـ األوؿ مف التشغيؿ % 30سعودة تبمغ 
 (.  الالئحة التنفيذية

 عدد الموظفين مقابل نسبة السعودة 
(2012) 

 نسبة السعودة 

 الجنسية 
عدد الموظفين في 
عدد الموظفين في  إجمالي الموظفين  المناصب اإلدارية 

 المناصب غير اإلدارية 
2011  2012 2011 2012 2011 2012 

 من العرب 
 غير العرب 

 سعودي 

 نسبة السعودة 
 اإلجمالي 

1222 1381 309 305 1531 1686 

1823 321 330 1964 2153 

3542 4276 420 404 3962 4680 

55% 57% 40% 39% 53% 55% 

6407 7480 1050 1039 7457 8519 
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 (ـ  2012 )تقرير سوؽ التأميف السعودي 

 هيكل سوق التأمين 

 إجمالي األقساط موزعة حسب الشركة 
 (  ـ، بالمميوف لاير سعودي2012-ـ2010)

2012 2011 2010 

2,8% 

2,96% 

 الحصة السوقية 

69% 

25,5% 

16% 

10,7% 

5,2% 

3,7% 

3,4% 

3,4% 

3,2% 

28,9% 

24% 

15,2% 

10,8% 

5,8% 

3,7% 

3,25% 

3% 

31,3% 31,0% 

2,7% 

2,9% 

3,1% 

4,8% 

10,4% 

15,7% 

26,6% 
2010   2011 2012 

 8ـ حققت أكبر 2012في عاـ 
مف % 69شركات تأميف 

إجمالي أقساط التأميف المكتتب 
 .بيا في سوؽ التأميف

 حققت بقية الشركات الواردة في
 27التقرير التي يبمغ عددىا 

مف إجمالي أقساط % 31نسبة 
 .التأميف المكتتب بيا

 26 الشركات
 المتبقية
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 (ـ  2012 )تقرير سوؽ التأميف السعودي 

 حقوق الممكية في شركات التأمين 

 10.15إلى  ـ2012ارتفعت حقوؽ ممكية شركات التأميف في عاـ 
بمغ عدد  و ـ2011مميار لاير في عاـ  9,2مميار لاير مقارنة مع 

 25مميوف لاير  100عف  الشركات التي تزيد حقوؽ الممكية فييا
 .شركة

 ُتعد شركة التعاونية لمتأميف أكبر شركات التأميف مف حيث حقوؽ
مميار  2,05مقابؿ  ـ2012في عاـ  مميار لاير 2,14 ةغالبالالممكية 
 .ـ2011عاـ  لاير في

نصَّ نظاـ مراقبة شركات التأميف التعاوني في مادتو : ممحوظة
مميوف  100الرابعة عمى أف ال يقؿ رأس ماؿ شركة التأميف عف 

رياػؿ، وأف ال يقؿ رأس ماؿ شركة إعادة التأميف أو شركة التأميف 
مميوف  200التي تزاوؿ في الوقت نفسو اعماؿ إعادة التأميف عف 

 .لاير

   حقوق الممكية في شركات التأمين مقارنًة بصافي أقساط التأمين
 ( بالمميوف لاير ،2012)

 صافي أقساط التأمين 

 حقوق الممكية

 (2012)حقوق ممكية حممة األسهم  عدد الشركات 
 5 مميون لاير 50حتى 
 5 مميون لاير 100إلى  50من 
 5 مميون لاير 150إلى  100من 
 7 مميون لاير 200إلى  150من 
 9 مميون لاير  500إلى  200من 

 4 مميون لاير 500أكثر من 

200 

800 

2,400 

600 

200 1,000 400 

400 

4,400 

0 

4,600 

600 2,200 -200 

0 
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 جداوؿ البيانات  -ممحؽ 



 (ـ  2012 )تقرير سوؽ التأميف السعودي 

 (2012 – 2008)إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها حسب نوع النشاط : 1جدول 

  (2012 - 2008)ط إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها حسب نوع النشا: 1جدول 

 نوع النشاط
 نسبة التغير 2012 2011 2010 2009 2008

11-12 ميون لايرم  ميون لايرم % سعودي   
ميون لايرم % سعودي  

ميون لايرم % سعودي  
ميون لايرم % سعودي  

 % سعودي

 %9.4 %3.3 690.9 %3.4 631.5 %3.0 506.8 %3.7 543.7 %4.9 531.3 التأميف ضد الحوادث والمسئوليات وغيره
 %19.6 %22.1 4,689.2 %21.2 3,922.2 %19.7 3,238.8 %20.9 3,055.4 %23.3 2,542.1 التأميف عمى المركبات

 %16.6 %6.4 1,348.4 %6.3 1,156.7 %5.7 958.7 %6.2 904.9 %7.3 798.4 التأميف عمى الممتمكات وضد الحريؽ
 %17.2 %3.5 743.1 %3.4 634.1 %3.1 518.2 %3.6 525.0 %5.7 619.6 بحريالالتأميف 

 %(75.4) %0.3 67.07574 %1.5 272.14299 %1.9 304.5 %1.2 174.1 %1.3 138.5 الطيرافالتأميف عمى 
 %6.6 %1.8 384.6 %2.0 361.0 %2.0 328.9 %2.1 301.7 %1.9 208.2 التأميف عمى الطاقة

 %18.0 %5.1 1,076.6 %4.9 912.5 %5.2 869.2 %5.5 810.3 %6.2 682.1 يندسيالالتأميف 
 %14.1 %42.5 8,999.9 %42.6 7,890.3 %40.7 6,725.1 %43.2 6,315.3 %50.6 5,520.1 إجمالي التأمين العام

 %16.2 %53.3 11,285.4 %52.5 9,708.4 %53.3 8,690.1 %49.9 7,292.0 %44.0 4,805.2 إجمالي التأمين الصحي

 %(1.8) %4.2 888.5 %4.9 905.1 %6.0 972.2 %6.9 1,002.8 %5.4 593.7 إجمالي تأمين الحماية واالدخار

 %14.4 %100.0 21,173.8 %100.0 18,503.7 %100.0 16,387.4 %100.0 14,610.1 %100.0 10,918.9 اإلجمالي
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 (ـ  2012 )تقرير سوؽ التأميف السعودي 

 (م2012-م2008)وكثافة سوق التأمٌن  عمق: 3و  2جدول 

 (م2012 –م 2008) سوق التأمٌن من إجمالً الناتج المحلً عمق: 2جدول 

 نوع النشاط
2008 2009 2010 2011 2012 

 نسبة التغٌر
11-12  % % % % % 

 %9.5- %0.33 %0.36 %0.40 %0.45 %0.31 إجمالً التأمٌن العام

 %7.8- %0.41 %0.45 %0.51 %0.52 %0.27 إجمالً التأمٌن الصحً

 %22.1- %0.03 %0.04 %0.06 %0.07 %0.03 إجمالً تأمٌن الحماٌة واالدخار

 %9.2- %0.78 %0.86 %0.97 %1.03 %0.92 اإلجمالً

 (2012 - 2008) كثافة سوق التأمٌن: 3جدول 

 نوع النشاط
 نسبة التغٌر 2012 2011 2010 2009 2008

11-12  SR SR SR SR SR 

 %6.0 308.3 290.8 247.8 248.9 222.5 إجمالً التأمٌن العام

 %8.0 386.5 357.8 320.2 287.4 193.7 إجمالً التأمٌن الصحً

 %8.8- 30.4 33.4 35.8 39.5 23.9 إجمالً تأمٌن الحماٌة واالدخار

 %6.3 725.2 682.0 603.9 292.9 472.5 اإلجمالً
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 (ـ  2012 )تقرير سوؽ التأميف السعودي 

 (م2012 –م2008)صافً أقساط التأمٌن المكتتب بها حسب نوع النشاط : 4جدول 

  ( م2012 -م2008)صافي أقساط التأمين حسب نوع النشاط : 4جدول 

 نوع النشاط
 نسبة التغير 2012 2011 2010 2009 2008

11-12 ميون لايرم   
ميون لايرم % سعودي  

ميون لايرم % سعودي  
ميون لايرم % سعودي  

ميون لايرم % سعودي  
 % سعودي

 %17.6 %2.0 329.0 %2.1 279.8 %2.3 275.9 %2.4 244.3 %3.0 217.3 التأميف ضد الحوادث والمسئوليات وغيره

 %18.8 %27.4 4,408.2 %27.4 3,710.6 %26.1 3,098.8 %29.2 2,944.1 %33.6 2,458.7 التأميف عمى المركبات

 %49.9 %1.3 203.2 %1.0 135.5 %1.0 126.5 %1.0 105.1 %1.3 95.4 التأميف عمى الممتمكات وضد الحريؽ

 %12.0 %1.4 229.5 %1.5 204.9 %1.5 175.4 %1.8 183.2 %2.8 201.5 بحريالالتأميف 

 %92.8 %0.01 2.395449 %0.01 1.2 %0.0 4.8 %0.0 1.1 %0.1 5.5 الطيرافالتأميف عمى 

 %(1.2) %0.0 7.3 %0.1 7.4 %0.1 7.6 %0.1 5.2 %0.0 0.9 التأميف عمى الطاقة

 %26.5 %1.0 165.9 %1.0 131.2 %0.9 113.9 %1.2 125.3 %1.7 122.2 يندسيالالتأميف 

 %19.6 %33.3 5,345.5 %33.0 4,470.7 %31.9 3,802.9 %35.8 3,608.4 %42.4 3,101.6 إجمالي التأمين العام

 %21.0 %61.9 9,951.3 %60.8 8,225.1 %60.6 7,120.0 %55.2 5,556.9 %51.2 3,750.9 إجمالي التأمين الصحي

 %(8.8) %4.8 767.0 %6.2 841.2 %7.5 876.8 %9.0 908.0 %6.4 468.2 إجمالي تأمين الحماية واالدخار

 %18.7 %100.0 16,063.8 %100.0 13,537.0 %100.0 11,799.7 %100.0 10,073.2 %100.0 7,320.6 اإلجمالي

 39 –مراقبة التأميف اإلدارة العامة ل -مؤسسة النقد العربي السعودي 



 (ـ  2012 )تقرير سوؽ التأميف السعودي 

 (م2012 – م2008)معدل االحتفاظ حسب نوع النشاط : 5جدول 

احتفاظ تأميف الحماية  تمعدالة احتفاظ تأميف الحماية واالدخار في ىذا الجدوؿ حيث يجب االحتفاظ بالجزء الخاص باالدخار في الشركة السعودية، وبالتالي ال يمكف مقارن تال تظير معدال
 .  التأميف األخرى واالدخار مع عقود

 (  م2012 -م2008)معدل االحتفاظ حسب نوع النشاط : 5جدول 

 نوع النشاط
 نسبة التغير 2012 2011 2010 2009 2008

11-12  % % % % % 
 %7.5 %47.611 %44.304 %54.4 %44.9 %40.9 التأميف ضد الحوادث والمسئوليات وغيره

 %(0.6) %94.009 %94.603 %95.7 %96.4 %96.7 التأميف عمى المركبات
 %28.6 %15.068 %11.716 %13.2 %11.6 %11.9 التأميف عمى الممتمكات وضد الحريؽ

 %(4.4) %30.886 %32.319 %33.8 %34.9 %32.5 بحريالالتأميف 
 %682.3 %3.571 %0.457 %1.6 %0.6 %2.9 الطيرافالتأميف عمى 

 %(7.3) %1.902 %2.051 %2.3 %1.7 %0.4 التأميف عمى الطاقة
 %7.2 %15.411 %14.377 %13.1 %15.5 %17.9 يندسيالالتأميف 

 %4.8 %59.4 %56.7 %56.5 %57.1 %56.2 إجمالي التأمين العام

 %4.1 %88.2 %84.7 %81.9 %76.2 %78.1 إجمالي التأمين الصحي

 %(7.1) %86.3 %92.9 %90.2 %90.5 %78.9 إجمالي تأمين الحماية واالدخار

 %3.7 %75.9 %73.2 %72.0 %62.4 %60.9 اإلجمالي
 %4.5 %75.4 %72.1 %70.9 %67.4 %66.4 األجمالً بدون تأمٌن الحماٌة واالدخار
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 (ـ  2012 )تقرير سوؽ التأميف السعودي 

 (م2012 –م 2008)العموالت المتكبدة حسب نوع النشاط : 6جدول 

 (م2012 -م2008)العموالت المتكبدة حسب نوع النشاط : 6جدول 

 نوع النشاط
 نسبة التغير 2012 2011 2010 2009 2008

11-12 ميون لاير سعوديم  ميون لايرم %  ميون لايرم % سعودي  ميون لايرم % سعودي  ميون لايرم % سعودي   % سعودي 
التأميف ضد الحوادث والمسئوليات 

 %6.8 %5.8 49.7 %4.2 46.5 %4.1 41.8 %5.2 44.1 %6.9 52.8 وغيره

 %(33.6) %32.7 280.1 %38.0 421.6 %34.5 341.4 %33.5 285.1 %36.6 281.6 التأميف عمى المركبات
 %0.5 %8.7 74.7 %6.7 74.4 %7.2 74.1 %7.8 66.4 %7.7 59.5 التأميف عمى الممتمكات وضد الحريؽ

 %1.3 %5.5 47.4 %4.2 46.8 %4.1 41.6 %5.0 42.3 %7.1 54.9 بحريالالتأميف 
 %(86.1) %0.0 0.3 %0.2 2.4 %0.3 3.2 %0.3 2.5 %0.3 2.4 الطيرافالتأميف عمى 

 %(99.7) %0.0 0.0 %0.1 0.7 %0.7 7.0 %0.1 0.6 %0.4 3.0 التأميف عمى الطاقة
 %(11.9) %5.8 49.4 %5.1 56.0 %5.5 56.3 %5.6 48.0 %5.8 44.3 يندسيالالتأميف 

 %(22.6) %58.5 501.7 %58.5 648.4 %56.6 565.5 %57.5 488.9 %64.8 498.7 إجمالي التأمين العام

 %(23.2) %38.6 330.6 %38.8 430.7 %41.2 405.9 %37.7 320.7 %31.0 238.9 إجمالي التأمين الصحي

 %(16.2) %2.9 24.8 %2.7 29.6 %2.1 20.9 %4.7 40.4 %4.2 32.0 إجمالي تأمين الحماية واالدخار

 %(22.7) %100.0 857.1 %100.0 1,108.7 %100.0 992.2 %100.0 850.0 %100.0 769.6 اإلجمالي
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 (ـ  2012 )تقرير سوؽ التأميف السعودي 

 (م2012 –م 2008)اجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع النشاط : 7جدول 

         (م2012 –م 2008)اجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع النشاط : 7جدول 

 نوع النشاط
 نسبة التغير 2012 2011 2010 2009 2008

11-12 ميون لاير سعوديم  ميون لايرم %   
ميون لايرم % سعودي  

ميون لايرم % سعودي  
ميون لايرم % سعودي  

 % سعودي

 %13.5 %1 105.0 %1 92.5 %1 57.8 %1 98.4 %2 92.0 التأميف ضد الحوادث والمسئوليات وغيره
 %26.9 %25 3,464.8 %24 2,730.0 %22 1,881.5 %22 1,621.4 %29 1,492.4 التأميف عمى المركبات

 %46.7 %6 773.6 %5 527.4 %4 397.3 %6 456.1 %6 314.9 التأميف عمى الممتمكات وضد الحريؽ

 %25.0 %2 257.3 %2 205.8 %3 276.5 %2 166.7 %4 195.1 بحريالالتأميف 
 %(50.6) %0 15.5 %0 31.3 %0 26.5 %0 17.8 %0 11.5 الطيرافالتأميف عمى 

 %(28.8) %0 58.5 %1 82.2 %2 138.5 %8 570.1 %1 26.5 التأميف عمى الطاقة
 %6.0 %2 239.7 %2 226.1 %2 159.2 %2 145.6 %2 111.7 يندسيالالتأميف 

 %26.2 %36 4,914.3 %34 3,895.4 %34 2,937.3 %42 3,076.2 %43 2,244.1 إجمالي التأمين العام

 %16.6 %63 8,511.5 %64 7,297.4 %64 5,440.2 %55 4,010.0 %54 2,839.2 إجمالي التأمين الصحي

 %(35.3) %1 189.4 %3 292.5 %2 136.2 %2 169.2 %3 140.3 إجمالي تأمين الحماية واالدخار

 %18.5 %100 13,615.2 %100 11,485.3 %100 8,513.8 %100 7,255.4 %100 5,223.6 اإلجمالي
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