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1–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي–مؤسسة النقد العربي السعودي 2014))تقرير سوق التأمين السعودي 

الفهرس 

4مقدمة
بشكل عام -أداء سوق التأمين

6بهاإجمالي أقساط التأمين المكتتب–
7عمق التأمين–
8كثافة التأمين–
9إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها موزعة حسب نوع النشاط–
11صافي أقساط التأمين المكتتب بها موزعة حسب نوع النشاط–
13معدل االحتفاظ حسب نوع النشاط –
14إجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع النشاط–
15صافي األقساط المكتسبة مقابل صافي المطالبات المتكبدة للتأمين العام والصحي–
16ربحية السوق –
17موجودات المؤمن لهم-العمومية  الميزانية–
19موجودات المساهمين-الميزانية العمومية–
20المطلوبات وحقوق الملكية للمؤمن لهم-الميزانية العمومية–
21المطلوبات وحقوق المساهمين-الميزانية العمومية–

 حسب نوع النشاط -أداء سوق التأمين
22التأمين الصحي–
23تأمين الحماية واالدخار–
24التأمين على المركبات–
25ضد الحريق/ تأمين على الممتلكات –
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الفهرس 

26التأمين الهندسي –
27التأمين ضد الحوادث والمسئوليات وغيره–
28التأمين البحري–
29التأمين على الطاقة –
30التأمين على الطيران–

 مؤشرات القطاع
32العموالت المتكبدة حسب نوع النشاط–
33توزيع العاملين في قطاع التأمين حسب الجنسية–
34هيكل سوق التأمين–
35حقوق الملكية في شركات التأمين–
ملحق جداول البيانات –
37إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها حسب نوع النشاط: 1الجدول –
38عمق وكثافة سوق التأمين: 3و2الجدول –
39صافي أقساط التأمين المكتتب بها حسب نوع النشاط : 4الجدول –
40معدل االحتفاظ حسب نوع النشاط : 5الجدول –
41إجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع النشاط: 6الجدول –
42العموالت المتكبدة حسب نوع النشاط: 7الجدول –
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المقدمة 

 م 2013عاممليار لاير في25.24مقابل م 2014في عام مليار لاير 30.48بلغت قيمة أقساط التأمين المكتتب بها في سوق التأمين السعودي
:حسب اآلتيم، وذلك 2013في % 19.2مقابل % 20.8وبلغت نسبة االرتفاع 

م 2014مليار لاير في عام 15.7ليصل إلى % 21.9بنسبة ( من سوق التأمين% 52ُيمثل)التأمين الصحي المكتتب بها ارتفع إجمالي أقساط –
م2013مليار لاير في عام 12.9مقابل

م2014عام مليار لاير في13.9إلى ليصل% 20.5بنسبة (من سوق التأمين% 45مثل يُ )المكتتب بها لتأمين العام اارتفع إجمالي أقساط –
م2013مليار لاير في عام 11.5مقابل

عام لاير فيمليون 904إلى ليصل% 7بنسبة (من سوق التأمين% 3مثل يُ )إجمالي أقساط تأمين الحماية واالدخار المكتتب بها رتفعا–
م2013مليون لاير في عام 844مقابلم2014

عادة التأمين37هذا التقرير على البيانات المجمعة من يستند شركة من شركات التأمين وا 
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بشكل عام -أداء سوق التأمين
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إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها

السعودية األخرىأو إعادة التأمين ألقساط إعادة التأمين المقبولة من شركات التأمين مكرر إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها هو إجمالي األقساط المحتسبة، وقد يكون هناك حساب ( 1)

 مليار لاير 30.48مليار لاير ليصل إلى 5.24بمبلغ قدره (1)إجمالي أقساط التأمين المكتتب بهاارتفع
%20.8م، بنمو قدره 2013مليار لاير في عام 25.24م مقابل 2014في عام 

 وارتفعت حصة، م2014حافظ التأمين الصحي على مكانته باعتباره أكبر أنشطة التأمين في عام
في % 52م إلى 2013عام في% 51من المكتتب بها التأمين الصحي في إجمالي أقساط التأمين 

م 2014عام في% 45بينما انخفضت حصة التأمين العام في قطاع التأمين إلى . م2014عام 
 وتمثل مليار لاير 5.24مليار لاير من الزيادة اإلجمالية التي بلغت2.8بلغت حصة التأمين الصحي

.أقساط التأمين المكتتب بهاالذي شهده إجمالي االرتفاعمن % 53ما نسبته

حيث بلغت ،أنشطة التأمين حجما  مرتبته من حيث كونه أقل على تأمين الحماية واالدخار حافظ نشاط
بها َا في أقساط التأمين المكتتبرتفاعاوهذا يمثل % 3إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في حصته
.م 2014في عام % 7بنسبة 

إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها 
( سعودي، بالمليون لاير2010-2014(

باللاير السعودي

(مليون)

20102011201220132014

مليون لاير 

سعودي

% 
االجمالي

مليون لاير 

سعودي

% 
االجمالي

مليون لاير 

سعودي

%
االجمالي

مليون لاير 

سعودي

% 
االجمالي

مليون لاير 

سعودي

% 
االجمالي

تأمين الحماية 

واالدخار
9726%9055%8894%845%39043%

%5115,72052%12،895%11،28553%9،70852%8،69053التأمين الصحي

%4613,85745%11،500%9،00043%7،89043%6،72541التأمين العام

%10030,482100%25,239%21,174100%18,504100%16,387100اإلجمالي

نسبة النمو%
2014-2013

%7.1

21.9%

20.5%

20.8%

7,890 9,000
6,725

9,708

8,690

21,174

2012

845

11,500

904

2013

25,239

12,895

15,720

11,285

889

2014

13,857

30,482

2011

18,504
905

2010

16،387
972

التأمين العام

التأمين الصحي

تأمين الحماية و االدخار
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التأمين عمق

  تتب أنه نسبة إجمالي أقساط التأمين المكبف عمق التأمين يعر
بها إلى إجمالي الناتج المحلي

في ارتفاعا  خالل السنوات الخمس األخيرةشهد عمق التأمين
%3معدل النمو السنوي المركب بنسبة 

1.08ارتفاعا ليبلغ شهد عمق التأمين،م2014ي عام ف  %
.م2013في عام % 0.9مقابل 

 ساط أنه نسبة إجمالي أقبيعرف عمق التأمين غير النفطي
يالتأمين المكتتب بها إلى الناتج المحلي غير النفط

 إلىازداد عمق التأمين من الناتج المحلي غير النفطي
م 2013في عام % 1.72مقابل م2014في عام 1.9%

من الناتج بلغت نسبة متوسط النمو السنوي لعمق التأمين
م 2010خالل الفترة ما بين عام % 2-المحلي غير النفطي 

م2014وعام 

((1)إجمالي الناتج المحلي )عمق التأمين
( ، نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي2010-2014) إجمالي تأمين الحماية واالدخار 

إجمالي التأمين الصحي 
إجمالي التأمين العام 

((2)لناتج المحلي غير النفطي ا)عمق التأمين
(غير النفطي، نسبة مئوية من الناتج المحلي2010-2014)

نسبة النمو
2014-2013

م على التوالي2014م و2013م و2012م و 2011م و2010مليار لاير خالل 2،821و 2،795و 2،727و 2،163و 1،690بلغ إجمالي الناتج المحلي السعودي ( 1)
م على التوالي2014م و2013م و 2012م و 2011م و2010مليار لاير خالل 1،601و 1،471و 1،353و 919و 792بلغ الناتج المحلي غير النفطي السعودي ( 2)

إجمالي تأمين الحماية واالدخار 
إجمالي التأمين الصحي 

إجمالي التأمين العام 

نسبة النمو
2014-2013

0.51% 0.45% 0.41% 0.46% 0.56%

0.36% 0.33% 0.41%0.40%

2014

0.03%

0.49%

0.03%

1.08%
0.90%

2013

+3%

2010

0.78%

0.06%

2012

0.03%

0.97%

2011

0.04%

0.85%

0.06%

1.90

0.78%

2011

-2%

0.87%

0.98%

1.56

2014

0.07%

2013

0.88%0.83%

1.72

0.66%

0.06%

2012

0.85%

0.12%

2.02%2.04%

2010

0.10%

1.06%1.10%

0.86%%11.5

%0.0

%10.5

%11.4

%19.5

0.0%

%20.0

%21.7
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كثافة التأمين 

(1)كثافة التأمين
(باللاير السعودي للفرد،2010-2014)

نسبة النمو
2013-2014

14.2%

0.0%

%14.6

15.7%

 تأمين بأنها معدل إنفاق الفرد على التعرف كثافة التأمين
إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها مقسومة على عدد )

عام لاير للفرد في864وارتفعت كثافة التأمين من (. السكان
م بزيادة نسبتها 2014لاير للفرد في عام 991م إلى 2013
14.6%

زيادة سنوية ارتفع مستوى انفاق الفرد على الخدمات التأمينية ب
إلى عامم 2010عام منفي الفترة % 13تمتوسطة بلغ

م2014
 ظلت نسبة كثافة تأمين الحماية واالدخار عند مستوى

حي منخفض بوجه عام مقارنة  بالتأمين العام والتأمين الص
رياال  للفرد29نسبة التلكحيث بلغت

إجمالي تأمين الحماية واالدخار 
إجمالي التأمين الصحي 

إجمالي التأمين العام 

التواليعلى م 2014م و 2013و م2012م و 2011وم2010مليون نسمة في و30.77و 29.19و 29.19و27.1و 27.1نحوبلغ تعداد السكان في السعودية( 1)

320 358 387
442

511

291
308

394

450

248

+13%

2013

864

29

2012

725

30

2011

682

33

2010

604

36

2014

29

991
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موزعة حسب نوع النشاط إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها

من % 77.9التأمين على المركبات والتأمين الصحي يمثل
م 2014في عام اجمالي أقساط التأمين المكتتب بها

 لى ع-اإللزامي وغير اإللزامي–حافظ التأمين الصحي
%  51.6أكبر نشاط تأميني، حيث بلغت حصته كمكانته

م2014في عام أقساط التأمين المكتتب بهامن إجمالي 
 مياإللزامي وغير اإللزا–احتل التأمين على المركبات-

أقساط التأمين من إجمالي % 26.3المرتبة الثانية بنسبة 
م2014المكتتب بها في عام 

 26.3ارتفعت أقساط التأمين على المركبات بنسبة  %
بنسبة ارتفت أقساط التأمين الصحي، والتأمين الهندسي

.  2014على التوالي في عام % 19.5و % 21.9

بالمليون لاير 

سعودي

النمو20102011201220132014

مليون لاير

سعودي

  %

اجمالي

مليون لاير

سعودي

  %

اجمالي

مليون لاير 

سعودي

  %

اجمالي

مليون لاير

سعودي

  %

اجمالي

مليون لاير

سعودي

  %

اجمالي

%

13-14

%2.6-%0.61400.5%0,3144%167%1272%305الطيران

%2.9-%1.84431.5%2456%2385%2361%329الطاقة

%9.6%2.98112.7%4740%3743%3634%518البحري

%7.1%3.39043.0%4845%5889%6905%972الحماية واالدخار

الحوادث 

+  والمسئوليات 

أخرى
507%3632%3691%3941%3.71,0793.5%14.7%

%19.5%4.81,4344.7%51,200%51,077%5913%869الهندسي

%15.5%6.61,9236.3%61,665%61,348%61,157%959الممتلكات

%26.3%25.28,02626.3%226,355%214,689%203,922%3,239المركبات

%21.9%51.115,72051.6%5312,895%5211,285%539,708%8,690الصحي

%20.8%10030,482100%10025,239%10021,174%10018,504%16,387االجمالي
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(  تابع)إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها موزعة حسب نوع النشاط

إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها موزعة حسب نوع النشاط 
( ، بالمليون لاير سعودي2010-2014)

الحريق ضد /الممتلكات
المركبات 
صحي 

البحري

الهندسي

لحوادثا
أخرى+ والمسئوليات 

الحماية واالدخار

الطيران 
الطاقة 

8,690 9,708 11,285 12,895
15,720

3,239
3,922

4,689

6,355

8,0261,665

1,923

1,348

1,434

507 905

743
634

443

456

385
361

329

272

305

140

144
+17%

2013

25,239

1,200
941

845 740

2012

21,174

1,077
691

889

67
304

2011

18,504

1,157
913

632

2010

16,387

959
869

972 518

2014

30,482

1,079

811904
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 على أنه صافي أقساط التأمين المكتتب بهايعرف
سم المحتفظ بها لدى شركة التأمين بعد حاألقساط

ية األقساط المسندة إلى شركات إعادة التأمين المحل
ا حسب والدولية من إجمالي أقساط التأمين المكتتب به

نوع النشاط
من هاصافي أقساط التأمين المكتتب بارتفع إجمالي

مليار24.33إلى م2013عام لاير فيمليار19.24
%26.5بزيادة قدرها م2014لاير في عام 

 حقق التأمين على المركبات م2014في عام ،
صافي إجماليمن % 91.4والتأمين الصحي نحو 

أقساط التأمين المكتتب بها
 نه من حيث كو حافظ التأمين الصحي على مكانته

من % 60.2نشاط تأميني، حيث بلغت حصته كبر أ
عام صافي أقساط التأمين المكتتب بها فيإجمالي
م2014

بة على المرتحصة التأمين على المركبات حافظت
من إجمالي % 31.2الثانية، وارتفعت حصتها الى 

.م2014صافي أقساط التأمين المكتتب بها في عام 

موزعة حسب نوع النشاطصافي أقساط التأمين المكتتب بها

بالمليون لاير 
سعودي

النمو20102011201220132014

مليون 

لاير 

سعودي

%

اجمالي

مليون 

لاير 

سعودي

%

اجمالي

مليون 

لاير 

سعودي

%

اجمالي

مليون 

لاير 

سعودي

%

اجمالي

مليون 

لاير 

سعودي

%

اجمالي

%
14-13

%3.9-%30.01%40.02%20.01%10.01%50.04الطيران

%14.8%90.04%80.04%70.05%70.05%80.06الطاقة

%13.7%2050.84%1800.94%1661.03%1310.97%1140.94الهندسي

%4.1%2521.03%2421.26%2301.43%2051.51%1751.47البحري

%12.1%3161.30%2821.46%2031.26%1361.00%1271.05الممتلكات

الحوادث 

+  والمسئوليات 

أخرى

2762.28%2802.07%3292.05%3912.03%5642.32%44.2%

%2.2%7303.00%7143.71%7674.77%8416.21%8777.51الحماية واالدخار

%27.4%7,60231.24%5,96731.01%4,40827.44%3,71127.41%3,09926.07المركبات

%27.9%14,65560.22%11,45659.53%9,95161.95%8,22560.76%7,12060.59الصحي

%26.5%24,334100%19,243100%16,064100%13,537100%11,800100االجمالي
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(تابع)صافي أقساط التأمين المكتتب بها موزعة حسب نوع النشاط 

نوع النشاط  بصافي أقساط التأمين المكتتب بها موزعة حس
(، بالمليون لاير سعودي2010-2014)

المركبات 
صحي 

الحوادث
أخرى+ والمسئوليات 

الحماية واالدخار 

الطيران 
الطاقة 

ضد الحريق/ الممتلكات

الهندسي 
البحري

9,951
11,456

14,655

3,099

3,711

4,408

5,967

7,602

8,2257,120

841

877

316

282

203

136
127

252

242

230

+20%

2013

19,243

714
391

2012

16,064

767
329

2011

13,537
280 205

2010

11,800
276 175

2014

24,334

730
564
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معدل االحتفاظ حسب نوع النشاط

االحتفاظ حسب نوع النشاط معدالت
(، نسبة مئوية من إجمالي األقساط2012-2014)

يع المتوسط المرجح متضمنا  جم
أنواع أنشطة التأمين  المتوسط المرجح باستثناء

أمين التأمين على المركبات والت
الصحي

لتي تحتفظ يعد معدل االحتفاظ مقياسا  ألقساط التأمين المكتتب بها ا
ي بها شركة التأمين، ويمكن الحصول عليه من خالل قسمة صاف
تتب بهاأقساط التأمين المكتتب بها على إجمالي أقساط التأمين المك

العربية ارتفع معدل االحتفاظ اإلجمالي لشركات التأمين في المملكة
في عام % 76.2م مقابل 2014في عام % 79.8السعودية إلى 

ويعود ذلك إلى ارتفاع معدل االحتفاظ للتأمين على . م2013
من % 77.9المركبات والتأمين الصحي اللذان يستحوذان على نسبة 

م بلغ معدل 2014إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها، وفي عام 
%93وللتأمين الصحي % 95االحتفاظ للتأمين على المركبات 

خرى انخفض المتوسط المرجح لمعدل االحتفاظ ألنواع التأمين األ
في % 23إلى ( باستثناء التأمين على المركبات والتأمين الصحي)

.2013في عام % 30م مقابل 2014عام 
ملحوظة  :

تلتزم جميع شركات التأمين المرخصة بالحد األدنى لمعدل–
(  من الالئحة التنفيذية40وفقا  للمادة % )30االحتفاظ البالغ 

ار حيث ال تظهر معدالت االحتفاظ بالنسبة لتأمين الحماية واالدخ–
لشركات يجب االحتفاظ بعنصر االدخار الذي يتضمنه العقد في ا
ع من السعودية، ولذلك ال يمكن مقارنة معدل االحتفاظ لهذا النو 

التأمين مع األنواع األخرى

2%

4%

15%

15%

31%

48%

88%

94%

2%

3%

2%

2%

%15الهندسي

17ضد الحريق/ الممتلكات%

%33البحري

93%

23%80%

الطاقة

95%

الطيران

الحوادث و
%42المسئوليات و غيره

%89الصحي

%94المركبات

52%

14%

31%

16%

2013
2012

2014
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إجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع النشاط

إجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع النشاط 
(، بالمليون لاير سعودي2010-2014)

نسبة النمو
2013-2014

اإلجمالي

الطاقة

المركبات 
ضد الحريق /الممتلكات

الطيران

البحري
الحماية واالدخار

صحي 

غيرهالحوادث والمسئوليات و 

الهندسي

عة المطالبات المدفو ارتفع إجمالي
م2013عام مليار لاير في17من
عام لاير فيمليار20.3إلى 

%19.5بنسبة م 2014
 م حقق اجمالي 2014في عام

ن المطالبات المدفوعة على التأمي
و نموا  %11.2الصحي نموا  بنسبة 

على المركبات %28.6بنسبة 
م2013مقارنة بالعام 

 التأمين حقق م 2014في عام
أعلى معدالت النمو فيالهندسي 

،إجمالي المطالبات المدفوعة
من % 162.7بارتفاع بلغ نسبته 

مليون 559مليون لاير إلى 213
لاير

في الملحق7الجدول رقم يوضح
إجمالي المطالبات حسببيانات

إلى2010عام نوع النشاط من
5,440م2014عام 

7,297 8,511
10,405 11,5671,882

2,730

3,465

4,720

6,069

1,312

105
15

213 374

559

13,615
240

2011

11,485
226

31

2010 2012

276

2013

329

20,314

2014

+24% 16,996

8,514

%19.5

0.0%
%3.5

%75.1

%-30.2

%10.9

%162.7

%52.6
%28.6
%11.2
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الصحيللتأمين العام و صافي األقساط المكتسبة مقابل صافي المطالبات المتكبد  

صافي األقساط المكتسبة مقابل صافي المطالبات المتكبد  
(، بالمليون لاير سعودي2014-2010)

معدل الخسائر
إجمالي األقساط )% 

(المكتسبة
68.2% 71.8% 77.6% 92.9% 81.5%

المتكبدةصافي المطالبات
المكتسبة صافي األقساط افي يساوي صافي األقساط المكتسبة ص

ا مطروحا  منهبهااألقساط المكتتب
التغير في احتياطي األقساط غير

المكتسبة
 امة العبلغ صافي األقساط المكتسبة

21.34في سوق التأمين والصحية 
مقابل م2014لاير في عام مليار

م2013لاير في عاممليار17.15
%.24بزيادة بلغت 

 العامة والصحية صافي المطالبات
صافي إجماليالمتكبدة عبارة عن 
في والتغير المطالبات المدفوعة 

احتياطيالمطالبات تحت التسوية و 
.نهاالمطالبات التي وقعت ولم يبلغ ع
رتفاعا  وشهد صافي المطالبات المتكبدة ا

ليبلغ م2014في عام % 9بنسبة 
لايرمليار17.39

 معدل الخسائر ، شهدم2014في عام
صافي المطالبات قسمةالناتج من 

تسبة المتكبدة على صافي األقساط المك
مقابل % 81.5انخفاضا ، حيث بلغ 

.2013في عام % 92.9

21,337

17,146

14,077

11,668

9,616

17,386

15,931

10,926

8,382

6,554

20122011 20132010

+9%

2014

+24%
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ربحية سوق التأمين

القدر  الربحية لسوق التأمين 
( ، بالمليون لاير سعودي2014-2013))

العائد على حقوق الملكية لسوق التأمين/ العائد على الموجودات
(حقوق الملكية/ األرباح الصافية على إجمالي األصول% ، (2014)

ع الناتج عن االكتتاب في قطاع التأمين بعد خصم جميُيحسب الدخل
المصروفات المتعلقة بالتأمين من االيرادات المتعلقة بالتأمين

مصروفاتالا  اجماليناقصاجمالي االيرادات ساويصافي النتيجة ت
اريف دخل االستثمارات يساوي اجمالي دخل االستثمارات ناقصا  اجمالي مص

االستثمارات 
 ن ، بلغ إجمالي الدخل الناتج عن االكتتاب في قطاع التأميم2014في عام

م2013مليار لاير في عام 1.725مقابل خسارة يون لاير، مل651
 مليون لاير 334مقابلم2014مليون لاير في عام 323بلغ الدخل االستثماري

م2013في عام 
 مليون لاير في 735شهدت النتائج الصافية لسوق التأمين ارتفاعا لتصل الى

م2013عام ار لاير فيملي1.428م مقابل خسارة 2014عام 
 ى إلاألرباح الصافيةنسبةمن خالل يمكن حساب العائد على الموجودات

في عام %1.6بلغت نسبة العائد على الموجوداتو . إجمالي الموجودات
م 2014

 ية إلى الصافرباحنسبة األمن خالليمكن حساب العائد على حقوق الملكية
وق التأمين بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية في سو .إجمالي حقوق الملكية

م2014في عام 7.3%

334

-1,725

735

323

651

-1,428

تابالدخل الناتج عن االكتريالدخل االستثما افيةالنتائج الص

-3%

2014
2013

7.3%

1.6%

العائد على الموجوداتكيةالعائد على حقوق المل

2014
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موجودات المؤمن لهم-العمومية الميزانية

تتكون االستثمارات األخرى بصورة رئيسية من االستثمارات في الصناديق المتعلقة بمنتجات االدخار*

احتفظت شركات التأمين بمبلغ
مليار لاير في حسابات 6.26

ما وأفي صورة نقد المؤمن لهم
م2014مع نهاية عام يعادله

 متحصالت إعادة التأمينبلغت
ن الحصة األكبر في موجودات المؤم

مليار لاير9.33لهم بقيمة بلغت 
مليار 9.1إجمالي االستثمارات بلغ

لاير 
يةالتشغيلموجوداتالقيمة بلغت

مليار لاير35.2مؤمن لهملل

موجودات المؤمن لهم 
( ، باأللف لاير سعودي2014)

إجمالي التأمينتأمين الحماية واالدخارالتأمين العام والصحيالبند

5,918,667341,9476,260,613النقد أو ما يعادله

7,153,313103,7027,257,015الصافية-الذمم 

9,295,28737,2289,332,515حصة إعادة التأمين 

854,9173,202858,119التأمينتكاليف مؤجلة لحيازة وثيقة 

822,022916822,938مصروفات مدفوعة مسبقا  

6,194,6342,861,9489,056,581االستثمارات

4,160,10393,8324,253,935الودائع والمؤسسات المالية 

4,1774,177-القروض 

1,024,914-1,024,914الديون واألوراق المالية والدخل الثابت 

288,077-288,077(عادية وممتازة)األسهم 

9,861-9,861العقارات 

---االستثمارات في الشركات التابعة والفرعية

711,6792,763,9393,475,617*أخرى

459,1031,394460,497الموجودات الملموسة

24,198-24,198الموجودات غير الملموسة

1,122,560(14,830)1,137,390لمؤمن لهم الموجودات األخرى ل

31,859,5303,335,50735,195,037(1)المؤمن لهم إجمالي موجودات 
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موجودات المساهمين-الميزانية العمومية 

اهمونلغت قيمة ما يحتفظ به المسب
مليار لاير 2.33في شركات التأمين 
هاية في نما يعادلهفي صورة نقد أو 

م2014عام 
ن تمثل االستثمارات أعلى حصة م

المساهمين حيث بلغت موجودات 
مليار لاير8.3قيمتها 

المساهمين موجودات بلغ إجمالي
مليار لاير12.1

إجمالي موجودات شركات بلغ
مليار لاير47.3التأمين 

المساهمينموجودات 
( ، باأللف لاير سعودي2014)

إجمالي التأمينتأمين الحماية واالدخارالتأمين العام والصحيالبند

2,330,296يعادلهالنقد أو ما

15,074الذمم الصافية

8,312,338االستثمارات

3,384,945الودائع والمؤسسات المالية 

1,923القروض 

2,811,779الديون واألوراق المالية والدخل الثابت 

874,216(عادية وممتازة)األسهم 

25,000العقارات 

100,862عية االستثمارات في الشركات التابعة والفر 

1,113,613*أخرى

22,520الفائدة والدخل المتراكم 

137,757الموجودات الملموسة

853,379الموجودات غير الملموسة

321,919المؤمن لهم التوزيعات المستحقة من حساب 

121,603لمساهمين الموجودات األخرى ل

12,114,885(2)المساهمين إجمالي موجودات 

47,309,923(2( + )1)إجمالي الموجودات 
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المطلوبات وحقوق الملكية للمؤمن لهم -العمومية الميزانية 

المطلوبات وحقوق الملكية للمؤمن لهم 
( ، باأللف لاير سعودي2014)

ات ما تحتفظ به شركإجماليبلغ
رة مليار لاير في صو 26.17التأمين 

اط احتياطيات فنية تتكون من أقس
قائمة تحت غير مكتسبة ومطالبات

لغ بيالتسوية ومطالبات وقعت ولم 
وية عنها واحتياطيات مصاريف التس

م2014في نهاية عام 
 3يةالحساببلغ إجمالي االحتياطيات

لايرمليار
 بلغ إجمالي المطلوبات وحقوق

مليار لاير35.2الملكية للمؤمن لهم 

إجمالي التأمينتأمين الحماية واالدخارالتأمين العام والصحيالبند

740,48715,891756,378مدفوعات دائنة للمؤمن لهم 

1,320,87232,1551,353,028أرصدة مدفوعات دائنة إلعادة التأمين 

26,061,111111,51426,172,625االحتياطيات الفنية 

13,589,51230,83613,620,349أقساط غير مكتسبة 

تم مطالبات قائمة تحت التسوية ومطالبات وقعت ولم ي
12,471,59980,67812,552,276اإلبالغ عنها واحتياطيات مصاريف التسوية

2,992,0002,992,000-احتياطيات حسابية 

85,13617,072102,208احتياطيات أخرى 

362,6724,810367,482عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة 

2,145,10538,2922,183,397مصروفات متراكمة ودخل مؤجل 

106,591518107,109حصص األرباح المعلن عنها المستحقة للسداد 

288,05431,526319,580التوزيعات المستحقة لحساب المساهمين

572,30370,094642,397المطلوبات األخرى المؤمن لهم 

31,682,3313,313,87234,996,203إجمالي المطلوبات للمؤمن لهم 

179,92218,912198,834فائض متراكم 

31,862,2533,332,78435,195,037(3)إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية للمؤمن لهم 
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المطلوبات وحقوق المساهمين-العمومية الميزانية

المطلوبات وحقوق الملكية للمساهمين  
( باأللف لاير سعودي،2014)

بلغ إجمالي مطلوبات المساهمين
لاير، في حين بلغتمليار2.1

مليار لاير في10.06حقوق الملكية 
م2014نهاية عام 

 ة أعلى حصاألسهم شكَّل رأس مال
من حقوق ملكية المساهمين حيث 

مليار لاير10.25بلغ 
 بلغ إجمالي المطلوبات وحقوق

مليار لاير12.1للمساهمينملكيةال
 بلغ إجمالي المطلوبات وحقوق

مليار 47.3الملكية لشركات التأمين 
لاير

إجمالي التأمينتأمين الحماية واالدخارالتأمين العام والصحيالبند

529,295المدفوعات للمساهمين 

441,302الزكاة

195,649المصروفات المتراكمة والدخل المؤجل 

892,432المطلوبات األخرى للمساهمين 

2,058,677إجمالي مطلوبات المساهمين 

10,252,097األسهمرأس مال

1,202,371االحتياطيات القانونية 

(1,601,433)األرباح المبقاة

203,173حقوق المساهمين األخرى

10,056,208إجمالي حقوق المساهمين 

12,114,885(4)إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

47,309,923( 4( + )3)إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
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التأمين الصحي 

الصحيالتأمين

أداء التأمين الصحي
(، بالمليون لاير سعودي2014)

الخسار معدلمعدل االحتفاظ

93.2%79%

59.0%
60.0%
60.2%
51.6%

النسبةمن % 
اإلجمالية

صافي المطالبات المتكبدة 
صافي األقساط المكتسبة 

صافي األقساط المكتتب بها 
إجمالي األقساط المكتتب بها

 من % 51.6نسبةاإللزامي وغير اإللزامي بنوعيه بلغت حصة التأمين الصحي
وبلغ إجمالي األقساط م،2014إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في عام 

لايرمليار15.7المكتتب بها للتأمين الصحي 
 من صافي أقساط التأمين المكتتب بها % 60.2بلغت حصة التأمين الصحي

لاير من إجمالي أقساط التأمين مليار14.65احتفظت شركات التأمين بمبلغ و 
%93.2الصحي المكتتب بها، بمعدل احتفاظ بلغ 

 لاير مليار13.26بلغ صافي أقساط التأمين الصحي المكتسبة
 مما أدى إلى معدل خسارة مليار لاير10.45بلغ صافي المطالبات المتكبدة

م2014في % 79للتأمين الصحي بنسبة 

15,720

14,655

13,257

10,453
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تأمين الحماية واالدخار 

أداء تأمين الحماية واالدخار
(، بالمليون لاير سعودي2014)

االدخار في ال تتضمن األرقام نسبة االحتفاظ ونسبة الخسارة نظرا  لوجود عامل
األقساط

تأمين الحماية واالدخار

 904دخار تأمين الحماية واالبالنسبة لبهاإجمالي أقساط التأمين المكتتببلغ
من إجمالي حجم السوق % 3ويمثل 2014مليون لاير في 

 ها من صافي أقساط التأمين المكتتب ب% 3بلغت حصة تأمين الحماية واالدخار
مليون لاير من صافي أقساط التأمين 730احتفظت شركات التأمين بمبلغ و 

المكتتب بها
 نسبة بمليون لاير و 649بلغ صافي األقساط المكتسبة لتأمين الحماية واالدخار

من صافي األقساط المكتسبة % 3
 مليون لاير209لتأمين الحماية واالدخار بلغ صافي المطالبات المتكبدة

1%
3%
3%
3%

صافي المطالبات المتكبدة 
صافي األقساط المكتسبة 

صافي األقساط المكتتب بها
إجمالي األقساط المكتتب بها

النسبةمن % 
اإلجمالية 

904

730

649

209



24–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي 2014))تقرير سوق التأمين السعودي 

التأمين على المركبات

أداء التأمين على المركبات
(، بالمليون لاير سعودي2014)

التأمين على المركبات

مليار لاير 8.03للتأمين على المركبات بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها
امن إجمالي أقساط التأمين المكتتب به% 26.3حوالييمثلو م،2014في عام 

 وهو أعلى معدل احتفاظ بين % 95بلغ معدل االحتفاظ بالتأمين على المركبات
مليار لاير7.6بهاأنشطة التأمين المختلفة، وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتب

 نسبة بلاير و مليار6.85بلغ صافي األقساط المكتسبة للتأمين على المركبات
من صافي األقساط المكتسبة% 31

 وهو ما لايرمليار6.3في التأمين على المركبات بلغ صافي المطالبات المتكبدة ،
%92خسارة قدرها معدليمثل

36.0%
31.0%
31.2%
26.3%

صافي المطالبات المتكبدة 
صافي األقساط المكتسبة 

صافي األقساط المكتتب بها
إجمالي األقساط المكتتب بها

النسبةمن % 
اإلجمالية 

معدل الخسار معدل االحتفاظ

95%92%

8,026
7,602

6,846

6,277



25–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي 2014))تقرير سوق التأمين السعودي 

ضد الحريق/ التأمين على الممتلكات

ضد الحريق/ أداء التأمين على الممتلكات
(، بالمليون لاير سعودي2014)

يقضد الحر / التأمين على الممتلكات

ق في عام ضد الحري/ بشأن الممتلكاتبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها
من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها% 6.3مليار لاير، يمثل 1.9م 2014

 فقط من أقساط التأمين على الممتلكات% 16.4بنسبة احتفظت شركات التأمين /
وبلغت نسبة . مليون لاير316بهاضد الحريق وبلغ صافي األقساط المكتتب

من صافي األقساط المكتتبة في % 1.3ضد الحريق / التأمين على الممتلكات
2014

 مليون 282ضد الحريق/ بلغ صافي األقساط المكتسبة للتأمين على الممتلكات
لاير

 ارةخسالنسبة مما أدى إلى بلوغ ، مليون لاير232بلغ صافي المطالبات المتكبدة
%82الى

معدل الخسار معدل االحتفاظ

16.4%82%

1.3%
1.3%
1.3%
6.3%

صافي المطالبات المتكبدة 
صافي األقساط المكتسبة 

صافي األقساط المكتتب بها
إجمالي األقساط المكتتب بها

النسبةمن % 
اإلجمالية 

1,923

316 282 232



26–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي 2014))تقرير سوق التأمين السعودي 

أداء التأمين الهندسي

أداء التأمين الهندسي
(، بالمليون لاير سعودي2014)

في عام لاير ارملي1.4للتأمين الهندسي بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها
من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها% 4.7، وهو ما يمثلم2014

 المكتتب الهندسية من أقساط التأمين %14.3بنسبةاحتفظت شركات التأمين
مليون لاير205، وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتب بهابها

 من % 0.8نسبة ب،مليون لاير186بلغ صافي أقساط التأمين الهندسي المكتسبة
صافي أقساط التأمين المكتسبة 

 مة بقي، مع صافي المطالبات المتكبدة،%52بلغ معدل الخسارة للتأمين الهندسي
مليون لاير97بلغت

0.5%
0.8%
0.8%
4.7%

صافي المطالبات المتكبدة 
صافي األقساط المكتسبة 

صافي األقساط المكتتب بها
إجمالي األقساط المكتتب بها

معدل الخسار معدل االحتفاظ

14.3%52%

النسبةمن % 
اإلجمالية 

1,434

205 186
97

سيالتأمين الهند



27–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي 2014))تقرير سوق التأمين السعودي 

*  التأمين ضد الحوادث والمسئوليات وغيرها

هأداء التأمين ضد الحوادث والمسئوليات وغير 
(، بالمليون لاير سعودي2014)

هالتأمين ضد الحوادث والمسئوليات وغير 

لشخصية الحوادث ا: يتضمن التأمين ضد الحوادث والمسئوليات األنشطة التالية
صابات العمل ومسئولية رب العمل والمسئولية تجاه الغير والمسئو  لية العامة وا 
هنية والتأمين والمسئولية الناتجة عن المنتجات والمسئولية الطبية والمسئولية الم

ل والتأمين من السرقة والسطو والتأمين على األموال التي في الخزينة وأثناء النق
من خيانة األمانة وأي تأمين آخر يقع ضمن نطاق التأمين من المسئوليات

1.08وغيرها بلغت قيمة األقساط المكتتب بها للتأمين ضد الحوادث والمسئوليات
مليار لاير

 مليون لاير من صافي أقساط التأمين 564احتفظت شركات التأمين بمبلغ
%52.3المكتتب بها، بمعدل احتفاظ بلغ 

ئوليات وغيرها بلغ صافي األقساط التأمينية المكتسبة للتأمين ضد الحوادث والمس
من صافي األقساط المكتسبة% 2.3نسبة بمليون لاير و 508

 40.7مليون لاير، بمعدل خسارة 207بلغ صافي المطالبات المتكبدة%

1.2%
2.3%
2.3%
3.5%

صافي المطالبات المتكبدة 
صافي األقساط المكتسبة 

صافي األقساط المكتتب بها
إجمالي األقساط المكتتب بها

معدل الخسار معدل االحتفاظ

52.3%40.7%

النسبةمن % 
اإلجمالية

1,079

564
508

207



28–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي 2014))تقرير سوق التأمين السعودي 

التأمين البحري

أداء التأمين البحري
(، بالمليون لاير سعودي2014)

يشمل التأمين البحري تأمين البضائع والسفن
 811م 2014بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها للتأمين البحري في عام

من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها% 2.7مليون لاير، بنسبة 
 من أقساط التأمين البحري المكتتب بها% 31احتفظت شركات التأمين بنسبة ،

مليون لاير252وبلغ صافي األقساط المكتتب بها 
 نسبة بمليون لاير سعودي و 246بلغ صافي أقساط التأمين البحري المكتسبة

من صافي األقساط المكتسبة% 1.1
 مليون لاير سعودي، مما أدى إلى نسبة 115بلغ صافي المطالبات المتكبدة

%46.7خسارة بمعدل 

0.7%
1.1%
1.0%
2.7%

صافي المطالبات المتكبدة 
صافي األقساط المكتسبة 

صافي األقساط المكتتب بها
إجمالي األقساط المكتتب بها

معدل الخسار معدل االحتفاظ

31.0%46.7%

النسبةمن % 
اإلجمالية 

البحريالتأمين 

811

252 246

115



29–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي 2014))تقرير سوق التأمين السعودي 

التأمين على الطاقة

أداء التأمين على الطاقة
(، بالمليون لاير سعودي2014)

م 2014بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها للتأمين على الطاقة في عام
من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها% 1.5مليون لاير، بنسبة 443

 من أقساط التأمين على الطاقة المكتتب بها،% 98تخلت شركات التأمين عن
مليون لاير9وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتب بها للتأمين على الطاقة 

 مليون لاير وبنسبة 8بلغ صافي أقساط التأمين المكتسبة للتأمين على الطاقة
فقط من صافي أقساط التأمين المكتسبة% 0.04

 مليون لاير، و نتج عنه 6بلغ صافي المطالبات المتكبدة للتأمين على الطاقة
%  75معدل للخسارة بنسبة 

0.03%
0.04%
0.04%
1.50%

صافي المطالبات المتكبدة 
صافي األقساط المكتسبة 

صافي األقساط المكتتب بها
إجمالي األقساط المكتتب بها

معدل الخسار معدل االحتفاظ

2%75%

النسبةمن % 
اإلجمالية 

على الطاقةالتأمين 

443

9 8 6



30–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي 2014))تقرير سوق التأمين السعودي 

التأمين على الطيران

أداء التأمين على الطيران
(، بالمليون لاير سعودي2014)

م 2014ام بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها للتأمين على الطيران في ع
من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها% 0.46مليون لاير، بنسبة 140

 مليون لاير، بمعدل احتفاظ 3بلغ صافي أقساط التأمين المكتتب بها على الطيران
%2بلغ 

 مليون لاير 4بلغ صافي أقساط التأمين المكتسبة للتأمين على الطيران

0.00%
0.02%
0.01%
0.46%

صافي المطالبات المتكبدة 
صافي األقساط المكتسبة 

صافي األقساط المكتتب بها
إجمالي األقساط المكتتب بها

معدل الخسار معدل االحتفاظ

2%0%

النسبةمن % 
اإلجمالية 

التأمين على الطيران

140

3 4

0
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مؤشرات القطاع 



32–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي 2014))تقرير سوق التأمين السعودي 

العموالت المتكبد  حسب نوع النشاط 

العموالت المتكبد  حسب نوع النشاط 
( ، حسب نوع النشاط2010-2014)

نسبة النمو
2013-2014
6% اإلجمالي 

27.2% %40.5الصحي
10.6% %31.9المركبات

-23.4% %8.7ضد الحريق / الممتلكات
-6.3%

ت الحوادث والمسئوليا
%6.9وغيره

-16.1% %5.0البحري
-29.4% %4.7الهندسي
0.1% %2.2الحماية واالدخار 
54.0% %0.1الطيران

-100.0% %0.00الطاقة

النسبةمن% 
اإلجمالية

100%

دة بلغ إجمالي العموالت المتكب
مليار لاير في عام 1.04
مليون لاير 980م مقابل 2014

م بزيادة قدرها 2013في عام 
6%

ام استحوذت عموالت التأمين الع
من إجمالي % 57.4على نسبة 

العموالت المتكبدة في عام 
م 2014

ي بلغت عموالت التأمين الصح
من إجمالي العموالت  % 40.5

م2014المتكبدة في عام 
حماية العموالت المتكبدة لتأمين ال

%  2.2واالدخار بلغت  ما نسبته 
م2014في عام 

406 431
331 331

421

341

422

280 300

332

74

74

75
119

9176

7261
51

50

47
49

70

49

56

56 1

0

+1%

2014

1,039
23

2013

980
221

2012

857

47
25

2011

1,109

47

30

2010

992

42 42

21



33–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي 2014))تقرير سوق التأمين السعودي 

توزيع العامين في قطاع التأمين حسب الجنسية 

 ية السعودية جمالي عدد الموظفين العاملين في شركات التأمين في المملكة العربإبلغ
م2013موظفا  في عام 9261م مقابل 2014موظفا  في عام 9559

 من إجمالي القوة % 57بلغت نسبة المواطنين السعوديين العاملين في شركات التأمين
م2013العاملة، بزيادة قدرها نسبة مئوية واحدة مقارنة بعام

59إلى م 2014في عام في المناصب غير اإلدارية يينارتفعت نسبة السعود% ،
م2013في عام % 42بلمقا% 44في المناصب اإلدارية إلى أيضا  كما ازدادت

عودة تبلغ ُيتطلب على شركات التأمين المرخصة حديثا  االلتزام بنسبة س: ملحوظة
وفقا  )بنهاية العام األول من التشغيل على أن تزداد سنويا حسب خطة العمل% 30

(  من الالئحة التنفيذية79للمادة 

عدد الموظفين مقابل نسبة السعود  
(2014)

نسبة السعود  

الجنسية 
عدد الموظفين في 
إجمالي الموظفين المناصب اإلدارية  عدد الموظفين في 

المناصب غير اإلدارية 
201320142013201420132014

من العرب 
غير العرب 

سعودي 

  نسبة السعود
اإلجمالي 

12191،37938744316061،822

1،94540738325132،328

45564،76558664451425،409

58%59%42%44%56%57%

78818,08913801,47092619,559
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

عدد الموظفين

2106



34–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي 2014))تقرير سوق التأمين السعودي 

هيكل سوق التأمين 

إجمالي األقساط موزعة حسب الشركة 
( ، بالمليون لاير سعودي2012-2014)

2014 2013 2012

3.1%

3.0%

الحصة السوقية 

71.3%

26.6%

15.7%

10.4%

4.8%

3.1%

2.9%

2.8%

2.7%

31.0%

22.2%

16.4%

12.6%

5.1%

3.5%

3.1%

3.1%

31.0%28.7%

2.7%

3.4%

3.8%

4.6%

14.5%

18.8%

20.4%
201220132014

 8م حققت أكبر 2014في عام
من % 71.3شركات تأمين 

ب إجمالي أقساط التأمين المكتت
بها في سوق التأمين

في حققت بقية الشركات الواردة
29التقرير التي يبلغ عددها 

من إجمالي % 28.7نسبة 
اأقساط التأمين المكتتب به

29الشركات
المتبقية

8الشركة 

7الشركة 

6الشركة 

5الشركة 

4الشركة 

3الشركة 

2الشركة 

1الشركة 

3,318

776

746

6,560

568

601

621

654

2,194

5,635

1,023

7,857

771

877

1,293

3,177

4,138

5,605

8,747

808

945

1,040

1,165

1,413

4,416

5,740

6,208

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000



35–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي 2014))تقرير سوق التأمين السعودي 

حقوق الملكية في شركات التأمين 

10.01إلى م2014حقوق ملكية شركات التأمين في عام رتفعتا
بلغ عدد وم2013مليار لاير في عام 8.84مليار لاير مقارنة مع 

شركة23مليون لاير 100عن الشركات التي تزيد حقوق الملكية فيها
يقل نصَّ نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على أن ال: ملحوظة 

مليون لاير، وأن ال يقل رأس مال 100رأس مال شركة التأمين عن 
فسه اعمال شركة إعادة التأمين أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت ن

مليون لاير200إعادة التأمين عن 

حقوق الملكية في شركات التأمين مقارنًة بصافي أقساط التأمين
( بالمليون لاير،2014)

صافي أقساط التأمين 

حقوق الملكية

عدد الشركات  (2014)حقوق ملكية حملة األسهم 
6مليون لاير 50حتى 
6مليون لاير 100إلى 50من 
5مليون لاير 150إلى 100من 
6مليون لاير 200إلى 150من 
8مليون لاير 500إلى 200من 

4مليون لاير 500أكثر من 

5,400

400
600

200
0

5,800

5,200

400 600 800 1,000 1,200 2,2002000

800

1,000

1,200

3,400

5,600
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جداول البيانات -ملحق 



37–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي 2014))تقرير سوق التأمين السعودي 

(2014–2010)إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها حسب نوع النشاط : 1جدول 

(2014-2010)ط إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها حسب نوع النشا: 1جدول 

نوع النشاط
20102011201220132014

نسبة التغير
14-13 ليون لايرم

ليون لايرم%سعودي
ليون لايرم%سعودي

ليون لايرم%سعودي
ليون لايرم%سعودي

%سعودي

%14.7%3.71,079.43.5%3.3940.8%3.4690.9%3.0631.5%506.8رهالتأمين ضد الحوادث والمسئوليات وغي

%26.3%25.28,026.226.3%22.16,354.7%21.24,689.2%19.73,922.2%3,238.8التأمين على المركبات

%15.5%6.61,923.26.3%6.41,664.5%6.31,348.4%5.71,156.7%958.7التأمين على الممتلكات وضد الحريق

%9.6%2.9811.42.7%3.5740.3%3.4743.1%3.1634.1%518.2بحريالالتأمين 

(%2.6)%0.6140.40.46%0.3144.0%1.567.1%1.9272.1%304.5الطيرانالتأمين على 

(%2.9)%1.8442.71.5%1.8456.0%2.0384.6%2.0361.0%328.9التأمين على الطاقة

%19.5%4.81,434.14.7%5.11,199.7%4.91,076.6%5.2912.5%869.2هندسيالالتأمين 

%20.5%45.613,857.445.5%42.511,500.0%42.68,999.9%40.77,890.3%6,725.1إجمالي التأمين العام

%21.9%51.115,720.551.6%53.312,895.0%52.511,285.4%53.39,708.4%8,690.1إجمالي التأمين الصحي

%7.1%3.3904.43.0%4.2844.5%4.9888.5%6.0905.1%972.2إجمالي تأمين الحماية واالدخار

%20.8%100.030,482.2100.0%100.025,239.4%100.021,173.8%100.018,503.7%16,387.4اإلجمالي



38–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي 2014))تقرير سوق التأمين السعودي 

(2014-2010)وكثافة سوق التأمين عمق:3و 2جدول 

(2014-2010)سوق التأمين من إجمالي الناتج المحليعمق: 2جدول 

نوع النشاط

20102011201220132014
نسبة التغير
14-13 %%%%%

%19.3%0.410.49%0.33%0.36%0.40%إجمالي التأمين العام

%20.7%0.460.56%0.41%0.45%0.51%إجمالي التأمين الصحي

%6.1%0.030.03%0.03%0.04%0.06%إجمالي تأمين الحماية واالدخار

%19.6%0.901.08%0.78%0.86%1.39%اإلجمالي

(2014-2010)كثافة سوق التأمين: 3جدول 

نوع النشاط

20102011201220132014
نسبة التغير
14-13

لاير سعوديلاير سعوديلاير سعوديلاير سعوديلاير سعودي

%247.8290.8308.3393.9450.414.3إجمالي التأمين العام

%320.2357.8386.5441.7510.915.7إجمالي التأمين الصحي

%35.833.430.428.929.41.6إجمالي تأمين الحماية واالدخار

%709.1292.9725.2864.5990.614.6اإلجمالي



39–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي 2014))تقرير سوق التأمين السعودي 

(2014–2010)صافي أقساط التأمين المكتتب بها حسب نوع النشاط : 4جدول 

( 2014-2010)صافي أقساط التأمين حسب نوع النشاط : 4جدول 

نوع النشاط
20102011201220132014

نسبة التغير
14-13 ليون لايرم

ليون لايرم%سعودي
ليون لايرم%سعودي

ليون لايرم%سعودي
ليون لايرم%سعودي

%سعودي

%44.2%2.0564.12.3%2.0391.0%2.1329.0%2.3279.8%275.9رهالتأمين ضد الحوادث والمسئوليات وغي

%27.4%31.07601.731.2%27.45،967.0%27.44،408.2%26.13،710.6%3،098.8التأمين على المركبات

%12.1%1.5315.81.3%1.3281.6%1.0203.2%1.0135.5%126.5التأمين على الممتلكات وضد الحريق

%4.1%1.3251.51.0%1.4241.5%1.5229.5%1.5204.9%175.4بحريالالتأمين 

(%3.9)%0.023.50.01%0.013.6%0.012.4%0.041.2%4.8الطيرانالتأمين على 

%14.8%0.08.70.04%0.07.5%0.17.3%0.17.4%7.6التأمين على الطاقة

%13.7%0.9204.90.8%1.0180.3%1.0165.9%0.9131.2%113.9هندسيالالتأمين 

%26.5%36.88,950.236.8%33.37,072.7%33.05,345.5%31.94,470.7%3,802.9إجمالي التأمين العام

%27.9%59.514,654.560.2%61.911,456.0%60.89,951.3%60.68,225.1%7,120.0إجمالي التأمين الصحي

%2.2%3.7729.63.0%4.8714.0%6.2767.0%7.5841.2%876.8إجمالي تأمين الحماية واالدخار

%26.5%100.024,334.2100.0%100.019,242.6%100.016,063.8%100.013,537.0%11,799.7اإلجمالي



40–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي 2014))تقرير سوق التأمين السعودي 

(2014–2010)معدل االحتفاظ حسب نوع النشاط : 5جدول 

اظ تأمين الحماية احتفتمعدالة احتفاظ تأمين الحماية واالدخار في هذا الجدول حيث يجب االحتفاظ بالجزء الخاص باالدخار في الشركة السعودية، وبالتالي ال يمكن مقارنتال تظهر معدال
.  التأمين األخرىواالدخار مع عقود

(  2014-2010)معدل االحتفاظ حسب نوع النشاط : 5جدول 

نوع النشاط
نسبة التغير20102011201220132014

13-14 %%%%%
%25.7%41.652.3%47.6%44.3%54.4%التأمين ضد الحوادث والمسئوليات وغيره

%0.9%93.894.7%94.009%94.6%95.7%التأمين على المركبات

(%3.0)%16.916.4%15.06%11.7%13.2%التأمين على الممتلكات وضد الحريق

(%5.0)%32.631.0%30.8%32.3%33.8%بحريالالتأمين 

(%1.3)%2.52.5%3.5%0.4%1.6%الطيرانالتأمين على 

%18.2%1.62.0%1.9%2.05%2.3%التأمين على الطاقة

(%4.9)%15.0314.3%15.4%14.3%13.1%هندسيالالتأمين 

%5.0%61.564.6%59.4%56.7%56.5%إجمالي التأمين العام

%4.9%88.893.2%88.2%84.7%81.9%إجمالي التأمين الصحي

%5.1%76.079.8%75.4%72.1%70.9%اإلجمالي



41–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي 2014))تقرير سوق التأمين السعودي 

(2014–2010)العموالت المتكبد  حسب نوع النشاط : 6جدول 

(2014-2010)العموالت المتكبد  حسب نوع النشاط : 6جدول 

نوع النشاط
نسبة التغير20102011201220132014

13-14 ليون لاير م
ليون لايرم%سعودي

ليون لايرم%سعودي
ليون لايرم%سعودي

ليون لايرم%سعودي
%سعودي

(6.3)%6.9%7.871.6%5.876.4%4.249.7%4.146.5%41.8غيرهالتأمين ضد الحوادث والمسئوليات و 

10.6%31.9%30.6331.9%32.7300.2%38.0280.1%34.5421.6%341.4التأمين على المركبات

(23.4)%8.7%12.190.9%8.7118.5%6.774.7%7.274.4%74.1قالتأمين على الممتلكات وضد الحري

(16.1)%5.0%6.351.5%5.561.4%4.247.4%4.146.8%41.6بحريالالتأمين 

54.0%0.1%0.10.8%0.00.5%0.20.3%0.32.4%3.2الطيرانالتأمين على 

(100.0)%0.0%0.00.0%0.00.1%0.10.0%0.70.7%7.0التأمين على الطاقة

(29.4)%4.7%7.149.2%5.869.7%5.149.4%5.556.0%56.3هندسيالالتأمين 

(4.9)%57.4%64.0595.9%58.5626.9%58.5501.7%56.6648.4%565.5إجمالي التأمين العام

27.2%40.5%33.7420.6%38.6330.6%38.8330.6%41.2430.7%405.9إجمالي التأمين الصحي

0.1%2.2%2.322.5%2.922.5%2.724.8%2.129.6%20.9إجمالي تأمين الحماية واالدخار

6.0%100.0%100.01,039.0%100.0979.9%100.0857.1%100.01,108.7%992.2اإلجمالي



42–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي 2014))تقرير سوق التأمين السعودي 

(2014–2010)اجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع النشاط : 7جدول 

(2014-2010)اجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع النشاط : 7جدول 

نوع النشاط
نسبة التغير20102011201220132014

13-14 ليون لايرم
ليون لايرم%سعودي

ليون لايرم%سعودي
ليون لايرم%سعودي

ليون لايرم%سعودي
%سعودي

75.1%1.02%1207.1%1118.3%1105.0%192.5%57.8رهالتأمين ضد الحوادث والمسئوليات وغي

28.6%29.88%286،069.0%254،720.2%243،464.8%222،730.0%1،881.5التأمين على المركبات

52.6%6.46%51،312.0%6859.7%5773.6%4527.4%397.3التأمين على الممتلكات وضد الحريق
(30.2)%1.29%2261.2%2374.1%2257.3%3205.8%276.5بحريالالتأمين 

3.5%0.04%07.1%06.9%015.5%031.3%26.5الطيرانالتأمين على 

0.0%0.01%01.2%01.2%158.5%282.2%138.5التأمين على الطاقة

162.7%2.75%1559.4%2213.0%2239.7%2226.1%159.2هندسيالالتأمين 

33.7%41%378,417.0%366,293.1%344,914.3%343,895.4%2,937.3إجمالي التأمين العام

11.2%57%6111,567.2%6310,405.2%648,511.5%647,297.4%5,440.2إجمالي التأمين الصحي

10.9%2%2329.4%1297.2%3189.4%2292.5%136.2إجمالي تأمين الحماية واالدخار

19.5%100%10020,313.7%10016,995.5%10013,615.2%10011,485.3%8,513.8اإلجمالي


