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4–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي (2016)ي تقرير سوق التأمين السعود

المقدمة 

م2015عامفيلايرمليار36,49مقابلم2016عامفيلايرمليار36,85السعوديالتأمينسوقفيبهاالمكتتبالتأمينأقساطقيمةبلغت
:اآلتيحسبوذلكم،2015في%19.7مقابل%1االرتفاعنسبةوبلغت

م2016عامفيلايرمليار18,6إلىليصل%1,8بنسبة(التأمينسوقمن%51ُيمثل)بهاالمكتتبالصحيالتأمينأقساطإجماليانخفض–
م2015عامفيلايرمليار19,0يعادلمما%20.3بنسبةارتفعحينفي

عامفيلايرمليار17,2إلىليصل%4,1بنسبة(التأمينسوقمن%47مثليُ )طفيفارتفاعبهاالمكتتبالعاملتأميناأقساطإجماليارتفع–
إجماليمن%71نسبتهماالمركباتعلىالتأمينبلغحيثم،2015عامفيلايرمليار16,5يعادلما%19بنسبةارتفاعمقابلم2016
م2015عامفيلايرمليار10,8مقابللايرمليار12,2إلىليصلم2016عامفيبهاالمكتتبالعامالتأمينأقساط

لايرمليار1,05إلىليصل%1,5بنسبة(التأمينسوقمن%3مثليُ )طفيفارتفاعبهاالمكتتبواالدخارالحمايةتأمينأقساطإجماليارتفع–
م2015عامفيلايرمليار1,04يعادلما%14.5بنسبةارتفاعمقابلم2016عامفي

م2015عامفيوثيقة8,123,647مقابلم2016عامفيوثيقة7,308,067إلىليصلبهاالمكتتبالتأمينوثائقعددإجماليانخفض–

عادةالتأمينشركاتمنشركة34منالمجمعةالبياناتعلىالتقريرهذايستند التأمينوا 
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بشكل عام -أداء سوق التأمين



6–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي (2016)ي تقرير سوق التأمين السعود

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)

لايرمليار36,85إلىليصللايرمليون359قدرهبمبلغ(1)بهاالمكتتبالتأمينأقساطإجماليارتفع
%1قدرهبنموم،2015عامفيلايرمليار36,49مقابلم2016عامفي

حصةوانخفضت،م2016عامفيالتأمينأنشطةأكبرباعتبارهمكانتهعلىالصحيالتأمينحافظ
مقابلم2016عامفي%51إلىلتصلبهاالمكتتبالتأمينأقساطإجماليفيالصحيالتأمين

عامفي%47إلىالتأمينقطاعفيالعامالتأمينحصةارتفعتبينما.م2015عامفي52%
م2015عامفي%45مقابلم2016

بلغتحيث،حجما  التأمينأنشطةأقلكونهحيثمنمرتبتهعلىواالدخارالحمايةتأميننشاطحافظ
بهاالمكتتبالتأمينأقساطفيا  رتفاعايمثلوهذا%3بهاالمكتتبالتأمينأقساطإجماليفيحصته
م2016عامفي%1,5بنسبة

إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها 
( سعودي، بالمليون لاير2012-2016(

باللاير السعودي

(مليون)

20122013201420152016

مليون لاير 

سعودي

% 
االجمالي

مليون لاير 

سعودي

%
االجمالي

مليون لاير 

سعودي

% 
االجمالي

مليون لاير 

سعودي

% 
االجمالي

مليون لاير 

سعودي

% 
االجمالي

%18,63051%18,96752%15,72152%12,89551%11,28553التأمين الصحي

%17,17347%16,49445%13,85745%11,50046%9,00043التأمين العام

تأمين الحماية 

واالدخار
8894%8453%9043%1,0363%1,0513%

%36,855100%36,496100%30,482100%25,239100%21,174100اإلجمالي

نسبة النمو%
2015-2016

1.5%

-1.8%

4.1%

1.0%

9,000

2012

21.174

11,285

889

2016

36,855

13,857

18,967

1,036

2014

15,720

904

20152013

25.239

11,500

12,895

845

16,494

36,496
1,051

18,630

17,174

30.482

التأمين الصحي

التأمين العام

تأمين الحماية و االدخار

9,000



(2016)ي تقرير سوق التأمين السعود

0.41% 0.46% 0.56%
0.77% 0.78%

33.00% 41.15% 49.11%
67.33% 71.60%

7–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي 

التأمين قطاع عمق

  تتبالمكالتأمينأقساطإجمالينسبةأنهبالتأمينعمقفيعر
المحليالناتجإجماليإلىبها

فيارتفاعا  األخيرةالخمسالسنواتخاللالتأمينعمقشهد
%19بنسبةالمركبالسنويالنمومعدل

1,54ليبلغارتفاعا  التأمينعمقشهد،م2016عاميف%
الناتجإجماليلنزولنظرام،2015عامفي%1,49مقابل

.بةالمكتتالتأمينأقساطإلجماليبسيطوارتفاعالمحلي
ساطأقإجمالينسبةأنهبالنفطيغيرالتأمينعمقيعرف

يالنفطغيرالمحليالناتجإلىبهاالمكتتبالتأمين
في%2,06النفطيغيرالمحليالناتجمنالتأمينعمقبلغ

م2016عام
الناتجمنالتأمينلعمقالسنويالنمومتوسطنسبةبلغت

م2012عامبينماالفترةخالل%7النفطيغيرالمحلي
م2016وعام

((1)إجمالي الناتج المحلي )عمق التأمين
( ، نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي2012-2016) إجمالي تأمين الحماية واالدخار 

إجمالي التأمين الصحي 
إجمالي التأمين العام 

((2)لناتج المحلي غير النفطي ا)عمق التأمين
(غير النفطي، نسبة مئوية من الناتج المحلي2012-2016)

نسبة النمو
2015-2016

م على التوالي، الهيئة العامة لإلحصاء2016م و 2015م و 2014م و2013م و2012مليار لاير خالل2,398و 2.449و 2,821و 2,795و 2,727بلغ إجمالي الناتج المحلي السعودي ( 1)
م على التوالي، الهيئة العامة لإلحصاء2016م و2015م و 2014م و2013م و 2012مليار لاير خالل 1,791و 1.740و 1,601و 1,471و 1,353بلغ الناتج المحلي غير النفطي السعودي ( 2)

إجمالي تأمين الحماية واالدخار 
إجمالي التأمين الصحي 

إجمالي التأمين العام 

نسبة النمو
2015-2016 1.49%

0,04%
2014

1,08%

0,03%
2013 2015

1.54%

0,04%

+19%

0,78%

0,03%
2016

0.90%

0,03%
2012

0,83%
0,66%

1,90%

+7%

2016

0,06%

2,06%

1,04%

0,96%

1015

2,10%

0,06%
1,09%

0,95%

2014

0,88%
0,78%

2012

1,55%

0,98%

0,87%

2013

1,72%

0,06% 0,06%

1,2%

-1.4%

-1.9%

-4.6%

37%

32%

38%

39%

0,07%



8–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي (2016)ي تقرير سوق التأمين السعود

كثافة التأمين 

(1)كثافة التأمين
(باللاير السعودي للفرد،2012-2016)

نسبة النمو
2015-2016

0.8%

-1.7%

-2.2%

-4.9%

تأمينالعلىالفردإنفاقمعدلبأنهاالتأمينكثافةتعرف
عددعلىمقسومةبهاالمكتتبالتأمينأقساطإجمالي)

فيللفردلاير1186منالتأمينكثافةوانخفضت.(السكان
بانخفاضم2016عامفيللفردلاير1159إلىم2015عام

%%2,2نسبته
سنويةزيادةبالتأمينيةالخدماتعلىالفردانفاقمستوىارتفع

عامإلىم2012عاممنالفترةفي%12تبلغمتوسطة
م2016

مستوىعندواالدخارالحمايةتأمينكثافةنسبةظلت
حيالصوالتأمينالعامبالتأمينمقارنة  عامبوجهمنخفض

للفردرياال  33نسبةالتلكبلغتحيث

إجمالي تأمين الحماية واالدخار 
إجمالي التأمين الصحي 

إجمالي التأمين العام 

التوالي، الهيئة العامة لإلحصاءعلى م 2016م و 2015م و 2014م و 2013و م2012مليون نسمة في31.78و 30.77و 30.77و 29.19و 29.19نحوبلغ تعداد السكان في السعودية( 1)

387 442
511

616 586

308

394

450

536 540

+12%

2015

1186

34
2014

991

29
2013

864

29
2012

725

30
2016

1159

33



9–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي (2016)ي تقرير سوق التأمين السعود

موزعة حسب نوع النشاط إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها

من%83,5الصحيوالتأمينالمركباتعلىالتأمينيمثل
م2016عامفيبهاالمكتتبالتأمينأقساطإجمالي

لىع-اإللزاميوغيراإللزامي–الصحيالتأمينحافظ
من%51حصتهبلغتحيثتأميني،نشاطأكبركمكانته
م2016عامفيبهاالمكتتبالتأمينأقساطإجمالي

مياإللزاوغيراإللزامي–المركباتعلىالتأميناحتل-
التأمينأقساطإجماليمن%33بنسبةالثانيةالمرتبة
م2016عامفيبهاالمكتتب

12,6بنسبةالمركباتعلىالتأمينأقساطارتفعت%،
تبالمكتالتأمينأقساطإجماليمننمونسبةأعلىوهي
م2016عامفيبها

فيانخفاضنسبةأعلىالهندسيالتأمينأقساطسجلت
م2016عامفيبهاالمكتتبالتأمينأقساطإجمالي

بالمليون لاير 

سعودي

النمو20122013201420152016

مليون لاير

سعودي

  %

اجمالي

مليون لاير

سعودي

  %

اجمالي

مليون لاير 

سعودي

  %

اجمالي

مليون لاير

سعودي

  %

اجمالي

مليون لاير

سعودي

  %

اجمالي

%

15-16

%4.8-%1400.4%1470.4%1400.5%1440.6%670.3الطيران

%18.6-%4581.2%5631.5%4431.5%4561.8%3851.8الطاقة

%12.7-%6341.7%7262.0%8112.7%7402.9%7433.5البحري

%1.5%1,0512.9%1,0362.8%9043.0%8453.3%8894.2الحماية واالدخار

الحوادث 

+  والمسئوليات 

أخرى

6913.3%9413.7%1,0793.5%1,0933.0%1,0502.8%-4.0%

%24.6-%9082.5%1,2043.3%1,4344.7%1,2004.8%1,0775.1الهندسي

%6.9-%1,8265.0%1,9625.4%1,9236.3%1,6656.6%1,3486.4الممتلكات

%12.6%12,15833.0%10,79929.6%8,02626.3%6,35525.2%4,68922.1المركبات

%1.8-%18,63051%18,96752.0%15,72051.6%12,89551.1%11,28553.3الصحي

%1.0%36,855100%36,496100%30,482100%25,239100%21,174100االجمالي



10–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي (2016)ي تقرير سوق التأمين السعود

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

إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها موزعة حسب نوع النشاط 
(  بالمليون لاير سعودي2012-2016)

الحريق ضد /الممتلكات
المركبات 
صحي 

البحري

الهندسي
أخرى+ والمسئوليات الحوادث 

الحماية واالدخار

الطيران 
الطاقة 

11,285 12,895 15,720
18,967 18,630

4,689

6,355

8,026

10,799 12,158

1,665

1,826
1,962

1,923

845

691

634
458563

443

456
385

140147

140

67

+15%

2016

36,855

1،0511،050 908

2015

36,496

1،0361,093

726

2014

904

1,204

1,079

30,482
811

2013

25,239

941 1,200740
144
304

2012

21,174

1,348
889

1،077 743

1,434



11–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي (2016)ي تقرير سوق التأمين السعود

أنهعلىبهاالمكتتبالتأمينأقساطصافييعرف
سمحبعدالتأمينشركةلدىبهاالمحتفظاألقساط
يةالمحلالتأمينإعادةشركاتإلىالمسندةاألقساط
حسبابهالمكتتبالتأمينأقساطإجماليمنوالدولية

النشاطنوع
إلىالمسندةاألقساطإجماليبلغم2016عامفي

حينفيلاير،مليار1,8المحليةالتأمينإعادةشركات
تأمينالإعادةشركاتإلىالمسندةاألقساطإجماليبلغ

لايرمليار4,1الخارجية
منهابالمكتتبالتأمينأقساطصافيإجماليارتفع

مليار30,85إلىم2015عامفيلايرمليار30,27
%1,9قدرهابزيادةم2016عامفيلاير

المركباتعلىالتأمينحقق،م2016عامفي
صافيإجماليمن%93,4نحوالصحيوالتأمين
بهاالمكتتبالتأمينأقساط

نهكو حيثمنمكانتهعلىالصحيالتأمينحافظ
من%59حصتهبلغتحيثتأميني،نشاطكبرأ

عامفيبهاالمكتتبالتأمينأقساطصافيإجمالي
م2016

بةالمرتعلىالمركباتعلىالتأمينحصةحافظت
إجماليمن%35إلىحصتهاوارتفعتالثانية،
م2016عامفيبهاالمكتتبالتأمينأقساطصافي

موزعة حسب نوع النشاطصافي أقساط التأمين المكتتب بها

بالمليون لاير 

سعودي

النمو20122013201420152016

مليون لاير 

سعودي

%

اجمالي

مليون لاير

سعودي

%

اجمالي

مليون لاير

سعودي

%

اجمالي

مليون لاير 

سعودي

%

اجمالي

مليون لاير 

سعودي

%

اجمالي

%
15-16

%0.03210%9%30.01%40.01%40.02%20.01الطيران

%13.7%130.04%110.04%90.04%80.04%70.05الطاقة

%8-%1990.6%2170.72%2050.84%1800.94%1661.03الهندسي

%22.7-%1920.62%2490.82%2521.03%2421.26%2301.43البحري

%17.4-%2730.88%3301.09%3161.30%2821.46%2031.26الممتلكات

الحوادث 

+  والمسئوليات 

أخرى

3292.05%3912.03%5642.32%5271.74%5251.70%-0.4%

%1.8-%8212.7%8362.76%7303.00%7143.71%7674.77الحماية واالدخار

%8.2%10,72035%9,91232.74%7,60231.24%5,96731.01%4,40827.44المركبات

%0.5-%18,09559%18,18960.08%14,65560.22%11,45659.53%9,95161.95الصحي

%1.9%30,847100.0%30,275100%24,334100%19,243100%16,064100االجمالي



12–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي (2016)ي تقرير سوق التأمين السعود

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

نوع النشاط  بصافي أقساط التأمين المكتتب بها موزعة حس
(، بالمليون لاير سعودي2012-2016)

المركبات 
صحي 

ىأخر + الحوادث والمسئوليات 

الحماية واالدخار 

الطيران 
الطاقة 

ضد الحريق/ الممتلكات

الهندسي 
البحري

11,456
14,655

18,189

4,408

5,967

7,602

9,912

9,951

18,095

10,720

767

330

316

282

203

273
217

205

180

214+18%

2015

30,275

836 527

2014

24,334

730 564

2013

19,243

714 391

2012

16,064

821 525

166

2016

30،847

329



13–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي (2016)ي تقرير سوق التأمين السعود

معدل االحتفاظ حسب نوع النشاط

االحتفاظ حسب نوع النشاط معدالت
(، نسبة مئوية من إجمالي األقساط2014-2016)

يع المتوسط المرجح متضمنا  جم
أنواع أنشطة التأمين  المتوسط المرجح باستثناء

أمين التأمين على المركبات والت
الصحي

تحتفظلتيابهاالمكتتبالتأمينألقساطمقياسا  االحتفاظمعدليعد
يصافقسمةخاللمنعليهالحصولويمكنالتأمين،شركةبها

بهاتتبالمكالتأمينأقساطإجماليعلىبهاالمكتتبالتأمينأقساط
العربيةالمملكةفيالتأمينلشركاتاإلجمالياالحتفاظمعدلارتفع

مقابلم2016عامفي%84إلىليصلطفيفارتفاعالسعودية
االحتفاظمعدلارتفاعإلىذلكويعود.م2015عامفي83%

نسبةلىعيستحوذاناللذانالصحيوالتأمينالمركباتعلىللتأمين
م2016عاموفيبها،المكتتبالتأمينأقساطإجماليمن83,5%

الصحيوللتأمين%88المركباتعلىللتأميناالحتفاظمعدلبلغ
97%

رىاألخالتأمينألنواعاالحتفاظلمعدلالمرجحالمتوسطارتفع
في%33إلى(الصحيوالتأمينالمركباتعلىالتأمينباستثناء)

م2015عامفي%32مقابلم2016عام
ملحوظة:

لمعدلاألدنىبالحدالمرخصةالتأمينشركاتجميعتلتزم–
من40للمادةوفقا  )االشتراكاتمجموعمن%30البالغاالحتفاظ
(التنفيذيةالالئحة

حيثارواالدخالحمايةلتأمينبالنسبةاالحتفاظمعدالتتظهرال–
لشركاتافيالعقديتضمنهالذياالدخاربعنصراالحتفاظيجب

منعالنو لهذااالحتفاظمعدلمقارنةيمكنالولذلكالسعودية،
%2األخرىاألنواعمعالتأمين

2%

2%

17%

18%

34%

48%

92%

96%

3%

6%

50%
52%

%88المركبات
95%

%97الصحي
93%

%15ضد الحريق/ الممتلكات
16%

%22الهندسي
14%

%30البحري
31%

الحوادث المسئوليات وغيره

33%84%

الطاقة

%2الطيران

2016
2015
2014



14–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي (2016)ي تقرير سوق التأمين السعود

إجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع النشاط

إجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع النشاط 
(، بالمليون لاير سعودي2012-2016)

نسبة النمو
2015-2016

اإلجمالي

الطاقة

المركبات 
ضد الحريق /الممتلكات

الطيران

البحري
الحماية واالدخار

صحي 

غيرهالحوادث والمسئوليات و 

الهندسي

عةالمدفو المطالباتإجماليارتفع
عامفيلايرمليار24,5من

عامفيلاير26مليارإلىم2015
%6بنسبةم2016

إجماليحققم2016عامفي
نالتأميعلىالمدفوعةالمطالبات
وحقق%11بنسبةنموا  الصحي
نسبةبنموا  المركباتعلىالتأمين

.م2015بالعاممقارنة20%
علىالتأمينحققم2016عامفي

منالنمومعدالتأعلىالطيران
،المدفوعةالمطالباتإجمالي
51من%80,5نسبتهبلغبارتفاع
لايرمليون92,6إلىلايرمليون

الملحقفي7رقمالجدوليوضح
حسبالمطالباتإجماليبيانات
إلىم2012عاممنالنشاطنوع
م2016عام

8,511
10,405 11,567 13,106 14,548

3,465

4,720

6,069

7,555

9,059

2,367
420
358

261

7

+18%

2016

26,017

1،034

2015

24,518

390 631

2014

20,314

329

2013

16,995

297 118
13,615

189 15

2012

6%

0%
81%
20%
22%
8%
-43%
-56%

20%
11%



15–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي (2016)ي تقرير سوق التأمين السعود

الصحيللتأمين العام و صافي األقساط المكتسبة مقابل صافي المطالبات المتكبد  

صافي األقساط المكتسبة مقابل صافي المطالبات المتكبد  
(، بالمليون لاير سعودي2012-2016)

معدل الخسائر
إجمالي األقساط )% 

(المكتسبة
77.6% 92.9% 81.5% 79.5% 77%

المتكبدةصافي المطالبات
المكتسبة صافي األقساط افيصتساويالمكتسبةاألقساطصافي

امنهمطروحا  بهاالمكتتباألقساط
غيراألقساطاحتياطيفيالتغير

المكتسبة
امةالعالمكتسبةاألقساطصافيبلغ

مليار30,2التأمينسوقفيوالصحية
26,79مقابلم2016عامفيلاير

بلغتبزيادةم2015عامفيلايرمليار
13%.

والصحيةالعامةالمطالباتصافي
صافيإجماليعنعبارةالمتكبدة

فيوالتغيرالمدفوعةالمطالبات
احتياطيو التسويةتحتالمطالبات
.نهاعيبلغولموقعتالتيالمطالبات

رتفاعا  االمتكبدةالمطالباتصافيوشهد
ليبلغم2016عامفي%10بنسبة

لايرمليار23,42
الخسائرمعدلشهد،م2016عامفي

المطالباتصافيقسمةمنالناتج
تسبةالمكاألقساطصافيعلىالمتكبدة

مقابل%77بلغحيثانخفاضا ،
.م2015عامفي79,5%

30,202

26,794

21,337

17,146

14,077

23,416

21,295

17,386
15,931

10,926

20152012

10%

20142013 2016

+13%



16–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي (2016)ي تقرير سوق التأمين السعود

ربحية سوق التأمين

القدر  الربحية لسوق التأمين 
(، بالمليون لاير سعودي2015-2016)

العائد على حقوق الملكية لسوق التأمين/ العائد على الموجودات
(حقوق الملكية/ األرباح الصافية على إجمالي األصول% ، 2016)

عجميخصمبعدالتأمينقطاعفياالكتتابعنالناتجالدخلُيحسب
بالتأمينالمتعلقةااليراداتمنبالتأمينالمتعلقةالمصروفات

مصروفاتالإجماليا  ناقصااليراداتإجماليساويتالنتيجةصافي
اريفمصإجماليناقصا  االستثماراتدخلإجمالييساوياالستثماراتدخل

االستثمارات
نالتأميقطاعفياالكتتابعنالناتجالدخلإجماليبلغ،م2016عامفي

م2015عامفيلايرمليون963مقابللاير،يونمل2,117
خسارةمقابللايرمليون278ربحليسجلم2016عاماالستثماريالدخلارتفع

م2015عامفيلايرمليون9
فيلايرمليون2,104إلىلتصلارتفاعاالتأمينلسوقالصافيةالنتائجشهدت

م2015عامفيلايرمليون810مقابلم2016عام
ىإلالصافيةاألرباحنسبةخاللمنالموجوداتعلىالعائدحسابيمكن

عامفي%3,7الموجوداتعلىالعائدنسبةبلغتو .الموجوداتإجمالي
م2016

إلىيةالصافرباحاألنسبةخاللمنالملكيةحقوقعلىالعائدحسابيمكن
التأمينوقسفيالملكيةحقوقعلىالعائدنسبةبلغتو .الملكيةحقوقإجمالي
م2016عامفي14,5%

-9

963

2,104

278

2,117

810

تابالدخل الناتج عن االكتريالدخل االستثما افيةالنتائج الص

2016

2015

14.5%

3.7%

العائد على الموجوداتكيةالعائد على حقوق المل

2016



17–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي (2016)ي تقرير سوق التأمين السعود

موجودات المؤمن لهم-العمومية الميزانية

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

بمبلغالتأمينشركاتاحتفظت
حساباتفيلايرمليار6,32
ماوأنقدصورةفيلهمالمؤمن
مقابلم2016عامنهايةمعيعادله
م2015عامفيلايرمليار5,62

الحصةاالستثماراتإجماليبلغ
لهمالمؤمنموجوداتفياألكبر
فيلايرمليار13,76بلغتبقيمة
مليار12,24مقابلم2016عام
م2015عامفيلاير

يةالتشغيلموجوداتالقيمةبلغت
فيلايرمليار40,82لهممؤمنلل

مليار39,44مقابلم2016عام
م2015عامفيلاير

موجودات المؤمن لهم 
( باأللف لاير سعودي)

البند
إجمالي التأمينتأمين الحماية واالدخارالتأمين العام والصحي

201520162015201620152016

5,458,3536,125,833166,439192,5195,624,7926,318,352النقد أو ما يعادله

8,571,9768,293,463141,748179,6748,713,7238,473,137الصافية-الذمم 

8,655,5398,223,631336,398359,5348,991,9378,583,165حصة إعادة التأمين 

1,037,163923,6143,7923,2331,040,955926,846التأمينتكاليف مؤجلة لحيازة وثيقة 

984,940758,8001,4531,192986,393759,992مصروفات مدفوعة مسبقا  

9,368,75310,897,3312,872,1732,863,69412,240,92613,761,025االستثمارات

7,633,9208,564,74483,97760,3387,717,8978,625,082الودائع والمؤسسات المالية 

139,520---139,520-القروض 

1,323,3761,879,410--1,323,3761,879,410ت الديون واألوراق المالية والدخل الثاب

24,01897,076184,198-97,076160,180(عادية وممتازة)األسهم 

9,8619,861--9,8619,861العقارات 

االستثمارات في الشركات التابعة
37,10569,95337,10569,953--والفرعية 

304,521143,6172,751,0912,709,3853,055,6122,853,001*أخرى

480,566476,7498,0066,782488,572483,531الموجودات الملموسة

18,04918,620-17,94618,620103الموجودات غير الملموسة

63,2271,337,4491,494,814(11,339)1,348,7881,431,587لمؤمن لهم الموجودات األخرى ل

35,924,02537,149,6263,518,7713,669,85539,442,79640,819,481(1)المؤمن لهم إجمالي موجودات 



18–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي (2016)ي تقرير سوق التأمين السعود

موجودات المساهمين-الميزانية العمومية 

اهمونالمسبهيحتفظماقيمةلغتب
لايرمليار3,16التأمينشركاتفي
هايةنفييعادلهماأونقدصورةفي
لايرمليار2,34مقابلم2016عام
م2015عامفي

نمحصةأعلىاالستثماراتتمثل
بلغتحيثالمساهمينموجودات

عامفيلايرمليار10,78قيمتها
لايرمليار10,86مقابلم2016

م2015عامفي
المساهمينموجوداتإجماليبلغ

م2016عامفيلايرمليار16,68
عامفيلايرمليار14,69مقابل

م2015
شركاتموجوداتإجماليبلغ

عامفيلايرمليار57,5التأمين
لايرمليار54,13مقابلم2016

م2015عامفي

المساهمينموجودات 
( باأللف لاير سعودي)

تأمين الحماية واالدخارالتأمين العام والصحيالبند
إجمالي التأمين

20152016

2,343,9903,160,298يعادلهالنقد أو ما

8,98929,480الذمم الصافية

10,859,31510,782,586االستثمارات

6,447,9546,187,458الودائع والمؤسسات المالية 

1,923291,142القروض 

2,222,2412,584,740الديون واألوراق المالية والدخل الثابت 

1,006,884737,795(عادية وممتازة)األسهم 

25,00057,079العقارات 

126,073155,642عية االستثمارات في الشركات التابعة والفر

1,029,240768,730*أخرى

38,37690,214الفائدة والدخل المتراكم 

150,988175,171الموجودات الملموسة

852,018859,865الموجودات غير الملموسة

301,2211,301,207المؤمن لهم التوزيعات المستحقة من حساب 

130,329284,010لمساهمين الموجودات األخرى ل

14,685,22616,682,831(2)المساهمين إجمالي موجودات 

54,128,02257,502,312(2( + )1)إجمالي الموجودات 



19–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي (2016)ي تقرير سوق التأمين السعود

المطلوبات وحقوق الملكية للمؤمن لهم -العمومية الميزانية 

المطلوبات وحقوق الملكية للمؤمن لهم 
( باأللف لاير سعودي)

اتشركبهتحتفظماإجماليبلغ
رةصو فيلايرمليار29,73التأمين

اطأقسمنتتكونفنيةاحتياطيات
تحتقائمةومطالباتمكتسبةغير

لغبيولموقعتومطالباتالتسوية
ويةالتسمصاريفواحتياطياتعنها
مقابلم2016عامنهايةفي

م2015عامفيلايرمليار29,44
يةالحساباالحتياطياتإجماليبلغ

م2016عامفيلايرمليار2,99
عامفيلايرمليار3,08مقابل

م2015
وحقوقالمطلوباتإجماليبلغ

مليار40,82لهمللمؤمنالملكية
39,44مقابلم2016عامفيلاير

م2015عامفيلايرمليار

البند
إجمالي التأمينتأمين الحماية واالدخارالتأمين العام والصحي

201520162015201620152016

741,252622,22410622,731741,358644,955مدفوعات دائنة للمؤمن لهم 

1,737,1661,312,11795,423119,3401,832,5891,431,457أرصدة مدفوعات دائنة إلعادة التأمين 

االحتياطيات الفنية 
29,219,14529,420,234220,902307,59629,440,04729,727,831

16,305,19115,673,49266,43971,89316,371,63015,745,384أقساط غير مكتسبة 

م يتم مطالبات قائمة تحت التسوية ومطالبات وقعت ول
اإلبالغ عنها واحتياطيات مصاريف التسوية

12,913,95313,746,743154,464235,70413,068,41713,982,446

36,8587533,052,2632,988,7503,089,1212,989,503احتياطيات حسابية 

208,393204,384136235208,529204,619احتياطيات أخرى 

عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة 
380,308321,7764,7104,316385,018326,092

2,352,5182,395,99164,65445,0952,417,1712,441,087مصروفات متراكمة ودخل مؤجل 

حصص األرباح المعلن عنها المستحقة للسداد
106,591111,566--106,591111,566

234,0781,194,97159,216106,236293,2941,301,207التوزيعات المستحقة لحساب المساهمين

547,4281,089,98319,76738,118567,1951,128,101المطلوبات األخرى المؤمن لهم 

35,563,73636,674,0003,517,1773,632,41839,080,91340,306,417إجمالي المطلوبات للمؤمن لهم 

345,688473,77816,19539,286361,883513,064فائض متراكم 

35,909,42337,147,7783,533,3723,671,70439,442,79640,819,481(3)إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية للمؤمن لهم 
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المطلوبات وحقوق المساهمين-العمومية الميزانية

المطلوبات وحقوق الملكية للمساهمين  
( باأللف لاير سعودي)

مطلوباتإجماليانخفض
إلىم2016عامفيالمساهمين

2,26معمقارنةلايرمليار2,22
حينفيم،2015عامفيلايرمليار
مليار14,47الملكيةحقوقبلغت
مقابلم2016عامنهايةفيلاير

م2015عامفي12,42
ةحصأعلىاألسهممالرأسشكَّل

حيثالمساهمينملكيةحقوقمن
عامفيلايرمليار12,36بلغ

لايرمليار12,62مقابلم2016
م2015عامفي

وحقوقالمطلوباتإجماليبلغ
مليار16,68للمساهمينملكيةال
14,69مقابلم2016عامفيلاير

م2015عامفيلايرمليار
وحقوقالمطلوباتإجماليبلغ

57,50التأمينلشركاتالملكية
مقابلم2016عامفيلايرمليار

م2015عامفيلايرمليار54,13

تأمين الحماية واالدخارالتأمين العام والصحيالبند
إجمالي التأمين

20152016

للمساهمينالمدفوعات 
491,536182,055

الزكاة
533,665789,210

المصروفات المتراكمة والدخل المؤجل 
139,790169,717

المطلوبات األخرى للمساهمين 
1,095,4541,076,430

إجمالي مطلوبات المساهمين 
2,260,4442,217,413

األسهمرأس مال
12,616,66712,556,667

االحتياطيات القانونية 
1,487,1861,850,668

األرباح المبقاة
(1,608,330)136,593

حقوق المساهمين األخرى
(70,741)(78,510)

إجمالي حقوق المساهمين 
12,424,78214,465,418

(4)إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 
14,685,22616,682,831

( 4( + )3)إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
54,128,02257,502,312
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22–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي (2016)ي تقرير سوق التأمين السعود

التأمين الصحي 

الصحيالتأمين

التأمين الصحي
(، بالمليون لاير سعودي2016)

الخسار معدلمعدل االحتفاظ

97.1%78%

60%
59%
59%
51%

النسبةمن % 
اإلجمالية

صافي المطالبات المتكبدة 
صافي األقساط المكتسبة 

صافي األقساط المكتتب بها 
إجمالي األقساط المكتتب بها

من%51نسبةاإللزاميوغيراإللزاميبنوعيهالصحيالتأمينحصةبلغت
األقساطإجماليوبلغم،2016عامفيبهاالمكتتبالتأمينأقساطإجمالي
لايرمليار18,6الصحيللتأمينبهاالمكتتب

بهاالمكتتبالتأمينأقساطصافيمن%59الصحيالتأمينحصةبلغت
التأمينأقساطإجماليمنلايرمليار18,1بمبلغالتأمينشركاتاحتفظتو 

بيناحتفاظمعدلأعلىوهو,%97,1بلغاحتفاظبمعدلبها،المكتتبالصحي
المختلفةالتأمينأنشطة

م2016عامفيلايرمليار18,24المكتسبةالصحيالتأمينأقساطصافيبلغ
خسارةمعدلإلىأدىممالايرمليار14,14المتكبدةالمطالباتصافيبلغ

م2016في%78بنسبةالصحيللتأمين

18,630
18,095 18,238

14,144



23–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي (2016)ي تقرير سوق التأمين السعود

تأمين الحماية واالدخار 

تأمين الحماية واالدخار
(، بالمليون لاير سعودي2016)

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

تأمين الحماية واالدخار

1,051دخارواالالحمايةتأمينلبالنسبةبهاالمكتتبالتأمينأقساطإجماليبلغ
السوقحجمإجماليمن%3ويمثلم2016فيلايريونمل

المكتتبالتأمينأقساطصافيمن%2,7واالدخارالحمايةتأمينحصةبلغت
التأمينأقساطصافيمنلايرمليون821بمبلغالتأمينشركاتاحتفظتو بها

بهاالمكتتب
نسبةبو لايرمليون709واالدخارالحمايةلتأمينالمكتسبةاألقساطصافيبلغ

المكتسبةاألقساطصافيمن2,3%
لايرمليون254واالدخارالحمايةلتأمينالمتكبدةالمطالباتصافيبلغ

1.1%
2.3%
2.7%
3.0%

صافي المطالبات المتكبدة 
صافي األقساط المكتسبة 

صافي األقساط المكتتب بها
إجمالي األقساط المكتتب بها

النسبةمن % 
اإلجمالية 

1,051

821

709

254



24–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي (2016)ي تقرير سوق التأمين السعود

التأمين على المركبات

التأمين على المركبات
(، بالمليون لاير سعودي2016)

التأمين على المركبات

مليار12,158المركباتعلىللتأمينبهاالمكتتبالتأمينأقساطإجماليبلغ
المكتتبالتأمينأقساطإجماليمن%33حوالييمثلو م،2016عامفيلاير
بها

التأمينأقساطصافيوبلغ،%88,2المركباتعلىبالتأميناالحتفاظمعدلبلغ
لايرمليار10,720بهاالمكتتب

نسبةبو لايرمليار10,732المركباتعلىللتأمينالمكتسبةاألقساطصافيبلغ
المكتسبةاألقساطصافيمن35%

وهو،لايرمليار8,806المركباتعلىالتأمينفيالمتكبدةالمطالباتصافيبلغ
%82قدرهاخسارةمعدليمثلما

37%
35%
35%
33%

صافي المطالبات المتكبدة 
صافي األقساط المكتسبة 

صافي األقساط المكتتب بها
إجمالي األقساط المكتتب بها

النسبةمن % 
اإلجمالية 

معدل الخسار معدل االحتفاظ

88.2%82%

12,158

10,720 10,732

8,806



25–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي (2016)ي تقرير سوق التأمين السعود

ضد الحريق/ التأمين على الممتلكات

ضد الحريق/ التأمين على الممتلكات
(، بالمليون لاير سعودي2016)

يقضد الحر / التأمين على الممتلكات

عامفيقالحريضد/الممتلكاتبشأنبهاالمكتتبالتأمينأقساطإجماليبلغ
بهاالمكتتبالتأمينأقساطإجماليمن%5يمثللاير،مليار1,8م2016

الممتلكاتعلىالتأمينأقساطمنفقط%15بنسبةالتأمينشركاتاحتفظت/
نسبةوبلغت.لايرمليون273بهاالمكتتباألقساطصافيوبلغالحريقضد

المكتتبةاألقساطصافيمن%0,9الحريقضد/الممتلكاتعلىالتأمين
مليون289الحريقضد/الممتلكاتعلىللتأمينالمكتسبةاألقساطصافيبلغ

لاير
ارةخسالنسبةبلوغإلىأدىمما،لايرمليون187المتكبدةالمطالباتصافيبلغ

%65إلى

معدل الخسار معدل االحتفاظ

15%65%

0.8%
0.9%
0.9%
5%

صافي المطالبات المتكبدة 
صافي األقساط المكتسبة 

صافي األقساط المكتتب بها
إجمالي األقساط المكتتب بها

النسبةمن % 
اإلجمالية 

1,826

273 289
187



26–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي (2016)ي تقرير سوق التأمين السعود

التأمين الهندسي

التأمين الهندسي
(، بالمليون لاير سعودي2016)

عامفيلايرمليون908الهندسيللتأمينبهاالمكتتبالتأمينأقساطإجماليبلغ
بهاالمكتتبالتأمينأقساطإجماليمن%2,5يمثلماوهو،م2016

المكتتبالهندسيةالتأمينأقساطمن%23,5بنسبةالتأمينشركاتاحتفظت
لايرمليون214بهاالمكتتبالتأمينأقساطصافيوبلغ،بها

من%0,6نسبةب،لايرمليون199المكتسبةالهندسيالتأمينأقساطصافيبلغ
المكتسبةالتأمينأقساطصافي

مةبقيالمتكبدة،المطالباتصافيمع،%29الهندسيللتأمينالخسارةمعدلبلغ
لايرمليون57بلغت

0,2%
0,6%
0,7%
2,5%

صافي المطالبات المتكبدة 
صافي األقساط المكتسبة 

صافي األقساط المكتتب بها
إجمالي األقساط المكتتب بها

معدل الخسار معدل االحتفاظ

23.5%29%

النسبةمن % 
اإلجمالية 

908

214 199

57

سيالتأمين الهند



27–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي (2016)ي تقرير سوق التأمين السعود

*  التأمين ضد الحوادث والمسئوليات وغيرها

التأمين ضد الحوادث والمسئوليات وغيره
(، بالمليون لاير سعودي2016)

هالتأمين ضد الحوادث والمسئوليات وغير 

لشخصيةاالحوادث:التاليةاألنشطةوالمسئولياتالحوادثضدالتأمينيتضمن
صابات العامةليةوالمسئو الغيرتجاهوالمسئوليةالعملربومسئوليةالعملوا 
والتأمينهنيةالموالمسئوليةالطبيةوالمسئوليةالمنتجاتعنالناتجةوالمسئولية

والتأمينلالنقوأثناءالخزينةفيالتياألموالعلىوالتأمينوالسطوالسرقةمن
المسئولياتمنالتأميننطاقضمنيقعآخرتأمينوأياألمانةخيانةمن

1,05وغيرهاوالمسئولياتالحوادثضدللتأمينبهاالمكتتباألقساطقيمةبلغت
لايرمليار

التأمينأقساطصافيمنلايرمليون525بمبلغالتأمينشركاتاحتفظت
%50,1بلغاحتفاظبمعدلبها،المكتتب

وغيرهائولياتوالمسالحوادثضدللتأمينالمكتسبةالتأمينيةاألقساطصافيبلغ
المكتسبةاألقساطصافيمن%1,7نسبةبو لايرمليون523

27,8خسارةبمعدللاير،مليون145المتكبدةالمطالباتصافيبلغ%

0.6%
1.7%
1.7%
2.8%

صافي المطالبات المتكبدة 
صافي األقساط المكتسبة 

صافي األقساط المكتتب بها
إجمالي األقساط المكتتب بها

معدل الخسار معدل االحتفاظ

50.1%27.8%

النسبةمن % 
اإلجمالية

1,050

525 523

145

جميع فروع  التأمين العام األخرى “غيرها”يقصد بـــــ* 



28–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي (2016)ي تقرير سوق التأمين السعود

التأمين البحري

التأمين البحري
(، بالمليون لاير سعودي2016)

والسفنالبضائعتأمينالبحريالتأمينيشمل
سعوديلايرمليون634البحريللتأمينبهاالمكتتبالتأمينأقساطإجماليبلغ

بهاالمكتتبالتأمينأقساطإجماليمن%1,7بنسبةم،2016عامفي
بهاالمكتتبالبحريالتأمينأقساطمن%30بنسبةالتأمينشركاتاحتفظت،

لايرمليون192بهاالمكتتباألقساطصافيوبلغ
نسبةبو سعوديلايرمليون202المكتسبةالبحريالتأمينأقساطصافيبلغ

المكتسبةاألقساطصافيمن0,7%
ةخسار نسبةإلىأدىمماسعودي،لايرمليون71المتكبدةالمطالباتصافيبلغ

%35بمعدل

0.3%
0.7%
0.6%
1.7%

صافي المطالبات المتكبدة 
صافي األقساط المكتسبة 

صافي األقساط المكتتب بها
إجمالي األقساط المكتتب بها

معدل الخسار معدل االحتفاظ

30%35%

النسبةمن % 
اإلجمالية 

البحريالتأمين 

634

192 202

71



29–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي (2016)ي تقرير سوق التأمين السعود

التأمين على الطاقة

التأمين على الطاقة
(، بالمليون لاير سعودي2016)

0.02%
0.04%
0.04%
1.2%

صافي المطالبات المتكبدة 
صافي األقساط المكتسبة 

صافي األقساط المكتتب بها
إجمالي األقساط المكتتب بها

معدل الخسار معدل االحتفاظ

2.8%41%

النسبةمن % 
اإلجمالية 

على الطاقةالتأمين 

458

13 12 5

م 2016بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها للتأمين على الطاقة في عام
من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها% 1.2مليون لاير، بنسبة 458

 من أقساط التأمين على الطاقة المكتتب بها،% 97تخلت شركات التأمين عن
.مليون لاير13وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتب بها للتأمين على الطاقة 

 مليون لاير وبنسبة 12بلغ صافي أقساط التأمين المكتسبة للتأمين على الطاقة
م2016فقط من صافي أقساط التأمين المكتسبة في عام % 0.04

 مليون لاير، و نتج عنه 5بلغ صافي المطالبات المتكبدة للتأمين على الطاقة
م2016في عام % 41معدل للخسارة بنسبة 



30–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي (2016)ي تقرير سوق التأمين السعود

التأمين على الطيران

التأمين على الطيران
(، بالمليون لاير سعودي2016)

م2016امعفيالطيرانعلىللتأمينبهاالمكتتبالتأمينأقساطإجماليبلغ
بهاالمكتتبالتأمينأقساطإجماليمن%0,38بنسبةلاير،مليون140

احتفاظبمعدللاير،مليون9الطيرانعلىبهاالمكتتبالتأمينأقساطصافيبلغ
م2016عامفي%6,5بلغ

وبنسبةلايرمليون7الطيرانعلىللتأمينالمكتسبةالتأمينأقساطصافيبلغ
م2016عامفيالمكتسبةالتأمينأقساطصافيمن0,01%

عنهنتجولاير،مليون1الطيرانعلىللتأمينالمتكبدةالمطالباتصافيبلغ
م2016عامفي%12بنسبةللخسارةمعدل

0.003%
0.01%
0.03%
0.38%

صافي المطالبات المتكبدة 
صافي األقساط المكتسبة 

صافي األقساط المكتتب بها
إجمالي األقساط المكتتب بها

معدل الخسار معدل االحتفاظ

6.5%12%

النسبةمن % 
اإلجمالية 

التأمين على الطيران

140

9 7
1
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مؤشرات القطاع 



32–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي (2016)ي تقرير سوق التأمين السعود

العموالت المتكبد  حسب نوع النشاط 

العموالت المتكبد  حسب نوع النشاط 
( ، حسب نوع النشاط2012-2016)

نسبة النمو
2015-2016

32.8% اإلجمالي 

25.2% %38.4الصحي
51.7% %43.2المركبات
12.1% %6.1ضد الحريق / الممتلكات
43.6%

الحوادث والمسئوليات 
%5.7وغيره

-11% %2.2البحري
-5% %3.0الهندسي

16.8% %1.3الحماية واالدخار 
-21.7% %0.04الطيران

0.0% %0.1الطاقة

النسبةمن% 
اإلجمالية

100%

دةالمتكبالعموالتإجماليبلغ
عامفيلايرمليار1,79
لايرمليار1,36مقابلم2016

قدرهابزيادةم2015عامفي
32,8%

امالعالتأمينعموالتاستحوذت
إجماليمن%60,3نسبةعلى

عامفيالمتكبدةالعموالت
م2016

يالصحالتأمينعموالتبلغت
العموالتإجماليمن38,4%

م2016عامفيالمتكبدة
حمايةاللتأمينالمتكبدةالعموالت

%1,3نسبتهمابلغتواالدخار
م2016عامفي

280 300 332
512

778331 331
421

552

691

119

109

97

91

102 24

21

23
25

2

0

0

7249 51

2013

+20%

76
7061 22

2012

857

75 5049
47

2016

1,799
5439

2015

1,355

7157 44

2014

1,039980



33–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي (2016)ي تقرير سوق التأمين السعود

توزيع العاملين في قطاع التأمين حسب الجنسية 

السعوديةيةالعربالمملكةفيالتأمينشركاتفيالعاملينالموظفينعددجماليإبلغ
م2015عامفيموظفا  9,682مقابلم2016عامفيموظفا  10,039

من%58إلىالتأمينشركاتفيالعاملينالسعوديينالمواطنيننسبةانخفضت
م2016عامفيالعاملةالقوةإجمالي

64إلىم2016عامفياإلداريةغيرالمناصبفييينالسعودنسبةارتفعت%،
عامفي%42مقابل%36إلىاإلداريةالمناصبفيالسعودةنسبةتراجعتبينما

م2015
تبلغعودةسبنسبةااللتزامحديثا  المرخصةالتأمينشركاتعلىُيتطلب:ملحوظة

وفقا  )العملخطةحسبسنوياتزدادأنعلىالتشغيلمناألولالعامبنهاية30%
(التنفيذيةالالئحةمن79للمادة

عدد الموظفين مقابل نسبة السعود  
(2016)

نسبة السعود  

الجنسية 
عدد الموظفين في 
إجمالي الموظفين المناصب اإلدارية  عدد الموظفين في 

المناصب غير اإلدارية 
201520162015201620152016

من العرب 
غير العرب 
سعودي 

د  نسبة السعو 
اإلجمالي 

1258139251281417702206

147547349622061971

4974512973273357065862

62%64%42%36%59%58%

7965799617172043968210039
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34–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي (2016)ي تقرير سوق التأمين السعود

هيكل سوق التأمين 

إجمالي األقساط موزعة حسب الشركة 
( ، بالمليون لاير سعودي2014-2016)

2016 2015 2014

2.8%

2.4%

الحصة السوقية 

71.9%

20.4%

18.8%

14.5%

4.6%

3.8%

3.4%

3.1%

2.7%

31.0%

20.7%

20.1%

11.0%

5.1%

3.7%

3.5%

3.1%

30,4%28,2

2.7%

3.1%

5.3%

5.9%

8.7%

21.5%

21.9%
201420152016

8أكبرحققتم2016عامفي
من%71,9تأمينشركات
بالمكتتالتأمينأقساطإجمالي

التأمينسوقفيبها
فيالواردةالشركاتبقيةحققت

26عددهايبلغالتيالتقرير
إجماليمن%28,2نسبة
ابهالمكتتبالتأمينأقساط

26الشركات
المتبقية

8الشركة 

7الشركة 

6الشركة 

5الشركة 

4الشركة 

3الشركة 

2الشركة 

1الشركة 

808

8,747

945

1,040

1,165

1,413

4,416

5,740

6,208

11,108

888

1,128

1,272

1,362

1,863

4,002

7,328

7,545

10,395

986

1,017

1,154

1,949

2,168

3,194

7,939
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35–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي (2016)ي تقرير سوق التأمين السعود

حقوق الملكية في شركات التأمين 

14,46إلىم2016عامفيالتأمينشركاتملكيةحقوقرتفعتا
عددبلغوم2015عامفيلايرمليار12,42معمقارنةلايرمليار

شركة32لايرمليون100عنفيهاالملكيةحقوقتزيدالتيالشركات
يقلالأنعلىالتعاونيالتأمينشركاتمراقبةنظامنصَّ :ملحوظة

مالرأسيقلالوأنلاير،مليون100عنالتأمينشركةمالرأس
اعمالفسهنالوقتفيتزاولالتيالتأمينشركةأوالتأمينإعادةشركة
لايرمليون200عنالتأمينإعادة

حقوق الملكية في شركات التأمين مقارنًة بصافي أقساط التأمين
( بالمليون لاير،م2016)

صافي أقساط التأمين 

حقوق الملكية

عدد الشركات  (م2016)حقوق ملكية حملة األسهم 
1مليون لاير 50حتى 
1مليون لاير 100إلى 50من 
5مليون لاير 150إلى 100من 
4مليون لاير 200إلى 150من 
18مليون لاير 500إلى 200من 

5مليون لاير 500أكثر من 

0
3,0002,5002,0005000

8,000

7,500

7,000

3,000

1,500

1,000

500
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جداول البيانات -ملحق 



37–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي (2016)ي تقرير سوق التأمين السعود

(2016–2012)إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها حسب نوع النشاط : 1جدول 

(2016-2012)ط إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها حسب نوع النشا: 1جدول 

نوع النشاط
نسبة التغير20122013201420152016

15-16 ليون لايرم
ليون لايرم%سعودي

ليون لايرم%سعودي
ليون لايرم%سعودي

ليون لايرم%سعودي
%سعودي

وغيرهالتأمين ضد الحوادث والمسئوليات
691%3.3941%3.71,079%3.51,093%3.01,049%2.8(%4.0)

التأمين على المركبات
4,689%22.16,355%25.28,026%26.310,799%29.612,158%33.0%12.6

قالتأمين على الممتلكات وضد الحري
1,348%6.41,664%6.61,923%6.31,962%5.41,826%5.0(%6.9)

بحريالالتأمين 
743%3.5740%2.9811%2.7726%2.0634%1.7(%12.7)

الطيرانالتأمين على 
67%0.3144%0.6140%0.5147%0.4140%0.4(%4.8)

التأمين على الطاقة
385%1.8456%1.8443%1.5563%1.5458%1.2(%18.6)

هندسيالالتأمين 
1,077%5.11,200%4.81,434%4.71,204%3.3908%2.5(%24.6)

إجمالي التأمين العام
9,000%42.511,500%45.613,857%45.516,494%45.217,174%46.6%4.1

إجمالي التأمين الصحي
11,285%53.312,895%51.115,720%51.618,967%52.018,630%50.5(%1.8)

إجمالي تأمين الحماية واالدخار
888%4.2844%3.3904%3.01,036%2.81,051%2.9%1.5

1.0%100.0%100.036,855%100.036,496%100.030,482%100.025,239%21,174اإلجمالي



38–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي (2016)ي تقرير سوق التأمين السعود

(2016-2012)وكثافة سوق التأمين عمق:3و 2جدول 

(2016-2012)سوق التأمين من إجمالي الناتج المحليعمق: 2جدول 

نوع النشاط

20122013201420152016
نسبة التغير

15-16 %%%%%

إجمالي التأمين العام
0.33%0.41%0.49%0.67%0.72%6.3%

إجمالي التأمين الصحي
0.41%0.46%0.56%0.77%0.78%0.3%

إجمالي تأمين الحماية واالدخار
0.03%0.03%0.03%0.04%0.04%3.7%

اإلجمالي
1.79%0.90%1.08%1.49%1.54%3.1%

(2016-2012)كثافة سوق التأمين: 3جدول 

نوع النشاط

20122013201420152016
نسبة التغير

15-16
لاير سعوديلاير سعوديلاير سعوديلاير سعوديلاير سعودي

إجمالي التأمين العام
3083944505365400.8%

إجمالي التأمين الصحي
386442511616586-4.9%

إجمالي تأمين الحماية واالدخار
3029293433-1.7%

اإلجمالي
725.2864.5990.61186.11159.4-2.2%



39–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي (2016)ي تقرير سوق التأمين السعود

(2016–2012)صافي أقساط التأمين المكتتب بها حسب نوع النشاط : 4جدول 

(2016-2012)صافي أقساط التأمين حسب نوع النشاط : 4جدول 

نوع النشاط
20122013201420152016

نسبة التغير
15-16 ليون لايرم

ليون لايرم%سعودي
ليون لايرم%سعودي

ليون لايرم%سعودي
ليون لايرم%سعودي

%سعودي

وغيرهالتأمين ضد الحوادث والمسئوليات
3292.0%3912.0%5642.3%5271.7%525%1.70(%0.4)

التأمين على المركبات
4,40827.4%5,96731.0%7,60231.2%9,91232.7%10,720%34.75%8.2

قالتأمين على الممتلكات وضد الحري
2031.3%2821.5%3161.3%3301.1%273%0.88(%17.4)

بحريالالتأمين 
2291.4%2411.3%2511.0%2490.8%192%0.62(%22.7)

الطيرانالتأمين على 
20.01%40.02%30.01%30.01%9%0.03%209.5

التأمين على الطاقة
70.05%70.04%90.04%110.04%130.04%%13.7

هندسيالالتأمين 
1661.0%1800.9%2050.8%2160.7%199%0.6(%8)

إجمالي التأمين العام
5,34533.3%7,07336.8%8,95036.8%11,24937.2%11,932%38.7%6.1

إجمالي التأمين الصحي
9,95161.9%11,45659.5%14,65460.2%18,18960.1%18,095%58.7(%0.5)

إجمالي تأمين الحماية واالدخار
7674.8%7143.7%7303.0%8362.8%821%2.7(%1.8)

1.9%100.0%30,847%30,274100.0%24,334100.0%19,243100.0%16,064100.0اإلجمالي



40–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي (2016)ي تقرير سوق التأمين السعود

(2016–2012)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

(2016-2012)معدل االحتفاظ حسب نوع النشاط : 5جدول 

نوع النشاط
نسبة التغير20122013201420152016

15-16 %%%%%
التأمين ضد الحوادث والمسئوليات وغيره

47.6%41.6%52.3%48.2%%50.13.8%

التأمين على المركبات
94.0%93.9%94.7%91.8%%88.2(3.9)%

التأمين على الممتلكات وضد الحريق
15.1%16.9%16.4%16.8%%15(11.3)%

بحريالالتأمين 
30.9%32.6%31.0%34.3%%30.3(11.5)%

الطيرانالتأمين على 
2.9%2.5%2.5%2.0%%6.5225.0%

التأمين على الطاقة
1.9%1.7%2.0%2.0%2.8%39.8%

هندسيالالتأمين 
15.4%15.0%14.3%18.0%%2222%

إجمالي التأمين العام
59.4%61.5%64.6%68.2%%69.51.9%

إجمالي التأمين الصحي
88.2%88.8%93.2%95.9%97.1%1.3%

اإلجمالي
75.4%76,0%79.8%83.0%83.7%0.9%



41–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي (2016)ي تقرير سوق التأمين السعود

(2016–2012)العموالت المتكبد  حسب نوع النشاط : 6جدول 

(2016-2012)العموالت المتكبد  حسب نوع النشاط : 6جدول 

نوع النشاط
نسبة التغير20122013201420152016

15-16 ليون لاير م
ليون لايرم%سعودي

ليون لايرم%سعودي
ليون لايرم%سعودي

ليون لايرم%سعودي
%سعودي

غيرهالتأمين ضد الحوادث والمسئوليات و 
49.75.8%767.8%726.9%70.95.2%101.8%5.7%43.6

التأمين على المركبات
280.132.7%30030.6%33231.9%512.437.8%777.5%43.2%51.7

قالتأمين على الممتلكات وضد الحري
758.7%11812.1%918.7%97.47.2%109.2%6.1%12.1

بحريالالتأمين 
475.5%616.3%515.0%44.23.3%39.3%2.2(%11.0)

الطيرانالتأمين على 
0.30.04%0.50.1%0.80.1%1.00.1%0.80.04%(%21.7)

التأمين على الطاقة
0.0020.0002%0.10.01%0.000.0%0.000.00%1.6%0.10

هندسيالالتأمين 
495.8%707.1%494.7%574.2%54%3.0(%5.0)

إجمالي التأمين العام
50258.5%62764.0%59657.4%78357.8%1,084%60.3%38.5

إجمالي التأمين الصحي
33138.6%33133.7%42140.5%55140.7%691%38.425.2%

إجمالي تأمين الحماية واالدخار
252.9%222.3%222.2%211.5%24%1.416.8%

%32.8%1,799100.0%1,355100.0%1,039100.0%980100.0%857100.0اإلجمالي



42–ن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمي-مؤسسة النقد العربي السعودي (2016)ي تقرير سوق التأمين السعود

(2016–2012)إجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع النشاط : 7جدول 

(2016-2012)اجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع النشاط : 7جدول 

نوع النشاط
نسبة التغير20122013201420152016

15-16 ليون لايرم
ليون لايرم%سعودي

ليون لايرم%سعودي
ليون لايرم%سعودي

ليون لايرم%سعودي
%سعودي

يرهالتأمين ضد الحوادث والمسئوليات وغ
1051%1181%2071%2001%2411%20.2%

التأمين على المركبات
3,46525%4,72028%6,06930%7,55531%9,05935%19.9%

التأمين على الممتلكات وضد الحريق
7746%8605%1,3126%2,36710%1,0344%(56.3)%

%22%2641%2161%2611%3742%2572بحريالالتأمين 

الطيرانالتأمين على 
150.1%70.04%70.04%510.21%930.36%80.5%

التأمين على الطاقة
580.4%1.20.001%10.006%10.005%1.20.004%0.00%

هندسيالالتأمين 
2402%2131%5593%6313%3581%(43.3)%

إجمالي التأمين العام
4,91436%6,29337%8,41741%11,02245%11,049%420.3%

إجمالي التأمين الصحي
8,51163%10,40561%11,56757%13,10653%14,548%5611%

إجمالي تأمين الحماية واالدخار
1891%2972%3292%3902%420%27.8%

%1006.1%26,017%24,518100%20,314100%16,995100%13,615100اإلجمالي


