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املقدمة

%(  1)م بنسبة انخفاض 2016مليار ريال في عام 36,8م مقابل 2017مليار ريال في عام 36,5بلغت أقساط التأمين املكتتب بها في سوق التأمين السعودي •

:م، وذلك حسب اآلتي2016في % 1مقابل 

م في حين انخفض بنسبة 2017مليار ريال في عام 19ليصل إلى % 2بنسبة ( من سوق التأمين% 52ُيمثل )ارتفع إجمالي أقساط التأمين الصحي املكتتب بها •

م  2016مليار ريال في عام 18.6مما يعادل %( 1.8)

م مقابل ارتفاع 2017مليار ريال في عام 16.3ليصل إلى %( 4.9)بنسبة ( من سوق التأمين% 44.7ُيمثل )انخفض إجمالي أقساط التأمين العام املكتتب بها •

من إجمالي أقساط التأمين العام املكتتب بها في عام % 68م، حيث بلغ التأمين على املركبات ما نسبته 2016مليار ريال في عام 17ما يعادل % 4.1بنسبة 

م2016مليار ريال في عام 12مليار ريال مقابل 11م لينخفض إلى 2017

م مقابل ارتفاع 2017مليار ريال في عام 1,1ليصل إلى % 8.5بنسبة ( من سوق التأمين% 3.1ُيمثل )ارتفع إجمالي أقساط تأمين الحماية واالدخار املكتتب بها •

م 2016مليار ريال في عام 1,05ما يعادل % 1.5بنسبة 

م2016وثيقة في عام 7.308.067م مقابل 2017وثيقة في عام 5.666.234انخفض إجمالي عدد وثائق التأمين املكتتب بها ليصل إلى •

التأمينوإعادةالتأمينشركاتمنشركة33مناملجمعةالبياناتعلىالتقريرهذايستند)*(



بشكل عام -أداء سوق التأمين
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إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها

ا بمبلغ انخفض إجمالي أقساط التأمين املكتتب به( 1)•
مليار ريال في 36,5مليون ريال ليصل إلى 352قدره 
م، 2016مليار ريال في عام 36,8م مقابل 2017عام 

%(1)بنسبة 

كبر حافظ التأمين الصحي على مكانته باعتباره أ•
م، وارتفعت حصة 2017أنشطة التأمين في عام 

تتب بها التأمين الصحي في إجمالي أقساط التأمين املك
في عام % 50م مقابل 2017في عام % 52لتصل إلى 

طاع بينما انخفضت حصة التأمين العام في ق. م2016
في عام % 46م مقابل 2017في عام % 44التأمين إلى 

م2016

ه من حافظ نشاط تأمين الحماية واالدخار على مرتبت•
، حيث بلغ

ً
ت حيث كونه أقل أنشطة التأمين حجما

% 3.1ا حصته في إجمالي أقساط التأمين املكتتب به
 في أقساط التأمين املكتت

ً
ب بها وهذا يمثل ارتفاعا

م2017في عام % 8.5بنسبة 

السعودية األخرى أو إعادة التأمين ألقساط إعادة التأمين املقبولة من شركات التأمين مكرر إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها هو إجمالي األقساط املحتسبة، وقد يكون هناك حساب ( 1)

11,500.0 13,857.4
16,493.8 17,173.7 16,327.4

12,895.0

15,720.5

18,966.8 18,630.3 19,035.5844.5

904.4

1,035.7 1,051.4 1,140.3

2013 2014 2015 2016 2017

إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها 

 تأمين الحماية

واالدخار

يالتأمين الصح

التأمين العام

%مليون ريال%مليون ريال%مليون ريال%مليون ريال%مليون ريالنوع النشاط

%2.2%19,035.552.1%18,630.350.5%18,966.852.0%15,720.551.6%12,895.051.1التأمين الصحي

%(4.9)%16,327.444.7%17,173.746.6%16,493.845.2%13,857.445.5%11,500.045.6التأمين العام

%8.5%1,140.33.1%1,051.42.9%1,035.72.8%904.43.0%844.53.3تأمين الحماية واالدخار

%(1.0)%36,503.2100.0%36,855.3100.0%36,496.3100.0%30,482.2100.0%25,239.4100.0املجموع اإلجمالي

نسبة النمو

20162017 201320142015

36,50336,85536,496

30,482

25,239
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عمق قطاع التأمين 

لتأمين يعّرف عمق التأمين بأنه نسبة إجمالي أقساط ا•
املكتتب بها إلى إجمالي الناتج املحلي

شهد عمق التأمين خالل السنوات الخمس األخيرة •
 في معدل النمو السنوي املركب بنسب

ً
% 12ة ارتفاعا

 ليبلغ2017في عام •
ً
م، شهد عمق التأمين انخفاضا

 2016في عام % 1,54مقابل % 1,42
ً
إلرتفاعم، نظرا

تأمين إجمالي الناتج املحلي وانخفاض إجمالي أقساط ال
.املكتتبة

الي يعرف عمق التأمين غير النفطي بأنه نسبة إجم•
ي غير أقساط التأمين املكتتب بها إلى الناتج املحل

النفطي

%  1.99ي بلغ عمق التأمين من الناتج املحلي غير النفط•
م2016للعام % 2.06م مقابل 2017في عام 

ن من بلغت نسبة متوسط النمو السنوي لعمق التأمي•
خالل الفترة ما بين عام % 3الناتج املحلي غير النفطي 

م2017م وعام 2013

م على التوالي، الهيئة العامة لإلحصاء2017م و 2016م و 2015م و2014م  و 2013مليار ريال خالل2.570و 2,398و 2.449و 2,821و 2,795بلغ إجمالي الناتج املحلي السعودي ( 1)
م على التوالي، الهيئة العامة لإلحصاء2017م و 2016م و 2015م و2014م  و 2013مليار ريال خالل1.835و 1,791و 1.740و 1,601و 1,471بلغ الناتج املحلي غير النفطي السعودي  ( 2)

0.41% 0.49% 0.67% 0.72% 0.64%

0.46%
0.56%

0.77% 0.78% 0.74%
0.03%

0.03%

0.04% 0.04%
0.04%

2013 2014 2015 2016 2017

عمق قطاع التأمين  ي ال ات  ا ح ي ا جمالي

التأمين العام التأمين الصحي تأمين الحماية 

0.78% 0.87% 0.95% 0.96% 0.89%

0.88%
0.98% 1.09% 1.04% 1.04%

0.06%
0.06%

0.06% 0.06% 0.06%

2013 2014 2015 2016 2017

عمق قطاع التأمين  ي ال ات  ا ح ي ا جمالي ال ي  نفط 

التأمين العام التأمين الصحي تأمين الحماية 

1.42%
1.54%1.49%

1.08%

0.9%

+12%

+3% 2.06%
1.99%

2.10%1.9%
1.76%
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كثافة التأمين 

رد على تعرف كثافة التأمين بأنها معدل إنفاق الف•
بها إجمالي أقساط التأمين املكتتب)التأمين 

ة وانخفضت كثاف(. مقسومة على عدد السكان
م إلى 2016ريال للفرد في عام 1159التأمين من 

م بانخفاض 2017ريال للفرد في عام 1121
%(  3)نسبته 

ارتفع مستوى انفاق الفرد على الخدمات •
في % 8التأمينية بزيادة سنوية متوسطة بلغت 

م 2017م إلى عام 2013الفترة من عام 

ند ظلت نسبة كثافة تأمين الحماية واالدخار ع•
 بالتأمي

ً
ن مستوى منخفض بوجه عام مقارنة

سبة العام والتأمين الصحي حيث بلغت تلك الن
 للفرد35

ً
رياال

التوالي، الهيئة العامة لإلحصاءعلى م  2017م و 2016م و 2015م و 2014م و 2013مليون نسمة في32.55و 31.78و 30.77و 30.77و 29.19نحوبلغ تعداد السكان في السعودية( 1)

393.89 450.35 
536.03 540.26 501.58 

441.67 

510.90 

616.40 586.09 
584.77 

28.93 

29.39 

33.66 33.08 
35.03 

2013 2014 2015 2016 2017

   كثافة قطاع التأمين 

التأمين العام التأمين الصحي تأمين الحماية 

%8

11591186

991

864

1121
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إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها موزعة حسب نوع النشاط 

صحي يمثل التأمين على املركبات والتأمين ال•
ب بها من اجمالي أقساط التأمين املكتت% 82.6

م2017في عام 

اإللزامي وغير –حافظ التأمين الصحي •
ني، على مكانته كأكبر نشاط تأمي-اإللزامي 

من إجمالي أقساط % 52حيث بلغت حصته 
م2017التأمين املكتتب بها في عام 

غير اإللزامي و –احتل التأمين على املركبات •
من % 30.5املرتبة الثانية بنسبة -اإللزامي 

عام إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها في
م2017

بنسبة انخفضت أقساط التأمين على املركبات•
وهي أعلى نسبة انخفاض في اجمالي%( 8.4)

م2017أقساط التأمين املكتتب بها في عام 

سجلت أقساط تأمين الطاقة أعلى نسبة •
تب بها في ارتفاع في إجمالي أقساط التأمين املكت

%61.4م حيث بلغت 2017عام 

%مليون ريال%مليون ريال%مليون ريال%مليون ريال%مليون ريالنوع النشاط

)3.4(%%134.90.4%139.70.4%146.60.4%140.40.5%144.00.6الطيران

%61.4%739.02.0%457.81.2%562.61.5%442.71.5%456.01.8الطاقة

)1.9(%%621.81.7%634.11.7%726.22.0%811.42.7%740.32.9البحري

%8.5%1,140.33.1%1,051.42.9%1,035.72.8%904.43.0%844.53.3الحماية واالدخار

%0.4%1,054.22.9%1,049.52.8%1,093.13.0%1,079.43.5%940.83.7الحوادث واملسؤليات وغيره

%2.6%932.42.6%908.42.5%1,204.03.3%1,434.14.7%1,199.74.8الهندس ي

)6.4(%%1,708.54.7%1,825.85.0%1,961.95.4%1,923.26.3%1,664.56.6املمتلكات والحرائق

)8.4(%%11,136.430.5%12,158.433.0%10,799.229.6%8,026.226.3%6,354.725.2املركبات

%2.2%19,035.552.1%18,630.350.5%18,966.852.0%15,720.551.6%12,895.051.1الصحي

)1.0(%%36,503.2100.0%36,855.3100.0%36,496.3100.0%30,482.2100.0%25,239.4100.0املجموع اإلجمالي

20162017

النمو

201320142015
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   تابع إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها موزعة حسب نوع النشاط 

12,895.0
15,720.5

18,966.8 18,630.3 19,035.5

6,354.7

8,026.2

10,799.2 12,158.4 11,136.4
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1,923.2
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1,199.7

1,434.1

1,204.0
908.4

932.4

940.8
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1,093.1 1,049.5
1,054.2

844.5

904.4
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صا ي أقساط التأمين املكتتب بها موزعة حسب نوع النشاط

ه يعرف صافي أقساط التأمين املكتتب بها على أن•
م األقساط املحتفظ بها لدى شركة التأمين بعد حس
ية األقساط املسندة إلى شركات إعادة التأمين املحل
حسب والدولية من إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها

نوع النشاط 

ات م بلغ إجمالي األقساط املسندة إلى شرك2017في عام •
مليون ريال، في حين بلغ 600إعادة التأمين املحلية 

إجمالي األقساط املسندة إلى شركات إعادة التأمين
مليار ريال 5.1الخارجية 

ها إلى انخفض إجمالي صافي أقساط التأمين املكتتب ب•
مليار ريال 30,84م من 2017مليار ريال في عام 30,83
%(0.03)م بانخفاض قدره 2016في عام 

م، حقق التأمين على املركبات والتأمين2017في عام •
من إجمالي صافي أقساط التأمين % 93,4الصحي نحو 
املكتتب بها

أكبر حافظ التأمين الصحي على مكانته من حيث كونه•
من إجمالي % 59نشاط تأميني، حيث بلغت حصته 

م2017صافي أقساط التأمين املكتتب بها في عام 

ة الثانية، حافظت حصة التأمين على املركبات على املرتب•
من إجمالي صافي أقساط % 33وانخفضت حصتها الى 

م2017التأمين املكتتب بها في عام 

%مليون ريال%مليون ريال%مليون ريال%مليون ريال%مليون ريالنوع النشاط

)36.9(%%5.70.02%9.10.03%2.90.01%3.50.01%3.60.02الطيران

%35.8%17.20.06%12.60.04%11.10.04%8.70.04%7.50.04الطاقة

)10.3(%%172.40.56%192.30.62%248.90.82%251.51.03%241.51.26البحري

%3.1%846.22.74%820.62.66%835.92.76%729.63.00%714.03.71الحماية واالدخار

)3.6(%%506.31.64%525.41.70%527.31.74%564.12.32%391.02.03الحوادث واملسؤليات وغيره

)15.4(%%168.60.55%199.20.65%216.50.72%204.90.84%180.30.94الهندس ي

%18.2%322.41.05%272.70.88%330.31.09%315.81.30%281.61.46املمتلكات والحرائق

)3.1(%%10,388.233.69%10,720.434.75%9,912.432.74%7,601.731.24%5,967.031.01املركبات

%1.7%18,411.659.70%18,095.058.66%18,189.160.08%14,654.560.22%11,456.059.53الصحي

)0.03(%%30,838.7100.00%30,847.5100.00%30,274.5100.00%24,334.2100.00%19,242.6100.00املجموع اإلجمالي

النمو

20162017 201320142015
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   تابع صا ي أقساط التأمين املكتتب بها موزعة حسب نوع النشاط 

11,456.0

14,654.5

18,189.1 18,095.0 18,411.6

5,967.0

7,601.7

9,912.4 10,720.4 10,388.2
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729.6

835.9
820.6 846.2

391.0

564.1
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281.6

315.8

330.3
272.7 322.4

241.5

251.5

248.9 192.3 172.4

180.3

204.9

216.5
199.2 168.6

7.5

8.7

11.1
12.6 17.2

3.6

3.5

2.9 9.1 5.7

2013 2014 2015 2016 2017

صا ي ا قساط املكتتبة حسب نوع النشاط

الطيران

الطاقة

الهندس ي

البحري 

املمتلكات والحرائق

الحوادث واملسؤليات وغيره

الحماية واالدخار

املركبات

الصحي

30,83930,84730,275

24,334

19,243

+13%
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97%

93%

48%

28%

19%

18%

4%

2%

97%

88%

50%

30%

15%

22%

6%

3%

96%

92%

48%

34%

17%

18%

2%

2%
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الصحي

املركبات

رهالحوادث واملسؤليات وغي

البحري 

املمتلكات والحرائق

الهندس ي 

الطيران

الطاقة

شاط ن ل ا وع  ن سب  فا  ح ا حت دل  مع

ساط ا ق ي  ل ا م اج م   ة  وي م  سبة   

2015

2016

2017

معدل ا حتفا  حسب نوع النشاط

 ألقساط التأمين املكتتب بها ال•
ً
تي تحتفظ يعد معدل االحتفاظ مقياسا

قساط بها شركة التأمين، ويمكن الحصول عليه من خالل قسمة صافي أ
هاالتأمين املكتتب بها على إجمالي أقساط التأمين املكتتب ب

ربية بلغ معدل االحتفاظ اإلجمالي لشركات التأمين في اململكة الع•
.  م2016م كما كان عليه في عام 2017في عام % 84السعودية نسبة 

التأمين ويعود ذلك إلى ارتفاع معدل االحتفاظ للتأمين على املركبات و 
من إجمالي أقساط التأمين % 82.6الصحي اللذان يستحوذان على نسبة 

ات م بلغ معدل االحتفاظ للتأمين على املركب2017املكتتب بها، وفي عام 
%97وللتأمين الصحي% 93

ى انخفض املتوسط املرجح ملعدل االحتفاظ ألنواع التأمين األخر •

في عام % 32إلى ( باستثناء التأمين على املركبات والتأمين الصحي)
م2016في عام % 33م مقابل 2017

:  ملحوظة

تفاظ البالغ تلتزم جميع شركات التأمين املرخصة بالحد األدنى ملعدل االح•
 للمادة )من مجموع االشتراكات % 30

ً
(  من الالئحة التنفيذية40وفقا

ث يجب ال تظهر معدالت االحتفاظ بالنسبة لتأمين الحماية واالدخار حي•
عودية، االحتفاظ بعنصر االدخار الذي يتضمنه العقد في الشركات الس

األنواع ولذلك ال يمكن مقارنة معدل االحتفاظ لهذا النوع من التأمين مع
األخرى 

 جميع أنواع أن
ً
شطة املتوسط املرجح متضمنا

التأمين 

84%

كبات املتوسط املرجح باستثناء التأمين على املر 
والتأمين الصحي

32%
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إجمالي املطالبات املدفوعة حسب نوع النشاط

مليار 26ارتفع إجمالي املطالبات املدفوعة من •
مليار ريال في عام 26.5م إلى 2016ريال في عام 

%1.9م بنسبة 2017

م حقق إجمالي املطالبات 2017في عام •
 بن

ً
6.4سبة املدفوعة على التأمين الصحي نموا

 وحقق التأمين على املركبات انخفاض% 
ً
ا

.م2016مقارنة بالعام %( 8.2)بنسبة 

م حقق التأمين على الطيران 2017في عام •
أعلى معدالت النمو في إجمالي املطالبات

385من % 108املدفوعة، بارتفاع بلغ نسبته 
مليون ريال748مليون ريال إلى 

لي في امللحق بيانات إجما7يوضح الجدول رقم •
م 2013املطالبات حسب نوع النشاط من عام 

م2017إلى عام 

البحريالحماية واالدخارالهندسيالممتلكات والحرائقالمركباتالصحي
الحوادث 

ه والمسؤليات وغير
ان الطاقةالطير

6.4%(8.2)%(7.0)%108.9%18.7%(21.2)%29.1%(80.5)%(65.1)%

 نسبة النمو

10,405.2
11,567.2

13,106.1
14,547.8 15,479.2

4,720.2

6,069.0

7,554.6

9,059.4
8,314.1

859.7

1,312.0

2,367.0

1,033.8 961.1

213.0

559.4

631.3

358.0 748.0

297.2

329.4

389.7

420.0
498.5

374.1

261.2

216.2

263.7
207.7

118.3

207.1

200.2

240.7
310.8

6.9

7.1

51.3

92.6 18.1

1.2

1.2

1.2
53.2 18.6

2013 2014 2015 2016 2017

إجمالي املطالبات املدفوعة حسب نوع النشاط

الطاقة

الطيران

الحوادث واملسؤليات وغيره

البحري 

الحماية واالدخار

الهندس ي

املمتلكات والحرائق

املركبات

الصحي

12%
26.539

26,017

24.518

20.314

16.996
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صا ي ا قساط املكتسبة مقابل صا ي املطالبات املتكبدة للتأمين العام والصحي

افي صافي األقساط املكتسبة تساوي ص•
 منها ا

ً
لتغير األقساط املكتتب بها مطروحا

في احتياطي األقساط غير املكتسبة

ة بلغ صافي األقساط املكتسبة العام•
مليار ريال 29.9والصحية في سوق التأمين 

مليار ريال في عام 30م مقابل 2017في عام 
%(.1)م بانخفاض بلغ 2016

تكبدة صافي املطالبات العامة والصحية امل•
دفوعة عبارة عن إجمالي صافي املطالبات امل

ة والتغير في املطالبات تحت التسوي
بلغ واحتياطي املطالبات التي وقعت ولم ي

دة وشهد صافي املطالبات املتكب. عنها
 بنسبة 

ً
م ليبلغ 2017في عام % 4ارتفاعا
مليار ريال24.3

م، شهد معدل الخسائر 2017في عام •
تكبدة الناتج من قسمة صافي املطالبات امل
، على صافي األقساط املكتسبة ارتف

ً
اعا

في عام % 77مقابل % 81حيث بلغ 
.م2016

17,145.6

21,336.9

26,793.8

30,202.5 29,918.6

15,930.8
17,385.9

21,294.9

23,416.3
24,314.1

92.9%

81.5%

79.5%

77.5%

81.3%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

0.0

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

30,000.0

35,000.0

2013 2014 2015 2016 2017

صافي االقساط املكتسبة مقابل صافي املطالبات املتكبدة

اط صافي األقس

املكتسبة

صافي 

املطالبات 

املتكبدة

معدل 

%الخسائر
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ربحية سوق التأمين

ين بعد ُيحسب الدخل الناتج عن االكتتاب في قطاع التأم•
رادات خصم جميع املصروفات املتعلقة بالتأمين من االي

املتعلقة بالتأمين
 اجم•

ً
الي صافي النتيجة تساوي اجمالي االيرادات ناقصا

املصروفات 
 دخل االستثمارات يساوي اجمالي دخل االستثمارات ن•

ً
اقصا

اجمالي مصاريف االستثمارات 
في م، بلغ إجمالي الدخل الناتج عن االكتتاب2017في عام •

مليار ريال في 2.1مليون ريال، مقابل 449قطاع التأمين 
م2016عام 

594م ليسجل ربح 2017ارتفع الدخل االستثماري عام •
م2016مليون ريال في عام 278مليون ريال مقابل 

• 
ً
لتصل الى شهدت النتائج الصافية لسوق التأمين انخفاضا

مليار ريال في 2.1م مقابل 2017مليون ريال في عام 688
م2016عام 

يمكن حساب العائد على املوجودات من خالل نسبة •
ة العائد وبلغت نسب. األرباح الصافية إلى إجمالي املوجودات

م2017في عام % 1.2على املوجودات 
ة يمكن حساب العائد على حقوق امللكية من خالل نسب•

نسبة وبلغت. األرباح الصافية إلى إجمالي حقوق امللكية
في عام % 4.7العائد على حقوق امللكية في سوق التأمين 

م2017

2117

278

2104

449
594 688

نتائج االكتتاب دخل االستثمار  صافي النتائج

 مليون ريال ربحية سوق التأمين 

2016

2017

1.16%

4.67%

العائد على األصول  العائد على حقوق امللكية

العا د ع   حقوق امللكية لسوق التأمين   العا د ع   املوجودات

(حقوق امللكية/ األرباح الصافية على إجمالي األصول ) % 

  

2017



(2017)تقرير سوق التأمين السعودي 17 اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمين–مؤسسة النقد العربي السعودي 

موجودات املؤم  لهم-امليزانية العمومية 

مليار 5.5احتفظت شركات التأمين بمبلغ •
نقد أو ريال في حسابات املؤمن لهم في صورة

6.3م مقابل 2017ما يعادله مع نهاية عام 
م2016مليار ريال في عام 

ر في بلغ إجمالي االستثمارات الحصة األكب•
15.4موجودات املؤمن لهم بقيمة بلغت 

مليار 13.7م مقابل 2017مليار ريال في عام 
م2016ريال في عام 

ؤمن بلغت قيمة املوجودات التشغيلية للم•
40م مقابل 2017مليار ريال في عام 41لهم 

م2016مليار ريال في عام 

الصناديق تتكون االستثمارات األخرى بصورة رئيسية من االستثمارات في(  1)
املتعلقة بمنتجات االدخار

L2 201620172016201720162017

         5,496,472         6,318,352             231,908             192,519         5,264,564        6,125,833النقد او ما يعادلة

         7,859,676         8,473,137             171,350             179,674         7,688,326        8,293,463الذمم الصافية 

         7,964,494         8,583,165             380,814             359,534         7,583,680        8,223,631حصة إعادة التأمين

             805,658             926,846                   3,444                   3,233             802,215            923,614تكاليف مؤجلة لحيازة وثيقة التأمين
ً
             877,904             759,992                   3,698                   1,192             874,206            758,800مصروفات مدفوعة مسبقا

       15,404,966       13,761,025         2,848,046         2,863,694       12,556,920      10,897,331االستثمارات

          9,028,034          8,625,082                 23,401                 60,338          9,004,633         8,564,744الودائع واملؤسسات املالية

                              -              139,520                              -                              -                             -             139,520القروض

          2,767,188          1,879,410                 28,728                              -          2,738,460         1,879,410الديورن واألوراق املالية والدخل الثابت

                 92,794              184,198                              -                 24,018                92,794             160,180األسهم العادية واملمتازة

                    9,861                    9,861                              -                              -                   9,861                   9,861العقارات

          1,069,813                 69,953          1,069,813                 69,953                             -                             -االستثمارات في الشركات التابعة والفرعية

          2,437,277          2,853,001          1,726,104          2,709,385              711,172             143,617أخرى

             425,038             483,531                   5,809                   6,782             419,229            476,749املوجودات امللموسة

                24,950                18,620                             -                             -               24,950               18,620املوجودات الغير ملموسة

         2,371,392         1,494,814             118,625                63,227         2,252,767        1,431,587املوجودات األخرى للمؤمن لهم

       41,230,550       40,819,481         3,763,694         3,669,855       37,466,856      37,149,626إجمالي موجودات املؤمن لهم )1(

اجمالي التأمينتأمين الحماية واالدخارالتأمين العام والصحي

(  باأللف ريال سعودي)موجودات املؤم  لهم
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موجودات املساهمين-امليزانية العمومية 

كات بلغت قيمة ما يحتفظ به املساهمون في شر •
في مليار ريال في صورة نقد أو ما يعادله2.4التأمين 

مليار ريال في عام 3.1م مقابل 2017نهاية عام 
م2016

تمثل االستثمارات أعلى حصة من موجودات •
مليار ريال في 12.7املساهمين حيث بلغت قيمتها 

م2016مليار ريال في عام 10,7م مقابل 2017عام 

مليار ريال 17.8بلغ إجمالي موجودات املساهمين •
مليار ريال في عام 16.6م مقابل 2017في عام 
م2016

مليار 59بلغ إجمالي موجودات شركات التأمين •
مليار ريال في عام 57م مقابل 2017ريال في عام 

م2016

L2  20162017

                                   2,451,944                                   3,160,298النقد او ما يعادلة

                                            5,606                                         29,480الذمم الصافية 

                                12,716,063                                10,782,586االستثمارات

                                    6,820,310                                    6,187,458الودائع واملؤسسات املالية

                                                       -                                       291,142القروض

                                    3,083,525                                    2,584,740الديورن واألوراق املالية والدخل الثابت

                                       914,727                                       737,795األسهم العادية واملمتازة

                                             6,997                                          57,079العقارات

                                       255,192                                       155,642االستثمارات في الشركات التابعة والفرعية

                                    1,635,312                                       768,730أخرى )*(

                                       148,359                                         90,214الفائدة والدخل املتراكم

                                       215,759                                       175,171املوجودات امللموسة

                                       762,470                                       859,865املوجودات غير امللموسة

                                       973,558                                   1,301,207التوزيعات املستحقة من حساب املؤمن لهم

                                       597,893                                       284,010املوجودات األخرى للمساهمين

                                17,871,653                                16,682,831إجمالي موجودات املساهمين )2(

                                59,102,203                                57,502,312إجمالي املوجودات )1( + )2(

املساهمينموجودات 
( باأللف ريال سعودي)
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املطلوبات وحقوق امللكية للمؤم  لهم -امليزانية العمومية 

تأمين بلغ إجمالي ما تحتفظ به شركات ال•
نية مليار ريال في صورة احتياطيات ف30

تتكون من أقساط غير مكتسبة 
ومطالبات قائمة تحت التسوية 
ومطالبات وقعت ولم يبلغ عنها 

هاية واحتياطيات مصاريف التسوية في ن
مليار ريال في 29.7م مقابل 2017عام 
م 2016عام 

3بلغ إجمالي االحتياطيات الحسابية•
2.9م مقابل 2017مليار ريال في عام 
م2016مليار ريال في عام 

ية بلغ إجمالي املطلوبات وحقوق امللك•
مليار ريال في عام 41للمؤمن لهم 

مليار ريال في عام 40م مقابل 2017
م2016

(  باأللف ريال سعودي)املطلوبات وحقوق امللكية للمؤم  لهم 

L1
     

201620172016201720162017  البند

              40,775,223              40,306,417                 3,712,312                 3,632,418              37,062,912             36,674,000املطلوبات للمؤمن لهم

                     648,763                     644,955                           1,698                        22,731                     647,065                    622,224مدفوعات دائنة للمؤمن لهم

                 1,687,839                 1,431,457                     113,213                     119,340                 1,574,625                1,312,117ارصدة مدفوعات دائنة إلعادة التأمين

              30,187,510              29,727,831                     374,519                     307,596              29,812,991             29,420,234احتياطيات فنية

              15,620,739              15,745,384                         84,626                         71,893               15,536,113              15,673,492أقساط غير مكتسبة

مطالبات قائمة تحت التسوية ومطالبات وقعت ولم يتم 

اإلبالغ عنها واحتياطيات مصاريف التسوية
13,746,743              14,276,878               235,704                      289,893                      13,982,446              14,566,771              

                 3,093,654                 2,989,503                 3,093,654                 2,988,750                                    -                              753احتياطيات حسابية  

                     336,349                     204,619                           2,994                               235                     333,355                    204,384احتياطيات أخرى

                     277,300                     326,092                           4,709                           4,316                     272,591                    321,776عمالت إعادة تأمين غير مكتسبة

                 2,406,143                 2,441,087                        45,446                        45,095                 2,360,697                2,395,991مصروفات متراكمة ودخل مؤجل 

                     111,566                     111,566                                     -                                     -                     111,566                    111,566حصص األرباح املعلن عنها املستحقة للسداد

                     973,558                 1,301,207                        53,833                     106,236                     919,725                1,194,971التوزيعات املستحقة لحساب املساهمين

                 1,052,541                 1,128,101                        22,246                        38,118                 1,030,295                1,089,983املطلوبات األخرى املؤمن لهم

                     443,853                     513,064                        51,382                        39,286                     392,471                    473,778فائض متراكم 

              41,219,076              40,819,481                 3,763,694                 3,671,704              37,455,382             37,147,778إجمالي املطلوبات للمؤمن لهم )3(

اجمالي التأمينتأمين الحماية واالدخارالتأمين العام والصحي
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املطلوبات وحقوق املساهمين-امليزانية العمومية 

م إلى 2017ارتفع إجمالي مطلوبات املساهمين في عام •
مليار ريال في عام 2,2مليار ريال مقارنة مع 3.1

مليار 14,7م، في حين بلغت حقوق امللكية 2016
في عام 14.4م مقابل 2017ريال في نهاية عام 

م2016

ل رأس مال األسهم أعلى حصة من حقوق مل•
َّ
كية شك

م 2017مليار ريال في عام 11املساهمين حيث بلغ 
م2016مليار ريال في عام 12.5مقابل 

اهمين بلغ إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية للمس•
مليار 16.6م مقابل 2017مليار ريال في عام 17.8

م2016ريال في عام 

ات بلغ إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية لشرك•
57م مقابل 2017مليار ريال في عام 59التأمين 

م2016مليار ريال في عام 

(  باأللف ريال سعودي)املطلوبات وحقوق امللكية للمساهمين 

---

-
20162017البند

2,217,4133,150,867مطلوبات املساهمين  

182,055475,038مدفوعات للمساهمين  

789,210882,129الزكاة

169,717املصروفات املتراكمة والدخل املؤجل  181,097  

1,076,4301,612,603املطلوبات األخرى للمساهمين  

                     14,732,260                    14,465,418إجمالي حقوق املساهمين

                     11,358,667                    12,556,667رأس مال األسهم

1,850,6682,112,089االحتياطيات القانونية  

136,5931,331,334األرباح املبقاة  

(69,830)(78,510)حقوق املساهمين األخرى  

   17,883,127                     16,682,831إجمالي املطلوبات وحقوق املساهمين )4(

   59,102,203                     57,502,312إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية )3( + )4(



حسب نوع النشاط-أداء سوق التأمين 
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أداء التأمين الصحي 

غير بلغت حصة التأمين الصحي بنوعيه اإللزامي و •
من إجمالي أقساط التأمين % 52اإللزامي نسبة 

م، وبلغ إجمالي األقساط 2017املكتتب بها في عام 
مليار ريال19املكتتب بها للتأمين الصحي 

من صافي % 59.7بلغت حصة التأمين الصحي •
ات أقساط التأمين املكتتب بها واحتفظت شرك

مليار ريال من إجمالي أقساط 18,4التأمين بمبلغ 
97بلغ التأمين الصحي املكتتب بها، بمعدل احتفاظ

وهو أعلى معدل احتفاظ بين أنشطة التأمين, %
املختلفة

18,3ة بلغ صافي أقساط التأمين الصحي املكتسب•
م2017مليار ريال في عام 

مليار ريال مما أدى 16بلغ صافي املطالبات املتكبدة •
في % 88إلى معدل خسارة للتأمين الصحي بنسبة 

م2017

19,035.5

18,411.6 18,323.2

16,071.5

التأمين الصحي

اداء التأمين الصحي

اجمالي األقساط املكتتبة

صافي األقساط املكتتبة

صافي األقساط املكتسبة

صافي املطالبات املتكبدة

اجمالي األقساط 

المكتتبة

ي األقساط 
 
صاف

المكتتبة

ي األقساط 
 
صاف

المكتسبة

ي المطالبات 
 
صاف

المتكبدة

52.1%59.7%59.9%65.4%

معدل االحتفاظ

96.7%

% من النسبة اإلجمالية

معدل الخسائر

87.7%
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أداء تأمين الحماية وا دخار 

لنسبة بلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها با•
م 2017مليار ريال في 1,1لتأمين الحماية واالدخار 

من إجمالي حجم السوق % 3.1ويمثل 

من % 2,7بلغت حصة تأمين الحماية واالدخار •
ت صافي أقساط التأمين املكتتب بها واحتفظ

مليون ريال من صافي 846شركات التأمين بمبلغ 
أقساط التأمين املكتتب بها 

اية بلغ صافي األقساط املكتسبة لتأمين الحم•
من صافي % 2,2مليون ريال وبنسبة 684واالدخار 

األقساط املكتسبة

ماية بلغ صافي املطالبات املتكبدة لتأمين الح•
مليون ريال250واالدخار 

1,140.3

846.2

684.1

249.5

تأمين الحماية واالدخار

اداء تأمين الحماية واالدخار

اجمالي األقساط املكتتبة

صافي األقساط املكتتبة

صافي األقساط املكتسبة

صافي املطالبات املتكبدة

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

اجمالي األقساط 

المكتتبة

ي األقساط 
 
صاف

المكتتبة

ي األقساط 
 
صاف

المكتسبة

ي المطالبات 
 
صاف

المتكبدة

3.1%2.7%2.2%1.0%

% من النسبة اإلجمالية
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أداء التأمين ع   املركبات 

تأمين على بلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها لل•
م، ويمثل 2017مليار ريال في عام 11املركبات 

بهامن إجمالي أقساط التأمين املكتتب% 30حوالي 

، %93بلغ معدل االحتفاظ بالتأمين على املركبات•
مليار 10وبلغ صافي أقساط التأمين املكتتب بها 

ريال 

ى املركبات بلغ صافي األقساط املكتسبة للتأمين عل•
من صافي األقساط % 34مليار ريال وبنسبة 10

املكتسبة 

ن على بلغ صافي املطالبات املتكبدة في التأمي•
مليار ريال، وهو ما يمثل معدل خسارة7.7املركبات 

اجمالي األقساط %  74قدرها 

المكتتبة

ي األقساط 
 
صاف

المكتتبة

ي األقساط 
 
صاف

المكتسبة

ي المطالبات 
 
صاف

المتكبدة

30.5%33.7%33.9%31.4%

معدل االحتفاظ

93.3%

% من النسبة اإلجمالية

معدل الخسائر

74.3%

11,136.4

10,388.2 10,389.0

7,718.9

تأمين املركبات

اداء تأمين املركبات

اجمالي األقساط املكتتبة

صافي األقساط املكتتبة

صافي األقساط املكتسبة

صافي املطالبات املتكبدة
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ضد الحريق  أداء التأمين ع   املمتلكات

أن بلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها بش•
مليار 1,7م 2017ضد الحريق في عام / املمتلكات

ب من إجمالي أقساط التأمين املكتت% 5ريال، يمثل 
بها

من أقساط % 19احتفظت شركات التأمين بنسبة •
افي ضد الحريق وبلغ ص/ التأمين على املمتلكات
وبلغت نسبة. مليون ريال322األقساط املكتتب بها 
من صافي % 1ضد الحريق / التأمين على املمتلكات

األقساط املكتتبة

/ املمتلكات بلغ صافي األقساط املكتسبة للتأمين على•
مليون ريال 311ضد الحريق 

مليون ريال، مما 172بلغ صافي املطالبات املتكبدة •
%56أدى إلى بلوغ نسبة الخسارة الى 

اجمالي األقساط 

المكتتبة

ي األقساط 
 
صاف

المكتتبة

ي األقساط 
 
صاف

المكتسبة

ي المطالبات 
 
صاف

المتكبدة

4.7%1.0%1.0%0.7%

معدل االحتفاظ

18.9%

% من النسبة اإلجمالية

معدل الخسائر

55.6%

1,708.5

322.4 311.0

172.9

تأمين املمتلكات والحرائق

اداء تأمين املمتلكات والحرائق

اجمالي األقساط املكتتبة

صافي األقساط املكتتبة

صافي األقساط املكتسبة

صافي املطالبات املتكبدة
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أداء التأمين اله دس ي

ها بلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتب ب•
مليون ريال في عام 932للتأمين الهندس ي 

من إجمالي % 2,6م، وهو ما يمثل 2017
أقساط التأمين املكتتب بها

من % 18احتفظت شركات التأمين بنسبة •
ها، وبلغ أقساط التأمين الهندسية املكتتب ب

169صافي أقساط التأمين املكتتب بها 
مليون ريال

بلغ صافي أقساط التأمين الهندس ي •
% 0,6مليون ريال، بنسبة 170املكتسبة 

من صافي أقساط التأمين املكتسبة 

، %49بلغ معدل الخسارة للتأمين الهندس ي •
بلغت مع صافي املطالبات املتكبدة بقيمة

مليون ريال83

اجمالي األقساط 

المكتتبة

ي األقساط 
 
صاف

المكتتبة

ي األقساط 
 
صاف

المكتسبة

ي المطالبات 
 
صاف

المتكبدة

2.6%0.5%0.6%0.3%

معدل االحتفاظ

18.1%

% من النسبة اإلجمالية

معدل الخسائر

48.7%

932.4

168.6 170.3

83.0

التأمين الهندس ي

اداء التأمين الهندس ي

اجمالي األقساط املكتتبة

صافي األقساط املكتتبة

صافي األقساط املكتسبة

صافي املطالبات املتكبدة
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*  أداء التأمين ضد الحوادث واملس وليات وغي ها

نشطة يتضمن التأمين ضد الحوادث واملسئوليات األ•
الحوادث الشخصية وإصابات العمل : التالية

ومسئولية رب العمل واملسئولية تجاه الغير 
نتجات واملسئولية العامة واملسئولية الناتجة عن امل

أمين من واملسئولية الطبية واملسئولية املهنية والت
الخزينة السرقة والسطو والتأمين على األموال التي في

ن آخر وأثناء النقل والتأمين من خيانة األمانة وأي تأمي
يقع ضمن نطاق التأمين من املسئوليات

د بلغت قيمة األقساط املكتتب بها للتأمين ض•
مليار ريال 1الحوادث واملسئوليات وغيرها 

مليون ريال من 506احتفظت شركات التأمين بمبلغ •
تفاظ صافي أقساط التأمين املكتتب بها، بمعدل اح

% 48بلغ 

تأمين ضد بلغ صافي األقساط التأمينية املكتسبة لل•
مليون ريال 528الحوادث واملسئوليات وغيرها 

من صافي األقساط املكتسبة % 1,7وبنسبة 

مليون ريال، بمعدل 182بلغ صافي املطالبات املتكبدة •
%  35خسارة 

جميع فروع  التأمين العام األخرى “غيرها”يقصد بـــــ* 

اجمالي األقساط 

المكتتبة

ي األقساط 
 
صاف

المكتتبة

ي األقساط 
 
صاف

المكتسبة

ي المطالبات 
 
صاف

المتكبدة

2.9%1.6%1.7%0.7%

معدل االحتفاظ

48.0%

% من النسبة اإلجمالية

معدل الخسائر

34.6%

1,054.2

506.3 528.6

182.7

تأمين الحوادث واملسؤليات وغيره

أداء التأمين ضد الحوادث واملسئوليات وغيرها

اجمالي األقساط املكتتبة

صافي األقساط املكتتبة

صافي األقساط املكتسبة

صافي املطالبات املتكبدة
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أداء التأمين البحري 

فنيشمل التأمين البحري تأمين البضائع والس•

تأمين بلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها لل•
م، بنسبة 2017مليون ريال في عام 621البحري 

من إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها% 1,7

من أقساط % 28احتفظت شركات التأمين بنسبة •
ألقساط التأمين البحري املكتتب بها، وبلغ صافي ا

مليون ريال172املكتتب بها 

176ة بلغ صافي أقساط التأمين البحري املكتسب•
من صافي األقساط % 0,6مليون ريال وبنسبة 

املكتسبة

مليون ريال، مما 75بلغ صافي املطالبات املتكبدة •
اجمالي األقساط %43أدى إلى نسبة خسارة بمعدل 

المكتتبة

ي األقساط 
 
صاف

المكتتبة

ي األقساط 
 
صاف

المكتسبة

ي المطالبات 
 
صاف

المتكبدة

1.7%0.6%0.6%0.3%

معدل االحتفاظ

27.7%

معدل الخسائر

42.7%

% من النسبة اإلجمالية

621.8

172.4 176.5

75.4

التأمين البحري 

اداء التأمين البحري 

اجمالي األقساط املكتتبة

صافي األقساط املكتتبة

صافي األقساط املكتسبة

صافي املطالبات املتكبدة
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التأمين ع   الطاقة

أمين على بلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها للت•
% 2مليون ريال، بنسبة 739م 2017الطاقة في عام 

من إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها

من أقساط % 97.7تخلت شركات التأمين عن •
ي أقساط التأمين على الطاقة املكتتب بها، وبلغ صاف
مليون 17التأمين املكتتب بها للتأمين على الطاقة 

.ريال

ين على بلغ صافي أقساط التأمين املكتسبة للتأم•
من صافي % 0.05مليون ريال وبنسبة 14الطاقة 

م2017أقساط التأمين املكتسبة في عام 

9ى الطاقة بلغ صافي املطالبات املتكبدة للتأمين عل•
%  66مليون ريال، و نتج عنه معدل للخسارة بنسبة 

م2017في عام 
اجمالي األقساط 

المكتتبة

ي األقساط 
 
صاف

المكتتبة

ي األقساط 
 
صاف

المكتسبة

ي المطالبات 
 
صاف

المتكبدة

2.0%0.1%0.0%0.0%

معدل االحتفاظ

2.3%

% من النسبة اإلجمالية

معدل الخسائر

65.8%

739.0

17.2 14.1 9.3

تأمين الطاقة

اداء تأمين الطاقة

اجمالي األقساط املكتتبة

صافي األقساط املكتتبة

صافي األقساط املكتسبة

صافي املطالبات املتكبدة
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التأمين ع   الطي ان

أمين على بلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها للت•
مليون ريال، بنسبة135م 2017الطيران في عام 

من إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها 0.4%

6الطيران بلغ صافي أقساط التأمين املكتتب بها على•
م2017في عام % 4مليون ريال، بمعدل احتفاظ بلغ 

ن على بلغ صافي أقساط التأمين املكتسبة للتأمي•
من صافي % 0,02مليون ريال وبنسبة 6الطيران 

م2017أقساط التأمين املكتسبة في عام 

0.6الطيران بلغ صافي املطالبات املتكبدة للتأمين على•
%  10مليون ريال، و نتج عنه معدل للخسارة بنسبة 

م2017في عام 
اجمالي األقساط 

المكتتبة

ي األقساط 
 
صاف

المكتتبة

ي األقساط 
 
صاف

المكتسبة

ي المطالبات 
 
صاف

المتكبدة

0.37%0.02%0.02%0.00%

معدل االحتفاظ

4.2%

% من النسبة اإلجمالية

معدل الخسائر

9.8%

134.9

5.7 5.9
0.6

تأمين الطيران

اداء تأمين الطيران

اجمالي األقساط املكتتبة

صافي األقساط املكتتبة

صافي األقساط املكتسبة

صافي املطالبات املتكبدة



مؤشرات القطاع 
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العمو ت املتكبدة حسب نوع النشاط 

مليار 1,8بلغ إجمالي العموالت املتكبدة •
مليار ريال 1,7م مقابل 2017ريال في عام 

%4.1م بزيادة قدرها 2016في عام 

استحوذت عموالت التأمين العام على•
من إجمالي العموالت % 57.7نسبة 

م2017املتكبدة في عام 

%  40.7بلغت عموالت التأمين الصحي •
ام من إجمالي العموالت  املتكبدة في ع

م2017

العموالت املتكبدة لتأمين الحماية•
في عام % 1.6واالدخار بلغت ما نسبته 

م2017

300.2 331.9
512.4

777.5 780.8
330.6

420.6

551.5

690.6
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97.4
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117.4
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101.8
85.0

69.7
49.2
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53.9
51.5
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51.5

44.2

39.3
43.2

22.5
22.5

20.8

24.3
30.5

0.5
0.8

1.0

0.8
1.1

0.1
0.0

0.0

1.6
1.1
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العموالت املتكبدة حسب نوع النشاط

الطاقة

الطيران

الحماية واالدخار

البحري 

الهندس ي

 الحوادث واملسؤليات

وغيره

املمتلكات والحرائق

الط ي

املركبات

يالمركبات الممتلكات والحرائقالطب 
الحوادث 

ه انالحماية واالدخارالبحريالهندسيوالمسؤليات وغير الطاقةالطير

)33.4(%%43.0%25.3%9.9)4.4(%)16.6(%%7.5%10.5%0.4% النمو

%0.1%0.1%1.6%2.3%2.7%4.5%6.3%40.7%41.7% اإلجمالي

1,873

1,799

1,355

1,039
979

18%
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توزيع العامين  ي قطاع التأمين حسب الجنسية 

 في 11.272بلغ إجمالي عدد املوظفين العاملين في شركات التأمين في اململكة العربية السعودية •
ً
موظفا

 في عام 10.039م مقابل 2017عام 
ً
م2016موظفا

من إجمالي القوة العاملة في % 69ارتفعت نسبة املواطنين السعوديين العاملين في شركات التأمين إلى •
م2017عام 

، وارتفعت نسبة السعودة %73م إلى 2017ارتفعت نسبة السعوديين في املناصب غير اإلدارية في عام •
%  49في املناصب اإلدارية إلى 

 االلتزام بنسبة سعودة تبلغ : ملحوظة•
ً
بنهاية العام % 30ُيتطلب على شركات التأمين املرخصة حديثا

 للمادة )األول من التشغيل على أن تزداد سنويا حسب خطة العمل 
ً
(  من الالئحة التنفيذية79وفقا
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 سبة السعودة 

عدد املوظفين مقابل نسبة السعودة 

20 6

6 20مجموع

20 7

7 20مجموع 
الجنسية

عدد املوظفين  ي 

ةامل اصب ال ي  إداري

عدد املوظفين  ي 

امل اصب اإلدارية

عدد املوظفين  ي 

ةامل اصب ال ي  إداري

عدد املوظفين  ي 

امل اصب اإلدارية

1,3924961,9711,0422261,268م  العرب

1,4758142,2061,4747812,255م  غي  العرب

5,1297335,8626,7659847,749سعودي

7996204310,0399,2811,99111,272اإلجمالي

%69%49%73%58%36%64 سبة السعودة
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هيكل سوق التأمين 

م حققت 2017في عام •
% 73شركات تأمين 8أكبر 

ن من إجمالي أقساط التأمي
املكتتب بها في سوق 

التأمين

حققت بقية الشركات •
يبلغ الواردة في التقرير التي

من % 27نسبة 25عددها 
إجمالي أقساط التأمين 

املكتتب بها
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حقوق امللكية  ي شركات التأمين 

م إلى 2017ارتفعت حقوق ملكية شركات التأمين في عام •
م 2016مليار ريال في عام 14.4مليار ريال مقارنة مع 14,7

على أن ال نصَّ نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني: ملحوظة
مليون ريال، وأن ال يقل 100يقل رأس مال شركة التأمين عن 

ول في رأس مال شركة إعادة التأمين أو شركة التأمين التي تزا
مليون ريال200الوقت نفسه اعمال إعادة التأمين عن 

عدد الشركات  حقوق ملكية حملة األسهم 

1من 50 إلى 100 مليون ريال 

3من 100 إلى 150 مليون ريال

4من 150 إلى 200 مليون ريال 

19من 200 إلى 500 مليون ريال 

- 6أكثر من 500 مليون ريال 

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

 7,000

 8,000

 -  500  1,000  1,500  2,000  2,500  3,000

حقوق امللكية

 بصافي أقساط التأمين
ً
حقوق امللكية في شركات التأمين مقارنة



جداول البيانات -ملحق 



(2017)تقرير سوق التأمين السعودي 37 اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمين–مؤسسة النقد العربي السعودي 

 7 20–3 20 إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها حسب نوع النشاط :  جدول 

جدول 1: إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها حسب نوع النشاط

%باملليون ريال%باملليون ريال%باملليون ريال%باملليون ريال%باملليون ريالنوع النشاط

%(4.9)%44.7    16,327,449%46.6    17,173,682%45.2    16,493,789%45.5   13,857,375%45.6   11,499,958التأمين العام

%0.4%2.9       1,054,217%2.8       1,049,548%3.0      1,093,071%3.5      1,079,355%3.7          940,777الحوادث واملسؤليات وغيره

%(8.4)%30.5    11,136,449%33.0    12,158,399%29.6    10,799,248%26.3      8,026,207%25.2      6,354,710املركبات

%(6.4)%4.7       1,708,536%5.0       1,825,784%5.4      1,961,948%6.3      1,923,248%6.6      1,664,503املمتلكات والحرائق

%(1.9)%1.7           621,844%1.7           634,102%2.0          726,221%2.7          811,400%2.9          740,299البحري

%(3.4)%0.4           134,944%0.4           139,656%0.4          146,647%0.5          140,356%0.6          144,035الطيران

%61.4%2.0           739,019%1.2           457,778%1.5          562,637%1.5          442,698%1.8          455,982الطاقة

%2.6%2.6           932,440%2.5           908,415%3.3      1,204,016%4.7      1,434,110%4.8      1,199,651الهندس ي

%2.2%52.1    19,035,518%50.5    18,630,284%52.0    18,966,790%51.6   15,720,484%51.1   12,894,966التأمين الصحي

%8.5%3.1      1,140,273%2.9      1,051,377%2.8      1,035,691%3.0         904,361%3.3         844,509تأمين الحماية واالدخار

%(1.0)%100.0    36,503,240%100.0    36,855,344%100.0    36,496,269%100.0   30,482,219%100.0   25,239,432املجموع

20132014201520162017
نسبة 

التغيير
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 7 20-3 20 عمق وكثافة سوق التأمين : 3و 2جدول 

التغيير%20132014201520162017نوع النشاط

%(7.2)393.89450.35536.03540.26501.58التأمين العام

%(0.2)441.67510.90616.40586.09584.77التأمين الصحي

%28.9329.3933.6633.0835.035.9تأمين الحماية 

%(3.3)864.49990.651,186.081,159.431,121.37املجموع اإلجمالي

جدول 3: كثافة سوق التأمين

التغيير%20132014201520162017نوع النشاط

%(11.3)%0.64%0.72%0.67%0.49%0.41التأمين العام

%(4.7)%0.74%0.78%0.77%0.56%0.46التأمين الصحي

%1.2%0.04%0.04%0.04%0.03%0.03تأمين الحماية 

%(7.6)%1.42%1.54%1.49%1.08%0.90املجموع اإلجمالي

جدول 2: عمق سوق التأمين من إجمالي الناتج املحلي
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 7 20–3 20 صا ي أقساط التأمين املكتتب بها حسب نوع النشاط : 4جدول 

جدول 4: صافي أقساط التأمين املكتتب بها حسب نوع النشاط

%باملليون ريال%باملليون ريال%باملليون ريال%باملليون ريال%باملليون ريالنوع النشاط

%(2.9)%11580.937.6%11931.838.7%11249.537.2%8950.236.8%7072.736.8التأمين العام

%(3.6)%506.31.6%525.41.7%527.31.7%564.12.3%391.02.0الحوادث واملسؤليات وغيره

%(3.1)%10388.233.7%10720.434.8%9912.432.7%7601.731.2%5967.031.0املركبات

%18.2%322.41.0%272.70.9%330.31.1%315.81.3%281.61.5املمتلكات والحرائق

%(10.3)%172.40.6%192.30.6%248.90.8%251.51.0%241.51.3البحري

%(36.9)%5.70.0%9.10.0%2.90.0%3.50.0%3.60.0الطيران

%35.8%17.20.1%12.60.0%11.10.0%8.70.0%7.50.0الطاقة

%(15.4)%168.60.5%199.20.6%216.50.7%204.90.8%180.30.9الهندس ي

%1.7%18411.659.7%18095.058.7%18189.160.1%14654.560.2%11456.059.5التأمين الصحي

%3.1%846.22.7%820.62.7%835.92.8%729.63.0%714.03.7تأمين الحماية

%(0.03)%30838.7100.0%30847.5100.0%30274.5100.0%24334.2100.0%19242.6100.0املجموع

نسبة 201320142015

التغيير

20162017
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 7 20–3 20 معدل ا حتفا  حسب نوع النشاط : 5جدول 

. التأمين األخرى مع عقوداحتفاظ تأمين الحماية واالدخارتمعدال ة احتفاظ تأمين الحماية واالدخار في هذا الجدول حيث يجب االحتفاظ بالجزء الخاص باالدخار في الشركة السعودية، وبالتالي ال يمكن مقارنتال تظهر معدال 

جدول 5: معدل االحتفاظ حسب نوع النشاط

نسبة التغيير20132014201520162017نوع النشاط

%2.1%70.9%69.5%68.2%64.6%61.5التأمين العام

%(4.1)%48.0%50.1%48.2%52.3%41.6الحوادث واملسؤليات وغيره

%5.8%93.3%88.2%91.8%94.7%93.9املركبات

%26.3%18.9%14.9%16.8%16.4%16.9املمتلكات والحرائق

%(8.6)%27.7%30.3%34.3%31.0%32.6البحري

%(34.7)%4.2%6.5%2.0%2.5%2.5الطيران

%(15.9)%2.3%2.8%2.0%2.0%1.7الطاقة

%(17.5)%18.1%21.9%18.0%14.3%15.0الهندس ي

%(0.4)%96.7%97.1%95.9%93.2%88.8التأمين الصحي

%0.9%84.5%83.7%83.0%79.8%76.2املجموع



(2017)تقرير سوق التأمين السعودي 41 اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمين–مؤسسة النقد العربي السعودي 

 7 20–3 20 العمو ت املتكبدة حسب نوع النشاط : 6جدول 

جدول 6: العموالت املتكبدة حسب نوع النشاط

%باملليون ريال%باملليون ريال%باملليون ريال%باملليون ريال%باملليون ريالنوع النشاط

%(0.4)%1080.057.7%1084.260.3%782.657.8%595.957.4%626.964.0التأمين العام

%(16.6)%85.04.5%101.85.7%70.95.2%71.66.9%76.47.8الحوادث واملسؤليات وغيره

%0.4%780.841.7%777.543.2%512.437.8%331.931.9%300.230.6املركبات

%7.5%117.46.3%109.26.1%97.47.2%90.98.7%118.512.1املمتلكات والحرائق

%9.9%43.22.3%39.32.2%44.23.3%51.55.0%61.46.3البحري

%43.0%1.10.1%0.80.0%1.00.1%0.80.1%0.50.1الطيران

%(33.4)%1.10.1%1.60.1%0.00.0%0.00.0%0.10.0الطاقة

%(4.4)%51.52.7%53.93.0%56.74.2%49.24.7%69.77.1الهندس ي

%10.5%762.840.7%690.638.4%551.540.7%420.640.5%330.633.7التأمين الصحي

%25.3%30.51.6%24.31.4%20.81.5%22.52.2%22.52.3تأمين الحماية

%4.1%1873.3100.0%1799.0100.0%1355.0100.0%1039.0100.0%979.9100.0املجموع

20132014201520162017
نسبة التغيير
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 7 20–3 20 إجمالي املطالبات املدفوعة حسب نوع النشاط : 7جدول 

جدول 7: اجمالي املطالبات املدفوعة حسب نوع النشاط

%باملليون ريال%باملليون ريال%باملليون ريال%باملليون ريال%باملليون ريالنوع النشاط

%(4.7)%10578.339.8%11101.442.6%11021.845.0%8417.041.4%6293.137.0التأمين العام

%29.1%310.81.2%240.70.9%200.20.8%207.11.0%118.30.7الحوادث واملسؤليات وغيره

%(8.2)%8314.131.3%9059.434.8%7554.630.8%6069.029.9%4720.227.8املركبات

%(7.0)%961.13.6%1033.84.0%2367.09.7%1312.06.5%859.75.1املمتلكات والحرائق

%(21.2)%207.70.8%263.71.0%216.20.9%261.21.3%374.12.2البحري

%(80.5)%18.10.1%92.60.4%51.30.2%7.10.0%6.90.0الطيران

%(65.1)%18.60.1%53.20.2%1.20.0%1.20.0%1.20.0الطاقة

%108.9%748.02.8%358.01.4%631.32.6%559.42.8%213.01.3الهندس ي

%6.4%15479.258.3%14547.855.8%13106.153.5%11567.256.9%10405.261.2التأمين الصحي

%18.7%498.51.9%420.01.6%389.71.6%329.41.6%297.21.7تأمين الحماية

%1.9%26556.0100.0%26069.2100.0%24517.6100.0%20313.7100.0%16995.5100.0املجموع

نسبة 20132014201520162017

التغيير






