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املقدمة

مقابتتل بستتبة %( 4.1)م بنستتبة انافتتا  2017مليتتار ريتتال فتتي عتتام 36.5م مقابتتل 2018مليتتار ريتتال فتتي عتتام  35.0بلغتتأ أقستتاط التتتأمين املكتتتتب بهتتا فتتي ستتوق التتتأمين الستتعودي•

م2017في %( 1.0)انافا  

م  2017مليار ريال في عام 19.0م مقارنة بإجمالي قدره  2018مليار ريال في عام 19.8ليصل الى % 4.5ارتفع إجمالي أقساط التأمين الصحي املكتتب بها بنسبة •

%( 4.9)م مقابتل انافتا  بنستبة 2018مليتار ريتال فتي عتام 014.ليصتل إلتى %( 14.1)بنستبة ( متن ستوق التتأمين% 40.1ُيمثتل )انافض إجمالي أقساط التأمين العام املكتتب بهتا •

م ليتنافض إلتى 2018من إجمالي أقساط التأمين العام املكتتب بها في عام % 68.0م، و بلغ إجمالي أقساط لتأمين على املركبات ما بسبته 2017مليار ريال في عام 16.3حيث بلغ 

م2017مليار ريال في عام 11.1مليار ريال مقابل 9.4

% 8.4م مقابتل ارتفتاع بنستبة 2018مليتار ريتال فتي عتام 1.1ليصل إلتى %( 3.3)بنسبة ( من سوق التأمين% 3.1ُيمثل )انافض إجمالي أقساط تأمين الحماية واالدخار املكتتب بها •

م 2017في عام 

م2017وثيقة في عام 5,666,234م مقابل 2018وثيقة في عام 6,037,326ارتفع إجمالي عدد وثائق التأمين املكتتب بها ليصل إلى •

شركة من شركات التأمين وإعادة التأمين32هذا التقرير على البيانات املجمعة من يستند)*( 



بشكل عام -أداء سوق التأمين
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إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها

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)

13,857.4
16,493.8 17,173.7 16,327.4 14,028.4

15,720.5

18,966.8 18,630.3 19,035.5
19,883.4

904.4

1,035.7 1,051.4 1,140.3
1,102.7

2014 2015 2016 2017 2018

لتأمين املكتتب بها  إجمالي أقساط ا

ة تأمين الحماي

واالدخار

حيالتأمين الص

التأمين العام

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

%4.5%19,883.456.8%19,035.552.1%18,630.350.5%18,966.852.0%15,720.551.6التأمين الصحي

%(14.1)%14,028.440.1%16,327.444.7%17,173.746.6%16,493.845.2%13,857.445.5التأمين العام

%(3.3)%1,102.73.1%1,140.33.1%1,051.42.9%1,035.72.8%904.43.0تأمين الحماية واالدخار

%(4.1)%35,014.5100.0%36,503.2100.0%36,855.3100.0%36,496.3100.0%30,482.2100.0املجموع اإلجمالي

نسبة النمو

20142015201620172018

ليصتتل إلتتى ( 1)بهتتاانافتتض إجمتتالي أقستتاط التتتأمين املكتتتتب •
مليار ريال في عام 36.5م مقابل 2018مليار ريال في عام 35.0
م2017

شتتتتتطة حتتتتتافأ التتتتتتأمين الصتتتتتحي علتتتتتى مكانتتتتتته باعتبتتتتتاره أك تتتتتر أب•
م، وارتفعتتأ حصتتة التتتأمين الصتتحي متتن 2018التتتأمين فتتي عتتام 

فتتي عتتام % 56.8إجمتالي أقستتاط التتتأمين املكتتتتب بهتا لتصتتل إلتتى 
بينما انافضأ حصة . م2017في عام % 52.1م مقابل 2018

م 2018فتتتتي عتتتتام % 40.1التتتتتأمين العتتتتام فتتتتي قطتتتتاع التتتتتأمين إلتتتتى 
م2017في عام % 44.7مقابل 

يتتث حتتافأ بشتتاط تتتأمين الحمايتتة واالدختتار علتتى مرتبتتته متتن ح•
، حيتتتتتث بلغتتتتتأ حصتتتتتته فتتتتت

 
ي كونتتتتته أقتتتتتل أبشتتتتتطة التتتتتتأمين  جمتتتتتا
%3.1إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها 

35,014
36,50336,85536,496

30,482
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عمق قطاع التأمين

م على التوالي، الهيئة العامة لإلحصاء2018م و 2017م و 2016م و2015م و2014مليار ريال خالل2.934و 2.570و 2,398و 2.449و 2,821بلغ إجمالي الناتج املحلي السعودي ( 1)
م على التوالي، الهيئة العامة لإلحصاء2018م و 2017م و 2016م و2015م و2014مليار ريال خالل1.928و 1.835و 1,791و 1.740و 1,601بلغ الناتج املحلي غير النفطي السعودي  ( 2)

0.49%
0.67% 0.72% 0.64%

0.48%

0.56%

0.77% 0.78%
0.74%

0.68%

0.03%

0.04% 0.04%
0.04%

0.04%

2014 2015 2016 2017 2018

ل ات  ا ح ي ا جمالي لتأمين  ي ا عمق قطاع ا

تأمين الحماية 

التأمين الصحي

التأمين العام

0.87% 0.95% 0.96% 0.89% 0.73%

0.98% 1.09% 1.04% 1.04%
1.03%

0.06%
0.06% 0.06% 0.06%

0.06%

2014 2015 2016 2017 2018

ل ي  نفط  ل ات  ا ح ي ا جمالي ا لتأمين  ي ا عمق قطاع ا

التأمين العام التأمين الصحي تأمين الحماية 

1.42%
1.54%1.49%

1.08%

2.06% 1.99%2.10%
1.9%

1.20%

1.82%

هتتا إلتتى إجمتتالي يعتتر ع عمتتق التتتأمين بأنتته بستتبة إجمتتالي أقستتاط التتتأمين املكتتتتب ب•
الناتج املحلي

 ليبلتغ 2018في عام •
 
فتي عتام % 1.4مقابتل % 1.2م، شهد عمتق التتأمين انافاضتا

 الرتفتتاع إجمتتالي النتاتج املحلتتي وانافتتا  إجمتالي أقستتاط2017
 
التتتأمين م، نظترا

املكتتبة

3.0%بلغ متوسط الزيادة السنوية للخمس سنوات املاضية لعمق التأمين•

ملكتتتب بهتا يعرع عمق التأمين غير النفطي بأنه بسبة إجمالي أقساط التتأمين ا•
إلى الناتج املحلي غير النفطي

م مقابتتتل 2018فتتي عتتتام % 1.8بلتتغ عمتتتق التتتأمين متتتن النتتاتج املحلتتتي غيتتر النفطتتتي •
م2017للعام % 2.0
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كثافة التأمين 

التوالي، الهيئة العامة لإلحصاءعلى م  2018م و 2017م و 2016م و2015م و 2014مليون بسمة في33.4و 32.55و 31.78و 30.77و 30.77نحوبلغ تعداد السكان في السعودية( 1)

لتتتتتى تعتتتتترع كثافتتتتتة التتتتتتأمين بأاهتتتتتا معتتتتتدل إنفتتتتتاق الفتتتتترد ع•
قستتومة إجمتتالي أقستتاط التتتأمين املكتتتتب بهتتا م)التتتأمين 

وانافضتتتتتتأ كثافتتتتتتة التتتتتتتأمين متتتتتتن(. علتتتتتتى عتتتتتتدد الستتتتتتكان
ريال للفترد 1,048م إلى 2017ريال للفرد في عام 1,121
%( 6.5)م بانافا  بسبته 2018في عام 

زيتادة ارتفع مستوى انفاق الفترد علتى ختدمات التتأمين ب•
م 2014في الفترة من عام % 1.0سنوية متوسطة بلغأ 

م 2018إلى عام 

450.35 
536.03 540.26 501.58 

419.84 

510.90 

616.40 586.09 
584.77 

595.07 

29.39 

33.66 33.08 
35.03 

33.00 

2014 2015 2016 2017 2018

لتأمين     كثافة قطاع ا

التأمين العام التأمين الصحي تأمين الحماية 

1,048
1,121

1,159
1,168

991
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إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها موزعة حسب نوع النشاط 

% 83.7ي يمثل التأمين على املركبات والتأمين الصح•
ام متتتتتتن اجمتتتتتتالي أقستتتتتتاط التتتتتتتأمين املكتتتتتتتتب بهتتتتتتا فتتتتتتي عتتتتتت

م2018

اط حتتتتتافأ التتتتتتأمين الصتتتتتحي علتتتتتى مكانتتتتتته كتتتتتأك ر بشتتتتت•
متتتتتتتن إجمتتتتتتتالي % 56.8تتتتتتتتأمي ي، حيتتتتتتتث بلغتتتتتتتأ حصتتتتتتتته 

م2018أقساط التأمين املكتتب بها في عام 

ة بنستتتتبة احتتتتتل التتتتتأمين علتتتتى املركبتتتتات املرتبتتتتة الثانيتتتت•
ا فتتتي متتتن إجمتتتالي أقستتتاط التتتتأمين املكتتتتتب بهتتت% 26.9
م2018عام 

بة انافضتتتتتتأ أقستتتتتتاط التتتتتتتأمين علتتتتتتى املركبتتتتتتات بنستتتتتت•
م2018في عام %( 15.4)

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

%9.7%148.00.4%134.90.4%139.70.4%146.60.4%140.40.5الطيران

)30.8(%%511.51.5%739.02.0%457.81.2%562.61.5%442.71.5الطاقة

)12.4(%%544.61.6%621.81.7%634.11.7%726.22.0%811.42.7البحري

)3.3(%%1,102.73.1%1,140.33.1%1,051.42.9%1,035.72.8%904.43.0الحماية واالدخار

)5.0(%%1,001.32.9%1,054.22.9%1,049.52.8%1,093.13.0%1,079.43.5الحوادث واملسؤليات وغيره

)24.7(%%701.72.0%932.42.6%908.42.5%1,204.03.3%1,434.14.7الهندس ي

)0.6(%%1,697.94.8%1,708.54.7%1,825.85.0%1,961.95.4%1,923.26.3املمتلكات والحرائق

)15.4(%%9,423.326.9%11,136.430.5%12,158.433.0%10,799.229.6%8,026.226.3املركبات

%4.5%19,883.456.8%19,035.552.1%18,630.350.5%18,966.852.0%15,720.551.6الصحي

)4.1(%%35,014.5100.0%36,503.2100.0%36,855.3100.0%36,496.3100.0%30,482.2100.0املجموع اإلجمالي

النمو

20172018 201420152016



15,720.5

18,966.8 18,630.3 19,035.5
19,883.4

8,026.2

10,799.2 12,158.4 11,136.4 9,423.3904.4

1,035.7
1,051.4

1,140.3
1,102.7

5,831.2

5,694.5
5,015.3

5,191.0

4,605.0

0.0

5,000.0

10,000.0
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   تابع إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها موزعة حسب نوع النشاط 

36,50336,85536,496

30,482

35,014
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صا ي أقساط التأمين املكتتب بها موزعة حسب نوع النشاط
قستتتتاط يعتتتترع صتتتتافي أقستتتتاط التتتتتأمين املكتتتتتتب بهتتتتا علتتتتى أنتتتته األ•

ستندة املحتفأ بهتا لتدى شتركة التتأمين بعتد حستم األقستاط امل
قستاط إلى شركات إعادة التتأمين املحليتة والدوليتة متن إجمتالي أ

التأمين املكتتب بها

عتادة م بلغ إجمالي األقساط املسندة إلتى شتركات إ2018في عام •
اط مليون ريال، في حين بلتغ إجمتالي األقست300التأمين املحلية 

مليار ريال 4.6املسندة إلى شركات إعادة التأمين الخارجية 

30.0لتتتتى انافتتتض إجمتتتالي صتتتتافي أقستتتاط التتتتأمين املكتتتتتتب بهتتتا إ•
م 2017مليتار ريتال فتي عتام 30.8م متن 2018مليار ريتال فتي عتام 
%(2.6)بانافا  قدره 

حي م، حقتتق التتتأمين علتتى املركبتتات والتتتأمين الصتت2018فتتي عتتام •
هامن إجمالي صافي أقساط التأمين املكتتب ب% 94.1نحو 

ر أبشطة حافأ التأمين الصحي على مكانته من حيث كونه أك •
من إجمالي صافي أقستاط %  64.3التأمين، حيث بلغأ حصته 
م2018التأمين املكتتب بها في عام 

انافضتتتأ حتتافأ التتتتأمين علتتتى املركبتتتات علتتتى املرتبتتتة الثانيتتتة، و •
تتتب متتن إجمتتالي صتتافي أقستتاط التتتأمين املكت% 29.4حصتتته التتى 
م2018بها في عام 

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

)7.3(%%5.30.02%5.70.02%9.10.03%2.90.01%3.50.01الطيران

)79.7(%%3.50.01%17.20.06%12.60.04%11.10.04%8.70.04الطاقة

)9.9(%%155.40.52%172.40.56%192.30.62%248.90.82%251.51.03البحري

)6.1(%%794.82.65%846.22.74%820.62.66%835.92.76%729.63.00الحماية واالدخار

)7.1(%%470.41.57%506.31.64%525.41.70%527.31.74%564.12.32الحوادث واملسؤليات وغيره

)28.7(%%120.20.40%168.60.55%199.20.65%216.50.72%204.90.84الهندس ي

)2.6(%%314.01.05%322.41.05%272.70.88%330.31.09%315.81.30املمتلكات والحرائق

)14.7(%%8,860.429.49%10,388.233.69%10,720.434.75%9,912.432.74%7,601.731.24املركبات

%4.9%19,319.464.30%18,411.659.70%18,095.058.66%18,189.160.08%14,654.560.22الصحي

)2.58(%%30,043.4100.00%30,838.7100.00%30,847.5100.00%30,274.5100.00%24,334.2100.00املجموع اإلجمالي

النمو

20172018 201420152016

12
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   تابع صا ي أقساط التأمين املكتتب بها موزعة حسب نوع النشاط 

14,654.5

18,189.1 18,095.0 18,411.6
19,319.4

7,601.7

9,912.4 10,720.4 10,388.2 8,860.4

729.6

835.9
820.6 846.2

794.8

1,348.4

1,337.1
1,211.4 1,192.7

1,068.8
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معدل ا حتفاظ حسب نوع النشاط

ن بعتتتتتد يقتتتتتيس معتتتتتدل االحتفتتتتتاظ أقستتتتتاط التتتتتتأمين ال تتتتتي تحتتتتتتفأ بهتتتتتا شتتتتتركة التتتتتتأمي•
 ل خ

 
طتتتار ال تتتي استتتتبعاد حصتتتة معيتتتد التتتتأمين، حيتتتث يعت تتتر معتتتدل االحتفتتتاظ مقياستتتا

ل قستتمة تتحمتتل شتتركة التتتأمين تغطييهتتا، ويمكتتن احتستتاب معتتدل االحتفتتاظ متتن ختتال
تب بهاصافي أقساط التأمين املكتتب بها على إجمالي أقساط التأمين املكت

عودية بستتبة معتدل االحتفتتاظ اإلجمتالي لشتتركات التتأمين فتتي اململكتة العربيتتة الستبلتغ •
. م2017في عام % 84مقابل , م2018في عام /% 85.8

ي اللتتتتذان معتتتتدل االحتفتتتتاظ لكتتتتل متتتتن التتتتتأمين علتتتتى املركبتتتتات والتتتتتأمين الصتتتتحارتفتتتع •
غ متتتن إجمتتتالي أقستتتاط التتتتأمين املكتتتتتب بهتتتا، حيتتتث بلتتت% 83.7يستتتتحو ان علتتتى بستتتبة 

%97.2وللتأمين الصحي % 094.معدل االحتفاظ للتأمين على املركبات

استتتاناء ب)املتوستتط املتترعد ملعتتدل االحتفتتاظ ألنتتواع التتتأمين العتتام األختترى حتتافأ •
م2018في عام % 32.0على مستوى ( التأمين على املركبات والتأمين الصحي

: ملحوظة

% 30لبتتالغ جميتتع شتتركات التتتأمين املرخصتتة بالحتتد األدبتتا ملعتتدل االحتفتتاظ اتلتتتزم •
 للمادة )من مجموع االشتراكات 

 
( من الالئحة التنفيذية40وفقا

تظهتتتتتتتر معتتتتتتتدالت االحتفتتتتتتتاظ بالنستتتتتتتبة لتتتتتتتتأمين الحمايتتتتتتتة واالدختتتتتتتار حيتتتتتتتث يجتتتتتتتبال •
لتتذلال ال االحتفتتاظ بعنصتتر االدختتار التتذي يتضتتمنه العقتتد فتتي الشتتركات الستتعودية، و 

يمكن مقارنة معدل االحتفاظ لهذا النوع من التأمين مع األنواع األخرى 

97%

94%

47%

29%

18%

17%

4%

1%

97%

93%

48%

28%

19%

18%

4%

2%

97%

88%

50%

30%

15%

22%

6%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

الصحي

املركبات

رهالحوادث واملسؤليات وغي

البحري 

املمتلكات والحرائق

الهندس ي 

الطيران

الطاقة

اط ش ن ل ا وع  ن ب  س ح اظ  ف ا حت عدل  م

اط س ق ا  ي  ل ا م ج ا م   ة  وي م  ة  سب  

2016

2017

2018

 جميع أنواع أب
 
شطة املتوسط املرعد متضمنا
التأمين 

85%

كبات املتوسط املرعد باستاناء التأمين على املر 
والتأمين الصحي

32%
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إجمالي املطالبات املدفوعة حسب نوع النشاط

مليتتتتار 26.5ارتفتتتتع إجمتتتتالي املطالبتتتتات املدفوعتتتتة متتتتن •
مليتتتتتار ريتتتتال فتتتتتي عتتتتتام 27.2م إلتتتتتى 2017ريتتتتال فتتتتتي عتتتتام 

%2.6م بنسبة 2018

م حقتتتتق إجمتتتتالي املطالبتتتتات املدفوعتتتتة 2018فتتتتي عتتتتام •
 بنستتتتتبة 

 
وحقتتتتتق % 13.9علتتتتتى التتتتتتأمين الصتتتتتحي نمتتتتتوا

 بنستتتتتبة 
 
%( 16.7)التتتتتتأمين علتتتتتى املركبتتتتتات انافاضتتتتتا

م2017مقارنة بالعام 

م حقتتتتتتق التتتتتتأمين علتتتتتتى الطاقتتتتتة أعلتتتتتتى 2018فتتتتتي عتتتتتام •
، معتتتتتتتدالت النمتتتتتتتو فتتتتتتتي إجمتتتتتتتالي املطالبتتتتتتتات املدفوعتتتتتتتة

مليون ريال356.8مليون ريال إلى 18.6بارتفاع من 

فتتتتتتي امللحتتتتتتق بيانتتتتتتات إجمتتتتتتالي 7يوضتتتتتد الجتتتتتتدول رقتتتتتتم •
م إلتتى 2014املطالبتتات حستتب نتتوع النشتتاط متتن عتتام 

م2018عام 

المركباتالصحي
الممتلكات 

الحماية واالدخارالهندسيوالحرائق
الحوادث 

ه والمسؤليات وغير
انالطاقةالبحري الطير

13.9%(16.7)%(35.0)%(38.9)%26.2%(15.3)%7.7%1820.2%585.9%

 نسبة النمو

11,567.2

13,106.1
14,547.8

15,479.2

17,628.9

6,069.0

7,554.6

9,059.4
8,314.1

6,929.8

329.4

389.7

420.0 498.5

629.3

2,348.0

3,467.2

2,042.0
2,264.2

2,048.8

0.0

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

30,000.0

2014 2015 2016 2017 2018

                                        

                   

               

        

     

27,23626,556
26,069

24,518

20,314
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صا ي ا قساط املكتسبة مقابل صا ي املطالبات املتكبدة للتأمين العام والصحي

21,336.9

26,793.8

30,202.5 29,918.6 29,211.3

17,385.9

21,294.9

23,416.3
24,314.1 24,026.6

81.5%

79.5%

77.5%

81.3%

82.3%

75.0%

76.0%

77.0%

78.0%

79.0%

80.0%

81.0%

82.0%

83.0%

0.0

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

30,000.0

35,000.0

2014 2015 2016 2017 2018

صافي االقساط املكتسبة مقابل صافي املطالبات املتكبدة

صافي 

األقساط 

املكتسبة

صافي 

املطالبات 

املتكبدة

معدل 

%الخسائر

املكتتتتب صتتافي األقستتاط املكتستتبة تستتاوي صتتافي األقستتاط•
 منها التغير في احتياطي األقساط غي

 
ر املكتسبةبها مطروحا

صتتتتحي فتتتتي بلتتتتغ صتتتتافي األقستتتتاط املكتستتتتبة للتتتتتأمين العتتتتام وال•
29.9م مقابتتل 2018مليتتار ريتتال فتتي عتتام 29.2ستوق التتتأمين 

%(2.3)م بانافا  بلغ 2017مليار ريال في عام 

لبتتتتتتتتات صتتتتتتتتافي املطالبتتتتتتتتات املتكبتتتتتتتتدة عبتتتتتتتتارة عتتتتتتتتن صتتتتتتتتافي املطا•
 إلتهتتتا التغيتتتر فتتتي املطالبتتتات تحتتتأ

 
التستتتوية املدفوعتتتة مضتتتافا

. واحتياطي املطالبات ال ي وقعأ ولم يبلغ عنها

صتتتتتتحي حقتتتتتتق صتتتتتتافي املطالبتتتتتتات املتكبتتتتتتدة للتتتتتتتأمين العتتتتتتام وال•
 بنستتبة 

 
مليتتار 24.0م ليبلتتغ 2018فتتي عتتام %( 1.0)انافاضتتا

ريال

م، شتتتتهد معتتتتدل الخستتتتائر النتتتتاتج متتتتن قستتتتمة 2018فتتتتي عتتتتام •
كتستتتتبة صتتتتافي املطالبتتتتات املتكبتتتتدة علتتتتى صتتتتافي األقستتتتاط امل

، حيث بلغ 
 
م2017في عام % 81.3مقابل % 82.3ارتفاعا
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ربحية سوق التأمين
ات التتتأمين نتتائج االكتتتاب تتضتمن التدخل النتاتج عتتن االكتتتاب ودختل استتثمارات عمليت•

ا منه جميع املصروفات املتعلقة بعمليات االكتتاب .ماصوم 

ي دختتتل دختتل عمليتتتات املستتاهمين يتضتتتمن حصتتتة املستتاهمين متتتن نتتتتائج االكتتتتاب واجمتتتال•
ا منتتته أي مصتتتاريع عموميتتتة وإداريتتتة لعمل يتتتات استتتتثمارات عمليتتتات املستتتاهمين ماصتتتوم 

.املساهمين

 اجمتتتتالي املصتتتتروفات بعتتتتد خصتتتت•
 
م الزكتتتتاة صتتتتافي النتتتتتائج يستتتتاوي اجمتتتتالي االيتتتترادات ناقصتتتتا

.والضريبة

مليتون ريتال، مقابتل 295م، انافضأ نتائج االكتتتاب فتي قطتاع التتأمين إلتى 2018في عام •
.م2017مليون ريال في عام 840

مليتتون ريتتال مقابتل575م، انافضتتأ نتتتائج عمليتات املستتاهمين لت تتجل  2018فتي  عتتام •
.م2017مليون ريال في عام  1,051

مليتتتون ريتتتال فتتتي عتتتام 183شتتتهدت النتتتتائج الصتتتافية لستتتوق التتتتأمين انافاضتتتا لتصتتتل التتتى •
.م2017مليون ريال في عام 688م مقابل 2018

تتتتتتتتم حستتتتتتتاب العائتتتتتتتد علتتتتتتتى املوجتتتتتتتودات متتتتتتتن ختتتتتتتالل قستتتتتتتمة صتتتتتتتافي النتتتتتتتتائج علتتتتتتتى إجمتتتتتتتالي •
م2018في عام % 0.32املوجودات، حيث بلغأ بسبة العائد على املوجودات 

ي حقتوق تتم حستاب العائتد علتى حقتوق امللكيتة متن ختالل قستمة صتافي النتتائج علتى إجمتال•
فتتي عتتام % 1.22امللكيتتة، حيتتث بلغتتأ بستتبة العائتتد علتتى حقتتوق امللكيتتة فتتي ستتوق التتتأمين 

م2018

مع التصنيع الجديدلتتالئمم 2017تم إعادة احتساب بعض بيانات : إيضاح

0.32%

1.22%

                                           

                                                           

840 

1,051 

688 

295 

575 

183 

                                               

                           

2017

2018
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موجودات املؤم  لهم-امليزانية العمومية 

مليار ريال في 5.3احتفظأ شركات التأمين بمبلغ •
لتته حستتابات املتتؤمن لهتتم فتتي صتتورة نقتتد أو متتا يعاد

مليتتتتار ريتتتتال فتتتتي 5.5م مقابتتتتل 2018متتتتع اهايتتتتة عتتتتام 
م2017عام 

بلتتتتتتتتتغ إجمتتتتتتتتتالي االستتتتتتتتتتثمارات الحصتتتتتتتتتة األك تتتتتتتتتر فتتتتتتتتتي•
مليتتتتار 15.3موجتتتتودات املتتتتؤمن لهتتتتم بقيمتتتتة بلغتتتتأ 

مليتتتتار ريتتتتال فتتتتي 15.4م مقابتتتتل 2018ريتتتتال فتتتتي عتتتتام 
م2017عام 

لهتتتم بلغتتتأ قيمتتتة املوجتتتودات التشتتتغيلية للمتتتؤمن•
41.2م مقابتتتتتتتتل 2018مليتتتتتتتار ريتتتتتتتال فتتتتتتتتي عتتتتتتتام 41.1

م2017مليار ريال في عام 

L

2
 201720182017201820172018

      5,327,731      5,496,472         220,542         231,908      5,107,189     5,264,564النقد او ما يعادلة

      6,978,418      7,859,676         120,823         171,350      6,857,595     7,688,326الذمم الصافية 

      8,918,484      7,964,494         412,569         380,814      8,505,915     7,583,680حصة إعادة التأمين

         780,036         805,658               3,149               3,444         776,887        802,215تكاليف مؤجلة لحيازة وثيقة التأمين

ً
         972,893         877,904               2,042               3,698         970,851        874,206مصروفات مدفوعة مسبقا

   15,296,215   15,404,966      2,743,164      2,848,046   12,553,051  12,556,920االستثمارات

      9,218,552      9,028,034            15,458            23,401      9,203,094     9,004,633الودائع واملؤسسات املالية

                         -                         -                         -                         -                        -                        -القروض

      2,681,152      2,767,188                         -            28,728      2,681,152     2,738,460الديورن واألوراق املالية والدخل الثابت

         208,970            92,794                         -                         -         208,970           92,794األسهم العادية واملمتازة

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

      1,044,975      1,069,813      1,044,975      1,069,813                        -                        -االستثمارات في الشركات التابعة والفرعية

      2,132,705      2,437,277      1,682,731      1,726,104         449,974        711,172أخرى

         415,785         425,038               1,972               5,809         413,813        419,229املوجودات امللموسة

            55,252            24,950               2,347                         -            52,905           24,950املوجودات الغير ملموسة

      2,415,861      2,371,392            54,763         118,625      2,361,099     2,252,767املوجودات األخرى للمؤمن لهم

   41,160,675   41,230,550      3,561,370      3,763,694   37,599,304  37,466,856إجمالي موجودات املؤمن لهم )1(

اجمالي التأمينتأمين الحماية واالدخارالتأمين العام والصحي

نتجات االدخارتتكون االستثمارات األخرى بصورة رئيسية من االستثمارات في الصناديق املتعلقة بم(  1)
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لتتتأمين بلغتأ قيمتة متتا يحتتفأ بتته املستاهمون فتتي شتركات ا•
عتتتام مليتتتار ريتتتال فتتتي صتتتورة نقتتتد أو متتتا يعادلتتته فتتتي اهايتتتة2.7

م2017مليار ريال في عام 2.4م مقابل 2018

مين تمثل االستتثمارات أعلتى حصتة متن موجتودات املستاه•
م مقابتل 2018مليار ريال في عام 13.3حيث بلغأ قيميها 

م2017مليار ريال في عام 12.7

مليتار ريتال فتي عتام 17.4بلغ إجمالي موجودات املستاهمين •
م2017مليار ريال في عام 17.9م مقابل 2018

مليتار ريتال فتي 58.5بلغ إجمالي موجودات شركات التتأمين •
م2017مليار ريال في عام 59.1م مقابل 2018عام 

L

2
  20172018

                           2,759,936                           2,451,944النقد او ما يعادلة

                                    7,596                                    5,606الذمم الصافية 

                         13,367,883                         12,716,063االستثمارات

                           7,329,389                           6,820,310الودائع واملؤسسات املالية

                                              -                                              -القروض

                           3,461,761                           3,083,525الديورن واألوراق املالية والدخل الثابت

                           1,048,308                               914,727األسهم العادية واملمتازة

                                    6,832                                    6,997العقارات

                               309,828                               255,192االستثمارات في الشركات التابعة والفرعية

                           1,211,766                           1,635,312أخرى )*(

                                  90,634                               148,359الفائدة والدخل املتراكم

                               170,454                               215,759املوجودات امللموسة

                               339,874                               762,470املوجودات غير امللموسة

                               559,776                               973,558التوزيعات املستحقة من حساب املؤمن لهم

                                  93,051                               597,893املوجودات األخرى للمساهمين

                         17,389,204                         17,871,653إجمالي موجودات املساهمين )2(

                         58,549,879                         59,102,203إجمالي املوجودات )1( + )2(

     ف       ي                ه    
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L

1

     
201720182017201820172018  البند

          40,817,158          40,775,223            3,524,111            3,712,312          37,293,047         37,062,912املطلوبات للمؤمن لهم

                668,801                648,763                     9,172                     1,698                659,629               647,065مدفوعات دائنة للمؤمن لهم

            1,217,817            1,687,839                107,641                113,213            1,110,176           1,574,625ارصدة مدفوعات دائنة إلعادة التأمين

          30,992,100          30,187,510                406,783                374,519          30,585,317         29,812,991احتياطيات فنية

          15,118,151          15,620,739                   84,570                   84,626          15,033,581         15,536,113أقساط غير مكتسبة

مطالبات قائمة تحت التسوية ومطالبات وقعت ولم 

يتم اإلبالغ عنها واحتياطيات مصاريف التسوية
14,276,878         15,551,737          289,893                322,212                14,566,771          15,873,949          

            2,916,455            3,093,654            2,902,851            3,093,654                   13,604                              -احتياطيات حسابية  

                409,334                336,349                     1,292                     2,994                408,042               333,355احتياطيات أخرى

                226,538                277,300                     3,094                     4,709                223,443               272,591عمالت إعادة تأمين غير مكتسبة

            3,050,845            2,406,143                   56,693                   45,446            2,994,152           2,360,697مصروفات متراكمة ودخل مؤجل 

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

                596,467                973,558                   18,177                   53,833                578,290               919,725التوزيعات املستحقة لحساب املساهمين

                738,802            1,052,541                   18,408                   22,246                720,394           1,030,295املطلوبات األخرى املؤمن لهم

                354,667                443,853                   55,579                   51,382                299,088               392,471فائض متراكم 

          41,171,825          41,219,076            3,579,690            3,763,694          37,592,135         37,455,382إجمالي املطلوبات للمؤمن لهم )3(

اجمالي التأمينتأمين الحماية واالدخارالتأمين العام والصحي

     ف       ي      ط                       ؤ    هم 

ين بلتتتتتتغ إجمتتتتتتالي متتتتتتا تحتتتتتتتفأ بتتتتتته شتتتتتتركات التتتتتتتأم•
يتتتتة مليتتتتار ريتتتتال فتتتتي صتتتتورة احتياطيتتتتات فن930.

ات تتكتتتتون متتتتن أقستتتتاط غيتتتتر مكتستتتتبة ومطالبتتتت
م قائمتتتتة تحتتتتأ التستتتتوية ومطالبتتتتات وقعتتتتأ ولتتتت
ية فتتتي يبلتتتغ عنهتتتا واحتياطيتتتات مصتتتاريع التستتتو 

مليتتتتار ريتتتتال فتتتتي عتتتتام 30.1م مقابتتتتل 2018عتتتتام 
م 2017

مليتتار 2.9بلتتغ إجمتتالي االحتياطيتتات الحستتابية •
مليتتار ريتتال فتتي 3.0م مقابتتل 2018ريتتال فتتي عتتام 

م2017عام 

لمتؤمن بلغ إجمالي املطلوبتات وحقتوق امللكيتة ل•
م مقابتتتتتل 2018مليتتتتار ريتتتتتال فتتتتي عتتتتام 41.1لهتتتتم 
م2017مليار ريال في عام 41.2



املطلوبات وحقوق املساهمين-امليزانية العمومية 
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     ف       ي  املطلوبات وحقوق املساهمين 

--

--
20172018البند

                  2,399,505 3,150,867مطلوبات املساهمين

475,038535,538مدفوعات للمساهمين  

                 882,1291,019,844الزكاة

181,097املصروفات املتراكمة والدخل املؤجل  166,861  

1,612,603677,262املطلوبات األخرى للمساهمين  

                14,978,548               14,732,260إجمالي حقوق املساهمين

                11,826,667               11,358,667رأس مال األسهم

                  2,297,414                 2,112,089االحتياطيات القانونية

966,057                 1,331,334األرباح املبقاة  

  (111,591)(69,830)حقوق املساهمين األخرى

17,883,127إجمالي املطلوبات وحقوق املساهمين )4(  17,378,053                

59,102,203إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية )3( + )4(  58,549,878                

2.4م إلتى 2018انافتض إجمتالي مطلوبتات املستاهمين فتي عتام •
م، فتي حتين 2017مليتار ريتال فتي عتام 3.1مليار ريتال مقارنتة متع 

م 2018مليتتتار ريتتتال فتتتي عتتتتام 14.9ارتفعتتتأ حقتتتوق امللكيتتتة إلتتتى 
م2017مليار ريال في عام 14.7مقابل 

ن ليصتل رأس مال األسهم للمساهمين  في شركات التأميارتفع •
مليتار ريتال فتي 11.3م مقابتل 2018مليتار ريتال فتي عتام 11.8إلى 
م2017عام 

ن إلتتتتى انافتتتض إجمتتتالي املطلوبتتتات وحقتتتتوق امللكيتتتة للمستتتاهمي•
مليتتتتار ريتتتتال فتتتتي 17.8م مقابتتتتل 2018مليتتتتار ريتتتتال فتتتتي عتتتتام 17.3
م2017عام 



حسب نوع النشاط-أداء سوق التأمين 



أداء التأمين الصحي 
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19,883.4

19,319.4

18,802.8

17,041.1

التأمين الصحي

اجمالي األقساط املكتتبة

صافي األقساط املكتتبة

صافي األقساط املكتسبة

ةصافي املطالبات املتكبد

اجمالي األقساط 

المكتتبة

ي األقساط 
 
صاف

المكتتبة

ي األقساط 
 
صاف

المكتسبة

ي المطالبات 
 
صاف

المتكبدة

56.8%64.3%63.0%69.9%

معدل االحتفاظ

97.2%

% من النسبة اإلجمالية

معدل الخسائر

90.6%

متتن % 56.8بلغتتأ حصتتة التتتأمين الصتتحي بنوعيتته اإللزامتتي وغيتتر اإللزامتتي بستتبة •
م، وبلتتتتغ إجمتتتتالي األقستتتتاط 2018إجمتتتتالي أقستتتتاط التتتتتأمين املكتتتتتتب بهتتتتا فتتتتي عتتتتام 

مليار ريال19.9املكتتب بها للتأمين الصحي 

متتتتن صتتتتافي أقستتتتاط التتتتتأمين املكتتتتتتب بهتتتتا % 64.3بلغتتتتأ حصتتتتة التتتتتأمين الصتتتتحي •
مليتتار ريتتال متتن إجمتتالي أقستتاط التتتأمين 19.3واحتفظتتأ شتتركات التتتأمين بمبلتتغ 

وهتتتو أعلتتتى معتتتدل احتفتتتاظ , %97.2الصتتتحي املكتتتتتب بهتتتا، بمعتتتدل احتفتتتاظ بلتتتغ 
بين أبشطة التأمين املختلفة

م2018مليار ريال في عام 18.8بلغ صافي أقساط التأمين الصحي املكتسبة •

مليار ريال مما أدى إلى معدل خسارة للتأمين17.0بلغ صافي املطالبات املتكبدة •
م2018في % 90.6الصحي بنسبة 



أداء تأمين الحماية وا دخار 
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1,102.7

794.8

634.6

357.5

تأمين الحماية واالدخار

اجمالي األقساط املكتتبة

صافي األقساط املكتتبة

صافي األقساط املكتسبة

ةصافي املطالبات املتكبد

 لوجود عامل االدخار في األقساط
 
ال تتضمن األرقام بسبة االحتفاظ وبسبة الخسارة نظرا

اجمالي األقساط 

المكتتبة

ي األقساط 
 
صاف

المكتتبة

ي األقساط 
 
صاف

المكتسبة

ي المطالبات 
 
صاف

المتكبدة

3.1%2.6%2.1%1.5%

% من النسبة اإلجمالية

أمين الحمايتتة بلتتغ إجمتتالي أقستتاط التتتأمين املكتتتتب بهتتا بالنستتبة لتتت•
متتتتتن إجمتتتتتالي % 3.1م ويمثتتتتتل 2018مليتتتتتار ريتتتتتال فتتتتتي 1.1واالدختتتتتار 

 جم السوق 

متتتن صتتتتافي أقستتتتاط % 2.6بلغتتتأ حصتتتتة تتتتأمين الحمايتتتتة واالدختتتتار •
794.8غ التتتتتتأمين املكتتتتتتتب بهتتتتتا واحتفظتتتتتأ شتتتتتركات التتتتتتأمين بمبلتتتتت

مليون ريال من صافي أقساط التأمين املكتتب بها 

634.6بلتتتتغ صتتتتافي األقستتتتاط املكتستتتتبة لتتتتتأمين الحمايتتتتة واالدختتتتار•
من صافي األقساط املكتسبة% 2.1مليون ريال وبنسبة 

357.5ار بلتتتتغ صتتتتافي املطالبتتتتات املتكبتتتتدة لتتتتتأمين الحمايتتتتة واالدختتتت•
مليون ريال



أداء التأمين ع ى املركبات 

اجمالي األقساط 

المكتتبة

ي األقساط 
 
صاف

المكتتبة

ي األقساط 
 
صاف

المكتسبة

ي المطالبات 
 
صاف

المتكبدة

26.9%29.5%31.0%26.9%

معدل االحتفاظ

94.0%

% من النسبة اإلجمالية

معدل الخسائر

70.9%

9,423.3

8,860.4
9,243.5

6,557.0

تأمين املركبات

اجمالي األقساط املكتتبة

صافي األقساط املكتتبة

صافي األقساط املكتسبة

ةصافي املطالبات املتكبد

ى املركبتتات بلتتغ إجمتتالي أقستتاط التتتأمين املكتتتتب بهتتا للتتتأمين علتت•
متتتتتن % 26.9م، ويمثتتتتتل حتتتتتوالي 2018مليتتتتتار ريتتتتتال فتتتتتي عتتتتتام 9.4

إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها

، وبلغ صافي %94.0بلغ معدل االحتفاظ للتأمين على املركبات •
مليار ريال 8.8أقساط التأمين املكتتب بها 

9.24ات بلتتتتتتغ صتتتتتتافي األقستتتتتتاط املكتستتتتتتبة للتتتتتتتأمين علتتتتتتى املركبتتتتتت•
متتتتتتتتن إجمتتتتتتتتالي صتتتتتتتتافي األقستتتتتتتتاط % 31.0مليتتتتتتتتار ريتتتتتتتتال وبنستتتتتتتتبة 

املكتسبة 

6.5ركبتتتتتات بلتتتتغ صتتتتافي املطالبتتتتات املتكبتتتتتدة فتتتتي التتتتتأمين علتتتتى امل•
% 70.9مليار ريال، وهو ما يمثل معدل خسارة قدرها 

25



ضد الحريق/ أداء التأمين ع ى املمتلكات
1,697.9

314.0 330.3

118.5

تأمين املمتلكات والحرائق

اجمالي األقساط املكتتبة

صافي األقساط املكتتبة

صافي األقساط املكتسبة

ةصافي املطالبات املتكبد

ضتتتد / كتتتاتبلتتتغ إجمتتتالي أقستتتاط التتتتأمين املكتتتتتب بهتتتا لتتتتأمين املمتل•
متتن إجمتتالي أقستتاط التتتأمين % 4.8مليتتار ريتتال، يمثتتل 1.6الحريتتق 

م2018املكتتب بها في عام 

من أقساط التتأمين علتى % 18.5احتفظأ شركات التأمين بنسبة •
0314.بهتتا ضتتد الحريتتق وبلتتغ صتتافي األقستتاط املكتتتتب/ املمتلكتتات
لحريتتتق ضتتتد ا/ وبلغتتتأ بستتتبة التتتتأمين علتتتى املمتلكتتتات. مليتتتون ريتتتال

من إجمالي صافي األقساط املكتتبة% 1.1

ضتتتتتتتد / ت بلتتتتتتتغ صتتتتتتتافي األقستتتتتتتاط املكتستتتتتتتبة للتتتتتتتتأمين علتتتتتتتى املمتلكتتتتتتتا•
مليون ريال 330.3الحريق 

مليتتون ريتتال، ممتتا أدى إلتتى بلتتو  118بلتتغ صتتافي املطالبتتات املتكبتتدة •
%35.9بسبة الخسارة 

م  النسبة اإلجمالية% 

اجمالي ا قساط 
املكتتبة

صا ي ا قساط 
املكتتبة

صا ي ا قساط 
املكتسبة

صا ي املطالبات 
املتكبدة

4.8%1.05%1.1%0.5%

معدل الخسائرمعدل االحتفاظ

18.5%35.9%
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أداء التأمين اله دس ي

اجمالي األقساط 

المكتتبة

ي األقساط 
 
صاف

المكتتبة

ي األقساط 
 
صاف

المكتسبة

ي المطالبات 
 
صاف

المتكبدة

2.0%0.4%0.5%0.3%

معدل االحتفاظ

17.1%

% من النسبة اإلجمالية

معدل الخسائر

48.6%

701.7

120.2
145.1

70.5

التأمين الهندس ي

اجمالي األقساط املكتتبة

صافي األقساط املكتتبة

صافي األقساط املكتسبة

ةصافي املطالبات املتكبد

لهندستتتت ي بلتتتتغ إجمتتتتالي أقستتتتاط التتتتتأمين املكتتتتتتب بهتتتتا للتتتتتأمين ا•
متتن % 2.0م، وهتتو متتا يمثتتل 2018مليتتون ريتتال فتتي عتتام 701.7

إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها

من أقساط التأمين % 17.1احتفظأ شركات التأمين بنسبة •
املكتتب بهتا الهندس ي املكتتب بها، وبلغ صافي أقساط التأمين

مليون ريال120.2

مليتون 145.1بلغ صافي أقساط التأمين الهندست ي املكتستبة•
متتتتتتتتن إجمتتتتتتتتالي صتتتتتتتتافي أقستتتتتتتتاط التتتتتتتتتأمين % 0.5ريتتتتتتتتال، بنستتتتتتتتبة 

املكتسبة 

مليتتون ريتتال، ممتتا أدى إلتتى 70.5بلتغ صتتافي املطالبتتات املتكبتتدة •
%48.6بلو  بسبة الخسارة 
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*  أداء التأمين ضد الحوادث واملس وليات وغي ها

جميع فروع  التأمين العام األخرى “غيرها”يقصد بتتتتت* 

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

47.0%

% من النسبة اإلجمالية

معدل الخسائر

34.0%

1,001.3

470.4
515.7

175.1

تأمين الحوادث واملسؤليات وغيره

اجمالي األقساط املكتتبة

صافي األقساط املكتتبة

صافي األقساط املكتسبة

ةصافي املطالبات املتكبد

لحتتوادث ا: يتضتتمن التتتأمين ضتتد الحتتوادث واملستتئوليات األبشتتطة التاليتتة•
اه الغيتر الشخصية وإصتابات العمتل ومستئولية رب العمتل واملستئولية تجت
لية الطبيتتة واملستتئولية العامتتة واملستتئولية الناتجتتة عتتن املنتجتتات واملستتئو 
ى األمتتتوال واملستتتئولية املهنيتتتة والتتتتأمين متتتن الستتترقة والستتتطو والتتتتأمين علتتت
أمين آختتتر ال تتي فتتي الخزينتتة وأثنتتاء النقتتل والتتتتأمين متتن خيانتتة األمانتتة وأي تتت

يقع ضمن نطاق التأمين من املسئوليات

ئوليات بلتتتتغ اجمتتتتالي األقستتتتاط املكتتتتتتب بهتتتتا للتتتتتأمين ضتتتتد الحتتتتوادث واملستتتت•
مليار ريال 1.0وغيرها 

مليتتتون ريتتتتال متتتن صتتتافي أقستتتتاط 470.4احتفظتتتأ شتتتركات التتتتتأمين بمبلتتتغ •
% .47.0التأمين املكتتب بها، بمعدل احتفاظ بلغ 

دث بلتتتتتتتتتتتغ صتتتتتتتتتتتافي األقستتتتتتتتتتتاط التأمينيتتتتتتتتتتتة املكتستتتتتتتتتتتبة للتتتتتتتتتتتتأمين ضتتتتتتتتتتتد الحتتتتتتتتتتتوا•
متتتتتتتتتتن صتتتتتتتتتتافي % 1.7مليتتتتتتتتتتون ريتتتتتتتتتتال وبنستتتتتتتتتتبة 515.7واملستتتتتتتتتتئوليات وغيرهتتتتتتتتتتا 
األقساط املكتسبة 

%  34.0مليون ريال، بمعدل خسارة 175.1بلغ صافي املطالبات املتكبدة •

28



أداء التأمين البحري 

اجمالي األقساط 

المكتتبة

ي األقساط 
 
صاف

المكتتبة

ي األقساط 
 
صاف

المكتسبة

ي المطالبات 
 
صاف

المتكبدة

1.6%0.5%0.5%0.2%

معدل االحتفاظ

28.5%

معدل الخسائر

28.9%

% من النسبة اإلجمالية

544.6

155.4 160.8

46.5

التأمين البحري 

اجمالي األقساط املكتتبة

صافي األقساط املكتتبة

ةصافي األقساط املكتسب

دةصافي املطالبات املتكب

يشمل التأمين البحري تأمين البضائع والسفن•

البحتتتتتري بلتتتتتغ إجمتتتتتالي أقستتتتتاط التتتتتتأمين املكتتتتتتتب بهتتتتتا للتتتتتتأمين•
من إجمتالي % 1.6م، بنسبة 2018مليون ريال في عام 544.6

أقساط التأمين املكتتب بها

متتتتتتتتتن أقستتتتتتتتتتاط % 28.5احتفظتتتتتتتتتأ شتتتتتتتتتتركات التتتتتتتتتتأمين بنستتتتتتتتتتبة •
ط املكتتتتتب التتتتأمين البحتتتري املكتتتتتب بهتتتا، وبلتتتغ صتتتافي األقستتتا

مليون ريال155.4بها 

مليتتتون 160.8بلتتتغ صتتتافي أقستتتاط التتتتأمين البحتتتري املكتستتتبة •
من إجمالي صافي األقساط املكتسبة% 0.5ريال وبنسبة 

مليتون ريتال، ممتا أدى إلتى 46.5بلغ صتافي املطالبتات املتكبتدة •
%28.9بسبة خسارة بمعدل 
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511.5أداء التأمين ع ى الطاقة

3.5 7.5 10.8

تأمين الطاقة

اجمالي األقساط املكتتبة

صافي األقساط املكتتبة

صافي األقساط املكتسبة

ةصافي املطالبات املتكبد

ن علتتتتتتى بلتتتتتتغ إجمتتتتتتالي أقستتتتتتاط التتتتتتتأمين املكتتتتتتتتب بهتتتتتتا للتتتتتتتأمي•
% 1.5مليون ريتال، بنستبة 511.5م 2018الطاقة في عام 

من إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها

ن علتتتتتتتى بلتتتتتتتغ صتتتتتتتافي أقستتتتتتتاط التتتتتتتتأمين املكتتتتتتتتتب بهتتتتتتتا للتتتتتتتتأمي•
.مليون ريال3.5الطاقة 

لتتى الطاقتتة بلتتغ صتتافي أقستتاط التتتأمين املكتستتبة للتتتأمين ع•
متتتتتتتتتتن إجمتتتتتتتتتتالي صتتتتتتتتتتافي % 0.03مليتتتتتتتتتتون ريتتتتتتتتتتال وبنستتتتتتتتتتبة 7.5

م2018أقساط التأمين املكتسبة في عام 

10.8طاقتتتة بلتتتغ صتتتافي املطالبتتتات املتكبتتتدة للتتتتأمين علتتتى ال•
% 143.7مليتتون ريتتال، و نتتتج عنتته معتتدل للخستتارة بنستتبة 

من النسبة اإلجمالية% م2018في عام 

اجمالي األقساط 
املكتتبة

تتبةصافي األقساط املك
صافي األقساط 
املكتسبة

صافي املطالبات 
املتكبدة

1.5%0.01%0.03%0.04%

معدل الخسائرمعدل االحتفاظ

0.7%143.7%
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أداء التأمين ع ى الطي ان

اجمالي األقساط 

المكتتبة

ي األقساط 
 
صاف

المكتتبة

ي األقساط 
 
صاف

المكتسبة

ي المطالبات 
 
صاف

المتكبدة

0.4%0.02%0.02%0.03%

معدل االحتفاظ

3.6%

% من النسبة اإلجمالية

معدل الخسائر

128.4%

148.0

5.3 5.5 7.1

تأمين الطيران

اجمالي األقساط املكتتبة

صافي األقساط املكتتبة

صافي األقساط املكتسبة

ةصافي املطالبات املتكبد

طيران فتي عتام بلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها للتأمين على ال•
من إجمالي أقساط التأمين %0.4مليون ريال، بنسبة148م 2018

املكتتب بها

مليون ريال، 5.3بلغ صافي أقساط التأمين املكتتب بها على الطيران •
م2018في عام % 3.6بمعدل احتفاظ بلغ 

5.5ران بلتتتتتتغ صتتتتتتافي أقستتتتتتاط التتتتتتتأمين املكتستتتتتتبة للتتتتتتتأمين علتتتتتتى الطيتتتتتت•
ة فتي من صافي أقساط التأمين املكتستب% 0.02مليون ريال وبنسبة 

م2018عام 

مليتون ريتال، 7.1بلغ صافي املطالبات املتكبدة للتأمين على الطيران •
م2018في عام % 128.4و نتج عنه معدل للخسارة بنسبة 
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مؤشرات القطاع 
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العمو ت املتكبدة حسب نوع النشاط 

يالمركبات الطب 
الممتلكات 

والحرائق

الحوادث 

ه انالحماية واالدخارالبحريالهندسيوالمسؤليات وغير الطاقةالطير

%8.8%20.8)36.4(%)16.9(%)28.9(%%1.6)11.8(%)19.3(%)35.6(%% النمو

%0.1%0.1%1.4%2.6%2.6%6.2%7.4%43.9%35.8% اإلجمالي

1,873
1,799

1,355

1,039

1,402

مليتتتتار 1.4بلتتتغ إجمتتتتالي العمتتتوالت املتكبتتتتدة •
مليتار ريتال 1.8م مقابتل 2018ريال في عام 

%25.1م بانافا  قدرها 2017في عام 

استتتتتتتحو ت عمتتتتتتوالت التتتتتتتأمين العتتتتتتام علتتتتتتى •
متتتتتتتتتتتتن إجمتتتتتتتتتتتتالي العمتتتتتتتتتتتتوالت % 54.7بستتتتتتتتتتتتبة 

م2018املتكبدة في عام 

من % 43.9بلغأ عموالت التأمين الصحي •
م2018إجمالي العموالت  املتكبدة في عام 

العمتتتتتتتتتتتتتوالت املتكبتتتتتتتتتتتتتدة لتتتتتتتتتتتتتتأمين الحمايتتتتتتتتتتتتتة •
فتتتتي عتتتتام % 1.4واالدختتتتار بلغتتتتأ متتتتا بستتتتبته 

م2018
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توزيع العامين  ي قطاع التأمين حسب الجنسية 
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بسبة السعودة

عدد املوظفين مقابل بسبة السعودة 

 فتي 11.726ة بلغ إجمالي عدد املوظفين العاملين في شركات التأمين في اململكة العربية السعودي•
 
موظفا

 في عام 11.272م مقابل 2018عام 
 
م2017موظفا

من إجمتالي القتوة العاملتة % 72.3ارتفعأ بسبة املواطنين السعوديين العاملين في شركات التأمين إلى •
م2018في عام 

، وارتفعتتتتأ بستتتتبة %76.0م إلتتتتى 2018ارتفعتتتتأ بستتتتبة الستتتتعوديين فتتتتي املناصتتتتب غيتتتتر اإلداريتتتتة فتتتتي عتتتتام •
% 55.0السعوديين في املناصب اإلدارية إلى 

 االلتتتزام بنستتبة متتوظفين ستتع: ملحوظتتة•
 
% 30وديين تبلتتغ ُيتطلتتب علتتى شتتركات التتتأمين املرخصتتة حتتديثا

 للمتادة )بنهاية العام األول من التشغيل على أن تزداد سنويا حسب خطة العمتل 
 
متن الالئحتة 79وفقتا

( التنفيذية
2017

7 20مجموع

2018

8 20مجموع
الجنسية

عدد املوظفين  ي
امل اصب ال ي  

إدارية

عدد املوظفين  ي
امل اصب اإلدارية

عدد املوظفين  ي
امل اصب ال ي  

إدارية

عدد املوظفين  ي
امل اصب اإلدارية

1,0422261,2681,1355071,642م  العرب

1,4747812,2551,2263751,601م  غي  العرب

6,7659847,7497,4181,0658,483سعودي

9,2811,99111,2729,7791,94711,726اإلجمالي

%72%55%76%69%49%73 سبة السعودة
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هيكل سوق التأمين 

8م حققتتتتتتأ أك تتتتتتر 2018فتتتتتتي عتتتتتتام •
من إجمالي % 73.4شركات تأمين 

ا فتتتتي أقستتتتاط التتتتتأمين املكتتتتتتب بهتتتت
سوق التأمين

ي حققأ بقية الشركات التواردة فت•
24التقريتتتتتتتتتر ال تتتتتتتتتي يبلتتتتتتتتتغ عتتتتتتتتتددها 

متتتتتتتتتتتتتتتتتتن إجمتتتتتتتتتتتتتتتتتتالي % 26.6بستتتتتتتتتتتتتتتتتتبة 
اأقساط التأمين املكتتب به

9,333
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1,446

2,069

2,974

7,641

8,567

10,267

831

805

1,102

1,499

2,666

3,193

8,407

7,733

11,792

954

802

1,017

1,154

3,194

1,949

8,055

7,939

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

اجمالي االقساط املكتتبة حسب كل شركة

2016 2017 2018

24الشركات املتبقية 

8الشركة 

7الشركة 

6الشركة 

5الشركة 

4الشركة 

3الشركة 

2الشركة  

1الشركة 
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حقوق امللكية  ي شركات التأمين 

عدد الشركات  حقوق ملكية حملة األسهم 

7أكثر من 500 مليون ريال

18من 200 إلى 500 مليون ريال

3من 150 إلى 200 مليون ريال

2من 100 إلى 150 مليون ريال

2من 50 إلى 100 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

مين
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ط 
سا
 اق
افي
ص

حقوق امللكية

 بصافي أقساط التأمين
 
حقوق امللكية في شركات التأمين مقارنة

مليتتتتار ريتتتتال 14.9م إلتتتتى 2018ارتفعتتتتأ حقتتتتوق ملكيتتتتة شتتتتركات التتتتتأمين فتتتتي عتتتتام •
م 2017مليار ريال في عام 14.7مقارنة مع 

ال شتتركة نتت ن نظتتام مراقبتتة شتتركات التتتأمين التعتتاوبي علتتى أن ال يقتتل رأس متت: ملحوظتتة
مليتتتتون ريتتتتال، وأن ال يقتتتتل رأس متتتتال شتتتتركة إعتتتتادة التتتتتأمين أو شتتتتركة 100التتتتتأمين عتتتتن 

مليون ريال200التأمين ال ي تزاول في الوقأ نفسه اعمال إعادة التأمين عن 
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جداول البيانات -ملحق 



 8 20–4 20 نوع النشاط إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها حسب :  جدول 
جدول 1: إجمالي أقساط التأمين املكتتب بها حسب نوع النشاط

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

16,327,449%46.6 17,173,682%16,493,78945.2%13,857,37545.5التأمين العام  44.7%14,028,371  40.1%(14.1)%

%(5.0)%2.9      1,001,316%2.9      1,054,217%2.8      1,049,548%3.0     1,093,071%3.5     1,079,355الحوادث واملسؤليات وغيره

%(15.4)%26.9      9,423,328%30.5   11,136,449%33.0   12,158,399%29.6  10,799,248%26.3     8,026,207املركبات

%(0.6)%4.8      1,697,937%4.7      1,708,536%5.0      1,825,784%5.4     1,961,948%6.3     1,923,248املمتلكات والحرائق

%(12.4)%1.6          544,574%1.7          621,844%1.7          634,102%2.0         726,221%2.7         811,400البحري

%9.7%0.4          147,993%0.4          134,944%0.4          139,656%0.4         146,647%0.5         140,356الطيران

%(30.8)%1.5          511,478%2.0          739,019%1.2          457,778%1.5         562,637%1.5         442,698الطاقة

%(24.7)%2.0          701,745%2.6          932,440%2.5          908,415%3.3     1,204,016%4.7     1,434,110الهندس ي

19,035,518%50.5 18,630,284%18,966,79052.0%15,720,48451.6التأمين الصحي  52.1%19,883,370  56.8%4.5%

%(3.3)%3.1    1,102,724%3.1    1,140,273%2.9    1,051,377%2.8   1,035,691%3.0        904,361تأمين الحماية واالدخار

36,503,240%100.0 36,855,344%36,496,269100.0%30,482,219100.0املجموع  100.0%35,014,466  100.0%(4.1)%

نسبة التغيير

20142015201620172018
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 8 20–4 20 عمق وكثافة سوق التأمين: 3و 2جدول 

التغيير%20142015201620172018نوع النشاط

%(16.3)450.35536.03540.26501.58419.84التأمين العام

%510.90616.40586.09584.77595.071.8التأمين الصحي

%(5.8)29.3933.6633.0835.0333.00تأمين الحماية 

%(6.6)990.651,186.081,159.431,121.371,047.91املجموع اإلجمالي

جدول 3: كثافة سوق التأمين

التغيير%20142015201620172018نوع النشاط

%(24.7)%0.48%0.64%0.72%0.67%0.49التأمين العام

%(8.5)%0.68%0.74%0.78%0.77%0.56التأمين الصحي

%(15.3)%0.04%0.04%0.04%0.04%0.03تأمين الحماية 

%(16.0)%1.19%1.42%1.54%1.49%1.08املجموع اإلجمالي

جدول 2: عمق سوق التأمين من إجمالي الناتج املحلي
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 8 20–4 20 صا ي أقساط التأمين املكتتب بها حسب نوع النشاط : 4جدول 
صا ي أقساط التأمين املكتتب بها حسب نوع النشاط: 4جدول 

20142015201620172018

ي  سبة الت ي

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

%(14.3)%9929.233.0%11580.937.6%11931.838.7%11249.537.2%8950.236.8التأمين العام

%(7.1)%470.41.57%506.31.64%525.41.70%527.31.74%564.12.32الحوادث واملسؤليات وغيره

%(14.7)%8860.429.49%10388.233.69%10720.434.75%9912.432.74%7601.731.24املركبات

%(2.6)%314.01.05%322.41.05%272.70.88%330.31.09%315.81.30املمتلكات والحرائق

%(9.9)%155.40.52%172.40.56%192.30.62%248.90.82%251.51.03البحري 

%(7.3)%5.30.02%5.70.02%9.10.03%2.90.01%3.50.01الطيران

%(79.7)%3.50.01%17.20.06%12.60.04%11.10.04%8.70.04الطاقة

%(28.7)%120.20.40%168.60.55%199.20.65%216.50.72%204.90.84الهندس ي

%4.9%19319.464.30%18411.659.70%18095.058.66%18189.160.08%14654.560.22التأمين الصحي

%(6.1)%794.82.65%846.22.74%820.62.66%835.92.76%729.63.00تأمين الحماية

%(2.58)%30043.4100.0%30838.7100.0%30847.5100.0%30274.5100.0%24334.2100.0ا جموع
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 8 20–4 20 معدل ا حتفاظ حسب نوع النشاط: 5جدول 

.  أمين األخرى التاحتفاظ تأمين الحماية واالدخار مع عقودتمعدال 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 التغيير20142015201620172018نوع النشاط

%(0.2)%70.8%70.9%69.5%68.2%64.6التأمين العام

%(2.2)%47.0%48.0%50.1%48.2%52.3الحوادث واملسؤليات وغيره

%0.8%94.0%93.3%88.2%91.8%94.7املركبات

%(2.0)%18.5%18.9%14.9%16.8%16.4املمتلكات والحرائق

%2.9%28.5%27.7%30.3%34.3%31.0البحري

%(15.5)%3.6%4.2%6.5%2.0%2.5الطيران

%(70.6)%0.7%2.3%2.8%2.0%2.0الطاقة

%(5.3)%17.1%18.1%21.9%18.0%14.3الهندس ي

%0.5%97.2%96.7%97.1%95.9%93.2التأمين الصحي

%1.6%85.8%84.5%83.7%83.0%79.8املجموع
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 8 20–4 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

%(28.9)%767.654.7%1080.057.7%1084.260.3%782.657.8%595.957.4التأمين العام

%1.6%86.36.2%85.04.5%101.85.7%70.95.2%71.66.9الحوادث واملسؤليات وغيره

%(35.6)%502.635.8%780.841.7%777.543.2%512.437.8%331.931.9املركبات

%(11.8)%103.67.4%117.46.3%109.26.1%97.47.2%90.98.7املمتلكات والحرائق

%(16.9)%35.92.6%43.22.3%39.32.2%44.23.3%51.55.0البحري

%20.8%1.30.1%1.10.1%0.80.0%1.00.1%0.80.1الطيران

%8.8%1.20.1%1.10.1%1.60.1%0.00.0%0.00.0الطاقة

%(28.9)%36.62.6%51.52.7%53.93.0%56.74.2%49.24.7الهندس ي

%(19.3)%615.843.9%762.840.7%690.638.4%551.540.7%420.640.5التأمين الصحي

%(36.4)%19.41.4%30.51.6%24.31.4%20.81.5%22.52.2تأمين الحماية

%(25.1)%1402.8100.0%1873.3100.0%1799.0100.0%1355.0100.0%1039.0100.0املجموع

نسبة التغيير
20142015201620172018
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 8 20–4 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

%(15.1)%8978.633.0%10578.339.8%11101.442.6%11021.845.0%8417.041.4التأمين العام

%(15.3)%263.31.0%310.81.2%240.70.9%200.20.8%207.11.0الحوادث واملسؤليات وغيره

%(16.7)%6929.825.4%8314.131.3%9059.434.8%7554.630.8%6069.029.9املركبات

%(35.0)%624.42.3%961.13.6%1033.84.0%2367.09.7%1312.06.5املمتلكات والحرائق

%7.7%223.70.8%207.70.8%263.71.0%216.20.9%261.21.3البحري

%585.9%123.80.5%18.10.1%92.60.4%51.30.2%7.10.0الطيران

%1820.2%356.81.3%18.60.1%53.20.2%1.20.0%1.20.0الطاقة

%(38.9)%456.81.7%748.02.8%358.01.4%631.32.6%559.42.8الهندس ي

%13.9%17628.964.7%15479.258.3%14547.855.8%13106.153.5%11567.256.9التأمين الصحي

%26.2%629.32.3%498.51.9%420.01.6%389.71.6%329.41.6تأمين الحماية

%2.6%27236.8100.0%26556.0100.0%26069.2100.0%24517.6100.0%20313.7100.0املجموع

2014201520162017
نسبة التغيير

2018
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