
تقريــــر ســوق التأميـــــــن السعــــــودي

2020

يناإلدارة العامة للرقابة على التأم



5تطورات قطاع التأمين الفهرس

 بشكل عام-أداء سوق التأمين
9إجمالي أقساط التأمين املكتتبة•
10عمق التأمين•
11كثافة التأمين•

12إجمالي أقساط التأمين املكتتبة موزعة حسب نوع النشاط•
14صافي أقساط التأمين املكتتبة موزعة حسب نوع النشاط•
16أقساط التأمين املكتتبة حسب فئة العمالء•

17صافي األقساط املكتتبة حسب املناطق الجغرافية  •

18حسب قناة البيعصافي األقساط املكتتبة•

19معدل االحتفاظ حسب نوع النشاط •

20إجمالي املطالبات املدفوعة حسب نوع النشاط•

21صافي األقساط املكتسبة مقابل صافي املطالبات املتكبدة للتأمين العام والصحي•

22ربحية السوق •

23موجودات املؤمن لهم-امليزانية العمومية  •

24موجودات املساهمين-امليزانية العمومية •

25املطلوبات وحقوق امللكية للمؤمن لهم-امليزانية العمومية •

26املطلوبات وحقوق املساهمين-امليزانية العمومية •

 حسب نوع النشاط -أداء سوق التأمين

28التأمين الصحي•

29تأمين الحماية واالدخار•

30التأمين على املركبات•

31ضد الحريق/ تأمين على املمتلكات •
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32التأمين الهندس ي •

33تأمين ضد الحوادث واملسئوليات وغيره•

34التأمين البحري •

35التأمين على الطاقة •

36التأمين على الطيران•

 مؤشرات القطاع

38العموالت املتكبدة حسب نوع النشاط•

توزيع العاملين في شركات التأمين حسب الجنسية•
توزيع العاملين في شركات املهن الحرة حسب الجنسية•

39
40

41هيكل سوق التأمين•

42حقوق امللكية في شركات التأمين•

 ملحق جداول البيانات

44إجمالي أقساط التأمين املكتتبة حسب نوع النشاط: 1الجدول •

45عمق وكثافة سوق التأمين: 3و2الجدول •

46صافي أقساط التأمين املكتتبة حسب نوع النشاط : 4الجدول •

47املكتتبة حسب قناة البيعصافي األقساط: 5الجدول •

48أقساط التأمين حسب فئة العمالء:6الجدول •

49معدل االحتفاظ حسب نوع النشاط : 7الجدول •

50العموالت املتكبدة حسب نوع النشاط: 8الجدول •

51إجمالي املطالبات املدفوعة حسب نوع النشاط: 9الجدول •

الفهرس
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م2020تطورات قطاع التأمين 



أبرز التطورات في قطاع التأمين السعودي 

 ُيقدر تقريُبا بـ •
ً
ا في إجمالي األقساط املكتتبة. مليار ريال38.8، حيث بلغ إجمالي األقساط املكتتبة *م2020خالل عام % 2.3شهد قطاع التأمين نموا

ً
.كما شهد كل من تأمين الطاقة، والحوادث واملسؤوليات ارتفاًعا ملحوظ

.م2019مليار ريال خالل عام 1.3مليار ريال مقارنة بـ 2.3م 2020بلغت األقساط املكتتبة من خالل منصات الوساطة اإللكترونية خالل عام •

.م2019خالل عام % 1.28مقارنة بـ % 1.48م ليصل إلى نسبة 2020ارتفع ُعمق قطاع التأمين من الناتج املحلي اإلجمالي خالل عام •

 بنسبة 2020خالل عام % 77.5تحّسن معدل الخسارة اإلجمالي  للقطاع، حيث بلغ ما نسبته •
ً
.م؛ وذلك نتيجة التحسن في معدل الخسارة لكل من التأمين الصحي وتأمين املركبات2019خالل عام % 81.9م مقارنة

.مما أدى تبًعا إلى ارتفاع العائد على األصول والعائد على حقوق املساهمين أيًضا. مليار ريال1.38مقارنة بالعام املاض ي حيث بلغ ما ُيقارب % 61.6لقطاع التأمين بنسبة ( بعد الزكاة والضريبة)ارتفع صافي الربح •

.م2019خالل عام % 74م مقارنة ب 2020خالل عام % 75واصلت نسبة التوطين في شركات التأمين ارتفاعها لتصل إلى  •

 2020شهد العام •
ً
خليج للتأمين التعاوني مع الشركة واملجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني وتلى ذلك اندماج شركة اتحاد المتاليفشركة والء للتأمين التعاوني مع شركة بإندماجم أول اندماج في قطاع التأمين متمثال

 على حقوق املؤمن لهم، وتحسين جودة 2030ملكة املاألهلية للتأمين التعاوني؛ وذلك استمراًرا لدور البنك املركزي في تشجيع شركات التأمين على االندماج واالستحواذ لتحقيق أهداف رؤية 
ً
 للوضع املالي لقطاع التأمين حفاظا

ً
وبرامجها، وتقوية

.ء عليهابقاالخدمات املقدمة للعمالء، وخفض التكاليف، وتحسين الكفاءة، وتنويع املنتجات املقدمة، والقدرة على الحصول على الكفاءات البشرية واإل 

 توقيع اتفاقية ملزمة لالندماج بين شركتي 2020كما شهد عام •
ً
". عناية للتأمين التعاوني"و" أمانة للتأمين التعاوني"وتالها أيضا توقيع اتفاقية غير ملزمة بين شركتي . **"السعودية للتكافلسوليدرتي"و " الجزيرة تكافل تعاوني"م أيضا

شركة من شركات التأمين وإعادة التأمين30هذا التقرير على البيانات املجمعة من يستند)*( 
.م2021نفذ االندماج في شهر فبراير من عام )**( 
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م2020أبرز التطورات التنظيمية في قطاع التأمين لعام 

 لألنشطة •
ً
الشركات العاملة في قطاع التأمين والتفتيشية، حيث بلغ عدد الزيارات لجميعاإلشرافيةوالرقابية املبنية على تقييم املخاطر قام البنك املركزي بعدد من الزيارات اإلشرافيةاستكماال

إلى القضاء وتجاوز لذي يهدفة ازيارة، و يسعى البنك املركزي من خاللها قياس أداء الشركات العاملة بالقطاع بشكل عام، حيث بـرز برنامج ضبط السوق لشركات املهن الحر ( 261)خالل العام 
.أٍي من املمارسات غير مهنية، أو غير املرخصة فيما يخص نشاطاتها، أو توقف البعض منها عن ممارسة النشاط

:  اآلتيل عام، من أبرزهابشكفي سبيل تطوير قطاع التأمين، أصدر البنك املركزي عدد من القواعد والضوابط املنظمة ملواكبة التغيرات في القطاع بشكل خاص واالقتصاد •

.بولةكاليف مقتهدف إلى تسهيل وتنظيم عملية التأمين اإللكترونية وتمكين أكبر شريحة من العمالء من الحصول على التغطية التأمينية املناسبة بت: قواعد أعمال وساطة التأمين اإللكتروني–

.تهدف إلى رفع مستوى الوعي واملعرفة بمنتجات التأمين االدخارية: القواعد املنظمة ألعمال التأمين البنكي–

لية مشاركتها في ازدهار لضمان فاعاالكتواريةوالتي من شأنها تقوية املخصصات املالية في إطار حفظ حقوق حملة الوثائق إضافة إلى دعم نمو املهنة : ضوابط األعمال اإلكتوارية املتعلقة بالتأمينتحديث–
.وتقوية املتانة املالية لقطاع التأمين

ركات التأمين قبل تسليم املنتج  كفاءة عملية مراجعة املنتجات لدى شيز ضوابط اعتماد املنتجات التأمينية والتي تهدف إلى رفع كفاءة وتسريع إجراءات املوافقة على املنتجات لدى البنك املركزي إضافة إلى تعز –
إلى البنك املركزي 

م 2020تعميًما خالل العام ( 44)إصدار ما يزيد عن –

، التأمين "الدرونز"طار طائرات طرح أول منتج تأميني لتغطية أخ: استمراًرا لدور البنك املركزي في تطوير صناعة التأمين في اململكة، فقد اسُتحدثت عدد من املنتجات التأمينية، وأبرزها اآلتي•
ي حماية املؤمن لهم حيث تم إعداد الوثيقة املوحدة للتأمين على العيوب الخفية؛ للمساهمة ف. على مخاطر إلغاء الفعاليات الحّية، الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على العيوب الخفية

.واملستفيدين في قطاع اإلسكان واإلنشاءات
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م2020أبرز التطورات التنظيمية في قطاع التأمين لعام 

ربعة ، أكمل القطاع بنجاح املرحلة الثانية من مشروع التحول لتطبيق املعيار وانتقل إلى املرحلة الثالثة من أصل أ(17)ضماًنا للتطبيق الّسليم لخطة التحول للمعيار الدولي املالي لتقارير رقم •
.م2021واملتوقع االنتهاء من املرحلة الثالثة في شهر أبريل من العام . مراحل حسب خارطة التحول املوضوعة من البنك املركزي 

ء ابتداًء من عملية البيع، معظم اإلجراءات في قطاع التأمين، للعمالرقمنةشجع البنك املركزي الشركات على تبني أحدث األساليب التقنية في عملياتها والخدمات املقدمة للعمالء، ما انعكس على •
وبكل يسر وسهولة خالل فترة حيث اتضح نجاح ذلك بشكل جلي. وحتى تقديم ومتابعة املطالبات باإلضافة إلى ما يتعلق بمباشرة الحوادث، وذلك في سبيل تحسين الجودة وزيادة رضا املستفيدين

.الحظر خالل جائحة كورونا

ومبادرتها لدعم الجهود . لجائحةلجهود الصحية ملكافحة ام اُيثّمن البنك املركزي مبادرة شركات التأمين السعودية بتمديد كافة وثائق تأمين املركبات القائمة لألفراد ملدة شهرين، ومبادرتها لدع•
مليون ريال؛ لدعم جهود الدولة ملواجهة تداعيات فيروس 68وكذلك دعمها بالتبرع نقًدا بقيمة  . وتوصيل األدوية للمستفيديناالتصاليالصحية ملكافحة الجائحة من خالل تفعيل خدمات الطب 

.  كورونا
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عامبشكل-التأمينأداء سوق 



17,173.716,327.414,028.414,280.714,678.3

18,630.319,035.519,883.422,474.922,836.8

1,051.41,140.31,102.7
1,134.91,263.6

20162017201820192020

تأمين الحماية واالدخار

التأمين الصحي

التأمين العام

إجمالي أقساط التأمين املكتتبة

ال
ي  ر
ن و

ملي

إجمالي أقساط التأمين املكتتبة 

20162017201820192020
نسبة النمو

2019-2020 مليون ريالنوع النشاط
النسبة من 
االجمالي

مليون ريال
النسبة من 
االجمالي

مليون ريال
النسبة من 
االجمالي

مليون ريال
النسبة من 
االجمالي

مليون ريال
النسبة من 
االجمالي

%1.6%22,836.858.9%22,474.959.3%19,883.456.8%19,035.552.1%18,630.350.5التأمين الصحي

%2.8%14,678.337.9%14,280.737.7%14,028.440.1%16,327.444.7%17,173.746.6التأمين العام

تأمين الحماية 
واالدخار

1,051.42.9%1,140.33.1%1,102.73.1%1,134.93.0%1,263.63.3%11.3%

%2.3%38,778.7100%37,890.5100%35,014.5100%36,503.2100%36,855.3100املجموع اإلجمالي

35,014 36,503 36,85537,890
38,778

م 2020في عـام % 2.3بنسبة ارتفع إجمالي أقساط التأمين املكتتبة•
مليــــــار ريــــــال فــــــي عــــــام 37.89مليــــــار ريــــــال مقابــــــل 38.78ليصــــــل إلــــــى 

م2019

ة التـــأمين حـــافظ التـــأمين الصـــحي علـــى مكانتـــه باعتبـــاره أكبـــر أنشـــط•
 فـــــي عـــــام 

ً
مـــــن اجمـــــالي % 58.9م، حيـــــث بلغـــــت حصـــــته 2020حجمـــــا

. األقساط املكتتبة

ف مـن شهدت حصـة التـأمين العـام مـن إجمـالي التـأمين ارتفـاع طفيـ•
.م2020في عام % 37.9م لتبلغ 2019في عام % 37.7

، ضـــل نشـــاط تـــأمين الحمايـــة واالدخـــار أقـــل أنشـــطة التـــأمين حجمـــ•
ً
ا

%3.3حيث بلغت حصته في إجمالي أقساط التأمين املكتتبة 
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0.96%0.89%0.73%0.70%0.73%

1.04%1.04%
1.03%1.10%1.11%

0.06%0.06%
0.06%0.06%0.06%

20162017201820192020

(2)عمق قطاع التأمين في الناتج املحلي االجمالي الغير نفطي 

التأمين العام التأمين الصحي تأمين الحماية 

0.72%0.64%0.48%0.48%0.56%

0.78%
0.74%

0.68%0.76%
0.87%

0.04%
0.04%

0.04%0.04%
0.05%

20162017201820192020

(1)عمق قطاع التأمين في الناتج املحلي اإلجمالي

التأمين العام التأمين الصحي تأمين الحماية 

عمق قطاع التأمين

م على التوالي، 2020م و 2019م و 2018م و 2017م و 2016مليار ريال خالل2,625و 2,973و 2.934و 2.570و 2,398بلغ إجمالي الناتج املحلي السعودي ( 1)
الهيئة العامة لإلحصاء

م على 2020م و 2019م و 2018م و 2017م و 2016مليار ريال خالل2,017و 2,026و 1.928و 1.835و 1,791بلغ الناتج املحلي غير النفطي السعودي ( 2)
التوالي، الهيئة العامة لإلحصاء

-1.78%

-0.13%

1.20%

1.42%
1.54%

1.27%
1.48%

1.82%
1.99% 2.06%

1.87%1.92%

نـــاتج املحلـــي، يعـــّرف عمـــق التـــأمين بأنـــه نســـبة إجمـــالي أقســـاط التـــأمين املكتتبـــة إلـــى إجمـــالي ال•
 2019فــي عـام % 1.28مقابـل % 1.48م ليبلــغ 2020حيـث ارتفـع عمــق التـأمين فــي عـام 

ً
م، نظــرا

.الرتفاع إجمالي أقساط التأمين املكتتبة

.خالل الخمس أعوام املاضية% 0.13–بلغ معدل النمو السنوي املركب لعمق التأمين •

لـى النـاتج املحلـي يعرف عمق التأمين غير النفطي بأنه نسبة إجمالي أقساط التـأمين املكتتبـة إ•
م 2020فــي عــام % 1.92غيــر النفطــي، حيــث بلــغ عمــق التــأمين مــن النــاتج املحلــي غيــر النفطــي 

.م2019للعام % 1.87مقابل 
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540.26 501.58 
419.84 417.34 414.42 

586.09 
584.77 

595.07 656.82 644.76 

33.08 
35.03 

33.00 
33.17 35.68 

20162017201820192020

كثافة قطاع التأمين 

التأمين العام التأمين الصحي تأمين الحماية 

(1)كثافة التأمين

التوالي، الهيئة العامة لإلحصاءعلى م 2020م و 2019م و 2018م و 2017م و 2016مليون نسمة في35.42و 34.2و 33.4و 32.55و 31.78نحوبلغ تعداد السكان في السعودية( 1)

-1.28%

1,1591,121
1,048

1,1071,095

تـــأمين تعـــرف كثافـــة التـــأمين بأنهـــا معـــدل إنفـــاق الفـــرد علـــى ال•
إجمـــــــــالي أقســــــــــاط التــــــــــأمين املكتتبــــــــــة مقســــــــــومة علــــــــــى عــــــــــدد )

(. السكان

بـــة، اال علـــى الـــرغم مـــن ارتفـــاع اجمـــالي اقســـاط التـــامين املكتت•
أمين ان الزيــادة فــي عــدد الســكان أدت الــى انخفــا  كثافــة التــ

ريال للفرد في 1,095م إلى 2019ريال للفرد في عام 1,107من 
%.  1.1م بانخفا  نسبته 2020عام 
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(2من 1)إجمالي أقساط التأمين املكتتبة موزعة حسب نوع النشاط 

صــــحي يمثــــل التــــأمين علــــى املركبــــات والتــــأمين ال•
بـة فــي مـن اجمـالي أقسـاط التـأمين املكتت% 80.4
م2020عام 

حــــــــــــافظ التــــــــــــأمين الصــــــــــــحي بشــــــــــــقيه اإللزامــــــــــــي •
ميني، واالختيــــاري علــــى مكانتــــه كــــأكبر نشــــاط تــــأ

من إجمالي أقساط % 58.9حيث بلغت حصته 
م والــــذي ارتفــــع 2020التــــأمين املكتتبــــة فــــي عــــام 

%1.6خاللها بنسبة 

انيـــــــة احتـــــــل التـــــــأمين علـــــــى املركبـــــــات املرتبـــــــة الث•
مــــــــن إجمــــــــالي أقســــــــاط التــــــــأمين % 21.6بنســــــــبة 

حيــــــــــث انخفضــــــــــت . م2020املكتتبــــــــــة فــــــــــي عــــــــــام 
%( 2.9)أقســــاط التــــأمين علــــى املركبــــات بنســــبة 

م2020في عام 

النمو20162017201820192020

مليون ريالنوع النشاط
النسبة من 
االجمالي

مليون ريال
النسبة من 
االجمالي

مليون ريال
النسبة من 
االجمالي

مليون ريال
النسبة من 
االجمالي

مليون ريال
النسبة من 
االجمالي

2019-2020

%12.7%178.60.5%158.50.4%1480.4%134.90.4%139.70.4الطيران

%30.0%910.82.3%700.41.8%511.51.5%7392.0%457.81.2الطاقة

%11.4-%1,061.82.7%1,198.43.2%701.72.0%932.42.6%908.42.5الهندس ي

%5.6%6901.8%653.61.7%544.61.6%621.81.7%634.11.7البحري 

%14.3%2,109.25.4%1,844.64.9%1,697.94.8%1,708.54.7%1,825.85.0املمتلكات والحرائق

الحوادث واملسؤوليات 
وغيره

1,049.52.8%1,054.22.9%1,001.32.9%1,121.43.0%1,369.93.5%22.2%

%11.3%1,263.63.3%1,134.93.0%1,102.73.1%1,140.33.1%1,051.42.9الحماية واالدخار

%2.9-%8,35821.6%8,603.622.7%9,423.326.9%11,136.430.5%12,158.433.0املركبات

%1.6%22,836.858.9%22,474.959.3%19,883.456.8%19,035.552.1%18,630.350.5الصحي

%2.3%38,778.7100%37,890.5100%35,014.5100%36,503.2100%36,855.3100املجموع اإلجمالي

12/51



18,630.319,035.519,883.4
22,474.922,836.8

12,158.411,136.49,423.3
8,603.68,358.0

1,051.41,140.31,102.7
1,134.91,263.6

5,015.35,191.0
4,605.0

5,677.06,320.3

20162017201820192020

أنواع الـتأمين األخرى 

الحماية واالدخار

املركبات

الصحي

1.22%

(  2من 2)إجمالي أقساط التأمين املكتتبة موزعة حسب نوع النشاط 

37,890
36,503

35,014

38,778
ال
ي  ر
ن و
ملي

36,855
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(2من 1)صافي أقساط التأمين املكتتبة موزعة حسب نوع النشاط 

ســـــاط يعـــــرف صـــــافي أقســـــاط التـــــأمين املكتتبـــــة علـــــى أنـــــه األق•
املحـــــــتفظ  هـــــــا لـــــــدى شـــــــركة التـــــــأمين بعـــــــد حســـــــم األقســـــــاط
ن املســــــندة إلــــــى شــــــركات إعــــــادة التــــــأمين املحليــــــة والدوليــــــة مــــــ

إجمالي أقساط التأمين املكتتبة

تتبـــــــة ارتفــــــع املجمـــــــوع االجمــــــالي لصـــــــافي أقســــــاط التـــــــأمين املك•
م مقارنة ب 2020مليار ريال في عام 31.99ليبلغ % 1بنسبة 
م 2019مليار ريال في عام 31.68

يــــف فــــي ارتفــــاع طف( باســــت ناء املركبــــات)شــــهد التــــأمين العــــام •
بـــة مـــن حصـــته مـــن املجمـــوع اإلجمـــالي لصـــافي األقســـاط املكتت

2020في عام % 4.5الى 2019في عام % 3.6

مــــن املجمــــوع االجمــــالي % 68.5بلغــــت حصــــة التــــأمين الصــــحي •
م، كمـــا بلغـــت 2020لصـــافي أقســـاط التـــأمين املكتتبـــة فـــي عـــام 

%24.3حصة تأمين املركبات 

النمو20162017201820192020

مليون ريالنوع النشاط
النسبة من 
االجمالي

مليون ريال
النسبة من 
االجمالي

مليون ريال
النسبة من 
االجمالي

مليون ريال
النسبة 
من 
االجمالي

مليون ريال
النسبة من 
االجمالي

2019-2020

%115.6%8.70.03%40.01%5.30.02%5.70.02%9.10.03الطيران

%32.5%16.90.05%12.80.04%3.50.01%17.20.06%12.60.04الطاقة

%64.0%236.50.7%144.20.5%120.20.4%168.60.5%199.20.6الهندس ي

%2.5-%176.60.6%181.20.6%155.40.5%172.40.6%192.30.6البحري 

%15.3%362.71.1%314.61.0%3141.0%322.41.0%272.70.9املمتلكات والحرائق

%31.0%637.22.0%486.61.5%470.41.6%506.31.6%525.41.7الحوادث واملسؤوليات وغيره

%7.8%859.42.7%797.22.5%794.82.6%846.22.7%820.62.7الحماية واالدخار

%4.4-%7,763.524.3%8,117.125.6%8,860.429.5%10,388.233.7%10,720.434.8املركبات

%1.4%21,924.768.5%21,62268.30%19,319.464.3%18,411.659.7%18,09558.7الصحي

%1.0%31,986.3100%31,679.7100%30,043.4100%30,838.7100%30,847.5100املجموع اإلجمالي
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18,095.018,411.619,319.4
21,622.021,924.7

10,720.410,388.28,860.4
8,117.17,763.5

820.6846.2794.8
797.2859.4 1,211.41,192.71,068.8

1,143.51,438.6

20162017201820192020

أنواع الـتأمين األخرى 

الحماية واالدخار

املركبات

الصحي

( 2من 2)صافي أقساط التأمين املكتتبة موزعة حسب نوع النشاط 

30,839 30,84730,043
31,680

ال
ي  ر
ن و
ملي

31,986
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أقساط التأمين املكتتبة حسب فئة العمالء

مليـــار ريـــال، حيـــث شـــكل 5.67بلـــغ إجمـــالي األقســـاط املكتتبـــة مـــن قبـــل األفـــراد •

م، ويشـــــكل تـــــأمين املركبـــــات 2020مـــــن إجمـــــالي أقســـــاط التـــــأمين لعـــــام %14.6
.من إجمالي تأمين املركبات% 51.8لألفراد 

آت املتوسطة يشكل تأمين املنشآت متناهية الصغر واملنشآت الصغير ة واملنش•
.من إجمالي أقساط التأمين على التوالي% 12.2و % 5.9و % 3.5نسبة 

مليــــار ريــــال، 24.72بلــــغ إجمــــالي األقســــاط املكتتبــــة مــــن قبــــل املنشــــآت الكبيــــرة  •
، وتبلـــــغ حصـــــة 2020مـــــن إجمـــــالي أقســـــاط التـــــأمين لعـــــام % 63.7حيـــــث يشـــــكل 

مــن اجمــالي أقســاط التــأمين % 71.2تــأمين املنشــآت الكبيــرة فــي التــأمين الصــحي  
.الصحي

 %
ين
أم
الت
ط 
سا
أق
لي 
ما
ج
ن إ
م

12.64%

3.53%
6.25%

12.32%

65.27%

14.61%

3.53%
5.93%

12.18%

63.75%

املنشآت الكبيرةمنشآت متوسطةمنشآت صغيرةمنشآت متناهية الصغرأفراد

أقساط التأمين املكتتبة حسب فئة العمالء

2019 2020
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إجمالي األقساط املكتتبة حسب املناطق الجغرافية 

مــالي حافظــت املنطقــة الوســطم علــى مركزهــا كــأعلى منطقــة مــن حيــث إج•
ســـــبته حيـــــث تشـــــكل مـــــا ن(  الحصـــــة الســـــوقية)أقســـــاط التـــــأمين املكتتبـــــة 

.2020من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة لعام %50

 بنســــبة  •
ً
مــــن إجمــــالي أقســــاط التــــأمين % 31حلــــت املنطقــــة الغربيــــة ثانيــــا

.2019لعام % 26مقارنة ب 2020املكتتبة لعام 

كتتبــة انخفضــت حصــة املنطقــة الشــرقية مــن إجمــالي أقســاط التــأمين امل•
2020في عام % 16لتصل إلى 2019في عام % 20من 

 %
ين
أم
الت
ط 
سا
أق
لي 
ما
ج
ن إ
م

4%

20%

26%

50%

2%

16%

31%

50%

الوسطىالغربيةالشرقيةاملناطق األخرى 

أقساط التأمين املكتتبة حسب املناطق الجغرافية
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إجمالي األقساط املكتتبة  حسب قناة التوزيع

بلغــــــت حـــــافظ البيــــــع املباشــــــر علـــــى مرتبتــــــه كــــــأكبر قنـــــاة بيــــــع، حيــــــث•
ام من إجمالي األقسـاط املكتتبـة فـي عـ% 58املبيعات املباشرة نسبة 

2019في عام % 57مقابل 2020

فـــي % 35ارتفعـــت نســـبة املبيعـــات عـــن طريـــق وســـطاء التـــأمين لتبلـــغ•
.2019في عام % 34مقابل 2020عام 

57%

8%

34%

58%

7%

35%

وسيط تأمينوكيل تأمينمباشر

ن 
مي

تأ
 ال

ط
سا

أق
ي 

مال
ج
 إ
ن
م

%

إجمالي األقساط املكتتبة حسب قناة التوزيع

2019 2020
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96%

93%

47%

26%

22%

17%

5%

2%

96%

94%

43%

28%

12%

17%

3%

2%

97%

94%

47%

29%

17%

18%

4%

1%

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

الصحي

املركبات

الحوادث واملسؤليات وغيره

البحري 

الهندس ي 

املمتلكات والحرائق

الطيران

الطاقة

2018

2019

2020

معدل االحتفاظ حسب نوع النشاط للتأمين العام والصحي

لتــأمين، حيــث يقــيس معــدل االحتفــاظ أقســاط التــأمين التــي تحــتفظ  هــا شــركة التــأمين بعــد اســتبعاد حصــة معيــد ا•
 لألخطار التي تتحمل شركة التأمين تغطيتها، ويمكن احتسـاب م

ً
عـدل االحتفـاظ مـن يعتبر معدل االحتفاظ مقياسا

خالل قسمة صافي أقساط التأمين املكتتبة على إجمالي أقساط التأمين املكتتبة

. م2020في عام % 83م الى  2019في عام % 84انخفض معدل االحتفاظ اإلجمالي للتأمين العام والصحي من •

فــي % 96بينمــا حــافظ التــأمين الصــحي علــى معــدل االحتفــاظ % 93انخفــض معــدل االحتفــاظ لتــأمين املركبــات ليبلــغ •
م 2020عام 

بـــــات والتـــــأمين باســـــت ناء التـــــأمين علـــــى املرك)بلـــــغ املتوســـــط املـــــر ح ملعـــــدل االحتفـــــاظ ألنـــــواع التـــــأمين العـــــام األخـــــرى •
2019في عام % 20م مقارنة ب 2020في عام % 23( الصحي

: ملحوظة

 )مـــن مجمـــوع االشـــتراكات % 30جميـــع شـــركات التـــأمين املرخصـــة ملزمـــة بالحـــد األدنـــم ملعـــدل االحتفـــاظ البـــالغ •
ً
وفقـــا

( من الالئحة التنفيذية40للمادة 

لذي يتضمنه ال تظهر معدالت االحتفاظ بالنسبة لتأمين الحماية واالدخار حيث يجب االحتفاظ بعنصر االدخار ا•
واع األخرى العقد في الشركات السعودية، ولذلك ال يمكن مقارنة معدل االحتفاظ لهذا النوع من التأمين مع األن
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ركبات املتوسط املر ح باست ناء التأمين على امل
والتأمين الصحي

23% 83%

 
ً
,التأمين العاماملتوسط املر ح متضمنا
والصحي



14,547.815,479.2
17,628.918,540.918,664.6

9,059.48,314.1

6,929.8
6,507.05,478.6

420.0498.5
629.3578.8

652.2
2,042.02,264.2

2,048.8
2,826.5

2,114.2

20162017201820192020

أنواع الـتأمين األخرى 

الحماية واالدخار

املركبات

الصحي

إجمالي املطالبات املدفوعة حسب نوع النشاط
0.64%

نسبة النمو
أنواع الـتأمين األخرى الحماية واالدخاراملركباتالصحي

0.7%(15.8)%13%(25)%

26,556 

28,453

26,069 
27,236

26,910

مليـــار 28.5انخفـــض إجمـــالي املطالبـــات املدفوعـــة مـــن •
مليـــــــار ريـــــــال فـــــــي عـــــــام 26.9م إلـــــــى 2019ريـــــــال فـــــــي عـــــــام 

%5.4م بنسبة 2020

على م ارتفع إجمالي املطالبات املدفوعة2020في عام •
، بينمــا انخفــض اجمــالي %0.7التــأمين الصــحي بنســبة 

%( 15.8)ة املطالبات املدفوعة لتامين املركبات بنسـب
.م2019مقارنة بالعام 

فـــــي امللحـــــق بيانـــــات إجمـــــالي 9يوضـــــح الجـــــدول رقـــــم •
م إلــــى 2016املطالبــــات حســــب نــــوع النشــــاط مــــن عــــام 

.م2020عام 
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صافي األقساط املكتسبة مقابل صافي املطالبات املتكبدة للتأمين العام والصحي

 م•
ً
نهـــا التغيـــر فـــي صـــافي األقســـاط املكتســـبة تســـاوي صـــافي األقســـاط املكتتبـــة مطروحـــا

احتياطي األقساط غير املكتسبة

مليـــار 30.83ن بلـــغ صـــافي األقســـاط املكتســـبة للتـــأمين العـــام والصـــحي فـــي ســـوق التـــأمي•
%1.9م بارتفاع بلغ 2019مليار ريال في عام 30.25م مقابل 2020ريال في عام 

 إليهــا التغيــر فــي صــافي املطالبــات املتكبــدة عبــارة عــن صــافي املطالبــات املدفوعــة مضــاف•
ً
ا
. هااملطالبات تحت التسوية واحتياطي املطالبات التي وقعت ولم يبلغ عن

 بن•
ً
فــي %( 4.6)ســبة حقــق صــافي املطالبــات املتكبــدة للتــأمين العــام والصــحي انخفاضــا

مليار ريال23.64م ليبلغ 2020عام 

بدة على م، شهد معدل الخسائر الناتج من قسمة صافي املطالبات املتك2020في عام •
، حيث بلغ 

ً
م2019في عام % 81.9مقابل % 76.7صافي األقساط املكتسبة انخفاضا

30,835,569 30,253,256
29,211,280

29,918,611 30,202,460

23,637,158
24,76…

24,026,582
24,314,067

23,416,286
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82.3%
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صافي االقساط املكتسبة مقابل صافي املطالبات املتكبدة
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بدةصافي املطالبات املتك

%معدل الخسائر
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952 

1,274 

858 

1,848 1,916 

1,386 

ي النتائجدخل عمليات المساهمي   نتائج االكتتاب
 
صاف

2019

2020

ربحية سوق التأمين
(مليون ريال سعودي)ربحية سوق التأمين 

ميـع املصـروفات نتائج االكتتاب تتضمن الدخل الناتج عن االكتتـاب ودخـل اسـتثمارات عمليـات التـأمين مخصـوًما منـه ج•
.املتعلقة بعمليات االكتتاب

ملســـاهمين دخـــل عمليـــات املســـاهمين يتضـــمن حصـــة املســـاهمين مـــن نتـــائج االكتتـــاب واجمـــالي دخـــل اســـتثمارات عمليـــات ا•
.مخصوًما منه أي مصاريف عمومية وإدارية لعمليات املساهمين

 إجمالي املصروفات بعد خصم الزكاة والضريبة•
ً
.صافي النتائج يساوي إجمالي االيرادات ناقصا

مليـون 952مليـون ريـال، مقابـل 1,848لتصـل إلـى % 94.1م، ارتفعت نتائج االكتتاب في قطاع التأمين بنسـبة 2020في عام •
.م2019ريال في عام 

م  2019مليـون ريـال فـي عـام 1,274مليـون ريـال مقابـل1,916م، ارتفعـت نتـائج عمليـات املسـاهمين لت ـجل  2020في  عام •
%.50.3وبنسبة نمو بلغت 

  بنســبة •
ً
858م مقابــل 2020مليــون ريــال فــي عــام 1,386لتصــل الــى % 61.6شــهدت النتــائج الصــافية لســوق التــأمين ارتفاعــا

.م2019مليون ريال في عام 

لعائـد علـى تم حسـاب العائـد علـى املوجـودات مـن خـالل قسـمة صـافي النتـائج علـى إجمـالي املوجـودات، حيـث بلغـت نسـبة ا•
م2020في عام % 2.05املوجودات 

ت نسـبة العائـد تم حساب العائد على حقوق امللكية من خالل قسمة صافي النتائج على إجمالي حقـوق امللكيـة، حيـث بلغـ•
.م2020في عام % 7.52على حقوق امللكية في سوق التأمين 

1.34%

5.27%

2.05%

7.52%

العائد على حقوق الملكيةالعائد على الموجودات

العائد على حقوق امللكية لسوق التأمين/ العائد على املوجودات 

2019

2020
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موجودات املؤمن لهم-امليزانية العمومية 

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

(باأللف ريال سعودي ) موجودات املؤمن لهم 

هــــــم بلغــــــت قيمــــــة املوجــــــودات التشــــــغيلية للمــــــؤمن ل•
44.59م مقابــــــل 2020مليــــــار ريــــــال فــــــي عــــــام 46.33

م2019مليار ريال في عام 

بلغــــــــت االســــــــتثمارات الحصــــــــة األكبــــــــر مــــــــن اجمــــــــالي•
مليــــار 17.46موجــــودات املــــؤمن لهــــم بقيمــــة بلغــــت 

مليــــار ريــــال فــــي 16.21م مقابــــل 2020ريــــال فــــي عــــام 
م2019عام 

مليار ريال في 4.88احتفظت شركات التأمين بمبلغ •
ه مـع حسابات املؤمن لهم في صورة نقد أو ما يعادلـ

مليـــار ريـــال فـــي عـــام 5.48م مقابـــل 2020نهايـــة عـــام 
م2019

اجمالي التأمي   تأمي   الحماية واالدخارالتأمي   العام والصحي 

201920202019202020192020

 4,880,451 5,482,512 210,869 273,422 4,669,582 5,209,090النقد او ما يعادله

ي 
 
 10,833,320 8,318,678 322,373 215,915 10,510,947 8,102,764الذمم المدينة، صاف

 9,221,975 10,085,549 521,191 423,120 8,700,784 9,662,429حصة إعادة التأمي   

 850,213 779,334 4,878 4,212 845,335 775,122تكاليف مؤجلة لحيازة وثيقة التأمي   

 
 
 1,505,731 982,395 8,624 2,058 1,497,107 980,337مرصوفات مدفوعة مسبقا

 17,459,629 16,207,573 3,261,042 3,015,187 14,198,588 13,192,386االستثمارات

 9,206,195 9,822,248 68,141 86,964 9,138,054 9,735,284الودائع والمؤسسات المالية

------القروض

 3,603,100 2,709,642 9,888 9,844 3,593,212 2,699,798الديون واألوراق المالية والدخل الثابت

 317,788 260,279-- 317,788 260,279األسهم العادية والممتازة

 62,138 9,861-- 62,138 9,861العقارات

كات التابعة وال ي الشر
 
- 996,927- 996,927--فرعيةاالستثمارات ف

 4,270,408 2,408,616 3,183,013 1,921,452 1,087,395 487,164أخرى

 450,622 533,687 6,143 4,364 444,479 529,323الموجودات الملموسة

 79,527 52,833-- 79,527 52,833الموجودات الغي  ملموسة

 1,046,023 2,143,866 27,696(5,140) 1,018,327 2,149,006الموجودات األخرى للمؤمن لهم

 46,327,491 44,586,427 4,362,816 3,933,137 41,964,676 40,653,290(1)إجمالي موجودات المؤمن لهم 
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موجودات املساهمين-امليزانية العمومية 
(باأللف ريال سعودي ) موجودات املساهمين 

20192020

 2,868,429 1,698,302النقد او ما يعادله

 295 2,666الذمم املدينة، صافي 

 15,510,237 15,945,918االستثمارات

 7,516,955 8,839,169الودائع واملؤسسات املالية
--القرو 

 4,037,497 3,757,182الديون واألوراق املالية والدخل الثابت

 1,583,286 1,313,413األسهم العادية واملمتازة

 5,435 7,025العقارات

 215,195 202,001االستثمارات في الشركات التابعة والفرعية

 2,151,869 1,827,129)*(أخرى 

135,251 101,116الفائدة والدخل املتراكم

375,555 265,681املوجودات امللموسة

 1,121,397 953,166املوجودات غير امللموسة

 991,871 540,716التوزيعات املستحقة من حساب املؤمن لهم

 311,995(168,670)املوجودات األخرى للمساهمين

 21,315,029 19,338,896(2)إجمالي موجودات املساهمين 

 67,642,521 63,925,323(2( + )1)إجمالي املوجودات 

مليـار ريـال فـي عـام 21.32بلغ إجمالي موجودات املسـاهمين •
م2019مليار ريال في عام 19.34م مقابل 2020

ين تمثـــل االســـتثمارات أعلـــى حصـــة مـــن موجـــودات املســـاهم•
م مقابـل 2020مليار ريال في عام 15.51حيث بلغت قيمتها 

م2019مليار ريال في عام 15.95

تـــأمين بلغـــت قيمـــة مـــا يحـــتفظ بـــه املســـاهمون فـــي شـــركات ال•
عـــام مليـــار ريـــال فـــي صـــورة نقـــد أو مـــا يعادلـــه فـــي نهايـــة2.87
م2019مليار ريال في عام 1.7م مقابل 2020

مليـار ريـال فـي 67.64بلغ إجمالي موجودات شركات التـأمين •
م2019مليار ريال في عام 63.93م مقابل 2020عام 
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من لهم املطلوبات وحقوق امللكية للمؤ -امليزانية العمومية 
(باأللف ريال سعودي ) املطلوبات وحقوق امللكية للمؤمن لهم 

البند 
اجمالي التأمينتأمين الحماية واالدخارالتأمين العام والصحي

201920202019202020192020
 45,571,692 43,719,032 4,275,897 3,870,737 41,295,794 39,848,295املطلوبات للمؤمن لهم

 1,024,524 1,179,086 22,538 19,550 1,001,986 1,159,536مدفوعات دائنة للمؤمن لهم

 1,845,367 1,944,578 88,993 83,085 1,756,375 1,861,493ارصدة مدفوعات دائنة إلعادة التأمين

 32,407,202 33,104,540 628,676 446,074 31,778,526 32,658,465احتياطيات فنية

 16,643,981 16,113,588 125,561 103,708 16,518,420 16,009,879أقساط غير مكتسبة

ولم مطالبات قائمة تحت التسوية ومطالبات وقعت
ةاإلبالغ عنها واحتياطيات مصاريف التسوييتم 

16,648,586 15,260,106 342,366 503,115 16,990,952 15,763,221 

 3,372,983 3,190,892 3,372,983 3,190,892-احتياطيات حسابية 

 871,818 433,834 10,556 3,529 861,263 430,305احتياطيات أخرى 

 285,561 252,069 2,207 2,547 283,354 249,521عمالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 3,531,154 2,165,354 118,674 85,272 3,412,480 2,080,082مصروفات متراكمة ودخل مؤجل 

----حصص األرباح املعلن عنها املستحقة للسداد

 991,871 540,716 13,977 24,846 515,870977,894التوزيعات املستحقة لحساب املساهمين

 1,241,211 907,964 17,293 14,942 893,0221,223,918املطلوبات األخرى املؤمن لهم

 755,798 867,394 86,918 62,400 804,994668,880فائض متراكم 

46,327,489 4,362,81544,586,427 41,964,6743,933,137 40,653,290(3)إجمالي املطلوبات للمؤمن لهم 

مليار 32.41بلغ إجمالي ما تحتفظ به شركات التأمين •
غير ريال في صورة احتياطيات فنية تتكون من أقساط
ات مكتسبة ومطالبات قائمة تحت التسوية ومطالب
وية في وقعت ولم يبلغ عنها واحتياطيات مصاريف التس

م 2019مليار ريال في عام 33.1م مقابل 2019عام 

مليار ريال في 3.37بلغ إجمالي االحتياطيات الحسابية •
م2019مليار ريال في عام 3.19م مقابل 2020عام 

46.33م بلغ إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية للمؤمن له•
مليار ريال في 44.59م مقابل 2020مليار ريال في عام 

م2019عام 
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املطلوبات وحقوق املساهمين-امليزانية العمومية 
(باأللف لاير سعودي ) املطلوبات وحقوق املساهمين 

20192020البند

 2,876,783 3,065,329مطلوبات املساهمين

 303,481 345,827مدفوعات للمساهمين

 1,182,076 1,041,592الزكاة

 189,100 182,829املصروفات املتراكمة والدخل املؤجل

 1,202,127 1,495,080املطلوبات األخرى للمساهمين

 18,438,246 16,273,567إجمالي حقوق املساهمين

 12,488,539 12,402,667رأس مال األسهم

 2,726,161 2,544,807االحتياطيات القانونية

 2,599,571 1,109,539املبقاةاألرباح 

 623,975 216,554حقوق املساهمين األخرى 

 21,315,029 19,338,896(4)إجمالي املطلوبات وحقوق املساهمين 

 67,642,519 63,925,323(4( + )3)إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية 

مليار 2.88م إلى 2020انخفض إجمالي مطلوبات املساهمين في عام •
م، في حين ارتفعت 2019مليار ريال في عام 3.07ريال مقارنة مع 

مليار 16.27م مقابل 2020مليار ريال في عام 18.44حقوق امللكية إلى 
م2019ريال في عام 

ل إلى ارتفع رأس مال األسهم للمساهمين في شركات التأمين ليص•
مليار ريال في عام 12.4م مقابل 2020مليار ريال في عام 12.49
م2019

مليار 21.32ارتفع إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية للمساهمين إلى •
م2019مليار ريال في عام 19.34م مقابل 2020ريال في عام 
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حسب نوع النشاط-أداء سوق التأمين 



22,475
21,622

20,899

18,345

22,837
21,92521,789

17,991

1.6%1.4%4.3%

(1.9%)

صافي المطالبات المتكبدةصافي األقساط المكتسبةصافي األقساط المكتتبةاجمالي األقساط المكتتبة

التأمين الصحي

2019

2020

مليون ريالأداء التأمين الصحي 

بةيعرف معدل الخسائر بأنه نسبة صافي املطالبات املتكبدة إلى صافي األقساط املكتس-

مـن إجمـالي % 58.9بلغت حصة التأمين الصحي بنوعيه اإللزامي وغير اإللزامي نسبة •
م، وبلــــغ إجمــــالي األقســــاط املكتتبــــة للتــــأمين2020أقســــاط التــــأمين املكتتبــــة فــــي عــــام 

.مليار ريال22.84الصحي 

ت مــن صــافي أقســاط التــأمين املكتتبــة واحتفظــ% 68.5بلغــت حصــة التــأمين الصــحي •
تبة، مليار ريال من إجمالي أقساط التأمين الصحي املكت21.92شركات التأمين بمبلغ 
.ةوهو أعلى معدل احتفاظ بين أنشطة التأمين املختلف, %96بمعدل احتفاظ بلغ 

م، حيـث 2020مليـار ريـال فـي عـام 21.79بلغ صافي أقساط التأمين الصـحي املكتسـبة •
.من إجمالي األقساط املكتسبة% 68.8تمثل 

مليـــــار  ممـــــا أدى إلـــــى  معـــــدل 17.99بلـــــغ صـــــافي املطالبـــــات املتكبـــــدة للتـــــأمين الصـــــحي •
الحصة من اإلجمالي.م2020في عام % 82.6الخسائر يبلغ  

بدةصافي املطالبات املتكبةصافي األقساط املكتسبةصافي األقساط املكتتبةاجمالي األقساط املكتت

201959.3%68.3%67.5%72.5%

202058.9%68.5%68.8%74.1%

معدل الخسائرمعدل االحتفاظ

201996.2%87.8%

202096.0%82.6%
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1,134.9

797.2
717.9

531.3

1,263.6

859.4854.6

640.0

11.3%

7.8%19.0%

20.5%

صافي المطالبات المتكبدةصافي األقساط المكتسبةصافي األقساط المكتتبةاجمالي األقساط المكتتبة

تأمين الحماية واالدخار

2019

2020

أداء تأمين الحماية واالدخار 

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

مليون ريال

الدخار بلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتبة بالنسبة لتأمين الحماية وا•
من إجمالي حجم السوق % 3.3م ويمثل ذلك 2020مليار ريال في 1.26

ة، من صافي أقساط التأمين املكتتب% 2.7بلغت حصة تأمين الحماية واالدخار •
مليون ريال من أقساط التأمين 859.4حيث احتفظت شركات التأمين بمبلغ 

املكتتبة 

مليون ريال 854.6بلغ صافي األقساط املكتسبة لتأمين الحماية واالدخار •
من إجمالي صافي األقساط املكتسبة% 2.7وبنسبة 

مليون ريال وبنسبة 640بلغ صافي املطالبات املتكبدة لتأمين الحماية واالدخار •
الحصة من اإلجماليمن إجمالي صافي املطالبات املتكبدة% 2.6

بدةصافي املطالبات املتكبةصافي األقساط املكتسبةصافي األقساط املكتتبةاجمالي األقساط املكتت

20193.0%2.5%2.3%2.1%

20203.3%2.7%2.7%2.6%
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8,603.6
8,117.18,211.1

5,999.8

8,358.0
7,763.57,761.9

5,171.5

(2.9%)
(4.4%)

(5.5%)

(13.8%)

صافي المطالبات المتكبدةصافي األقساط المكتسبةصافي األقساط المكتتبةاجمالي األقساط المكتتبة

تأمين المركبات

2019

2020

مليون ريالأداء التأمين على املركبات 

مليار 8.36بات بلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتبة للتأمين على املرك•
من إجمالي أقساط التأمين % 21.6م، ويمثل 2020ريال في عام 
املكتتبة

، حيث بلغ صافي %92.9بلغ معدل االحتفاظ للتأمين على املركبات •
مليار ريال 7.76أقساط التأمين املكتتبة 

مليار ريال 7.76بلغ صافي األقساط املكتسبة للتأمين على املركبات •
من إجمالي صافي األقساط املكتسبة % 24.5وبنسبة 

مليار 5.17ت بلغ صافي املطالبات املتكبدة في التأمين على املركبا•
% 66.6ريال، وهو ما يمثل معدل خسائر قدرها 

الحصة من اإلجمالي

بدةصافي املطالبات املتكبةصافي األقساط املكتسبةصافي األقساط املكتتبةاجمالي األقساط املكتت

201922.7%25.6%26.5%23.7%

202021.6%24.3%24.5%21.3%

معدل الخسائرمعدل االحتفاظ

201994.3%73.1%

202092.9%66.6%
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ضد الحريق/ أداء التأمين على املمتلكات

2.1لحريــــق ضــــد ا/ بلــــغ إجمــــالي أقســــاط التــــأمين املكتتبــــة لتــــأمين املمتلكــــات•
ام مــن إجمــالي أقســاط التــأمين املكتتبــة فــي عــ% 5.4مليــار ريــال، حيــث يمثــل 

.م2020

مـــــــــن أقســـــــــاط التـــــــــأمين علـــــــــى % 17.2احتفظـــــــــت شـــــــــركات التـــــــــأمين بنســـــــــبة •
مليـــون 7362.ضـــد الحريـــق حيـــث بلـــغ صـــافي األقســـاط املكتتبـــة / املمتلكـــات

مــن إجمــالي % 1.1ضــد الحريــق / وبلغــت نســبة التــأمين علــى املمتلكــات. ريــال
.صافي األقساط املكتتبة

322.8لحريــق ضــد ا/ بلـغ صــافي األقســاط املكتسـبة للتــأمين علــى املمتلكـات •
.مليون ريال

مليــــون ريــــال، ممــــا أدى إلــــى بلــــوغ معــــدل 161بلــــغ صــــافي املطالبــــات املتكبــــدة •
%49.9الخسارة 

الحصة من اإلجمالي

بدةصافي املطالبات املتكبةصافي األقساط املكتسبةصافي األقساط املكتتبةاجمالي األقساط املكتت

20194.9%1.0%1.0%0.5%

20205.4%1.1%1.0%0.7%

معدل الخسائرمعدل االحتفاظ

201917.1%37.3%

202017.2%49.9%

1,844.6

314.6316.7

118.1

2,109.2

362.7322.8

161.1

14.3%

15.3%1.9%

36.3%

صافي المطالبات المتكبدةصافي األقساط المكتسبةصافي األقساط المكتتبةاجمالي األقساط المكتتبة

تأمين الممتلكات والحرائق

2019

2020
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مليون ريال



أداء التأمين الهندس ي

مليـار ريـال فـي عـام 1.06بلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتبة للتـأمين الهندسـ ي •
من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة% 2.7م، وهو ما يمثل 2020

مـــــــن أقســـــــاط التـــــــأمين الهندســـــــ ي % 22.3احتفظـــــــت شـــــــركات التـــــــأمين بنســـــــبة •
مليون ريال236.5املكتتبة، وبلغ صافي أقساط التأمين املكتتبة 

مليـــون ريــــال، بنســــبة 181.1بلـــغ صــــافي أقســـاط التــــأمين الهندســــ ي املكتســـبة•
من إجمالي صافي أقساط التأمين املكتسبة % 0.6

%21.6مليون ريال، وبلغ معدل الخسارة 39.1بلغ صافي املطالبات املتكبدة •

الحصة من اإلجمالي

بدةصافي املطالبات املتكبةصافي األقساط املكتسبةصافي األقساط املكتتبةإجمالي األقساط املكتت

20193.2%0.5%0.5%0.2%

20202.7%0.7%0.6%0.2%

معدل الخسائرمعدل االحتفاظ

201912.0%42.4%

202022.3%21.6%

1,198.4

144.2139.6
59.3

1,061.8

236.5
181.1

39.1

صافي المطالبات المتكبدةصافي األقساط المكتسبة صافي األقساط المكتتبةاجمالي األقساط المكتتبة

2019

2020

(11.4%)

29.7%
%64.0

(34.1%)
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مليون ريال

2020

2019



أداء التأمين ضد الحوادث واملسئولية وغيرها

التأمين العام األخرى فروعجميع “غيرها”يقصد بـــــ-

خصـــية الحـــوادث الش: يتضــمن التـــأمين ضـــد الحـــوادث واملســئولية األنشـــطة التاليـــة•
العامــــة وإصــــابات العمــــل ومســــئولية رب العمــــل واملســــئولية تجــــاه الغيــــر واملســــئولية

هنيـــة والتـــأمين واملســـئولية الناتجـــة عـــن املنتجـــات واملســـئولية الطبيـــة واملســـئولية امل
والتــأمين ضــد الســرقة والســطو والتــأمين علــى األمــوال التــي فــي الخزينــة وأثنــاء النقــل
ضد خيانة األمانة وأي تأمين آخر يقع ضمن نطاق التأمين من املسئوليات

مليــار 1.37ا بلــغ اجمــالي األقســاط املكتتبــة للتــأمين ضــد الحــوادث واملســئولية وغيرهــ•
ريال 

مليـــــون ريـــــال مـــــن صـــــافي أقســـــاط التـــــأمين 637.2احتفظـــــت شـــــركات التـــــأمين بمبلـــــغ •
% .46.5غ املكتتبة للتأمين ضد الحوادث واملسؤولية وغيرها، بمعدل احتفاظ بل

وليات وغيرهــا بلــغ صــافي األقســاط التأمينيــة املكتســبة للتــأمين ضــد الحــوادث واملســئ•
من إجمالي صافي األقساط املكتسبة % 1.8مليون ريال وبنسبة 586.2

176.2هــــا، بلــــغ صــــافي املطالبــــات املتكبــــدة للتــــأمين ضــــد الحــــوادث واملســــؤولية وغير •
% 30.1مليون ريال، بمعدل خسارة 

الحصة من اإلجمالي

بدةصافي املطالبات املتكبةصافي األقساط املكتسبةصافي األقساط املكتتبةاجمالي األقساط املكتت

20193.0%1.5%1.6%0.7%

20203.5%2.0%1.8%0.7%

معدل الخسائرمعدل االحتفاظ

201943.4%35.5%

202046.5%30.1%

1,121.4

486.6496.8

176.5

1,369.9

637.2
586.2

176.2

22.2%

31.0%
18.0%

(0.2%)

صافي المطالبات المتكبدةصافي األقساط المكتسبةصافي األقساط المكتتبةاجمالي األقساط المكتتبة

تأمين الحوادث والمسؤليات وغيرها

2019

2020
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مليون ريال



أداء التأمين البحري 

.يشمل التأمين البحري تأمين البضائع والسفن•

مليــون ريــال فــي 690بلــغ إجمــالي أقســاط التــأمين املكتتبــة للتــأمين البحــري •
.من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة% 1.8م، بنسبة 2020عام 

مـــــن أقســـــاط التـــــأمين البحـــــري % 25.6احتفظـــــت شـــــركات التـــــأمين بنســـــبة •
.مليون ريال176.6املكتتبة، وبلغ صافي األقساط املكتتبة 

مليـــون ريـــال وبنســـبة 171.7بلـــغ صـــافي أقســـاط التـــأمين البحـــري املكتســـبة •
.من إجمالي صافي األقساط املكتسبة% 0.5

مليـون ريـال، حيـث بلـغ معـدل الخسـارة 83.2بلغ صافي املطالبات املتكبـدة •
48.5%.

الحصة من اإلجمالي

بدةصافي املطالبات املتكبةصافي األقساط املكتسبةصافي األقساط املكتتبةاجمالي األقساط املكتت

20191.7%0.6%0.6%0.3%

20201.8%0.6%0.5%0.3%

معدل الخسائرمعدل االحتفاظ

201927.7%37.3%

202025.6%48.5%
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653.6

181.2176.5

65.8

690.0

176.6171.7

83.2

5.6%

(2.5%)(2.7%)

26.5%

صافي المطالبات المتكبدةصافي األقساط المكتسبةصافي األقساط المكتتبةاجمالي األقساط المكتتبة

التأمين البحري

2019

2020

مليون ريال



أداء التأمين على الطاقة

م 2020م بلـــــغ إجمـــــالي أقســـــاط التـــــأمين املكتتبـــــة للتـــــأمين علـــــى الطاقـــــة فـــــي عـــــا•
.من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة% 2.3مليون ريال، بنسبة 910.8

مليـــون ريـــال، 16.9بلـــغ صـــافي أقســـاط التـــأمين املكتتبـــة للتـــأمين علـــى الطاقـــة •
.من إجمالي صافي أقساط التأمين املكتتبة% 0.05حيث يمثل 

مليـــون ريـــال 14.5بلـــغ صـــافي أقســـاط التـــأمين املكتســـبة للتـــأمين علـــى الطاقـــة •
.م2020من إجمالي صافي أقساط التأمين املكتسبة في عام % 0.05وبنسبة 

مليــون ريــال، حيــث بلــغ 16بلــغ صــافي املطالبــات املتكبــدة للتــأمين علــى الطاقــة •
.م2019في عام % 110.2معدل الخسارة 

الحصة من اإلجمالي

بدةصافي املطالبات املتكبةصافي األقساط املكتسبةصافي األقساط املكتتبةاجمالي األقساط املكتت

20191.8%0.04%0.03%0.01%

20202.3%0.05%0.05%0.07%

معدل الخسائرمعدل االحتفاظ

20191.8%39.0%

20201.9%110.2%

700.4

12.87.83.0

910.8

16.914.516.0

30.0%

32.5%
85.7%

424.3%

صافي المطالبات المتكبدةصافي األقساط المكتسبةصافي األقساط المكتتبةاجمالي األقساط المكتتبة

تأمين الطاقة

2019

2020
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مليون ريال



158.5

4.05.41.4

178.6

8.77.9
-0.6

12.7%

115.6%45.7%
(139.3%)

صافي المطالبات المتكبدةصافي األقساط المكتسبةصافي األقساط المكتتبةاجمالي األقساط المكتتبة

تأمين الطيران

2019

2020

مليون ريالأداء التأمين على الطيران

ان فــــي عــــام بلــــغ إجمــــالي أقســــاط التــــأمين املكتتبــــة للتــــأمين علــــى الطيــــر •
مـــــــــن إجمـــــــــالي أقســـــــــاط %0.5مليـــــــــون ريـــــــــال، بنســـــــــبة 178.6م 2020

التأمين املكتتبة

مليــــون ريــــال، 8.7ان ر الطيــــبلــــغ صــــافي أقســــاط التــــأمين املكتتبــــة علــــى •
م2020في عام % 4.9بمعدل احتفاظ بلغ 

مليـون 7.9ران بلغ صافي أقساط التـأمين املكتسـبة للتـأمين علـى الطيـ•
ريال 

مليــــــون ( 0.6)بلــــــغ صــــــافي املطالبــــــات املتكبــــــدة للتــــــأمين علــــــى الطيــــــران •
م2020في عام %( 7)ريال، حيث بلغ معدل الخسارة 

الحصة من اإلجمالي

بدةصافي املطالبات املتكبةصافي األقساط املكتسبةصافي األقساط املكتتبةاجمالي األقساط املكتت

20190.4%0.01%0.02%0.01%

20200.5%0.03%0.02%0.00%

معدل الخسائرمعدل االحتفاظ

20192.5%25.9%

20204.9%)7.0%(
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مؤشرات القطاع األخرى 



777.5780.8
502.6521.1560.2

690.6762.8

615.8
769.7

1180.7

24.3
30.5

19.4

52.7

73.9
306.6

299.3

264.9

420.0

456.4

20162017201820192020

العموالت املتكبدة حسب نوع النشاط

أنواع الـتأمين األخرى 

الحماية واالدخار

الطبي

املركبات

أنواع التأمين االخرى

مليون ريالالعموالت املتكبدة حسب نوع النشاط 

أنواع التأمين األخرى الحماية واالدخارالصحياملركبات

%8%40.2%53.4%20207.5-2019النمو 

%20.03%3.3%52.0%24.7اإلجماليمنالحصة

1,873

1,7991,764

1,402

2,271

مليـــــــار ريـــــــال فـــــــي عـــــــام 2.27بلـــــــغ إجمـــــــالي العمـــــــوالت املتكبـــــــدة •
م بارتفـاع قـدره 2019مليـار ريـال فـي عـام 1.76م مقابـل 2020
28.8%

مـــــن % 44.8اســـــتحوذت عمـــــوالت التـــــأمين العـــــام علـــــى نســـــبة •
م2020إجمالي العموالت املتكبدة في عام 

مــــن إجمــــالي العمــــوالت  % 52بلغــــت عمــــوالت التــــأمين الصــــحي •
م2020املتكبدة في عام 

نســبته العمـوالت املتكبـدة لتــأمين الحمايـة واالدخـار بلغــت مـا•
م2020من إجمالي العموالت املتكبدة في عام % 3.3

الصحي

المركبات

الحماية واالدخار
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توزيع العاملين في شركات التأمين حسب الجنسية

2019

مجموع
2019

2020

مجموع
2020 الجنسية

عدد املوظفين في
املناصب الغير 

إدارية

عدد املوظفين في
املناصب اإلدارية

عدد املوظفين في
املناصب الغير 

إدارية

عدد املوظفين في
املناصب اإلدارية

1,9249552,8791,8148892,703غير سعودي

6,9131,4218,3346,6451,6678,312سعودي

8,8372,37611,2138,4592,55611,015اإلجمالي

%75%65%79%74%60%78نسبة التوطين

74%75%

نسبة التوطين

نسبة التوطين في شركات التأمين

78%

60%

79%

65%

ةنسبة التوطين في المناصب اإلداريإداريةنسبة التوطين في المناصب الغير

نسبة التوطين في املناصب االدارية وغير االدارية

2018 2019

 في عام 11,015بلغ إجمالي عدد املوظفين العاملين في شركات التأمين في اململكة العربية السعودية •
ً
م مقابل 2020موظفا

 في عام 11,213
ً
.م2019موظفا

.م2020من إجمالي القوة العاملة في عام % 75ارتفعت نسبة املواطنين السعوديين العاملين في شركات التأمين إلى •

، وارتفعت نسبة السعوديين في املناصب %79م إلى 2020ارتفعت نسبة السعوديين في املناصب غير اإلدارية في عام •

.% 65اإلدارية إلى 

 االلتزام بنسبة موظفين سعوديين تبلغ : ملحوظة•
ً
بنهاية العام األول من % 30ُيتطلب على شركات التأمين املرخصة حديثا

 للمادة )التشغيل على أن تزداد سنويا حسب خطة العمل 
ً
.(من الالئحة التنفيذية79وفقا
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توزيع العاملين في شركات املهن الحرة املتعلقة بالتأمين حسب الجنسية 

2020

2020مجموع
الجنسية

ير عدد املوظفين في املناصب غ
االدارية

داريةعدد املوظفين في املناصب اإل 

1,2073701,577غير السعودي

3,8107524,562سعودي

5,0171,1226,139اإلجمالي

%74%67%76نسبة التوطين

74%

20%

40%

60%

80%

نسبة التوطين

نسبة التوطين في شركات املهن الحرة

76%

67%

20%

40%

60%

80%

داريةنسبة التوطين في المناصب غير اإل ةنسبة التوطين في المناصب اإلداري

نسبة التوطين في املناصب االدارية وغير االدارية

ي اململكة العربية بلغ إجمالي عدد املوظفين العاملين في شركات املهن الحرة املتعلقة بالتأمين ف•

 في عام 6,139السعودية 
ً
.م2020موظفا

من إجمالي القوة % 74بلغت نسبة املواطنين السعوديين العاملين في شركات املهن الحرة •

.م2020العاملة في عام 

، وبلغت نسبة %76م بلغت 2020نسبة السعوديين في املناصب غير اإلدارية في عام •

.%67السعوديين في املناصب اإلدارية  
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هيكل سوق التأمين 

شـــركات تـــأمين علـــى 8م اســـتحوذت أكبـــر 2020فـــي عـــام •
وق مـــن إجمـــالي أقســـاط التـــأمين املكتتبـــة فـــي ســـ% 75.8
التأمين

تــي يبلــغ اسـتحوذت بقيــة الشــركات الــواردة فـي التقريــر ال•
مــــن إجمــــالي أقســــاط التــــأمين % 24.2نســــبة 22عــــددها 
املكتتبة

22الشركات املتبقية 

8الشركة 

7الشركة 

6الشركة 

5الشركة 

4الشركة 

3الشركة 

2الشركة  

1الشركة 

9,382

795

935

1,418

1,473

2,535

2,733

9,062

10,447

9,860

834

793

1,410

1,215

2,421

2,570

8,376

10,411

9,541

950

722

1,446

1,105

2,069

2,974

7,641

8,567

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

إجمالي االقساط املكتتبة حسب كل شركة

2018 2019 2020
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حقوق امللكية في شركات التأمين 

م إلى 2020ارتفعت حقوق ملكية شركات التأمين في عام •
.م2019مليار ريال في عام 16.27مليار ريال مقارنة مع 18.43

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

مليون ريال200اعمال إعادة التأمين عن نفسهشركة التأمين التي تزاول في الوقت 

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000

 -  500  1,000  1,500  2,000  2,500  3,000  3,500  4,000  4,500

بة
تت
ملك
ط ا
سا
الق
ي ا
صاف

حملة األسهمحقوق ملكية 

 بصافي أقساط التأمين
ً
حقوق امللكية في شركات التأمين مقارنة

عدد الشركات حقوق ملكية حملة األسهم

9مليون ريال500أكثر من 

16مليون ريال500إلى 200من 

1مليون ريال200إلى 150من 

3مليون ريال150إلى 100من 

1مليون ريال100إلى 50من 
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جداول البيانات -ملحق 



(2020–2016)إجمالي أقساط التأمين املكتتبة حسب نوع النشاط : 1جدول 

نوع النشاط
نسبة التغيير20162017201820192020

2020-2019الحصة من اإلجماليباملليون ريالالحصة من اإلجماليباملليون ريالالحصة من اإلجماليباملليون ريالالحصة من اإلجماليباملليون ريالالحصة من اإلجماليباملليون ريال

%2.8%14,678.337.9%14,280.737.7%14,028.440.1%16,327.444.7%17,173.746.6التأمين العام

%22.2%1,369.93.5%1,121.43.0%1,001.32.9%1,054.22.9%1,049.52.8الحوادث واملسؤوليات وغيره

%2.9-%8,35821.6%8,603.622.7%9,423.326.9%11,136.430.5%12,158.433.0املركبات

%14.3%2,109.25.4%1,844.64.9%1,697.94.8%1,708.54.7%1,825.85.0املمتلكات والحرائق

%5.6%6901.8%653.61.7%544.61.6%621.81.7%634.11.7البحري 

%12.7%178.60.5%158.50.4%1480.4%134.90.4%139.70.4الطيران

%30.0%910.82.3%700.41.8%511.51.5%7392.0%457.81.2الطاقة

%11.4-%1,061.82.7%1,198.43.2%701.72.0%932.42.6%908.42.5الهندس ي

%1.6%22,836.858.9%22,474.959.3%19,883.456.8%19,035.552.1%18,630.350.5التأمين الصحي

%11.3%1,263.63.3%1,134.93.0%1,102.73.1%1,140.33.1%1,051.42.90تأمين الحماية واالدخار

%2.3%38,778.7100%37,890.5100%35,014.5100%36,503.2100%36,855.3100اإلجمالي

44/51



(2020–2016)عمق وكثافة سوق التأمين: 3و 2جدول 

عمق سوق التأمين من إجمالي الناتج املحلي: 2جدول 

20162017201820192020نوع النشاط
نسبة التغيير

219-2020

%16.4%0.56%0.48%0.48%0.64%0.72التأمين العام

%15.1%0.87%0.76%0.68%0.74%0.78التأمين الصحي

%26.1%0.05%0.04%0.04%0.04%0.04تأمين الحماية  واالدخار

%15.9%1.48%1.27%1.19%1.42%1.54املجموع اإلجمالي

كثافة سوق التأمين: 3جدول 

20162017201820192020نوع النشاط
نسبة التغيير

219-2020

%(0.7) 414.42 417.34 419.84 501.58 540.26التأمين العام

%(1.8) 644.76 656.82 595.07 584.77 586.09التأمين الصحي

%7.6 35.68 33.17 33.00 35.03 33.08تأمين الحماية  واالدخار

%(1.1) 1,094.86 1,107.33 1,047.91 1,121.37 1,159.43املجموع اإلجمالي
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(2020–2016)صافي أقساط التأمين املكتتبة حسب نوع النشاط : 4جدول 

نسبة التغيير20162017201820192020

باملليون ريالنوع النشاط
الحصة من 
اإلجمالي

باملليون ريال
الحصة من 
اإلجمالي

باملليون ريال
الحصة من 
اإلجمالي

باملليون ريال
الحصة من 
اإلجمالي

باملليون ريال
الحصة من 
اإلجمالي

219-2020

%0.6-%9,202.228.80%9,260.629.20%9,929.233.00%11,580.937.60%11,931.838.70التأمين العام

%31.0%637.22.00%486.61.50%470.41.60%506.31.60%525.41.70الحوادث واملسؤوليات وغيره

%4.4-%7,763.524.30%8,117.125.60%8,860.429.50%10,388.233.70%10,720.434.80املركبات

%15.3%362.71.10%314.61.00%3141.00%322.41.00%272.70.90املمتلكات والحرائق

%115.6%8.70.00%40.00%5.30.00%5.70.02%9.10.03الطيران

%2.5-%176.60.60%181.20.60%155.40.50%172.40.60%192.30.60البحري 

%32.5%16.90.10%12.80.04%3.50.01%17.20.10%12.60.04الطاقة

%64.0%236.50.70%144.20.50%120.20.40%168.60.50%199.20.60الهندس ي

%1.4%21,924.768.50%21,62268.30%19,319.464.30%18,411.659.70%18,09558.70التأمين الصحي

%7.8%859.42.70%797.22.50%794.82.60%846.22.70%820.62.70تأمين الحماية  واالدخار

%1.0%31,986.3100%31,679.7100%30,043.4100%30,838.70100%30,847.50100اإلجمالي
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البيعإجمالي األقساط املكتتبة حسب قناة :5جدول 

اإلجماليوسيطوكيلمباشراملبيعات عن طريق قناة التوزيع

20192020201920202019202020192020العام

مليون ريالنوع النشاط
الحصة من 
اإلجمالي

مليون ريال
الحصة من 
اإلجمالي

مليون ريال
الحصة من 
اإلجمالي

مليون ريال
الحصة من 
اإلجمالي

مليون ريال
الحصة من 
اإلجمالي

مليون ريال
الحصة من 
اإلجمالي

مليون ريالمليون ريال

14,28714,678%6,66445.4%6,15043.0%1,1667.9%1,2548.8%6,84746.6%6,88348.2التأمين العام

1,1291,370%91266.6%60153.2%725.2%474.2%38628.2%48142.6الحوادث واملسؤوليات وغيره

8,6048,358%2,38328.5%2,57629.9%90310.8%1,03912.1%5,07260.7%4,98958.0املركبات

1,8452,109%1,43568.0%1,23166.7%1135.4%935.0%56126.6%52128.2املمتلكات والحرائق

653690%36753.2%34753.1%456.5%335.1%27840.3%27341.8البحري 

159179%14279.4%10465.4%10.6%10.6%3620.1%5434.0الطيران

701911%81489.4%55779.5%00.0%00.0%9710.6%14420.5الطاقة

1,1991,062%62458.8%73561.3%343.2%413.4%40438.0%42335.3الهندس ي

22,47522,837%6,74229.5%6,62829.5%1,1244.9%1,4046.2%14,97165.6%14,44364.3الصحي

1,1281,264%26921.3%18216.1%44735.4%53147.1%54743.3%41536.8الحماية واالدخار

37,89038,779%13,59535.1%12,96034.2%2,7327.0%3,1898.4%22,45257.9%21,74157.4اإلجمالي
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إجمالي أقساط التأمين حسب فئة العمالء : 6جدول 

2019

اإلجمالياملنشآت الكبيرةمنشآت متوسطةمنشآت صغيرةمنشآت متناهية الصغرأفرادفئة العمالء

مليون ريالالحصة من اإلجماليمليون ريالالحصة من اإلجماليمليون ريالالحصة من اإلجماليمليون ريالالحصة من اإلجماليمليون ريالالحصة من اإلجماليمليون ريالنوع النشاط

22,475%16,01171.2%3,25214.5%1,7547.8%1,0894.8%3681.6التأمين الصحي

8,604%3,75343.6%7108.3%2933.4%1131.3%3,73443.4املركبات

5,684%445278.3%67911.9%3175.6%1332.3%1041.8أنواع التأمين العام األخرى 

1,127%51345.5%272.4%30.3%10.1%58451.8الحماية واالدخار

37,890%24,72965.3%4,66812.3%2,3676.2%1,3363.5%4,79012.6اإلجمالي

2020

اإلجمالياملنشآت الكبيرةمنشآت متوسطةمنشآت صغيرةمنشآت متناهية الصغرأفرادفئة العمالء

مليون ريالالحصة من اإلجماليمليون ريالالحصة من اإلجماليمليون ريالالحصة من اإلجماليمليون ريالالحصة من اإلجماليمليون ريالالحصة من اإلجماليمليون ريالنوع النشاط

22,837%16,25871.2%3,11813.7%1,7267.6%1,1815.2%5542.4التأمين الصحي

8,358%2,86734.3%7539.0%3063.7%1041.2%4,32951.8املركبات

6,320%4,98678.9%78812.5%2654.2%841.3%1973.1أنواع التأمين العام األخرى 

1,264%61048.3%635.0%40.3%10.0%58646.4الحماية واالدخار

38,779%24,72063.7%4,72212.2%2,3015.9%1,3693.5%5,66714.6اإلجمالي
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(2020–2016)معدل االحتفاظ حسب نوع النشاط: 7جدول 

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

20162017201820192020نوع النشاط
نسبة التغيير

219-2020

%(3.3)%62.7%64.8%70.8%70.9%69.5التأمين العام

%7.2%46.5%43.4%47.0%48.0%50.1الحوادث واملسؤوليات وغيره

%(1.5)%92.9%94.3%94.0%93.3%88.2املركبات

%0.8%17.2%17.1%18.5%18.9%14.9املمتلكات والحرائق

%(7.7)%25.6%27.7%28.5%27.7%30.3البحري 

%91.3%4.9%2.5%3.6%4.2%6.5الطيران

%1.9%1.9%1.8%0.7%2.3%2.8الطاقة

%85.1%22.3%12.0%17.1%18.1%21.9الهندس ي

%(0.2)%96.0%96.2%97.2%96.7%97.1التأمين الصحي

%(1.3)%82.5%83.6%85.8%84.5%83.7اإلجمالي
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(2020–2016)العموالت املتكبدة حسب نوع النشاط : 8جدول 

رنسبة التغيي20162017201820192020
219-2020 الحصة من اإلجماليمليون ريالالحصة من اإلجماليمليون ريالالحصة من اإلجماليمليون ريالالحصة من اإلجماليمليون ريالالحصة من اإلجماليمليون ريالنوع النشاط

%8.0%1,016.644.8%941.153.4%767.654.7%108057.7%1084.260.3التأمين العام

%18.5%141.66.2%119.56.8%86.36.2%854.5%101.85.7الحوادث واملسؤوليات وغيره

%7.5%560.224.7%521.129.6%502.635.8%780.841.7%777.543.2املركبات

%(7.6)%156.66.9%169.49.6%103.67.4%117.46.3%109.26.1املمتلكات والحرائق

%10.3%642.8%58.13.3%35.92.6%43.22.3%39.32.2البحري 

%38.6%2.80.1%20.1%1.30.1%1.10.1%0.80.0الطيران

%71.7%9.50.4%5.50.3%1.20.1%1.10.1%1.60.1الطاقة

%25.0%81.93.6%65.53.7%36.62.6%51.52.7%53.93.0الهندس ي

%53.4%1,180.752.0%769.743.6%615.843.9%762.840.7%690.638.4التأمين الصحي

%40.2%73.93.3%52.73.0%19.41.4%30.51.6%24.31.4الحماية  واالدخار

%28.8%2,271.2100%1763.5100%1402.8100%1873.3100%1799100اإلجمالي
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(2020–2016)إجمالي املطالبات املدفوعة حسب نوع النشاط: 9جدول 

رنسبة التغيي20162017201820192020
219-2020 الحصة من اإلجماليمليون ريالالحصة من اإلجماليمليون ريالالحصة من اإلجماليمليون ريالالحصة من اإلجماليمليون ريالالحصة من اإلجماليمليون ريالنوع النشاط

%(18.7)%7,592.728.2%9,333.532.8%8,978.633.0%10,578.339.8%11,101.442.6التأمين العام

%26.9%336.51.3%265.20.9%263.31.0%310.81.2%240.70.9الحوادث واملسؤوليات وغيره

%(15.8)%5,478.620.4%650722.9%6,929.825.4%8314.131.3%9,059.434.8املركبات

%(56.6)%303.31.1%699.12.5%624.42.3%961.13.6%1,033.84.0املمتلكات والحرائق

%(39.4)%269.21.0%444.31.6%223.70.8%207.70.8%263.71.0البحري 

%(67.1)%27.90.1%84.80.3%123.80.5%18.10.1%92.60.4الطيران

%(13.2)%909.93.4%1048.53.7%356.81.3%18.60.1%53.20.2الطاقة

%(6.1)%267.31.0%284.61.0%456.81.7%7482.8%3581.4الهندس ي

%0.7%18,664.669.4%18,540.965.2%17,628.964.7%15,479.258.3%14,547.855.8التأمين الصحي

%12.7%652.22.4%578.82.0%629.32.3%498.51.9%4201.6الحماية  واالدخار

%(5.4)%26,909.5100%28,453.2100%27,236.8100%26,556100%26,069.2100اإلجمالي
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