
تقريــــر ســوق التأميـــــــن السعــــــودي

2021

يناإلدارة العامة للرقابة على التأم



م2021–التأمين تطورات قطاع الفهرس

5أبرز التطورات في قطاع التأمين السعودي •

6م2021أبرز التطورات التنظيمية في قطاع التأمين لعام •

 بشكل عام-أداء سوق التأمين
8إجمالي أقساط التأمين املكتتبة•
9عمق التأمين•
10كثافة التأمين•

11إجمالي أقساط التأمين املكتتبة موزعة حسب نوع النشاط•
13أقساط التأمين املكتتبة موزعة حسب نوع النشاطصافي •
15التأمين املكتتبة حسب فئة العمالءأقساط إجمالي•

16األقساط املكتتبة حسب املناطق الجغرافية  إجمالي •

17التوزيعحسب قناة املكتتبة األقساط إجمالي •

18للتأمين العام والصحيمعدل االحتفاظ حسب نوع النشاط •

19إجمالي املطالبات املدفوعة حسب نوع النشاط•

20صافي األقساط املكتسبة مقابل صافي املطالبات املتكبدة للتأمين العام والصحي•

21ربحية السوق •

22موجودات املؤمن لهم-امليزانية العمومية  •

23موجودات املساهمين-امليزانية العمومية •

24املطلوبات وحقوق امللكية للمؤمن لهم-امليزانية العمومية •

25املطلوبات وحقوق املساهمين-امليزانية العمومية •

 حسب نوع النشاط -أداء سوق التأمين

27التأمين الصحي•

28تأمين الحماية واالدخار•

29التأمين على املركبات•

2/50



30ضد الحريق/ تأمين على املمتلكات •

31التأمين الهندس ي •

32تأمين ضد الحوادث واملسئوليات وغيره•

33التأمين البحري •

34التأمين على الطاقة •

35التأمين على الطيران•

 األخرى مؤشرات القطاع

37املتكبدة حسب نوع النشاطإجمالي العموالت •

38الجنسيةتوزيع العاملين في شركات التأمين حسب •

39توزيع العاملين في شركات املهن الحرة حسب الجنسية•

40هيكل سوق التأمين•

41حقوق امللكية في شركات التأمين•

 ملحق جداول البيانات

43إجمالي أقساط التأمين املكتتبة حسب نوع النشاط: 1الجدول •

44عمق وكثافة سوق التأمين: 3و2الجدول •

45صافي أقساط التأمين املكتتبة حسب نوع النشاط : 4الجدول •

46التوزيعاملكتتبة حسب قناة األقساطإجمالي : 5الجدول •

47فئة العمالءالتأمين املكتتبة حسب أقساطإجمالي :6الجدول •

48معدل االحتفاظ حسب نوع النشاط : 7الجدول •

49املتكبدة حسب نوع النشاطإجمالي العموالت : 8الجدول •

50إجمالي املطالبات املدفوعة حسب نوع النشاط: 9الجدول •

الفهرس

3/50



4/51

م2021تطورات قطاع التأمين 



أبرز التطورات في قطاع التأمين السعودي 

 ُيقدر تقريُبا بـ •
ً
ا في إجمالي األقساط امل. مليار ريال42.0، حيث بلغ إجمالي األقساط املكتتبة *م2021خالل عام % 8.4شهد قطاع التأمين نموا

ً
كتتبةكما شهد تأمين الحماية واالدخار واملمتلكات ارتفاًعا ملحوظ

م 2021في عام % 7.5م إلى 2020في عام % 6.9ارتفعت نسبة املبيعات من خالل املواقع اإللكترونية لشركات التأمين ومنصات وساطة التأمين اإللكترونية من •

م2020خالل عام % 1.92مقارنة بـ %  1.91م ليصل إلى 2021انخفض بشكل طفيف عمق قطاع التأمين من الناتج املحلي غير النفطي خالل عام •

.م؛ وذلك نتيجة عودة مستوى املطالبات ملستويات ما قبل جائحة كورونا2020خالل عام % 76.7م مقابل معدل خسارة 2021خالل عام % 83.4ارتفع معدل الخسارة اإلجمالي للقطاع، حيث بلغ ما نسبته •

م فيما ساهم االرتفاع في دخل االستثمار في موازنة االرتفاع في خسائر عمليات التأمين2021مليون ريال في عام 47بما يقارب ( بعد الزكاة والضريبة)حقق القطاع صافي خسارة •

م2021خالل العام % 77م لتصل إلى 2020في عام % 75واصلت نسبة التوطين في شركات التأمين ارتفاعها من •

تحقيق أهداف رؤية اململكة وتأتي هذه الجهود استمراًرا لدور البنك املركزي في تشجيع شركات التأمين على االندماج واالستحواذ ل. للتكافلوسوليدرتيم نفاذ اندماج شركة تكافل الجزيرة 2021شهد العام •
 على حقوق املؤمن لهم، وتحسين جودة الخدمات املقدمة للعمالخالل من 2030

ً
 للوضع املالي لقطاع التأمين حفاظا

ً
سين الكفاءة، وتنويع وخفض التكاليف، وتحء، برنامج تطوير القطاع املالي، وتقوية

املنتجات املقدمة، والقدرة على الحصول على الكفاءات البشرية واإلبقاء عليها

 توقيع اتفاقية ملزمة لالندماج بين شركتي 2021كما شهد عام •
ً
 توقيع اتفاقية ملزمة بين شركتي "**. األهلي للتكافل"و " الدرع العربي للتأمين"م أيضا

ً
.  لالندماج" والء للتأمين"و " كافلساب للت"كما تم أيضا

املبدئية بين شركة الصقر واتحاد الخليج األهلية للتأمين لدراسة جدوى اندماج الشركتيناملناقشات إضافة إلى بدء 

شركة من شركات التأمين وإعادة التأمين29يستند هذا التقرير على البيانات املجمعة من )*( 

م2022من عام يناير نفذ االندماج في شهر )**( 
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م2021أبرز التطورات التنظيمية في قطاع التأمين لعام 
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.  دين واملستثمرينحفظ حقوق املؤمن لهم واملستفيفيتعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين وذلك لدعم استدامة واستقرار القطاع املالي حيث تعزز هذه التعديالت من دور البنك املركزي •

:  إصدار البنك املركزي عدد من القواعد والضوابط املنظمة ملواكبة التغيرات في القطاع بشكل خاص واالقتصاد بشكل عام، من أبرزها اآلتي•

ناسبةمحصولها على املنتجات التأمينية بتغطيات وأسعار املنشآت الصغيرة واملتوسطة لتسهيل إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي عبر الوسطاء، والتي تهدف إلى دعم ضوابط –

لطبيون لتغطية أخطاء املمارسة ي يجب أن يحصل عليها املمارسون االتالصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد األخطاء املهنية الطبية، والتي تضع الحد األدنى من التغطيات الواجب توافرها في وثيقة التأمين –
املهنيةالطبية 

، تأمين املسؤولية املهنية للحرفيين تغطية املركبات ذاتية القيادة: تياآلاستحداث عدد من املنتجات التأمينية من قبل القطاع وذلك استمراًرا لدور البنك املركزي في تطوير صناعة التأمين في اململكة، وأبرزها •
البريديةتأميني للمنشآت الرياضية الخاصة لتغطية مخاطر املمتلكات وإصابات الالعبين واملشتركين في هذه املنشآت، والتأمين على الطرود و  منتج تجاه الغير، 

عة ، حيث أكمل القطاع بنجاح املرحلة الثالثة من مشروع التحول لتطبيق املعيار وانتقل إلى املرحلة الراب(IFRS 17)تقدم ملحوظ في تطبيق خطة البنك املركزي للتحول للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم •
ومن املستهدف أن يوفر املعيار . م2022م ومن املقرر إكمال التشغيل التجريبي الثاني والثالث خالل عام 2021ومن املنجزات خالل هذه املرحلة إكمال شركات التأمين التشغيل التجريبي األول في عام . واألخيرة

.معلومــات أكثــر دقــة وشــفافية وجــودة ملســتخدمي القوائــم املاليــة لشــركات التأميــن

ي وقت سابق، كما تمت إضافة منتجات لتي سبق الترخيص لهما فة ااملوافقة على الترخيص املبدئي ملنصتي وساطة تأمين اإللكترونية وذلك لإلطالق التجريبي باإلضافة إلى منصتي وساطة التأمين اإللكتروني•
واملتوسطةتسهيل الوصول للمنتجات التأمينية وبخاصة للمنشآت الصغيرةمما سيساهم في التأمين الصحي ضمن قنوات بيع منصات الوساطة اإللكترونية 



عامبشكل-التأمينأداء سوق 



16,327.414,028.414,280.714,678.315,213.9

19,035.519,883.422,474.922,836.825,109.3

1,140.31,102.7
1,134.91,263.6

1,707.2

20172018201920202021

تأمين الحماية واالدخار

التأمين الصحي

التأمين العام

إجمالي أقساط التأمين املكتتبة

ال
ي  ر
ن و

ملي

إجمالي أقساط التأمين املكتتبة 

20172018201920202021
التغيرنسبة 
2020-2021 مليون ريالنوع النشاط

النسبة من 
اإلجمالي

مليون ريال
النسبة من 
اإلجمالي

مليون ريال
النسبة من 
اإلجمالي

مليون ريال
النسبة من 
اإلجمالي

مليون ريال
النسبة من 
اإلجمالي

%10.0%25,109.359.7%22,836.858.9%22,474.959.3%19,883.456.8%19,035.552.1التأمين الصحي

%3.6%15,213.936.2%14,678.337.9%14,280.737.7%14,028.440.1%16,327.444.7التأمين العام

تأمين الحماية 
واالدخار

1,140.33.1%1,102.73.1%1,134.93.0%1,263.63.3%1,707.24.1%35.1%

%8.4%42,030.5100%38,778.7100%37,890.5100%35,014.5100%36,503.2100املجموع اإلجمالي

35,014 36,50337,89038,778
في عام % 8.4إجمالي أقساط التأمين املكتتبة بنسبة ارتفع •

مليار ريال 38.78مليار ريال مقابل 42.03ليصل إلى م 2021
م2020في عام 

نشطة حافظ التأمين الصحي على مكانته باعتباره أكبر أ•
 في عام 

ً
كما %. 10حيث نما بنسبة ، م2021التأمين حجما
املكتتبةاألقساط إجمالي من % 59.7بلغت حصته 

من التأمين العام من إجمالي التأمين انخفضت حصة •
م2021في عام % 36.2م إلى 2020في عام % 37.9

شهدت حصة تأمين الحماية واالدخار ارتفاع ملحوظ من •
م2021في عام % 4.1م لتبلغ 2020في عام % 3.3
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0.89%0.73%0.70%0.73%0.69%

1.04%
1.03%1.10%1.13%1.14%

0.06%
0.06%0.06%0.06%0.08%

20172018201920202021

(2)الغير نفطي املحلي عمق قطاع التأمين في الناتج 

التأمين العام التأمين الصحي تأمين الحماية 

0.64%0.48%0.48%0.56%0.49%

0.74%
0.68%0.76%

0.87%
0.80%

0.04%
0.04%0.04%

0.05%
0.05%

20172018201920202021

(1)عمق قطاع التأمين في الناتج املحلي اإلجمالي

التأمين العام التأمين الصحي تأمين الحماية 

عمق قطاع التأمين

م على التوالي، 2021م و 2020م و 2019م و 2018م و 2017مليار ريال خالل  3,126و2,625و 2,974و 2,934و 2,571بلغ إجمالي الناتج املحلي السعودي  ( 1)
الهيئة العامة لإلحصاء

م على 2021م و 2020م و 2019م و 2018م و 2017مليار ريال خالل 2,206و 2,018و 2,047و 1,929و 1,835بلغ الناتج املحلي غير النفطي السعودي ( 2)
التوالي، الهيئة العامة لإلحصاء

1.27% 1.20%
1.42 %1.48%

1.34%

1.87% 1.82% 1.99%1.92%1.91%

ين يعـــــــراف عمـــــــق التـــــــأمين بأنـــــــه نســـــــبة إجمـــــــالي أقســـــــاط التـــــــأم•
مـــــــق املكتتبـــــــة إلـــــــى إجمـــــــالي النـــــــاتج املحلـــــــي، حيـــــــث انخفـــــــض ع

فـــي عـــام % 1.48مقابـــل % 1.34م ليبلـــغ 2021التـــأمين فـــي عـــام 
 الرتفاع الناتج املحلي 2020

ً
اإلجماليم، نظرا

خـالل -% 2.7بلغ معدل النمو السنوي املركب لعمـق التـأمين •
املاضيةالخمس أعوام 

أقســـاط يعـــراف عمـــق التـــأمين غيـــر النفطـــي بأنـــه نســـبة إجمـــالي•
حيث بلغ عمق التأمين املكتتبة إلى الناتج املحلي غير النفطي،

م 2021فـي عـام % 1.91التأمين من الناتج املحلي غيـر النفطـي 
م2020للعام % 1.92مقابل 
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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

AX
IS

 T
IT

LE

AXIS TITLE

كثافة قطاع التأمين 

التأمين العام التأمين الصحي تأمين الحماية 

(1)كثافة التأمين

التوالي، الهيئة العامة لإلحصاءعلى م 2021و م 2020م و 2019م و 2018و م 2017نسمة فيمليون 35.01و 35.4و 34.2و 33.4و 32.5نحوبلغ تعداد السكان في السعودية( 1)

ف • لتــــأمين كثافــــة التــــأمين بأ هــــا معــــدل إنفــــاق الفــــرد علــــى اتعــــرا
(سكانإجمالي أقساط التأمين املكتتبة مقسومة على عدد ال)

م 2020ريــال للفــرد فــي عــام 1,095كثافــة التــأمين مــن ارتفعــت •
%9.6قدره بارتفاع م، 2021ريال للفرد في عام 1,200إلى 

رد علـــى ملتوســـط إنفـــاق الفـــبلـــغ معـــدل النمـــو الســـنوي املركـــب •
خالل الخمس أعوام املاضية% 0.69خدمات التأمين 
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501.58 
419.84 417.34 414.42 434.52 

584.77 

595.07 
656.82 644.76 

717.14 

35.03 

33.00 
33.17 35.68 

48.76 

20172018201920202021

كثافة قطاع التأمين

1,1211,048
1,1071,095

1,200 0.69%



(2من 1)إجمالي أقساط التأمين املكتتبة موزعة حسب نوع النشاط 

مــــــن % 79.1يمثــــــل التــــــأمين علــــــى املركبــــــات والتــــــأمين الصــــــحي •
م2021إجمالي أقساط التأمين املكتتبة في عام 

لـــــــى عواالختيـــــــاري حـــــــافظ التـــــــأمين الصـــــــحي بشـــــــقيه اإللزامـــــــي •
مــن % 59.7مكانتــه كــأكبر نشــاط تــأميني، حيــث بلغــت حصــته 

م والــذي ارتفــع 2021إجمــالي أقســاط التــأمين املكتتبــة فــي عــام 
%10خاللها بنسبة 

مـن % 19.4ة احتل التأمين علـى املركبـات املرتبـة الثانيـة بنسـب•
حيــــــــث . م2021إجمــــــــالي أقســــــــاط التــــــــأمين املكتتبــــــــة فــــــــي عــــــــام 

فـي عـام % 2.3انخفضت أقساط التأمين على املركبات بنسبة 
م2021

يرنسبة التغي20172018201920202021

مليون ريالنوع النشاط
النسبة من 
اإلجمالي

مليون ريال
النسبة من 
اإلجمالي

مليون ريال
النسبة من 
اإلجمالي

مليون ريال
النسبة من 
اإلجمالي

مليون ريال
النسبة من 
اإلجمالي

2020-2021

%5.9%189.10.4%178.60.5%158.50.4%148.00.4%134.90.4الطيران

%42.2%1,295.33.1%910.82.3%700.41.8%511.51.5%739.02.0الطاقة

%0.9%696.31.7%690.01.8%653.61.7%544.61.6%621.81.7البحري 

%35.1%1,707.24.1%1,263.63.3%1,134.93.0%1,102.73.1%1,140.33.1الحماية واالدخار

الحوادث واملسئوليات 
وغيرها

1,054.22.9%1,001.32.9%1,121.43.0%1,369.93.5%1,586.43.8%15.8%

(5.6%)%1,002.02.4%1,061.82.7%1,198.43.2%701.72.0%932.42.6الهندس ي

%8.2%2,282.15.4%2,109.25.4%1,844.64.9%1,697.94.8%1,708.54.7املمتلكات والحرائق

(2.3%)%8,162.619.4%8,358.021.6%8,603.622.7%9,423.326.9%11,136.430.5املركبات

%10.0%25,109.359.7%22,836.858.9%22,474.959.3%19,883.456.8%19,035.552.1الصحي

%8.4%42,030.5100%38,778.7100%37,890.5100%35,014.5100% 36,503.2100املجموع اإلجمالي
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19,035.519,883.4
22,474.922,836.8

25,109.3

11,136.49,423.3

8,603.68,358.0

8,162.6
1,140.3

1,102.7
1,134.91,263.6

1,707.2 5,191.0
4,605.0

5,677.06,320.3

7,051.3

20172018201920202021

أنواع الـتأمين األخرى 

الحماية واالدخار

املركبات

الصحي

6.38%

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

ال
ي  ر
ن و

ملي
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(2من 1)صافي أقساط التأمين املكتتبة موزعة حسب نوع النشاط 

قســــــاط يعــــــراف صــــــافي أقســــــاط التــــــأمين املكتتبــــــة علــــــى أنــــــه األ•
ملسندة املحتفظ بها لدى شركة التأمين بعد حسم األقساط ا

إلــــــــى شــــــــركات إعــــــــادة التــــــــأمين املحليــــــــة والدوليــــــــة مــــــــن إجمــــــــالي
أقساط التأمين املكتتبة

تتبــــــــة لصـــــــافي أقســــــــاط التـــــــأمين املكاإلجمــــــــالي ارتفـــــــع املجمـــــــوع •
بـــــــمقارنـةم 2021ريـال فـي عـام مليـار 34.6ليبلـغ % 8.2بنسـبة 
م 2020مليار ريال في عام 31.99

يـــــف فـــــي ارتفـــــاع طف( باســـــتاناء املركبـــــات)شـــــهد التـــــأمين العـــــام •
بــــة مــــن مــــن املجمــــوع اإلجمــــالي لصــــافي األقســــاط املكتتحصــــته 

م2021في عام % 4.7لى إم  2020في عام % 4.5

اإلجمـــــــالي مـــــــن املجمـــــــوع % 70بلغـــــــت حصـــــــة التـــــــأمين الصـــــــحي •
، كمـــا بلغـــت م2021لصـــافي أقســـاط التـــأمين املكتتبـــة فـــي عـــام 

%22.2حصة تأمين املركبات 

رنسبة التغيي20172018201920202021

مليون ريالنوع النشاط
النسبة من 
اإلجمالي

مليون ريال
النسبة من 
اإلجمالي

مليون ريال
النسبة من 
اإلجمالي

مليون ريال
النسبة من 
اإلجمالي

مليون ريال
النسبة من 
اإلجمالي

2020-2021

(9.3%)%7.90.02%8.70.03%4.00.01%5.30.02%5.70.02الطيران

%34.3%22.70.07%16.90.05%12.80.04%3.50.01%17.20.06الطاقة

10.1%%194.40.56%176.60.55%181.20.57%155.40.52%172.40.56البحري 

(20.1%)%189.10.55%236.50.74%144.20.46%120.20.40%168.60.55الهندس ي

%25.5%1,078.53.12%859.42.69%797.22.52%794.82.65%846.22.74الحماية واالدخار

%16.5%422.51.22%362.71.13%314.60.99%314.01.05%322.41.05املمتلكات والحرائق

الحوادث واملسئوليات 
وغيرها

506.31.64%470.41.57%486.61.54%637.21.99%773.82.24%21.4%

(0.9%)%7,691.122.23%7,763.524.27%8,117.125.62%8,860.429.49%10,388.233.69املركبات

%10.5%24,221.770.00%21,924.768.54%21,622.068.25%19,319.464.30%18,411.659.70الصحي

%8.2%34,601.6100%31,986.3100%31,679.7100%30,043.4100%30,838.7100املجموع اإلجمالي
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18,411.619,319.4
21,622.021,924.7

24,221.7

10,388.28,860.4
8,117.17,763.5

7,691.1
846.2794.8

797.2859.4

1,078.5

1,192.71,068.8
1,143.51,438.6

1,610.3

20172018201920202021

أنواع الـتأمين األخرى 

الحماية واالدخار

املركبات

الصحي

2.3%

30,839

30,847

30,043

1.11%

31,68031,986
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18,411.619,319.4
21,622.021,924.7

24,221.7

10,388.28,860.4

8,117.17,763.5

7,691.1
846.2

794.8

797.2859.4

1,078.5

1,192.7
1,068.8

1,143.51,438.6

1,610.3

20172018201920202021

30,839
30,043

31,68031,986

34,601

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

مليار ريال، حيث 5.4بلغ إجمالي األقساط املكتتبة من قبل األفراد •
م، ويشـــــكل 2021مـــــن إجمـــــالي أقســـــاط التـــــأمين لعـــــام %12.9شـــــكل 

املركباتمن إجمالي تأمين % 53.2تأمين املركبات لألفراد 

رة يشـــــــــــكل تـــــــــــأمين املنشـــــــــــآت متناهيـــــــــــة الصـــــــــــغر واملنشـــــــــــآت الصـــــــــــغي•
مـــــــن إجمـــــــالي % 11.2و % 6.3و % 4.0واملنشـــــــآت املتوســـــــطة نســـــــبة 
التواليأقساط التأمين املكتتبة على 

% 74.2بلغ إجمالي األقساط املكتتبة في التأمين الصحي  •

مـن % 65.6ى تشكل األقساط املكتتبة من قبـل املنشـآت الكبيـرة علـ•
فيمـــــا بلـــــغ حجـــــم أقســـــاط التـــــأمين . إجمـــــالي حجـــــم أقســـــاط القطـــــاع

مـن % 74.2مليـار ريـال ممـا يشـكل 18.64الصحي للمنشـآت الكبيـرة 
إجمالي أقساط التأمين الصحي
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الجغرافيةإجمالي األقساط املكتتبة حسب املناطق 

ن حافظـــــت املنطقـــــة الوســـــطى علـــــى مركزهـــــا كـــــأعلى منطقـــــة مـــــ•
(  قيةالحصـــــة الســـــو )حيـــــث إجمـــــالي أقســـــاط التـــــأمين املكتتبـــــة 

مــــــن إجمــــــالي أقســــــاط التــــــأمين % 51حيــــــث تشــــــكل مــــــا نســــــبته 
م2120املكتتبة لعام 

 بنســبة •
ً
مــن إجمــالي أقســاط % 28حلــت املنطقــة الغربيــة ثانيــا

م علــــــــى الــــــــرغم مــــــــن انخفــــــــا  2021التــــــــأمين املكتتبــــــــة لعــــــــام 
السوقيةحصتها 

أمين ارتفعــت حصــة املنطقــة الشــرقية مــن إجمــالي أقســاط التــ•
فـــــي عـــــام % 19م لتصـــــل إلـــــى 2020فـــــي عـــــام % 16املكتتبـــــة مـــــن 

م2021
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قناة التوزيعحسب إجمالي األقساط املكتتبة 

أكبر قناة حافظ البيع عن طريق شركات التأمين على مرتبته ك•
مـــــن % 56بيــــع، حيـــــث بلغــــت مبيعـــــات شـــــركات التــــأمين نســـــبة 

فـي عـام % 58م مقابـل 2021إجمالي األقساط املكتتبة في عام 
م2020

بلــــــغ ارتفعــــــت حصــــــة املبيعــــــات عــــــن طريــــــق وســــــطاء التــــــأمين لت•
إضـــــافة . م2020فـــــي عـــــام % 35م مقابـــــل 2021فـــــي عـــــام % 38

وســـاطة لـــذلك ارتفعـــت حصـــة املبيعـــات اإللكترونيـــة ملنصـــات
م2021خالل العام % 6لتبلغ التأمين 

فـي % 7انخفضت حصة املبيعات من خالل وكالء التأمين مـن •
م2021في عام % 5م إلى 2020عام 
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96%

94%

49%

28%

19%

19%

4%

2%

96%
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الصحي

املركبات

رهالحوادث واملسؤليات وغي

البحري 

الهندس ي 

املمتلكات والحرائق

الطيران

الطاقة

2019

2020

2021

معدل االحتفاظ حسب نوع النشاط للتأمين العام والصحي
 
ً
ين التأماملتوسط املرجح متضمنا

والصحيالعام 
لى املتوسط املرجح باستاناء التأمين ع

املركبات والتأمين الصحي

82%
د التـأمين، حيـث يقيس معدل االحتفاظ أقساط التأمين التي تحتفظ بها شركة التأمين بعد اسـتبعاد حصـة معيـ•

 لألخطــار التــي تتحمــل شــركة التــأمين تغطيتهــا، ويمكــن احتســاب
ً
معــدل االحتفــاظ يعتبــر معــدل االحتفــاظ مقياســا

من خالل قسمة صافي أقساط التأمين املكتتبة على إجمالي أقساط التأمين املكتتبة

م2021عام في % 82إلى م 2020في عام % 83انخفض معدل االحتفاظ اإلجمالي للتأمين العام والصحي من •

فــي % 96بينمــا حــافظ التــأمين الصــحي علــى معــدل االحتفــاظ % 94ارتفــع معــدل االحتفــاظ لتــأمين املركبــات ليبلــغ •
م 2021عام 

في عام % 23م مقارنة ب 2021في عام % 30.7األخرى بلغ املتوسط املرجح ملعدل االحتفاظ ألنواع التأمين العام •
م2020

: ملحوظة

 )مـن مجمـوع االشـتراكات % 30جميـع شـركات التـأمين املرخصـة ملزمــة بالحـد األدنـى ملعـدل االحتفـاظ البــالغ •
ً
وفقــا

( من الالئحة التنفيذية40للمادة 

ر الــــذي ال تظهــــر معــــدالت االحتفــــاظ بالنســــبة لتــــأمين الحمايــــة واالدخــــار حيــــث يجــــب االحتفــــاظ بعنصــــر االدخــــا•
أمين مــــع يتضـــمنه العقـــد فــــي الشـــركات الســـعودية، ولــــذلك ال يمكـــن مقارنـــة معــــدل االحتفـــاظ لهـــذا النــــوع مـــن التـــ

األنواع األخرى 
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15,479.2
17,628.918,540.918,664.6

20,217.5

8,314.1
6,929.86,507.05,478.6

6,842.6 498.5
629.3578.8

652.2

1,029.9

2,264.2
2,048.8

2,826.5
2,114.2

1,747.8

20172018201920202021

ى أنواع الـتأمين األخر 

الحماية واالدخار

املركبات

الصحي

26,556

إجمالي املطالبات املدفوعة حسب نوع النشاط

2.7%

%نسبة التغيير
أنواع الـتأمين األخرى الحماية واالدخاراملركباتالصحي

8%25%58%(%17)
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مليــــار ريــــال فــــي 26.91ارتفــــع إجمــــالي املطالبــــات املدفوعــــة مــــن •
م بنســــــبة 2021مليــــــار ريــــــال فــــــي عــــــام 29.84م إلــــــى 2020عــــــام 
10.9%

تـأمين م ارتفع إجمالي املطالبات املدفوعة على ال2021في عام •
مقارنـــــة % 25، و تـــــأمين املركبـــــات بنســـــبة %8الصـــــحي بنســـــبة 

م2020بالعام 

ت امللحـــــق بيانـــــات إجمـــــالي املطالبـــــافـــــي 9رقـــــم يوضـــــح الجـــــدول •
م إلـــــــى عـــــــام 2017املدفوعـــــــة حســـــــب نـــــــوع النشـــــــاط مـــــــن عـــــــام 

م2021



صافي األقساط املكتسبة مقابل صافي املطالبات املتكبدة للتأمين العام والصحي
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صافي االقساط املكتسبة مقابل صافي املطالبات املتكبدة

صافي األقساط املكتسبة

صافي املطالبات املتكبدة

%معدل الخسائر

ملكتتبـــــة صــــافي األقســـــاط املكتســـــبة تســــاوي صـــــافي األقســـــاط ا•
 منها التغير في احتياطي األقساط غير املك

ً
تسبةمطروحا

31.77حي بلــغ صـــافي األقســـاط املكتســبة للتـــأمين العـــام والصـــ•
مليـــار ريـــال فـــي عـــام 30.84م مقابـــل 2021مليـــار ريـــال فـــي عـــام 

%3م بارتفاع بلغ 2020

ات املدفوعة صافي املطالبات املتكبدة عبارة عن صافي املطالب•
 إليهــــا التغيــــر فـــــي املطالبــــات تحــــت التســــوية و 

ً
احتيـــــاطي مضــــافا

يبلغ عنهااملطالبات التي وقعت ولم 

لصـحي بنسـبة ارتفع صافي املطالبات املتكبدة للتأمين العـام وا•
مليار ريال26.51م ليبلغ 2021في عام % 12.2

م، ارتفــــــع معــــــدل الخســــــائر النــــــاتج مــــــن قســــــمة 2021فـــــي عــــــام •
كتســــــبة، صــــــافي املطالبــــــات املتكبــــــدة علــــــى صــــــافي األقســــــاط امل

م2020في عام % 76.7مقابل % 83.4حيث بلغ 



ربحية سوق التأمين
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(0.07%)

(0.25%)

العائد على حقوق امللكيةالعائد على املوجودات

امللكيةالعائد على حقوق / العائد على املوجودات

(حقوق امللكية/ على إجمالي األصول صافي الدخل ) % 

2021

550.6 
835.4 

1,385.9 

(1,205.7)

1,158.7 

(47.0)

صافي الدخلصافي دخل االستثماردخل عمليات التأمين

لاير
ن 

يو
مل

ربحية سوق التأمين

2020 2021

 منه جميع املصروفات املتإجمالي دخل عمليات التأمين يتضمن •
ً
علقة إيرادات عمليات التأمين مخصوما

التأمينبعمليات 

 منه إجمالي املصروفات بعد خصم الزكاة •
ً
ةوالضريبصافي الدخل يساوي إجمالي االيرادات مخصوما

مليون ريال في 551مليار ريال، مقابل دخل قدره 1.21م، حققت عمليات التأمين خسارة قدرها 2021في عام •
م2020عام 

م  وبنسبة 2020مليون ريال في عام 835.4مليار ريال مقابل1.16م، ارتفع دخل االستثمار ليبلغ  2021في  عام •
38.7%نمو بلغت 

مليار ريال في عام 1.39م مقابل دخل قدره 2021مليون ريال في عام 47حققت شركات التأمين خسارة بلغت •
م2020

لغت على إجمالي املوجودات، حيث ب( الخسارة)تم حساب العائد على املوجودات من خالل قسمة صافي الدخل •
م2021عام في -0.07%املوجودات نسبة العائد على 

على إجمالي حقوق امللكية، حيث (الخسارة)تم حساب العائد على حقوق امللكية من خالل قسمة صافي الدخل •
م2021عام في - 0.25%لشركات التأمينبلغت نسبة العائد على حقوق امللكية 



موجودات املؤمن لهم-امليزانية العمومية 

الدخاراالستثمارات األخرى بصورة رئيسية من االستثمارات في الصناديق املتعلقة بمنتجات اتتكون )*(

(باأللف ريال سعودي ) موجودات املؤمن لهم 

التأمينإجمالي تأمين الحماية واالدخارالتأمين العام والصحي

202020212020202120202021

 4,778,736 4,880,451 276,913 210,869 4,501,823 4,669,582النقد او ما يعادله

 11,279,563 10,833,320 390,153 322,373 10,889,410 10,510,947الذمم املدينة، صافي 

 9,373,155 9,221,975 659,370 521,191 8,713,785 8,700,784حصة إعادة التأمين

 1,090,537 850,213 4,409 4,878 1,086,128 845,335تكاليف مؤجلة لحيازة وثيقة التأمين

 
ً
 1,668,896 1,505,731 12,290 8,624 1,656,606 1,497,107مصروفات مدفوعة مسبقا

 18,096,204 17,459,629 3,655,518 3,261,042 14,440,686 14,198,588االستثمارات

 9,437,255 9,206,195 36,904 68,141 9,400,351 9,138,054الودائع واملؤسسات املالية

------القرو 

 3,561,415 3,603,100 9,892 9,888 3,551,523 3,593,212الديون واألوراق املالية والدخل الثابت

 436,826 317,788-- 436,826 317,788األسهم العادية واملمتازة

 60,850 62,138-- 60,850 62,138العقارات

------رعيةاالستثمارات في الشركات التابعة والف

 4,599,858 4,270,408 3,608,722 3,183,013 991,136 1,087,395*أخرى 

 489,985 450,622 6,059 6,143 483,926 444,479املوجودات امللموسة

 128,941 79,527-- 128,941 79,527املوجودات الغير ملموسة

 1,015,328 1,046,023 22,682 27,696 992,646 1,018,327املوجودات األخرى للمؤمن لهم

 47,921,345 46,327,491 5,027,394 4,362,816 42,893,951 41,964,676(1)إجمالي موجودات املؤمن لهم 
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مليــار ريــال فــي عــام 47.92بلغــت قيمــة موجــودات املــؤمن لهــم •
م2020مليار ريال في عام 46.33م مقابل 2021

موجـــــوداتإجمـــــالي االســـــتثمارات الحصـــــة األكبـــــر مـــــن شـــــكلت •
م مقابـــــل 2021مليـــــار ريـــــال فـــــي عـــــام 18.1املـــــؤمن لهـــــم بقيمـــــة 

م2020مليار ريال في عام 17.46

ريـال فـي حسـابات مليـار 4.78احتفظت شركات التأمين بمبلـغ •
م 2021املــؤمن لهــم فــي صــورة نقــد أو مــا يعادلــه مــع  هايــة عــام 

م2020ريال في عام مليار 4.88مقابل 



(باأللف ريال سعودي ) موجودات املساهمين موجودات املساهمين-امليزانية العمومية 
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مليــار ريــال فــي 21.76املســاهمين إلــى  ارتفــع إجمــالي موجــودات •
م2020مليار ريال في عام 21.32م مقابل 2021عام 

تمثــــــل االســــــتثمارات أعلــــــى حصــــــة مــــــن موجــــــودات املســــــاهمين•
م مقابـــل 2021مليـــار ريـــال فـــي عـــام 17.21حيـــث بلغـــت قيمتهـــا 

م2020مليار ريال في عام 15.51

أمين بلغـــــت قيمـــــة مـــــا يحـــــتفظ بـــــه املســـــاهمون فـــــي شـــــركات التـــــ•
م مليـــــار ريـــــال فـــــي صـــــورة نقـــــد أو مـــــا يعادلـــــه فـــــي  هايـــــة عـــــا2.24
م2020مليار ريال في عام 2.87مقابلم 2021

69.68إلــــى  ارتفــــع إجمــــالي موجــــودات شــــركات التــــأمين ليصــــل •
مليـــار ريـــال فـــي عـــام 67.64م مقابـــل 2021مليـــار ريـــال فـــي عـــام 

م2020

20202021

 2,235,347 2,868,429النقد او ما يعادله

 215,469 295الذمم املدينة، صافي 

 17,208,392 15,510,237االستثمارات

 7,907,406 7,516,955الودائع واملؤسسات املالية

--القرو 

 5,026,692 4,037,497الديون واألوراق املالية والدخل الثابت

 1,958,176 1,583,286األسهم العادية واملمتازة

 314 5,435العقارات

 243,355 215,195االستثمارات في الشركات التابعة والفرعية

 2,072,448 2,151,869)*(أخرى 

 151,299 135,251الفائدة والدخل املتراكم

 341,692 375,555املوجودات امللموسة

 1,329,044 1,121,397املوجودات غير امللموسة

 120,293 991,871التوزيعات املستحقة من حساب املؤمن لهم

 160,262 311,995املوجودات األخرى للمساهمين

 21,761,797 21,315,029(2)إجمالي موجودات املساهمين 

67,642,52169,683,142(2( + )1)إجمالي املوجودات 



(باأللف ريال سعودي ) املطلوبات وحقوق امللكية للمؤمن لهم لهم ملكية املؤمن املطلوبات وحقوق -امليزانية العمومية 

البند 
اجمالي التأمينتأمين الحماية واالدخارالتأمين العام والصحي

202020212020202120202021
 47,128,961 45,571,692 4,927,750 4,275,897 42,201,211 41,295,794املطلوبات للمؤمن لهم

 1,168,410 1,024,524 20,187 22,538 1,148,223 1,001,986مدفوعات دائنة للمؤمن لهم

 2,330,569 1,845,367 196,497 88,993 2,134,071 1,756,375ارصدة مدفوعات دائنة إلعادة التأمين

 34,895,948 32,407,202 870,576 628,676 34,025,372 31,778,526احتياطيات فنية

 18,531,841 16,643,981 157,884 125,561 18,373,958 16,518,420أقساط غير مكتسبة

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

15,260,106 15,651,414 503,115 712,692 15,763,221 16,364,107 

 3,732,910 3,372,983 3,732,910 3,372,983احتياطيات حسابية 

 695,153 871,818 10,009 10,556 685,144 861,263احتياطيات أخرى 

 257,760 285,561 2,409 2,207 255,352 283,354إعادة تأمين غير مكتسبةعموالت 

 2,958,734 3,531,154 58,661 118,674 2,900,073 3,412,480مصروفات متراكمة ودخل مؤجل 

--حصص األرباح املعلن عنها املستحقة للسداد

 120,293 991,871(20,546) 13,977 140,839 977,894التوزيعات املستحقة لحساب املساهمين

 969,184 1,241,211 57,047 17,293 912,137 1,223,918املطلوبات األخرى املؤمن لهم

 792,381 755,798 99,645 86,918 692,736 668,880فائض متراكم 

 47,921,342 46,327,489 5,027,395 4,362,815 42,893,947 41,964,674(3)للمؤمن لهم املطلوبات وحقوق امللكيةإجمالي 

مليار ريال 34.90بلغ إجمالي ما تحتفظ به شركات التأمين •
فــــــــي صــــــــورة احتياطيــــــــات فنيــــــــة تتكــــــــون مــــــــن أقســــــــاط غيــــــــر 

وقعت مكتسبة ومطالبات قائمة تحت التسوية ومطالبات
عــــــام ولــــــم يبلــــــغ عنهــــــا واحتياطيــــــات مصــــــاريف التســــــوية فــــــي

م 2020مليار ريال في عام 32.41م مقابل 2021

مليار ريال في عـام 3.73بلغ إجمالي االحتياطيات الحسابية •
م2020مليار ريال في عام 3.37م مقابل 2021

47.92طلوبـــات وحقـــوق امللكيـــة للمـــؤمن لهـــم مبلـــغ إجمـــالي •
مليـار ريـال فـي عـام 46.33م مقابـل 2021مليار ريال في عام 

م2020
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(سعوديباأللف ريال ) املطلوبات وحقوق املساهمين املطلوبات وحقوق املساهمين-امليزانية العمومية 

20202021البند

 2,892,694 2,876,783مطلوبات املساهمين

 209,590 303,481مدفوعات للمساهمين

 1,207,004 1,182,076الزكاة

 180,559 189,100املصروفات املتراكمة والدخل املؤجل

1,295,544 1,202,127املطلوبات األخرى للمساهمين

 18,869,103 18,438,246إجمالي حقوق املساهمين

 13,159,539 12,488,539رأس مال األسهم

 2,921,670 2,726,161االحتياطيات القانونية

 1,906,002 2,599,571املبقاةاألرباح 

 881,892 623,975حقوق املساهمين األخرى 

 21,761,797 21,315,029(4)إجمالي املطلوبات وحقوق املساهمين 

69,683,142 67,642,519(4( + )3)إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية 

2.89إلى م 2021إجمالي مطلوبات املساهمين في عام ارتفع •
م، كما 2020مليار ريال في عام 2.88بـــــــ مليار ريال مقارنة 

م 2021ريال في عام مليار 18.87ارتفعت حقوق امللكية إلى 
م2020مليار ريال في عام 18.44مقابل 

التأمين ليصل إلى موال شركات أإجمالي رؤوس ارتفع •
مليار ريال في 12.49مقابل م 2021ريال في عام مليار 13.16
م2020عام 

ن إلى ارتفع إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية للمساهمي•
مليار ريال في 21.32م مقابل 2021مليار ريال في عام 21.76
م2020عام 
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حسب نوع النشاط-أداء سوق التأمين 



أداء التأمين الصحي 

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

مـن إجمـالي % 59.7نسـبة واإلختياري بلغت حصة التأمين الصحي بنوعيه اإللزامي •
ين ، وبلــغ إجمــالي األقســاط املكتتبــة للتــأمم2021أقســاط التــأمين املكتتبــة فــي عــام 

ريالمليار 25.11الصحي 

ت مــن صــافي أقســاط التــأمين املكتتبــة واحتفظــ% 70بلغــت حصــة التــأمين الصــحي •
مليـــــار ريـــــال مـــــن إجمـــــالي أقســـــاط التـــــأمين الصـــــحي 24.22شـــــركات التـــــأمين بمبلـــــغ 

وهــــو أعلــــى معــــدل احتفــــاظ بــــين أنشــــطة ، %96.5املكتتبــــة، بمعــــدل احتفــــاظ بلــــغ 
املختلفةالتأمين 

م، 2021مليـــار ريـــال فـــي عـــام 22.76بلـــغ صـــافي أقســـاط التـــأمين الصـــحي املكتســـبة •
املكتسبةمن إجمالي األقساط % 69.3حيث تمثل 

مليــــار  ممـــا أدى إلـــى  معــــدل 19.73بلـــغ صـــافي املطالبـــات املتكبــــدة للتـــأمين الصـــحي •
الحصة من اإلجماليم2021في عام % 86.7خسائر يبلغ 

بدةصافي املطالبات املتكبةصافي األقساط املكتسبةصافي األقساط املكتتبةاجمالي األقساط املكتت

202058.9%68.5%68.8%74.1%

202159.7%70.0%69.3%72.0%

معدل الخسائرمعدل االحتفاظ

202096.0%82.6%

202196.5%86.7%
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22,837
21,92521,789

17,991

25,109
24,222

22,760

19,735

10.0%
10.5%

4.5%

9.7%

صافي املطالبات املتكبدةصافي األقساط املكتسبةصافي األقساط املكتتبةاجمالي األقساط املكتتبة

التأمين الصحي

2020

2021

مليون ريال



ريــــال فــــي مليــــار 1.71الحمايــــة واالدخــــار لتــــأمين بلــــغ إجمــــالي أقســــاط التــــأمين املكتتبــــة •
من إجمالي حجم السوق % 4.1م ويمثل ذلك 2021

يث من صافي أقساط التأمين املكتتبة، ح% 3.1بلغت حصة تأمين الحماية واالدخار •
بة مليار ريال من إجمالي أقساط التأمين املكتت1.08احتفظت شركات التأمين بمبلغ 

مليــــار ريــــال وبنســــبة 1.08بلــــغ صــــافي األقســــاط املكتســــبة لتــــأمين الحمايــــة واالدخــــار •
من إجمالي صافي األقساط املكتسبة% 3.3

مليـــون ريـــال وبنســـبة 900.8واالدخـــار بلـــغ صـــافي املطالبـــات املتكبـــدة لتـــأمين الحمايـــة •
من إجمالي صافي املطالبات املتكبدة% 3.3

الحصة من اإلجمالي

بدةصافي املطالبات املتكبةصافي األقساط املكتسبةصافي األقساط املكتتبةاجمالي األقساط املكتت

20203.3%2.7%2.7%2.6%

20214.1%3.1%3.3%3.3%
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أداء تأمين الحماية واالدخار 

1,263.6

859.4854.6

640.0

1,707.2

1,078.51,077.0

900.8

35.1%

25.5%26.0%

40.7%

صافي املطالبات املتكبدةصافي األقساط املكتسبةصافي األقساط املكتتبةاجمالي األقساط املكتتبة

تأمين الحماية واالدخار

2020

2021

مليون ريال

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



مليـار ريـال فـي عـام 8.16بلغ إجمالي أقساط التـأمين املكتتبـة للتـأمين علـى املركبـات •
من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة% 19.4م، ويمثل 2021

، حيـــــث بلـــــغ صـــــافي أقســـــاط %94.2بلـــــغ معـــــدل االحتفـــــاظ للتـــــأمين علـــــى املركبـــــات •
مليار ريال 7.69التأمين املكتتبة 

مليـــــار ريـــــال وبنســـــبة 7.52بلـــــغ صـــــافي األقســـــاط املكتســـــبة للتـــــأمين علـــــى املركبـــــات •
من إجمالي صافي األقساط املكتسبة % 22.9

مليار ريال، وهو ما يمثـل 6.2بلغ صافي املطالبات املتكبدة في التأمين على املركبات •
% 82.5خسائر قدره  معدل 

الحصة من اإلجمالي

بدةصافي املطالبات املتكبةصافي األقساط املكتسبةصافي األقساط املكتتبةاجمالي األقساط املكتت

202021.6%24.3%24.5%21.3%

202119.4%22.2%22.9%22.6%

معدل الخسائرمعدل االحتفاظ

202092.9%66.6%

202194.2%82.5%
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أداء التأمين على املركبات 
8,358.0

7,763.57,761.9

5,171.5

8,162.6
7,691.17,517.2

6,199.6

(2.3%)
(0.9%)(3.2%)

19.9%

صافي املطالبات املتكبدةصافي األقساط املكتسبةصافي األقساط املكتتبةاجمالي األقساط املكتتبة

تأمين املركبات

2020

2021

مليون ريال



مليـــار 2.28ضـــد الحريـــق/ بلـــغ إجمـــالي أقســـاط التـــأمين املكتتبـــة لتـــأمين املمتلكـــات•
م2021من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة في عام % 5.4ريال، حيث يمثل 

ضـد/ من أقساط التـأمين علـى املمتلكـات% 18.5احتفظت شركات التأمين بنسبة •
وبلغـــــت نســـــبة . مليـــــون ريـــــال422.5الحريـــــق حيـــــث بلـــــغ صـــــافي األقســـــاط املكتتبـــــة 

ي املكتتبـة فـمـن إجمـالي صـافي األقسـاط % 1.2ضد الحريـق / التأمين على املمتلكات
م2021عام 

مليــون 400.4ضــد الحريــق/ بلــغ صــافي األقســاط املكتســبة للتــأمين علــى املمتلكــات •
ريال

مليون ريال، مما أدى إلى بلـوغ معـدل الخسـارة 189.3بلغ صافي املطالبات املتكبدة •
47.3%

الحصة من اإلجمالي

بدةصافي املطالبات املتكبةصافي األقساط املكتسبةصافي األقساط املكتتبةاجمالي األقساط املكتت

20205.4%1.1%1.0%0.7%

20215.4%1.2%1.2%0.7%

معدل الخسائرمعدل االحتفاظ

202017.2%49.9%

202118.5%47.3%
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ضد الحريق/ أداء التأمين على املمتلكات
2,109.2

362.7322.8
161.1

2,282.1

422.5400.4

189.3

8.2%

16.5%24.0%

17.5%

صافي املطالبات املتكبدةصافي األقساط املكتسبةصافي األقساط املكتتبةاجمالي األقساط املكتتبة

تأمين املمتلكات والحرائق

2020

2021

مليون ريال



مليـــــار ريـــــال فـــــي عـــــام 1.0بلـــــغ إجمـــــالي أقســـــاط التـــــأمين املكتتبـــــة للتـــــأمين الهندســـــ ي •
من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة% 2.4م، وهو ما يمثل 2021

، مــن أقســاط التــأمين الهندســ ي املكتتبــة% 18.9احتفظــت شــركات التــأمين بنســبة •
مليون ريال189.1وبلغ صافي أقساط التأمين املكتتبة 

مــن % 0.5مليــون ريــال، بنســبة 176بلــغ صــافي أقســاط التــأمين الهندســ ي املكتســبة •
إجمالي صافي أقساط التأمين املكتسبة 

%32.5مليون ريال، وبلغ معدل الخسارة 57.3بلغ صافي املطالبات املتكبدة •

الحصة من اإلجمالي

بدةصافي املطالبات املتكبةصافي األقساط املكتسبةصافي األقساط املكتتبةاجمالي األقساط املكتت

20202.7%0.7%0.6%0.2%

20212.4%0.5%0.5%0.2%

معدل الخسائرمعدل االحتفاظ

202022.3%21.6%

202118.9%32.5%
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أداء التأمين الهندس ي
1,061.8

236.5
181.1

39.1

1,002.0

189.1176.0

57.3

(5.6%)

(20.1%)
(2.8%)

46.6%

صافي املطالبات املتكبدةصافي األقساط املكتسبةصافي األقساط املكتتبةاجمالي األقساط املكتتبة

التأمين الهندس ي

2020

2021

مليون ريال



شخصـية الحـوادث ال: يتضمن التأمين ضـد الحـوادث واملسـئولية األنشـطة التاليـة•
ية العامـــة وإصــابات العمـــل ومســـئولية رب العمـــل واملســـئولية تجـــاه الغيـــر واملســـئول

هنيــة والتــأمين واملســئولية الناتجــة عــن املنتجــات واملســئولية الطبيــة واملســئولية امل
ل والتـأمين ضد السـرقة والسـطو والتـأمين علـى األمـوال التـي فـي الخزينـة وأثنـاء النقـ

ضد خيانة األمانة وأي تأمين آخر يقع ضمن نطاق التأمين من املسئوليات

مليار 1.59رها بلغ اجمالي األقساط املكتتبة للتأمين ضد الحوادث واملسئولية وغي•
م2021في عام ريال 

مليــــون ريــــال مــــن صــــافي أقســــاط التــــأمين 773.8احتفظــــت شــــركات التــــأمين بمبلــــغ •
% .48.8لغ املكتتبة للتأمين ضد الحوادث واملسؤولية وغيرها، بمعدل احتفاظ ب

ئوليات وغيرهـا بلغ صافي األقساط التأمينية املكتسبة للتأمين ضد الحوادث واملسـ•
من إجمالي صافي األقساط املكتسبة % 2.1مليون ريال وبنسبة 702.6

245.1يرهـــا، بلـــغ صـــافي املطالبـــات املتكبـــدة للتـــأمين ضـــد الحـــوادث واملســـؤولية وغ•
% 34.9مليون ريال، بمعدل خسارة 

الحصة من اإلجمالي

بدةصافي املطالبات املتكبةصافي األقساط املكتسبةصافي األقساط املكتتبةاجمالي األقساط املكتت

20203.5%2.0%1.8%0.7%

20213.8%2.2%2.1%0.9%

معدل الخسائرمعدل االحتفاظ

202046.5%30.1%

202148.8%34.9%
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أداء التأمين ضد الحوادث واملسئولية وغيرها

1,369.9

637.2
586.2

176.2

1,586.4

773.8
702.6

245.1

15.8%

21.4%
19.8%

39.1%

صافي املطالبات املتكبدةصافي األقساط املكتسبةصافي األقساط املكتتبةاجمالي األقساط املكتتبة

تأمين الحوادث واملسؤليات وغيرها

2020

2021

جميع فروع  التأمين العام األخرى “غيرها”يقصد بـــــ-

مليون ريال



والسفنيشمل التأمين البحري تأمين البضائع •

مليـــون ريـــال فـــي عـــام 696.3بلـــغ إجمـــالي أقســـاط التـــأمين املكتتبـــة للتـــأمين البحـــري •
املكتتبةمن إجمالي أقساط التأمين % 1.7م، بنسبة 2021

مـــن أقســـاط التـــأمين البحـــري املكتتبـــة، % 27.9احتفظـــت شـــركات التـــأمين بنســـبة •
ريالمليون 194.4وبلغ صافي األقساط املكتتبة 

مـن % 0.6مليـون ريـال وبنسـبة 188.2بلغ صافي أقساط التـأمين البحـري املكتسـبة •
املكتسبةإجمالي صافي األقساط 

%41.1مليون ريال، حيث بلغ معدل الخسارة 77.4بلغ صافي املطالبات املتكبدة •

الحصة من اإلجمالي

بدةصافي املطالبات املتكبةصافي األقساط املكتسبةصافي األقساط املكتتبةاجمالي األقساط املكتت

20201.8%0.6%0.5%0.3%

20211.7%0.6%0.6%0.3%

معدل الخسائرمعدل االحتفاظ

202025.6%48.5%

202127.9%41.1%
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أداء التأمين البحري 
690.0

176.6171.7

83.2

696.3

194.4188.2

77.4

0.9%

10.1%9.6%

(7.0%)

صافي املطالبات املتكبدةصافي األقساط املكتسبةصافي األقساط املكتتبةاجمالي األقساط املكتتبة

التأمين البحري 

2020

2021

مليون ريال



مليـار 1.3م 2021بلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتبة للتـأمين علـى الطاقـة فـي عـام •
املكتتبةمن إجمالي أقساط التأمين % 3.1ريال، بنسبة 

مليــون ريــال، حيـــث 22.7بلــغ صــافي أقســاط التــأمين املكتتبــة للتـــأمين علــى الطاقــة •
املكتتبةمن إجمالي صافي أقساط التأمين % 0.07يمثل 

مليـون ريـال وبنسـبة 21.7بلغ صافي أقساط التأمين املكتسبة للتـأمين علـى الطاقـة •
م2021من إجمالي صافي أقساط التأمين املكتسبة في عام % 0.07

مليون ريال، حيث بلغ معدل 5.7بلغ صافي املطالبات املتكبدة للتأمين على الطاقة •
م2021في عام % 26.5الخسارة 

الحصة من اإلجمالي

بدةصافي املطالبات املتكبةصافي األقساط املكتسبةصافي األقساط املكتتبةاجمالي األقساط املكتت

20202.3%0.05%0.05%0.07%

20213.1%0.07%0.07%0.02%

معدل الخسائرمعدل االحتفاظ

20201.9%110.2%

20211.8%26.5%
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910.8

16.914.516.0

1,295.3

22.721.75.7

42.2%

34.3%
49.8%

(64.0%)

صافي املطالبات املتكبدةصافي األقساط املكتسبةصافي األقساط املكتتبةاجمالي األقساط املكتتبة

تأمين الطاقة

2020

2021

مليون ريالأداء التأمين على الطاقة



189.1م 2021بلــغ إجمــالي أقســاط التــأمين املكتتبـــة للتــأمين علــى الطيــران فــي عـــام •
من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة% 0.4مليون ريال، بنسبة 

مليـون ريـال، بمعـدل احتفـاظ 7.9بلغ صافي أقساط التـأمين املكتتبـة علـى الطيـران •
م2021في عام % 4.2بلغ 

ريــال وبنســبة مليـون 7.1بلـغ صــافي أقسـاط التــأمين املكتسـبة للتــأمين علـى الطيــران •
من إجمالي صافي أقساط التأمين املكتسبة % 0.02

مليون ريال، حيث بلغ معدل 1.6بلغ صافي املطالبات املتكبدة للتأمين على الطيران •
م2021في عام % 22.7الخسارة 

الحصة من اإلجمالي

بدةصافي املطالبات املتكبةصافي األقساط املكتسبةصافي األقساط املكتتبةاجمالي األقساط املكتت

20200.5%0.03%0.02%0.002%

20210.4%0.02%0.02%0.01%

معدل الخسائرمعدل االحتفاظ

20204.9%)7.0%(

20214.2%22.7%
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أداء التأمين على الطيران
178.6

8.77.9

-0.6

189.1

7.97.1

1.6

5.9%

(9.3%)
(10.6%)(390.2%)

صافي املطالبات املتكبدةصافي األقساط املكتسبةصافي األقساط املكتتبةاجمالي األقساط املكتتبة

تأمين الطيران

2020

2021

مليون ريال
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مؤشرات القطاع األخرى 



780.8
502.6521.1560.2644.0

762.8

615.8
769.7

1180.7894.5

30.5

19.4

52.7

73.9

51.5

299.3

264.9

420.0

456.4

506.6

20172018201920202021

العموالت املتكبدة حسب نوع النشاط

أنواع الـتأمين األخرى 

الحماية واالدخار

الطبي

املركبات

أنواع التأمين االخرى

2,096

املتكبدة حسب نوع النشاط إجمالي العموالت 
مليون ريال

أنواع التأمين األخرى الحماية واالدخارالصحياملركبات

%11(%30)(%24)%202115-2020التغير 

%24.2%2.5%42.7%30.7%اإلجماليمنالحصة

م 2021مليـــــار ريـــــال فـــــي عـــــام 2.10بلـــــغ إجمـــــالي العمـــــوالت املتكبـــــدة •
%7.7م بانخفا  قدره 2020مليار ريال في عام 2.27مقابل 

مـــن إجمـــالي % 54.9اســـتحوذت عمـــوالت التـــأمين العـــام علـــى نســـبة •
م2021العموالت املتكبدة في عام 

مــــــــن إجمــــــــالي العمــــــــوالت  % 42.7بلغـــــــت عمــــــــوالت التــــــــأمين الصـــــــحي •
م2021املتكبدة في عام 

% 2.5ته نسـبالعموالت املتكبدة لتأمين الحمايـة واالدخـار بلغـت مـا •
م2021من إجمالي العموالت املتكبدة في عام 

الصحي

المركبات

الحماية واالدخار
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1,873

1,402

1,764

2,271



توزيع العاملين في شركات التأمين حسب الجنسية
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 وموظفة، مقارنة 10,902م 2021بلغ إجمالي عدد موظفي شركات التأمين العاملة في اململكة بنهاية عام •
ً
موظفا

 11,015بنحو 
ً
م2020وموظفة بنهاية عام موظفا

من إجمالي القوة العاملة في عام % 77ارتفعت نسبة املواطنين السعوديين العاملين في شركات التأمين إلى •
م2021

، وارتفعت نسبة السعوديين في %80م إلى 2021ارتفعت نسبة السعوديين في املناصب غير اإلدارية في عام •
%  68املناصب اإلدارية إلى 

2020

مجموع
2020

2021

مجموع
2021 الجنسية

عدد املوظفين في 
ةاملناصب الغير إداري

عدد املوظفين في 
املناصب اإلدارية

عدد املوظفين في 
ةاملناصب الغير إداري

عدد املوظفين في 
املناصب اإلدارية

1,8148892,7031,7247312,455غير سعودي

6,6451,6678,3126,9211,5268,447سعودي

8,4592,55611,0158,6452,25710,902اإلجمالي

%77%68%80%75%65%79نسبة التوطين

75%77%

نسبة التوطين

نسبة التوطين في شركات التأمين

79%

65%

80%

68%

ةنسبة التوطين في المناصب اإلداريداريةنسبة التوطين في المناصب الغير إ

نسبة التوطين في املناصب االدارية وغير االدارية

2021 2020

2021 2020



ب الجنسية توزيع العاملين في شركات املهن الحرة املتعلقة بالتأمين حس

77%

20%

40%

60%

80%

نسبة التوطين

نسبة التوطين في شركات املهن الحرة

78%
74%

20%

40%

60%

80%

ر نسبة التوطين في المناصب غي
اإلدارية

اريةنسبة التوطين في المناصب اإلد

اإلداريةوغير اإلدارية نسبة التوطين في املناصب 
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لعربيـــة الســـعودية بلـــغ إجمـــالي عـــدد املـــوظفين العـــاملين فـــي شـــركات املهـــن الحـــرة املتعلقـــة بالتـــأمين فـــي اململكـــة ا•
 في عام 6,486

ً
م2021موظفا

مـــن إجمـــالي القـــوة العاملـــة فـــي عـــام % 77بلغـــت نســـبة املـــواطنين الســـعوديين العـــاملين فـــي شـــركات املهـــن الحـــرة •
م 2021

، وبلغـت نسـبة السـعوديين فـي املناصـب %78م بلغـت 2021نسبة السعوديين فـي املناصـب غيـر اإلداريـة فـي عـام •
%74اإلدارية  

2021

2021مجموع
الجنسية

ر عدد املوظفين في املناصب غي
االدارية

داريةعدد املوظفين في املناصب اإل 

1,1682971,465سعوديغير 

4,1868355,021سعودي

5,3541,1326,486اإلجمالي

%77%74%78نسبة التوطين



هيكل سوق التأمين 

شركات تأمين على 8استحوذت أكبر م 2021في عام •
وق من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة في س% 77.2

التأمين

ي يبلغ استحوذت بقية الشركات الواردة في التقرير الت•
من إجمالي أقساط التأمين % 22.8على  21عددها
املكتتبة
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9,583
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935
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حقوق امللكية في شركات التأمين 

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

مليون ريال200اعمال إعادة التأمين عن نفسهالتأمين أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت 

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000
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 12,000
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ي ا

صاف

حملة األسهمحقوق ملكية 

 بصافي أقساط التأمين
ً
حقوق امللكية في شركات التأمين مقارنة

عدد الشركات حقوق ملكية حملة األسهم

11مليون ريال500أكثر من 

12مليون ريال500إلى 200من 

1مليون ريال200إلى 150من 

1مليون ريال150إلى 100من 

2مليون ريال100إلى 50من 

2مليون ريال50إلى 
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مليون ريال م 2021ارتفعـــت حقـــوق ملكيـــة شـــركات التـــأمين فـــي عـــام •
مليــــار ريــــال فــــي 18.44مليــــار ريــــال مقارنــــة مــــع 18.87إلــــى 
م2020عام 



جداول البيانات -ملحق 



(2021-2017)إجمالي أقساط التأمين املكتتبة حسب نوع النشاط : 1جدول 

نوع النشاط
نسبة التغيير20172018201920202021

2021-2020الحصة من اإلجماليمليون ريالالحصة من اإلجماليمليون ريالالحصة من اإلجماليمليون ريالالحصة من اإلجماليمليون ريالالحصة من اإلجماليمليون ريال

%3.6%15,213.936.2%14,678.337.9%14,280.737.7%14,028.440.1%16,327.444.7التأمين العام

%15.8%1,586.43.8%1,369.93.5%1,121.43.0%1,001.32.9%1,054.22.9الحوادث واملسؤوليات وغيره

(2.3%)%8,162.619.4%8,358.021.6%8,603.622.7%9,423.326.9%11,136.430.5املركبات

%8.2%2,282.15.4%2,109.25.4%1,844.64.9%1,697.94.8%1,708.54.7املمتلكات والحرائق

%0.9%696.31.7%690.01.8%653.61.7%544.61.6%621.81.7البحري 

%5.9%189.10.4%178.60.5%158.50.4%148.00.4%134.90.4الطيران

%42.2%1,295.33.1%910.82.3%700.41.8%511.51.5%739.02.0الطاقة

(5.6%)%1,002.02.4%1,061.82.7%1,198.43.2%701.72.0%932.42.6الهندس ي

%10.0%25,109.359.7%22,836.858.9%22,474.959.3%19,883.456.8%19,035.552.1التأمين الصحي

%35.1%1,707.24.1%1,263.63.3%1,134.93.0%1,102.73.1%1,140.33.1تأمين الحماية واالدخار

%8.4%42,030.5100%38,778.7100%37,890.5100%35,014.5100%36,503.2100اإلجمالي
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(2017-2021)التأمينعمق وكثافة سوق : 3و 2جدول 

عمق سوق التأمين من إجمالي الناتج املحلي: 2جدول 

20172018201920202021نوع النشاط
نسبة التغيير
2021-2020

(12.9%)%0.49%0.56%0.48%0.48%0.64التأمين العام

(7.6%)%0.80%0.87%0.76%0.68%0.74التأمين الصحي

%13.5%0.05%0.05%0.04%0.04%0.04تأمين الحماية  واالدخار

(9%)%1.34%1.48%1.27%1.20%1.42املجموع اإلجمالي

كثافة سوق التأمين: 3جدول 

20172018201920202021نوع النشاط
نسبة التغيير
2021-2020

%4.9 434.52 414.42 417.34 419.84 501.58التأمين العام

%11.2 717.14 644.76 656.82 595.07 584.77التأمين الصحي

%36.7 48.76 35.68 33.17 33.00 35.03تأمين الحماية  واالدخار

%9.6 1,200.42 1,094.86 1,107.33 1,047.91 1,121.37املجموع اإلجمالي
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(2017-2021)صافي أقساط التأمين املكتتبة حسب نوع النشاط : 4جدول 

النشاطنوع 
نسبة التغيير20172018201920202021

2020-2021الحصة من اإلجماليريالمليون الحصة من اإلجماليريالمليون الحصة من اإلجماليريالمليون الحصة من اإلجماليريالمليون الحصة من اإلجماليريالمليون 

%1.1%9,301.526.9%9,202.228.8%9,260.629.2%9,929.233.0%11,580.937.6التأمين العام

%21.4%773.82.2%637.22.0%486.61.5%470.41.6%506.31.6الحوادث واملسؤوليات وغيره

(0.9%)%7,691.122.2%7763.524.3%8,117.125.6%8,860.429.5%10,388.233.7املركبات

%16.5%422.51.2%362.71.1%314.61.0%314.01.0%322.41.0املمتلكات والحرائق

(9.3%)%7.90.02%8.70.03%4.00.01%5.30.02%5.70.02الطيران

%10.1%194.40.6%176.60.6%181.20.6%155.40.5%172.40.6البحري 

%34.3%22.70.1%16.90.1%12.80.00%3.50.01%17.20.1الطاقة

(20.1%)%189.10.5%236.50.7%144.20.5%120.20.4%168.60.5الهندس ي

%10.5%24,221.770.0%21,924.768.5%21,622.068.3%19,319.464.3%18,411.659.7التأمين الصحي

%25.5%1,078.53.1%859.42.7%797.22.5%794.82.6%846.22.7تأمين الحماية  واالدخار

%8.2%34601.6100%31,986.3100%31,679.7100%30,043.4100%30,838.7100اإلجمالي
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التوزيعإجمالي األقساط املكتتبة حسب قناة :5جدول 

نوع النشاط

اإلجماليوسيطوكيلمباشر

20202021202020212020202120202021

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 ريال
الحصة من 
اإلجمالي

مليون ريالمليون ريال

14,67815,214%8,16453.7%6,66445.4%6354.2%1,1667.9%6,41442.2%6,84746.6التأمين العام

الحوادث واملسؤوليات 
وغيره

38628.2%75747.2%725.2%452.8%91266.6%80049.9%1,3701,602

8,3588,147%3,45842.4%2,38328.5%4215.2%90310.8%4,26852.4%5,07260.7املركبات

2,1092,282%1,55868.3%1,43568.0%1014.4%1135.4%62327.3%56126.6املمتلكات والحرائق

690696%35250.6%36753.2%355.0%456.5%30944.4%27840.3البحري 

179189%15381.1%14279.4%10.5%10.6%3518.3%3620.1الطيران

9111,295%1,18991.8%81489.4%00.0%00.0%1078.2%9710.6الطاقة

1,0621,002%65465.2%62458.8%323.2%343.2%31631.6%40438.0الهندس ي

22,83725,109%7,75030.9%6,74229.5%1,0044.0%1,1244.9%16,35565.1%14,97165.6الصحي

1,2641,707%21812.8%26921.3%53431.3%44735.4%95555.9%54743.3الحماية واالدخار

38,77942,030%16,13338.4%13,59535.1%2,1735.2%2,7327.0%23,72556.4%22,45257.9اإلجمالي
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حسب فئة العمالء التأمين املكتتبة إجمالي أقساط : 6جدول 

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

22,836.84%16,257.7571.2%3,117.9413.7%1,725.977.6%1,180.965.2%554.222.4التأمين الصحي

8,357.97%2,866.5034.3%752.529.0%305.883.7%103.981.2%4,329.0951.8املركبات

6,320.28%4,985.9978.9%788.4712.5%264.954.2%83.911.3%196.953.1أنواع التأمين العام األخرى 

1,263.64%609.8848.3%63.055.0%3.740.3%0.520.0%586.4546.4الحماية واالدخار

38,778.74%24,720.1363.7%4,721.9812.2%2,300.555.9%1,369.383.5%5,666.7114.6اإلجمالي

2021

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

25,109.34%18,637.2774.2%3,114.9012.4%1,811.957.2%1,332.605.3%212.610.8التأمين الصحي

8,162.64%2,375.2829.1%756.949.3%461.735.7%225.232.8%4,343.4753.2املركبات

7,051.27%5,578.1279.1%728.8910.3%383.865.4%113.331.6%247.063.5أنواع التأمين العام األخرى 

1,707.23%988.8757.9%91.185.3%4.360.3%23.851.4%598.9735.1الحماية واالدخار

42,030.47%27,579.4165.6%4,691.8711.2%2,661.866.3%1,695.014.0%5,402.3112.9اإلجمالي
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(2021–2017)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 
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20172018201920202021نوع النشاط
نسبة التغيير
2021-2020

(2.5%)%61.1%62.7%64.8%70.8%70.9التأمين العام

%4.9%48.8%46.5%43.4%47.0%48.0الحوادث واملسؤوليات وغيره

%1.4%94.2%92.9%94.3%94.0%93.3املركبات

%7.6%18.5%17.2%17.1%18.5%18.9املمتلكات والحرائق

%9.1%27.9%25.6%27.7%28.5%27.7البحري 

(14.3%)%4.2%4.9%2.5%3.6%4.2الطيران

(5.5%)%1.8%1.9%1.8%0.7%2.3الطاقة

(15.3%)%18.9%22.3%12.0%17.1%18.1الهندس ي

%0.5%96.5%96.0%96.2%97.2%96.7التأمين الصحي

(0.2%)%82.3%82.5%83.6%85.8%84.5اإلجمالي



(2021–2017)العموالت املتكبدة حسب نوع النشاط إجمالي :8جدول 

20172018201920202021
نسبة التغيير
2021-2020

الحصة من اإلجماليمليون ريالالحصة من اإلجماليمليون ريالالحصة من اإلجماليمليون ريالالحصة من اإلجماليمليون ريالالحصة من اإلجماليمليون ريالنوع النشاط

%13.2%1,150.554.9%1,016.644.8%941.153.4%767.654.7%1,080.057.7التأمين العام

%21.1%171.58.2%141.66.2%119.56.8%86.36.2%85.04.5الحوادث واملسؤوليات وغيره

%14.9%644.030.7%560.224.7%521.129.6%502.635.8%780.841.7املركبات

%15.2%180.58.6%156.66.9%1,69.49.6%103.67.4%1,17.46.3املمتلكات والحرائق

(18.8%)%52.02.5%64.02.8%58.13.3%35.92.6%43.22.3البحري 

%23.4%3.40.2%2.80.1%2.00.1%1.30.1%1.10.1الطيران

%19.1%11.30.5%9.50.4%5.50.3%1.20.1%1.10.1الطاقة

%7.4%87.94.2%81.93.6%65.53.7%36.62.6%51.52.7الهندس ي

(24.2%)%894.542.7%1,180.752.0%769.743.6%615.843.9%762.840.7التأمين الصحي

(30.3%)%51.52.5%73.93.3%52.73.0%19.41.4%30.51.6الحماية  واالدخار

(7.7%)%2.096.6100%2271.2100%1,763.5100%1,402.8100%1,873.3100اإلجمالي
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20172018201920202021
نسبة التغيير
2021-2020

الحصة من اإلجماليمليون ريالالحصة من اإلجماليمليون ريالالحصة من اإلجماليمليون ريالالحصة من اإلجماليمليون ريالالحصة من اإلجماليمليون ريالنوع النشاط

%13.1%8,590.428.8%7,592.728.2%9,333.532.8%8,978.633.0%10,578.339.8التأمين العام

(13.9%)%289.61.0%336.51.3%265.20.9%263.31.0%310.81.2الحوادث واملسؤوليات وغيره

%24.9%6,842.622.9%5,478.620.4%6,507.022.9%6,929.825.4%8,314.131.3املركبات

%61.1%488.51.6%303.31.1%699.12.5%624.42.3%961.13.6املمتلكات والحرائق

(17.7%)%221.60.7%269.21.0%444.31.6%223.70.8%207.70.8البحري 

(43.7%)%15.70.1%27.90.1%84.80.3%123.80.5%18.10.1الطيران

(89.2%)%98.00.3%909.93.4%1048.53.7%356.81.3%18.60.1الطاقة

%137.3%634.32.1%267.31.0%284.61.0%456.81.7%748.02.8الهندس ي

%8.3%20,217.567.8%18,664.669.4%18,540.965.2%17,628.964.7%15,479.258.3التأمين الصحي

%57.9%1,029.93.5%652.22.4%578.82.0%629.32.3%498.51.9الحماية  واالدخار

%10.9%29,837.8100%26,909.5100%28,453.2100%27,236.8100%26,556.0100اإلجمالي
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