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 شركات وسطاء التأمين
 رقم التصريح رقم التواصل العنوان اسم الشركة م

 20082/ 1و س ط/ش/ 920007078 طريق امللك فهد -حي العليا  -الرياض  الشركة الوطنية لوساطة التأمين 1

 20083/ 9و س ط/ش/ 138353335 طريق األمير محمد بن فهد -بن سعود حي محمد  -الدمام  شركة األولى لوساطة التأمين وإعادة التأمين 2

 20082/ 3و س ط/ش/ 920008707 شارع التحلية -حي العليا  -الرياض  شركة حلول لوساطة التأمين الدولية 3

 20083/ 4و س ط/ش/  114661096 مساعد العنقري  شارع ااملهندس -حي السليمانية  -الرياض  شركة بيت التأمين لوساطة التأمين وإعادة التأمين 4

 20083/ 5و س ط/ش/ 114197799 العليا العام -حي العليا  -الرياض  الشركة العاملية املتحدة لوساطة التأمين وإعادة التأمين 5

 20083/ 6و س ط/ش/ 114405500 صالح الدين االيوبي -امللك عبد العزيز  -الرياض  شركة أيس لوساطة التأمين وإعادة التأمين 6

 20083/ 7و س ط/ش/ 126140098 طريق املدينة -حي الشرفية  -جدة  شركة الدرع األخضر لوساطة التأمين وإعادة التأمين 7

 20084/ 14و س ط/ش/ 920009530 طريق االمام سعود -حي املروج -الرياض  شركة حماية األخطار لوساطة التأمين وإعادة التأمين 8

 20084/ 16و س ط/ش/  114422700 البوابة االقتصادية -حي قرطبة  -الرياض  شركة أيون العربية السعودية لوساطة التأمين وإعادة التأمين 9

 20084/ 10و س ط/ش/ 114760313 طريق امللك عبد العزيز -حي امللز  -الرياض  شركة الثنيان لوساطة التأمين وإعادة التأمين 10

 20084/ 11و س ط/ش/ 920006353 األمير خالد بن عبدهللا بن تركي -حي العقربية  -الخبر  الوسطاء السعوديون املحدودة لوساطة التأمين وإعادة التأمينشركة  11

 20085/ 18و س ط/ش/ 114347500 شارع العليا )الشمال( -املروج  -الرياض  شركة مارش لوساطة التأمين وإعادة التأمين 12

 20085/ 19و س ط/ش/ 83578 1266 إبراهيم الجفالي -األندلس  -جدة  شركة دار الوساطة للتأمين املحدودة لوساطة التأمين وإعادة التأمين 13

 20086/ 20و س ط/ش/ 126622019 طريق املدينة املنورة -الفيصلية  -جدة  شركة الثقة لوساطة التأمين 14

 20087/ 23و س ط/ش/ 112171012 شارع األمير سلطان -العليا  -الرياض  وساطة التأمين وإعادة التأمين -شركة ضمان لوساطة التأمين  15

 20088/ 25و س ط/ش/ 920001066 طريق امللك فهد -الفيصيلية  -جدة  وساطة التأمين وإعادة التأمين -شركة اتحاد وسطاء التأمين املحدودة  16

 200810/ 28و س ط/ش/ 122302190 شارع علي بن ابي طالب -الشرفية  -جدة  وساطة التأمين -تأمين املحدودة  شركة املأمون عبر البحار وسطاء 17

 200811/ 29و س ط/ش/ 474 920007 عثمان بن عفان -حي الندى  -الرياض  وساطة التأمين وإعادة التأمين-لوساطة التأمين وإعادة التأمينشركة النخبة  18

 200812/ 31و س ط/ش/ 122139262 شارع فلسطين -حي الحمراء  -جدة  العربية السعودية لوساطة التأمين وإعادة التأمينشركة ناسكو   19

 20091/ 32و س ط/ش/ 126575520 طريق املدينة -البغدادية  -جدة  شركة شركة يو آي بي السعودية لوساطة التأمين وإعادة التأمين 20

 20091/ 33و س ط/ش/ 126901260 األمير سلطان -الخالدية  -جدة  اسوشييتس لوساطة التأمين وإعادة التأمين املحدودةشركة لونزديل اند  21

 20094/ 36و س ط/ش/ 138326288 امللك سعود -الربيع  -الدمام  شركة اليمامة لوساطة التامين 22

 20096/ 37و س ط/ش/ 138776660 الشارع الثالث ب -البندرية  -الخبر  شركة وسطاء الثقة لوساطة التأمين وإعادة التأمين 23



 

 20097/ 38و س ط/ش/ 138575200 الخوارزمي -الراكه  -الدمام  وساطة التأمين -شركة األهداف الخليجية لوساطة التأمين  24

 41/200911ط/ش/و س  114642764 طريق امللك فهد -العليا  -الرياض  شركة واكن لوساطة التأمين 25

 20102/ 43و س ط/ش/  114624932 شارع العليا -العليا  -الرياض  وساطة إعادة التأمين -شركة شديد لوساطة إعادة التأمين املحدودة  26

 20106/ 47و س ط/ش/ 920022297 شارع الثمامة -حي الصحافة  -الرياض  شركة مسارات التأمين لوساطة التأمين 27

 20111/ 50و س ط/ش/ 920002570 االمير محمد بن عبدالعزيز -حي االندلس  -جدة  الوثيقة املعتمدة لوساطة التأمينشركة  28

 20113/ 53و س ط/ش/ 114749193 شارع االحساء -حي الربوة  -الرياض  شركة فنشرش فارس لوساطة التأمين وإعادة التأمين 29

 20115/ 55و س ط/ش/ 112933344 األمير محمد بن عبدالعزيز -حي السليمانية  -الرياض  وإعادة التأمينشركة تغطية الخليج لوساطة التأمين  30

 20115/ 56و س ط/ش/ 112181333 طريق امللك فهد -حي العليا  -الرياض  شركة أر أف أي بي العربية السعودية املحدودة لوساطة التأمين وإعادة التأمين 31

 20116/ 57و س ط/ش/ 126680481 شارع األمير محمد بن سعود -حي االندلس  -جدة  شركة ياسر محمد أحمد بقشان لوساطة التأمين وإعادة التأمين 32

 20117/ 58و س ط/ش/ 114630162 طريق مكة املكرمة الفرعي -حي السليمانية  -الرياض  شركة مارينا لوساطة التأمين وإعادة التأمين 33

 20119/ 59و س ط/ش/ 112970255 شارع الثمامة-حي النرجس   - الرياض الشركة السعودية الدولية لوساطة التأمين 34

 201112/ 60و س ط/ش/ 112162797 طريق األمير محمد بن عبد العزيز -حي العليا  -الرياض  شركة دراية لوساطة التأمين 35

 201112/ 61و س ط/ش/ 114564947 طريق االمام سعود بن عبدالعزيز -التعاون حي  -الرياض  شركة أركان لوساطة التأمين 36

 20121/ 63و س ط/ش/ 114168855 شارع العليا -حي العليا  -الرياض شركة اسناد لوساطة التأمين وإعادة التأمين 37

 20132/ 65و س ط/ش/ 114783333 شارع الستين -حي امللز  -الرياض  شركة الفا لويدز لوساطة التأمين وإعادة التأمين 38

 20135/ 66و س ط/ش/ 138301958 شارع السلطان -حي السوق  -الدمام  شركة إزار للوساطة في أعمال التأمين 39

 20136/ 67و س ط/ش/ 112925599 صالح الدين األيوبى -حي الضباط  -الرياض  شركة الوثيقة الشاملة لوساطة التأمين وإعادة التأمين 40

 20137/ 68و س ط/ش/ 114369800 طريق صالح الدين األيوبي -حي امللك عبدالعزيز -الرياض شركة وساطة اململكة للتأمين وإعادة التأمين 41

 201310/ 69و س ط/ش/ 112920029 شارع صالح الدين األيوبي-حي الزهراء-الرياض  شركة شديد وشركاه السعودية لوساطة التأمين 42

 201311/ 70و س ط/ش/ 126655792 طريق املدينة-حي الشرفية-جدة لوساطة التأمين وإعادة التأمينشركة االفاق  43

 20141/ 73و س ط/ش/ 112690301 طريق العليا العام - حي املروج - ياضالر  شركة فال لوساطة التأمين وإعادة التأمين التعاوني 44

 20142/ 74و س ط/ش/ 126053090 طريق امللك عبد العزيز فرعي-حي الشاطئ-جدة الشركة الحديثة لوساطة التأمين وإعادة التأمين 45

 20142/ 75و س ط/ش/ 114666605 طريق أبي بكر الرازي -حي السليمانية-الرياض شركة مدارات التأمين لوساطة التأمين 46

 20143/ 76و س ط/ش/ 126123307 شارع األمير سلطان-حي النهضة-جدة شركة نوران الذهبية لوساطة التأمين 47

 20144/ 77و س ط/ش/ 6888 11486 طريق صالح الدين األيوبي-حي السليمانية-الرياض شركة املخاطر الرئيسية لوساطة التأمين وإعادة التأمين 48

 20149/ 79ط/ش/ و س 114024449 طريق امللك سعود -شارع املعذر  -حي املربع-الرياض  شركة مجموعة البحر املتوسط لوساطة التأمين 49

 20152/ 80و س ط/ش/ 920010050 طريق الدائري الشمالي الفرعي-حي التعاون -الرياض شركة عناية الوسيط لوساطة التأمين 50

 20158/ 82و س ط/ش/ 920004778 طريق عبدالعزيز العريفي-حي الربيع-الرياض شركة الوثيقة املاسية املحدودة 51

 83/20158و س ط/ش/ 138878011 طريق األمير فيصل بن فهد-حي البندرية-الخبر التأمين وإعادة التأمينشركة السبيل آسيا لوساطة  52

 201511/ 85و س ط/ش/ 114443312 شارع األمير سلطان –حي املعذر الشمالي -الرياض شركة نجم العناية لوساطة التأمين 53

 20163/ 86و س ط/ش/ 114654742 شارع االمير ممدوح بن عبدالعزيز-السليمانيةحي -الرياض شركة نمار لوساطة التأمين وإعادة التأمين 54

 20165/ 89و س ط/ش/ 112819922 طريق امللك فهد-حي العليا-الرياض شركة الوسيط الذهبي لوساطة التأمين 55

 90/20168ط/ش/و س  126688333 طريق سعود الفيصل-حي الروضة-جدة شركة توافق الوسطاء املحدودة 56



 

 20169/ 91و س ط/ش/ 114111170 شارع موس ى بن نصير-حي العليا-الرياض شركة االفضل لوساطة التأمين 57

 20169/ 92و س ط/ش/ 112311841 حالد بن الوليد-حي الروضة-الرياض شركة البلورات لخدمات وساطة التأمين 58

 95/20172و س ط/ش/ 115622999 طريق مكة املكرمة الفرعي-الربوةحي -الرياض شركة ارتكم الدولية لوساطة التأمين 59

 20084/ 17و س ط/ش/ 112882828 االمير ممدوح بن عبدالعزيز-حي السليمانية-الرياض شركة املستشار لوساطة التأمين وإعادة التأمين 60

 200811/ 30و س ط/ش/ 126747215 الظهرانطريق -حي الدوحة-الدمام وساطاء التأمين -شركة الخدمات التجارية العربية  61

 20091/ 34و س ط/ش/ 112717204 طريق امللك عبدالعزيز-حي الوزارات-الرياض شركة الخليج لوساطة التأمين 62

 20102/ 42و س ط/ش/ 126533296 طريق عثمان بن عفان-حي الشرفية-جدة شركة املستقلة لخدمات وساطة التأمين 63

 20145/ 78و س ط/ش/ 112931413 شارع العليا العام-حي العليا-الرياض املستقبل لوساطة التأمين وإعادة التأمينشركة رؤية  64

 20104/ 44و س ط/ش/ 114726522 طريق الدمام مجمع فاب –حي اليرموك  –الرياض  شركة البسامي لوساطة التأمين 65

 20172/ 93و س ط/ش/ 112291055 طريق امللك عبدهللا-الدينحي صالح -الرياض شركة أفق لوساطة التأمين 66

 201312/ 72و س ط/ش/ 920005766 شارع العليا-حي الورود-الرياض شركة دعم لوساطة التأمين وإعادة التأمين التعاوني 67

 20156/ 81ط/ش/ و س 126677660 شارع عرفات-حي الحمراء-جدة شركة االعتماد العالمي للوساطة في التأمين املحدودة 68

 201511/ 84و س ط/ش/ 126060003 طريق سعود الفيصل-حي الروضة-جدة شركة أمين التأمين لوساطة التأمين 69

 20201/ 63و س ط/ش/ 112130219 صالح الدين األيوبي-حي امللك عبدالعزيز-الرياض شركة توكل لوساطة التأمين 70

 20172/ 94و س ط/ش/ 126555590 شارع حايل-حي البغدادية الغربية-جدة شركة أندلسية العربية لوساطة التأمين 71

 20084/ 12و س ط/ش/ 126971071 شارع صاري -حي السالمة-جدة الشركة العربية لخدمات التسويق لوساطة التأمين وإعادة التأمين 72

 20082/ 2و س ط/ش/ 920002655 طريق خريص-الرياض شركة وجيف لخدمات وساطة التأمين 73

 20092/ 35و س ط/ش/ 114722121 11393الرياض  925ص.ب  وساطة التأمين -شركة الطيار لوساطة التأمين  74

 20084/ 15و س ط/ش/ 122616024 طريق محمد بن ماجة -حي الفيصلية-جدة شركة األمان لوساطة التأمين وإعادة التأمين 75

 20112/ 52و س ط/ش/ 126445888 شارع حايل-حي البغدادية الغربيه-جدة شركة رؤية الوسيط لوساطة التأمين 76

 20114/ 54و س ط/ش/ 126546694 طريق محمد بن عبدالعزيز-حي الروضة-جدة شركة االمتياز لوساطة التأمين 77

 20163/ 88و س ط/ش/ 114820088 شارع موس ى بن نصير-حي املعذر الشمالي-الرياض شركة الفال لوساطة التأمين 78

 20088/ 26و س ط/ش/ 114611614 شارع األمير ممدوح بن عبدالعزيز -حي السليمانية -الرياض شركة وصل لوساطة التأمين 79

 201708/ 96و س ط/ش/ 122726492 شارع األمير ماجد-حي الصفا-جدة شركة عبداللطيف جميل لوساطة التأمين 80

 201711/ 97و س ط/ش/ 114028601 شارع عمر املختار-حي الثليم-الرياض شركة آمن لوساطة التأمين وإعادة التأمين 81

 201807/ 101و س ط/ش/ 114641086 خلف مركز النمر مقابل العقارية –العليا العام  –الرياض  شركة ضامن للتأمين التعاوني 82

 201805/ 99ط/ش/و س  112293015 شارع التخصص ي –الرياض  شركة التحالف السعودي لوساطة التأمين 83

 201805/ 100و س ط/ش/ 112933249 العليا العام -الرياض  شركة الوثيقة لوساطة التأمين التعاوني 84

 201802/ 98و س ط/ش/ 112160435 شارع األمير سلطان بن عبدالعزيز -العليا  -الرياض  شركة تكافل األمارات للخدمات التأمينية 85

 102/201812و س ط/ش/ 118101657 شارع االمام عبدهللا بن سعود –حي اليرموك  –الرياض  لوساطة التأمينشركة الجدارة العاملية  86



 

 

 شركات وكالء التأمين
 رقم التصريح رقم التواصل العنوان اسم الشركة م

 73/20131/ش/و ك ل  114626123 شارع موس ى بن نصير -حي العليا  -الرياض  شركة األولى لخدمات التأمين املحدودة 1

 20134/ 75و ك ل/ش/ 114865812 التخصص ي مقابل بانوراما مول  -حي العليا  -الرياض  شركة الرياض لوكالة التأمين 2

 201207/ 59و ك ل/ش/ 112293014 شارع التخصص ي -حي املعذر الشمالي  -الرياض   شركة الوكالء السعوديون وكالء تأمين لوكالة التأمين التعاوني 3

 20143/ 79و ك ل/ش/ 114029000 شارع امللك فيصل  -حي املربع  -الرياض  شركة وكالة العربي للتأمين 4

 20143/ 80و ك ل/ش/ 114743503 صالح الدين االيوبي -حي امللز  -الرياض  شركة إدارة التأمين لوكالة التأمين 5

 83/20147و ك ل/ش/ 920010137 طريق االمام عبدهللا بن سعود -حي اشبيليا  -الرياض  شركة الغطاء اآلمن لوكالة التأمين 6

 201411/ 84و ك ل/ش/ 112200044 شارع العليا العام -حي العليا  -الرياض  شركة تكافل أمانة لوكالة التأمين التعاوني املحدودة 7

 85/201412و ك ل/ش/ 112185610 طريق امللك فهد -حي العليا  -الرياض  شركة وكالة االنماء للتأمين التعاوني 8

 302015/ 88و ك ل/ش/ 112486522 شارع الستين -حي امللز  -الرياض  شركة الدرع السعودي لوكالة التأمين املحدودة 9

 20155/ 89و ك ل / ش/  114055720 شارع الثمامة -حي الربيع  -الرياض  شركة كفالة لوكالة التأمين املحدودة 10

 20159/ 90و ك ل/ش/ 112161346 شارع األمير سلطان -حي العليا  -الرياض  الشارقة للخدمات التأمينية املحدودةشركة ركن  11

 20129/ 67و ك ل/ش/ 138590033 طريق امللك فهد  -حي الراكة الجنوبية  -الخبر  شركة أسس لوكالة التأمين 12

 201210/ 70و ك ل/ش/ 138687751 طريق االمير محمد بن فهد -حي الفردوس  -الدمام  شركة املعتمدة لوكالة التأمين 13

 20128/  64و ك ل / ش /  122611196 طريق املدينة املنورة -حي الشرفية  -جدة  شركة بانوراما النخبة لوكالة التأمين التعاوني 14

 20166/ 93و ك ل/ش/ 138445991 شارع عثمان بن عفان -حي املريكبات  -الدمام  شركة يدر لوكالة التأمين التعاوني 15

 20111/ 25و ك ل/ش/ 127333378 شارع شبرا -حي العزيزية  -الطائف  شركة تضامن لوكالة التأمين التعاوني 16

 201205/ 56و ك ل/ش/ 138826966 شارع األمير فيصل بن فهد -حي العليا  -الخبر  شركة الهدا لوكالة التأمين التعاوني 17

 20127/ 61وك ل/ش/ 138433930 شارع امللك فهد  -حي القدس  -الدمام  التأمين لوكالة التأمين التعاونيشركة تميز  18

 66/20129و ك ل/ش/ 135800488 شارع الخليج -حي املزروع  -الهفوف  شركة املعتمدون لوكالة التأمين 19

 201204/ 50و ك ل/ش/ 112824800 تقاطع الثمامة مع أبو بكر  -حي النرجس  -الرياض  شركة دار التأمين لوكالة التأمين 20



 

 53/20125و ك ل/ش/ 125591919 طريق الحرمين -حي العزيزية  -مكة املكرمة  شركة املجموعة املهنية لوكالة التأمين 21

 20123/ 46و ك ل/ش/ 112802111 امللك فهد الفرعيطريق  -حي العقيق  -الرياض  شركة وكالة عمليات التأمين لخدمات التأمين 22

 20166/ 94و ك ل/ش/ 112759509 شارع االمير تركي الثاني -حي املروج  -الرياض  شركة ألفا لوكالة التأمين املحدودة 23

 52/20124و ك ل/ش/ 138522330 شارع القدس -حي املجيدية  -القطيف  شركة طوبى لوكالة التأمين 24

 39/20121و ك ل/ش/ 138184405 شارع أبوبكر الصديق -حي بدر  -الدمام  عهد السعودية لوكالة التأمينشركة  25

 20142/ 78و ك ل/ش/ 114402160 طريق األمير سعود الفيصل –حي الناصرية  –الرياض  شركة مجال الوفاق لوكالة التأمين 26

 60/20127و ك ل/ش/ 114492013 امللز -الرياض  شركة ظل لوكالة التأمين التعاوني 27

 20121/ 41و ك ل/ش/ 126511354 طريق امللك فهد -حي الشارفية  -جدة  شركة فرسان لوكالة التأمين املحدودة 28

 20125/ 55و ك ل/ش/ 138250600 شارع الظهران -حي السوق  -الدمام  شركة حصن األمان لخدمات وكالة التأمين التعاوني 29

 60/20127و ك ل/ش/ 126420693 شارع التحلية-حي الروضة-جدة الشرق األوسط لوكاالت التأمينشركة تكافل  30

 1/20083و ك ل/ش/ 138270016 حي األمير محمد بن سعود -الدبيس ي  -الدمام شركة أيس لوكالة التأمين 31

 20099/ 12/ش/ و ك ل 114941041 شارع تمير-حي املروج-الرياض شركة التكافل الوطني وكالء تامين 32

 20101/ 15و ك ل / ش / 112326240 شارع عبدهللا بن مسعود-حي النسيم الغربي-الرياض شركة وعد لخدمات وكالة التأمين 33

 20121/ 40و ك ل /ش/ 112410254 طريق األمير سعد بن عبدالرحمن-حي الجزيرة -الرياض  شركة الحلول السهلة لوكالة التأمين التعاوني 34

 20146/ 81و ك ل/ش/ 8002470009 شارع األمير ماجد-حي الصفا -جدة  شركة عبداللطيف جميل لوكالة التأمين 35

 20084/ 4و ك ل / ش / 126521667 شارع املدينة املنورة-حي الشرفية -جدة  شركة املحيط الحديث لوكالة التأمين املحدودة 36

 20124/ 51و ك ل/ ش/ 126690011 طريق امللك عبدالعزيز-الشاطئحي -جدة شركة االعتماد لوكالة التأمين 37

 20088/ 6و ك ل/ش/ 112251171 طريق عثمان بن عفان-حي االزدهار-الرياض شركة التكافل السعودي وكالء التامين 38

 20092/ 10و ك ل/ش/ 114015051 طريق امللك فهد-حي الوشام-الرياض شركة العرين لوكالة التأمين 39

 20124/ 47و ك ل /ش / 122636333 شارع حائل-حي الرويس-جدة شركة التعاون املتحدة لوكالة التأمين 40

 20124/ 48وك ل/ش/ 122836666 شارع األمير سعود الفيصل-حي الروضة-جدة شركة التعاون األولى لوكالة التأمين 41

 20124/ 49و ك ل/ ش/  126686856 شارع فلسطين-حي الحمراء-جدة شركة مداد األمان لوكالة التأمين 42

 201111/ 34وك ل/ش/ 114552460 طريق امللك عبدهللا-حي الورود-الرياض شركة التعزيزات لوكالة التأمين 43

 201112/ 35وك ل/ش/ 112454888 شارع الحسن بن علي -حي الروضة  -الرياض  شركة وكالة األول للتأمين 44

 201112/ 36و ك ل/ش/ 163613131 حي املطار -شارع امللك عبدهللا  -عنيزة  شركة فجر لوكالة التأمين 45

 37/201112و ك ل/ش/ 920001914 شارع العليا العام-حي العليا-الرياض شركة وتد الوطنية لوكالة التأمين 46

 20104/ 18و ك ل/ش/ 126462096 شارع امللك عبدالعزيز-حي الكنداسه البلد-جدة شركة األهلي لتسويق خدمات التأمين 47

 20105/ 19و ك ل /ش/ 114183276 شارع االمير عبدالعزيز بن مساعد-حي املربع-الرياض شركة وكالة ساب للتأمين املحدودة 48



 

 20/20105و ك ل /ش/ 114122004 شارع االمير عبدالعزيز بن مساعد-حي املربع-الرياض شركة العارض لوكالة التأمين 49

 20105/ 22و ك ل/ش/ 112997037 شارع االمير عبدالعزيز بن مساعد-حي السليمانية-الرياض السعودية الفرنسية ألعمال وكيل التأمينالشركة  50

 20109/ 23و ك ل/ش/ 126688122 شارع نور القلوب-حي األندلس-جدة شركة وكالة رند للتأمين 51

 20111/ 24وك ل/ش/ 126394410 شارع عبدهللا جاسر-الزهراءحي -جدة شركة مداد الثقه لوكالة التأمين 52

 20125/ 54و ك ل/ش/ 163827000 علي بن ابي طالب-حي االمن-بريدة شركة تكاتف التأمين لوكالة التأمين التعاوني 53

 26/20112/ش/و ك ل  112544407 عبدالرحمن الغافقي -الروضة  -الرياض  شركة البابطين لوكالة التأمين التعاوني 54

 20113/ 27و ك ل /ش/ 112116885 حي الورود -العليا العام  -الرياض  شركة وكالة تكافل الراجحي 55

 20114/ 28وك ل/ش/ 114011678 الوشم -املربع  -الرياض شركة ثياتل لوكالة التأمين 56

 20127/ 58و ك ل/ش/ 114645874 عبدالعزيز بن مساعد شارع األمير  -السليمانية  -الرياض  شركة إصدار لوكالة التأمين التعاوني 57

 20127/ 62و ك ل/ش/ 112088120 طريق مكة املكرمة الفرعي -حي امللك عبدالعزيز  -الرياض شركة رؤى لوكالة التأمين 58

 20127/ 63و ك ل/ش/ 114065350 طريق امللك فهد -املربع  -الرياض شركة مدار التأمين لوكالة التأمين 59

 20131/ 72و ك ل /ش/ 114629949 العليا العام -الرياض  شركة الحماية املتكاملة لوكالة التأمين 60

 200812/ 8و ك ل/ش/ 112304886 شارع األمين منصور بن عبدالعزيز -امللز  -الرياض  شركة املاروز للخدمات التأمينية 61

 99/201902و ك ل/ش/ 112932185 بجوار مستشفى الصفوة –امللك عبدالعزيز طريق  –الرياض  شركة تقدير العاملية وكالء تأمين 62

 98/201802و ك ل/ش/ 122610725 شارع األمير محمد بن عبدالعزيز –جدة  شركة أمان لوكالة التأمين 63

 38/201112ل/ش/و ك  112116885 طريق امللك فهد –حي املحمدية  –الرياض  شركة بوابة األمان لوكالة التأمين 64

 

 

 

 



 

 

 

 استشارات التأمينشركات 

 

 رقم التصريح رقم التواصل العنوان اسم الشركة م

 20083/ 1م س ش/ش/ 114405515 شارع صالح الدين األيوبي -حي امللز  -الرياض  شركة أيس لالستشارات التأمين 1

 20085/ 5م س ش/ش/ 126614001 شارع إبراهيم الجفالي-األندلسحي -جدة شركة التعاونية لالستشارات التأمينية املحدودة 2

 20142/ 8م س ش/ش/ 114567238 طريق امللك عبدهللا-حي الواحة-الرياض شركة دار التفكر لالستشارات التأمينية 3

 

اإلكتواريةشركات   
 رقم التصريح رقم التواصل العنوان اسم الشركة م

 20166/ 3أ ك ت/ش/ 138322555 شارع االمير محمد تقاطع الشارع التاسع -حي السوق  -الدمام  االلكتورايةشركة الخوارزمي للخدمات  1

 20116/ 2أ ك ت/ش/ 112005162 طريق عثمان بن عفان -حي الوادي  -الرياض  شركة نطاق للخدمات االكتوارية 2

 20084/ 3م س ش/ش/ 114103308 طريق األمير تركي األول  -حي املحمدية  -الرياض  شركة منار سيجما للخدمات اإلكتوارية 3

 4/201907أ ك ت/ش/ 1122792529 مبنى العقارية –العليا العام  –الرياض  شركة ميليمان السعودية للخدمات االكتوارية 4

 

 

 



 

 

 شركات املعاينة وتقدير الخسائر
 رقم التصريح رقم التواصل العنوان اسم الشركة م

لخدمات التأمينشركة نجم  1 طريق امللك عبدالعزيز -حي الربيع  -الرياض   1/200711ع ق خ/ش/ 118741111   

شارع امللك فيصل  -الخبر الشمالة  -الخبر  شركة املعاينون الخليجيون الدولية للمعاينة وتقدير الخسائر املحدودة 2 20144/ 15ع ق خ/ش/ 138930395   

السعودية للمعاينة وتقدير الخسائر شركة مكلرنز يونج 3 شارع فلسطين -حي الحمراء  -جدة   20085/ 3ع ق خ/ش/ 126650635   

شارع املعادي -حي الرويس  -جدة  الشركة السعودية للفحص واملعاينة وتقدير الخسائر املحدودة 4 200810/ 4ع ق خ/ش/ 126570995   

وشركاؤه التجارية املحدودة للفحص واملعاينة وتقدير الخسائر شركة احمد عمر محمد بادحيدوح 5 طريق املدينة -حي الشرفية  -جدة   20091/ 6ع ق خ/ش/ 126572647   

شارع مهدي املصلح -حي الثعالبة  -جدة  شركة نسيم املحيط للفحص املعاينات املحدودة 6 20107/ 8ع ق خ/ ش/ 126477678   

واملعاينةشركة البلور للفحص  7 شارع االندلس -حي الحمراء  -جدة   20113/ 9ع ق خ/ش/ 126501483   

شارع أم املؤمنين خديجة -حي الفيصلية  -جدة  شركة صوالت للمعاينة وتقدير الخسائر املحدودة 8 20129/ 10ع ق خ/ش/ 122612242   

شارع صالح الدين االيوبي -ندوة امللك عبدالعزيز حي ال -الرياض  شركة ماثيوز دانيال للمعاينة وتقدير الخسائر املحدودة 9 201212/ 11ع ق خ/ش/ 112278730   

شارع امللك عبد العزيز -حي العمال  -الخبر  شركة الشرق االوسط العاملية للمعاينة وتقدير الخسائر 10 20133/ 13ع ق خ/ ش/ 138813650   

طريق مكة املكرمة الفرعي -حي الربوة  -الرياض  شركة شارليوز تايلور ادجستنج العربية السعودية 11 2008/ 2ع ق خ/ش/ 112926242   

شارع العليا -العليا العام  -الرياض  شركة املعاينون العرب الدولية للمعاينة وتقدير الخسائر 12 12/20132ع ق خ/ش/ 114646996   

طريق امللك فيصل -حي اليرموك  -الخبر  شركة كوننجهام ليندس ي السعودية ملعاينة وتقدير الخسائر 13 200812/ 5ع ق خ/ش/ 138969611   

شارع امللك فيصل -حي الطبيش ي  -الدمام  شركة املعاينة البحرية وتقدير الخسائر املحدودة 14 20142/ 14ع ق خ/ش/ 138357829   

 

 



 

 

 شركات تسوية املطالبات التأمينية 
 رقم التصريح رقم التواصل العنوان اسم الشركة م

البيت العيق-قرطبة-الرياض شركة غلوب مد السعودية لتسوية املطالبات الطبية 1 20083/ 1ت س م/ش/ 112784825   

طريق خادم الحرمين الشريفين-الخبر الجنوبية-الخبر شركة نكست كير السعودية لتسوية املطالبات التأمينية 2 20095/ 2ت س م/ش/ 138988910   

السعودية لتسوية املطالبات التأمينيةشركة العناية الشاملة  3 شارع امللك فيصل-الخبر الشمالية-الخبر  20103/ 3ت س م/ش/ 138981155   

شارع عاشور -حي األندلس-جدة شركة مدنت العربية السعودية لتسوية املطالبات التأمينية 4 20105/ 4ت س م/ش/ 129370000   

طريق امللك سعود-حي املربع-الرياض شركة ميدي فيزا لتسوية املطالبات الطبية 5 201011/ 6ت س م/ش/ 114038844   

طريق املدينة املنورة -حي األندلس-جدة شركة جاب كورب السعودية لتسوية املطالبات التأمينية املحدودة 6 11201/ 7ت س م/ش/ 126684324   

بدالعزيزشارع محمد بن ع-السليمانية-الرياض شركة ضمانات الخليج لخدمات التأمين 7 20163/ 13ت س م/ش/ 112884005   

شارع امللك فهد-حي الفيصلية-جدة شركة بي ام كير لتسوية املطالبات التأمينية املحدودة 8 201511/ 11ت س م/ش/ 122330070   

طريق الثمامة -حي الربيع -الرياض شركة ال بأس الصحة إلدارة املطالبات 9 201611/ 14ت س م/ش/ 112638700   

شارع سعيد بن زيد-حي قرطبة -الرياض شركة عناية املطالبة للتأمين 10 20078/ 15ت س م/ش/ 112298473   

 

 


