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  وساطة التأمين شركات 
 حالة التصريح تاريخ انتهاء التصريح رقم التصريح الرقم املوحد اسم الشركة م

 نشط ه14/03/1444 20082 /1و س ط/ش/ 7001599450 الشركة الوطنية لوساطة التأمين 1

 غير نشط  ه04/06/1443 20082 /2و س ط/ش/ 7001523138 شركة وجيف لخدمات وساطة التأمين 2

 نشط ه13/01/1445 20082 /3و س ط/ش/ 7001548002 شركة حلول لوساطة التأمين الدولية 3

 نشط ه07/03/1444 20083 /4س ط/ش/ و  7001525034 شركة بيت التأمين لوساطة التأمين  4

 نشط ه08/03/1444 20083 /5و س ط/ش/ 7001561955 املحدودةالشركة العاملية املتحدة لوساطة التأمين  5

 نشط ه09/09/1444 20083 /6و س ط/ش/ 7001547657 شركة أيس لوساطة التأمين وإعادة التأمين 6

 غير نشط  ه19/03/1441 20083 /7و س ط/ش/ 7001538391 التأمينشركة الدرع األخضر لوساطة التأمين وإعادة  7

 نشط ه19/03/1444 20083 /9و س ط/ش/ 7001544589 شركة األولى لوساطة التأمين  8

 نشط ه04/04/1444 20084 /10و س ط/ش/ 7001484562 شركة الثنيان لوساطة التأمين  9

 نشط ه28/05/1444 20084 /11و س ط/ش/ 7000698063 التأمين وإعادة التأمينشركة الوسطاء السعوديون املحدودة لوساطة  10

 غير نشط ه16/03/1442 20084 /12و س ط/ش/ 7001379341 وإعادة التأمين الشركة العربية لخدمات التسويق لوساطة التأمين  11

 غير نشط ه05/04/1441 20084 /14ط/ش/و س  7001566798 شركة حماية األخطار لوساطة التأمين وإعادة التأمين 12

 غير نشط ه07/04/1437 20084 /15و س ط/ش/ 7001551105 شركة األمان لوساطة التأمين وإعادة التأمين 13

 نشط ه04/04/1444 20084 /16و س ط/ش/  7001589873 شركة أيون العربية السعودية لوساطة التأمين وإعادة التأمين 14

 نشط ه7/05/1444 20084 /17و س ط/ش/ 7001530398 لوساطة التأمين وإعادة التأمينشركة املستشار  15

 نشط ه16/05/1444 20085 /18و س ط/ش/ 7001557284 شركة مارش لوساطة التأمين وإعادة التأمين 16

 نشط ه23/02/1445 20085 /19و س ط/ش/ 7001531891 شركة دار الوساطة للتأمين املحدودة لوساطة التأمين وإعادة التأمين 17

 نشط ه12/07/1444 20086 /20و س ط/ش/ 7001558845 شركة الثقة لوساطة التأمين  18

 نشط ه18/08/1443 20087 /23و س ط/ش/ 7001533061 شركة ضمان لوساطة التأمين  19

 نشط ه27/08/1444 20088 /25ط/ش/و س  7001558696 وإعادة التأمينشركة اتحاد وسطاء التأمين املحدودة لوساطة التأمين  20

 غير نشط ه28/08/1431 20088 /26و س ط/ش/ 7012480294 شركة وصل لوساطة التأمين  21



 

 

 نشط ه23/02/1445 200810 /28و س ط/ش/ 7001564819 شركة املأمون عبر البحار وسطاء تأمين املحدودة  22

 نشط ه10/11/1444 200811 /29ط/ش/و س  7001564249 شركة النخبة لوساطة التأمين  23

 غير نشط ه07/01/1442 200811 /30و س ط/ش/ 7013230672 شركة الخدمات التجارية العربية لوسطاء التأمين  24

 نشط ه28/12/1444 200812 /31و س ط/ش/ 7001557896 لوساطة التأمين وإعادة التأمينشركة ناسكو العربية السعودية  25

 نشط ه04/02/1445 20091 /33و س ط/ش/ 7001578876 أند أسوشييتس لوساطة التأمين وإعادة التأمين املحدودة شركة لونزديل 26

 نشط ه07/01/1445 20091 /34و س ط/ش/ 7001587471 شركة الخليج لوساطة التأمين 27

 غير نشط ه03/03/1437 20092 /35و س ط/ش/ 7001594600 شركة الطيار لوساطة التأمين  28

 نشط ه29/04/1445 20094 /36و س ط/ش/ 7001564272 شركة اليمامة لوساطة التامين 29

 نشط ه03/09/1443 20096 /37و س ط/ش/ 7001576904 شركة وسطاء الثقة لوساطة التأمين  30

 نشط ه29/07/1445 20097 /38و س ط/ش/ 7001580674 شركة األهداف الخليجية لوساطة التأمين  31

 نشط ه16/11/1445 41/200911و س ط/ش/ 7001626634 واكن لوساطة التأمينشركة  32

 نشط ه05/06/1443 20102 /42و س ط/ش/ 7013002311 شركة املستقلة لخدمات وساطة التأمين  33

 نشط ه09/08/1443 20104 /44و س ط/ش/ 7001640379 شركة البسامي لوساطة التأمين  34

 نشط ه02/07/1443 20106 /47و س ط/ش/ 7001616908 لوساطة التأمينشركة مسارات التأمين  35

 نشط ه18/04/1444 20111 /50و س ط/ش/ 7001617740 شركة الوثيقة املعتمدة لوساطة التأمين  36

 نشط ه21/08/1443 20112 /52و س ط/ش/ 7001680235 شركة رؤية الوسيط لوساطة التأمين  37

 نشط ه22/04/1444 20113 /53و س ط/ش/ 7001656664 التأمين وإعادة التأمينشركة فنشرش فارس لوساطة  38

 نشط ه28/10/1444 20114 /54و س ط/ش/ 7001657696 شركة االمتياز لوساطة التأمين 39

 نشط ه24/08/1444 20115 /55و س ط/ش/ 7015089530 شركة تغطية الخليج لوساطة التأمين  40

 نشط ه07/04/1445 20116 /57و س ط/ش/ 7001718365 بقشان لوساطة التأمين شركة ياسر محمد أحمد  41

 نشط ه20/09/1444 20117 /58و س ط/ش/ 7001664817 شركة مارينا لوساطة التأمين وإعادة التأمين 42

 نشط ه10/11/1443 20119 /59و س ط/ش/ 7001692172 الشركة السعودية الدولية لوساطة التأمين 43

 نشط ه22/01/1445 201112 /60و س ط/ش/ 7001713440 شركة دراية لوساطة التأمين  44



 

 

 نشط ه01/02/1445 201112 /61و س ط/ش/ 7001704340 شركة أركان لوساطة التأمين  45

 غير نشط ه07/03/1442 21112 /62و س ط/ش/ 7001708093 شركة توكل لوساطة التأمين  46

 نشط ه05/03/1445 201112 /63و س ط/ش/ 7001692180 شركة إسناد لوساطة التأمين  47

 نشط ه23/03/1443 20132 /65و س ط/ش/ 7001727440 شركة ألفا لويدز لوساطة التأمين وإعادة التأمين 48

 نشط ه10/08/1443 20135 /66و س ط/ش/ 7001774525 شركة إزار للوساطة في أعمال التأمين 49

 نشط ه13/08/1443 20136 /67و س ط/ش/ 7001793301 شركة الوثيقة الشاملة لوساطة التأمين وإعادة التأمين املحدودة 50

 نشط ه28/08/1443 20137 /68و س ط/ش/ 7001768618 شركة وساطة اململكة لوساطة التأمين وإعادة التأمين 51

 نشط ه16/12/1443 201310 /69و س ط/ش/ 7001862403 شركة شديد وشركاه السعودية لوساطة التأمين 52

 نشط ه13/02/1445 201312 /72و س ط/ش/ 7001816631 شركة دعم لوساطة التأمين  53

 نشط ه27/02/1444 20141 /73و س ط/ش/ 7001807200 شركة فال لوساطة التأمين التعاوني 54

 غير نشط  ه09/04/1441 20142 /74و س ط/ش/ 7001821904 الشركة الحديثة لوساطة التأمين وإعادة التأمين 55

 نشط ه11/08/1444 20142 /75و س ط/ش/ 7001824130 شركة مدارات التأمين لوساطة التأمين 56

 نشط ه30/07/1444 20143 /76و س ط/ش/ 7001832919 شركة نوران الذهبية لوساطة التأمين 57

 نشط ه05/07/1444 20144 /77و س ط/ش/ 7001815054 شركة املخاطر الرئيسية لوساطة التأمين  58

 غير نشط  ه30/06/1441 20145 /78و س ط/ش/ 7001783955 وإعادة التأمينشركة رؤية املستقبل لوساطة التأمين  59

 نشط  ه27/11/1444 20149 /79و س ط/ش/ 7001888424 شركة مجموعة البحر املتوسط لوساطة التأمين 60

 نشط ه19/04/1445 20152 /80و س ط/ش/ 7001903785 شركة عناية الوسيط لوساطة التأمين  61

 غير نشط ه15/08/1439 20156 /81و س ط/ش/ 7010463573 شركة االعتماد العاملي للوساطة في التأمين املحدودة 62

 نشط ه15/10/1445 20158 /82س ط/ش/و  7009167235 شركة الوثيقة املاسية املحدودة 63

 غير نشط ه14/11/1442 83/20158و س ط/ش/ 7009357372 وإعادة التأمينشركة السبيل آسيا لوساطة التأمين  64

 نشط ه27/01/1443 201511 /84و س ط/ش/ 7009436259 شركة أمين التأمين لوساطة التأمين 65

 نشط ه16/02/1443 201511 /85و س ط/ش/ 7009399820 شركة نجم العناية لوساطة التأمين 66

 نشط ه26/05/1443 20163 /86و س ط/ش/ 7009398889 وإعادة التأمينشركة نمار لوساطة التأمين  67



 

 

 غير نشط ه21/06/1440 20163 /88و س ط/ش/ 7009380408 شركة الفال لوساطة التأمين 68

 نشط ه17/08/1443 20165 /89و س ط/ش/ 7009408449 شركة الوسيط الذهبي لوساطة التأمين 69

 نشط ه23/02/1444 90/20168و س ط/ش/ 7009443180 شركة توافق الوسطاء املحدودة لوساطة التأمين  70

 نشط ه17/12/1443 20169 /91و س ط/ش/ 7009437315 شركة األفضل لوساطة التأمين 71

 غير نشط ه23/10/1441 20169 /92و س ط/ش/ 7001547640 شركة البلورات لخدمات وساطة التأمين 72

 نشط ه09/06/1444 20172 /93و س ط/ش/ 7007211944 شركة أفق لوساطة التأمين 73

 غير نشط  ه23/05/1441 20172 /94و س ط/ش/ 7009434965 شركة أندلسية العربية لوساطة التأمين 74

 نشط ه05/07/1444 95/20172و س ط/ش/ 7010467475 شركة أرتكم الدولية لوساطة التأمين 75

 نشط ه04/01/1445 201708 /96و س ط/ش/ 7003756769 شركة عبداللطيف جميل لوساطة التأمين 76

 نشط ه23/03/1445 201711 /97و س ط/ش/ 7009770558 شركة آمن لوساطة التأمين  77

 نشط ه4/06/1445 201802 /98و س ط/ش/ 7009436184 وساطة التأمين  –شركة تكافل اإلمارات للخدمات التأمينية  78

 نشط ه20/07/1445 201804 /99و س ط/ش/ 7002603210 شركة التحالف السعودي لوساطة التأمين  79

 نشط ه03/09/1443 201805 /100و س ط/ش/ 7002845266 شركة الوثيقة لوساطة التأمين  80

 نشط ه10/11/1445 201807 /101و س ط/ش/ 7004141136 شركة ضامن لوساطة التأمين التعاوني  81

 نشط ه27/03/1443 102/201812و س ط/ش/ 7004540139 شركة الجدارة العاملية لوساطة التأمين 82

 نشط هـ17/03/1445 202011 /103و س ط /ش/ 7009147062 شركة كيان الشرق األوسط لوساطة التأمين 83

 نشط هـ17/10/1445 106/202105و س ط/ش/ 7009429973 شركة يدر لوساطة التأمين 84

 

 

 

 



 

 

 وساطة إعادة التأمين شركات 
 حالة التصريح تاريخ انتهاء التصريح رقم التصريح الرقم املوحد اسم الشركة م

 نشط ه07/01/1445 20091 /32و س ط/ش/ 7001571707 بي السعودية لوساطة التأمين وإعادة التأمين   شركة شركة يو آي 1

 نشط ه11/03/1443 20102 /43و س ط/ش/  7001606370 شركة شديد لوساطة إعادة التأمين املحدودة  2

 نشط ه05/07/1444 20115 /56و س ط/ش/ 7001644678 شركة أر أف أي بي العربية السعودية املحدودة لوساطة إعادة التأمين 3

 نشط ه26/01/1444 201311 /70و س ط/ش/ 7001791495 شركة اآلفاق لوساطة إعادة التأمين 4

 نشط هـ30/07/1445 104/202103و س ط/ش/ 7021315846 شركة مارش جاي كاربنتر العربية السعودية لوساطة إعادة التأمين 5

 نشط هـ17/10/1445 105/202105و س ط/ش/ 7021457986  العربية لوساطة إعادة التأمينشركة ناسكو  6

 نشط هـ03/11/1445 107/202106و س ط/ش/ 7023487841 شركة ايس ري لوساطة إعادة التأمين 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 التأمين وكالةشركات 
 التصريححالة  تاريخ انتهاء التصريح رقم التصريح الرقم املوحد اسم الشركة م

 نشط ه13/01/1445 20084 /4و ك ل / ش / 7001547970 شركة املحيط الحديث لوكالة التأمين املحدودة 1

 نشط ه13/08/1444 20088 /6و ك ل/ش/ 7001557862 شركة التكافل السعودي وكالء التامين 2

 غير نشط ه17/07/1442 200812 /8و ك ل/ش/ 7001558449 شركة املاروز للخدمات التأمينية لوكالة التأمين  3

 نشط ه01/09/1443 20092 /10و ك ل/ش/ 7001600548 شركة العرين لوكالة التأمين 4

 غير نشط ه22/09/1439 20099 /12و ك ل /ش/ 7012282047 شركة التكافل الوطني وكالء تامين 5

 نشط ه11/02/1443 20101 /15و ك ل / ش / 7001699334 شركة وعد لخدمات وكالة التأمين 6

 نشط ه03/05/1443 20104 /18و ك ل/ش/ 7011780207 شركة األهلي لتسويق خدمات التأمين لوكالة التأمين 7

 نشط ه01/06/1443 20105 /19و ك ل /ش/ 7001732648 شركة وكالة ساب للتأمين املحدودة 8

 غير نشط ه05/06/1440 20/20105و ك ل /ش/  شركة العارض لوكالة التأمين 9

 نشط ه05/06/1443 20105 /22و ك ل/ش/ 7001665392 الشركة السعودية الفرنسية ألعمال وكيل التأمين 10

 نشط ه10/10/1443 20109 /23و ك ل/ش/ 7001685754 شركة وكالة رند للتأمين 11

 غير نشط  ه19/02/1441 20111 /24وك ل/ش/ 7001663025 شركة مداد الثقة لوكالة التأمين 12

 نشط ه17/02/1444 20111 /25و ك ل/ش/ 7005596379 شركة تضامن لوكالة التأمين التعاوني 13

 نشط ه12/07/1444 26/20112و ك ل /ش/ 7005578112 شركة البابطين لوكالة التأمين التعاوني 14

 نشط ه13/08/1443 20113 /27و ك ل /ش/ 7001764229 شركة وكالة تكافل الراجحي 15

 غير نشط ه07/05/1441 20114 /28وك ل/ش/ 7001599153 شركة ثياتل لوكالة التأمين 16

 نشط ه13/05/1445 201111 /34وك ل/ش/ 7001682280 شركة التعزيزات لوكالة التأمين 17

 نشط ه23/02/1445 201112 /36و ك ل/ش/ 7001787444 شركة فجر لوكالة التأمين 18

 نشط ه07/07/1445 37/201112و ك ل/ش/ 7001692495 لوكالة التأمينشركة وتد الوطنية  19

 غير نشط ه02/06/1442 38/201112و ك ل/ش/ 7010478001 شركة بوابة األمان لوكالة التأمين 20

 غير نشط ه06/03/1442 39/20121و ك ل/ش/ 7001747877 شركة عهد السعودية لوكالة التأمين 21



 

 

 غير نشط ه07/03/1439 20121 /41و ك ل/ش/ 7001588008 التأمين املحدودةشركة فرسان لوكالة  22

 نشط ه03/05/1445 20123 /46و ك ل/ش/ 7001738066 شركة وكالة عمليات التأمين لخدمات التأمين 23

 نشط ه20/05/1445 20124 /47و ك ل /ش / 7001756464 شركة التعاون املتحدة لوكالة التأمين 24

 نشط ه20/05/1445 20124 /48وك ل/ش/ 7001701239 التعاون األولى لوكالة التأمينشركة  25

 نشط ه29/07/1445 20124 /49و ك ل/ ش/  7001744916 شركة مداد األمان لوكالة التأمين 26

 نشط ه07/07/1445 201204 /50و ك ل/ش/ 7001699367 شركة دار التأمين لوكالة التأمين 27

 غير نشط ه01/06/1442 20124 /51و ك ل/ ش/ 7001730725 لوكالة التأمين شركة االعتماد 28

 نشط ه29/07/1445 52/20124و ك ل/ش/ 7001725030 شركة طوبى لوكالة التأمين 29

 غير نشط ه20/06/1442 53/20125و ك ل/ش/ 7001714984 شركة املجموعة املهنية لوكالة التأمين 30

 غير نشط ه27/06/1442 20125 /54و ك ل/ش/ 7001750848 لوكالة التأمين التعاونيشركة تكاتف التأمين  31

 نشطغير  ه09/08/1442 20125 /55و ك ل/ش/ 7001724637 شركة حصن األمان لخدمات وكالة التأمين التعاوني 32

 نشط ه29/06/1445 201205 /56و ك ل/ش/ 7001700322 شركة الهدا لوكالة التأمين التعاوني 33

 نشط ه9/08/1445 20127 /58و ك ل/ش/ 7001706436 شركة إصدار لوكالة التأمين التعاوني 34

 نشطغير  ه17/08/1442 201207 /59و ك ل/ش/ 7001756381 شركة الوكالء السعوديون وكالء تأمين لوكالة التأمين التعاوني 35

 نشط ه14/08/1445 60/20127ل/ش/و ك  7001763288 شركة ظل لوكالة التأمين التعاوني 36

 نشط ه20/08/1445 20127 /61وك ل/ش/ 7001817837 شركة تميز التأمين لوكالة التأمين التعاوني 37

 نشطغير  ه24/08/1442 20127 /62و ك ل/ش/ 7001752448 شركة رؤى لوكالة التأمين 38

 نشط ه22/11/1445 20127 /63و ك ل/ش/ 7001736029 شركة مدار التأمين لوكالة التأمين 39

 نشط ه01/09/1445 20128/  64و ك ل / ش /  7001743348 شركة بانوراما النخبة لوكالة التأمين التعاوني 40

 نشط ه22/11/1445 65/20128و ك ل/ش/ 7001737076 شركة تكافل الشرق األوسط لوكاالت التأمين 41

 غير نشط ه20/10/1442 66/20129ك ل/ش/و  7001729024 شركة املعتمدون لوكالة التأمين 42

 نشط ه03/11/1445 20129 /67و ك ل/ش/ 7001725014 شركة أسس لوكالة التأمين 43

 نشط ه15/12/1445 201210 /70و ك ل/ش/ 7001691059 شركة املعتمدة لوكالة التأمين 44



 

 

 نشط ه01/03/1443 20131 /72و ك ل /ش/ 7001753388 شركة الحماية املتكاملة لوكالة التأمين 45

 نشط ه03/03/1443 73/20131و ك ل /ش/ 7001741656 شركة األولى لخدمات التأمين املحدودة 46

 نشط ه12/06/1443 20134 /75و ك ل/ش/ 7010474893 شركة الرياض لوكالة التأمين 47

 نشط ه24/04/1444 20142 /78و ك ل/ش/ 7001844351 شركة مجال الوفاق لوكالة التأمين 48

 نشط ه10/05/1444 20143 /80و ك ل/ش/ 7001852008 شركة إدارة التأمين لوكالة التأمين 49

 نشط ه15/09/1444 83/20147و ك ل/ش/ 7001885404 شركة الغطاء اآلمن لوكالة التأمين 50

 نشط ه27/04/1445 201411 /84و ك ل/ش/ 7001887285 شركة تكافل أمانة لوكالة التأمين التعاوني املحدودة 51

 نشط ه28/02/1445 85/201412و ك ل/ش/ 7011000432 شركة وكالة اإلنماء للتأمين التعاوني 52

 غير نشط ه04/06/1439 202015 /88و ك ل/ش/ 7009425054 شركة الدرع السعودي لوكالة التأمين املحدودة 53

 نشط ه19/07/1445 20155/ 89ك ل / ش /  و 7009280012 شركة كفالة لوكالة التأمين املحدودة 54

 غير نشط ه30/11/1442 20159 /90و ك ل/ش/ 7009339230 شركة ركن الشارقة للخدمات التأمينية املحدودة 55

 نشط ه17/03/1444 20166 /94و ك ل/ش/ 7009393617 شركة ألفا لوكالة التأمين املحدودة 56

 غير نشط ه02/06/1442 98/201802و ك ل/ش/ 7010610934 شركة أمان لوكالة التأمين 57
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 استشارات التأمين شركات 
 حالة التصريح تاريخ انتهاء التصريح رقم التصريح الرقم املوحد اسم الشركة م

 نشط ه19/03/1444 20083 /1م س ش/ش/ 7001548333 التأمينيةشركة أيس لالستشارات  1

 نشط هـ17/10/1443 4/20085م س ش/ش/  شركة مارش السعودية الستشارات التأمين املحدودة 2

 نشط ه16/07/1444 20085 /5م س ش/ش/ 7001523989 شركة التعاونية لالستشارات التأمينية املحدودة 3

 نشط ه28/10/1444 20142 /8م س ش/ش/ 7001817928 لالستشارات التأمينيةشركة دار التفكر  4

 

 كتــــــواريةاإلالخدمات شركات 
 حالة التصريح تاريخ انتهاء التصريح رقم التصريح الرقم املوحد اسم الشركة م

 نشط ه09/06/1444 20084 /1ش//أ ك ت 7001519565 شركة منار سيجما للخدمات اإلكتوارية 1

 نشط  ه14/03/1444 20116 /2أ ك ت/ش/ 7001695472 شركة نطاق للخدمات اإلكتوارية 2

 نشط ه20/09/1444 20166 /3أ ك ت/ش/ 7010464449 شركة الخوارزمي للخدمات اإلكتوارية  3

 نشط ه25/11/1443 4/201907أ ك ت/ش/ 7005421552 شركة ميليمان السعودية للخدمات اإلكتوارية 4

 نشط ه16/10/1444 5/20206أ ك ت/ش/ 7004612730 شركة املتحدون للخدمات اإلكتوارية  5

 

 

 

 

 



 

 

 شركات املعاينة وتقدير الخسائر
 حالة التصريح تاريخ انتهاء التصريح رقم التصريح الرقم املوحد اسم الشركة م

 نشط ه18/11/1443 1/200711ع ق خ/ش/ 7001533442 شركة نجم لخدمات التأمين 1

 نشط ه23/02/1445 2008 /2ع ق خ/ش/ 7001522973 شركة شارليوز تايلور إدجستنج العربية السعودية للمعاينة وتقدير الخسائر 2

 نشط ه16/07/1444 20085 /3ع ق خ/ش/ 7001567812 شركة مكلرنز يونج السعودية للمعاينة وتقدير الخسائر 3

 نشط ه12/09/1444 200810 /4ع ق خ/ش/ 7001588735 الخسائر املحدودةالشركة السعودية للفحص واملعاينة وتقدير  4

 نشط ه18/01/1443 200812 /5ع ق خ/ش/ 7001584510 شركة كوننجهام ليندس ي السعودية ملعاينة وتقدير الخسائر 5

 نشط ه23/06/1445 20091 /6ق خ/ش/ ع 7001403174 شركة أحمد عمر محمد بادحيدوح وشركاؤه التجارية املحدودة للمعاينة وتقدير الخسائر 6

 نشط ه17/03/1444 20107 /8ع ق خ/ ش/ 7001675698 شركة نسيم املحيط للمعاينة وتقدير الخسائر املحدودة 7

 نشط ه30/03/1444 20113 /9ع ق خ/ش/ 7001621262 شركة البلور للمعاينة وتقدير الخسائر 8

 نشط ه19/10/1445 20129 /10ع ق خ/ش/ 7001733323 املحدودةشركة صوالت للمعاينة وتقدير الخسائر  9

 نشط ه09/02/1443 201212 /11ع ق خ/ش/ 7001753925 شركة ماثيوز دانيال للمعاينة وتقدير الخسائر املحدودة 10

 نشط ه12/09/1444 12/20132ع ق خ/ش/ 7001703599 شركة املعاينون العرب الدولية للمعاينة وتقدير الخسائر 11

 نشط ه18/05/1443 20133 /13ع ق خ/ ش/ 7001773964 شركة الشرق األوسط العاملية للمعاينة وتقدير الخسائر 12

 نشط ه18/02/1445 20144 /15ع ق خ/ش/ 7001840557 شركة املعاينون الخليجيون الدولية للمعاينة وتقدير الخسائر املحدودة 13

 

 

 

 

 



 

 

 

 شركات تسوية املطالبات التأمينية 
 حالة التصريح تاريخ انتهاء التصريح رقم التصريح الرقم املوحد اسم الشركة م

 نشط ه19/03/1444 20083 /1ت س م/ش/ 7001463160 شركة غلوب مد السعودية لتسوية املطالبات التأمينية 1

 نشط ه13/05/1443 20095 /2ت س م/ش/ 7001580856 شركة نكست كير السعودية لتسوية املطالبات التأمينية 2

 نشط ه19/03/1443 20103 /3ت س م/ش/ 7001599658 شركة العناية الشاملة السعودية لتسوية املطالبات التأمينية 3

 نشط ه11/06/1443 20105 /4ت س م/ش/ 7001604342 شركة مدنت العربية السعودية لتسوية املطالبات التأمينية 4

 غير نشط ه28/11/1440 201011 /6ت س م/ش/ 7001638761 التأمينيةشركة ميدي فيزا لتسوية املطالبات  5

 نشط ه17/02/1444 20111 /7ت س م/ش/ 7001629687 شركة جاب كورب السعودية لتسوية املطالبات التأمينية املحدودة 6

 غير نشط ه19/01/1440 201511 /11ت س م/ش/ 7009437216 شركة بي أم كير لتسوية املطالبات التأمينية املحدودة 7

 نشط ه10/07/1443 20163 /13ت س م/ش/ 7009182630 شركة ضمانات الخليج لخدمات التأمين لتسوية املطالبات التأمينية 8

 نشط ه02/07/1443 201611 /14ت س م/ش/ 7001893911 لتسوية املطالبات التأمينية الصحة شركة ال بأس 9

 غير نشط ه14/08/1441 20078 /15ت س م/ش/ 7010995491 املطالبات التأمينيةشركة عناية املطالبة لتسوية  10

 نشط  ه12/03/1444 201911 /16ت س م/ش/ 7003763732 مدارات الوطنية لتسوية املطالبات التأمينية 11

 


