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 حالة التصريح تاريخ انتهاء التصريح التصريحرقم  املوحدرقم ال فروع التأمين املصرح بها النشاط اسم الشركة م

 نشط ه16/10/1443 1/200412ت م ن/ 7000911508 التأمين العام، التأمين الصحي، الحماية واالدخار إعادة التأمين –التأمين  للتأمين شركة التعاونية 1

 نشط ه26/08/1443 2/20079ت م ن/ 7001519912 التأمين العام، التأمين الصحي التأمين التعاونيشركة مالذ للتأمين  2

3 
 مين وإعادة التأمين التعاونيأللتشركة املتوسط والخليج 

 )ميدغلف(
 نشط ه26/08/1443 3/20079ت م ن/ 7001548317 التأمين العام، التأمين الصحي، الحماية واالدخار إعادة التأمين –التأمين 

 نشط ه26/08/1443 4/20079ت م ن/ 7001523724 التأمين العام، التأمين الصحي التأمين شركة سالمة للتأمين التعاوني 4

 نشط ه27/08/1443 5/20079ت م ن/ 7001527618 التأمين العام، تأمين الحماية واالدخار التأمين تكافلللشركة ساب  5

 نشط ه02/06/1444 6/200709ت م ن/ 7001527816 التأمين العام، التأمين الصحي، الحماية واالدخار التأمين شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 6

 نشط ه27/08/1443 7/20079ت م ن/ 7001529705 تأمين الحماية واالدخار التأمين تكافل شركة األهلي 7

 نشط ه26/08/1443 8/20079ت م ن/ 7001539720 التأمين العام، التأمين الصحي، الحماية واالدخار التأمين شركة العربية السعودية للتأمين التعاوني )سايكو(ال 8

 نشط ه26/08/1443 9/20079ت م ن/ 7001532279 التأمين العام، التأمين الصحي، الحماية واالدخار التأمين للتأمين التعاونياألهلية شركة اتحاد الخليج  9

 نشط ه27/02/1444 11/20083م ن/ت  7001537161 التأمين العام، التأمين الصحي، الحماية واالدخار التأمين السعودي الفرنس ي للتأمين التعاوني إليانزشركة  10

 نشط ه19/03/1444 12/20083ت م ن/ 7001549059 التأمين العام، التأمين الصحي التأمين شركة االتحاد للتأمين التعاوني 11

 نشط ه19/03/1444 13/20083ت م ن/ 7001544472 التأمين العام، التأمين الصحي التأمين شركة الصقر للتأمين التعاوني 12

 غير نشط ه03/06/1441 14/20086ت م ن/ 7001534630 التأمين العام، التأمين الصحي، الحماية واالدخار التأمين الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني )وفا( 13

 نشط ه10/06/1444 15/20086ن/ت م  7001527667 التأمين العام، التأمين الصحي، الحماية واالدخار التأمين شركة التأمين العربية التعاونية 14

 نشط ه25/06/1444 16/20087ت م ن/ 7001526578 الحماية واالدخار، التأمين العام، التأمين الصحي إعادة التأمين –التأمين  شركة والء للتأمين التعاوني 15

 نشط ه14/07/1444 17/20087ن/ت م  7001556021 - إعادة التأمين الشركة السعودية إلعادة التأمين التعاوني )إعادة( 16



 

 

 نشط ه05/08/1444 18/20088ت م ن/ 7001571327 التأمين الصحي التأمين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني 17

 نشط ه29/12/1445 19/200812ت م ن/ 7001559389 التأمين العام، التأمين الصحي إعادة التأمين –التأمين  شركة املتحدة للتأمين التعاوني 18

 نشط ه12/05/1445 21/20095ت م ن/ 7001535694 التأمين العام، التأمين الصحي التأمين شركة املجموعة املتحدة للتأمين التعاوني )أسيج( 19

 نشط ه26/11/1445 22/200911ت م ن/ 7001593321 التأمين العام، التأمين الصحي، الحماية واالدخار التأمين شركة الراجحي للتأمين التعاوني 20

 نشط ه17/12/1445 23/200912ت م ن/ 7001632319 التأمين العام التأمين العربية للتأمين التعاوني تشبشركة  21

 نشط ه24/12/1445 24/200912ت م ن/ 7001609481 التأمين العام، التأمين الصحي، الحماية واالدخار إعادة التأمين –التأمين  شركة العاملية للتأمين التعاونيال 22

 نشط ه09/02/1446 25/20101ت م ن/ 7001607683 التأمين العام، التأمين الصحي إعادة التأمين –التأمين  شركة أكسا للتأمين التعاوني 23

 نشط ه18/03/1443 26/20103ت م ن/ 7001641419 التأمين العام، التأمين الصحي التأمين الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 24

 نشط ه13/06/1443 28/20105ت م ن/ 7001617724 التأمين العام، التأمين الصحي التأمين شركة بروج للتأمين التعاوني 25

 نشط ه03/07/1443 29/20106ت م ن/ 7001629364 التأمين العام، تأمين الحماية واالدخار التأمين شركة الوطنية للتأمينال 26

 نشط ه22/07/1443 30/20107ت م ن/ 7001626717 التأمين العام، التأمين الصحي التأمين للتأمين التعاونيشركة أمانة  27

 نشط ه24/10/1445 32/20128ت م ن/ 7001703672 التأمين الصحي التأمين شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني 28

 نشط ه12/11/1445 33/20129ت م ن/ 7001727200 التأمين العام، التأمين الصحي، الحماية واالدخار التأمين شركة اإلنماء طوكيو مارين للتأمين التعاوني 29

 نشط ه14/02/1444 34/201312ت م ن/ 7001791990 التأمين العام، التأمين الصحي، الحماية واالدخار التأمين شركة الجزيرة تكافل تعاوني 30


