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التـــــــــأمين

التأجير التمويلي

األوراق الماليـــة

عدد منافذ خدمات التأمين من الشـــركات 
 5.66 5.6وفروعها * .

عـــدد منافـــذ خدمـــات التأميـــن مـــن خالل 
10.48.06الوساطة التأمينية* .

عدد شركات التأجير التمويلي * .

عدد منافذ خدمات الوســـاطة المالية من 
خالل الشركات وفروعها * .
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65-عدد الشكاوى الواردة للهيئة .

60-عدد الشكاوى التي تم معالجتها .
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األوراق الماليـــة
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عدد بوالص التأمين على الحياة *.

عدد عقود التأجير التمويلي * .

الماليـــة  االوراق  حســـابات  عـــدد  اجمالـــي 
النشطة منسوبة الى عدد السكان البالغين

المتداولـــة  لالســـهم  الســـوقية  القيمـــة 
اإلجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج  مـــن  كنســـبة 

(باألسعار الجارية) . 

قيمة التداول كنســـبة مـــن الناتج المحلي 
اإلجمالي (باألسعار الجارية) . 

التمويلـــي  التأجيـــر  اجمالـــي قيمـــة عقـــود 
المحلـــي  الناتـــج  اجمالـــي  الـــى  منســـوبة 

اإلجمالي (باألسعار الجارية) .

حصـــة كل بالـــغ من الســـكان مـــن اجمالي 
قيمة عقود  التأجير التمويلي  (دوالر أمريكي)  .

-3.4 

11,728.4-عدد بوالص التأمين غير الحياة *.

التأمينيـــة  المحفظـــة  قيمـــة  اجمالـــي 
المحلـــي  الناتـــج  اجمالـــي  الـــى  منســـوبة 

االجمالي (باالسعار الجارية ) .

التأمينيـــة  المحفظـــة  قيمـــة  إجمالـــي 
مقسومة على عدد السكان  (دوالر أمريكي) .
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عدد الحسابات النشطة للذكور منسوبة 
الى عدد السكان البالغين . (ذكور)

عدد الحسابات النشطة لالناث منسوبة 
الى عدد السكان البالغين .(إناث)

نسبة االناث من اجمالي قيمة التداول .

نسبة االناث من اجمالي حجم التداول .
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المعلومات غير متوفرة . 

المعلومات غير متوفرة . 

المعلومات غير متوفرة . 

ANNUAL REPORTANNUAL REPORTANNUAL REPORTهيئة سوق رأس المال
مؤشرات الشمول المالي

القطاع المالي ـ غير المصرفي

* لكل 100,000 بالغ من السكان .

* لكل 100,000 بالغ من السكان .
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