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:اإلستثمار فً شركات التأمٌن 

اصدار طرٌق عن األموال لتجمٌع أوعٌة عن عبارة التأمٌن شركات 

 علٌه و , الوثائق تلك على المترتبة األقساط تحصٌل و التأمٌن وثائق

 ٌوفر الذي األساسً المحدد هى كفاءتها و التحصٌل عملٌة تصبح

.المتاحة األموال إستثمار علٌها ٌقوم التً السٌولة

لجهاز سمحت العلٌا الشرعٌة الرقابة هٌئة من الصادرة الشرعٌة الفتوى 

 و احتٌاطٌاتها و الشركة أموال ٌإستثمار التأمٌن شركات فً االستثمار

.مناسب عائد لتحقٌق التأمٌن أقساط من ٌفٌض ما



:توزٌع محفظة اإلستثمار

بٌن المتاحة األموال توزٌع ٌتم بحٌث اإلستثمار محفظة توزٌع 

.مطلقة و مقٌدة بفرعٌن الودائع

لشركات األنسب الوسٌلة تظل أنها اال الودائع على العائد قلة رغم 

 احتاج حال فً أول دفاع كخط إلٌها اللجوء ٌمكن بحٌث التأمٌن

.التأخٌر تحتمل ال عاجلة تعوٌضات لسداد الشركة

و (2015) %15 - %9 بٌن االن الودائع على العائد ٌتراوح و 

العالمً بالمعدل مقارنة عالٌة نسبة هً



:الصكوك و السندات

المقام فً شهامة شهادات هً لالستثمار االن المتاحة الصكوك 

.شمم و شاشة شهادات تلٌها و االول

لشركات بالنسبة لالستثمار األمثل البدٌل هً شهامة شهادات تظل 

 بواسطة مضمونة أنها حٌث قلٌلة مخاطر بدرجة تتمتع و التأمٌن

 تستمتع أنها كما الوطنً اإلقتصاد و المالٌة وزارة و السودان بنك

 السوق فى تسٌٌلها امكانٌة مع .%19 - %17 عالٌة ربحٌة بدرجة

الضرورة عند الثانوى

:الصكوك و السنادات•



:صنادٌق االستثمار

 هنالك العدٌد من صنادٌق اإلستثمار التً تقوم بإطالقها مؤسسات

مالٌة و ٌحقق بعضها عوائد إستثمار مجزٌة خاصة الصنادٌق التً 

.تعنً باإلستثمار العقاري و التجاري

االستثمار أوعٌة أهم من واحدة تمثل الصنادٌق هذه أن رأًٌ فً و 

:لسببٌن ذلك و إختٌارها أحسن إذا التأمٌن لشركات بالنسبة

.إستثمار قصٌر األجل ٌتناسب و إحتٌاجات شركات التأمٌن1.

.العائد مجزي فً أغلب األحٌان2.



:المرابحات و المشاركات

و المرابحات تموٌل فً االستثمار التأمٌن لشركات المشرع أتاح 

 للمساهمة التأمٌن لشركات الفرصة اتاحة بغرض ذلك و المشاركات

 و المصرفً الجهاز مع جنب الً جنبا العمل و التنمٌة تحقٌق فً

. الحصافة و الخبرة من الكثير يتطلب اإلستثمار من النوع هذا لكن



:االستثمار العقارى المباشر

تتعدى أال بشرط ذلك و التأمٌن لشركات االستثمار أوعٌة أنسب من 

  تتجاوز ال االستثمار محفظة من معٌنة نسبة فٌه المشاركة نسبة

.المحفظة من 30% - 25%

تطوٌرا) المبانً نوعٌن بٌن العقارى اإلستثمار فً التفرٌق ٌمكن و 

.سكنٌة و زراعٌة بنوعٌها األراضً و (شراءا أو

بالذكر أخص و العقاري تطوٌر فً الناجحة التجارب بعض هنالك 

 برج تطوٌر فً األسهم حملة و الوثائق حملة بٌن المشاركة تجربة

.المتحدة التأمٌنات



برج التأمٌنات المتحدة



المحدودة( سودان)شركة  التأمينات  المتحدة  

(2016  -  2007)عائد  إيجار  المبنى   
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المحدودة( سودان)شركة  التأمينات  المتحدة  

(2016  -  2007)عائد  إيجار  المبنى   

مجموع العوائد:

 ًجنٌه سودانً  24,331,771= العائد اإلجمال

 ًجنٌه سودانً 9,562,526= العائد الصاف



المحدودة( سودان)شركة  التأمينات  المتحدة  

(2015  -  2006)وعاء  وعائد  اإلستثمار  
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:التوصٌة

بٌن بالموازنة التأمٌن لشركات االستثمار ادارات تقوم أن أقترح 

 المقترح النموذج اتباع و السٌولة من المتوفر و االنٌة االحتٌاجات

 أن نرى تجاربنا من و التعدٌالت بعض مع التأمٌن مراقب من

:كاالتى االستثمار لمحفظة األنسب التركٌبة

النسبة نوع اإلستثمار

50% و إستثمارات و صنادٌق االستثمار \ودائع قابلة للتسٌٌل السرٌع

30% أراضً و عقارات

20% أسهم و سندات



النهاٌة

شكرا على حسن االستماع


