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 (*)سامي احمد ميرغني مرسي
 

: هدفت الدراسة للتعرف على واقع اداء سوق التأمين السوداني ومدي تطور ومساهمة قطاع التأمين في المستخلص

وذلك من خالل تحليل وتوضااايل النتاال الحيييية للعمليال التأمينية الةاباااة  نتاال ، التنمية االقتصاااادفة في الساااودا 

ظهرل نتاال التحليل أ  سااااوق التأمين أومعدالل االحتفاظ والسااااياسااااال االسااااتتمارفة  نااااركال التأمين،  االكتتاب

التنمية االقتصااااادفة، السااااوداني فعاني من عدا مناااااكل تننيمية وفنية تعمل على عدو قياو سااااوق التأمين  دور  في 

ساط التأمين أأ رزها  سبة مساهمة إجمالي أق سوداني فحتل مرتبة متأخرا جداً من حيث ن سوق التأمين ال لى الناتل إ  

لى عدو تواز  الطاقة االسااتيعا ية لح ا السااوق حيث تساايطر  ااركة إإضااافة ، المحلي ميارنة  يطاع التأمين العر ي

% من حصااة السااوق. أوباات الدراسااة  تنفيو  رامل وخطل فعالة لرفع الوعي 40اً واحدا على ما فعادل نساابتت تيرفب

 التأميني في الم تمع والعمل على دمل  ركال التأمين الصغيرا مع  عضها لتيوفة رأس مالها ودعا تواز  السوق.

 
 االكتتاب، أقساط التامين، االستتمارالمفتاحية، قطاع التامين، الكلمال 

 

 
An Analytical Study of the Reality of the Sudanese Insurance Market 

Performance (2011-2015) 
 

Sami Ahmed Margani      
 

Abstract: This study is aimed to identify the reality of the performance of the Sudanese 

insurance market and how the development and contribution of the Sudanese insurance 

sector in the economic development in the Sudan through the analysis and clarification 

of the real results of insurance operations of underwriting results and retention rates as 

well as investment policies of insurance companies, the analysis results showed that the 

insurance market of Sudan suffers from several organizational and technical problems 

that affect the insurance market and its role in economic development, the most prominent 

one that the market of the Sudanese insurance occupies very late rank in the contribution 

rate of total insurance premiums to GDP compared with the insurance sector in Arab 

World addition to the imbalance of a capacity of the size of the market where controlled 

by one company which is equivalent of almost 40 percent of the market portion. The study 

recommended the application of effective plans to raise the awareness of the insurance 

handling in society and the integration of small insurance companies with some of them 

to strengthen their equity capital and to support the balance of the market. 

 
Keywords subscription, insurance sector, underwriting, insurance premiums, investment  

 

  

                                                 
 sami_margani@hotmail.com استاذ مساعد –جامعة النيلين، معار حاليا ل امعة الملك فيصل  المملكة العر ية السعودفة، (*)

 www.amarabac.comم لة علمية محكمة تصدر عن األكادفمية األمرفكية العر ية للعلوو والتكنولوجيا : أماراباك

 98-81 (. ص ص2017) 26، العدد 8المجلد 



 

 2017 (26) 8، كية العر ية للعلوو والتكنولوجيام لة األكادفمية األمرف -أماراباك 82

 

 

 المنهجي: اإلطار

 مشكلة الدراسة:  1/

فمكن تتمتل منكلة البحث في أ  سوق التأمين السوداني مازال فعاني اضطرا اً كبيراً وعدو استيرار 

إرجاعت إلى عدا عوامل منها احتكارفة  ااااااركة محددا ل ميع عمليال تامين ممتلكال الدولة وتدني 

هذه . كتافة وعمق التأمين إضافة إلى عدو إدارا العمليال التأمينية  صورا سليمة في  ركال التأمين

. لدالة ككلالعوامل تقود إلى ضععععو دال الينماإل اابي في اي الط ععع ص اي يلععع دو  اى م عععيو  ا

  2015إلى  2011من خالل هوا البحث تحليل أداء سااااااوق التأمين السااااااوداني للفترا من  انح ال

وفي ظل هو   .فغرض اليعرف  اى أاجه القلعععععول اي أدام الع اا أ الينماطاة ف ل عععععو  ال عععععوداني

ألفراد الم تمع فإ  الدراساااة تساااعى لعجا ة على األسااا لة  االضاااطرا ال وضاااعي الوعي التأميني

 :اآلتية

 مد  اسيقرال صط  ة الينماإل اي ال و  ال وداني؟ ما-أ

 ؟بقوم  ط ع الينماإل اي ال و  ال وداناة فداله ال ؤثر اي الط و اي يل دو لادالة ككل هل-ب

 

 أهمية الدراسة: 1/2

تأتي أهمية الدراسااة للدور الوي أباابل فمتلت التأمين من دعا كبير القتصااادفال الدول  ما فحييت من 

ال إحمافة رؤوس األموال التي تعمل على دعا منااااااارفع التنمية  مةتلي هو  الدول، وهوا ال فتأتى 

ومن ، هوا الدوروتنااارفع اليوانين التي تسااااعد على قيامت  ، من خالل االهتماو  تننيا عملية التأمين

هنا جاءل أهمية هو  الدراسااااااة لمعرفة الدور الوي فلعبت قطاع التأمين في التنمية االقتصااااااادفة في 

 السودا .

 

 :أهداف الدراسة 1/3

 :تهدف هو  الدراسة إلى التعرف على اآلتي

 .النتاال الحيييية ألداء النركال العاملة  سوق التأمين السوداني -1

للعمليال التأمينية لنااااركال التأمين فيما فتعلق  نتاال االكتتاب ومعدل الةساااااار  النتاال الحيييية -2

 .للنركال

 .التعرف على دور هي ة الرقا ة وال هال ذال الصلة  عملية ننر ثيافة التأمين في الم تمع -3

جمالي إ فيالتعرف على أنواع التأمينال الممارسااااة  نااااركال التأمين ومد  مساااااهمة كل نوع  -4

 .عمليال التأمين

 .توضيل مد  االستيرار التننيمي لسوق التأمين -5

 

 حدود الدراسة: 1/4

 .2015الى عاو  2011فتا تحييق هدف البحث  دراسة تحليلية إحصااية لفترا زمنية تبدأ من عاو 

 

 منهج الدراسة: 1/5

 الدراسة. االعتماد على الدراسال الننرفة من خالل الكتا ال التي تعرضت لتوضيل موضوع -

ساالوب التحليل من خالل المساال الميداني لعينة مةتارا من الملمن لها و ااركال أاالعتماد على  -

 .التأمين لمعرفة معوقال تطور السوق

 سلوب االحصااي في تيييا أداء  ركال التأمين السودانية.األ استةداو -
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 خطة الدراسة:  1/6

 اآلتي:لى إجزااها أتحيييا ألهداف الدراسة تا تيسيا 

 اإلطار المنه ي. /1

 ننأا وخصااص سوق التأمين السوداني. /2

 الهيكل الملسسي ليطاع التأمين في السودا .3/ 

 تيييا أداء سوق التأمين السوداني. 4/

 النتاال والتوبيال. 5/

 

 :نشأة وخصائص سوق التأمين السوداني 2/ 

  نشأة وتطور سوق التأمين 1/2
لى النصي االول من الير  الماضي عن طرفق إترجع  دافال ممارسال أعمال التأمين في السودا  

فطالية ومصاارفة وتدفرها إظهور وكاالل وفروع تا عة لنااركال  رفطانية وسااوفساارفة وفرنسااية و

ناطها  دافة في تأمينال الت ارا ، غالباً الملسسال التي تعمل في الت ارا الةارجية وكانت تحصر ن

الةارجية )التأمين البحري( والحياً امتدل لتنااامل التأمينال االخر  كالحرفق والحوادم ثا تأمينال 

تأساااسااات اول  1961في عاو و 1952 دأ تأسااايم ومبا ااارا الناااركال الوطنية للتأمين عاو  .الحياا

ضعة هو  النركال غير خا توكان ).المحدودا ركة التأمينال العامة )سودا (  ) ركة تأمين وطنية

، 1960حيث باادر قانو  الرقا ة على الملمنين لساانة  1960ألي نوع من الرقا ة حتى أواخر عاو 

تأساااسااات  اااركة النيل االزرق للتأمين المحدودا وكانت تمارس جميع أنواع التأمين  1965في عاو 

ينال تأسست النركة السودانية للتأمين واعادا التأمين المحددا وتأسست  ركة التأم 1967وفي عاو 

 اااركة إعادا التأمين الوطنية لتمارس جميع  1973، وتبعتها في العاو 1968المتحدا )ساااودا ( عاو 

 .عادا التأمينإنواع أ

م فاغ  دد ال ععععععرك أ الوصطاة اليي ك ن  تع ل في نا تاك اليوكا أ سععععععع  1970افحاول   م 

الع ل فقرال مإل ال عاد ايبر إي أن ذاأ الع م شعدد إبق ف توكا أ ال عرك أ انجطةاة  إل ، شعرك أ

 .ال  لاة

ول  ركة إعادا تأمين متةصصة في السودا  وهي  ركال إعادا التأمين م أس   أ1973وفي عاو 

من األعمال التي تعيدها  %50إلى أ   لغت اآل   %20الوطنية التي منحت حصة إلزامية  دأل  ـاااا 

 . ركال التأمين المبا ر تحت االتفاقيال

عادا التأمين الساااودانية وضاااا في عضاااوفتت جميع إم اتحاد  اااركال التأمين وتأسااا 1976في عاو 

هدافت العمل على تنمية وتطوفر بااااناعة أمن أها  كا عادا التأمين السااااودانية وإ ااااركال التأمين و

أسم  نك فيصل االسالمي السوداني أول  ركة ثا  .التأمين في السودا  وذلك  ننر الوعي التأميني

، تأسست  ركة النيلين للتأمين 1981، وفي عاو 1979 وكا  ذلك في العاوي العالا تأمين إسالمية ف

تأساسات  اركة  ايكا  للتأمين  1983في عاو  . اركة النارق االوسال للتأمين و اركة جو ا للتأمين

 ا  هماتأسست  ركت 1989في عاو  تأسست  ركة البركة للتأمين. 1985وفي عاو ، عادا التأمينإو

للتأمين و اااركة الساااافنا للتأمين، وتأساااسااات  اااركة البحر االحمر للتأمين و اااركة  الناااركة الوطنية

 1960تا الغاء قانو  الرقا ة على الملمنين لعاو  1992في عاو ، و.1992السااااالمة للتأمين في عاو 

  أعمال التأمين والوي تا  موجبت إلزاو كل  ااركال التأمين أ ااراف والرقا ة على وباادر قانو  اإل

سااالمي، وتا  موجه هوا اليانو  تأساايم الهي ة العامة نناااطها على نمل التأمين التعاوني اإلتمارس 

الغي قانو  اإل ااراف والرقا ة على اعمال  2001في عاو و .والرقا ة على اعمال التأمين لع ااراف

سنة  سنة  1992التأمين ل ن لع راف والرقا ة على أعمال التأمي 2001 صدور قانو  على التأمين ل

 .وسميت هي ة الرقا ة على التأمين
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 :أنواع التأمين بسوق التأمين السوداني 2/2

وفيما فلي وثااق التأمين التي ، و فروع التأمين المعروفة عالمياً أتمارس  ركال التأمين معنا أنواع 

 تصدرها  ركال التأمين السودانية: 

 :وفنيسا إلى :تأمين السيارات

وهو التأمين ضااااد االخطار التي  :ت ا  الغيرتنماإل ال  ععععةولاة ال دناة : ال ععععا لاأ اال امي تأمين-أ

 ( 50ص 2006:رواحها وممتلكاتها  سبه حوادم السيارال. )آل عطير، أخرفن في اآلتصيه 

وهو تأمين اختياري وأساااعار  تحدد من قبل  اااركال التأمين طبياً  :لحرفق والسااارقة فيلا تأمين-ب

سااااتةدامت للساااايارال المتوقفة داخل الكراط لفترا طوفلة. )الكا ااااي، لنااااروط المنافسااااة وفتا عادا ا

 .(65ص 2000

ف مع هوا التأمين في داخلت اإللزامي والناامل وفتا الحصاول على هوا النوع من  :ال ع مل التأمين-ط

 .(113ص 2005:.)ا و الهي اء، .النركال مبا را

فضا ألها الممتلكال  سبه حادم حرفق ووهو فغطي الةساار التي تتعرض  :تأمين الحريق والطاقة

خطار الالحية للحرفق وهي ما تعرف  الةساااااااار غير المبا اااااارا ومنها: خساااااااار فيد فتا تغطية األ

خطار أر اح وخساار التوقي عن العمل ومصارفي التأجير والتنغيل االضافية وفضاف للوثيية األ

 .(65ص 1993:نف ار والصواعق والحروب والنغه. )احمد، خر  كةطر اإلأ

الطقد  تأمين-المدنيةال  ةولاة  تأمين- تنماإل ال ر ة :أها أنواع هوا التأمين :تأمين الحوادث المتنوعة

تنماإل ك ععععععر  - .ال  ععععععةولاة ال دطاة تأمين- تنماإل خا نة انم نة -العمالء. أثط م الطقل مإل الةطك إلى 

 .(251ص 2003)حمزا، عبد الحميد، .ال ج ج

فغطي هوا النوع االخطار التي تصاااااايه األعمال المدنية وتصاااااايه المواقع  :التأمين الهندسييييييي

واألماكن، وظهر هوا النوع على إثر التوسع في استةداو اآللة وما فن ا عن ذلك من خساار مبا را 

نف ار الغالفال إومن أمتلة هوا النوع تأمين  .الغير في أجسااااامها أو ممتلكاتها هخساااااار تصاااايأو 

 2014:)الةفااجي،  يااولين وتاأمين كساااااار الزجااط وتاأمين األجهزا الكهر اااياةوتاأمين أخطاار الم

 (. 68ص

فناااااامل هوا التأمين الرعافة الصااااااحية والحمافة التأمينية للمرفف في العالط وفي  التامين الطبي:

تعوفف األجر خالل فترا الع ز الملقت او التوقي عن العمل  سبه المرض وفيصد  المرفف هنا 

)عرفيال، أنواعها نساااااا   كافة غير إباااااا ة العمل كاألمراض التي تعتري اإل من أبااااايه  مرض

 (.370ص 2008:

ياجال الم تمع  :التأمين الزراعي الهدف من هوا النوع هو المسااااااااعدا في اسااااااتيرار وتأمين احت

لى إنتاط من اإل ءاً الزراعي  تيدفا م موع من التغطيال للمحاباااااايل في كافة مراحل الزراعة،  د

 .(330ص 2011:لى الترحيل لألسواق )طاهري، إضافة إالحصاد والتعب ة 

حيث فلمن على البضااع المنحونة ، فوفر هوا النوع الحمافة التي تحتاجها الت ارا :التأمين البحري

فيما فعمل هوا التأمين على تعوفف أبااحاب البضااااع والساافن عن الةسااارا التي  .عن طرفق البحر

كما فعمل على تعوفف  .ساابه تعرضااها ألخطار ملمن منها أثناء النيل أو النااحنتلحق  بضااااعها  

 (.6ص 1994:الناقل باحه أجرا النحن عند تلي البضااع المنحونة..)عمار، الدفه، 

فعتبر أحد أنواع التأمينال التي تعمل على حمافة ذوي الدخل المحدود ضااد  :تأمين التمويل االصيي ر

وقد ظهر هو النوع من أنواع ، تتناسااااه مع احتمال وكلفة هو  األخطارأخطار محددا ميا ل أقساااااط 

ننطة الةدمال المالية التي تيدمها ملسسال التموفل متناهي أحتل مكانة كبيرا في او اً التأمين ملخر

الصاااغر في العالا لما توفر  من حمافة ضاااد األخطار التي تواجهها المناااروعال الصاااغيرا. )سااايي 

 (.31ص 2011الدفن، 

خطار التي فيوو هوا النوع على دفع التعوفضاااال لألضااارار في حالة تحيق األ خطار الحرب:أأمين ت

فمارس  نااااااركال أ نواع التأمين حيث  دأتصاااااااحه اندالع الحروب، وفعتبر هوا النوع من أحدم 

 . 2014التأمين و نكل ض يل جدا في العاو 
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للتأمين على الحياا وفوفر هوا النوع  أ ااااااكالت فعتبر تأمين التكافل البدفل الناااااارعي  :تأمين التكافل

المتعددا الحمافة لألفراد من مةاطر الوفاا في سن مبكرا أو الوبول إلى سن النيةوخة، كما فوفر 

.)عبودي، .وللورثة في حالة وفاا معيلها، للفرد حمافة في حالة البياء على قيد الحياا لساااااان معينة

 .(164ص 2006:

 

  :طاع التأمين السودانيالهيكل المؤسسي لق 3/

تعتمد بااناعة التأمين في السااودا  كبيية الدول على م موعة من الوحدال المتةصااصااة التي تعمل 

  جل تنفيو وسالمة العملية التأمينية.أمع  عضها من 

 :الوضع الحالي 1/3
 وقفت جميع النااركالأفتكو  سااوق التأمين السااوداني من عدد من النااركال السااودانية فيل، حيث 

 .ابيةع ال و  نظ م الينماإل اليك ااي ااس مي جنبية وسودنت قطاع التأمين.األ

ضعي الرسملة، وضعي قوانين التأمين،  :فواجت سوق التأمين في السودا  عدا تحدفال من أهمها 

  ألى إ اااارا مع اإل .وضاااعي الوعي التأميني، نيص الكوادر المتةصاااصاااة وانعداو تواز  الساااوق

ناارف على ترتيه فمين وإعادا التأمين خاضااعة ليانو  الرقا ة على التأمين الوي جميع  ااركال التأ

 .وتنفيو قواعد  المتعددا هي ال الرقا ة على التأمين

 2015المؤشرات االجمالية لسوق التأمين السوداني للعام  2/3

شععرك أ ج اعد  ) ااركة تأمين مبا اار، و ااركة إلعادا التأمين  اتعمل في سااوق التأمين ثالم عناار

اب كإل توصعععاو هاكل ، امكيا ار ي ل عععركة إ  دأ تنماإل ل طظ ة دال اليي لأ اليليعععاااة( اصطاة

 :ال و  ك آلتي

  ركة 13 ( ط ع خ ص) ركال تأمين مبا ر  -1

 شركة 1 ( ط ع   م) ركال تأمين مبا ر  -2

  ركة اعادا تأمين 1 ركال إعادا تأمين قطاع منترك  -3

 مكته فرعي  1أمين اتفاقيال إقليمية مكته فرعي إلعادا الت -4

 وكيل تأمين 168وكالء تأمين  -5

 مطيج ت ماإل 998منت ين تأمين  -6

 وسيل تامين  13وسطاء تامين  -7

 أاراد اكا ن أ 215خبراء كني تسوفة وخساار  -8

 مدراء 6مدفري مطالبال تامين طبي  -9

 مليار جنيت 1000,000ابغر  ركة من حيث راس المال  -10

 مليار جنيت 52,000,000اكبر  ركة من حيث راس المال  -11

 مليار جنيت 153,615,000اجمالي رؤوس اموال  ركال التامين  -12

 فرد 2859عدد العاملين  صناعة التأمين  السودا   -13

 

 مكونات سوق التأمين:  3/3

 :فتكو  الهيكل الملسسي ليطاع التأمين في السودا  من اآلتي 

 .هي ة الرقا ة على التأمين -2 .العليا للرقا ة النرعية على أعمال التأمينالهي ة  -1

 . ركة إعادا التأمين الوطنية والمكته الفرعي لنركة الكوميسا -4 . ركال التأمين المبا ر -3

قطاع الةدمال المساعدا التي تنمل خبراء المعافنة وميدري الةساار  -6 .اتحاد  ركال التأمين -5

 قطاع خدمال الوساطة وفنمل والوكالء والمنت ين. -7االكتوارفين. والةبراء 
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 الهيئة العليا للرقابة الشرعية على أعمال التأمين: أوالا 

حيث تيوو  دور موجت ومر ااااااد لهي ة الرقا ة فيما ، تمتل هو  الهي ة قمة جهاز الرقا ة على التأمين 

تأمين نه الناااااارعي لمعامالل ال طة ومعامالل متل ، فةتص  ال ا تأمين وأنناااااا مراجعة عيود ال

كما تيدو ، النركال في م ال االستتمار وإعادا التأمين للتأكد من موافيتها ألحكاو النرفعة اإلسالمية

 .هو  الهي ة الفتاوي النرعية فيما فنكل على  ركال التأمين وما فست د من ظروف

 :تيك آلوقد حددل اللواال واجبال هي ال الرقا ة النرعية  

تناااارك هي ة الرقا ة النااارعية في وضاااع ومراجعة عمليال الناااركة للتأكد من مطا يتها ألحكاو  -1

 .النرفعة اإلسالمية

يا  في تيرفر الحسااااااااب  -2 فحق للهي ة حضااااااور اجتماعال ال معية العمومية وإ داء الرأي والب

 .الةتامي  أ  أعمال النركة مطا ية لمطلو ال النرع

 .من فمتلت حضور اجتماعال م لم اإلدارا لطرح أي موضوعفحق لرايسها أو  -3

 

 هيئة الرقابة على التأمين: ثانياا 

وفمتل أفضااااااً أحد ، إ  رعافة ومراقبة ننااااااط التأمين فمتل خدمة هامة فحتاجها االقتصااااااد الوطني 

ولولك مما فساااتوجه التدا ير لترتيبت وتننيمت، ، آليال االدخار ومكمالً للملساااساااال المالية األخر 

قامت الدولة  إنناء أجهزا فوكل لها مهاو الرقا ة واإل راف على نناط التأمين  أحد األوضاع التي 

 :فمكن إجمالها في اآلتي

انناااااء أذرع وآليال مسااااتيلة تكلي  مهاو اإل ااااراف والرقا ة على التأمين تحت إ ااااراف وزفر  -1

 .ااي يل د الوصطي المالية

ةصاااااصاااااة تتبع لوزارا المالية واالقتصااااااد الوطني وتكلي  مهاو اننااااااء إدارال أو وحدال مت -2

 .اإل راف والرقا ة

 .انناء إدارال متةصصة تتبع للبنك المركزي وفكو  لها نفم التكليي الموكور أعال  -3

اذلك فعد إج يأ أال ، م1961 دأ نناااااط الرقا ة على التأمين في السااااودا   صااااورا فعلية في عاو  

حاث ك ن  الر  فة  اى ن  ص الينماإل تيم مإل خ ل   م اي ، م1960  نون لار  فة  اى الينماإل سطة 

الةارجية  ايالأ ال  لاة ااي يلعععععع د الوصطي ثم تطولأ إلى إدالأ تيةع لوك لة اي يلعععععع د االيي لأ

م تم ان  م 1992ل الينماإل ل طة افعد إج يأ   نون ااشراف االر  فة  اى أ   ، م1991وذلك حتى 

ابرأس تاك الداةة مياس إدالأ مكاو ، هاةة م ععيقاة ب ععرف  ااد  ايبر ال  لاة ااي يلعع د الوصطي

، واسااااااتمر األمر مإل  ةل الويبر ابدبر الداةة مدبر   م بعاطه مياس الويلام فيوصععععععاة مإل الويبر

  .  فقم الذو حل محل الق نون ال2001على نفم المنوال في قانو  

فتضاال مما ذكر أ  الهي ة هي ال هاز التي تعتمد عليت الدولة في رعافة نناااط التأمين وتطوفر  حتى 

وفنهر جلياً أ  أداء ، فلدي دور  في خدمة االقتصاد السوداني  صفة خابة والم تمع  صفة عامة

 .دور  هو  األهمية فحتاط ل هاز ميتدر من حيث آليال العمل والعاملين

 

 شركات التأمين وإعادة التأمين :ثالثاا 

عرفت سوق التأمين السودانية بناعة التأمين عن طرفق وكاالل وفروع لنركال التأمين األجنبية  

وذلك من خالل فترا االسااااتعمار، وكانت تلك الوكاالل تتبع لنااااركال أورو ية وأساااايوفة وغيرها، 

وكانت تحصر نناطها في ، ة حينواكوتدفرها في الغاله الملسسال التي تعمل في الت ارا الةارجي

انخر  ك لحربق  ثم اميدأ لي ععععع ل الينماط أ( الينماإل الةحرو)البدء في تأمينال الت ارا الةارجية 

  لحياا )تأمين التكافل(.اال ا لاأ االحوادث ثم أخاراً تنماط أ ا
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 شركة إعادة التأمين: رابعاا 

التأمين اإلسااالمي مسااألة إعادا التأمين، إذ فكاد سااوق من أها المنااكالل التي باااحبت تطبيق نناو  

وإ  وجدل فإنها ال تمتلك ، التأمين العالمي فةلو تماماً من  ركال إعادا تأمين تعمل وفق هوا النناو

المالءا المناسبة التي فمكن  ركال التأمين اإلسالمية من االعتماد عليها كلياً في إعادا تأمينها، وكما 

تو  هي ة الرقا ة الناااااارعية لبنك فيصاااااال اإلسااااااالمي كانت قد أجازل التعامل مع هو معلوو فإ  ف

حيث أ  هي ة الرقا ة ،  ااركال إعادا التأمين التي تعمل وفق النناو الت اري اسااتناداً إلى فيت الحاجة

الناارعية وجدل أنت ال مناص من التعامل مع هو  النااركال عند اباادار الفتو  آنواك وفق  ااروط 

 :تها في اآلتيمحددا أجمل

 .التعامل مع  ركال إعادا التأمين الت ارفة على نناو اليسل الصافي وعدو التعامل  العموالل -1

 .تفادي أي معامالل ر وفة مع معيدي التأمين -2

 .عدو االحتفاظ  احتياطي أقساط إعادا تأمين في حسا ال اإلعادا لتفادي فوااد عليها -3

التعاوني على زفادا احتفاظها ساانوفاً و معدالل ت علها تنااارك فعلياً في أ  تعمل  ااركة التأمين  -4

 .الةساار

 

 تحاد شركات التأمين وإعادة التأمين السودانيةإ: خامساا 

ابددف لييوبد ، م1976وهو ت مع لناااااركال التأمين وإعادا التأمين الساااااودانية تأسااااام في العاو  

ه وم ال رك أ ا ط ع الينماإل ككل ابع ل كحاقة  اهو ب رف  اى، اتر اة اندام ل رك أ الينماإل

ابعطى أبيععععع ً فيدلبا الكوادل ااسعععععيطة ص ، اصعععععل فاإل شعععععرك أ الينماإل اأجد أ الدالة الرسععععع اة

المالامة  التعاو  مع الهي ة العامة للرقا ة على التأمين في باااياغة وإعادا باااياغة وثااق  اليغطا أ

 .اإلسالميالتأمين على هد  قواعد التأمين التعاوني 

 

 الخدمات المساعدة: سادساا 

، أها خدمال التأمين المساعدا المصدق لها  الترخيص هي لةبراء المعافنة وخبراء تسوفة الةساار 

وفتا استيداو خبراء التسوفة العالميين في أي ضرر أو خسارا ، ومتوفرا على مستو  متواضع محلياً 

لك االعتراف العالمي من قبل  ااااركال إعادا التأمين وأها من ذ، فسااااتدعي الدرافة والمعرفة المهنية

ما  النساااااابة لةدمال الةبراء االكتوارفين فهي غير متوفرا محلياً تماماً وفتا االسااااااتعانة أو، العالمية

 . الةبراء األجانه من الدول العر ية النييية

 

 سابعاا: قطاع خدمات الوساطة ويشمل والوكالء والمنتجين

اإلنتاط أو البيع الفعلي لةدمة التأمين والوي فمتل حلية الوباااااال  ين العمالء  فيوو الوساااااايل  عملية 

وفعتبر الوكيل المنتل ممتال لنااركة التأمين في عملية تسااوفق الةدمة  ميتضااي عيد ، و ااركة التأمين

وفنااااااترط عليت اسااااااتةراط ترخيص مزاولة من هي ة الرقا ة على التأمين، كما ، وكالة  ين الطرفين

يل المنتل أ  فمتل أكتر من  اااااركة تأمين واحدا على أ  فتا الترخيص  ولك لكل  اااااركة ف وز للوك

 على حدا.

 

 2015-2011تقييم اداء صناعة التأمين في السوق السوداني للفترة من  4/

  تطور معدالت النمو االقتصادي في السودان: 1/4

عواو السااا ية تطوراً ملحوظاً، فيما فةتص  معدل النمو السااكاني  ااهد االقتصاااد السااوداني خالل األ 

 وح ا الناتل المحلي االجمالي إضافة الى متوسل دخل الفرد ومعدالل التضةا. 
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 ( فوضل مل رال االقتصاد المحلي1جدول رقا )
 البيان 2011 2012 2013 2014 2015
 بالمليون السكان عدد 34.0 35.1 38.0 39.5 40.4

582.936 475.827 342.803 243.412 186.689 
 بالمليون االجمالي المحلي الناتج حجم
 جنيه

 جنيه باأللف الفرد دخل متوسط 5.490 6.934 9.021 11.931 14.429
 التضخم معدل 18.1 35.1 37.1 36.9 19.8

المعترف  ها  نكل محلي والتي فتا *ح ا الناتل المحلي االجمالي هو الييمة السوقية لكل السلع النهااية والةدمال 

* التضةا هو االرتفاع المستمر في المستو  العاو لألسعار.* انتاجها في دولة ما خالل فترا زمنية محددا.   

 

  هناك ازدفاد في أحيث نالحظ ، في السودا  المحلي االقتصادمل رال ( الي 1فنير ال دول رقا )

مليو   (34كا   2011  عدد السكا  في العاو أسة، فن د معدالل النمو السكاني خالل سنوال الدرا

أي ما  2015مليو  نساااامة( في العاو  40.4  وباااال )ألى إنساااامة( وظل فزداد  صااااورا ساااانوفة 

  الناتل أمليو  نسمة( زفادا كلية مطلية خالل خمم سنوال، كما فتضل من ال دول  (6.400فعادل

سنوال  سودا  خالل  سة قد  هد نمو كبيراالمحلي االجمالي  ال  2011نت في العاو أحيث ن د ، الدرا

اي ، 2015( في العاو 582.936وارتفع الي )، مليو  جنيت( 186.689كا  إجمالي الناتل المحلي )

  متوساال دخل الفرد فزفد  صااورا ساانوفة أفضااا نالحظ من ال دول أ%، 212 معدل زفادا نساابتها 

( في الي جنيت14.4الي جنيت( وارتفع الى ) 5.4)2011خالل ساااااانوال الدراساااااااة فكا  في العاو 

%، اما فيما فةص معدالل التضاااااةا فينهر من خالل ال دول 162 ميدار  تغير معدل  2015العاو

-2012رتفاعها  صاااورا كبيرا جدا خالل السااانوال )إلى إضاااافة ، إازدفاد معدالل التضاااةا سااانوفا

.عن العاو 2015( في العاو 19.8رفبا )( على التوالي مع انةفاضاااااها الي النصاااااي تي2013-2014

  كافة المل اااارال تدل على نمو أ(. و صااااورا عامة نالحظ 36.9والوي كا  معدلها آنواك ) 2014

مر الوي فسااااتدعي اتساااااع كافة الوطني واتساااااع ح ا النناااااط داخل السااااوق المحلى، األ االقتصاااااد

 لتأمين.خدمال اقطاع بناعال النناط الةدمي والتي من  ينها وأ رزها 

 

 تطور أقساط التأمين 2/4

 نواع التأمين المةتلفةأقساط أباحه سوق التأمين السوداني تغيرال واسعة من حيث تطور 

 نسب مساهمة فرعي التكافل والتأمينات العامة من اجمالي اقساط سوق التأمين 1/2/4

التكافل والوي تمارست عدد ول هو تأمين األ :تنيسا عمليال التأمين في السودا  الي نوعين رايسيين

 متل: تأمينوالنوع التاني فناامل كافة أنواع التأمين األخر  ،  ااركال( 4قليل من  ااركال التأمين )

 وغيرها من أنواع التأمينال.، والبحري، والحرفق، السيارال

( يوضح نسب المساهمة لفرعي التكافل والتأمينات العامة من اجمالي عمليات سوق 2جدول رقم )

 امين الت

 
 البيان

 نسبة
 المساهمة
2011 

 نسبة
 المساهمة
2012 

 نسبة
 المساهمة
2013 

 نسبة
 المساهمة
2014 

 نسبة
 المساهمة
2015 

 متوسط
 النسبة

 3.8 2.9 3.1 3.7 4.1 5.0 التكافل
 96.2 97.1 96.9 96.3 95.5 95.0 العامة التأمينات
 100 100 100 100 100 100 االجمالي

 

ميارنة مع فرع  اً مين التكافل ضاااعيفة جدأ  نسااابة مسااااهمة فرع تأ( 2لل ول رقا )نالحظ من التتبع 

نسااااابة 2011حيث كانت في العاو ، ضااااااافة الى انها في تناقص مسااااااتمر ساااااانوفا، إالتأمينال العامة

ع التأمينال و% لفر97.1، ميا ل 2015% للعاو 2.9% وانةفضاات الى5.0ساااهمة لفرع التكافل مال
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 ااااااركال فيل من  4نواع التأمين تمارساااااات أوا النوع من ه  أهنا   ااااااارامع االالعامة لنفم العاو، 

لى عدو اهتماو  ااااااركال التأمين إمر الوي فنااااااير  ااااااركة، األ 13جمالي النااااااركال البالا عددها إ

همية التأمين ضااااااد أفراد الم تمع  عدو ألى قناعة إضااااااافة ، إنواع التأمينأ التروفل لهوا النوع من 

 حياتها. خطار التي تهدداأل

 

 صافي األقساط المكتتب بها 2/2/4

قساااط المحتفظ  ها  عد حسااا األقساااط المسااندا نها األأمين المكتته  ها على أفعرف بااافي أقساااط الت

 .مين المكتته  هاأقساط التأمين المحلية والعالمية من إجمالي أعادا التإلى  ركال إ

 ( يوضح صافي االقساط المكتتب بها ومعدل الت ير لسوق التأمين السوداني 3جدول رقم )

 %النمو  األقساط صافي العاو
2011 515,925 - 
2012 721,403 39.8% 
2013 1,006,634 %39.5 

2014 1,115,983 10.8% 
2015 1,373,421 %23.0 
 166% 4,733,366 االجمالي

 

اهذا م  ب كإل م حظيه مإل معدل ،  ععكل ن واً سععطوب ً فلععولأ م ععي رأبصعع اي ان  عع ص  أن( 3)فنااير ال دول رقا 

ك   نيد أن ن ععةة ال ب دأ اي ، الذو برتلع كل   م  إل الذو ب ععةقهاليغار فلعع اي ان  عع ص ل ععو  الينماإل ال ععوداني 

سة اب كإل القول ان ال ب دأ اي ان2014 الع م    ص ال طوبة التلع  ف عدل ك ن  ت ثل ا ل معدل تغار ل طواأ الدلا

 .2015و 2011لسنوال األساس للدراسة للعامين  166% مقداله

 

 قساط التأمين حسب نوع النشاطأنسب مساهمة  1/2/2/4

فمكن من خالل معرفة نسه مساهمة فروع التأمين المةتلفة من إجمالي عمليال السوق التوبل الى 

 الةصااص المكونة لسوق التأمين.

( يوضح نسبة مساهمة أقساط أنواع التأمين المكتتب بها من إجمالي عمليات سوق 4) جدول رقم

 التأمين 

 
 النوع

 نسبة
 المساهمة
2011 

 نسبة
 المساهمة
2012 

 نسبة
 المساهمة
2013 

 نسبة
 المساهمة
2014 

 نسبة
 المساهمة
2015 

 متوسط
 النسبة

 68.7 68.2 72.4 68.8 68.0 66.0 السيارات
 4.9 4.7 5.9 4.2 5.4 4.3 وطاقة حريق

 4.7 4.4 5.1 4.4 4.4 5.0 البحري
 1.0 1.6 0.4 0.6 1.7 1.1 الهندسي

 3.4 2.0 3.0 3.1 4.2 5.0 متنوعة حوادث
 4.5 9.3 3.3 2.9 2.3 5.0 وحيواني زراعي

 1.2 0.8 1.1 1.1 1.5 1.6 الطيران
 10.7 7.8 7.8 14.0 12.3 12.0  الطبي

 الصادر تأمين
 0.8 1.0 0.9 0.9 0.9 0.3 التمويل ومخاطر

 0.1 0.2 0.1 - - - الحرب اخطار

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 اإلجمالي
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فمتل النساااابة نيةاإل أن تنماإل ال ععععا لاأ ف ععععقاه ااجة لو اال عععع مل  ل ( 4)من خالل ال دول رقا 

انمر الذو بوضعع  تعيةر م عع ه ة كةارأ جداً األكبر في المساااهمة من  ين أنواع التأمينال األخر  و

حيث تمتل جميع ، الكلي للتأمين على تامين السيارال وإهمال أنواع التأمينال األخر  ا ي  د ال و 

 %(68.7)وفمتل تأمين الساايارال ما نساابتت % 31.3أنواع التأمين األخر  ما نساابتت في المتوساال.

 من إجمالي عمليال سوق التامين.

%، حيث  10.7 نسااابة مسااااهمة  متوسااال ة التأمين الطبي فلي تامين السااايارال من حيث المسااااهم 

كما نالحظ أ  جميع أنواع التأمينال األخر  ، مين خمم  ركال فيلأنواع التأتعمل  هوا النوع من 

مما فعكم عدو اساااتيرار محفنة ، لا تناااكل نسااابة مسااااهمة مساااتيرا حيث تزفد عاماً وتنةفف عاماً 

 . التأمين الطبي ركال التأمين  ةالف تأمين السيارال و

وهنا ت ه اإل ارا إلى أ  التأمين الزراعي والحيواني فنكل نسبة مساهمة ضعيفة جداً ميارنة مع  

األمر الوي فدعو إلى ضااارورا االهتماو ، ما تملكت الدولة من التروا الحيوانية واألراضاااي الزراعية

تأمين  هوفن النوعين من ال ينماإل اذلك فيو اة ال  ال ( حيواني –يلا ي )  اة ال فنه  اإل االر  أ 

 . اى ال  ياك أ ال لا اة االحاواناة

وهي مسااااهمة ضاااعيفة جداً صاااادر ومةاطر التموفل، أما أقل أنواع التأمينال مسااااهمة فهو تأمين ال

خالل %(  0.8)ميارنة مع أنواع التأمينال األخر  حيث  لا متوسال نسابة المسااهمة لتأمين الطاقة 

أن الينماإل الةحرو ب ععكل ن ععةة م عع ه ة ف ععاطة جداً اميذفذفة خ ل أ وام  ك   نيد. ا الدراسااةاير

اب كإل أن بع   ذلك إلى ضعععو اتذفذا اللعع دلاأ %( 4.7)الدلاسععة اف يوسععب ن ععةة م عع ه ة 

حاث ك ن  تعي د الدالة ف كل أس سي اي ص دلاتد   اى الل دلاأ الةيرالاة االيي بيم ، ال وداناة

عادا الةارجية، إضاااااافة إلى  عف المحابااااايل الزراعية والمنت ال  واساااااطة  اااااركال اإلتنماطد  

 .الحيوانية

 اااة إج  لي م ععع ه ة أنواع الينماط أ انخر   مق لنة مع ال عععر ة ا  ععع ه يه+ أما تأمين الحرفق  

فاط   ك ن ميوسععععب ن ععععةة %( 5.9)أ اى ن ععععةة م عععع ه ة اهي  2014حاث شععععكل الع م اميذفذفة 

أبيعععع ً ن حف ضعععععو م عععع ه ة الينماإل الدطدسععععي اتنماإل . الدراسااااة  ععععطواأل%( 4.9)ال  عععع ه ة 

 اى %( 3.4)ا%( 1)حاث ك ن ميوسعععب ن عععةة ال  ععع ه ة لاطو اإل خ ل ايرأ الدلاسعععة ، الحوادث

حاث الصااادر،  فعد تنماإلاي ل   عع ه ة ال مإل حاثابنتي تنماإل الطاران اي ال رتةة الث ناة ، اليوالي

ضااااعي امتالك ابرجع ذلك إلى ( %0,98)الطاقة لساااانوال الدراسااااة فاغ ميوسععععب م عععع ه ة تنماإل 

السااودا  لألساااطيل ال وفة من الطاارال إضااافة إلى عدو اليدرا المالية لنااركال التأمين السااودانية 

وفيما فتعلق  تامين أخطار الحرب فلا فعرف في سوق التامين  صورا .لتغطية أخطار تأمين الطيرا 

لك الفمكن تعميا نتاا ت على سااانوال الدراساااة، كما ن د أ  مسااااهمتت لو 2014واضاااحة قبل العاو 

 .2015%( للعاو  (0.1و 2014%( للعاو  (0.1ضعيفة جدا فكانت 

 

 عمق سوق التأمين 3/2/4

 لى اجمالي الناتل المحلي.إفعرف عمق التأمين  انت مل ر فييم نسبة اجمالي االقساط المكتته  ها 

 الت ل ل او النفاذية % )عمق سوق التأمين(( لتوضيح معدل 5) جدول رقم
 % النفاذية او التغلغل معدل المحلي الناتج اجمالي التامين اقساط اجمالي السنة  

2011 0,896 186.689 0.47 

2012 1,263 243.412 0.51 

2013 1,637 342.803 0.47 

2014 1,830 475.827 0.38 

2015 2,125 582.936 0.36 
 0.37 1,831,667 6,855 االجمالي
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ضاااااعيي جدا ومتو وب في  عف   مساااااتو  عمق التأمين في الساااااودا  أ( ن د 5من ال دول رقا )

% وهي نساااااابة تغلغل ونفاذفة ضااااااعيفة جدا مما  0.47االحيا  حيث نالحظ ا  معدل التغلغل فمتل 

حظ أ  أقل معدل فعني ضعي مساهمة قطاع التأمين في الناتل المحلى اإلجمالي للدولة ككل، كما نال

%، أما معدل التغلغل اإلجمالي فيد متل 0.36 ما فعادل  2015لعمق السااااااوق تا تساااااا يلت في العاو 

 %وذلك ل ميع سنوال الدراسة. 0.37

 

 معدالت تطور اقساط التامين بقطاع التأمين العربي:  4/2/4

لى مسااااااتو  الوعي التأميني لدي أفراد إلى الناتل المحلى  الدول العر ية إتنااااااير أقسااااااااط التأمين 

تي فوضااال وم تمعال الدول العر ية والوي ما فزال الوعي التأميني فيها منةفضااااً جداً وال دول اآل

 ذلك

لى إقساط التأمين أ( يوضح ترتيب السودان في قطاع التامين العربي من خالل نسبة 6جدول رقم )

 2014-2013الناتج المحلي خالل العامين 

 الترتيب الدولة
 2013 عام

 الترتيب الدولة %
 2014 عام

% 
 3,2 1 لبنان 3,1 1 لبنان

 3,0 2 المغرب 3,0 2 المغرب
 2,5 3 فلسطين 2,3 3 فلسطين

 2,1 4 البحرين االمارات، 2,1 4 البحرين االمارات، تونس،
 2,0 5 االردن 2,0 5 االردن
 1,8 6 تونس 1,6 6 سوريا
 1,1 7 سوريا 1,0 7 عمان

 1,0 8 السعودية 0,9 8 السعودية
 0,7 9 الجزائر قطر، 0,7 9 الجزائر مصر، قطر،

 0,6 10 مصر الكويت، 0,5 10 الكويت
 0,4 11 السودان 0,4 11 السودان
 0,2 12 اليمن 0,2 12 اليمن

 غير بينات __ العراق موريتانيا، ،ليبيا
 متوفرة

 موريتانيا، ليبيا،
 عمان العراق،

 غير بيانات __
 متوفرة

 

فيد  لغت ، قل النسااااااهأخيرا من حيث   السااااااودا  حيق المرتبة قبل األأ( 6نتبين من ال دول رقا )

كانت النسابة  2014وفي  2013% في العاو  0,4لى الناتل المحلي اإلجماليإقسااطها أجمالي إنسابة 

النسبة في دولة كتيرا متل  توفدفي حين ، فضا خالل العامينأ% مما فعني ثبال النسبة والترتيه 0,4

لبنا  وفلساااطين والكوفت والمملكة العر ية الساااعودفة. ومن هنا فا  الساااودا  فيع في مرتبة متأخرا 

وهوا فناير  ناكل واضل ، لي إجمالي الناتل المحليإمن حيث نسابة مسااهمة إجمالي أقسااط التأمين 

و أالتامين سواء كا  من جانه األفراد مين الميدمة من قبل  ركال أقبال على خدمال التلى عدو اإلإ

 الملسسال.

 

 كثافة التأمين 5/2/4

وهي تمتل متوساااااال إجمالي أقساااااااط ، نها معدل إنفاق الفرد على التأمينأتعرف كتافة التأمين على 

 التأمين المكتته  ها للفرد الواحد. 
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 ( يوضح كثافة التأمين في السودان7جدول رقم )
 %النمو معدل  التأمينية الكثافة السنة

2011 26 -  

2012 36 38 

2013 43 19 

2014 46 6 

2015 52 13 
 100 203 االجمالي

 

فة إلى درجة كبيرا، وعلى الرغا من ( نالحظ 7من خالل ال دول رقا ) تأمين ضااااااعي فة ال تا أ  ك

 إنفاق  مستو  أكما نتبين ازدفادها  صورا سنوفة اال ا  كتافة التامين  صورا عامة منةفضة جدا، 

عاو  تامين في ال يت وارتفع الي  25كا   2011الفرد على ال عاو 52جن يت في ال  معدل نمو  2015جن

تا ذكر  ساااااااا يا على ضااااااعي إقبال الم تمع  كما فلكد انةفاض كتافة التأمين على ما 100% لا 

وعدو قياو ال هال ذال  السوداني على خدمال التأمين، االمر الوي فنير إلى ضعي الوعى التاميني

 الصلة  التأمين  دورها في ننر ثيافة التأمين في الم تمع.

 

 صافي المطالبات لسوق التأمين السوداني 3/4

فعبر باااااافي المطالبال م موع المبالا التي قامت الناااااركة  دفعها عن الةسااااااار المغطاا  موجه 

 الوثااق المةتلفة 

 ( بافي المطالبال ومعدل التغير لسوق التأمين السوداني 8جدول رقا )

 % النمو نسبة المطالبات صافي العام
2011 276,7132 - 
2012 383,9939 39 

2013 601,2617 56.6 
2014 623,1589 3.6 
2015 644,7729 3.5 
 133 2,529,900 االجمالي

 

وذلك االرتفاع فرجع ، فلعععولأ سعععطوبة برتلعنيد أن صععع اي ال ط لة أ  (8)من خالل ال دول رقا 

 (3لى الزفادا الساانوفة في معدالل االكتتاب والتي تمت اال ااارا اليها  ال دول رقا )إ طبيعة الحال 

سااا ل أعلى معدل تغير في باااافي المطالبال المدفوعة وذلك عن العاو  2013مع م حظة أن الع م 

 133%إضعععععع اة إلى أن صعععععع اي ال ط لة أ  د التلع ف عدل  56.6%حيث  لا معدل التغير  2012

 . 2015و 2011وذلك عن عامي 

 

 نسب مساهمة التعويضات حسب النشاط1/3/4 

( يوضح نسبة مساهمة مطالبات أنواع التأمين من إجمالي مطالبات سوق التأمين 9جدول رقم )

 السوداني
 

 النوع

نسبة 

 المساهمة

2011 

نسبة 

 المساهمة

2012 

نسبة 

 المساهمة

2013 

نسبة 

 المساهمة

2014 

نسبة 

 المساهمة

2015 

 متوسط

 النسبة

 72 76.8 71.0 58.6 72 84 السيارال

 2 1.8 1.8 2.6 2.3 2.1 حرفق وطاقة

 1 1.2 1.5 1.0 0.5 2 البحري
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 النوع

نسبة 

 المساهمة

2011 

نسبة 

 المساهمة

2012 

نسبة 

 المساهمة

2013 

نسبة 

 المساهمة

2014 

نسبة 

 المساهمة

2015 

 متوسط

 النسبة

 0.4 0.8 0.8 0.5 0.1 0.1 الهندسي

 0.8 0.4 0.6 0.8 2 0.5 حوادم متنوعة

 2.4 5.7 0.4 0.8 2 9 زراعي وحيواني

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 الطيرا 

 21 12.7 23.4 35.0 21 22 الطبي والسفر

تامين الصادر 

 ومةاطر التموفل
- - 

0.6 0.5 0.5 
0.3 

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 اإلجمالي

 

النامل واإلجباري فمتل أكبر نسبة مساهمة بيي  أن تنماإل ال ا لاأ فطو اه ( 9)من ال دول رقا 

بااه الينماإل الطةي ف يوسب  K%(72)في مطالبال ساوق التأمين الساوداني  متوسال نسابة مسااهمة 

م   بعطي أن مط لة أ ارع تنماإل ال ععا لاأ إضعع اة ل ط لة أ ارع الينماإل ، %(21)ن ععةة م عع ه ة 

 %(.7)اللراع انخر  ج اعد  حوالي فاط   ب ثل ميوسب مط لة أ أنواع %( 93)الطةي ب ثل 

ميارنة  2013لاع م %( 35)كما نالحظ أ  نسااااابة مسااااااهمة مطالبال التأمين الطبي كانت مرتفعة  

االيي ك ن  خ ل سععععطواأ الدلاسععععة أقل نساااابة مساااااهمة  2015 ساااانوال الدراسااااة وساااا ل العاو 

ي نتاط طبيعي لضااااااعي أما  يية األنواع األخر  فن د أ  مساااااااهمتها  ساااااايطة جدا وه %(.12.7)

 مساهمتها في إجمالي األقساط السا ق ذكرها.

 

 نسب المطالبات المدفوعة من اجمالي المطالبات 2/3/4

جمالي المطالبال مد  التزاو  اركال التأمين  دفع التعوفضاال إلى إتعبر نسابة المطالبال المدفوعة 

 عن األخطار المغطاا  الوثااق المةتلفة.

 ( يوضح نسبة المطالبات المدفوعة إلى إجمالي المطالبات بسوق التأمين السوداني 10جدول رقم )
 % المطالبات اجمالي الى المدفوعة المطالبات المدفوعة المطالبات المطالبات إجمالي السنة
2011 516,8891 477,3328 92 
2012 742,9462 594,9595 80 
2013 972,6014 707,1290 72 
2014 971,7734 798,5354 82 
2015 1,094,7167 910,3504 83 
 81 3,488,307 4,298,927 االجمالي

 

ترتلع فلولأ سطوبة اف ل ق فل   ا أن إج  لي مط لة أ سو  الينماإل لى إ (10)فنير ال دول رقا 

أبيعع ً ، ن حف أن ال ط لة أ ال داو ة ك ن  أبيعع ً اي ت ابد م ععي ر نياية يلتل ع ال ط لة أ سععطوب ً 

ال ععععععرك أ  التزاوم   بعطي ، نيد أن ن ععععععةة ال ط لة أ ال داو ة إلى إج  لي ال ط لة أ ك ن  كةارأ

  2011العاو  اشععكل، الع ماة ف ل ععو  اي داع اليعوبيعع أ  إل الر عع غر ال غط أ ف لوث غق ال لععدلأ

ساااا ل أقل معدل  2013اف ل ق فل نيد الع م ( %92)اي داع اليعوبيعععع أ اهي  التزاو اى ن ععععةة أ

ك   نيد أن ميوسععععب ن ععععةة ال ط لة أ ال داو ة إلى التزاو من  ااااركال التامين في دفع المطالبال، 

 شعرك أ الينماإل ف عداد ال ط لة أ التزاوم   بؤكد %( 81)إج  لي ال ط لة أ ل عطواأ الدلاسعة هي 

 عن االخطار المحيية.
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 صافي االكتتاب 4/4 

ل الناتل من العمليال التأمينية المةتلفة للوثااق المصااادرا  ناااركال فنااار باااافي االكتتاب الي الدخ

 .مطالبال المتكبداالاألقساط إلى بافي وفتا حسا ت عن طرفق قسمة بافي ، التأمين

 ( يوضح نتائج صافي االكتتاب لسوق التأمين السوداني 11جدول رقم )

 المطالبات صافي األقساط صافي السنة
 صافي الي االقساط صافي 

 % المطالبات
2011 515,9254 276,7132 186 

2012 721,4035 383,9939 187 
2013 1,006,6344 601,2617 167 

2014 1,115,9839 623,1589 179 
2015 1,373,4219 644,7729 213 
 187 2,529,9008 4,733,3693 االجمالي

 

 ونيصاناص اي ايكيي ا يب دأ  تو وبيكيي ا حاث ن حف ص اي ا نتاال( 11)ال دول رقا  وضلف

اب كإل القول: ان  ط ع الي ماإل بحقق صععع اي اكيي ا معقول جدا انيد أن أ ل  خ ل ا وام الدلاسعععة

أايععل ان وام تحقاق  أما  167%وذلك  نساابة قدرها  2013ن ععةة للعع اي ايكيي ا ك ن  اي الع م 

االمر الوي فساااتحسااان معت اتباع الساااياساااة  213% نسااابة قدرها  2015للععع اي ايكيي ا هو الع م 

 .تحقاق أ اى معدل لل اي ايكيي االياامة في ذلك العاو وتطبييها للسنوال الالحية لضما  

 

 االستثمار بشركات التأمين 5/4

نواع أوالوي حدد  2001لي قانو  الرقا ة للعاو إموالها أتةضااااااع  ااااااركال التأمين في اسااااااتتمار 

 ال التأمين الدخول فيها.االستتمار المسموح لنرك

 ( يوضح قنوات االستثمار بشركات التأمين السودانية12جدول رقم )
 2015 2014 2013 2012 2011 القنوات 

 291,7788 143,8707 117,5443 86,595 87,463 وعقارات أراضي

 18,7460 6,6996 6,3686 8,580 12,779 السندات
 160,8547 124,4881 108,7703 68,508 57,886 مقيدة وغير مقيدة مصرفية ودائع

 114,6780 91,1940 91,6890 64,844 45,146 أسهم

 88,2374 126,8006 66,3097 52,605 21,232 (شهامة) حكومية صكوك

 27,8674 28,2173 30,8500 52,938 18,645 اخرى
 702,1623 521,2703 421,5321 334,070 243,151 م موع

 

أن ال ة لغ ال رلعععلعععة ل سعععيث  ل ف عععو  الينماإل ال عععوداني ت بد فلعععولأ  (12)فبين ال دول رقا 

اي  مليو  جنيت702الى مااون جطاه االتلع   243ماقيمتت  2011في العاو  حاث فاغ ، سععععععطوبة

اهذا مؤشعععر  اى التل ع معدل ايسعععيث  ل ف ل عععو  %( 188)أو فط عععةة يب دأ  دله   2015 الع م

أ  النااركال تعتمد في اسااتتمارها على االسااتتمار في األراضااي  ك   بييعع ، ال ععوداني فاإل الع ماإل

  لاوالعيارال والتي تعتبر أكتر أنواع االسااتتمار تحييياً لألر اح في السااودا  وأقلها مةاطرا، حيث 

اهو ( %41)متوسال نسابة االساتتمار في األراضاي والعيارال للساوق الساوداني لسانوال الدراساة 

سبة مساهمتها في  ث  لان اى بااه ايسي افاغ ميوسب ، (%21)الودااع  البنوك والتي  لا متوسل ن

،  ينما  لا متوسل نسبة (%20)ن ةة م  ه ة ايسيث  ل اي انسدم اي ال رك أ االةطوك انخر  

اا   فاغ ميوسب ن ةة ( %10)االستتمار للسوق السوداني خالل سنوال الدراسة للسندال الحكومية 

 ( .%4)للسندال  سيث  لاي
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 معدل االحتفاظ  6/4

فييم معدل االحتفاظ نسااااابة األخطار المحتفظ  ها في الناااااركة مع اساااااتبعاد األخطار المساااااندا الي 

 ااركال تأمين اخري عالمية او محلية. وفحسااه من خالل قساامة بااافي أقساااط التأمين المكتته  ها 

 إجمالي أقساط التأمين المكتته  ها.  على

 االحتفاظ لسوق التأمين السوداني ( يوضح معدل13جدول رقم )
 التغير نسبة االحتفاظ نسب التأمين سوق أقساط جملة التأمين سوق أقساط صافي العام
2011 515,9254 896,5627 57.5 - 

2012 721,4035 1,263,1774 57.0 0,8- 

2013 1,006,6344 1,637,7196 61.4 7,7 

2014 1,115,9839 1,830,5479 60.9 -0,8 

2015 1,373,4219 2,125,9936 64.6 6 
 12.3 48.1 7,754,0014 4,733,3693 االجمالي

ن حف ، امإل خ ل الييةع ل عديأ ايحيل   الكااة ل ععععو  الينماإل ال ععععوداني( 13)من ال دول رقا 

م   ب ععععار إلى  دم اسععععيقرال ج غي اي حداد ايحيل   ، معدل ايحيل   لا ععععو  ال ععععوداني تذفذا

و نسبة  ا و معدل احيل   ل أ لحقق  2012ن الع م أك   نيد .  ماة ف ل و  ال ودانيف ل رك أ الع

أما نساابة االحتفاظ العاو ، %(64.6)فط ععةة  2015ل حيل   اك ن اي الع م  أ اى معدلأم  ، %(57)

 .وذلك ل ميع سنوال الدراسة 48.1%فن دها تعادل 

 

 المشاركة السوقية للشركات 7/4

التأمين الساااوداني علي عدد قليل من الناااركال تسااايطر على ال زء االكبر من عمليال فعتمد ساااوق 

 موزع علي  يية النركالمن الحصة السوقية وما تبيى ، السوق

 ( يوضح المشاركة السوقية لشركات التأمين )المبلغ بماليين الجنيهات( 14جدول رقم )
 2015 2014 2013 2012 2011 السنة

 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ الشركات
1 411.9 48.4 548.8 45.3 651.6 41.2 715.3 40.3 819.4 39.7 

2 121.1 14.2 174.8 14.4 244.0 15.4 323.7 18.2 389.8 18.9 

3 62.1 7.3 130.4 10.8 148.2 9.4 96.7 5.5 112.3 5.4 

4 48.2 5.7 63.5 5.3 94,0 6.0 95.1 5.4 108.0 5.2 

 باقي
 30.6 542.2 28.0 445.2 24.2 294.5 24.4 208.5 الشركات

636.4 30.8 

 %100 2.065 %100 1.773 %100 1.583 %100 1.212 %100 851.8 اإلجمالي

 

شركة ت اطر  ااه  13أن سو  الينماإل ال وداني الذو بقوم  اى أس س  (14)فوضل ال دول رقا 

مع  2011للعاو  75.6%ج  لي م عع ه ة ال ععو  إلف ع أف  عع ه ة تع دل حوالي ث ثة   ااركال ألفع

 2015حاث ك ن  ال   لكة ال و اة لاع م ازدفاد وانةفاض هو  النسبة قليال خالل سنوال الدراسة، 

وهي حد  شععرك أ الينماإل إك   ن حف ف ععكل ااضعع  سععاطرأ 69,2%ألر ع  ااركال تيدر  نساابة 

م   ب ار  %(48-45-41)ة ل رك أ الينماإلف   بق لا نلو الحلة ال و ا ركة  يكا  للتأمين 

امإل خ ل الطي غج نيد أنه مإل انايل أن تدمج ، الى  دم تواين ال و  مإل ن حاة ال   لكة ال و اة

أو أ  ، ال ععرك أ ذاأ ال  عع لكة ال ععو اة اليعععالة االيي ت ياك لأس م ل ف ععاب مع فعيععد  الةع 

 .للسوق الوطنية فتا دم ها مع النركال الكبر  لتحييق فاادا أكبر
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 معدل الخسارة العام للشركات 8/4

مكانية التنبل إو التالي ، فييم معدل الةسااارا مد  ن اح النااركة أو فناالها في إدارا العملية التأمينية

 و خروجها من سوق العمل.أ مدي استمرارفة هو  النركة 

 التأمين السوداني( يوضح معدل الخسارة العام للشركات العاملة بسوق 15جدول رقم )

 الخسارة معدل النوع
 2011 للعام

 الخسارة معدل
 2012 للعام

 الخسارة معدل
 2013للعام

 الخسارة معدل
 2014للعام

 الخسارة معدل
 2015للعام

 49.6 43.3 39,7 58,4 47.6 شيكان

 46.3 46.4 48.9 49,8 54.4 االسالمية التأمين

 54.3 44.9 26,4 45,3 40.4 للتأمين جوبا

 40.0 35.6 39.3 34,2 49.1 المتحدة التأمينات

 38.4 27.8 164 41,8 74.5 االزرق النيل

 46.0 39.0 59.0 51,5 49 للتأمين السودانية

 41.0 44.2 47.8 48,9 48.7 للتأمين البركة

 49.0 51.0 59.0 63,3 68 للتأمين السالمة
 18.5 18.9 35.1 37,7 53 للتأمين االوسط الشرق

 45.3 36.1 32.0 31,6 43.1 للتأمين التعاونية

 35.0 38.0 29.8 32,8 46.8 للتأمين النيلين

 44.0 27.0 23.6 31,3 30 العامة التأمينات

 34.0 40.3 39.0 36,3 35.7 للتأمينالسافنا 

 

اي بييعع  تذفذا االتل ع معدل الر عع لأ الع م لا ععرك أ الع ماة ( 15من خالل التتبع لل دول رقا )

حاث اصا  معديأ الر  لأ اي فع  ان وام لعدد مإل ال رك أ ن ةة ، سو  الينماإل ال وداني

شركة ، في معدالل الةسارا كةارأ جداً ت يد ي تو و هاةة الر  فة  اى هذا ايلتل ع اطيد مث ً ان 

ا ، وهي أعلى نساابة خسااارا تا تساا يله2013اي الع م %( 164)معدل خسااارا حقق   النيل االزرق

شركة ال  مة ابي  حقق  خ  لأ مرتلعة جدا ك   نيد أن ، لنركال التأمين خالل سنوال الدراسة

أم  أ ل معدل خ ععع لأ لا عععرك أ اي ايرأ الدلاسعععة ك ن اي الع م ، 2012وذلك في العاو  63%اهى 

 النااارق االوسااال والتي فالحظ عليها انةفاض معدل الةساااارا  هاوكا  من نصااايه  اااركة  2015

وعموما ف ه اليول هنا أ  على  ركال التأمين ا  تيوو  عملية تيييا  املة ل ميع سياساتها  سنوفا.

الفنية واالدارفة والمالية وذلك لمعال ت أوجت اليصااااااور الناتل عن ارتفاع معدالل خساااااااارها  تلك 

  النسه الكبيرا.

 

 النتائج والتوصيات /5

 النتائج 1/5

 الناتل وح ا السااكا  عدد حيث من السااودا  في عامة  صااورا االقتصااادي النمو معدالل تطور .1

ننطة الةدمية والوي فعتبر التأمين ومتوسل دخل الفرد مما فعني ضرورا توسع كل األ المحلى

 أ رزها.

مساهمة تأمين التكافل ضعيفة جدا ميارنة مع التامين العاو، حيث س لت متوسل نسبة مساهمة  .2

 للتأمينال العامة.% 96.2ميا ل متوسل نسبة مساهمة  %3.8

فحتل سااوق التأمين السااوداني مرتبة متأخرا جداً من حيث نساابة مساااهمة اجمالي أقساااط التأمين  .3

لى انعداو ثيافة التأمين لدي إلى الناتل المحلي ميارنة  يطاع التأمين العر ي، األمر الوي فناااااير إ

 الم تمع السوداني.
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تساايطر  ااركة واحدا على ما فعادل نساابتت  حيث، عدو تواز  الطاقة االسااتيعا ية لح ا السااوق .4

مين ما أ ركة ت 12% من حصة السوق فيما تتياسا  يية  ركال التأمين البالا عددها 40تيرفباً 

 % من إجمالي عمليال السوق.60نسبتت 

حيث تعتمد  ااركال التأمين  صااورا ، انعداو تواز  محفنة األخطار لد  جميع  ااركال التأمين .5

 خر  من فروع التأمين.نواع األهمال األإالسيارال و كبيرا جدا على تأمين

حيث كا  أعلى معدل ، تحيق  ااااركال التأمين السااااودانية معدالل خسااااارا ساااانوفة مرتفعة جدا .6

 . جدا % وهي نسبة خسارا عالية168هووخالل سنوال الدراسة  نركة النيل االزرقخسارا ل

لى التزاو إجمالي المطالبال عالية جدا  ساااوق التأمين مما فناااير إلى إنسااابة المطالبال المدفوعة  .7

  ركال التأمين  دفع التعوفضال عن الةساار المحيية. 

  هوا أعلما ، على االسااتتمار في األراضااي والعيارال  صااورا أساااسااية التأمين  ااركال تعتمد .8

ساااودا ، حيث كا  النوع من االساااتتمار فيلل من فرص دعا مناااارفع التنمية االقتصاااادفة في ال

 .(%41)متوسل نسبة االستتمار في األراضي والعيارال للسوق السوداني لسنوال الدراسة 

سودا  حيث  لغت - .9 الكتافة التأمينية والتي تعني معدل إنفاق الفرد على التأمين ضعيفة جدا في ال

 جنيت سوداني. 2015للعاو 

ي في نناااار ثيافة التأمين ورفع الوعي ال تيوو هي ة الرقا ة و ااااركال التأمين  دورها األساااااساااا .10

 التأميني لد  أفراد الم تمع.

 

 التوصيات: 2/5

العمل على إعادا تواز  سوق التأمين  زفادا رأس مال  ركال التأمين الصغيرا أو إدماجها مع  .1

 .ضها ع

 الم تمع.قياو كل الوحدال ذال العالقة  صناعة التأمين  واجبها في ننر ثيافة التأمين لد  أفرد  .2

على  ااااااركال التأمين الدخول في قنوال االسااااااتتمارال التي تعمل على دعا منااااااارفع التنمية  .3

  السودا .

 وتيليل االعتماد على أنواع محددا من فروع التأمين. ، تنوفع محفنة األخطار  نركال التأمين .4

أثر  على زفادا االهتماو  تأمين التكافل من خالل  يا  الحكا الناااااارعي لممارسااااااتت وتوضاااااايل  .5

  .الم تمع

 سباب ارتفاع معدالل الةسارا  نركال التأمين والعمل على تفادفها.أالعمل على دراسة  .6
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