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ــةمقتطفــــــــــــــــات تنمويــــــــــــــ

توقعات بنمو أقساط تأمينات الحياة في مصر

 فها   ، من غير المرجح أن يشهدد الننيهه الميهرز مزيهدًا مهن الان      "فيتش سولوشنز"وفقًا لوكالة

ية في قيمته على الرغم من ارتفاع معهدلا  التخه م، و هو مها مهن شه نه أن يمسوهن السهو  الميهر         

12.4)مليون دولار أمريسهي  794بالدولار ال مريسي لييل إلى % 6.0للت مين على الحياة من النمو بنسبة 

.2021خلال عام ( مليار جنيه ميرز

 مليههههون دولههههار أمريسههههي922، سييههههل إجمههههالي أقسههههاك الق ههههاع المستتبههههة إلههههى  2025وبحلههههول عههههام

علهى  2020خلهال عهام   % 2.4، وجدير بالذكر أنو نمو ق اع الت مين الميرز بلغ (مليار جنيه ميرز15.4)

ن جائحهة  أساس سنوز بالعملة المحلية؛ نتينة لليدما  التي تعهر  لدها الاقتيهاد والناجمهة عه     

".19-كوفيد"

    شهركة ميهر القابخهة للته مين    "اتيهالًا، أعلنه( "Misr Insurance Holding Company )  ومنموعهة

، عهن  2020خلهال عهام   ( National Bank of Egypt" )البنه  اله  لي الميهرز   "من الشركاء بمها فهي كله     

مليههون جنيههه ميههرز، 150عههزمدم إنشههاء شههركة جديههدة للتهه مين التسههافلي بههرأس مههال مههدفوع قههدر   

.ومن ش ن تل  ال  وة أن تدعم آفاقًا أكبر للت مين على الحياة في السو  الميرية

2025توقعات إيجابية لقطاع التأمين في مصر حتى عام 

قطاا التأماا في لصا لفىااال ماا ل اا  لل"بعنهوان  ( Fitch" )فيههتش"كشه  التقريههر اليههادر عهن وكالههة   
دى ، عن التوقعها  اليينابيهة لق هاع الته مين علهى الحيهاة وعلهى غيهر الحيهاة فهي ميهر علهى مه             "2025

.2025السنوا  ال ربع المقبلة حتى عام 
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مـركـز الـمـعـلـومات ودعـم اتـخـاذ الـقـرار الـتـابـع لـمـجـلـس الـوزراء الـمـصـري

توقعات باستمرار االرتفاع في قيمة أقساط التأمين على غير الحياة 

  يههة فههي يتوقههع التقريههر اسههتمرار النمههو فههي إجمههالي أقسههاك التهه مين علههى غيههر الحيههاة بالعملههة المحل

لتيههل إلههى% 8.0ميههر خلههال الربههع الهه خير مههن العههام النههارز؛ حيههق ارتفعهه  تلهه  ال قسههاك بنسههبة     

.2025مليار جنيه ميرز، مع توقع استمرار النمو القوز حتى عام 22.1

      لتيهل  % 8.7بنسهبة  2021وترجع تل  التوقعا  المتفائلة إلى زيهادة أقسهاك الته مين المستتبهة لعهام

مليهار  1.89لتيهل إلهى   2025مليار دولار أمريسي، ومن المُرجح أن تسهتمر فهي الارتفهاع حتهى عهام      1.41إلى 

.دولار أمريسي

 نمهو خلهال   في سيا ٍ مُتيلٍ، من المتوقع أن يستمر الناتج المحلي اليجمالي الحقيقي لمير فهي ال

صهههندو  النقهههد"؛ حيهههق أكملههه  الحسومهههة الميهههرية الت فيخههها  المتعلقهههة بهههه  %3.1ليبلهههغ 2021عهههام 

.وستبدأ اليورة السلية في الاستقرار،International Monetary Fund)" )الدولي

      فقا  وقد ننح  مير في ت مين رأس مال أجنبي لتعهوي  الان فها  الحهاد فهي السهياحة والتهد

ويمسندهها  " صههندو  النقههد الههدولي   "مليههارا  دولههار أمريسههي مههن     8.0الهه خرى؛ حيههق تلقهه  البلههاد نحههو     

قريهر أن  الحيول على مزيد من التمويل من الديئا  الدولية ال خرى، وفي الوقه  الحهالي، يتوقهع الت   

يظههل الاقتيههاد الميههرز أفخههل أداء إقليميوًهها؛ ممهها سههيدعم توسههع أقسههاك التهه مين علههى مههدى         

.شدرًا المقبلة12-10اله 

          بالعملهة  % 5.5باليضافة إلى كله ، يتوقهع التقريهر أن ترتفهع أقسهاك الته مين علهى السهيارا  بنسهبة

بالهههدولار الهه مريسي مهههع انتعههها  الننيهههه  % 6.3، بينمههها تشههدد نمهههوًا بنسهههبة  2021المحليههة خلهههال عهههام  

بالعملهههة المحليهههة والهههدولار الههه مريسي علهههى  % 3.1و % 5.0النمهههو وعليهههه، سهههيبلغ متوسههه  . الميهههرز

؛ مما سينعل ميهر سهوقًا ديناميسيوًهة بعهد بخهع سهنوا  مهن        2025حتى 2021التوالي سنويوًا من عام 

.  الركود

  بالعملههة المحليههة، مههع 2021خلههال عههام % 9.3ومهن المقههرر أن يرتفههع التهه مين علههى الممتلسهها  بنسههبة

مزد هر  توسع أسهر ال بقهة المتوسه ة المالسهة للعقهارا  فهي البلهاد، وسهيدعم ق هاع السهياحة ال          

، سهههيبلغ إجمههالي ال قسهههاك  2025وانتعهها  البنيههة التحتيهههة نمههو الاقتيهههاد الميههرز، وبحلهههول عههام      

(.مليون دولار أمريسي240)مليارا  جنيه ميرز 4المستتبة في الق اع 

           ختامًا، أشار المقال إلى منموعة مهن نقهاك القهوة التهي يمسهن الاسهتفادة مندها مهن أجهل الندهو

تنظيمهي  بق اع الت مين الميرز؛ مندها ال لها المرتفهع علهى الته مين علهى الممتلسها ، والمنها  ال        

.ينالمستقر، فخلًا عن ارتفاع دخل ال سر الميرية، والذز يغذز ال لا الديسلي على الت م

Source: “Egypt Insurance Report.” Fitch. 2021. 




