
 
 
 
 
 
 
 

         لمجموعة التأمين في المتخصصة شركاتها  بتفويت  تقوم وإفريقيا  استثمارياً تصبح صندوقاً  SAHAMجموعة م
SANLAM     

 

 إفريقي. استثماريتتحول إلى صندوق  SAHAMمجموعة  -
 في الهولدينغ. WENDELحصص  إقتناء -
- SANLAM للمجموعة. ةالتابع التأمين شركات يرفع مساهمته في  
 

 SANLAM لمجموعة التأمين تفويت شركة
 

 ةع التأمين التابعو، مساهمته في رأسمال فر2016 فبرايرمنذ  SAHAM، شريك SANLAM سيرفعمن المحادثات، أشهر عدة بعد

 .اليوم برامهإ  تم, بمقتضى إتفاق %100إلى  %46,6، لتمر من SAHAM  (SAHAM Finances)لمجموعة 
 

 على صعيد القارة. اتعزيز تواجده دوالر،  مليار 16تبلغ بورصة  سملةأبر، أول مجموعة تأمين بإفريقيا SANLAMعتزم توبدلك 
  

بلدا وذلك عبر  26, تتواجد اليوم على صعيد 2010، التي بدأت تنمية نشاطها اإلستراتيجي بإفريقيا سنة SAHAMوتجدر اإلشارة إلى أن
 شركة تأمين.  35

 

  SAHAM Assurance Marocل تسعيرة دوالر، على أساس مليون 50 ووبلغت قيمة عملية اإلقتناء هذه مليار 
 درهم للسهم الواحد  1450 في حددت 
 

 ،وتبقى هده العملية رهينة بالحصول على موافقة مختلف السلطات المنظمة للقطاع كما سيتلوها، وفقاً للقوانين التنظيمية للبورصة بالمغرب
  وهي الشركة المدرجة ببورصة الدار البيضاء. SAHAM Assurance Marocإطالق عرض شراء عمومي يهم أسهم 

 

 .2012مليار دوالر منذ  1,7ة بلغت أجنبي  استثماراتقد استقطبت   SAHAMوبمقتضى هذه العمليات تكون 
 

  SAHAM مجموعة رأسمال في WENDEL إقتناء حصص 

 WENDELإقتناء حصص مجموعة  عبر  مساهمتها   بتبسيط  SAHAM، قامت مجموعة  استثماريفي أفق التحول لصندوق 

 .2013سنة  WENDELالمجموعة وذلك منذ دخول  تنوع)فرنسا(، مما مكن بشكل كبير من تسريع وتيرة   
 
  

  إفريقي استثماريتتحول إلى صندوق   SAHAMمجموعة
 SAHAMبفضل غنى تجربتها التي راكمتها على الصعيد القاري، ورغبًة منها في وضعها في خدمة مشاريع كبرى، فقد بدأت مجموعة 

. وستمكن هذه العملية من تعزيز إستراتيجي موقعها كفاعل قاري  لتقوية  بذلكمح المجموعة إفريقي، وتط استثماريالتحول إلى صندوق 
  .إنطالقاً من المغرب مستخدم 14000، التي تتواجد بعدة قطاعات وتشغل أزيد من SAHAMوقع مجموعة 

 .حالياً  تجرى عمليات إقتناء إستراتيجية عن الحقاً  االعالن  يرتقب و هذا
  
  
 

في قدرتها على العمل بشكل  SAHAM: "تتمثل قوة مجموعة  SAHAMتصريح السيد موالي محمد العلمي، الناطق بإسم مجموعة 
ومؤخراً  Kingdom Zephyr ،Abraaj ،Allianz ،Bertelsmann ،Wendelمشترك مع مستثمرين دوليين كبار كالبنك الدولي، 

شركاء جدد، ليخطو خطوة جديدة في أفق اإلستثمار  SAHAM. وفي إطار التحول إلى صندوق إفريقي، سيستقطب SANLAMمجموعة 
  يرة النمو ببلدنا وقارتنا"ي مهن مستقبلية من شأنها تسريع وتف
  

ربية، التي تمثل أرضية رنا بالمملكة المغا: "نعبر عن سعادتنا بتعزيز استثمSANLAMتصريح السيد ايان كيرك، المدير العام لمجموعة 
تشكل نموذجا  SAHAMستقرار مؤسساتي وماكرو إقتصادي. إن استثماراتنا إلى جانب مجموعة ة مهمة على أبواب أوربا وتتمتع باقاري

  حقيقياً ناجحاً للشراكة اإلفريقية. ونتمنى أن ننجز معاً مشاريع كبرى في المستقبل.
  

 : SANLAMنبذة عن مجموعة 



  
SANLAM Group  هو رائد للخدمات المالية، مدرج ببورصتيJSE Limited و- Namibian Stock Exchange. 

كشركة للتأمين على الحياة و يوجد مقره بإفريقيا الجنوبية وقد تطور ليصبح شركة متخصصة في  1918سنة  SANLAM Groupأسس 
، Sanlam Emerging Markets ،Sanlam Investmentsالخمسة : ،  امختلف الخدمات المالية. وبفضل أقطاب عمله

Santam ،Sanlam Personal Finance و-Sanlam Corporate تقترح المجموعة حلول مالية متكاملة تلبي حاجيات ،
 الزبناء الخواص والمؤسساتيين في جميع قطاعات السوق.

تدبير األصول،  التأمين على المخاطر، ، Les Fiduciesوتشمل مجاالت خبرة المجموعة : التأمين، الهندسة المالية، التقاعد، الوصايا، 
 أنشطة سوق الرساميل وتدبير الثروة.

وزامبيا. هذا إضافة إلى شرق وتتواجد المجموعة جنوب القارة اإلفريقية بكل من بتسوانا، الماالوي، الموزامبيق، ناميبيا، السوازيالند، 
اً، ضإفريقيا بكل من كينيا، طنزانيا، رواندا وأوغندا وغرب القارة بنيجيريا وغانا، فضالً عن تواجدها بالهند وماليزيا. وتحضر المجموعة أي

المملكة المتحدة، أيضاً على مصالح في  SANLAMوتو. ويتوفر ليسلاي شركات بالبروندي، غامبيا وبشكل غير مباشر عبر مساهمتها ف

، الفاعل Micro-Ensure Holding Limited، أستراليا والفلبين. وهكذا تحوز المجموعة مساهمة في األمريكية  الواليات المتحدة
 ماليين شخص. 10من  بأكثرقاعدة زبناء بالرائد في التأمينات الصغرى بالمملكة المتحدة والذي له تواجد واسع بإفريقيا والهند وكندا 

 www.sanlam.comللمزيد من المعلومات، زوروا موقع 
  

 : SAHAMنبذة عن مجموعة 
  

SAHAM Group تاريخي في مجال المهن والخدمات األساسية للشخص : التأمين، اإلنجاد، الخدمات   ة وفاعلهي مجموعة إفريقية رائد

موالي حفيظ   لمؤسسها  طموحة وذات بعد إنساني  رؤية إنطالقاً من 1995المنقلة، الصحة، السكن والتربية. نشأت المجموعة سنة 
. وتشغل 2016مليار دوالر سنة  1,24الت بلغ ا والشرق األوسط، وتحقق رقم معامبلدا بإفريقي 27، لتتواجد اليوم على صعيد العلمي

 يومياً خبرتهم وطاقتهم في خدمة الزبناء.  يضعونستخدم،  م 16000المجموعة 
مستخدم. ويقدم أرضية متكاملة ومتعددة  14000بلدان ويضم أزيد من  6طب الخدمات المرحلة للمجموعات في جانبه يشتغل قمن  و

  اللغات، عصرية وفعالة في مستوى أرقى المعايير الدولية.
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  SAHAMنبذة عن قطب التأمين التابع لمجموعة 

  
. 2017مليار دوالر عام  1,2ستثناء جنوب إفريقيا(، رقم معامالت بلغ ، أول مجموعة إفريقية للتأمين )باSAHAM Financesسجلت 

للتأمين وإعادة التأمين.  ركةش 35فرعاً منهم  65استراتيجيتها التنموية بإفريقيا والشرق األوسط، عبر  SAHAM Financesوتواصل 
مستخدم. وبفضل تواجدها الموسع بإفريقيا والشرق  3000وكالة وتشغل أزيد من  700رة تضم تتوفر المجموعة على شبكة توزيع كبيو

 .TPA-خبرتها في خدمة مهن التأمين، اإلنجاد، و SAHAM Financesاألوسط تضع 
  

 التأمين :
وتتواجد  آفاق نموها بالشرق األوسط ة للتأمين بإفريقيا في مجاالت التأمين على المخاطر والحياة، قامت سهام للتأمين بتوسيعبصفتها رائد

 بلداً. 26اليوم في 
 اإلنجاد :

 بلداً. 16في Mondial Assistance   للإلنجاد ,الشريك ة في مجال اشتغالها، تتواجد سهام بصفتها رائد
TPA :  

لتحسين تدبير وإدارة تكاليف الرعاية الصحية، من خالل  SAHAM Finances-( هو محور للنمو اإلستراتيجي لTPAالتدبير الثالتي )
 شبكات العالج، لتمكين المستفيدين من أجود الخدمات.
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