
التغيرات 2019الربع الثالث من سنة  2018الربع الثالث من سنة 

27,6% 4 684,5 3 671,8 األقساط الصادرة الصافية من البطالن

10,8% 1 988,5 1 794,8 التعويضات و المصاريف المؤداة

18,8% 142,7 120,1 تكاليف االقتناء

4,6% 4 874,2 4 659,3 األقساط الصادرة الصافية من البطالن

20,1% 2 964,3 2 468,2 التعويضات و المصاريف المؤداة

5,8% 492,9 466,0 تكاليف االقتناء

14,7% 9 558,7 8 331,1 األقساط الصادرة الصافية من البطالن

16,2% 4 952,8 4 263,0 التعويضات و المصاريف المؤداة

8,5% 635,6 586,1 تكاليف االقتناء

15,4% 2 003,0 1 735,1 منتوجات التوظيفات

20,2% 142,9 118,8 تكاليف التوظيفات

-3,7% 774,2 803,9 تكاليف تقنية أخرى لالستغالل
األرقام األولية  (*) 

التدفقات ربع السنوية للعمليات 

العامة

مجموع التدفقات ربع السنوية

التدفقات ربع السنوية لعمليات 

التأمين غير التأمين على الحياة

التدفقات ربع السنوية لعمليات 

التأمين على الحياة

(*) 2019التدفقات رب  ع السنوية الخاصة بالرب  ع الثالث من سنة 

ن: إلعينة إلمدروسة  ي تزإول بصفة حرصية ؤعادة إلتأمي 
ن باستثناء إلمقاوالت إلت  ن و ؤعادة إلتأمي  مقاوالت إلتأمي 

ي D23إلقائمة : إلمصدر 
2019 و 2018 للرب  ع إلثالث من سنت 

ن إلدرإهم:  إلوحدة  بماليي 



النسبة القيمة النسبة القيمة

4,1% 4,6% 7 573,8 4,7% 7 276,4 أصول العقار

7,7% 48,1% 79 382,6 47,8% 73 694,3 أصول أسعار الفائدة

-15,1% 3,6% 5 959,6 4,6% 7 021,7 ي إلبورصة
ن
سندإت مسعرة ف

8,2% 17,0% 28 067,8 16,8% 25 947,9 ي إلبورصة
ن
سندإت غي  مسعرة ف

9,0% 22,5% 37 129,9 22,1% 34 064,7 أسهم و نسب لمؤسسات إلتوظيف إلجماعي تمتلك سندإت ذإت دخل قار

17,3% 4,4% 7 264,5 4,0% 6 192,1 ي إلحسابات 
ن
إاليدإعات ف

105,4% 0,6% 960,9 0,3% 467,8 ي من إلسندإت و سندإت إلمستحقات إلقابلة للتدإول
ما بق 

7,0% 45,8% 75 577,3 45,9% 70 656,2 أصول األسهم

9,2% 22,1% 36 516,9 21,7% 33 451,5 ي إلبورصة
ن
إسهم مسعرة ف

5,8% 6,0% 9 922,7 6,1% 9 377,6 ي إلبورصة
ن
إسهم غي  مسعرة ف

14,8% 2,6% 4 235,1 2,4% 3 687,6 سندإت إلمساهمة

3,2% 15,1% 24 902,6 15,7% 24 139,5 أسهم و نسب لمؤسسات أخرى للتوظيف إلجماعي 

1,5% 1,5% 2 471,9 1,6% 2 434,8 ي األصول
 
باق

2,6% 0,9% 1 543,2 1,0% 1 503,6 قروض و آثار خاصة

29,8% 0,3% 514,8 0,3% 396,7 توظيفات مرصدة لوحدإت حسابية

18,7% 0,0% 55,0 0,0% 46,3 ن ؤيدإعات لدى إلمفوتي 

-26,5% 0,2% 359,0 0,3% 488,1 توظيفات أخرى

7,1% 100,0% 165 005,5 100,0% 154 061,6 المجموع

األرقام األولية (*)   

ي نهاية شتنبر 
ن
ن ق (*) 2019تطور مجموع التوظيفات المرصدة لقطاع التأمي 

ي نهاية شتنبر 
ن
2019تركيبة التوظيفات المرصدة ق

ي نهاية شتنبر 
ن
2018ق

ن: إلعينة إلمدروسة  ي تزإول بصفة حرصية ؤعادة إلتأمي 
ن باستثناء إلمقاوالت إلت  ن و ؤعادة إلتأمي  مقاوالت إلتأمي 

ي D23إلقائمة : إلمصدر 
2019 و 2018 للرب  ع إلثالث من سنت 

ن إلدرإهم:  إلوحدة  بماليي 

ي نهاية شتنبر 
ن
2019ق

ات التغب 

4,6% 

48,1% 

45,8% 

1,5% 

 باقي األصول أصول األسهم أصول أسعار الفائدة أصول العقار


