
 

 التغير
(الشهر السابقمقابل )  

)**( التوظيفات   

()حتى اآلن  

 

 

 

صول العقارأ 090,1 6 0,6%-  

 أصول أسعار الفائدة 843,4 89 0,5%

 سندات مسعرة في البورصة 669,7 3 0,0%

 سندات غير مسعرة في البورصة 499,5 33 0,6%

0,1% 43 923,6 
لمؤسسات التوظيف  أسهم و نسب

 الجماعي تمتلك سندات ذات دخل قار

 االيداعات في الحسابات  253,8 7 1,9%

5,6% 1 496,8 
ما بقي من السندات و سندات 

  للتداول المستحقات القابلة

صول األسهمأ 899,7 73 0,2%-  

 اسهم مسعرة في البورصة 319,1 40 0,1%-

البورصةاسهم غير مسعرة في  439,3 9 0,8%-  

 سندات المساهمة 366,1 1 0,6%-

0,0% 22 775,1 
أسهم و نسب لمؤسسات أخرى 

 للتوظيف الجماعي 

 باقي األصول 156,9 4 1,1%-

 قروض و آثار خاصة 303,8 1 4,6%-

1,0% 1 404,1 
توظيفات مرصدة لوحدات 

 حسابية

 إيداعات لدى المحيلين 288,3 0,8%

 توظيفات أخرى 160,7 1 0,0%

 المجموع 990,1 173 0,1%

 

                              

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 التغير
(2020سنة  )مقابل مجموع  

 األقساط
 )المجموع(

 التغير
(2020فبراير  مقابل)  

 األقساط
 )فبراير(

 

  والرسملة الحياة نتأمي 920,6 1 25,2% 564,1 3 5,4%-

الدرهم-االدخار 478,5 1 28,3% 801,5 2 8,7%-  

 الوفاة 319,2 21,3% 577,9 12,1%

الوحدات الحسابية-االدخار  122,8 3,7% 184,8 0,2%  

 عمليات القبول - - - -

تأمين غير تأمين الحياةال 291,9 2 20,6% 599,6 7 7,0%  

 الوقائع الكارثية 48,3  37,1% 151,4  19,2%

 الحوادث الجسمانية 529,1 22,6% 974,4 7,3%

منها المرض       447,2 21,9% 805,2 6,8%  

 حوادث الشغل واألمراض المهنية 83,7 32,6% 110,2 1 0,5%

 العربات 143,4 1 13,8% 340,0 3 6,7%

منها المسؤولية المدنية            944,9 12,0% 693,5 2 6,7%  

 المسؤولية المدنية العامة 50,1 56,7% 235,4 9,5%

 الحريق 197,4 240,4% 609,3 19,6%

التقنية األخطار 15,6 8,5%- 46,1 15,1%-  

 النقل 84,7 48,5% 186,8 17,3%

 اإلسعاف والقرض والكفالة 81,6 24,0%- 668,6 7,3%-

ات القبولعملي 10,6 62,0% 101,8 272,2%  

 عمليات أخرى  47,4 46,0%- 175,8 20,9%

 المجموع 212,5 4 22,7% 163,7 11 2,7%

 العقار أسعار الفائدة األسهم باقي األصول

  
 

  

: مقاوالت التأمين و العينة المدروسة )*(

المقاوالت التي إعادة التأمين باستثناء 

 تزاول بصفة حصرية إعادة التأمين

 الشهرية D23 bis  : القوائمالمصدر     

 : ماليين الدراهمالوحدة     

احتساب المجموع ابتداء  تم المجموع:     

 فبرايرإلى غاية نهاية  من بداية السنة

 

  ()حتى اآلن بنية التوظيفات المرصدة  (2022فبراير ) بنية األقساط

 0202فبراير  –اإلحصائيات الشهرية 

www.acaps.ma 

النشاط التقني والمالي لمقاوالت التأمين وإعادة التأمين 
)*(   

 (رفبراي ) األقساط
 (%22,7+)  مليار4,2 

 () فبراير والرسملة الحياةأقساط تأمين 
  (%25,2+)مليار   1,9

 () فبراير الحياةتأمين  غيرأقساط التأمين 
  (%20,6+)مليار   2,3

 التوظيفات المرصدة

 (%0,1+)مليار   174,0

دحسب قيمة الجر*( *)   

  (المجموع)بنية األقساط 

 )المجموع( األقساط

 (%2,7+)مليار   11,2

 )المجموع( والرسملة أقساط تأمين الحياة
  (%5,4-)مليار   3,6

 )المجموع( الحياةتأمين  غيرأقساط التأمين 
  (%7,0+)مليار 7,6  
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