
 

 التغير
(الشهر السابقمقابل )  

)**( التوظيفات   

()حتى اآلن  

 

 

 

صول العقارأ 075,1 6 0,2%-  

 أصول أسعار الفائدة 573,6 91 1,9%

 سندات مسعرة في البورصة 576,4 3 2,5%-

 سندات غير مسعرة في البورصة 484,0 34 2,9%

1,3% 44 491,6 
لمؤسسات التوظيف  أسهم و نسب

 الجماعي تمتلك سندات ذات دخل قار

 االيداعات في الحسابات  574,9 7 4,4%

-3,3% 1 446,7 
ما بقي من السندات و سندات 

  للتداول المستحقات القابلة

صول األسهمأ 055,9 75 1,6%  

 اسهم مسعرة في البورصة 971,2 40 1,6%

البورصةاسهم غير مسعرة في  594,9 9 1,6%  

 سندات المساهمة 477,4 1 8,1%

1,0% 23 012,3 
أسهم و نسب لمؤسسات أخرى 

 للتوظيف الجماعي 

 باقي األصول 167,4 4 0,3%

 قروض و آثار خاصة 276,5 1 2,1%-

1,3% 1 421,7 
توظيفات مرصدة لوحدات 

 حسابية

 إيداعات لدى المحيلين 296,6 2,9%

 توظيفات أخرى 172,6 1 1,0%

 المجموع 871,9 176 1,7%

 

                              

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 التغير
(2020سنة  )مقابل مجموع  

 األقساط
 )المجموع(

 التغير
(2020)مقابل مارس   

 األقساط
 )مارس(

 

  والرسملة الحياة نتأمي 520,6 1 8,1% 084,8 5 1,8%-

الدرهم-االدخار 106,9 1 15,6% 908,4 3 2,9%-  

 الوفاة 272,6 1,8%- 850,4 7,2%

الوحدات الحسابية-االدخار  141,1 17,9%- 325,9 8,5%-  

 عمليات القبول 0,05 69,0% 0,05 69,0%

تأمين غير تأمين الحياةال 717,9 1 3,0% 317,5 9 6,3%  

 الوقائع الكارثية 39,7 18,6% 191,1 19,0%

 الحوادث الجسمانية 247,3 10,6% 221,6 1 7,9%

منها المرض       209,2 15,4% 014,4 1 8,4%  

 حوادث الشغل واألمراض المهنية 60,1 20,0% 170,3 1 1,4%

 العربات 933,4 6,4% 273,4 4 6,7%

منها المسؤولية المدنية            770,9 8,7% 464,4 3 7,2%  

 المسؤولية المدنية العامة 38,8 10,5%- 274,2 6,1%

 الحريق 165,9 55,8% 775,2 25,8%

 األخطار التقنية 21,4 48,9% 67,5 1,7%-

 النقل 66,1 1,8%- 252,9 11,6%

 اإلسعاف والقرض والكفالة 79,5 5,1% 748,0 6,1%-

ات القبولعملي 29,1 39,5%- 130,9 73,4%  

 عمليات أخرى  36,5 71,5%- 212,3 22,4%-

 المجموع 238,5 3 5,3% 402,2 14 3,3%

 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:     

 مارسإلى غاية نهاية  من بداية السنة

 

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

 0202 مارس –اإلحصائيات الشهرية 

www.acaps.ma 

النشاط التقني والمالي لمقاوالت التأمين وإعادة التأمين 
)*(   

 )مارس(  األقساط
 (%5,3+)  مليار3,2 

 )مارس( والرسملة الحياةأقساط تأمين 
  (%8,1+)مليار   1,5

 )مارس( الحياةتأمين  غيرأقساط التأمين 
  (%3,0+)مليار   1,7

 التوظيفات المرصدة

 (%1,7+)مليار   177,0

دحسب قيمة الجر*( *)   

  (المجموع)بنية األقساط 

 )المجموع( األقساط

 (%3,3+)مليار   14,4

 )المجموع( والرسملة أقساط تأمين الحياة
  (%1,8-)مليار   5,1

 )المجموع( الحياةتأمين  غيرأقساط التأمين 
  (%6,3+)مليار 9,3  
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