
اجتمع مجلس إدارة تأمين الوفاء يوم اإلثنين 11 مارس 2019 تحت 
رئاسة السيد رمسيس عروب بهدف دراسة نشاط الشركة وحصر 

الحسابات السنوية.
نمو النشاط المعتمد على فرع التأمين على الحياة.

أنجز تأمين الوفاء في سنة 2018 رقم معامالت قدره 371 8 مليون درهم 
متقدما بنسبة %4,0+ مقابلة مع سنة 2017.

 يظهر نشاط التأمين على الحياة حيوية جيدة سواء على مستوى االدخار
أو في الحيطة، برقم معامالت بلغ 683 4 مليون درهم مرتفعا بنسبة 5,7%+.
ونمو نشاط التأمين على غير الحياة قد تم تلطيفه بمجهود لتطهير المحفظة، 

وتقدم بنسبة %1,9+ لمبلغ 688 3 مليون درهم.
النتيجة الصافية في انخفاض بسبب فرع التأمين غير الحياة.

توجد نتيجة التأمين غير الحياة في انخفاض بنسبة %54,2- برسم السنة 
المالية، وهي نتيجة ربحية بمبلغ 360 مليون درهم، المتأثرة بالزيادة 
في تحمل اآلفات الصافية من إعادة التأمين، عموما من أصل التأمين على 

السيارات واآلفات في الذروة.
من حيث التأمين على الحياة، تظهر النتيجة متنامية بنسبة %11,3 لمبلغ 

326 مليون درهم بفضل اإلنجازات القياسية الجيدة المتوقعة.
اعتبارا من جهة أخرى لتحسن النتيجة غير التقنية لمبلغ 45 مليون درهم، 
2018 في  تتحدد النتيجة الصافية للشركة على سبيل السنة المالية 

608 مليون درهم منخفضة بنسبة 25,8%-.
وهو األمر الذي يوفر مردودية الرساميل الذاتية )ROE( متينة نسبتها 

.11,8%
تظهر األموال الذاتية بمبلغ 768 5 مليون درهم على إثر السنة المالية، 

مرتفعة بنسبة 3,4%.
نظرا للنتائج المسجلة ولآلفاق التي توفرها المقاولة، قرر مجلس اإلدارة أن 
يعرض على الجمعية العامة العادية المستدعاة لتنعقد في 29 أبريل2019 
على الساعة الحادية عشرة، التوزيع على سبيل السنة المالية 2018 لربيحة 

مستقرة في مبلغ 120 درهم عن كل سهم واحد.
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نمو متأسس على نشاط التأمين على الحياة، ونتيجة متأثرة بارتفاع قابلية التعرض لآلفة

بـــالغ مالي
النتائج السنوية 2018 
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