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اجتمع مجلس إدارة تأمین الوفاء یوم الجمعة 21 شتنبر 2018، تحت 
رئاسة السید محمد رمسیس عروب بھدف دراسة نشاط الشركة وحصر 

الحسابات األسدوسیة.
نمو النشاط من أصل المنجزات القیاسیة الجیدة للتأمین على الحیاة.

في األسدوس األول من سنة 2018، سجل تأمین الوفاء تقدما بنسبة 
%4,7+ من رقم معامالتھ بمبلغ 519 4 ملیون درھم.

وھذا النمو یتأسس على نشاط التأمین على الحیاة الذي یعرف حیویة 
جیدة برقم معامالت قدره  406 2 ملیون درھم، مرتفعا بنسبة 8,3%+

بفضل التأمین البنكي.
من حیث التأمین على غیر الحیاة، یظھر رقم المعامالت ارتفاعا طفیفا 

بنسبة %0,8 لمبلغ 112 2 ملیون درھم.
النتیجة الصافیة في انخفاض بفعل قابلیة اآلفة على مستوى التأمین غیر الحیاة. 
تأثر األسدوس األول 2018 بزیادة لقابلیة اآلفة الصافیة من حیث التأمین 
غیر الحیاة، لمبلغ قدره 244 ملیون درھم بسبب ارتفاع قابلیة التعرض 
لآلفات على مستوى التأمین على السیارات وبسبب ثالث آفات رئیسیة.

اعتبارا لھذه العناصر، حققت الشركة على سبیل األسدوس األول 2018، 
نتیجة صافیة بمبلغ 416 ملیون درھم منخفضة بنسبة %26,1- مقابلة 

مع األسدوس األول لسنة 2017. 
بعد توزیع 420 ملیون درھم على سبیل السنة المالیة 2017، تظل 

األموال الذاتیة مستقرة في مبلغ 576 5 ملیون درھم عبر األسدوس.
یحتفظ تأمین الوفاء على ریادتھ ویستھدف توطید مردودیتھ لألمد الطویل.

مجلس اإلدارة في 21 شتنبر 2018.
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نمو متأسس على التأمین على الحیاة لكن بنتائج في انخفاض بفعل ارتفاع قابلیة التعرض لآلفات للتأمین غیر التأمین على الحیاة. 

بـــالغ مالي
نتائج األسدوس األول 2018

رقم المعامالت (بمالیین درھم)

31/12/2017

4.316

31/12/2018

4.519

+4,7%

النتیجة الصافیة (بمالیین درھم)

31/12/2017

563

31/12/2018

416

-26,1%

األموال الذاتیة (بمالیین درھم)

31/12/2017

5.580

31/12/2018

5.576

-0,1%


