
اجتمع مجلس إدارة تأمين الوفاء يوم األربعاء 11 مارس 2020 تحت رئاسة السيد 
محمد رمسيس عروب، بهدف دراسة نشاط الشركة وحصر حساباتها السنوية برسم سنة 

.2019

نمو النشاط المقطـور بفرع التأمين على الحياة

في سنة 2019، أنجز تأمين الوفاء رقم معامالت قدره 8.853 مليون درهم، متقدما 
بنسبة %5,8+ مقابلة مع سنة 2018.

اجتاز نشاط التأمين على الحياة مرحلة جديدة بوصوله إلى 5.094 مليون درهم، متقدما 
بنسبة %8,8+ المقطور عموما ببروز وحدات الحسابات لالدخار وتنمية منتجات الحيطة 

عبر التأمين البنكي.

تقدم نشاط التأمين خارج التأمين على الحياة بنسبة %1,9+ لمبلغ 3.759 مليون درهم. 
وهذا النمو ناتج سواء من سوق التأمين للمقاوالت أو من سوق الخواص. 

أما التأمين على السيارات، وبالرغم من تطهير محفظته، فقد وصل نمو رقم معامالته إلى 
ما نسبته 3,5%.

النتيجة الصافية بمبلغ 649 مليون درهم متقدمة بنسبة %6,8 مقابلة مع سنة 2018

توجد النتيجة خارج التأمين على الحياة في ارتفاع نسبته %7,0+ لمبلغ 385 مليون 
درهم، وذلك بفضل تحسن قابلية التعرض لآلفات وخاصة في قطاع التأمين على 

السيارات، إضافة إلى التحكم في تحمالت االستغالل.

من حيث التأمين على الحياة، حققت النتيجة نموا بنسبة %14,2+ لمبلغ 372 مليون 
درهم وذلك بفضل المنجزات القياسية الجيدة في مجال الحيطة.

تحددت النتيجة الصافية للشركة برسم السنة المالية 2019 إجماليا في 649 مليون درهم، 
متقدمة بما نسبته 6,8%+. 

يظهر ينسوب ROE في 12,1%.

ارتفعت األموال الذاتية إلى 5.998 مليون درهم متزايدة بنسبة 4,0% 

نظرا للنتائج المسجلة وآلفاق الشركة، قرر مجلس اإلدارة أن يقترح على الجمعية العامة 
العادية المستدعاة لالنعقاد في 29 أبريل 2020 على الساعة الحادية عشرة )11 س(، 

توزيع ربيحة مبلغها 120 درهم عن كل سهم واحد برسم السنة المالية 2019.

يهنئ مجلس اإلدارة فرق العمل لدى تأمين الوفاء، وكذا شبكات الفرقاء المتعاملين معه، 
عن النتائج المنجزة برسم سنة 2019.

 بــــالغ مــــالـــــــي
الــنتــائــج الــســنــويــة 2019

رقم معامالت )بماليين الدراهم(

النتيجة الصافية )بماليين الدراهم(

األموال الذاتية )بماليين الدراهم(

شركة مساهمة رسمالها 350.00.000,00 درهم الخاضعة للقانون رقم 99/17 المصدر لمدونة التأمينات - السجل التجاري 31.719
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