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" المصرفية تكافل لعمليات مشغل أفضل بجائزة"  فوزها عن تعلن ع.م.ش للتكافل الوطنية أبوظبي شركة
 2012 لعام الدولي التكافل جوائز توزيع حفل خالل األوسط الشرق في

 
 حفل خالل األوسط رقالش في "المصرفية تكافل لعمليات مشغل أفضل بجائزة"  فوزها عن تعلن ع.م.ش للتكافل الوطنية أبوظبي شركة
 لندن، في 2012 يوليو، 12-11 في عقد الذي 2012 لعام الدولي التكافل قمة خالل قدمت التي 2012 لعام الدولي التكافل جوائز توزيع
 .المتحدة المملكة

 
 آخرة دليل وهذا المصرفي افلالتك مجال في لمبادراتها. ع. م.ش للتكافل الوطنية أبوظبي بشركة االعتراف يتم التي الثالثة المرة هي هذه
 التكافل برنامج على الضوء يسلط وكذلك السنوات، مدى على األداء في وتميزها. ع. م. ش للتكافل الوطنية أبوظبي شركة نمو على

 .اإلسالمي التمويل صناعة في التفكير في األحدث المشغل تجعله التي التطورات و االبتكارات حيث من المصرفي
 
 :الدولية التكافل جوائز عن معلومات*
 

 الخبراء من لجنة تقوم. العالم أنحاء جميع من ناجحة مؤسسات بعرض تقوم و الدولية التكافل قمة مؤتمر خالل الدولية التكافل جوائز تمنح
 .فئة كل عن المرشحين من قائمة بين من الفائز باختيار الشهيرة العالمية المالية

 -انتهى -
 
 
 

تلبية المطالب المتزايدة وتهدف إلى  2003في نوفمبر "تكافل" هي شركة تأمين وطنية تأسست في أبوظبي شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ـ 
لتكافلية. إن شركة بتطبيقات اسالمية و حلول شرعية في مجال التأمين من خالل تقديم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات التأمينية ا

ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، مع امتداد ) TKFL(رمز التداول:  2005في سوق أبوظبي لألوراق المالية منذ عام رجة "تكافل" مد
 عملياتها لتشمل إمارتّي دبي والشارقة ومدينة العين.

 
 تشمل خدماتنا ومنتجاتنا ما يلي:

 تغطية تكافل للمركبات •
 تكافل للعقارات •
 تكافل للهندسة •
 يتكافل الشحن البحر •
 الحوادث العامة •
 تكافل المسؤولية •
 (التكافل الجماعي) التكافل العائلي •
 التكافل الطبي  •
 تكافل الخدمات التأمينية المصرفية/ تكافل الخدمات المالية •

 
 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ:

 سارة العبسي
 مكتب الرئيس التنفيذي –مسؤولة العالقات العامة واإلعالم 

 الوطنية للتكافل ش.م.ع.شركة أبوظبي 
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