
 

و جوائز  مؤتمرضمن " 2012فضل مشغل تكافل لعام أ" تفوز بجائزةأبوظبي الوطنية للتكافل 
2012انشوركس   

 
 

ضمن فعاليات برنامج حفل  2012 لعام تكافل مشغل فازت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع "تكافل" بجائزة أفضل
ويستن دبي ميناء فندق  في 2012لثالثاء التاسع من أكتوبر ، الذي عقد يوم أمس ا المرموق 2012 توزيع جوائز انشوركس

 .Policyبرعاية مجلة  2012انشوركس  بالتزامن مع مؤتمر سياحي
 

 الدولي التكافل جوائز توزيع حفل خالل ”األوسط الشرق في المصرفية تكافل لعمليات بعد فوز "تكافل" بجائزة  "أفضل مشغل
و التي  2012الجائزة الثانية لشركة "تكافل" في عام هي  في لندن، تعتبر هذه 2012الذي عقد في شهر يوليو  2012 لعام

عضاء اإلدارة و الموظفين. و قد حضر حفل توزيع الجوائز عدد من ق العمل متمثالً بمجلس اإلدارة وأجاءت تتويجاً لجهود فري
س التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع أعضاء إدارة الشركة و قام باستالم الجائزة السيد/ أسامة عابدين، الرئي

 "تكافل". 
 

 :إنشوركس جوائز عن * نبذة
يعد برنامج جوائز انشوركس من أكثر البرامج التي تتمتع بمصداقية وحرفية في منطقة الشرق األوسط حيث يتم تقييم الشركات 

لجنة  الجوائز فئة، 15 عبر 2012 إنشوريكس جوائز توزيعيتم بصورة شاملة وحرفية عالية وفقا للمعايير الدولية المعروفة. 
 المسجلة الشركات لجميع مفتوحفهو الترشيح للجوائز أما . مستقل بشكل الحكم ويتم الخبراء من دولية لجنة من تتشكل التحكيم

  .وإيران وسوريا واليمن ولبنان ومصر واألردن الخليجي التعاون مجلس دول في
 

 -انتهى -
 

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

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

 
 تشمل خدماتنا ومنتجاتنا ما يلي:

 تغطية تكافل للمركبات •
 تكافل للعقارات •
 تكافل للهندسة •
 البحريتكافل الشحن  •
 الحوادث العامة •
 تكافل المسؤولية •
 التكافل العائلي (التكافل الجماعي) •



 التكافل الطبي  •
 تكافل الخدمات التأمينية المصرفية/ تكافل الخدمات المالية •

 
 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ:

 سارة العبسي
 مكتب الرئيس التنفيذي –مسؤولة العالقات العامة واإلعالم 

 وظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.شركة أب
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