
مليون درهم صافي ربح 41.6  

2015شركة أبوظبي الوطنية للتكافل تعلن عن نتائجها المالية لعام   

% في صافي الربح18مع نمو بنسبة   

 

  2016إبريل  24أبوظبي، 

. 2015ديسمبر  31المنتهية في  عن نتائجها المالية للسنة ش.م.ع أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل
مقابل  2015خالل عام  مليون درهم 41.6%، حيث حّققت صافي ربٍح بلغ 18سبة بن وارتفع صافي الشركة

ديسمبر  31للفترة المنتهية في  كما ارتفعت أرباح االكتتاب .2014مليون درهم لنفس الفترة في عام  35.7
 والتي بلغت 2014% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 59مليون درهم وبزيادة قدرها  35.6لتصل إلى  2015
 19السنوية التي انعقدت يوم الثالثاء  موميةل اجتماع الجمعية العمليون درهم. وتّمت الموافقة، خال 22,3
.2015مليون درهم عن عام  16، على توزيع أرباح نقدية بقيمة 2015إبريل   

إضافة  وعلى الرغم من أن معّدالت التأمين في منطقة الشرق األوسط ُتعتبر من أدنى المعّدالت في العالم،
ومن خالل العمل وفق  ،ش.م.ع ، غير أن شركة أبوظبي الوطنية للتكافلإلى بيئة التشغيل الشديدة التنافسية

لتكافل، تمّكنت من تقديم نتائج مالية قوية. وُتوضح األرقام، ا ألعمال ناجحنموذج تشغيلي استراتيجية عمل و 
بح وحقوق المساهمين على مدى السنوات الست في صافي الر  لمطردفي الرسوم البيانية التالية، النمو ا

 الماضية:

  



 

رئيس مجلس إدارة شركة  ،خميس بوهارون الشامسي السيدقال في تعليق له على هذه النتائج المتمّيزة، و 
"على الرغم من التداعيات االقتصادية النخفاض أسعار النفط على الصعيد  :أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع

الذي يشهده سوق التأمين والتحّديات الصعبة التي اّتسم بها عام  لمحتدم عن المناا التنافسي االعالمي، فضالا 
كما مليون درهم،  41.6، غير أن شركة أبوظبي الوطنية للتكافل تمّكنت من تحقيق صافي ربٍح بلغ 2015
تصنيف القدرة ا على "، إضافة إلى حفاظهإيجابي"إلى  "مستقر"تصنيف أداء الشركة من لترقية على حازت 

األمر الذي من قبل وكالة التصنيف العالمية "إي إم بست"،  BBB، والتصنيف االئتماني +Bالمالية ++
 بأرقى المعاييرالتي تتمّتع  يعكس نجاح استراتيجيتنا ونموذجنا التكافلي، وُيظهر النمو المتواصل في أعمالنا

 المهنية والحرفية والتنافسية".
 

عابدين، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع: "نلتزم في  عبدالرؤوف أسامةمن جانبه قال 
شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بالمساهمة في تطوير صناعة التأمين في اإلمارات تماشياا مع رؤية اإلمارات 

كرة لعمالئنا. وفي الواقع ، مع تحقيق نتائج ملموسة وقياسية لمساهمينا، وتقديم منتجات وخدمات ُمبت2021
االكتتاب كسياسة فإن تطبيقنا لمجموعة من أفضل الممارسات الُمعتمدة في مجال صناعة التأمين التكافلي 

دارة المخاطر الفنية المتوازنة، إضافة إلى والء عمالئنا الكرام والدعم من المساهمين، سيوّفر لنا ةالقوي ، وا 
 السنوات المقبلة". قاعدة صلبة لنمٍو مجٍز ومتسارٍع في

 
وأضاف عابدين: "نفتخر بأن شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع حازت على المرتبة السادسة في قائمة 

في دولة اإلمارات. كما احتلت شركة أبوظبي الوطنية  2015شركات التأمين الُمدرجة األعلى ربحية لعام 
ءا في قطاع التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة، للتكافل المرتبة الثانية من بين الشركات األفضل أدا

، 2015وكالة ستاندرد آند بورز، للتصينف االئتماني في عام  " الصادرة عنRatingsDirectوفقاا لنشرة "و 
على أدائنا الُمتمّيز، وحافزاا  وتأتي هذه التصنيفات االئتمانية الرفيعة بمثابة شهادة ثقة دولية محايدة ورفيعة

 منتجاتنا وخدماتنا التنافسية والُمبتكرة. واإلبداع فيثّنا على مواصلة تعزيز قدراتنا يح



 

شركة  دارةإم أعضاء مجلس يتقدّ على ضوء هذه النتائج المتمّيزة، وأضاف رئيس مجلس اإلدارة قائالا: "
السمو  وموظفو الشركة بخالص الشكر واالمتنان لصاحب تنفيذيةدارة الواإل ش.م.ع بوظبي الوطنية للتكافلأ

لى الفريق، "حفظه اهلل"رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة  ،الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أول سمو  وا 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسّلحة اإلماراتية ورئيس  ،الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

لى ، و ذي إلمارة أبوظبيالمجلس التنفي مارات للتأمين، هيئة األوراق المالية والسلع، وهيئة التأمين وجمعية اإلا 
لى كافة  . "على ثقتهم ودعمهم المستمر لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل ،مساهمينا وعمالئنا وا 

 

 انتهى -
 

  شركة أبوظبي الوطنية للتكافل نبذة عن 
 أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة في في افل ش.م.ع "تكافل"شركة أبوظبي الوطنية للتكست تأسّ 

الشركة في سوق  تّم إدراج توفير حلول التأمين التكافلي في السوق اإلقليمية.وتهدف إلى ، 2003نوفمبر 
ها الرئيسي في أبوظبي، مع امتداد يقع مقرّ  .(TKFL)رمز التداول:  2005أبوظبي لألوراق المالية منذ عام 

 .اإلمارات الشماليةدبي و مدينة العين و  كافة أرجاء دولة اإلمارات العربية المتحدة مع فروع في لياتها لتشملعم
 

 الجوائز وشهادات التقدير
  أدرجت وكالة ستاندرد آند بورز، مكغرو هيل للتصينف االئتماني، ،  2015في ديسمبر من عام

ية للتكافل ش.م.ع من بين الشركات شركة أبوظبي الوطن "،RatingsDirectوضمن نشرتها "
 األفضل أداءا في قطاع التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة

  على تصنيف القدرة حازت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع  2014في أغسطس من عام
من قبل وكالة التصنيف العالمية "إي إم بست"، حيث  BBB، والتصنيف االئتماني +Bالمالية ++



، قامت وكالة 2015أتي هذان التصنيفان نظراا لالستقرار الذي تمّتع به أداء الشركة. وفي عام ي
 .التصنيف العالمية "إي إم بست" بترقية تصنيف أداء الشركة من مستقر إلى إيجابي

  2011حصدت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل على العديد من الجوائز المرموقة خالل الفترة مابين-
ما في ذلك جائزة "أفضل مشّغل تأمين تكافلي للعام" خالل حفل توزيع جوائز التأمين ، ب2015

“MENAIR Insurance Awards 2015”، " التأمين المصرفي ل لعمليات أفضل مشغّ وجائزة
حازت على ، كما 2014لعام  ة" في الشرق األوسط خالل حفل توزيع جوائز التكافل الدوليالتكافلي

، وجائزة 2013" ضمن فعاليات مؤتمر وجوائز إنشوركس 2013لعام  يتكافل مشّغلجائزة "أفضل 
 .2012" ضمن فعاليات مؤتمر وجوائز إنشوركس 2012"أفضل مشّغل تكافلي لعام 

  100أكبر  ضمنو  "العربيشركة في العالم  500أكبر "قائمة  لتكون ضمن شركةال تّم اختياركما 
توزيع جوائز  عشاء حفلخالل وذلك  ،شرق األوسطمجلة فوربس ال من قبل ماراتشركة في اإل

وزير  ،معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان برعاية الذي أقيم فوربس الشرق األوسط للشركات
مايو  14يوم الثالثاء،  ، دولة اإلمارات العربية المتحدةبوظبيأفي الثقافة والشباب وتنمية المجتمع 

 .2013عام ل
  شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بين أفضل شركات التأمين في منطقة تم تكريم  2012وفي عام

" في قطاع التأمين 2012قائمة "أقوى اإلدارات التنفيذية في العالم العربي  ضمن الشرق األوسط
 في نفس العام، الشركةفازت  كما .2012منتدى فوربس الشرق األوسط للرؤساء التنفيذيين  خالل

لعام  ةالتكافل الدولي قمةخالل ” يات تكافل المصرفية في الشرق األوسطل لعملغّ بجائزة  "أفضل مش
 بعد أن حازت على نفس الجائزة في حفل جوائز ، المملكة المتحدةفي لندن تي عقدتال 2012

 الذي عقد في لندن، المملكة المتحدة. 2011عام في  "الريادة في التكافل"

 


