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 ع  .م .ششركة أبوظبي الوطنية للتكافل أرباح صافي مليون درهم إماراتي  29.4

  % نمو باألرباح 18و  2015 سبتمبر 30 للفترة المنتهية 
 

 

ش.م.ع )"تكافل"(، الشركة الرائدة في قطاع  أبوظبي الوطنية للتكافلأعلنت شركة  :2015 نوفمبرأبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

  .2015 سبتمبر 30في دولة اإلمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في التكافلي  التأمين

 

 2015 سبتمبر30الفترة المنتهية في  –مقتطفات مالية 

 مليون درهم  بالمقارنة  29.4بلغ  2015 سبتمبر 30ربح للفترة المنتهية في  صافي أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع عن

 .2014 سبتمبر 30مليون درهم للفترة المنتهية في  24.8مع 

  مليون درهم  15.5مليون درهم بالمقارنة مع  23.9  2015 سبتمبر 30أرباح االكتتاب التي تم تحقيقها خالل الفترة المنتهية في بلغت

 لنفس الفترة من السنة السابقة. 

 مليون درهم للفترة  248.4بالمقارنة مع  2015 سبتمبر 30مليون درهم للفترة المنتهية في  248.3 بلغ إجمالي اشتراكات التكافل

 .2014 سبتمبر 30المنتهية في 

  مليون درهم للفترة المنتهية في  37.5مليون درهم بالمقارنة مع  26.8قيمة  2015 سبتمبر 30بلغ صافي المطالبات للفترة المنتهية في

 .2014 سبتمبر 30

   مليون   208.3مليون درهم بالمقارنة مع  181.6قيمة   2015 سبتمبر 30بلغ إجمالي النقد واألرصدة لدى البنوك للفترة المنتهية في

 .2014ديسمبر  31درهم للسنة المنتهية في 

 مليون درهم للسنة  212.5مليون درهم بالمقارنة مع  231.3قيمة  2015 سبتمبر 30بلغت حقوق ملكية المساهمين للفترة المنتهية في

 .2014ديسمبر  31المنتهية في 

 

 

مليون درهم للفترة المنتهية في  24.8مليون درهم بالمقارنة مع  29.4بلغ  2015 سبتمبر 30المنتهية في للفترة ربح صافي  حققت "تكافل" 

بالمقارنة  2015 سبتمبر 30فترة المنتهية في للمليون درهم  23.9باإلضافة إلى ذلك، حققت "تكافل" ربح اكتتاب بلغ   .2014 سبتمبر 30

 .2014 سبتمبر 30المنتهية في مليون درهم للفترة    15.5مع

 :شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.عرئيس مجلس إدارة  -الشامسي خميس بوهارون /تعليقا على النتائج قال السيد

 في األرباحمليون درهم ونمو 29.4بلغ  ربح ظبي الوطنية للتكافل بصافيلشركة أبو 2015دني أن أعلن عن نتائج التسعة أشهر لسنة يسع"

 .% بالرغم من المنافسة الشديدة"18بنسبة 

 

 :شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.عل على النتائج المالية، قال السيد/ أسامة عابدين، الرئيس التنفيذي تعليقاو

مليون درهم للفترة  24.8مليون درهم بالمقارنة مع   29.4 ربح بلغصافي   2015سبتمبر 30لقد حققت الشركة خالل الفترة المنتهية في  "

مليون درهم  23.9% لتبلغ 54كما ارتفعت أرباح الشركة الكتتاب التأمين  .%18بنسبة  ارتفاعاما يمثل   2014 سبتمبر 30المنتهية في

بالرغم من التقلبات التي تشهدها األسواق العالمية والمنافسة الشديدة في .2014 سبتمبر 30مليون درهم للفترة المنتهية في  15.5مقارنة ب 

. نحن في شركة أبوظبي مستدام في األرباحالمو نتحقيق البمواصلة  وعلى مدى األعوام الماضية قطاع التأمين، فإننا وبكل فخر نجحنا

و عمالئنا في دولة اإلمارات العربية المتحدة و على تقديم أفضل  الوطنية للتكافل حريصون على الثقة الكبيرة التي نحظى بها من مساهمينا

 ."تجربة تأمينية متميزة متوافقة مع أحكام الشريعة بمزايا وخدمات تنافسية
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 انتهى -
 

ايدة تلبية المطالب المتزوتهدف إلى  2003هي شركة تأمين وطنية تأسست في أبوظبي في نوفمبر  شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ـ 

لتكافلية. إن الشركة 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 عملياتها ( TKFL)رمز التداول:  2005مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية منذ عام 

 لتشمل إمارتّي دبي والشارقة ومدينة العين.

 

 تشمل خدماتنا ومنتجاتنا ما يلي:

 تغطية تكافل للمركبات 

 تكافل للعقارات 

 تكافل للهندسة 

 تكافل الشحن البحري 

 الحوادث العامة 

 تكافل المسؤولية 

 )التكافل العائلي )التكافل الجماعي 

  التكافل الطبي 

 تكافل الخدمات التأمينية المصرفية/ تكافل الخدمات المالية 

 

 

 :لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل   *إنجازات 

  أعادت وكالة التصنيف العالمية "إيه إم بست" تصنيف التطلع المستقبلي من جيد إلى 2015في أغسطس من عام ،

 إيجابي.

  المالية من الفئة درة "إيه إم بست" تصنيف القالتصنيف العالمية  ،منحت وكالة2014في شهر أغسطس من عامB++  )جيد(

، وأداء ويأتي هذا التصنيف انعكاسا المتياز القيمة المعدلة على مخاطر رأس المال  .لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل

 .إدارة المخاطرحسن واتزان اإلكتتاب القوي، و

  ضمن" 2014 للعام تكافل شركة أفضل" بجائزة تكريمها عن ع.م.ش للتكافل الوطنية أبوظبي شركة أعلنت 

للسنة الثانية على التوالي  أفريقيا وشمال األوسط الشرق لمنطقة التأمين جوائز توزيع حفل برنامج فعاليات

“MENAIR Insurance Awards 2015 ”دبي في 2015 يناير من 28 األربعاء يوم عقد الذي.  

 الشرق في" المصرفية تكافل لعمليات مشغل أفضلنية للتكافل ش.م.ع على جائزة "حصلت شركة أبوظبي الوط 

 في أبوظبي. 2013فبراير  25الذي عقد يوم الثالثاء  2014 لعام الدولي التكافل جوائز توزيع حفل خالل األوسط

 ت على جائزة أفضل حاز . حيث2013 -2011تلقت العديد من الجوائز المرموقة خالل فترة الشركة  أن بالذكر جدير

للمرة الثانية على التوالي في منطقة الشرق األوسط ضمن فعاليات برنامج حفل توزيع   2013 لعام تكافل شركة

. كما في دبي 2013المرموق على هامش المؤتمر  الذي عقد يوم األربعاء الثاني من أكتوبر  2013جوائز انشوركس 

العربي و من  العالم في شركة 500 أكبر قائمة ضمن لتكون من  ع.م.ش للتكافل الوطنية أبوظبي شركة اختيرتو

 توزيع عشاء انعقاد خالل اإلعالن هذا صدر وقد. األوسط الشرق شركة في االمارات ضمن مجلة فوربس 100أكبر 

 والشباب الثقافة وزير  نهيان آل مبارك بن نهيان الشيخ معالي برعاية للشركات األوسط الشرق فوربس جوائز

 .في ابوظبي 2013/مايو/14 الموافق الثالثاء يوم في اإلمارات بدولة المجتمع تنميةو

  في" 2012 العربي العالم في التنفيذية اإلدارات أقوى" قائمة في الثانية المرتبة الشركة في تم تصنيف 2012خالل 

 فازت  2012سنة سابق من  قتفي وو .2012 التنفيذيين للرؤساء األوسط الشرق فوربس منتدى ضمن التأمين قطاع

 الدولي التكافل جوائز توزيع حفل خالل ”األوسط الشرق في المصرفية تكافل لعمليات مشغل أفضل"  بجائزةالشركة 

على نفس الجائزة في  الثانية على التوالي بعد أن حازتلندن للمرة  في 2012 يوليو شهر في عقد الذي 2012 لعام

 الذي عقد في لندن، المملكة المتحدة. 2011حفل جوائزقيادة تكافل في 
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 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ:

 سارة العبسي

 مكتب الرئيس التنفيذي –مسؤولة العالقات العامة واإلعالم 

 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.

 +97124107701هاتف: 

 +97124107710فاكس: 

 +971506229913متحرك: 

 sara.alabsi@takaful.aeالبريد اإللكتروني: 

  www.takaful.aeالموقع اإللكتروني: 
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