تصنيف شركة أبوظبي الوطنية للتكافل كثاني أفضل شركة تأمين في منطقة الشرق األوسط
وتضمينها قائمة "أقوى اإلدارات التنفيذية في العالم العربي "2102
اختيرت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع "تكافل" ضمن أفضل شركات التأمين في منطقة الشرق األوسط حيث تم
تصنيفها في المرتبة الثانية في قائمة "أقوى اإلدارات التنفيذية في العالم العربي  "2102في قطاع التأمين .وقد صدر هذا
اإلعالن خالل انعقاد منتدى فوربس الشرق األوسط للرؤساء التنفيذيين بفندق أتالنتس بدبي خالل الفترة من الخامس إلى السابع
من نوفمبر .2102
ويتم إعداد هذه الق ائمة بغرض تقييم أداء الشركات العربية من واقع بياناتها المالية السنوية المفصح عنها .كما أن من بين
األهداف المتوخاة إبراز دور القيادات التنفيذية الذين نجحوا في إدارة دفة شركاتهم بكفاءة واقتدار خالل األوقات العصيبة
والتحديات الصعبة.
وقد اختيرت "تكافل" من ضمن  423شركة تمثل  00قطاعاً في أسواق الشرق األوسط .واستند االختيار ،الذي تم بواسطة
خبراء ماليين مستقلين ،إلى أربعة معايير هي نسبة العائد على حقوق المساهمين (لعام )2100ـ ومعدل نمو ربحية السهم،
ومعدل نمو الموجودات ومعدل نمو القيمة السوقية ،وذلك بناءً على سعر إغالق السهم في  40ديسمبر من كل عام .وبناء على
هذه المعايير ،احتلت "تكافل" المركز الثاني في قائمة أفضل الشركات في العالم العربي التي أظهرت أداءاً مالياً متميزاً في
قطاع التأمين.
وتعليقاً على هذا اإلنجاز قال السيد /أسامة عابدين ،الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل:
"هذا التقدير الكبير يقدم دليالً آخر على نجاح النهج الذي اختطته "تكافل" في أعمالها ،والذي يقوم على تحقيق القيمة المستدامة

لجميع مستثمريها وعمالئها .وهو شاهد ليس على تميز أدائنا المالي فحسب بل أيضاً على قدرتنا ككيان مؤسسي على مجابهة
الصعاب والتحديات التي تواجه مسيرة منشأتنا.
وأضاف قائالً :إن هذا اإلنجاز لم يكن ليتحقق لوال الدعم الال محدود الذي تحظى به الشركة من قبل مجلس اإلدارة والتوجيهات
السديدة من فريق اإلدارة التنفيذية ومثابرة كل موظفي تكافل وثقة ووالء عمالئنا الكرام".

جدير بالذكر أن هذا هو التقدير الثالث الذي تناله "تكافل" خالل العام الجاري ،حيث فازت " بجائزة "أفضل مشغل لعمليات
تكافل المصرفية في الشرق األوسط” خالل حفل توزيع جوائز التكافل الدولي لعام  2102الذي عقد في شهر يوليو  2102في
لندن .وأعقب ذلك فوزها بجائزة أفضل مشغل تكافل لعام  2102ضمن فعاليات برنامج حفل توزيع جوائز انشوركس 2102
المرموق ،الذي عقد بدبي في التاسع من أكتوبر .2102
انتهى -شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ـ "تكافل" هي شركة تأمين وطنية تأسست في أبوظبي في نوفمبر  2114وتهدف إلى تلبية
المطالب المتزايدة بتطبيقات اسالمية و حلول شرعية في مجال التأمين من خالل تقديم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات
التأمينية التكافلية .إن شركة "تكافل" مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية منذ عام ( 2112رمز التداول )TKFL :ويقع
مقرها الرئيسي في أبوظبي ،مع امتداد عملياتها لتشمل إمارتيّ 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)
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