اإلثنين 02 :يناير 0202
أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع "تكافل" تؤكد صدارتها و تفوز بجائزة "أفضل شركة تكافل للعام" ضمن مؤتمر و حفل
توزيع جوائز التأمين لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لعام 0202
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع "تكافل" عن تكريمها بجائزة "أفضل شركة تكافل للعام" ضمن فعاليات برنامج
حفل توزيع جوائز التأمين لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لعام  4102المرموق “MENAIR Insurance
” Awards 2014الذي عقد يوم األبربعا  01من يناير  4102في فندق العنوان في دبي.
من الجدير بالذكر أن هذه الجائزة تمثل مكانة برائدة في قطاع التأمين على مستوى المنطقة وتم اإلعالن عنها ضمن حفل عشا
براق حضره كبابر المدبرا وصانعي القرابر في شركات التأمين وإعادة التأمين العربية والدولية إلى جانب وسطا التأمين
وممثلين عن الجهات التشريعية والبنوك .كما وقد حضر الحفل عدد من أعضا إدابرة الشركة و قام باستالم الجائزة
السيد /أسامة عابدين ،الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع "تكافل" الذي علق قائالً:
"ال شك بأن فوز شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بجائزة " أفضل شركة تكافل للعام" في جوائز التأمين لمنطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا  4102يمثل شرفا كبيرا لنا ويعتبر هو والعديد من الترشيحات والجوائز التي حصدتها "تكافل" خالل السنوات
القليلة الماضية إضافة قيمة ودليال على سعيها لتقديم أفضل الخدمات لعمالئها و على ما حققته شركة أبوظبي الوطنية
للتكافل من إنجازات على صعيد األدا المالي القوي المتمثل بالزيادة المطردة في النمو والربحية ضمن زمن قياسي وخالل
التحديات االقتصادية والمنافسة الشرسة".
إن فوز "تكافل" بهذه الجائزة إنما هواعتراف بتميز الشركة في سوق التأمين التكافلي في منطقة الشرق األوسط وهوثمرة ثقة
حملة الوثائق و برؤية و تفاني إدابرة الشركة و موظفيها و دعم مجلس اإلدابرة الالمحدود.
* نبذة عن جوائز التأمين لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا”: “MENAIR Insurance Awards 2014
حفل جوائز التأمين لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لعام هو حفل سنوي من تنظيم مجلة
” “MENA Insurance Reviewيكافى أولئك الذين قد أثبتو وجودهم خالل األوقات االقتصادية الصعبة في صناعة
التأمين في المنطقة.
هذا الحدث يكرم نجوم قطاع التأمين الذين وضعوا مثاالً قياسياً في الصناعة ليطابقه لآلخرون .ويتم الحكم على الجوائز من
قبل لجنة مستقلة من خبرا الصناعة و يتم إعالن الفائزين في حفل عشا فخم.
*إنجازات أخرى لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل "تكافل":


جدير بالذكر أن شركة "تكافل" تلقت العديد من الجوائز المرموقة خالل فترة  .4102 -4100حيث حازت شركة
أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع "تكافل" على جائزة أفضل شركة تكافل لعام  4102للمرة الثانية على التوالي في
منطقة الشرق األوسط ضمن فعاليات برنامج حفل توزيع جوائز انشوبركس  4102المرموق على هامش المؤتمر
الذي عقد يوم األبربعا الثاني من أكتوبر  4102في دبي .كما واختيرت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع
"تكافل" لتكون من ضمن قائمة أكبر  111شركة في العالم العربي و من أكبر  011شركة في االمابرات ضمن
مجلة فوبربس الشرق األوسط .وقد صدبر هذا اإلعالن خالل انعقاد عشا توزيع جوائز فوبربس الشرق األوسط
للشركات برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بدولة اإلمارات
في يوم الثالثا الموافق /02مايو 4102/في ابوظبي.



خالل  4104تم تصنيف شركة "تكافل" المرتبة الثانية في قائمة "أقوى اإلدابرات التنفيذية في العالم العربي "4104
في قطاع التأمين ضمن منتدى فوبربس الشرق األوسط للرؤسا التنفيذيين  .4104وفي وقت سابق من سنة 4104
شركة "تكافل" فازت بجائزة "أفضل مشغل لعمليات تكافل المصرفية في الشرق األوسط” خالل حفل توزيع جوائز

التكافل الدولي لعام  4104الذي عقد في شهر يوليو  4104في لندن للمرة الثانية على التوالي بعد أن حازت
"تكافل" على نفس الجائزة في حفل جوائزقيادة تكافل في  4100الذي عقد في لندن ،المملكة المتحدة.
انتهى -
شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ـ "تكافل" هي شركة تأمين وطنية تأسست في أبوظبي في نوفمبر  4112وتهدف 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" مدبرجة في سوق أبوظبي لألوبراق المالية منذ عام ( 4111برمز التداول )TKFL :ويقع
مقرها الرئيسي في أبوظبي ،مع امتداد عملياتها لتشمل إمابرتيّ دبي والشابرقة ومدينة العين.
تشمل خدماتنا ومنتجاتنا ما يلي:
 تغطية تكافل للمركبات
 تكافل للعقابرات
 تكافل للهندسة
 تكافل الشحن البحري
 الحوادث العامة
 تكافل المسؤولية
 التكافل العائلي (التكافل الجماعي)
 التكافل الطبي
 تكافل الخدمات التأمينية المصرفية /تكافل الخدمات المالية
للمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بـ:
سابرة العبسي
مسؤولة العالقات العامة واإلعالم – مكتب الرئيس التنفيذي
شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
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