
 
2102فبراير  2اإلثنين:   

 
 حفل و ضمن مؤتمر للسنة الثانية على التوالي تكافل " شركةفضل "أ تفوز بجائزة و تميزهاتؤكد  أبوظبي الوطنية للتكافل

2102توزيع جوائز التأمين لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا   
 

ضمن  للسنة الثانية على التوالي "عاملتكافل ل شركة أفضل" عن تكريمها بجائزة فل ش.م.عاالوطنية للتك شركة أبوظبي أعلنت
 MENAIR“    المرموق  5102أفريقيا حفل توزيع جوائز التأمين لمنطقة الشرق األوسط وشمال فعاليات برنامج 

Insurance Awards 2015”  مركز دبي -فندق فندق الريتز كابرلتون في 5102 ينايرمن  52 بربعا أليوم االذي عقد
 .في دبي المالي العالمي

 
منصة برائدة لتكريم  MENAIR Insurance Awards لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا جوائز التأمينتعتبر 

واسعة.  كما تركز في قطاع التأمين متمثلة في لجنة تحكيم مستقلة يتميز أعضاؤها بخبرة تأمينية سنويا  المبادبرات المتميزة 
 .على منح الجوائز للشركات التي حققت أعلى مستويات الجودة في أدائها وخدماتها وتميزت عن مثيالتها في سوق التأمين

 
 أسامة عابدين، الرئيس التنفيذي  لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع الذي علق قائال:هذا وقد تلقى الجائزة السيد/ 

نيل هذه الجائزة للعام الثاني على التوالي. ال شك أن تكريم الشركة بجائزة "أفضل شركة تكافل عن عام "نحن فخوبرون للغاية ل
إن  لتأمين لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا هو شرف كبير لنا." من قبل لجنة التحكيم المستقلة ضمن جوائز ا5102

 ++Bتصنيف القدبرة المالية من الفئة الجوائز المرموقة التي حصدتها الشركة خالل السنوات القليلة الماضية وحصولنا على 
متياز القيمة المعدلة على ا للنمو المالي المطرد للشركة، تنوع المنتجات التأمينية ، تعزيز خدمة العمال ، )جيد( يمثل انعكاسا

بهذه الجائزة  إنما هو  الشركةكما أن فوز  .الفنية إدابرة المخاطرحسن واتزان   اإلكتتاب القوي، ومخاطر برأس المال ، وأدا
دليل على فعالية استراتيجيتنا االكتتابية وثقة قطاع التأمين بنموذجنا التكافلي وهو بالتأكيد ثمرة برؤية و تفاني إدابرة الشركة و 

 الالمحدود". والمساهمين موظفيها و دعم مجلس اإلدابرة
 

 :”MENAIR Insurance Awards 2015“ التأمين لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا * نبذة عن جوائز
 

 هو حفل سنوي من تنظيم مجلة  حفل جوائز التأمين لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لعام 
“MENA Insurance Review”  في صناعة  خالل األوقات االقتصادية الصعبة أثبتو وجودهمأولئك الذين قد  يكافى

 . في المنطقة التأمين
 

ن. ويتم الحكم على الجوائز من ليطابقه لآلخرو في الصناعة مثااًل قياسيًاوضعوا  الذين قطاع التأميننجوم  يكرم الحدث هذا 
 . في حفل عشا  فخمالفائزين  و يتم إعالن قبل لجنة مستقلة من خبرا  الصناعة

 
 :ة أبوظبي الوطنية للتكافل لشرك  إنجازات أخرى*

  ضمن حفل  5102حصلت شركة أوظبي الوطنية للتكافل على جائزة أفضل شركة تكافل لعام  5102خالل عام
 .MENAIR Insurance Awardsالتأمين لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا توزيع جوائز

 

  حيث .5102 -5100فترة تلقت العديد من الجوائز المرموقة خالل   أبوظبي الوطنية للتكافلجدير بالذكر أن شركة 
في منطقة الشرق األوسط ضمن للمرة الثانية على التوالي   5102حازت على جائزة أفضل شركة تكافل لعام 
المرموق على هامش المؤتمر  الذي عقد يوم األبربعا  الثاني  5102فعاليات برنامج حفل توزيع جوائز انشوبركس 

 211 أكبرضمن قائمة  من  اختيرت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع لتكونكما و .في دبي 5102أكتوبر من 
. وقد صدبر هذا شركة في االمابرات ضمن مجلة فوبربس الشرق األوسط 011و من أكبر  شركة في العالم العربي

برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل اإلعالن خالل انعقاد عشا  توزيع جوائز فوبربس الشرق األوسط للشركات 
 في ابوظبي. 5102/مايو/02في يوم الثالثا  الموافق  نهيان  وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بدولة اإلمارات

 



  في 5105المرتبة الثانية في قائمة "أقوى اإلدابرات التنفيذية في العالم العربي  الشركة في تم تصنيف 5105خالل "
 5105قت سابق من سنة ووفي  .5105تأمين ضمن منتدى فوبربس الشرق األوسط للرؤسا  التنفيذيين قطاع ال

خالل حفل توزيع جوائز ” أفضل مشغل لعمليات تكافل المصرفية في الشرق األوسط"بجائزة   شركة "تكافل" فازت 
 بعد أن حازتللمرة الثانية على التوالي  في لندن 5105الذي عقد في شهر يوليو  5105التكافل الدولي لعام 

 الذي عقد في لندن، المملكة المتحدة. 5100حفل جوائزقيادة تكافل في على نفس الجائزة في  "تكافل"
 

 انتهى -
 

وتهدف إلى تلبية المطالب  5112هي شركة تأمين وطنية تأسست في أبوظبي في نوفمبر  شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ـ 
المتزايدة بتطبيقات اسالمية و حلول شرعية في مجال التأمين من خالل تقديم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات التأمينية 

( ويقع مقرها الرئيسي TKFL)برمز التداول:  5112مدبرجة في سوق أبوظبي لألوبراق المالية منذ عام  لتكافلية. إن الشركةا
 في أبوظبي، مع امتداد عملياتها لتشمل إمابرتّي دبي والشابرقة ومدينة العين.

 
 تشمل خدماتنا ومنتجاتنا ما يلي:

 تغطية تكافل للمركبات 

 تكافل للعقابرات 

 تكافل للهندسة 

 تكافل الشحن البحري 

 الحوادث العامة 

 تكافل المسؤولية 

 العائلي )التكافل الجماعي( التكافل 

  التكافل الطبي 

 تكافل الخدمات التأمينية المصرفية/ تكافل الخدمات المالية 
 

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ:
 سابرة العبسي

 مكتب الرئيس التنفيذي –مسؤولة العالقات العامة واإلعالم 
 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
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