أبوظبي الوطنية للتكافل تحصد أرقى الجوائز التأمينية كأفضل شركة تكافل للسنة
الثالثة على التوالي
اإلثنين 01:فبراير 2016

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع عن تكريمها بجائزة "أفضل شركة تكافل للعام" لعام  2015للسنة
الثالثة على التوالي ضمن فعاليات أرقى برنامج حفل توزيع لجوائز قطاع التأمين لمنطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا” “MENAIR Insurance Awards 2016الذي عقد يوم األربعا  27من يناير  2016في فندق فندق
الريتز كارلتون-مركز دبي المالي العالمي في دبي.
ويأتي هذا التكريم تتويجا للشركة عقب فوزها في عامي  2014و  2015بذات اللقب عن فئة أفضل شركة تكافل
وتقديرا ألدائها المتميز ودورها الرائد قي قطاع التأمين التكافلي.
هذا وقد تلقى الجائزة السيد /أسامة عابدين ،الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع الذي علق قائال:
"لقد نجحت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل في تعزيز نموها المربح ومالئتها المالية وتقدمها المستمر بالحصول على
جائزة أفضل شركة تكافل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،بما يعكس تميزها وتقدمها إلى األفضل في جميع
عمليات الشركة .إن كل هذه اإلنجازات تعزى إلى االلتزام والدعم المتميز من مجلس إدارة الشركة ،وتفاني إدارة
الشركة وموظفيها ،وثقة ووال حملة الوثائق وعمالئها".

* نبذة عن جوائز التأمين لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ”“ MENAIR Insurance Awards 2016
تعتبر جوائز التأمين لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  MENAIR Insurance Awardsمنصة رائدة لتكريم
المبادرات المتميزة سنويا في قطاع التأمين متمثلة في لجنة تحكيم مستقلة يتميز أعضاؤها بخبرة تأمينية واسعة .كما
تركز على منح الجوائز للشركات التي حققت أعلى مستويات الجودة في أدائها وخدماتها وتميزت عن مثيالتها في
سوق التأمين.
*إنجازات أخرى لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل :




في شهر ديسمبر  ،2015نشرت خدمات ستاندرد آند بورز مكغرو هيل إدراج شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل بين
األفضل أداءاً في شركات التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة في منشور .RatingsDirect
في أغسطس من عام  ،2015أعادت وكالة التصنيف العالمية "إيه إم بست" تصنيف التطلع المستقبلي من جيد إلى
إيجابي.










في شهر أغسطس من عام ،2014منحت وكالة التصنيف العالمية "إيه إم بست" تصنيف القدرة المالية من الفئة B++
(جيد) لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل .ويأتي هذا التصنيف انعكاسا المتياز القيمة المعدلة على مخاطر رأس المال ،
وأداء اإلكتتاب القوي ،وحسن واتزان إدارة المخاطر.
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع عن تكريمها بجائزة "أفضل شركة تكافل للعام " 2014ضمن فعاليات
برنامج حفل توزيع جوائز التأمين لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للسنة الثانية على التوالي “ MENAIR
 ”Insurance Awards 2015الذي عقد يوم األربعاء  28من يناير  2015في دبي.
حصلت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع على جائزة "أفضل مشغل لعمليات تكافل المصرفية" في الشرق
األوسط خالل حفل توزيع جوائز التكافل الدولي لعام  2014الذي عقد يوم الثالثاء  25فبراير  2013في أبوظبي.
جدير بالذكر أن الشركة تلقت العديد من الجوائز المرموقة خالل فترة  .2013 -2011حيث حازت على جائزة
أفضل شركة تكافل لعام  2013للمرة الثانية على التوالي في منطقة الشرق األوسط ضمن فعاليات برنامج حفل
توزيع جوائز انشوركس  2013المرموق على هامش المؤتمر الذي عقد يوم األربعاء الثاني من أكتوبر  2013في
دبي .كما واختيرت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع لتكون من ضمن قائمة أكبر  500شركة في العالم
العربي و من أكبر  100شركة في االمارات ضمن مجلة فوربس الشرق األوسط .وقد صدر هذا اإلعالن خالل
انعقاد عشاء توزيع جوائز فوربس الشرق األوسط للشركات برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير
الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بدولة اإلمارات في يوم الثالثاء الموافق /14مايو 2013/في ابوظبي.
خالل  2012تم تصنيف الشركة في المرتبة الثانية في قائمة "أقوى اإلدارات التنفيذية في العالم العربي  "2012في
قطاع التأمين ضمن منتدى فوربس الشرق األوسط للرؤساء التنفيذيين  .2012وفي وقت سابق من سنة 2012
فازت الشركة بجائزة "أفضل مشغل لعمليات تكافل المصرفية في الشرق األوسط” خالل حفل توزيع جوائز التكافل
الدولي لعام  2012الذي عقد في شهر يوليو  2012في لندن للمرة الثانية على التوالي بعد أن حازت على نفس
الجائزة في حفل جوائزقيادة تكافل في  2011الذي عقد في لندن ،المملكة المتحدة.

انتهى -
شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ـ هي شركة تأمين وطنية تأسست في أبوظبي في نوفمبر  2003وتهدف إلى تلبية المطالب
المتزايدة بتطبيقات اسالمية و حلول شرعية في مجال التأمين من خالل تقديم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات التأمينية
التكافلية .إن الشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية منذ عام ( 2005رمز 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)
 التكافل الطبي
 تكافل الخدمات التأمينية المصرفية /تكافل الخدمات المالية
للمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بـ:
سارة العبسي
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