خبر صحفي

وسط إشادة واسعة بأداء شركة أبوظبي الوطنية للتكافل المالي المتميز وبالتعاون بين مجلة
"تريندز" وكلية "إنسياد"

تكريم أسامة عبد الرؤوف عابدين ضمن أبرز الرؤساء التنفيذيين في منطقة الخليج
 16يوليو 2017،ــ تم تكريم أسامة عبد الرؤوف عابدين ،الرئيس التنفيذي لـ "شركة أبوظبي الوطنية للتكافل
ش.م.ع" ( ،)ADNTCالشركة الرائدة في قطاع التأمين التكافلي في المنطقة ضمن قائمة أفضل  100رئيس
تنفيذي في منطقة الخليج ،وذلك خالل حفل توزيع جوائز أفضل الرؤساء التنفيذيين لعام  2017والذي نظمته
شركة "ميديا كويست" (.)Mediaquest
وتقوم "ترندز" ( )Trendsالتابعة لشركة "ميديا كويست" ،المجلة الرائدة في مجال الشؤون العربية في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،بإعداد قائمة نخبة الرؤساء التنفيذيين بالتعاون مع كلية إنسياد إلدارة
األعمال ( )INSEADالرائدة عالمياً ،حيث تم وضع أسس ومعايير خاصة بعملية االختيار عبر خبراء
مستقلين في الشؤون المالية والحوكمة إستناداً إلى البيانات المالية التي تتضمن األرباح واإليرادات واألصول
وحجم الشركة ومعايير الحوكمة والشفافية وأرباح األسهم والقيمة السوقية .وتضمنت قائمة أفضل  100رئيس
تنفيذي لهذا العام 17 ،رئيس تنفيذي في قطاع التأمين 6 ،منهم يمثلون شركات مقرّها في دولة اإلمارات نتيجة
التحليل الشامل للشركات المدرجة في أسواق المال الخليجية.
وت ّم تكريم عابدين ،نظراُ لجهوده المتواصلة في قيادة النمو المستدام والمربح لـ "شركة أبوظبي الوطنية
للتكافل ش.م.ع" ودوره الفاعل في تعزيز مكانتها وسمعتها في المنطقة كمشغل رائد في مجال التأمين التكافلي
وكونها شركة التكافل الوحيدة عالميا ً الحاصلة على تصنيف القدرة المالية ( -Aممتاز) من قبل "إيه إم بست".
وانضم عابدين إلى الشركة عام  2010متمتعا ً بخبرة أكثر من  24عاما ً في العمل لدى كبرى الشركات متعددة

الثقافات وبمختلف التخصصات ،مدعومةً بمهارات عالية في مجال إدارة العمليات التشغيلية .وخالل مسيرته
المهنية ،ساهم عابدين بشكل كبير في تنمية أسواق التأمين الناشئة في منطقة الشرق األوسط وكان له تأثير
إيجابي في دفع عجلة تط ّور مهارات المحترفين الذين يعملون تحت قيادته في مجال التأمين .وكان عابدين
أ ّول موظّف يتم تعيينه من قبل المجموعة األمريكية الدولية ( )AIGفي دولة اإلمارات العربية المتحدة في
العام  ،1999حيث تقلّد مناصب مه ّمة عديدة خالل فترة عمله ( )1999 -2010مع هذه الشركة العالمية.
ويعتبر عابدين من أبرز الشخصيات المتمرسة التي شاركت بشكل مباشرفي العديد من عمليات االستحواذ
والتوسعات الجغرافية ومشاريع اختراق السوق ،فضالً عن سجله الحافل وإنجازاته الريادية المتميزة وخبرته
الواسعة في مجال التأمين.
ومنذ إنضمامه إلى "شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع" في العام  ،2010نجح عابدين في قيادة الشركة
وتعزيز قدراتها التنافسية في مجال التأمين التكافلي لتصبح واحدةً من أبرز الشركات الرائدة ذات الربحية
العالية واألقوى أدا ًء على مستوى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وعلى الرغم من التح ّديات التي
تواجهها بيئة األعمال في الوقت الراهن سجلت الشركة منذ العام  2010حتى العام  2016نمواً ثابتا ً في
األرباح السنوية الصافية (من  2.6إلى  48.4مليون درهم إماراتي) وفي حقوق المساهمين (من  106إلى
 271مليون درهم إماراتي) محققةً بذلك أدا ًء متميّزاً ومستداما ً على مدى سبع سنوات متتالية وفقا ً لمؤشرات
األداء المالي وغير المالي .وحققت الشركة أرباحا ً صافيةً بقيمة  20.1مليون درهم إماراتي خالل الربع األول
من العام الجاري.
وقال عابدين" :يشرفني الفوز بهذه الجائزة المرموقة ،وأتقدم بالشكر والتقدير العميق ألعضاء مجلس إدارة
الشركة وفريقها المتميز من أصحاب الكفاءات العالية على تعاونهم في تحقيق رؤيتنا المشتركة بتقديم أفضل
منتجات وخدمات التكافل في المنطقة .نحن نؤكد على المض ّي قدما ً نحو تحقيق أداء متميز من خالل تركيزنا
على ضمان ترسيخ مفهوم التأمين التكافلي على أنه نموذج أعمال يتمتع بربحية عالية .ونحن نلتزم بتركيزنا
المستمر على ضمان سالمة عمليات االكتتاب وتوفير تجربة عمالء عالمية المستوى وتقديم أفضل المنتجات
المبتكرة وفقا ً ألعلى معايير الحوكمة والشفافية بما يخدم مصلحة شركتنا وشركائنا وعمالئنا ويعزز حضورنا
ومكانتنا الرائدة في هذا القطاع على مستوى العالم.

انتهى-نبذة عن شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع:
تأسست شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع (تكافل) في نوفمبر من عام  ،2003بهدف توفير حلول التأمين التكافلي في
منطقة الشرق األوسط ،وهي ُمدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية ( )ADXمنذ العام  2005تحت الرمز ” .“TKFLتتّخذ
الشركة من العاصمة أبوظبي مق ّراً لها ،وتتّمتع بحضور قوي في كافة أنحاء دولة اإلمارات ،حيث تغطي عملياتها العاصمة
أبوظبي والعين ودبي واإلمارات الشمالية .لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقعنا االلكترونيwww.takaful.ae :

