
 

 خبر صحفي:

 

   براا األ نمو مطرد في صافي يقحقت مع األداء المالي القوي مستمر

 

خالل  مليون دبرهم صافي براح "شركة أاوظبي الوطنية للتكافل" 20,1

 %12انمو  2017الراع األول من 

 
 

 (، الشركة الرائدة ADNTCكشفت "شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع" ) - 2017يونيو،  01أاوظبي، 

د لدة اطكثدر قةدةما  قزيدفا فدي  في قطاع التأمين التكافلي فدي منطةدة الشدرأل اط ودح   شدةا شدركام التدأمين

مليددو   20,1بةيزدة صدافية ح اابدأالدي  ودال   2017اإلمدااام، ندن اتائا دا الزاليدة للربدل اط ا مدن ال دام 

الربدل اط ا مدن ال دام خدلا مليدو  داهدم  18,1مةااادة  بد   %12  صدلت  لد  زيداد  نسدبة داهم  مداااقي، ب

2016. 

 

نلد  صد ية "شركة أبوظبي الوطنيدة للتكافدل"  قأقي النتائج الزالية اطخير  اوتكزاال  لألداء الةو  الي  قةوده 

 % فدي16.4بز دةا  ا  ازو  2016ال ام  في  شةةت الشركة نل  مةا السنوام السبل الزاضية. اطاباحصافي 

 قُ دفا النااشدام . 2015مليدو  داهدم فدي ال دام  41,6مليو  داهم، مةاااة  ب   48,4بلغ بزح  اابصافي اط

ضدزا    الزتتالية  ل  قفوأل الشركة في جزيل الزؤشرام الزالية  غير الزالية، مةفونة  بالتركيف الزسدتزر نلد 

 لد   التدي قرقد   قةدةيم أفضدل الزنتادام ،التزيدف فدي خةمدة ال زدلءقحةيد    نلد  ااضباط نزليدام االكتتدا 

 .التطل اممستوا 

 

مليدو  داهدم، أ  بفيداد   17وصدوا أابداح االكتتدا   لد  بالنتائج الزالية للربل اط ا من ال ام الااا    قفية

 الفنيدةمليو  داهم في الربل ذاقه من ال ام الفائت.  بالزةابدل، بلتدت اطابداح  15,4% بالزةاااة مل 10قةاها 

أاباشدا   شةد ،  الدي  2016الربل اط ا من السنة الزالية مةاااة  ب% 10 مسالة  ازوا  بنسبةمليو  داهم،  27

 مليو  داهم. 24,6بةيزة  فنية

 

بزثابة قأكية جةية نل  الزستوا الرياد  الي   صلت  2017 قأقي النتائج الزالية الةوية للربل اط ا من ال ام 

ب بحلدول ا نلد   ،  لد  )مزتداز( -Aقلدني  الةدةا  الزاليدة  ليه "شركة أبوظبي الوطنية للتكافل"،  الدي  قدو 

 الدي  ي دة (، A.M. Best) م بسدت"  ه يد"قبدل  كالدة التلدني  ال الزيدة مدن  -Aجااب التلني  االئتزدااي 

 .لُزشت ل نزليام قأمين قكافلي نل  الل ية ال الزييزنح أنل  قلني  

 



 ق ليةددا  نلدد  النتددائج الزاليددة اطخيددر ، قدداا خزدديم بوهدداا   الشامسددي، ائدديم مالددم  داا  "شددركة أبددوظبي 

لندا لزواصدلة  دف دة قويدةبزثابدة  2017قدأقي النتدائج الزاليدة للربدل اط ا مدن ال دام الوطنية للتكافل ش.م.ع": "

اطداء اإلياابي، مةةمة  مؤشدرا  قويدا  نلد  االقاداه اللد ود  الدي  اتطلدل  لد  الحفداظ نليده نلد  مدةاا السدنة 

% مةااادة  12، بااقفداع قدةاه  مداااقي مليدو  داهدم 20,1ح بةيزدة اابأالزالية الحالية.  يس ةاا قحةي  صافي 

، فدي  ااداز جةيدة ي دفز اطودم الزتيندة التدي يسدتنة  لي دا 2016بالنتائج الزحةةة خلا الربدل اط ا مدن ال دام 

 اااشاقنا الزتلشةة ضزن قطاع التأمين التكافلي." للوتزراا في قةما   نا يةف ، ازوذب أنزالنا االوتراقياية

 

نابدةين، الدرئيم التنفيدي  لد  "شدركة أبدوظبي الوطنيدة للتكافدل ش.م.ع":   فالدر  نبدة من ج ته، قاا أودامة

الي  شةةناه ضزن قطداع التدأمين التةةم اللفت ي كم أدائنا الزتزيف خلا الربل اط ا من ال ام الااا  مةا "

% 10ةا التكافلي اإلقليزي نل  مةا السنوام الزاضية.  افخر بتحةي  ازو ملحوظ فدي أابداح االكتتدا ، بز د

مليدو   15,4مليدو  مةااادة  بد   17 لد    التدي  صدلت، 2017خلا اطش ر الثلثة اط ل  مدن السدنة الزاليدة 

دامتددا  نلدد  اادداح ازددوذب   يزثددل أدا اددا الزددالي الةددو  دلدديل  . 2016داهددم فددي الفتددر  ذاق ددا مددن السددنة الزاليددة 

الزاليدة  االوتراقياي،  ل  جااب ملةاقيتنا ال الية  قوقناأنزالنا، الي  أثبت ماةدا  بأاه أشة أبرز اكائف ازواا 

احرص نل  ق فيفها ضزن اطوواأل الزحلية  اإلقليزية.  التفم من جاابنا بزواصلة التركيف نل  ق فيف التي 

 لد  إلودلمية، ثةة مساهزينا  نزلئنا، مل االلتدفام بتدوفير أفضدل قاربدة قدأمين متوافةدة مدل أشكدام الشدري ة ا

 ."ةانةقنا الواو ة من ال زلءقةةيم خةمام نالية الزستوا  مفايا قنافسية لجااب 

 

 -انتهى-

 

 ش.م.ع: نبذة عن شركة أاوظبي الوطنية للتكافل

 

، ب ةف قوفير شلوا التأمين التكافلي في 2003قأوست شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع )قكافل( في اوفزبر من ال ام 

. قت خي ”TKFL“قحت امف  2005 ام المني  (ADX)  هي ُمةاجة في ووأل أبوظبي لأل ااأل الزالية ،منطةة الشرأل اط وح

ا  ل ا،  قت زتل بحضوا قو  في كافة أاجاء  كل من   تطي نزلياق ااإلمااام، شيث قد لة الشركة من ال اصزة أبوظبي مةر 

 أبوظبي  ال ين  دبي  االمااام الشزالية. ال اصزة

 

 

 


