
 

 خبر صحفي:

 

 للنصف األول قويتصاعدي تسجل أداء " شركة أبوظبي الوطنية للتكافل"

 مليون درهم 40.9بـ  كليمع صافي ربح  2017من 

 
 2017أغسطس  13

(، الشركة الرائدة  فدي اطداع التد ايت التكدافلي ADNTC"شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع" ) حافظت

وإحةى شدركات التد ايت األك در تقدةاا وتايد ا فدي ةولدة ا ادارات،  وشاال أفريقيا في انطقة الشرق األوسط

أربدا  تحقيدق بدالت اات ادأل ، 2017على  خم األةاء الاالي القوي الذي حققتد  خد ل الربدأل األول ادت ال دام 

القرض الحست(،  اخصص تخفيضابل  والاساهاوت التكافلاشتركو )ةرهم اليوت  40.9بقياة  كلية صافية

 .2017يونيو  30في الفتر  الانتهية ب  ةرهماليوت  34.1اةوأربا  اكتتاب بقي

 

اليوت ةرهم خ ل النصف األول ات ال دام الجداري،  يداة   40.9 ، البالغة ايات  كليالوسجل صافي الربح 

اليدوت ةرهدم فدي النصدف األول ادت ال دام الفائدت.  30.3البالغة ايات   ربحاقارنًة األ صافي ال ٪35اةرها 

، 2017سدنة م خ ل األشهر الستة األولدى ادت اليوت ةره 34.1وبالاقابل، شهةت أربا  االكتتاب، البالغة 

 اليوت ةرهم في الفتر  ذاتها ات السنة الفائتة. 22.8% اقارنًة األ 50ناواً با ةل 

 

 تاكندتالوطنيدة للتكافدل ش.م.ع"" "ر  "شدركة أبدوظبي اال خادي  بوهداروت الشااسدي، رئدي  اجلد  إةاو

انضباط عاليدات االكتتداب و كفاء  سياسة، اا ي ك  2010اواصلة تسجيل نتائج اوية انذ ال ام  اتشركتنا 

ادأل وصدول  خاصدةوجداء األةاء الادالي اسدت نائياً علدى صد ية األربدا ،  .الاختلفةونجا  استراتيجية أعاالنا 

ونتطلأل بتفاؤل حيال الارحلدة . الربأل ال اني ات ال ام الجاريةرهم في نهاية  0.34ربحية السهم الواحة إلى 

واض يت نصب أعيننا اواصلة اسير  التاي  للحفاظ علدى اكانتندا الرياةيدة كىحدةى شدركات التكافدل  الاقبلة،

 ."للغاية بىةار  رشية  وأجنة  ناو طاوحةاةعوايت ،  قةاألك ر 

 

ات جانب ، اال أسااة عبة الرؤوف عابةيت، الدرئي  التنفيدذي لدش "شدركة أبدوظبي الوطنيدة للتكافدل ش.م.ع"" 

"ي ة أةاؤنا الاالي القوي خ ل النصف األول ات ال ام الجاري إنجا اً آخر يضاف إلدى نجدا  أسدلوب عالندا 

انتجاتندا وخدةااتنا والدةعم الاقدةم ادت جاندب عا ئندا  التنفيدذ الف دال السدتراتيجياتنا و في اجال التكافدل. وإت

على رياةتندا فدي سنس ى ةائاا بال ال الاتواصل للحفاظ و .األوفياء يشكل أساساً اتيناً لاواصلة رحلة نجاحنا

 اجال التكافل وا يفاء بوعوةنا بتقةيم الخةاات ذات الجوة  ال الية ل ا ئنا الكرام".



 

ضدات "  "شدركة أبدوظبي الوطنيدة للتكافدل ش.م.ع" ادت ابدل "أ  أندة بدي يلوبدال ريتنغد تقدةيروتم اؤخراً 

علددى نسددبها ال ابتددة والقويددة التددي فااددت اتوسددط  2017أيسددط   2بتدداري   (RatingsDirect)اطبوعددة 

وياكدت االطد ع  .2016النسب الاجا ة لشركات الت ايت التقليةية الاةرجة في سوق ا اارات خد ل ال دام 

ا لوادددات افصدددلة حدددول خدددةاات وحلدددول "شدددركة أبدددوظبي الوطنيدددة للتكافدددل ش.م.ع" عبدددر الاوادددأل  علدددى

 .www.takaful.aeا لكتروني" 

 

 -انتهى-

 

 :(ADNTC"شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع" )نبذة عن 

في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام  (ADNTC"شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع" )تأسست 

في أبوظبي بهدف توفير حلول التأمين التكافلي في أسواق الشرق األوسط. وتم إدراج الشركة في  2003

. وتتخذ الشركة من العاصمة أبوظبي ”TKFL“تحت رمز  2005سوق أبوظبي لألوراق المالية في العام 

 صمة أبوظبي والعين ودبي واالمارات الشمالية.كل من العا مقراً لها، كما تغطي عملياتها 

 

شركة التكافل الوحيدة عالمياً الحاصلة على  (ADNTC"شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع" )وتعد 

قبل وكالة التصنيف العالمية "إيه من  )-a  ()ممتاز(، إلى جانب التصنيف االئتماني -Aتصنيف القدرة المالية 

. والذي يعد أعلى تصنيف يمنح لُمشّغل عمليات تأمين تكافلي على الصعيد العالمي(، A.M. Bestإم بست" )

شركة في العالم العربي من قبل مجلة  500كما تم إدراج الشركة الحائزة على عدة جوائز بين أفضل 

 "فوربس الشرق األوسط"، وتم تكريمها على ريادتها قطاع التأمين التكافلي من أبرز الهيئات مثل جوائز

الشرق األوسط للتأمين و"أس أند بي غلوبال ريتنغز" )ريتنغز دايركت( و"مؤتمر وجوائز إنشوركس" 

  والقمة العالمية للتكافل وجوائز الريادة في التكافل.

 

 

 

http://www.takaful.ae/

