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مليون  65 هاقتعلن عن تحقي ش.م.ع" شركة أبوظبي الوطنية للتكافل"

 %35بنمو  2019من  النصف األولخالل صافي أرباح كلية درهم 

 
  المالية القويةالشركة الرائدة في مجال التأمين التكافلي في المنطقة تواصل نتائجها 

 2019 أغسطس 07 ،ربعاءاألأبوظبي: 

 

انطقدة  الالشركة الرائدة  فدي الدال التد ايت التكدافلي فدي  شركة أبوظبي الوطنية للتكافل"أعلنت 

وواحددة  اددت أفلددل الشددركات أةااع فددي يطددا  التدد ايت فددي ةولددة اتاددارات ال ربيددة الاتحددة   عددت 

. وكشدد ت 2019 يونيددو 30اددت ال دداج اللددارت الانتهددي بتدداري   للنصددا الولنتائلهددا الااليددة 

الاساهايت و)لاشتركي التكافل  اليوت ةرهج 65.4بلغت صافي أرباح كلية تحقيقها عت  الشركة

اليوت ةرهج لدن    48.5% بالاقارنة اع 35احققةع ناواع بنسبة  يبل اخصص القرض الحست(

 ال تر  ات ال اج الاالي. 

 

اليددوت ةرهددج  أت بةيدداة  يددةرها  46االكتتدداب بلغددت عاليددات أت أربدداح إلدد  الشددركة  وأشددارت

 .رهج لن   ال تر  ات ال اج الاالياليوت ة 36% بالاقارنة اع 27

 

شدركة أبدوظبي الوطنيدة " ت تدةجالاالية وغير الااليدة   الاؤشراتواع تحست أةائها الالحوظ في 

اتايددة  لل اددضا ولددبط عاليددات االكتتدداب لاخددةاات التركيةهددا علدد  تقددةيج اواصددلة   " للتكافددل

 ابتكر .الو  رية الخةاات الانتلات والوتوفير 

 

علد   :""شدركة أبدوظبي الوطنيدة للتكافدل ويال خاي  بوهداروت الشااسدي  رئدي  اللد  إةار 

الددرغج اددت التحددةليات التددي توالههددا بيئددة العاددال فددي الويددت الددراهت  غيددر أننددا ن تخددر بدد ت 

سدتةااة ادع نادو  فدي  ع علد  تقدةيج نتدائم از استراتيلية شركة أبدوظبي الوطنيدة للتكافدل تزركدة ةائادا

 صثثي   بلثث حيثث  ارت ددا  الحددوظ لحقددوا الاسدداهايت ت الشددركة اسددتار  بتحقيدد  كاددا أ. الربدداح

للعثثي   درهثث  مليثث   36.6 مثث  بيلمقيرنثثادرهثث  درهثث    0.45)ربحيثثا المثث    مليثث   44.6 ربحالثث

 ".%22 قدرهي بزييدة أي،  الميض 

 

 

ات لهته  يال أسااة عبة الدرؤوا عابدةيت  الدرئي  التن يدشت لشدركة أبدوظبي الوطنيدة للتكافدل: 

ع  "نواصل تطورنا وتقةانا الاستار في صناعة الت ايت  وهو اا ي كسه أةائنا الاالي الاتاية عاادا

اليدوت  46الول ادت هدشا ال داج   النصداخدضل وبلغت أرباحنا ات عاليدات االكتتداب ب ة عاج. 

اصددةاييتنا كشددركة رائددة  فددي الددال التكافددل علدد  اسددتو  الانطقددة  علدد  يددةل  وهددو اددا رهددجة
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وادت ألدل الح داظ علد  هدشك الاكاندة الرائدة   نحدت التةادوت وول نا الاالي الااتاة باستارار. 

لفلل خةاات الت ايت  قةيانات عاضئنا الكراج ات خضل تكاال االلتةاج بتلبية احتيالات واتطلبا

 لي الاتوافقة اع أحكاج الشري ة اتسضاية."التكاف

 

وياكت االطض  عل  الاةية ات الا لواات حول "شركة أبدوظبي الوطنيدة للتكافدل ..ج. " ادت 

 .www.takaful.aeخضل اوي ها اتلكتروني 

 

 -انتهى-

 

 

http://www.takaful.ae/

