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  2018التسعة أشهر من العام 

 
بارتفاع نسبة  الشركة الرائدة في مجال التأمين التكافلي في المنطقة تواصل نتائجها المالية القوية

 %24أرباحها 

 2018نوفمبر  08 الخميس،أبوظبي: 

 

، الشتكة  الكادت ف  تج ل تلت النتالتك النةتل لج  تج ش.م.ع" أبروظبي الوطنيرة للتكافرلشرركة "أعلنت  

لنطق ، وواح ف لك أ ضت الشكةل  أ اًء  ج قطلع النالتك  ج  ول  اإلللكا  العكبت  اللنحت ف، عتك ال

 الشتكة . وةشتت  2018 ستبنلبك 30لك العلم ال لكي اللننهج بنتلكت   للنسع  أشهكننلد هل اللللت  

اللسلهلتك قبتت لصصت  و)للشنكةج النةل ت  مليون درهم 64بلغت صافي أرباح كلية نحقتقهل عك 

للتتتوك  كهتتم لتتنتر التنتتكف لتتك العتتلم  52% بلللقلكنتت  لتت  24لحققتت ً نلتتواً بنستتب   القتتكا الحستتك 

 الللضج. 

 

% 11للتتوك  كهتم، أي باتتل ف قت كهل  46االةننتل  بلتت  عللتتل  أك أكبلح إلى الشكة   وأشلك 

 81.5للتتوك  كهتم لتنتر التنتكف لتك العتلم الللضتج. ةلتل بلتت  انكبتلح التنتت   41.4بلللقلكن  لت  

 للتوك  كهم لنتر التنكف لك العلم الللضج. 73% بلللقلكن  12كهل  للتوك  كهم، باتل ف ق

 

تحقيق النمو المربح والمستدام إن شركة أبوظبي الوطنية للتكافل مستمرة في التركيز على 

أعلنت الشركة   2018في أكتوبر  هلمساهمينا وحملة الوثائق على حد سواء. من الجدير بالذكرأن

عن عام ائق التأمين التكافلي العائلي وث ملة( لحةنقدي أرباح عوائد)أوأرباح توزيع فائض عن 

  التوالي على الثالثة للسنة "A- " الماليةتصنيف القوة  تزامناً مع الحدث المهم هذا يأتي .2017

 في أغسطس من نفس العام. "بست. أم آي" شركة قبل من

 

نحتتك  صتتوكوك بتتا اء الشتتكة  والننتتلد  " اإل اكف:، كدتتتر ل لتتر خمرريس بوهررارون الشامسرريوقتتلت 

لقلكنت  % 24، حتث اكنتت  صتل ج انكبتلح الةلتت  2018اللحقق  صالت  نكف النسع  أشهك لك علم 

نحك للنالوك بنكستت   %.22بنتر التنكف لك العلم الللضج بتنلل بلغ العلد  على حقوق اللسلهلتك 

لةلنننل ةشتكة  كادت ف  تج قطتلع النتالتك النةتل لج ةلتل نستعى  ادلتلً ن اء  وك  عتلت  تج نطوتكقطتلع 

 النالتك اإلللكانج"
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ذي: "نواصت نطوكنل ونق لنل اللسنلك  تج ، الكدتر الننتتقال أسامة عبد الرؤوف عابدينلك  هنه، 

صتالت  ننلد نتل اللللتت  القوتت  إكصنلع  النالتك، وهو لل تعةسه أ ادنل اللتللج اللنلتتا عللتلً بعت  عتلم. 

أكبتتلح نق تتت    عوادتت لناالنتت  ً لتت  إعالننتتل عتتك نواتتت   تتلدا نتتالتنج )لتتك هتتذا العتتلم،  النستتع  أشتتهك

هو  لتت ةبتك على ن لح نلوذج أعللت النةل ت الصل  بنتل،  2017لحلل  وثلدق النةل ت العلدلج لعلم 

ولك أ ت الحتلظ على هذه اللةلنت  . علالدنل ولشنكةتنل الذتك تثقوك بنللوالذي ال تاات تحقق علد ا  

 قت تلنل  علالدنتل الةتكام لتك صتالت نالكاد ف، نحك للنالتوك ةللتت االلنتاام بنلبتت  احنتل تل  ولنطلبتل

 ن ضت ص لل  النالتك النةل لج اللنوا ق  ل  أحةلم الشكتع  اإلساللت ."

 

وتلةك االطالع على اللات  لك اللعلولل  حوت "شكة  أبوظبج الوطنت  للنةل ت ش.م.ع" لك صالت 

 .www.takaful.aeلوقعهل اإللةنكونج 

 

 -انتهى-
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