خبر صحفي:

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش .م .ع تعلن عن أقوى
نتائجها المالية بصافي أرباح كلية بلغت  86مليون درهم وتوزيعات أرباح نقدية
بقيمة  20مليون درهم إماراتي لعام 2018
أبوظبي الخميس  21مارس 2019
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ،الشركة الرائدة في مجال التأمين التكافلي في منطقة الشرق األوسط،
وواحدة من أفضل الشركات أدا ًء في قطاع التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،عن نتائجها المالية
الختامية للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2018
وارتفع صافي األرباح الكليّة للشركة  %33ليصل إلى  86مليون درهم (لمشتركي التكافل والمساهمين قبل
مخصص القرض الحسن) مقارنة مع  64.6مليون درهم إماراتي لعام  ،2017كما بلغ صافي ربح المساهمين
 68.3مليون درهم لعام  2018بالمقارنة مع  59مليون درهم لنفس الفترة من العام  ،2017أي بزيادة قدرها
 .%16كما بلغت إجمالي اشتراكات التكافل  384مليون درهم مقارنة ب  373مليون درهم لعام  2017بزيادة
قدرها .%3
وفقًا لتقرير  A.M. Bestالذي صدر في  20فبراير 2019عن السوق التأمين اإلماراتي؛ احتلت شركة أبوظبي
الوطنية للتكافل المركز الرابع من حيث الربحية بين جميع شركات التأمين المدرجة في اإلمارات لعام .2018
وتم اإلعالن عن هذه النتائج بعد الموافقة عليها خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية والذي عقد يوم
الثالثاء ( 19مارس  .)2019حيث أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية قدرها  20مليون درهم بنسبة %20
من رأس المال المدفوع بواقع  20فلس لكل سهم للعام . 2018
ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيادة المطردة في األرباح الصافية الكلية لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل ،والتي
لتفوقها في جميع المؤ ّ
شرات المالية وغير المالية ،إضافة إلى
تميّزت بها للسنة التاسعة على التوالي ،تعود ّ
تركيزها المتواصل على تقديم خدمة عمالء ُمتميّزة ،وتوفير منتجات فريدة من نوعها.وتُوضح األرقام في
الرسوم البيانية أدناه ،النمو التصاعدي في صافي األرباح الكلية وإجمالي األصول وحقوق المساهمين من عام
 2010إلى ( 2018مليون درهم إماراتي):

وقال خميس بوهارون الشامسي ،رئيس مجلس إدارة "شركة أبوظبي الوطنية للتكافل"" :لقد كان عام 2018
عا ًما رائعًا بالنسبة لنا فقد نجحنا في تحقيق أقوى نتائج مالية لآلن ،حيث بلغ صافي ربح المساهمين 68.3
مليون درهم بالمقارنة مع  59مليون درهم للعام الماضي  ،أي بزيادة قدرها  ،%16مما يعكس بوضوح نجاح
استراتيجيتنا والرؤية طويلة األمد واألساس القوي الذي بنينا عليه نموذجنا التكافلي .باالضافة لذلك ،نحن
فخورون أيضا بالنقلة النوعية إلجمالي األصول حيث ارتفعت  %200من  337درهم إمارتي في عام 2010
لتصل إلى أكثر من  1بليون درهم إماراتي في عام ." 2018
من جانبه ،قال أسامة عبد الرؤوف عابدين ،الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل" :أتممنا بنجاح
سنة أخرى من النتائج المالية القوية واألداء التشغيلي الممتاز .عبر اتّباعنا الستراتيجية حكيمة ساهمت ،ووسط
التحديات االقتصادية ،بتحقيق زيادة في األرباح قدرها  %33لعام  .2018وسنواصل أيضا ً نمونا القوي
وتحقيق األرباح في السنوات المقبلة معتمدين في ذلك على الدعم الكبير وغير المحدود المقدم من جانب عمالئنا
ومساهمينا .إن قصة نجاحنا هي دليل دامغ على أن حماية مشتركي التكافل ومصلحة المساهمين هما أقصى
أولوياتنا".
وفي عام  ،2018تمكنت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل من المحافظة على تصنيف القدرة المالية عند الدرجة
"( "A-ممتاز) وتصنيفها االئتماني عند الدرجة " ،"a-وهو أعلى تصنيف يتم منحه لشركة تكافل عالميا من
قبل وكالة التصنيف الدولية "أيه .أم .بيست" ( ،)A.M. Bestمما يعزز من مكانة الشركة كواحدة من شركات
التكافل الرائدة في المنطقة.
كما تفتخر شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بأنها قد حازت عدة جوائز خالل عام  2018منها":أفضل ُمشغّل
تأمين تكافلي للعام" خالل حفل توزيع جوائز التأمين " Middle East Insurance Industry Awards
 ،"(MIAA) 2018وجائزة أفضل مشغل تأمين خالل حفل "جوائز الصيرفة اإلسالمية  "IFN 2018وجائزة
الشركة المتميزة في سرعة االستجابة لتشريعات الهيئة من هيئة التأمين وجائزة دعم التوطين في القطاع
الخاص من برنامج المسرعات الحكومية التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين.
و أضاف السيد /رئيس مجلس اإلدارة قائالً" :على ضوء هذه النتائج المتميّزة ،يتقدّم أعضاء مجلس إدارة شركة
أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع واإلدارة التنفيذية وموظفو الشركة بخالص الشكر واالمتنان لصاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة "حفظه هللا" ،وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلّحة اإلماراتية رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي ،وإلى
هيئة األوراق المالية والسلع ،وهيئة التأمين وجمعية اإلمارات للتأمين ،وإلى كافة مساهمينا وعمالئنا ،على
ثقتهم ودعمهم المستمر لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل".
وللمزيد من المعلومات حول الشركة ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني .www.takaful.ae
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