
 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل   

 إماراتي مليون درهم 100 تجاوزت حاجز

 2019لعام    رباح كليةاألصافي في  

  

 2020فبراير   17أبوظبي اإلثنين  

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل، الشركة الرائدة في مجال التأمين التكافلي في منطقة الشرق 

األوسط، وواحدة من أفضل الشركات أداءً في قطاع التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة، عن 
   .2019ديسمبر   31المنتهية في المالية نتائجها الختامية للسنة  

مليون درهم إماراتي )لمشتركي التكافل  104.9باح الكليّة للشركة  ليصل إلى وارتفع صافي األر
 .تأسيسهاوالمساهمين قبل مخصص القرض الحسن( وهي النتيجة األفضل للشركة منذ 

مليون درهم  72.6إلى  2018مليون درهم إماراتي لعام  68.3كما ارتفع صافي أرباح المساهمين من 

 ٪.20حقوق المساهمين بلغ  إماراتي مع عائد على  

ومن الجدير بالذكر أن الشركة قد حققت زيادة مطردة في األرباح الصافية الكلية عاماً تلو عام،  وعلى مر 

مليون درهم إماراتي للفترة ما  489العشر سنوات السابقة محققة صافي أرباح كلية تراكمية وصلت إلى 
 .  2019-2010بين  

إلى االستراتيجية الحكيمة باتباع   عامواألداء المالي القوي للشركة عاًما بعد هذا النجاح المتواصل   يعزىو

 نمط فني مدروس ألعمال اكتتاب التأمين والمحفظة المتنوعة والمتوازنة بين أنواع التأمين.  

مقارنة مع  2019مليون درهم إماراتي لنهاية عام  488هذا وقد وصل مجموع اشتراكات التكافل إلى 

 ٪.27ما يمثل نسبة زيادة   2018درهم إماراتي لعام   مليون  384

مليون درهم إماراتي بعام   60.9٪ من 23أما فيما يتعلق بأرباح االكتتاب، فقد حققت الشركة زيادة بلغت  
 .  2019مليون درهم إماراتي لعام   75.1إلى    2018

المتوازنة و تثمارات الشركة ، تعتبر اسفضالً عن األولوية التي توليها الشركة ألعمال اكتتاب التأمين

مليون درهم  869واحداً من األعمدة الداعمة للربحية المستدامة حيث بلغت االستثمارات  المحافظة

. 2010مليون درهم إماراتي في عام  181% مقارنة بــ 480بنسبة  تراكمتاي  2019إمارتي لعام 

ا نتج عنه م التحصيالت و مخاطر االئتمان م  باإلضافة إلى ذلك فقد أولت الشركة اهتماماً كبيراً إلدارة

األقل على مستوى شركات التأمين المسجلة في الدولة لعام تميز الشركة بمعدل صافي ذمم مدينة هو 
 .(2018. )حسب تقرير شركة بدري الستشارات وتحليل أداء الشركات للعام 2018

  

" -Aتصنيف القدرة المالية عند الدرجة " ، حافظت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل على2019وفي عام 

"، للعام الرابع على التوالي، وتم ترقية النظرة المستقبلية إلى  -a)ممتاز( وتصنيفها االئتماني عند الدرجة "

)من مستقر إلى ايجابي(، وهو أعلى تصنيف يتم منحه لشركة تكافل )ألعمال التأمين العامة وتأمينات 
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(، مما يعزز من مكانة A.M. Bestلة التصنيف الدولية "أيه. أم. بيست" )الحياة( عالميا من قبل وكا

 كواحدة من شركات التكافل الرائدة في المنطقة.الشركة 

وتُوضح األرقام في الرسوم البيانية أدناه، النمو التصاعدي في إجمالي اشتراكات التكافل، صافي األرباح  

)مليون درهم  2019إلى  2010مالي األصول من عام الكلية، أرباح االكتتاب، حقوق المساهمين وإج

 إماراتي(:
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 وقال السيد خميس بوهارون الشامسي، رئيس مجلس إدارة "شركة أبوظبي الوطنية للتكافل": "

بتحقيق نتائج استثنائية على صعيد األداء المالي المتميز ومؤشرات  2019لقد نجحت الشركة في عام 

المتتالية منذ تأسيس الشركة.  إن صافي ربح المساهمين  اإلنجازاتاألداء الغير مالية مستكملةً رحلة 

. عالوةً على ذلك، 2019على السهم لعام فلس  0.73مليون درهم إماراتي مع عائد   72.6وصل إلى 

مليون درهم إماراتي في عام  126حققت القيمة المالية للشركة قفزةً نوعية في حقوق المساهمين من 

٪. أما بما يتعلق 314ما يمثل ارتفاعاً الى  2019مليون درهم إماراتي بنهاية عام  396إلى  2010

مليار درهم  1.2إلى  2010يون درهم إماراتي لعام مل 337بإجمالي قيمة األصول فقد ارتفعت من 

٪. إن ما سبق ما هو إال انعكاس واضح لنجاح استراتيجيتنا  365محققةً ارتفاعاً الى   2019إماراتي لعام 

والرؤية طويلة األمد واألساس القوي الذي بنينا عليه نموذجنا التكافلي. ويسعدني أن أضيف أن الشركة 

وهي األعلى تصنيفاً حسب إدارة "توطين" وذلك للتوطين  لى العضوية البالتينية  تميزت بحصولها أيضًا ع
 تقديراً لجهودنا المستمرة بتعيين وتطوير الكادر اإلماراتي".

من جانبه، قال السيد أسامة عبد الرؤوف عابدين، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل: "  

فقد نجحنا في تحقيق أفضل نتائج مالية منذ تأسيس  ثنائياً بالنسبة لنا  عاًما است  2019بالفعل لقد كان عام 

الشركة على صعيدي إجمالي اشتراكات التكافل وصافي الربح الكلي مع زيادة هامش المالءة المالية. كما 

أن نجاح استراتيجية اكتتاب التأمين التي نتبعها قد أثمرت عن سجل متميز لنتائج اكتتاب التأمين حيث  

نسبة مجمعة  متع شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بسجل حافل من ربحية أعمال اكتتاب التأمين بمتوسطتت

٪ من  23كما ارتفعت أرباح اكتتاب التأمين بنسبة  (.2014-2018٪ للفترة )69.9تبلغ لخمس سنوات

 .2019مليون درهم إماراتي بنهاية عام   75إلى    2018مليون درهم إماراتي في عام   60.9

من أكبر إنجازات الشركة التي ميزتنا عن باقي شركات التكافل و جسدت تطبيقها لمبادئ و أسس و 

ً التأمين التكافلي هوإعالن الشركة عن  مليون درهم إماراتي على حملة  4.4بواقع  توزيع فائضا تأمينيا

أعلنت عن توزيع  ، ومرة أخرى للعام الثاني على التوالي 2017وثائق التأمين التكافلي العائلي لعام 

وتعد  ، 2018مليون درهم إماراتي على حملة وثائق التأمين التكافلي العائلي لعام  6بواقع  تأمينياً  فائضاً 

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل من بين مشغلي التكافل القالئل في المنطقة التي وزعت فائض تأميني 
 لحاملي وثائق التأمين الخاصة بها.

  



ا وعمالئنا بأننا سنواصل نمونا القوي وتحقيق األرباح في السنوات المقبلة معتمدين في نحن نعد مساهمين

ذلك على الدعم الكبير وغير المحدود المقدم من جانبهم. إن قصة نجاحنا هي دليل دامغ على أن حماية 

ق مشتركي التكافل ومصلحة المساهمين هما أقصى أولوياتنا وحجر األساس الذي ننطلق منه لتحقي

 االستدامة في النمو والربحية".

كما تفتخر شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بأنها قد حازت عدة جوائز منها:"أفضل ُمشّغل تأمين تكافلي 

 Middle East Insurance Industry Awardsللعام" خالل حفل توزيع جوائز التأمين "

(MIAA)" خالل حفل  تأمين في الشرق األوسط، وجائزة أفضل مشغل أعوام على التوالي ألربع
"MENA IRاإلمارات العربية المتحدة.-" السنوي في دبي 

يتقدّم أعضاء مجلس إدارة على ضوء هذه النتائج المتميّزة، و أضاف السيد/ رئيس مجلس اإلدارة قائالً: "

واالمتنان شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع واإلدارة التنفيذية وموظفو الشركة بخالص الشكر 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه هللا"، وإلى صاحب السمو الشيخ  لصاحب

محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلّحة اإلماراتية رئيس المجلس 

ئة التأمين وجمعية اإلمارات للتأمين، ، وإلى هيئة األوراق المالية والسلع، وهيالتنفيذي إلمارة أبوظبي

 وإلى كافة مساهمينا وعمالئنا، على ثقتهم ودعمهم المستمر لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل".  

  

 .www.takaful.aeوللمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  

 -انتهى-
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