حققت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل لعام  2020ارتفاع في صافي األرباح،
أصول الشركة وحقوق المساهمين على الرغم من جائحة كوفيد19-
أبوظبي :األحد 14 ،فبراير 2021

الشكة الرائدة ف مجال التأمي التكافل ف منطقة ر
أعلنت رشكة أبوظب الوطنية للتكافل ،ر
الشق األوسط ،وواحدة من
ي ي
ي
ي
الشكات ً
أفضل ر
أداء يف قطاع التأمي يف دولة اإلمارات العربية المتحدة ،عن نتائجها الختامية للسنة المالية المنتهية يف
 31ديسمب  2020حيث حققت ر
ات لعام  2020مقارنة ب 72.6
الشكة
صاف أرباح بلغت  78.4مليون درهم إمار ي
ي
مليون درهم للفبة السابقة.
وقال السيد خميس بوهارون الشامس ،رئيس مجلس إدارة ر
أبوظب الوطنية للتكافل " بالرغم من التحديات
"شكة
ي
ي
الصعبة الب فرضتها جائحة كوفيد  19عل االقتصاد نجحت ر
الشكة بتطبيقها السباتيجاتها الحكيمة بتحقيق نمو
ي
مستدام لألرباح مع عائد استثمار قوي للمساهمي بلغ  % 19للفبة المنتهية ب  31ديسمب ".2020

وعلق السيد أسامة عبدالرؤوف عابدين الرئيس التنفيذي ر
للشكة قائال" بثقة ودعم وتوجيه من مجلس اإلدارة والتطبيق
الشكة فقد نجحت ر
الناجح السباتيجية إدارة ر
تخط أزمة كوفيد 19وتحدياتها بنجاح .حيث
الشكة بتوفيق هللا من
ي
صاف األرباح بنسبة  %8من  72.6مليون درهم لعام 2019إىل  78.4مليون درهم لنهاية الفبة المنتهية .2020
ارتفع
ي
كما ارتفعت قيمة األصول بنسبة  %13من  1.23بليون درهم لعام  2019إىل  1.39بليون درهم للفبة المنتهية ب 31
ديسمب  .2020كما أضاف قائال  ":خالل عام  2020ركزنا اهتمامنا عل خدمة عمالئنا عن بعد بمهنية عالية مع البامنا
التام بالحفاظ عل صحة وسالمة موظفينا الذين نعتبهم حجر األساس لنجاحات ر
الشكة المستمرة رغم كل الظروف".

لشكة أبوظب الوطنية للتكافل ،والب ّ
تمبت بها للسنة الحادية ر
تعود هذه الزيادة المطردة ف األرباح ر
التواىل،
عش عل
ي
ي
ي
ي
رّ
المؤشات المالية وغب المالية ،إضافة إىل تركبها المتواصل عل تقديم خدمة عمالء ُم ّ
ّ
تمبة ،وتوفب
لتفوقها يف جميع
منتجات فريدة من نوعها لكافة عمالئها.
وقد حافظت ر
يأت
الشكة خالل عام  2020عل تصنيف القدرة المالية ( -Aممتاز) ،والتصنيف
االئتمات " ،"-aحيث ي
ي
ً
ّ
هذان التصنيفان نظرا لالستقرار الذي يتمتع به أداء ر
أبوظب الوطنية للتكافل من
الشكة ،األمر الذي يجعل من رشكة
ي
ً
مشغل التكافل تصنيفا يف جميع أنحاء العالم من قبل رشكة التصنيف العالمية  ،A.M. Bestمما يدل عل مركزها
أعل
ي
ر
التكافل يف المنطقة.
كشكة رائدة ومتمبة ضمن دورها القيادي يف صناعة التأمي
ي
ر
وت www.takaful.ae
وللمزيد من المعلومات حول الشكة ،يرج زيارة الموقع اإللكب ي
-انتىه

