إعالن
:ع (المدينة تكافل) لزبائنها الكرام عن االتي.ع.م.تعلن شركة المدينة للتأمين ش
2018/12/31 رسوم الوكالة ونسبة المضاربة للسنة المالية المنتهية بتاريخ
رسوم الوكالة
 تعمل كوكيل إلدارة صناديق تكافل المشتركين (حملة الوثائق ) للسنة.ع.ع.م.شركة المدينة للتأمين ش
 من إجمالي المساهمات المكتتبة لجميع صناديق المشتركين٪ 20 م نظير رسوم وكالة تبلغ2018 التشغيلية
.في التأمين التكافلي العام وتأمين التكافل العائلي
)حصة المضاربة للشركة في إجمالي استثمارات صناديق المشتركين ( حملة الوثائق
 تعمل كمضارب في استثمارات الفائض النقدي في صندوق حملة الوثائق.ع.ع.م.شركة المدينة للتأمين ش
. من صافي األرباح الناتجة من استثمارات صندوق حملة الوثائق%55 نظير حصة مضاربة للشركة تبلغ
 مسقط، الطابق الثالث،)6(  يرجى زيارة المقر الرئيسي للشركة الكائن في المبنى،لمزيد من المعلومات
 كما يمكنكم زيارة موقعنا.968+22033888 : أو اإلتصال بنا على رقم الهاتف،جراند مول بالخوير
.) لالطالع على األسئلة الشائعة حول موضوع التكافلwww.almadinatakaful.com( :االلكتروني
Announcement
Al Madina Insurance Company S.AO.G (Al Madina Takaful) would like to inform its customers the following:
The Wakala fees and Modharaba percentage for the fiscal year ending 31/12/2018
Wakala Fees
AL Madina Insurance Company SAOG operating as the Wakeel of the Policyholders Fund proposes to charge
Wakala Fee on the Net Revenue of the Company. The aggregate Wakala fee for the year 2018 shall be 20% of
the Gross Written Contribution for all contributors’ in general takaful funds and Family Takaful funds.
Mudharaba percentage of the Company from the total investments of the contributors funds (policy
holders)
Al Madina Insurance Company SAOG operating as the Mudarib of the Policyholders Fund will charge a
Mudarib Fee of 55% of the net profits generated from the investment of the Policyholders Fund.
For more information, kindly visit the Company’s head office at Muscat Grand Mall, building (6), third floor.
Or call us on the phone: +968 22033888. You may also visit us at our website: (www.almadinatakaful.com) to
view frequently asked questions (FAQ) on Takaful.

