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“ Does running water stop when it reaches a rock?
Of course not. It turns either left or right, and
continues its way. Likewise, a positive person is
confident that no challenge will stand in the way

“

of achieving his or her goal

Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum

About

DAR AL TAKAFUL
Dar Al Takaful PJSC was established in 2008 with a paid up capital of AED
100 Million as an Islamic Insurance Company based in Dubai providing Shariah
compliant solutions for their clients’ insurance needs.
Dar Al Takaful PJSC is a local insurance company that is innovative, professional
and principled. Corporate decision making is in close proximity to the needs and
wants of their clients. Dar Al Takaful’s clients’ insurance needs and expectations
are backed up by a strong group of investors who provide the support and solid
financial foundation that allows them to feel safe and secure – no matter what
line of business.
As an Islamic insurance company in the UAE, Dar Al Takaful PJSC’s business
operations are Shariah-compliant and this aspect is overseen by a distinguished
Fatwa and Shariah Supervisory Board.
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“ The future is for those who dare to dream
and find the courage to pursue their

“

dreams.

Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
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Abdulaziz Mohammed AlBannai
Chairman
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Chairman’s message
Assalam Alaikum,
As Chairman of Dar Al Takaful, I am delighted to report that 2013 was an outstanding year for the company. Building
on our original mission to carve out a niche in the insurance industry by providing the best possible products for our
customers, we went from strength to strength in the year. The group achieved its highest turnover to date and its
first ever profit, two landmark figures we are enormously proud to have reached. The news is indeed an auspicious
start to 2014, as we are poised to exploit the upturn in the global economy by identifying new ways to expand and
improve our B2B services, and to focus on our customers, by providing insurance tailored to their needs at prices
they can afford.
Our turnover passed the AED 100m mark, an important milestone in the life of Dar Al Takaful. We are proud of this
achievement of the collective effort of our staff and thankful for the loyal support of our customers. To continue on
this upward path, we have refined our mission statement to declare our aim to make Dar Al Takaful the best takaful
company in the UAE. In this way, we communicate a clear and positive vision to customers, suppliers and staff alike,
providing a focus that encourages measurable achievement of this goal and providing a strong platform for future
success and growth.
Our financial highlights for the last year are impressive. Gross Takaful Contribution grew from 87.2m in the previous
year, to 106.4m in 2013, an increase of 22%. Net earned contribution as at December 2013 has nearly doubled
to 82m from 42.8m in 2012, and general business (non-motor and non-medical) has recorded a staggering 31%
increase. I am confident we will be able to provide equally gratifying results this time next year.
Of course, the path to the top is never easy, and an improved trading environment means competition for market
share is fierce. We are well prepared, and we have put in place the expertise and resources to achieve our ambitions
in anticipation of these conditions. Furthermore, Dar Al Takaful is committed to its philosophy of integrity and values,
which has built the reputation we enjoy today. We continue to reinforce those values, and I am confident the company
can take advantage of the robust growth of Dubai’s economy. The current healthy investment climate will contribute
in a big way to the continued growth of the company in all major areas of business. In anticipation of this new cycle
of growth, we have made substantial investment in new technology and also in new resources, to place ourselves
at the cutting edge of a competitive market place and ahead of the curve. Equally important are the talents and
expertise of our management and staff, who each and every one in their own way, contribute to the quality offering
we aim to provide, and to our ultimate objective to be the best in the marketplace.
I should like to take this opportunity to thank the Sheiks for their everlasting support, and the members of the Board,
not forgetting, of course, the much-appreciated endorsement of our shareholders. We further salute the valued skills
and commitment of our Managing Director and the hard-working Dar Al Takaful team, whose contribution to our
continued success is vital. These are exciting times for us. In 2013 we continued our expansion programme, and we
step into 2014 rightly proud of the talent and enthusiasm of our Board and staff, proceeding with robust confidence,
and sights set on further growth in turnover, profits and market share. I should like to offer my sincere thanks to all
those who have contributed to the success we enjoy at this point, and I look forward to surpassing these successes
in 2014 and growing the success of the company.
Thank you,
Abdulaziz AlBannai
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Saleh Abdulghaffar Al Hashimi
Managing Director
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Managing Director’s Message
Assalam Alaikum,
We are proud to report that 2013 was an outstanding year for Dar Al Takaful, and we have achieved a position as
one of the leading takaful companies. Poised to expand further in 2014, we have introduced new products and new
services.
The skill and unstinting hard work of our new Board members and the hardworking Dar Al Takaful team have paid
off handsomely in our results for 2013, delivering our first profit in five years. A combination of new technology for
our IT solutions, together with innovative teamwork, provide a formidable formula for driving the business forward
to achieve our goal of becoming a market leader in Islamic insurance. We have opened a new branch in Abu Dhabi,
and we are pursuing a policy of hiring more nationals, whose competence and abilities are proving an asset to our
business.
Following the successful launch of our B2B online portal, we are now developing our B2C portal to expand our business
in this area. We are pleased to have launched two new products: Home Content Cover (Amlaak) and Pleasure Craft
Cover (Marsa). Users can now request a quotation online for speed and convenience of doing business.
Our strategy for 2013 has proved highly successful, and we shall build on this achievement by continuing to take
this path for 2014. I extend my personal thanks to our shareholders, to our dedicated employees, and to our loyal
customers for believing in Dar Al Takaful. We are committed to providing quality products and top-level customer
service, backed up by first-rate technology. In addition, we continue to pursue those ideals of integrity and values
that underpin our impeccable reputation. It is with great enthusiasm I look forward to working with all those who
partner with us to take the company on to greater successes.
Thank you,
Saleh Al Hashimi
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Board Of

Directors
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Abdulaziz AlBannai
Chairman Dar Al Takaful

Saleh Abdulghaffar Al Hashimi

Abdullah Saeed Al Naboodah

Managing Director

Deputy Chairman

Ali Humaid AlOwais

Salah Ibrahim Sharaf

Member

Member

Yagub Bin Eisa
Bin Nasser AlSerkal

Osama Ibrahim Seddiqi
Member

Member
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Shariah Board

Report to the AGM
Shariah Board Report To the Shareholders of Dar Al Takaful PJSC for the year 2013
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All praise be to Allah, Lord of the worlds, and Prayer and Peace be upon the Prophet Muhammad, his family and the
companions.
To the Shareholders of Dar Al Takaful PJSC
Assalam Alaikum Wa Rahmatullahe Wa Barakatuh
In compliance with article 72 of the Articles of Association of the Company, we are submitting the following report:
We have reviewed the principles on which the Company’s activities are based upon, the financial results of the
Company, its investments and other activities that are related to the Company’s activities in order to form an
opinion as to whether or not Dar Al Takaful PJSC has complied with Shariah Rules and Principles in light of the
specific fatwas, rulings and guidelines issued by us during the period ended 31st December 2013.
The responsibility of ensuring that the Company conducts its business in accordance with Shariah Rules and
Principles lies with Dar Al Takaful PJSC’s management. Hence, the management is responsible for the activities and
business of the Company and responsible for ensuring its implementation is in accordance with the basic principles
of the Company which is to fully comply with the rules and principles of Shariah, whereas our responsibilities are only
to form an independent opinion based on our review of the operations of Dar Al Takaful PJSC, and to report to you.
We have conducted our review which included examining the financial results of the Company through our review
of the Company’s balance sheet and income statement. We have reviewed deposits of the Company in financial
institutions as well as the investments of the Company and they were found to be all in Islamic banks and Shari’ah
Compliant investments and portfolios. We have also reviewed the transactions of the Company within the period
ending 31st December 2013 and we have confirmed those which are in compliance with Shari’ah and we have
requested transactions which are not to be amended according to the Shariah requirements.
We have requested the information and explanations which we considered necessary in order to provide us with
sufficient evidence to give reasonable assurance that Dar Al Takaful PJSC in its various activities and businesses
has overall not violated Shari’ah Rules and Principles.
The Shari’ah Board and Shari’ah Department facilitated physical trainings for employees, spreading awareness and
culture of legitimacy for the company’s products and directing the company attention to this aspect.
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“ To take risk and fail is not a

failure. Real failure is to fear

“

taking any risk

Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
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Hence, we opine that:
The Company in its various activities, investments, deposits and businesses during the period ending 31st
December 2013 has complied with Shariah Rules and Principles. There are certain operational Shariah issues that
we have found in the operations of the Company and we have requested them to be rectified in which the Company
has undertaken to rectify them;
Since the obligation to pay Zakat is the responsibility of the shareholders, the Board hereby announces that the
amount of Zakat due for each share is AED 0.01669. The Board also urges the shareholders to fulfill the responsibility
of paying zakat in order to fulfill the third pillar of Islam.
The Board asserts that the use of any document, agreement, contract or engagement in any investment or activities
must first be approved by the Board in order to ensure that it is in compliance with Shariah and this is as mentioned
in the Memorandum and Articles of Association of the Company;
The Board hereby issues this report and praises the Company’s noble effort in complying with the rules and principles
of Islamic Shariah in order to attain the blessings from Allah, and the Board prays to Allah that this effort will lead
to attaining His blessings in wealth and deeds.
Blessings and peace be upon the Prophet Muhammad, his family and the companions and we end by praising Allah
Lord of the worlds.

Fatwa and Shariah Supervisory Board

Sheikh Dr. Muhammad
Abdul Rahim Sultan Al Olama

Sheikh Dr. Muhammad Akram
Laldin

Chairman

Vice Chairman

Sheikh Esam Muhammad Ishaq
Member
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Dar Al Takaful PJSC
Dubai - United Arab Emirates
Independent auditor’s report and abridged
financial statements for the year ended

31 December 2013

20

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
The Shareholders of
Dar Al Takaful PJSC
Dubai
United Arab Emirates
Report on the Financial Statements
We have audited the accompanying financial statements of Dar Al Takaful PJSC (the “Company”), Dubai, United
Arab Emirates which comprise the statement of financial position as at 31 December 2013, and the statement of
income, statement of comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the
year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.
Management’s responsibility for the financial statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance
with International Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due
to fraud or error.
Auditor’s responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our
audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical
requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements
are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial
statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgement, including the assessment of the risks of
material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments,
the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial
statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose
of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the
appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management,
as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit
opinion.
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT (continued)

Opinion
In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Dar Al Takaful
PJSC, Dubai, United Arab Emirates as at 31 December 2013 and its financial performance and its cash flows for the
year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards.
Other Matter
The financial statements of the Company for the year ended 31 December 2012 were audited by another auditor,
who expressed an unmodified opinion on those financial statements on 6 March 2013.
Report on other legal and regulatory requirements
Also, in our opinion, the Company has maintained proper books of account. We have obtained all the information which
we considered necessary for our audit. According to the information available to us, there were no contraventions
during the year of the U.A.E. Federal Commercial Companies Law No. 8 of 1984 (as amended), the U.A.E. Federal
Law No. 6 of 2007 on Establishment of Insurance Authority and Organization of its Operations or the Articles of
Association of the Company which might have a material effect on the financial position of the Company or its
financial performance.
Deloitte & Touche (M.E.)

Mohammad Khamees Al Tah
Registration No. 717
18 March 2014
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Dar Al Takaful PJSC		
Statement of financial position
at 31 December 2013

ASSETS
Takaful operations’ assets
Investment in securities
Deferred policy cost
Retakaful assets
Takaful and other receivables
Cash and cash equivalents
Total takaful operations’ assets
Shareholders’ assets
Property and equipment
Intangible assets
Investment properties
Investment in securities
Restricted deposits
Wakala deposits
Due from participants
Prepayments and other receivables
Cash and cash equivalents
Total shareholders’ assets

2013
AED

2012
AED

364,784
5,126,229
28,674,910
51,017,991
2,437,049

235,460
5,099,687
11,770,227
36,786,632
5,405,264

                      

87,620,963

Takaful operations’ liabilities
and deficit
Takaful operations’ liabilities
Deferred discount
Takaful contract liabilities
Takaful payables
Due to shareholders
Total takaful operations’ liabilities

59,297,270

                      

                      

11,330,358
237,280
13,750,000
20,891,882
6,000,000
15,000,000
8,892,065
1,706,272
25,611,396

11,987,352
5,214,725
6,000,000
33,000,000
1,391,404
1,697,122
31,108,620

                      

103,419,253
                      

Total assets

                      

191,040,216

                      

90,399,223

                      

149,696,493

                      

                      

2,037,083
97,599,114
26,396,813
8,892,065

795,005
79,083,535
12,928,386
1,391,404

                      

134,925,075
                      

                      

94,198,330

                      

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Dar Al Takaful PJSC		
Statement of financial position
at 31 December 2013 (continued)

Takaful operations’ deficit
Qard Hassan against deficit in participants’ fund
Less: Provision against Qard Hassan to participants’ fund
Available-for-sale investments reserve
Total deficit from takaful operations

2013
AED
(47,090,846)
47,090,846
                      

(213,266)
                      

(213,266)
                      

Total takaful operations’ liabilities and deficit

134,711,809
                      

SHAREHOLDERS’ LIABILITIES AND EQUITY
Shareholders’ liabilities
Other liabilities
Total shareholders’ liabilities
Shareholders’ equity
Share capital
Statutory reserve
Accumulated losses
Available-for-sale investments reserve
Total shareholders’ equity

2,686,739

(34,636,050)
34,636,050

                      

(265,006)

                      

(265,006)

                      

93,933,324

                      

2,910,687

                      

                      

2,686,739

2,910,687

                      

                      

100,000,000
84,072
(46,585,232)
142,828

100,000,000
(47,341,878)
194,360

                      

53,641,668
                      

Total shareholders’ liabilities and equity

2012
AED

56,328,407

                      

                      

52,852,482

                      

55,763,169

                      

Total takaful operations’ liabilities and deficit,
shareholders’ liabilities and equity

191,040,216
                      

Abdul Aziz Al Bannai
Chairman

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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149,696,493

                      

Saleh Al Hashimi
Managing Director

Dar Al Takaful PJSC		
Statement of income
for the year ended 31 December 2013
2013
AED
Attributable to participants’
Underwriting income
Gross contribution written
Movement in unearned contributions
Takaful contributions revenue
Retakaful share of contributions
Movement in retakaful share of
unearned contributions
Net retakaful share of contributions
Net takaful revenue
Policy and other fees
Discount received on retakaful contributions
Total underwriting income
Underwriting expenses
Claims incurred
Retakaful share of claims incurred

2012
AED

106,410,861
(5,305,478)

87,170,344
(33,198,782)

101,105,383

53,971,562

(30,015,581)

(12,678,049)

-----------------------------------------------------

10,875,327

---------------------------

(19,140,254)

---------------------------

-----------------------------------------------

1,518,072

------------------------

(11,159,977)
------------------------

81,965,129
372,251
3,280,343

42,811,585
422,101
1,445,011

85,617,723

44,678,697

-----------------------------------------------------

------------------------

------------------------

(71,876,715)
13,062,376

(37,732,529)
6,912,604

Net claims incurred

(58,814,339)

(30,819,925)

Policy acquisition cost
Excess of loss retakaful
Other underwriting expenses

(10,571,385)
(1,621,342)
(495,490)

(4,773,360)
(1,916,326)
(424,970)

Total underwriting expenses
Net underwriting income
Wakala fees
Expenses allocated to participants
Net deficit from takaful operations
Investment income
Mudarib’s fee
Deficit for the year attributable
to participants’

---------------------------

---------------------------

(71,502,556)

---------------------------

14,115,167
(24,492,812)
(2,175,198)

---------------------------

------------------------

------------------------

(37,934,581)
------------------------

6,744,116
(24,065,376)
(2,171,219)
------------------------

(12,552,843)

(19,492,479)

99,702
(1,655)

18,754
-

---------------------------

(12,454,796)

===========

------------------------

(19,473,725)

==========

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Dar Al Takaful PJSC
Statement of income
for the year ended 31 December 2013 (continued)
2013

2012

AED

AED

24,492,812

24,065,376

1,655

-

8,848,835

2,609,738

---------------------------

------------------------

33,343,302

26,675,114

---------------------------

-------------------------

(20,047,788)

(19,962,422)

---------------------------

------------------------

13,295,514

6,712,692

(12,454,796)

(19,473,725)

---------------------------

------------------------

840,718

(12,761,033)

Attributable to Shareholders
Income
Wakala fees from participants’
Mudarib’s fee
Investment income

Expenses
General and administrative expenses

Profit for the year before Qard Hassan
Provision against Qard Hassan to participants’
Profit/(loss) for the year
attributable to shareholders’

Basic earnings/(loss) per share

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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===========

===========

0.008

(0.128)

===========

===========

Dar Al Takaful PJSC		
Statement of comprehensive income
for the year ended 31 December 2013
2013
AED

2012
AED

(12,454,796)

(19,473,725)

Attributable to participants
Loss for the year

-------------------

-------------------------

Other comprehensive income

Items that may be reclassified subsequently
to profit or loss
Unrealised gain on available-for-sale-investments
Other comprehensive income for the year
Total comprehensive loss for the year
attributable to participants

51,740

-------------------

51,740

5,720

-------------------------

5,720

-------------------

-------------------------

(12,403,056)
                   

(19,468,005)
                   

840,718

(12,761,033)

58,579

158,032

(110,111)

-

Attributable to Shareholders
Profit/(loss) for the year
Other comprehensive (loss)/income

-------------------

-------------------------

Items that may be reclassified subsequently
to profit or loss
Unrealised gain on available-for-sale-investments

Items that will be not reclassified subsequently
to profit or loss
Transfer from equity on sale of available for sale
investments
Other comprehensive (loss)/income for the year
Total comprehensive income/(loss) for the year
attributable to shareholders

-------------------

-------------------------

-------------------

-------------------------

(51,532)

789,186
                   

158,032

(12,603,001)
                   

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Dar Al Takaful PJSC		
Statement of change in equity
for the year ended 31 December 2013
Share
capital
AED

Statutory
reserve
AED

Accumulated
losses
AED

Available-forsale
investments
reserve
AED

100,000,000

-

(34,580,845)

36,328

65,455,483

                    

                    

                    

                    

                    

-

-

(12,761,033)
-

158,032

                    

                    

                    

                    

-

-

(12,761,033)

158,032

                    

                    

                    

                    

                    

100,000,000

-

(47,341,878)

194,360

52,852,482

                    

                    

                    

                    

                    

-

-

840,718
-

(51,532)

840,718
(51,532)

                    

                    

                    

                    

                    

-

-

840,718

(51,532)

789,186

                    

                    

                    

                    

                    

Transfer to statutory reserve

                    

84,072
                    

(84,072)
                    

                    

                    

Balance at 31 December
2013

100,000,000

84,072

(46,585,232)

142,828

53,641,668

                    

                    

                    

                    

                    

Balance at 31 December
2011

Loss for the year
Other comprehensive income
for the year

Total comprehensive loss for
the year

Balance at 31 December
2012

Profit for the year
Other comprehensive loss for
the year

Total comprehensive income
for the year

-

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Total
AED

(12,761,033)
158,032
                    
(12,603,001)

Dar Al Takaful PJSC		
Statement of cash flows
for the year ended 31 December 2013
Cash flows from operating activities
Profit/(loss) for the year
Adjustments for:
Depreciation of property and equipment
Amortisation
Provision for doubtful receivables
Provisions written off
Changes in the fair value of financial assets carried at FVTPL
Change in fair value of investment properties
Realised gain on sale of available-for-sale investments
Realised gain on sale of financial assets carried at FVTPL
Income from wakala deposits
Income from debt securities
Dividend income on securities
Rental income
Provision against qard hassan to participants’ fund
Provision for employees’ end of service benefits

2013
2013
AED
AED

840,718

2012
2012
AED
AED
(12,761,033)

1,575,948
6,045
816,872
(2,179,209)
(2,905,275)
(120,230)
(1,647,985)
(862,956)
(172,962)
(57,967)
(727,114)
12,454,796
343,299
                   
7,363,980

1,579,288
344,769
1,300,320
(4,831)
(694,659)
(488,781)
(1,350,636)
(43,472)
(49,752)
19,473,725
307,635
                   

(15,048,231)
(130,519)
(26,542)
(16,904,683)
1,242,078
18,515,579
13,468,427
(12,454,796)
(444,088)

14,257,498
756,737
(4,639,676)
(4,546,577)
608,947
46,716,845
3,229,382
(19,473,725)
(1,027,570)

Cash (used in)/generated from operations
End of service benefits paid

(4,418,795)
(123,159)

43,494,434
(102,842)

Net cash (used in)/generated from operating activities

(4,541,954)
                   

43,391,592
                   

(1,136,589)
(25,690)
(10,844,725)
(16,322,989)
4,464,140
1,004,213
153,074
57,967
18,000,000
727,114
                   
(3,923,485)

(1,425,517)
(20,240)
(2,001,100)
1,738,453
1,262,964
32,350
49,752
(24,500,000)
                   
(24,863,338)

Operating cash flows before changes in operating
assets and liabilities
(Increase)/decrease in takaful and other receivables
(Increase)/decrease in prepayments and other receivables
Increase in deferred policy costs
Increase in retakaful assets
Increase in deferred discount received
Increase in takaful contract liabilities
Increase in takaful payables
Qard hassan to participants’ fund
Decrease in other liabilities

Cash flows from investing activities
Purchase of property and equipment
Acquisition of intangible assets
Purchase of investment properties
Purchase of investment securities
Proceeds from sale of investment securities
Income received on Wakala deposits
Income received from debt securities
Dividend income received
Wakala deposits encashed/(made) during the year - net
Rental income

Net cash used in investing activities
Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Cash and cash equivalents at the end of the year (Note 9)

                   

                   

(8,465,439)
36,513,884
                   
28,048,445
                  

7,612,573

                   

                   

18,528,254
17,985,630
                   
36,513,884
                  

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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دار التكافل (ش .م .ع).
بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
الربح(/الخسارة) للسنة
تعديالت :
إستهالك ممتلكات ومعدات
إطفاءات
مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها
مخصصات مشطوبة
التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو الخسائر
التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات في ممتلكات
األرباح المحققة من بيع إستثمارات مالية – متاحة للبيع
األرباح المحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
إيرادات من ودائع الوكالة
إيرادات من السندات
إيرادات توزيع أرباح من أوراق مالية
إيرادات اإليجار
مخصص مقابل قرض حسن لصندوق المشاركين
مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

2013
درهــم

2012
درهــم

840.718

()12.761.033

1.575.948
6.045
816.872
--

1.579.288
344.769
1.300.320
)
(4.831

() 2.179.209
() 2.905.275
() 120.230
() 1.647.985
() 862.956
() 172.962
)
(57.967
() 727.114
12.454.796
343.299

(694.659
--() 488.781
() 1.350.636
() 43.472
() 49.752
-19.473.725
307.635

التدفقات النقدية من العمليات قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات
التشغيلية
(الزيادة)/النقص في ذمم تكافل مدينة وأخرى
(الزيادة)/النقص في مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى
الزيادة في تكاليف بوالص مؤجلة
الزيادة في موجودات إعادة التكافل
الزيادة في خصومات مؤجلة مقبوضة
الزيادة في مطلوبات عقود التكافل
الزيادة في ذمم تكافل دائنة
قرض حسن لصندوق المشاركين
النقص في مطلوبات أخرى

7.363.980

7.612.573

()15.048.231
() 130.519
)
(26.542
()16.904.683
1.242.078
18.515.579
13.468.427
() 12.454.796
() 444.088

14.257.498
756.737
() 4.639.676
() 4.546.577
608.947
46.716.845
3.229.382
()19.473.725
() 1.027.570

النقد (المستخدم في)/الناتج من العمليات
المدفوع من تعويض نهاية الخدمة للموظفين
صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من العمليات التشغيلية

() 4.418.795
() 123.159
() 4.541.954

43.494.434
() 102.842
43.391.592

التدفقات النقدية من العمليات االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
اإلستحواذ على موجودات غير ملموسة
شراء إستثمارات في ممتلكات
شراء إستثمارات مالية
متحصالت من إستبعاد اوراق مالية
إيرادات مقبوضة من ودائع وكالة
إيرادات مقبوضة من السندات
إيرادات توزيعات أرباح مقبوضة
ودائع وكالة محصلة(/جديدة) خالل السنة – صافي
إيرادات إيجار

() 1.136.589
)
(25.690
()10.844.725
() 16.322.989
4.464.140
1.004.213
153.074
57.967
18.000.000
727.114

() 1.425.517
)
(20.240
-() 2.001.100
1.738.453
1.262.964
32.350
49.752
()24.500.000
--

صافي النقد المستخدم في العمليات االستثمارية

() 3.923.485

()24.863.338

صافي (النقص)/الزيادة في النقد وما يعادله

() 8.465.439

18.528.254

النقد وما يعادله في بداية السنة

36.513.884

17.985.630

النقد وما يعادله في نهاية السنة (إيضاح )9

28.048.445

36.513.884

)
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دار التكافل (ش .م .ع).
بيان التغيرات في حقوق المساهمين
										
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

رأس المال

إحتياطي
قانوني

درهـــــــــم
الرصيد كما في 31
ديسمبر 2011
الخسارة للسنة
بنود الدخل
األخرى للسنة

الشامل

إجمالي
الشاملة للسنة

الخسارة

المجمــوع

درهـــــــــم

درهـــــــــم

درهـــــــــم

100.000.000

--

() 34.580.845

--

--

() 12.761.033

--

65.455.483

36.328

() 12.761.033

--

--

158.032

158.032

--

--

() 12.761.033

158.032

() 12.603.001

100.000.000

--

() 47.341.878

194.360

52.852.482

الربح للسنة

--

--

840.718

بنود الخسارة الشاملة
األخرى للسنة

الرصيد كما في 31
ديسمبر 2012
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خسائر
متراكمة

إحتياطي
إستثمارات
متاحة للبيع

840.718

--

--

--

--

(51.532

)

(51.532

إجمالي الدخل الشامل
للسنة

--

--

840.718

(51.532

)

789.186

المحول إلى إحتياطي
قانوني

--

84.072

(84.072

)

--

الرصيد كما في 31
ديسمبر 2013

100.000.000

84.072

() 46.585.232

142.828

--

53.641.668

)

										
دار التكافل (ش .م .ع).
بيان الدخـل الشامل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
2013
درهـــــم

2012
درهـــــم

العائد إلى المشاركين
الخسارة للسنة

()12.454.796

() 19.473.725

بنود الخسارة الشاملة األخرى
بنود من الممكن إعادة تصنيفها الحقًا ضمن األرباح
أو الخسائر:
األرباح غير المحققة من إستثمارات متاحة للبيع

51.740

5.720

بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

51.740

5.720

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة العائدة إلى المشاركين

() 12.403.056

()19.468.005

العائد إلى المساهمين
الربح(/الخسارة) للسنة

840.718

() 12.761.033

بنود (الخسارة)/الدخل الشامل األخرى
بنود من الممكن إعادة تصنيفها الحقًا ضمن األرباح أو الخسائر:
األرباح غير المحققة من إستثمارات متاحة للبيع

58.579

158.032

بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقًا ضمن األرباح أو الخسائر:
المحول من حقوق الملكية من بيع إستثمارات متاحة للبيع

() 110.111

بنود (الخسارة)/الدخل الشامل األخرى للسنة

(51.532

إجمالي الربح(/الخسارة) الشاملة للسنة العائدة إلى
المساهمين

789.186

)

-158.032
() 12.603.001
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دار التكافل (ش .م .ع).
بيان الدخـل

للسنة المنتهية في  31ديسمبر “ 2013تتمة”

العائد إلى المساهمين
اإليرادات
أتعاب وكالة من المشاركين
أتعاب مضارب
إيرادات إستثمارات
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2013
درهـــــم

2012
درهـــــم

24.492.812
1.655
8.848.835

24.065.376
-2.609.738

33.343.302

26.675.114

المصاريف
مصاريف عمومية وإدارية

()20.047.788

() 19.962.422

الربح للسنة قبل القرض الحسن

13.295.514

6.712.692

مخصص مقابل القرض الحسن للمشاركين

()12.454.796

() 19.473.725

الربح(/الخسارة) للسنة العائدة إلى
المساهمين

840.718

() 12.761.033

الربح األساسي(/الخسارة)
للسهم الواحد

0.008

()0.128

											
دار التكافل (ش .م .ع).
بيان الدخـل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

العائد إلى المشاركين
إيرادات التكافل
إجمالي المشاركات المكتتبة
التغيرات في المشاركات غير المكتسبة

2013
درهـــــم

2012
درهـــــم

106.410.861
() 5.305.478

87.170.344
() 33.198.782

إيرادات مشاركات التكافل
حصة إعادة التكافل من المشاركات
التغيرات في حصة إعادة التكافل من المشاركات
غير المكتسبة
صافي حصة إعادة التكافل من المشاركات
صافي إيرادات التكافل
رسوم بوالص وأخرى
خصومات مقبوضة من مشاركات إعادة التكافل
إجمالي إيرادات التكافل

101.105.383
() 30.015.581

53.971.562
() 12.678.049

10.875.327
()19.140.254
81.965.129
372.251
3.280.343
85.617.723

1.518.072
() 11.159.977
42.811.585
422.101
1.445.011
44.678.697

مصاريف التكافل
مطالبات متكبدة
حصة إعادة التكافل من المطالبات المتكبدة

()71.876.715
13.062.376

() 37.732.529
6.912.604

صافي المطالبات المتكبدة
تكلفة اإلستحواذ على البوالص
فائض خسارة إعادة التكافل
مصاريف تكافل أخرى
إجمالي مصاريف التكافل

() 58.814.339
() 10.571.385
() 1.621.342
)
(495.490
() 71.502.556

() 30.819.925
() 4.773.360
() 1.916.326
)
(424.970
() 37.934.581

صافي إيرادات التكافل
أتعاب وكالة
مصاريف موزعة على المشاركين

14.115.167
() 24.492.812
() 2.175.198

6.744.116
() 24.065.376
() 2.171.219

صافي العجز من عمليات التكافل
إيرادات إستثمارات
أتعاب مضارب

() 12.552.843
99.702
)
(1.655

() 19.492.479
18.754
--

العجز للسنة العائد إلى المشاركين

() 12.454.796

() 19.473.725
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دار التكافل (ش .م .ع).
بيان المركز المالي
كما في  31ديسمبر “ 2013تتمة”

2013
درهـم

مطلوبات وعجز عمليات التكافل
قرض حسن مقابل العجز في صندوق المشاركين
يطرح :مخصص مقابل قرض حسن لصندوق المشاركين

()47.090.846
47.090.846

2012
درهـم
() 34.636.050
34.636.050

إحتياطي إستثمارات متاحة للبيع

() 213.266

(265.006

)

مجموع العجز من عمليات التكافل

() 213.266

(265.006

)

مجموع مطلوبات وعجز عمليات التكافل

134.711.809

93.933.324

مطلوبات وحقوق المساهمين
مطلوبات المساهمين
مطلوبات أخرى
مجموع مطلوبات المساهمين

2.686.739
2.686.739

حقوق المساهمين
رأس المال
إحتياطي قانوني
خسائر متراكمة
إحتياطي إستثمارات متاحة للبيع
مجموع حقوق المساهمين

100.000.000
84.072
()46.585.232
142.828
53.641.668

100.000.000
-() 47.341.878
194.360
52.852.482

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

56.328.407

55.763.169

2.910.687
2.910.687

مجموع مطلوبات وعجز عمليات التكافل ومطلوبات
وحقوق المساهمين

عبد العزيز محمد البناي
رئيس مجلس اإلدارة
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191.040.216

149.696.493

صالح عبد الغفار الهاشمي
العضو المنتدب

										
دار التكافل (ش .م .ع).
بيان المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2013
2013

2012

درهـــــم

درهــــــم

الموجـودات
موجودات عمليات التكافل
إستثمارات في اوراق مالية

364.784

235.460

تكلفة بوالص مؤجلة

5.126.229

5.099.687

موجودات إعادة التكافل

28.674.910

11.770.227

ذمم تكافل مدينة وأخرى

51.017.991

36.786.632

النقد وما يعادله

2.437.049

5.405.264

مجموع موجودات عمليات التكافل

87.620.963

59.297.270

موجودات المساهمين
ممتلكات ومعدات

11.330.358

11.987.352

موجودات غير ملموسة

237.280

--

إستثمارات في ممتلكات

13.750.000

--

إستثمارات في أوراق مالية

20.891.882

5.214.725

ودائع مقيدة

6.000.000

6.000.000

ودائع وكالة

15.000.000

33.000.000

المستحقات من المشاركين

8.892.065

1.391.404

مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

1.706.272

1.697.122

النقد وما يعادله

25.611.396

31.108.620

مجموع موجودات المساهمين

103.419.253

90.399.223

مجموع الموجودات

191.040.216

149.696.493

مطلوبات وعجز عمليات التكافل
مطلوبات عمليات التكافل
خصومات مؤجلة

2.037.083

795.005

مطلوبات عقود التكافل

97.599.114

79.083.535

ذمم تكافل دائنة

26.396.813

12.928.386

مستحقاتللمساهمين

8.892.065

1.391.404

مجموع مطلوبات عمليات التكافل

134.925.075

94.198.330
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تقرير مدقق الحسابات المستقل “ تتمة “

الـرأي
في رأينـا ،أن البيانات الماليـة تظهـر بصورة عادلـة ،من جميع النواحي الجوهريـة ،الوضع المالي لدار التكافل 13
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة وأدائها المالي ،وتدفقاتها النقدية للسنة  31ديسمبر  2013والمواد
المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية .
أمر أخر
 31ديسمبر  2012من قبل مدقق حسابات آخر والذي
تم تدقيق البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 13
أظهر رأيًا غير متحفظ حولها تقريره المؤرخ في  6مارس 2013
تقرير حول متطلبات قانونية ونظامية أخرى
وبرأينا أيضًا ،إن الشركة تمسك حسابات منتظمة ،وقد حصلنا على المعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق.
وفي حدود المعلومات التي توفرت لنا لم تقع مخالفات خالل السنة ألحكام قانون الشركات التجارية اإلتحادي
 1984وتعديالته ،أو ألحكام القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية
لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )8لسنة 4891
 7002في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله أو لألنظمة األساسية للشركة والتي قد
المتحدة رقم ( )6لسنة 2007
تؤثر بشكل جوهري على المركز المالي للشركة أو أدائها المالي.
ديلويت آند توش (الشرق األوسط)

محمد خميس التح
سجل رقم 717
 18مارس 2014
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البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل
السادة المساهمين المحترمين
دار التكافل (ش .م .ع).
دبي  -اإلمارات العربية المتحدة
تقرير حول البيانات المالية
قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لدار التكافل (ش .م .ع “( ).الشركة”) ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،والتي
تتكون من بيان المركز المالي كما في  13ديسمبر  2013وكل من بيانات الدخل ،الدخل الشامل ،التغيرات في حقوق
المساهمين ،والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ  ،وملخص للسياسات المحاسبية الهامـة ،ومعلومات
تفسيرية أخرى.
مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ،وعن
تلك الرقابة الداخليـة ،التي تحددها اإلدارة ضرورية ،لتتمكن من إعداد بيانات مالية خالية من أخطاء جوهرية ،سواء
كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.
مسؤولية مدقق الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية إستنادًا إلى تدقيقنا .لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية
للتدقيق ،وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق
للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أخطاء جوهرية.
يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على ب ّينات تدقيق ثبوتية للمبالغ واإلفصاحات في البيانات الماليـة.
تستند اإلجراءات المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات ،بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات
المالية ،سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ .وعند القيام بتقييم تلك المخاطر ،يأخذ مدقق الحسابات في
اإلعتبار إجراءات الرقابة الداخلية للمنشأة والمتعلقة باإلعداد والعـرض العادل للبيانات المالية ،وذلك لغرض تصميم
إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف ،وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى المنشأة.
يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من
قبل اإلدارة ،وكذلك تقييم العرض اإلجمالي للبيانات المالية.
نعتقد أن ب ّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسًا لرأينا حول التدقيق.
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دار التكافل (ش .م .ع).
دبي  -اإلمارات العربية المتحدة
تقرير مدقق الحسابات المستقل والمالية ( الملخص)
البيانات المالية للسنة المنتهية في

 31ديسمبر 2013
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لذلك نرى :
أن َّ
الشركة قد التزمت في مجمل أنشطتها واستثماراتها وإيداعاتها وأعمالها المختلفة خالل الفترة المالية
المنتهية في  13ديسمبر  2013م بأحكام ومبادئ َّ
الشريعة اإلسالمية ،وقد وجدت بعض المالحظات اإلجرائية والتي
طلبت الهيئة تعديلها وفق القرارات والفتاوى الصادرة وقد أكدت الشركة التزامها بالتعديل.
وبما أن مسؤولية إخراج الزكاة على عاتق المساهمين ؛ فإن الهيئة إذ تب ّين نسبة الزكاة الواجبة في كل سهم وهي
ّ
تحث المساهمين على إخراج َّ
بالركن الثالث من أركان اإلسالم.
 0.01669درهم ،فإنها
الزكاة تقع التزامًا منهم ُّ
ِّ
نشاط
الدخـول في أي اتفاقية أو اسـتثمار  ،أو ممارسة
والهيئة
ٍ
تؤكد أن استخدام أي وثيقة أو مستند أو عقد  ،أو ُّ
للتأكد من أنها ت َّتفق مع المتط َّلبات َّ
ُّ
الشرعية ،مع ضرورة األخذ
مقدمًا من ِق َبلِها
عتمد
َّ
من ال َّنشاطات  ،يجب أن ُي َ
ينص عليه ال ِّنظام األساسي َّ
ّ
أهمية إطالع الهيئة
وتؤكد كذلك
للشركة،
باإلجراءات الصحيحة لتنفيذها ،وهو ما
ُّ
ّ
على جميع المنتجات المزمع هندستها مال ّيًا وكذلك سير العمل فيها.
للشركة نهجها الحميد في االلتزام بأحكام ومبادئ َّ
والهيئة إذ ُتصدر هذا التقرير  ،فإنها ُتبارك َّ
الشريعة اإلسالم ّية
ابتغاء مرضاة اهلل تعالى  ،وتسأل اهلل سبحانه أن يجعل ذلك سببًا للبركة في ال ِّرزق والعمل .
رب العالمين.
وص َّلى اهلل تعالى على س ّيدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وآخر دعوانا أن الحمد هلل ِّ
َّ

الشيخ عصام محمد إسحاق

الشيخ الدكتور محمد أكرم

عضو الهيئة

نائب الرئيس

الشيخ الدكتور محمد عبد
الرحيم سلطان العلماء
رئيس مجلس اإلدارة

19

أخذ المخاطرة والفشل ليس فش ً
ال .الفشل
الحقيقي هو الخوف من أخذ أي مخاطرة

“
18

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

“

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،سـيدنا
ٍ
الحمد هلل ِّ
إلى مسـاهمي شـركة دار التكافل
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،
َّ
استنادًا إلى المادة ( )72من ال ِّنظام األساسي َّ
نقدم ال َّتقرير اآلتي:
للشركةّ ،
األسس التي قام عليها عمل َّ
ونتائجها المالية  ،واالستثمارات التي دخلت فيها  ،وغيرها مما له
الشركة،
لقد راجعنا
َ
َ
الشركة تلتزم بأحكام ومبادئ َّ
الشركة بغ َرض إبداء رأي فيما إذا كانت َّ
صلة بأنشطة وأعمال َّ
الشريعة اإلسالمية ،
المحددة التي تم إصدارها من ِق َبلنا  ،خالل الفترة المالية المنتهية في 31
في ضوء الفتاوى والقرارات والتوجيهات
َّ
ديسمبر  2013م.
الشركة َتعمل وفقا ألحكام ومبادئ َّ
التأكد من أن َّ
ُّ
الشريعة اإلسالمية على اإلدارة  ،فاإلدارة هي
تقع مسؤولية
الشركة وتنفيذها وفق األساس الذي قام عليه نشاط وعمل َّ
المسؤولة عن أنشطة وأعمال َّ
وحدده
الشركة
َّ
نظامها األساسي  ،وهو االلتزام ال َّتـام بأحكام ومبادئ َّ
أما مسؤوليتنا فتنحصر في إبداء رأي
الشريعة اإلسالمية َّ ،
بناء على ُمراجعتنا لما َّ
ٍّ
اطلعنا عليه  ،وفي إعداد تقري ٍر لكم .
شرعي
ٍّ
مستقل ً
لقد ُقم َنا بمراجعتنا التي اشتملت على مراجعة النتائج المالية َّ
للشركة ،من واقع مراجعتنا لميزانيتها العمومية
وقائمة الدخل .كما قمنا بمراجعة إيداعات َّ
أوجـه
مؤسسات مالية إسالمية  ،و
الشركة لدى البنوك وكلها
ّ
ُ
الشركة  ،بعد أن ك َّنـا قد راجعنا عقود العمليات التي دخلت فيها َّ
االستثمارات التي دخلت فيها َّ
الشركة أثناء الفترة
المالية المنتهية في  31ديسمبر  2013واعتمدنا المقبول منها شـرعًا وطلبنا تعديل ما احتاج منها إلى تعديل وفق
المتط َّلبات َّ
الشرعية.
كما حصلنا مباشرة و عن طريق المدقق الشرعي الداخلي على المعلومات وال َّتفسيرات التي اعتبرناها ضرورية
الشركة لم ُتخالِف في الجملة أحكام ومبادئ َّ
معقول بأن َّ
الشريعة اإلسالمية،
تأكيد
لتزويدنا بأدلةٍ تكفي إلعطاء
ٍ
ٍ
في نطاق ما َّ
اطلعنا عليه من أنشطتها وأعمالها المختلفة.
كما قامت الهيئة والقسم الشرعي بنشر الوعي والثقافة الشرعية المتعلقة بمنتجات الشركة وذلك من خالل
عقد الدروات التدريبية للموظفين وتوجيه الشركة باالهتمام بهذا الجانب.
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الهيئة الشرعية
تقرير هيئة الفتوى والرقابة
الشرعية لشركة دار التكافل
إلى الجمعية العمومية لمساهمي الشركةللفترة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2013
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عبد العزيز محمد البناي
رئيس مجلس اإلدارة

عبداهلل سعيد النابودة

صالح عبد الغفار الهاشمي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

العضو المنتدب

أسامة إبراهيم صديقي
عضو

يعقوب بن عيسى
بن ناصر السركال

صالح ابراهيم شرف

علي حميد العويس

عضو

عضو

عضو

15

مجلس

اإلدارة
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كلمة العضو المنتدب
السالم عليكم،
إننا نفخر بالقول إن عام  2013كان عامًا استثنائيا بالنسبة لدار التكافل ،فقد حققنا مكانة مرموقة كإحدى
الشركات الرائدة في مجال التكافل .ونحن على أتم االستعداد لتحقيق المزيد من النجاح في عام  ، 2014ولذلك
طرحنا منتجات وخدمات جديدة.
إن العمل الدؤوب غير المحدود الذي يقوم به أعضاء مجلس إدارتنا والجهود المخلصة الذي يبذلها فريق دار التكافل
قد أتت أكلها بشكل رائع في نتائجنا المبهرة لعام  ، 2013من خالل تحقيق أول أرباحنا في خمسة أعوام.
إن مزيج التكنولوجيا الجديدة لحلولنا لتكنولوجيا المعلومات ،باإلضافة إلى فريق العمل االبتكاري ،يوفران صيغة
هائلة لدفع األعمال لألمام نحو تحقيق هدفنا بأن نصبح إحدى الشركات الرائدة بالسوق في التأمين اإلسالمي.
وقد افتتحنا فرعًا جديدًا في أبوظبي ،وننتهج سياسة تعيين المزيد من أبناء الوطن ،الذين يثبتون كفاءاتهم العالية
وقدراتهم العالية في أعمالنا.
وبعد االفتتاح الناجح لبوابتنا على اإلنترنت للخدمات بين الشركات وبعضها البعض ،نعكف اآلن على تطوير بوابة بين
الشركة والمستهلكين ،لتوسيع أعمالنا في هذا المجال .ويسرنا أن نطلق اثنين من المنتجات الجديدة هما :تغطية
لممتلكات المنزل (أمالك) و تغطية اليخوت (مرسى).
واآلن يمكن للمستخدمين أن يطلبوا عرض أسعار عن طريق اإلنترنت من أجل السرعة والراحة في تنفيذ األعمال.
وقد أثبتت استراتيجيتنا لعام  2013نجاحًا غير مسبوق ،وسوف نبني على هذا اإلنجاز باالستمرار في سلوك هذا
بتفان  ،ولعمالءنا
المسار لعام  . 2014وأنقل شكري الشخصي العميق للمساهمين لدينا ،ولموظفينا الذين يعملون
ٍ
المخلصين على إيمانهم بدار التكافل .ونحن ملتزمون بتقديم منتجات ذات جودة عالية باإلضافة إلى أرقى خدمات
العمالء ،المدعومة بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن هذه المثل العليا الخاصة بالنزاهة
جزء أساسيًا من سمعتنا المدوية .وأتطلع بكل حماس للعمل مع كل من يشاركنا لقيادة الشركة
والقيم تشكل
ً
نحو تحقيق المزيد من النجاح.

وشكرًا،
صالح الهاشمي
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صالح عبد الغفار الهاشمي
العضو المنتدب
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السالم عليكم،
بصفتي رئيس دار التكافل ،يسرني أن أقول إن عام  2013كان عامًا استثنائيًا بالنسبة للشركة .فبناء على مهمتنا األصلية
النتقاء األفضل في مجال التأمين من خالل تقديم أفضل المنتجات الممكنة لعمالءنا ،انتقلنا خالل العام من قوة إلى قوة
ومن نجاح إلى نجاح .فقد حققت المجموعة أعلى دورة مبيعات حتى اآلن وهي أول أرباح في تاريخها ،ورقمين تاريخيين
نفتخر كثيرًا بالوصول إليهما .وفي الواقع فإن هذه األخبار تعتبر بداية مبشرة لعام  ،2014ألننا نستعد الستغالل االرتفاع
الكبير في االقتصاد العالمي من خالل تحديد طرق جديدة للتوسع وتحسين خدماتنا بين المشروعات وبعضها البعض،
ومن أجل التركيز على عمالءنا ،من خالل توفير تأمين مصمم خصيصًا ليناسب احتياجاتهم باألسعار التي يمكنهم تحملها.
فقد تجاوزت دورة مبيعاتنا حاجز الـ  100مليون ،وهو ما يعد عالمة فارقة في حياة دار التكافل .إننا فخورون بهذا اإلنجاز
الذي جاء ثمرة لجهد جماعي خارق بذله موظفونا األكفاء وبذلته دار التكافل من أجل تقديم الدعم المخلص لعمالءنا.
واستمرارًا في هذا المسار التصاعدي ،نقوم بتنقيح بيان المهمة الخاص بنا إلعالن هدفنا في أن نجعل دار التكافل أفضل
اقتصاد بدولة اإلمارات العربية المتحدة .وبهذه الطريقة ،ننقل رؤية واضحة وإيجابية للعمالء ،والموردين والموظفين على
حد سواء ،من خالل التركيز على محاور تشجع على إنجاز هذا الهدف بشكل يمكن قياسه وتوفير منصة قوية لتحقيق
النجاح والنمو في المستقبل.
وقد كانت النتائج المالية الرئيسية للعام الماضي مبهرة .فقد زادت المساهمة اإلجمالية لدار التكافل من  87.2مليون في
العام السابق ،إلى  106.4مليون في عام  ،2013بزيادة قدرها  .22%كما أن صافي المساهمة في ديسمبر  2013قد
تضاعف تقريبًا ليصل إلى  82مليونًا بعد أن كان  42.8مليونًا في عام  ،2012وسجلت األعمال العامة (خالف تأمين السيارات
والتأمين الصحي) زيادة مذهلة بنسبة  .31%وإنني على ثقة بأننا سنتمكن من تحقيق نتائج ال تقل عن هذا النجاح خالل العام
القادم.
وبالطبع ،فإن الطريق إلى القمة لم يكن سه ً
ال على اإلطالق ،كما أن تحسين البيئة التجارية يعني أن المنافسة على الحصة
السوقية ستكون شرسة .فنحن جميعًا نقف على أتم االستعداد ،وقد وضعنا الخبرة الكبيرة والموارد المتنوعة لتحقيق
طموحاتنا تحسبًا لتلك الظروف .عالوة على ذلك ،فإن دار التكافل ملتزمة بفلسفتها المتعلقة بالسالمة والقيم ،والتي
ساهمت في بناء السمعة المدوية التي نتمتع بها اليوم .وال زلنا نعمل على تعزيز هذه القيم ،وأثق أن الشركة يمكنها أن
تستفيد من النمو الكبير القتصاد دبي .وسوف يساهم المناخ االستثماري الصحي الحالي في الطريق الطويل لتحقيق النمو
المستمر للشركة في كافة مجاالت العمل الرئيسية بها .وتحسبًا لدورة النمو الجديدة هذه ،حققنا استثمارات كبيرة في
التكنولوجيا الجديدة وكذلك في الموارد الجديدة ،لنضع أنفسنا في صدارة سوق تتسم بالتنافسية العالية ،ولكي نكون
في طليعة الشركات العاملة في هذا المجال .وال يقل أهمية عن ذلك المواهب والخبرات الكبيرة التي يتمتع بها أفراد اإلدارة
وطاقم العمل لدينا ،والذين يتميز كل منهم بأن له طريقته الخاصة ،ويساهم كل منهم في جودة العرض الذي نقدمه،
وفي تحقيق هدفنا النهائي بأن نكون األفضل في السوق.
واسمحوا لي أن أنتهز هذه الفرصة ألشكر الشيوخ أصحاب المعالي والسمو على دعمهم الدائم ،وألعضاء مجلس اإلدارة،
وبالطبع ال أنسى ،تأييد المساهمين لدينا .كما أننا نوجه التحية للمهارات القيمة وااللتزام المخلص من عضونا المنتدب و
فريق دار التكافل الذي يتحمل العمل الشاق ،والذي ساهم مساهمة في غاية األهمية فيما حققناه من نجاح .إنها أوقات
مثيرة بالنسبة لنا .ففي عام  ،2013واصلنا برنامجنا التوسعي ،ودخلنا إلى عام  2014يملؤنا الفخر بالمواهب والحماسة
التي يتحلى بها أعضاء مجلس اإلدارة وطاقم الموظفين لدينا ،الذين يسيرون بخطى واثقة ،واضعين نصب أعينهم تحقيق
المزيد من النمو في المبيعات واألرباح والحصة السوقية .وأود أن أعبر عن عميق شكري لكل من ساهم في هذا النجاح الكبير
الذي نتمتع به في الوقت الحالي ،وأتطلع لتجاوز هذه النجاحات في عام  2014وتحقيق المزيد من التقدم والنمو للشركة.
وشكرًا،
عبدالعزيز البناي
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عبد العزيز محمد البناي
رئيس مجلس االدارة
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إن أكبر مخاطرة أال تخاطر “
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الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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نبذة عن دار التكافل
تأسست دار التكافل عام  2008برأس مال مدفوع قيمته  100مليون درهم
كشركة تأمين إسالمية تتخذ من دبي مقرا لها وتوفر خدمات تأمين تتوافق مع
أحكام الشريعة اإلسالمية.
ُ
التكافل هى شركة تأمين محلية تتميز باإلبتكار والحرفية واإللتزام بالمباديء،
دار
ومتطلبات العمالء ،كما أن إحتياجات
ويتم إتخاذ قرارات الشركة وفق إحتياجات ُ
ُ
التكافل مدعومة بمجموعة قوية من
وتوقعات التأمين التي يتطلبها عمالء دار
المستثمرين الذين يوفرون دعما وأساسا ماليا متينا ُيشعرهم باألمن واألمان،
بغض النظر عن مجال أعمالهم.
المتحدة،
إنطالقا من كونها شركة تأمين إسالمية تعمل في دولة اإلمارات العربية ُ
فإن أعمال الشركة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،ويتم اإلشراف عليها
من جانب لجنة مرموقة للفتوى وأحكام الشريعة اإلسالمية.
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ماء يجري ،هل يقف
هل رأيت الصخرة إذا اعترضت ً
الماء؟ ال يقف بل يذهب يمينًا أو يسارًا ليتجاوزها،
وهكذا اإلنسان صاحب الطاقة اإليجابية
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

“

“

المحتويات
نبذة عن دار التكافل
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة العضو المنتدب
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مجلس اإلدارة
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تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
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البيانات المالية
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صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب الرئيس ورئيس وزراء اإلمارات العربية المتحدة وحاكم دبي

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
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