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About us
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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OUR MILESTONES

2013

2011

Launching of e-bab
an online service
that helps in faster
processing for our
clients’ needs.

the opening of the
first branch in
Abu Dhabi
on Jawazat St.

2013

2011

the launch of our
pleasure craft cover
“Marsa”

the launch of our
travel cover Terhal

2008
Dar Al Takaful was
established

2010

the opening of the
first branch in Dubai,
Deira.

2012
the opening of the first
branch in Sharjah on
King Faisal St.
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board members

Dar Al Takaful Board Members
Major General Abdulaziz Al Bannai (Rtd) Chairman
Abdullah Saeed Juma Al Naboodah Deputy Chairman
Saleh Al Hashimi Managing Director
Ali Humaid Al Owais Member
Salah Sharaf Member
Osama Ibrahim Seddiqi Member
Yagub Bin Eisa Bin Nasser Al Serkal Member
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Chairman’s Message
Abdulaziz Albannai

Chairman of Dar Al Takaful

Assalam Alaikum,
It is with a sense of honour and profound gratitude for the
continued efforts of the entire Dar Al Takaful team, that
I am proud to report that 2014 was a year of sustained
growth for Dar Al Takaful. The past year was one of
remarkable achievement, during which we saw the
company’s business grow by a commendable 42%. Gross
Takaful contribution in 2014 rose from 106m to 151m. Of
particular note, the company achieved growth in profits
of 443% in 2014, with this year’s total standing at 4.5m,
up from 0.8m in 2013. Take the long view of the past 6
years’ performance, and you discover that gross written
premium has grown at a Compound Annual Growth Rate
of 37%, much above the industry average. Overall assets
grew by 32%, reaching 244m in 2014, and our Investment
income jumped by 55% from 8.8m to 13.7m.
I am very proud of the team’s achievements, especially
when set against the background of the continuing effects
of the global economic crisis and ongoing uncertainty
in Europe. However, there is now growing evidence of
change, and increasingly the mood in Dubai and UAE
is generally upbeat with all sectors of the economy poised
to record sustained growth in 2015. I have confidence in
our team, and trust that I will be able to report an equally
gratifying performance this time next year. We have
already taken some important steps towards achieving
this goal.
Our board of Directors, appointed in 2012, have rapidly
established themselves in their role, and their vast
experience has been instrumental in our results. Building
on the excellent foundations laid down by their forebears,
the new Board with their vast business knowledge and
experience are bringing fresh ideas and a new dynamism
and direction to the company. Their wisdom and insight
are fundamental in preserving the reputation, integrity
and values on which Dar Al Takaful has been built.

Our increased focus on Shareholder’s and Key Accounts
business, demonstrated in the appointment of an Emirati
National to head the division is evident in our recent
results. A number of important business houses have
initiated new business relations with Dar Al Takaful.
Ongoing efforts to better manage Receivables, and
increases in cash business both had significant benefits
for our liquidity position. The results are now enabling
us to pursue our plans of deploying available resources
to new investment avenues, so that better yields can be
achieved for customers and shareholders alike. As part
of our continued drive to get closer to our customers,
our new office in Abu Dhabi is now fully operational and
attracting significant amount of new business.
Our Underwriting profit (before charging Wakala fees)
is showing tremendous improvements over the years.
Deployment of the most talented individuals, prudent
underwriting practices and efficient claims management
have each made a significant contribution to this
achievement.
Our Expense ratio is showing an encouraging declining
trend over recent years. We continuously endeavor to
monitor and control expenses and we remain committed
to achieving higher operational efficiencies as a sure
way to achieve better results. Of late, our Shareholder’s
account has been showing positive results as both the
Wakala fee and investment income component have
improved. Better expense management plays a key role
in improving shareholder results.
Dar Al Takaful is fully committed to being a strong and
active player, determined to carve out a niche in the
insurance industry in general, and in Dar Al Takaful’s sector
in particular. The quality initiatives that we instigated are
aimed at delivering the best insurance solutions to our
customers. The new product launches we have scheduled

for the course of this year are focused on giving our
customers the products they want, at prices they can
afford.
I would like to take this opportunity to thank His
Highnesses Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, President
of the United Arab Emirates and Ruler of Abu Dhabi, and
Sheikh Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, Vice President
and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, along
with Their Highnesses, the Rulers of other emirates of the
UAE, for their everlasting support.
My sincere thanks go to my fellow Board Members, and
our Managing Director Mr. Saleh Al Hashimi and his team
at Dar Al Takaful, for their unstinting efforts and dedication
to our business. You have worked relentlessly to make Dar
Al Takaful a force to be reckoned with in the industry, and
I salute your achievements.
In closing, I would like to record my profound thanks
to our Shareholders, whose loyalty, commitment and
support do so much to ensure the stability and success
of our business.

Abdulaziz

Albannai
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Message from
Managing Director
Saleh Al Hashimi
Managing Director

Assalam Alaikum,
We are proud to report that 2014 was another outstanding
year for Dar Al Takaful, and we have achieved a position as
one of the leading Takaful companies in the UAE. Poised
to expand further in 2015, we have introduced new
products and new services, and new ways for customers
to reach us.
The skill and unstinting hard work of our Board members
and the efforts of the Dar Al Takaful team have paid off
handsomely in our results for 2014, delivering a rise in
profit of 443%, a remarkable achievement. A combination
of new technology for our IT solutions, together with
innovative teamwork, provide a formidable impetus for
driving the business forward towards our goal of being
a market leader in Islamic insurance. Our new branch in
Abu Dhabi is now firmly established, 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 rolled out our B2C portal to expand our business in
this area. The new products launched last year, Home
Content Cover (Amlaak) and Pleasure Craft Cover (Marsa),
are proving extremely popular. Our online service is now
well established, and customers will soon be able to
obtain a quote over the telephone as well. Our strategy
for 2014 proved highly successful, and we shall build on
this achievement by developing it further in 2015.
I extend my personal thanks to our shareholders, to our
dedicated employees, and to our loyal customers for
supporting Dar Al Takaful. We are committed to providing
quality products and first rate customer service, backed
up by the latest 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 ever greater successes.

Saleh Al Hashimi
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FATWA AND SHARIAH
SUPERVISORY REPORT
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FATWA AND SHARIAH SUPERVISORY 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 2014.

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 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.

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.

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 2014 and we have

Hence, we opine that:
The Company in its various activities, investments,
deposits and businesses during the period ending 31st
December 2014 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 0.01256
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
Chairman

Sheikh Esam Muhammad Ishaq
Vice Chairman

Sheikh Dr. Muhammad Akram Laldin
Member
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

We have audited the accompanying financial statements
of Dar Al Takaful PJSC (the “Company”), which comprise
the statement of financial position as at 31 December
2014, 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.
Opinion
In our opinion, the financial statements present fairly,
in all material respects, the financial position of Dar Al
Takaful PJSC as at 31 December 2014, and its financial
performance and its cash flows for the year then ended
in accordance with International Financial Reporting
Standards.

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.)
Musa Ramahi
Registration No. 872
29 March 2015
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STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2014
ASSETS - Takaful operations’ assets

Notes

2014

2013

aed

aed

Takaful operations’ liabilities and deficit

Notes

2014

2013

4,568,082

2,037,083

aed

aed

Investment in securities

5

290,263

364,784

Deferred policy cost

6

7,567,652

5,126,229

Deferred discount

Retakaful assets

7

31,578,266

23,343,555

Takaful contract liabilities

7

121,632,906

92,267,759

Takaful and other receivables

8

71,787,584

51,017,991

Takaful payables

16

41,037,949

26,396,813

Cash and cash equivalents

9

3,234,558

2,437,049

Due to shareholders

11,441,012

8,892,065

114,458,323

82,289,608

2014

2013

Total takaful operations’ assets

Shareholders’ assets

Notes

aed

aed

Takaful operations’ liabilities

Total takaful operations’ liabilities
Takaful operations’ deficit
Qard Hassan against deficit in participants’ fund

17(i)

(63,931,382)

(47,090,846)

Less: Provision against Qard Hassan to participants’ Fund

17(ii)

63,931,382

47,090,846

28

(287,746)

(213,266)

(287,746)

(213,266)

Property and equipment

10

13,410,810

11,330,358

Intangible assets

11

465,133

237,280

Investment properties

12

41,798,936

13,750,000

Investment in securities

5

15,218,452

20,891,882

Restricted deposits

13

6,000,000

6,000,000

Wakala deposits

14

16,567,875

15,000,000

SHAREHOLDERS’ LIABILITIES AND EQUITY

11,441,012

8,892,065

Shareholders’ liabilities

Due from participants

178,679,949 129,593,720

Available-for-sale investments reserve
Total deficit from takaful operations
Total takaful operations’ liabilities and deficit

Prepayments and other receivables

15

18,617,976

1,706,272

Other liabilities

Cash and cash equivalents

9

6,324,479

25,611,396

Total shareholders’ liabilities

178,392,203 129,380,454

Notes

18

2014

2013

9,466,995

2,686,739

9,466,995

2,686,739

aed

aed

Total shareholders’ assets

129,844,673 103,419,253

Shareholders’ equity

Total assets

244,302,996 185,708,861

Share capital

20

100,000,000

100,000,000

Statutory reserve

21

540,483

84,072

(42,477,530)

(46,585,232)

(1,619,155)

142,828

Total shareholders’ equity

56,443,798

53,641,668

Total shareholders’ liabilities and equity

65,910,793

56,328,407

Accumulated losses
Available-for-sale investments reserve

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

28

244,302,996 185,708,861
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STATEMENT OF INCOME FOR
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2014
Attributable to participants’

Notes

2014
aed

2013
aed

Underwriting income

Net underwriting income
24

(32,772,032)

(24,492,812)

25

(2,431,760)

(2,175,198)

(16,848,144)

(12,552,843)

22

151,378,910

106,410,861

Expenses allocated to participants

Movement in unearned contributions

22

(26,728,329)

(5,305,478)

Net deficit from takaful operations

124,650,581

101,105,383

22

(48,858,770)

(30,015,581)

22

9,108,197

10,875,327

(39,750,573)

(19,140,254)

84,900,008

81,965,129

619,471

372,251

6,085,828

3,280,343

91,605,307

85,617,723

Retakaful share of contributions
Movement in retakaful share of
unearned contributions

Net takaful revenue

Investment income

26

10,128

99,702

Mudarib’s fee

24

(2,520)

(1,655)

Deficit for the year attributable to participants’

Net retakaful share of contributions
22

Policy and other fees
Discount received on retakaful contributions
Total underwriting income
Underwriting expenses

14,115,167

Wakala fees

Gross contribution written

Takaful contributions revenue

18,355,648

Attributable to Shareholders

(16,840,536) (12,454,796)

Notes

2014

2013

aed

aed

Income
Wakala fees from participants’

24

32,772,032

24,492,812

Mudarib’s fee

24

2,520

1,655

Investment income

26

13,739,857

8,848,835

46,514,409

33,343,302

(25,109,760)

(20,047,788)
13,295,514

Claims incurred

23

(85,849,096)

(71,876,715)

Retakaful share of claims incurred

23

29,551,571

13,062,376

Expenses

Net claims incurred

23

(56,297,525)

(58,814,339)

General and administrative expenses

Policy acquisition cost

(13,671,984)

(10,571,385)

Profit for the year before Qard Hassan

21,404,649

Excess of loss retakaful

(2,571,705)

(1,621,342)

Provision against Qard Hassan to participants’

(16,840,536) (12,454,796)

(708,445)

(495,490)

Profit for the year attributable to shareholders’

Other underwriting expenses
Total underwriting expenses

(73,249,659) (71,502,556)

Earnings per share

25

27

4,564,113

840,718

0.046

0.008

25
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STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2014
Attributable to participants

Notes

Loss for the year

2014
aed

(16,840,536)

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2014
2013
aed

(12,454,796)

Other comprehensive (loss)/income

Balance at 1 January 2013

Items that may be reclassified subsequently to profit or loss
(74,480)

51,740

Other comprehensive (loss)/income

(74,480)

51,740

Total comprehensive loss for the year attributable

(16,915,016) (12,403,056)

to participants

Profit for the year

Statutory
reserve
AED

100,000,000

Profit for the year

Unrealized (loss)/gain on available-for-sale-investments

Attributable to Shareholders

Share
Capital
Aed

Notes

2014
aed

4,564,113

2013
aed

840,718

Accumulated
losses
AED

Available
for sale
investments
reserve
AED

Total
AED

(47,341,878)

194,360

52,852,482

840,718

Other comprehensive loss for the year
Total comprehensive income for the year

840,718

Transfer to statutory reserve
Balance at 31 December 2013

100,000,000

84,072

(84,072)

84,072

(46,585,232)

Profit for the year

840,718
(51,532)

(51,532)

(51,532)

789,186

142,828

53,641,668

4,564,113

Other comprehensive loss for the year

4,564,113
(1,761,983)

(1,761,983)

(1,761,983)

2,802,130

(1,619,155)

56,443,798

Other comprehensive (loss)/income
Total comprehensive income for the year

4,564,113

Items that may be reclassified subsequently to profit or loss
Transfer to statutory reserve
Unrealized (loss)/gain on available-for-sale-investments
Transfer from equity on sale of available for sale investments
Other comprehensive loss for the year
Total comprehensive income for the year attributable
to shareholders

(1,739,883)

58,579

(22,100)

(110,111)

(1,761,983)

(51,532)

2,802,130

789,186

Balance at 31 December 2014

100,000,000

456,411

(456,411)

540,483

(42,477,530)
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STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2014
2014
aed

STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2014
2013

Cash flows from operating activities
Profit for the year

4,564,113

840,718

Adjustments for:
Depreciation of property and equipment

2014

2013

Operating cash flows before changes in operating assets and liabilities

10,889,783

7,363,980

Increase in takaful and other receivables

(21,955,232)

(15,048,231)

Increase in prepayments and other receivables

(16,911,704)

(130,519)

Increase in deferred policy costs

(2,441,423)

(26,542)

Increase in retakaful assets

(8,234,711)

(11,573,328)

Increase in deferred discount received

2,530,999

1,242,078

Increase in takaful contract liabilities

29,365,147

13,184,224

aed

1,325,285

1,575,948

Amortisation

97,817

6,045

Write off of property and equipment

109,740

aed

aed

Provision for doubtful receivables

1,185,639

816,872

Changes in the fair value of financial assets carried at FVTPL

1,535,146

(2,179,209)

Increase in takaful payables

14,641,136

13,468,427

Change in fair value of investment properties

(4,879,436)

(2,905,275)

Qard hassan to participants’ fund

(16,840,536)

(12,454,796)

(385,363)

(120,230)

6,455,219

(444,088)

(7,577,404)

(1,647,985)

(2,501,322)

(4,418,795)

Income from wakala deposits

(222,251)

(862,956)

End of service benefits paid

(172,230)

(123,159)

Income from debt securities

(219,505)

(172,962)

Net cash used in operating activities

(2,673,552)

(4,541,954)

Dividend income on securities

(404,517)

(57,967)

Rental income

(1,577,284)

(727,114)

Provision against qard hassan to participants’ fund

16,840,536

12,454,796

497,267

343,299

Realised gain on sale of available-for-sale investments
Realised gain on sale of financial assets carried at FVTPL

Provision for employees’ end of service benefits

Increase/(decrease) in other liabilities
Cash used in operations
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STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2014

COMPANY (LOSS) / PROFIT

2014

2013

(3,627,517)

(1,136,589)

(213,630)

(25,690)

Purchase of investment properties

(23,169,500)

(10,844,725)

Purchase of investment securities

(46,312,615)

(16,322,989)

Proceeds from sale of investment securities

56,651,724

4,464,140

Income received on Wakala deposits

222,251

1,004,213

Income received from debt securities

219,505

153,074

Dividend income received

404,517

57,967

Wakala deposits (made)/encashed during the year - net

(1,567,875)

18,000,000

Rental income

1,577,284

727,114

Net cash used in investing activities

(15,815,856)

(3,923,485)

Net decrease in cash and cash equivalents

(18,489,408)

(8,465,439)

Cash and cash equivalents at the beginning of the year

28,048,445

36,513,884

Cash and cash equivalents at the end of the year (Note 9)

9,559,037

28,048,445

aed

aed

Cash flows from investing activities

Abdulaziz Al Bannai
Chairman

Saleh Al Hashimi
Managing Director

(The full financial reports are available on our website www.dat.ae)

4.56

0.84

0

Period 		
in years		

Results in
(AED) Millions

2008 - 2009
2010		
2011		
2012		
2013
2014

- 21
-9
- 4.5
- 12.7
0.84
4.56

-4.5

-10
-9

-20

-12.7
-30

CompanY
Loss
Profit

-21

2014

2013

2012

2011

-40

2010

Acquisition of intangible assets

COMPANY (LOSS) / PROFIT

2008 - 2009

Purchase of property and equipment

30
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SHAREHOLDERS EQUITY
GROSS CONTRIBUTION

100

104
65.4

52.8

77.9

53.6

80.96
51.4

Period		
in Years		

Cash & Investments
in (AED) Millions

2009		
2010		
2011		
2012		
2013
2014

77.9
51.4
36.3
80.9
84
104.1

2014

2012

2011

2010

2009

2014

2013

2012

36.3

2011

100
60.3
51.1
65.4
52.8
53.6
56.4

2010

51.1

2008

2008 		
2009		
2010		
2011		
2012		
2013
2014

56.4

Shareholders Equity
in (AED) Millions

2009

Period		
in Years		

CASH AND INVESTMENTS

84.05

60.3

2013

SHAREHOLDERS EQUITY

CASH AND INVESTMENTS
ASSETS

151.4
400
106.4

Gross
Contribution

87.2

ASSETS

300
244.3

200
149.6

35.9
108.7

123.4

146.5

2014

2012

2011

2010

0

2009

2014

2013

2012

22.9
44.3
35.9
87.2
106.4
151.4

100

2011

2008 - 2009
2010		
2011		
2012		
2013
2014

22.9

2010

Gross Contribution
in (AED) Millions

2008 - 2009

Period		
in Years		

185.7

2013

44.3

Period		
in Years		

Assets in
(AED) Millions

2009		
2010		
2011		
2012		
2013
2014

108.7
123.4
146.5
149.6
185.7
244.3
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SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Statement of compliance

Gross Takaful contributions

Discounts earned

Policy acquisition costs

The financial statements have been prepared in
accordance with International Financial Reporting
Standards (IFRS) and applicable requirements of United
Arab Emirates (U.A.E.) Federal Law No. 8 of 1984 (as
amended) and United Arab Emirates (U.A.E.) Federal Law
No. 6 of 2007 on Establishment of Insurance Authority and
Organization of its Operations.

Gross Takaful contributions comprise the total
contributions receivable for the whole period of cover
provided by Takaful contracts entered into during the
accounting period and are recognised on the date on
which the Takaful policy incepts. Contributions include
any adjustments arising in the accounting period for
contributions receivable in respect of Takaful contracts
executed in prior accounting periods. Contributions
collected by intermediaries but not yet received, are
assessed based on estimates from Takaful operations or
past experience and are included in Takaful contributions.

Discounts earned are recognised at the time policies are
written. Discount earned on outwards retakaful contracts
are deferred and amortised on a straight line basis over
the term of the expected premiums payable.

Commissions and other acquisition costs that vary with
and are related to securing new contracts and renewing
existing contracts are amortized over the terms of the
policies as Takaful contribution is earned.

Wakala fees

Realised gains and losses

The Company manages the takaful operations on behalf
of the participants for a wakala fee which is recognised
on an accrual basis. A similar amount is shown as expense
statement of income attributable to participants.

Unearned contributions are those proportions of
contributions written in a year that relate to period of
risk after the reporting date. Unearned contribution
is calculated as the higher of the amount determined
on a daily prorate basis or “1/365” method and the
requirements of UAE regulations on insurance companies
as stated in the policy for takaful contract liabilities. The
proportion attributable to subsequent year is deferred as
a provision for unearned contributions.

Claims

Realised gains and losses recorded in the statement
of income on investments include gains and losses
on financial assets. Gains and losses on the sale of
investments are calculated as the difference between net
sales proceeds and the carrying amount and are recorded
on occurrence of the sale transaction.

Retakaful contribution

The Company generally estimates its claims based on
previous experience. Independent loss adjusters normally
estimate claims. Any difference between the provisions
at the end of each reporting date and settlements in the
following period is included in the underwriting account
for that year.

The articles of association of the Company require that
separate accounts be maintained for Takaful operations
on behalf of the policyholders. Accordingly, the directors
have resolved to present the financial statements on that
basis and comply with the Financial Accounting Standards
issued by the Accounting and Auditing Organisation
for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) to the extent
that these are compatible with International Financial
Reporting Standards.
Presentation
The statements of income and comprehensive income
of the Company present separately the profit and loss,
and the comprehensive income attributable to the
participants and to shareholders.
The statement of financial position presents separately
participants’ fund and shareholders’ fund assets and
liabilities
Basis of preparation
The financial statements have been prepared on the
historical cost basis, except for the revaluation of certain
financial instruments and investment properties which
are stated at fair value. Historical cost is generally based
on the fair value of the consideration given in exchange
for assets.

Gross retakaful contribution written comprise the total
contribution payable for the whole cover provided
by contracts entered into during the period and
are recognised on the inception date of the policy.
Contributions include any adjustments arising in the
accounting period in respect of retakaful contracts
incepting in prior accounting periods. Unearned retakaful
contributions are those proportions of contribution
written in a year that relate to periods of risk after the
reporting date. Unearned retakaful contributions are
deferred over the term of the underlying direct insurance
policies for risks-attaching contracts and over the term of
the retakaful contract for losses occurring contracts.

Claims consist of amounts paid and payable to Takaful
contract holders and third parties and related loss
adjustment expenses, net of salvage and other recoveries
and are charged to income as incurred. Provision for
incurred but not reported claims is included within the
additional reserve and reflected in the statement of
income.

General and administration expenses
Administration expenses are charged to the statement
of income of shareholders’s fund. Expenses related to
participants are allocated to statement of income of
participant’s fund on the basis of guidelines issued by the
Sharia’a and Supervisory board.

Retakaful share of claims incurred
Retakaful share of claims are recognised when the related
gross claim is recognised according to the terms of the
relevant contract.

(The full policies and notes are available on our website www.dat.ae)
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية فـي  31ديسمبر 2014

معايير إعداد البيانات المالية
تم إعداد هذه البيانات المالية وفق ًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية كذلك وفق ًا ألحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية
المتحدة رقم ( )8لسنة ( 1984وتعديالته) والقانون االتحادي لدولة
اإلمارات العربية المتحدة رقم  6لسنة  ،2007فـي شأن إنشاء هيئة
التأمين وتنظيم أعماله.
يتطلب نظام الشركة األساسي بأن يتم االحتفاظ بحسابات
منفصلة لعمليات التكافل بالنيابة عن حاملي البوالص .بناء
عليه ،قرر أعضاء مجلس اإلدارة عرض البيانات المالية على ذلك
األساس وبما يتوافق مع المعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة
المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية واإلسالمية وضمن
النطاق الذي تتوافق فـيه هذه المتطلبات مع معايير إعداد التقارير
المالية الدولية.
عرض البيانات المالية
يتم عرض بيان الدخل وبيان الدخل الشامل للشركة بحيث يتم
الفصل بين األرباح أو الخسائر ،وبيان الدخل الشامل العائد إلى
المشاركين والمساهمين .يظهر بيان المركز المالي بصورة
منفصلة الموجودات والمطلوبات الخاصة بصندوق المشاركين
والمساهمين.
أسس إعداد البيانات المالية
تم إعداد البيانات المالية وفق ًا لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء
إعادة تقييم بعض األدوات المالية واالستثمارات العقارية التي تم
قياسها بالقيمة العادلة .إن التكلفة التاريخية بصفة عامة تمثل
القيمة العادلة للثمن المحدد المقدم مقابل تبادل الموجودات.
إجمالي مشاركات التكافل
يشتمل إجمالي مشاركات التكافل المكتتبة على إجمالي
ذمم المشاركات المدينة عن كامل فترة التأمين المنصوص
عليها فـي العقود المبرمة خالل السنة المحاسبية وتدرج بتاريخ
بدء بوليصة التأمين .وتضم المشاركات أية تعديالت تنشأ خالل
السنة المحاسبية بخصوص ذمم المشاركات المدينة فـيما يتعلق

بالتأمين المكتتب به فـي السنة المحاسبية السابقة .ويتم تقييم
المشاركات المحصلة من خالل الوسطاء ،والتي لم يتم قبضها
بعد ،على أساس التقديرات المبنية من عمليات التكافل أو من
الخبرة السابقة وتدرج ضمن مشاركات التكافل.
إن المشاركات غير المكتسبة هي حصص المشاركات المكتتبة
خالل سنة والمتعلقة بفترات المخاطر بعد تاريخ بيان المركز
المالي .تحسب المشاركات غير المكتسبة حسب طريقة «»365/1
ووفق ًا لمتطلبات القوانين السارية فـي اإلمارات العربية المتحدة
المتعلقة بشركات التأمين أيهما أعلى كما هو مذكور فـي
البوليصة المتعلقة بذمم عقود التكافل الدائنة .إن الجزء العائد
لسنة الحقة يتم تأجيله كمخصص للمشاركات غير المكتسبة.
مشاركات إعادة التكافل
يتألف إجمالي مشاركات إعادة التكافل المكتتبة من إجمالي
المشاركات المستحقة الدفع لكامل الفترة الواردة فـي العقود
المبرمة خالل الفترة ويتم تثبيتها بتاريخ بداية البوليصة .تشمل
األقساط على أية تعديالت تنتج فـي الفترة المحاسبية بخصوص
عقود إعادة التكافل التي تبدأ فـي الفترات المحاسبية السابقة.
إن أقساط إعادة التكافل غير المكتسبة هي تلك النسب من
المشاركات المكتتب بها فـي السنة التي تتعلق بفترات المخاطر
بعد تاريخ إعداد التقارير .يتم تأجيل إعادة التكافل غير المكتسبة
على مدى فترات بوالص التأمين المباشرة المعنية بخصوص
العقود ذات المخاطر وعلى مدى فترة عقود إعادة التكافل للعقود
التي ينتج عنها خسائر.
يتم تثبيت إجمالي مشاركات إعادة التكافل على الحياة
كمصروفات عندما تكون األقساط مستحقة السداد أو عندما تصبح
السياسة سارية المفعول أيهما أسبق.
خصومات مكتسبة
تثبت الخصومات المكتسبة فـي الحسابات عند كتابة البوليصة.
يتم تأجيل الخصومات المكتسبة عن عقود إعادة التكافل الصادرة
ويجري إطفاؤها على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة
األقساط الدائنة المتوقعة.

أتعاب وكالة
تقوم الشركة بإدارة عمليات التكافل بالنيابة عن المشاركين
مقابل أتعاب وكالة يتم تثبيتها على أساس االستحقاق .يظهر
مبلغ مشابه كبيان مصاريف فـي اإليرادات العائدة للمشاركين.
مطالبات
تتألف المطالبات من المبالغ المدفوعة والمستحقة الدفع لحاملي
العقود واألطراف األخرى ومصاريف تسوية الخسائر المتعلقة بها
بعد تنزيل القيمة كخردة والمستردات األخرى وتحمل لإليرادات عند
حدوثها .يدرج المخصص للمطالبات المحققة وغير معلنة ضمن
المطالبات القائمة ،وتنعكس فـي بيان الدخل.
تقوم الشركة عادة بتقدير مطالبتها استنادا إلى الخبرة السابقة.
ويقوم معاينو الخسائر المستقلون عادة بتقدير المطالبات
عن العقارات .إن أي فرق ما بين المخصصات بتاريخ إعداد التقارير
والتسديدات والمخصصات فـي الفترة التالية يدرج ضمن حساب
التأمين لتلك السنة.
حصة إعادة التكافل من المطالبات
يتم تثبيت حصة إعادة التكافل من المطالبات عندما يتم تثبيت
إجمالي المطالبات ذات العالقة وفق ًا لشروط العقد المعني.
تكاليف استحواذ البوالص
يتم إطفاء العموالت وتكاليف االستحواذ األخرى والتي تتغير
وتعتمد على تأمين العقود الجديدة وتجديد العقود الحالية ،على
مدى فترة البوليصة عند تحصيل مساهمات التكافل.

وتسجل حدوث معاملة البيع.
المصاريف العمومية واإلدارية
يتم تحميل المصاريف اإلدارية فـي بيان اإليرادات لصندوق
المساهمين .تدرج المصاريف المتعلقة بالمشاركين فـي بيان
اإليرادات لصندوق المشاركين بناء على اإلرشادات الصادرة من
مجلس الشريعة والرقابة.
اختبار كفاية االلتزام
فـي نهاية كل تقرير ،تقوم الشركة بتقييم فـيما إذا كانت التزامات
عقود التكافل المثبتة لديها كافـية باستخدام التقديرات الحالية
للتدفقات النقدية المستقبلية بموجب عقود التكافل لديها.
إذا أظهر التقييم أن المبلغ المدرج اللتزامات عقود التكافل لديها
غير كاف فـي ضوء التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ،يتم
تثبيت كامل العجز حا ًال ضمن بيان الدخل ويتم تشكيل مخصص
إضافـي.
ال تقوم الشركة بخصم التزاماتها بخصوص المطالبات غير
المسددة نظراً ألن كل المطالبات فعلي ًا من المتوقع دفعها خالل
سنة واحدة فـي تاريخ إعداد التقارير المالية.
إعادة التكافل
تتنازل الشركة عن مخاطر التكافل خالل النشاط العادي عن كافة
أعمالها .تمثل موجودات إعادة التكافل األرصدة المستحقة من
شركات إعادة التكافل .يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد بطريقة
تتوافق مع مخصص المطالبات غير المسددة وطبق ًا لعقود إعادة
التكافل.

األرباح أو الخسائر المحققة
إن األرباح أو الخسائر المدرجة فـي بيان اإليرادات من االستثمارات
تشتمل على األرباح أو الخسائر من الموجودات المالية .يتم
احتساب األرباح أو الخسائر من بيع االستثمارات على أنها الفرق
ما بين صافـي المبالغ المحصلة من المبيعات والمبلغ المدرج

(التقرير السنوي الكامل موجود على موقعنا اإللكتروني )www.dat.ae
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األموال واإلستثمارات
الممتلكات

األموال واإلستثمارات

حقوق المساهمين
المساهمة اإلجمالية

100

104
65.4

84.05

األعوام
2009
2010
2011
2012
2013
2014

60.3

80.96

األموال واإلستثمارات

حقوق المساهمين

51.4

مليون درهم

56.4

77.9

53.6

األعوام
52.8

51.1

36.3

77.9
51.4
36.3
80.9
84
104.1

حقوق المساهمين
مليون درهم

100
60.3
51.1
65.4
52.8
53.6
56.4

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

151.4
400
106.4

الممتلكات

المساهمة
اإلجمالية

87.2

300
244.3

185.7

200
149.6
146.5

األعوام

35.9
123.4

108.7

مليون درهم

22.9
100

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2014

2013

2012

2011

2010

0

2008 - 2009

2009
2010
2011
2012
2013
2014

الممتلكات
108.7
123.4
146.5
149.6
185.7
244.3

44.3

األعوام
2008-2009
2010
2011
2012
2013
2014

المساهمة اإلجمالية

مليون درهم

22.9
44.3
35.9
87.2
106.4
151.4
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بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية فـي  31ديسمبر 2014

2014

30

ربح ( /خسارة) الشركة

2013
درهم

درهم

التدفقات النقدية من العمليات االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات

)(3,627,517

)(1,136,589

)(213,630

)(25,690

شراء استثمارات عقارية

)(23,169,500

)(10,844,725

شراء استثمارات مالية

)(46,312,615

)(16,322,989

متحصالت من استبعاد أوراق مالية

56,651,724

4,464,140

إيرادات مقبوضة من ودائع وكالة

222,251

1,004,213

إيرادات مقبوضة من السندات

219,505

153,074

إيرادات توزيعات أرباح مقبوضة

404,517

57,967

ودائع وكالة (جديدة)  /محصلة خالل السنة – صافـي

)(1,567,875

18,000,000

إيرادات إيجار

1,577,284

727,114

صافـي النقد املستخدم فـي العمليات االستثمارية

)(15,815,856

)(3,923,485

صافـي النقص فـي النقد وما يعادله

)(18,489,408

)(8,465,439

النقد وما يعادله فـي بداية السنة

28,048,445

36,513,884

النقد وما يعادله فـي نهاية السنة (إيضاح )9

9,559,037

28,048,445

االستحواذ على موجودات غير ملموسة

النتائج

األعوام

ربح ( /خسارة) الشركة

4.56

مليون درهم

2008-2009
2010
2011
2012
2013
2014

-21
-9
-4.5
-12.7
0.84
4.56

0.84

0
-4.5

-10
-9

-20

-12.7
-30

2014

2013

2012

2011

(التقرير السنوي الكامل موجود على موقعنا اإللكتروني )www.dat.ae
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التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية

2014
درهم

2013

تعديالت:

4,564,113

840,718

1,325,285

1,575,948

إعفاءات

97,817

6,045

شطب ممتلكات ومعدات

109,740

استهالك ممتلكات ومعدات

مخصص ذمم مدينة مشكوك فـي حتصيلها

2014

2013

التدفقات النقدية من العمليات قبل التغيرات فـي املوجودات واملطلوبات التشغيلية

10,889,783

7,363,980

الزيادة فـي ذمم تكافل مدينة وأخرى

)(21,955,232

)(15,048,231

الزيادة فـي مصاريف مدفوعة مقدماً وأخرى

)(16,911,704

)(130,519

الزيادة فـي تكاليف بوالص مؤجلة

)(2,441,423

)(26,542

الزيادة فـي موجودات إعادة التكافل

)(8,234,711

)(11,573,328

الزيادة فـي خصومات مؤجلة مقبوضة

2,530,999

1,242,078

29,365,147

13,184,224
13,468,427

درهم

الربح للسنة

28

درهم

درهم

1,185,639

816,872

1,535,146

)(2,179,209

الزيادة فـي مطلوبات عقود التكافل

)(4,879,436

)(2,905,275

الزيادة فـي ذمم تكافل دائنة

14,641,136

)(385,363

)(120,230

قرض حسن لصندوق املشاركني

)(16,840,536

)(12,454,796

)(7,577,404

)(1,647,985

الزيادة(/النقص) فـي مطلوبات أخرى

6,455,219

)(444,088

إيرادات من ودائع الوكالة

)(222,251

)(862,956

النقد املستخدم فـي العمليات

)(2,501,322

)(4,418,795

إيرادات من السندات

)(219,505

)(172,962

املدفوع من تعويض نهاية اخلدمة للموظفـني

)(172,230

)(123,159

إيرادات توزيع أرباح من أوراق مالية

)(404,517

)(57,967

صافـي النقد املستخدم فـي العمليات التشغيلية

)(2,673,552

)(4,541,954

إيرادات اإليجار

)(1,577,284

)(727,114

مخصص مقابل قرض حسن لصندوق املشاركني

16,840,536

12,454,796

497,267

343,299

التغيرات فـي القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
اخلسائر
التغير فـي القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
األرباح احملققة من بيع استثمارات مالية متاحة للبيع
األرباح احملققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

مخصص تعويض نهاية اخلدمة للموظفـني
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بيان التغيرات فـي حقوق المساهمين
للسنة المنتهية فـي  31ديسمبر 2014

بيان الدخـل الشامل للسنة المنتهية فـي  31ديسمبر 2014

العائد إلى املشاركني

إيضاحات

اخلسارة للسنة

2014

2013

)(16,840,536

)(12,454,796

درهم

درهم

رأس املال
درهــم

(اخلسارة)/الدخل الشامل األخرى

الرصيد كما فـي  1يناير

بنود قد يتم إعادة تصنيفها الحقاً ضمن األرباح أو اخلسائر

الربح للسنة

2013

(اخلسائر)  /األرباح غير احملققة من استثمارات متاحة للبيع

)(74,480

51,740

(اخلسارة)  /الدخل الشامل األخرى للسنة

)(74,480

51,740

إجمالي الدخل الشامل للسنة

إجمالي اخلسارة الشاملة للسنة العائدة إلى املشاركني

العائد إلى املساهمني
الربح للسنة

إيضاحات

2014

2013

4,564,113

840,718

درهم

درهم

بنود قد يتم إعادة تصنيفها الحقاً ضمن األرباح أو اخلسائر

احملول إلى احتياطي قانوني

(اخلسائر)  /األرباح غير احملققة من استثمارات متاحة للبيع

)(22.100

)(110.111

اخلسارة الشاملة األخرى للسنة

)(1,761,983

)(51,532

إجمالي الدخل الشامل للسنة العائدة إلى املساهمني

2,802,130

789,186

احملول من حقوق امللكية من بيع استثمارات متاحة للبيع

2013

100,000,000

84,072

)(84,072

84,072

)(46,585,232

الرصيد كما فـي  31ديسمبر 2014

840,718
)(51,532

)(51,532

)(51,532

789,186

142,828

4,564,113

اخلسارة الشاملة األخرى للسنة

(اخلسارة)  /الدخل الشامل األخرى

)(1,739,883

)(47,341,878

194,360

52,852,482

840,718

الربح للسنة

إجمالي الدخل الشامل للسنة

58,579

100,000,000

احملول إلى احتياطي قانوني
الرصيد كما فـي  31ديسمبر

احتياطي
قانوني
درهــم

خسائر
متراكمة
درهــم

احتياطي
استثمارات
متاحة للبيع
درهــم

املجمــوع
درهــم

840,718

اخلسارة الشاملة األخرى للسنة

)(12,403,056) (16,915,016

26

4,564,113

100,000,000

456,411

)(456,411

540,483

)(42,477,530

53,641,668
4,564,113

)(1,761,983

)(1,761,983

)(1,761,983

2,802,130

)(1,619,155

56,443,798
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بيان الدخـل للسنة المنتهية فـي  31ديسمبر 2014

العائد إلى املشاركني

إيضاحات

2014

2013

صافـي إيرادات االكتتاب

18,355,648

14,115,167

أتعاب وكالة

24

)(32,772,032

)(24,492,812

إجمالي املشاركات املكتتبة

22

151,378,910

106,410,861

مصاريف موزعة على املشاركني

25

)(2,431,760

)(2,175,198

التغيرات فـي املشاركات غير املكتسبة

22

)(26,728,329

)(5,305,478

صافـي العجز من عمليات التكافل

)(16,848,144

)(12,552,843

124,650,581

101,105,383

إيرادات استثمارات

26

10,128

99,702

حصة إعادة التكافل من املشاركات

22

)(48,858,770

)(30,015,581

23

29,551,571

13,062,376

التغيرات فـي حصة إعادة التكافل من املشاركات غير املكتسبة

22

9,108,197

10,875,327

24

)(2,520

)(1,655

)(39,750,573

)(19,140,254

84,900,008

81,965,129

619,471

372,251

6,085,828

3,280,343

91,605,307

85,617,723

درهم

درهم

إيرادات االكتتاب

إيرادات مشاركات التكافل

صافـي حصة إعادة التكافل من املشاركات
صافـي إيرادات التكافل

22

رسوم بوالص وأخرى
خصومات مقبوضة من مشاركات إعادة التكافل
إجمالي إيرادات االكتتاب
مصاريف االكتتاب
مطالبات متكبدة

23

)(85,849,096

)(71,876,715

حصة إعادة التكافل من املطالبات املتكبدة

23

29,551,571

13,062,376

صافـي املطالبات املتكبدة

23

)(56,297,525

)(58,814,339

تكلفة االستحواذ على البوالص

)(13,671,984

)(10,571,385

فائض خسارة إعادة التكافل

)(2,571,705

)(1,621,342

)(708,445

)(495,490

مصاريف اكتتاب أخرى
إجمالي مصاريف االكتتاب

)(71,502,556) (73,249,659

أتعاب مضارب
العجز للسنة العائد إلى املشاركني

العائد إلى املساهمني

)(12,454,796) (16,840,536

إيضاحات

2014
درهم

2013
درهم

اإليرادات
أتعاب وكالة من املشاركني

24

32,772,032

24,492,812

أتعاب مضارب

24

2,520

1,655

إيرادات استثمارات

26

13,739,857

8,848,835

46,514,409

33,343,302

املصاريف
مصاريف عمومية وإدارية

25

)(25,109,760

)(20,047,788

الربح للسنة قبل القرض احلسن

21,404,649

13,295,514

مخصص مقابل القرض احلسن للمشاركني

)(12,454,796) (16,840,536

الربح للسنة العائد إلى املساهمني
الربح األساسي للسهم الواحد

27

4,564,113

840,718

0.046

0.008
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بيان المركز المالي كما فـي  31ديسمبر 2014
إيضاحات

2014
درهم

2013

استثمارات فـي أوراق مالية

5

290,263

364,784

تكلفة بوالص مؤجلة

6

7,567,652

5,126,229

خصومات مؤجلة

موجودات عمليات التكافل

درهم

مطلوبات وعجز عمليات التكافل

إيضاحات

2014
درهم

2013
درهم

مطلوبات عمليات التكافل
4,568,082

2,037,083

موجودات إعادة التكافل

7

31,578,266

23,343,555

مطلوبات عقود التكافل

7

121,632,906

92,267,759

ذمم تكافل مدينة وأخرى

8

71,787,584

51,017,991

ذمم تكافل دائنة

16

41,037,949

26,396,813

النقد وما يعادله

9

3,234,558

2,437,049

مستحقات للمساهمني

11,441,012

8,892,065

114,458,323

82,289,608

إيضاحات

2014
درهم

2013

ممتلكات ومعدات

10

13,410,810

11,330,358

موجودات غير ملموسة

11

465,133

237,280

استثمارات عقارية

12

41,798,936

13,750,000

مجموع العجز من عمليات التكافل

استثمارات فـي أوراق مالية

5

15,218,452

20,891,882

مجموع مطلوبات وعجز عمليات التكافل

ودائع مقيدة

13

6,000,000

6,000,000

ودائع وكالة

14

16,567,875

15,000,000

مطلوبات وحقوق املساهمني

11,441,012

8,892,065

مطلوبات املساهمني

مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

15

18,617,976

1,706,272

مطلوبات أخرى

النقد وما يعادله

9

6,324,479

25,611,396

مجموع مطلوبات املساهمني

مجموع موجودات عمليات التكافل

موجودات املساهمني

املستحقات من املشاركني

درهم

مجموع مطلوبات عمليات التكافل

129,593,720 178,679,949

عجز عمليات التكافل
قرض حسن مقابل العجز فـي صندوق املشاركني

)أ(17

)(63,931,382

)(47,090,846

يطرح :مخصص مقابل قرض حسن لصندوق املشاركني

)ب(17

63,931,382

47,090,846

28

)(287,746

)(213,266

)(287,746

)(213,266

احتياطي استثمارات متاحة للبيع

مجموع موجودات املساهمني

103,419,253 129,844,673

حقوق املساهمني

مجموع املوجودات

185,708,861 244,302,996

129,380,454 178,392,203

إيضاحات
18

2014
درهم

2013
درهم

9,466,995

2,686,739

9,466,995

2,686,739

رأس املال

20

100,000,000

100,000,000

احتياطي قانوني

21

540,483

84,072

)(42,477,530

)(46,585,232

)(1,619,155

142,828

مجموع حقوق املساهمني

56,443,798

53,641,668

مجموع املطلوبات وحقوق املساهمني

65,910,793

56,328,407

مجموع مطلوبات وعجز عمليات التكافل ومطلوبات وحقوق املساهمني

185,708,861 244,302,996

خسائر متراكمة
احتياطي استثمارات متاحة للبيع

28

الــتــقرير الـمـــالــــي
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تقرير مدقق الحسابات المستقل

قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لدار التكافل ش .م .ع«( .
الشركة») ،والتي تتكون من بيان المركز المالي كما فـي 31
ديسمبر  2014وكل من بيانات الدخل ،الدخل الشامل ،التغيرات
فـي 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 وفق ًا 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 احتيال أو
عن خطأ.
مسؤولية مدقق الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية استنادا إلى
تدقيقنا .لقد قمنا بتدقيقنا وفق ًا للمعايير الدولية للتدقيق ،وتتطلب
تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن
نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فـيما
إذا كانت البيانات المالية خالية من أخطاء جوهرية.

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على ب ّينات تدقيق
ثبوتية للمبالغ واإلفصاحات فـي البيانات الماليـة .تستند اإلجراءات
المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات ،بما فـي ذلك تقييم مخاطر
األخطاء الجوهرية فـي البيانات المالية ،سواء كانت ناشئة عن
احتيال أو عن خطأ .وعند القيام بتقييم تلك المخاطر ،يأخذ مدقق
الحسابات فـي االعتبار 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.

تقرير حول متطلبات قانونية ونظامية أخرى
وبرأينا أيض ًا ،إن الشركة تمسك حسابات منتظمة ،وقد حصلنا
على المعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق .وفـي حدود
المعلومات التي توفرت لنا لم تقع مخالفات خالل السنة ألحكام
قانون الشركات التجارية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة
رقم ( )8لسنة  1984وتعديالته ،أو ألحكام القانون االتحادي لدولة
اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )6لسنة  2007فـي شأن إنشاء هيئة
التأمين وتنظيم أعماله أو لألنظمة األساسية للشركة والتي قد
تؤثر بشكل جوهري على المركز المالي للشركة أو أدائها المالي.

نعتقد أن ب ّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافـية ومناسبة
لتوفر أساس ًا لرأينا حول التدقيق.
الـرأي
فـي رأينـا ،أن البيانات الماليـة تظهـر بصورة عادلـة ،من جميع
النواحي الجوهريـة ،الوضع المالي لدار التكافل ش .م .ع .كما فـي
 31ديسمبر  2014وأدائها المالي ،وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية
بذلك التاريخ وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية .

ديلويت آند توش (الشرق األوسط)
موسى الرمحي
سجل رقم 872
 29مارس 2015
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تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

إلى مسـاهمي شـركة دار التكافل
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
َّ
َّ
نقدم
للشركة،
استناداً إلى المادة ( )72من ال ِّنظام األساسي
ّ
ال َّتقرير اآلتي:
األسس التي قام عليها عمل َّ
الشركة ،ونتائجَ ها المالية،
لقد راجعنا
َ
واالستثمارات التي دخلت فـيها ،وغيرها مما له صلة بأنشطة
الشركة بغرَض إبداء رأي فـيما إذا كانت َّ
وأعمال َّ
الشركة تلتزم
بأحكام ومبادئ َّ
الشريعة اإلسالمية  ،فـي ضوء الفتاوى والقرارات
المحددة التي تم إصدارها من قِ َبلنا  ،خالل الفترة
والتوجيهات
َّ
المالية المنتهية فـي  31ديسمبر  2014م.
التأكد من أن َّ
ُّ
الشركة تَعمل وفقا ألحكام ومبادئ
تقع مسؤولية
َّ
الشريعة اإلسالمية على اإلدارة ،فاإلدارة هي المسؤولة عن أنشطة
َّ
وأعمال الشركة وتنفـيذها وفق األساس الذي قام عليه نشاط
َّ
وحدده نظامها األساسي  ،وهو االلتزام ال َّتـام
الشركة
وعمل
َّ
بأحكام ومبادئ َّ
الشريعة اإلسالمية  ،أمَّا مسؤوليتنا فتنحصر فـي
ٍّ
بناء على ُمراجعتنا لما َّ
اطلعنا عليه  ،وفـي
شرعي
إبداء رأي
ٍّ
مستقل ً
إعداد تقريرٍ لكم .
لقد ُقم َنا بمراجعتنا التي اشتملت على مراجعة النتائج المالية
َّ
للشركة ،من واقع مراجعتنا لميزانيتها العمومية وقائمة الدخل.
َّ
مؤسسات
كما قمنا بمراجعة إيداعات الشركة لدى البنوك وكلها
ّ

مالية إسالمية  ،و أوجُ ـه االستثمارات التي دخلت فـيها َّ
الشركة  ،بعد
أن ك َّنـا قد راجعنا عقود العمليات التي دخلت فـيها َّ
الشركة أثناء
الفترة المالية المنتهية فـي  31ديسمبر  2014واعتمدنا المقبول منها
شـرع ًا وطلبنا تعديل ما احتاج منها إلى تعديل وفق المتط َّلبات
َّ
الشرعية.
كما اطلعنا عن طريق المدقق الشرعي الداخلي على المعلومات
وال َّتفسيرات التي اعتبرناها ضرورية لتزويدنا بأدل ٍة تكفـي إلعطاء
مقبول بأن َّ
الشركة لم تُخالِف فـي الجملة أحكام ومبادئ
تأكي ٍد
ٍ
َّ
الشريعة اإلسالمية ،فـي نطاق ما َّ
اطلعنا عليه من أنشطتها
وأعمالها المتنوعة.

كما ساهمت الهيئة بنشر الوعي والثقافة الشرعية المتعلقة
بمنتجات الشركة وذلك من خالل عقد الدورات التدريبية
للموظفـين.
لذلك نرى:
أن َّ
الشركة قد التزمت فـي مجمل أنشطتها واستثماراتها وإيداعاتها
وأعمالها المتنوعة خالل الفترة المالية المنتهية فـي  31ديسمبر
َّ
الشريعة اإلسالمية ،وقد وجدت بعض
2014م بأحكام ومبادئ
المالحظات اإلجرائية والتي طلبت الهيئة تعديلها وفق القرارات
والفتاوى الصادرة منها.

 وبما أن مسؤولية إخراج الزكاة على عاتق المساهمين ؛ فإنالهيئة إذ تب ّين نسبة الزكاة الواجبة فـي كل سهم وهي 0.01256
ّ
تحث المساهمين على إخراج ال َّزكاة التزام ًا منهم
درهم ،فإنها
بالرُّكن الثالث من أركان اإلسالم.

ِّ
الدخـول
والهيئة
تؤكد أن استخدام أي وثيقة أو مستند أو عقد  ،أو ُّ
نشاط من ال َّنشاطات  ،يجب
ممارسة
أو
،
اسـتثمار
أو
اتفاقية
فـي أي
ٍ
ُّ
َّ
َّ
ً
مقدما من قِ َبلِها للتأكد من أنها تتفق مع المتطلبات
عتمد
َّ
أن يُ َ
َّ
الشرعية ،مع ضرورة األخذ باإلجراءات الصحيحة لتنفـيذها ،وهو ما
َّ
ّ
أهمية اطالع
ينص عليه ال ِّنظام األساسي للشركة
ُّ
وتؤكد كذلك ّ
الهيئة على جميع المنتجات المزمع هندستها مال ّي ًا وكذلك سير
العمل فـيها.
َّ
للشركة نهجها الحميد
والهيئة إذ تُصدر هذا التقرير  ،فإنها تُبارك
فـي االلتزام بأحكام ومبادئ َّ
الشريعة اإلسالم ّية ،وترجو أن يكون
ذلك سبب ًا للبركة فـي ال ِّرزق والعمل .
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
وص َّلى اهلل تعالى على س ّيدنا
َّ
رب العالمين.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل ِّ

محمد عبدالرّحيم سلطان العلماء
فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور
ّ
رئيس الهيئة

محمد اسحاق
فضيلة الشيخ عصام
ّ
نائب الرئيس

محمد أكرم الل الدين
فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور
ّ
عضو الهيئة
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رسالة العضو المنتدب
صالح الهاشمي
العضو المنتدب

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
انه لمن دواعي فخري وسروري بأن أعلن أن العام  2014كان عاما
مميزا آخر لشركة دار التكافل ،حيث حققنا مكانة فـي الدولة
كواحدة من شركات التكافل الرائدة ،وفـي إطار استعدادنا لمزيد
من التوسع فـي العام  2015قمنا بإدخال منتجات وخدمات جديدة ،
وكذلك وسائل جديدة للعمالء لتسهيل الوصول إلينا .
فقد أثمرت المهارة والعمل الجاد غير المحدود من أعضاء مجلس
إدارتنا وكذلك جهود فريق شركة دار التكافل بشكل رائع فـي نتائجنا
للعام  2014من خالل تحقيق ارتفاع فـي األرباح بنسبة  ، ٪443حيث
يعتبر المزج بين التكنولوجيا الجديدة لحلول تقنية المعلومات
المبتكر  ،قوة الدفع الهائلة لتطوير
لدينا باإلضافة الى فريق العمل ُ
أعمالنا والمضي الى األمام نحو تحقيق هدفنا بأن تصبح الشركة
رائدة فـي مجال التأمين اإلسالمي بالدولة  ،ونحن ننتهج سياسة
التوطين بتوظيف المزيد من المواطنين ممن تعتبر كفاءتهم
وقدراتهم أصل من أصول أعمالنا.
وبعد اإلطالق الناجح للموقع اإللكتروني إلصدار وثائق التكافل من
خالل وسيط للعمالء طرحنا لتوسيع أعمالنا الموقع اإللكتروني
الجديد وذلك إلصدار وثائق التكافل مباشرة للعمالء دون الحاجة
للوسيط  ،كذلك أسسنا فرعنا الجديد فـي أبو ظبي ومن المنتجات
الجديدة التي تم إطالقها العام الماضي  ،تأمين محتويات منزل
(أمالك) وتأمين مراكب النزهة (مرسى) واآلن أُنشئت بالشركة
خدمة االنترنت للحصول على عرض سعر  ،ويستطيع العمالء قريبا
الحصول على عرض السعر عبر الهاتف أيضا  ،أثبتت إستراتيجية
عام  2014نجاحا كبيرا وعلينا أن نبني على هذه اإلنجازات من خالل
تطويرها أكثر من ذلك فـي عام . 2015

أتقدم بشكري الشخصي لمساهمينا ،لموظفـينا المتفانين،
وإلى عمالئنا األوفـياء لدعم شركة دار التكافل ،ونحن ملتزمون
بتوفـير منتجات ذات جودة عالية وخدمة عمالء على أعلى
مستوى مدعومة بأحدث التقنيات .وباإلضافة إلى ذلك ،فإننا
نواصل متابعة تلك المثل العليا للنزاهة والقيم التي تدعم
سمعتنا التي ال تشوبها شائبة  ،إنني أتطلع بحماس كبير
للعمل مع جميع من شاركونا فـي تحقيق نجاحات كبيرة
للشركة .
مع جزيل الشكر

صاحل اهلامشي
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة
م .اللواء عبد العزيز البناي
رئيس مجلس اإلدارة

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
انطالقا من الشعور بالشرف واالمتنان العميق للجهود المتواصلة
لفريق شركة دار التكافل بأكمله  ،فإنه من دواعي سروري أن أعلن
بأن عام  2014كان عام ًا من النمو المستدام للشركة حيث تخلله
العديد من اإلنجازات الرائعة  ،بحيث شاهدنا خالله نمواً جديراً بالثناء
ألعمال الشركة وكذلك إرتفاع فـي مساهمة التكافل اإلجمالية
واألرباح ونمواً فـي األقساط المكتتبة واألصول وتحقيق قفزات فـي
إيرادات اإلستثمار.
أنني فخور جدا بإنجازات الفريق رغم التحديات التي واجهتهم ،
مرض بنفس الكفاءة والقدر لكن
ولدي الثقة بهم للقيام بأداء
ٍ
هذه المرة فـي العام المقبل ولقد اتخذنا بالفعل بعض الخطوات
الهامة نحو تحقيق هذا الهدف .
كما أن مجلس إدارة شركتنا والذي ُعين فـي عام  2012أثبت
مكانته فـي فترة وجيزة  ،وكان لخبرتهم الواسعة دور أساسي
فـي نتائجنا بناء على األسس الممتازة التي وضعها أسالفهم
 ،حيث تعتبر حكمتهم وبصيرتهم هي أساس الحفاظ على
السمعة والنزاهة والقيم التي بُنيت عليها شركة دار التكافل .
إن تركيزنا متزايد اآلن بمتابعة خططنا لإلنتشار وذلك حسب
الموارد المتاحة لإلستثمار بحيث يتم تحقيق أفضل العوائد
للعمالء والمساهمين  ،وكجزء من ذلك فان مكتبنا الجديد
فـي أبو ظبي يعمل اآلن بكامل طاقته ويجذب كمية كبيرة من
األعمال الجديدة  ،كذلك فإن أرباح اإلكتتاب لدينا تحسنت بفضل
األفراد الموهوبين القائمين عليها ووجود إدارة مطالبات تتمتع
بالخبرة  ،كما تبين لنا تراجع نسبة المصروفات خالل السنوات
األخيرة بحيث تسعى اإلدارة لرصد ومراقبة المصروفات كون
إدارة المصروفات تلعب دوراً فـي تحسين نتائج المساهمين
وبالموازة مع ذلك فإننا ملتزمين بتحقيق الكفاءة التشغيلية
العالية كوسيلة أكيدة لتحقيق نتائج أفضل .

إن شركة دار التكافل ملتزمة التزاما كامال لتكون العبا قويا
ونشطا وتقديم أفضل الحلول التأمينية لعمالئها ومنها
المنتجات الجديدة التي قمنا بإدراجها مؤخراً  ،وعازمة على إقامة
سوق متخصصة فـي صناعة التأمين بشكل عام وفـي قطاع
التكافل على وجه الخصوص .
وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان ،رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبو
ظبي ،والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  ،نائب رئيس الدولة ،رئيس
مجلس الوزراء فـي دولة اإلمارات العربية المتحدة وحاكم دبي،
وأيضا أصحاب السمو ،حكام اإلمارات األخرى فـي دولة اإلمارات،
على دعمهم الدائم .
كما أتقدم بخالص الشكر لزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة  ،والعضو
المنتدب بالشركة السيد /صالح الهاشمي وفريقه فـي شركة
دار التكافل  ،على جهودهم الدؤوبة وتفانيهم فـي أعمالنا  ،لقد
عملتم دون كلل لجعل شركة دار التكافل قوة ال يستهان بها فـي
هذه الصناعة  ،وأحيي إنجازاتكم .
فـي الختام  ،أود أن أسجل عميق الشكر لمساهمينا الذين قدموا
بوالئهم والتزامهم ودعمهم الالمحدود الكثير لضمان استقرار
ونجاح أعمالنا.
مع جزيل الشكر،

عبد العزيز البناي
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أعضاء مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة
م .اللواء عبد العزيز البناي رئيس مجلس اإلدارة
عبد اهلل سعيد جمعة النابودة نائب رئيس مجلس اإلدارة
صالح الهاشمي العضو المنتدب
علي حميد العويس عضو
صالح شرف عضو
أسامة إبراهيم صديقي عضو
يعقوب بن عيسى بن ناصر السركال عضو
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2013
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افتتـاح فرع
أبوظبي األول
على شارع
الجوازات

تأسيس البوابة اإللكترونية
 e-babالتي تساعد إلى
إنهاء إجراءات استخراج
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إطالق منتج تغطية
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افتتـاح فرع دبـي
األول فـي ديرة

افتتاح فرع الشارقة
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الملك فـيصل
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نبذة عن دار التكافل
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.
دار التكا ُفل هى شركة تأمين محلية تتميز باإلبتكار والحرفـية واإللتزام
ومتطلبات العمالء،
بالمبادىء ،ويتم إتخاذ قرارات الشركة وفق إحتياجات ُ
ُ
كما أن إحتياجات وتوقعات التأمين التي يتطلبها عمالء دار التكافل مدعومة
بمجموعة قوية من المستثمرين الذين يوفرون دعما وأساسا ماليا متينا
يُشعرهم باألمن واألمان ،بغض النظر عن مجال أعمالهم.
إنطالقا من كونها شركة تأمين إسالمية تعمل فـي دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،فإن أعمال الشركة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،ويم
ُ
اإلشراف عليها من جانب لجنة مرموقة للفتوى وأحكام الشريعة اإلسالمية.

2

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان
رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة وحاكم أبوظيب

صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم دبي
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