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His Highness Sheikh
Khalifa Bin Zayed Al Nahyan

His Highness Sheikh
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum

President of the
United Arab Emirates
Ruler of Abu Dhabi

Vice President and Prime
Minister of the UAE
Ruler of Dubai

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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OUR MILESTONES

2008

Dar Al Takaful was
established.

2010

The opening of the first
branch in Dubai, Deira.

2011

• Launching of e-bab an
online service that helps
in faster processing for
our clients’ needs.
• The launch of our travel
cover Terhal

2012

The opening of the first
branch in Sharjah on King
Faisal St.

2013
2014

• Achieved a rise in profit
of %443
• Launch of B2C portal
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• The opening of the first
branch in Abu Dhabi on
Jawazat St.
• The launch of our
pleasure craft cover
“Marsa”

DAR AL TAKAFUL
BOARD MEMBERS
Abdulaziz Albannai Chairman
Saleh Al Hashimi Vice Chairman & Managing Director
Ali Humaid Al Owais Member
Salah Ibrahim Sharaf Member
Yagub Bin Eisa Bin Nasser Al Serkal Member
Osama Ibrahim Seddiqi Member
Shahab Lutfi Harmoozi Member
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CHAIRMAN’S MESSAGE
Abdulaziz Albannai
Assalam Alaikum,
It gives me immense pleasure to report the annual
results of 2015 which was another year of great
achievement for Dar Al Takaful (DAT). During the
year company’s business grew by a commendable
38% and for the first time, crossed AED 200m
mark. Gross Takaful contribution in 2015 rose
from AED151m to AED 208m. If we look at the
performance of past 7 years, I’m proud to say that
the company’s gross written contribution has grown
at a Compound Annual Growth Rate of 38%, much
above the industry average. Overall assets grew by
28%, reaching 324m in 2015.
The year 2015 was full of challenges by way of
falling oil prices, regional unrest and a host of other
related issues. Falling oil prices have thrown open
a lot of related issues like budget deficits, shelving
of projects etc. the effect of which is expected to
continue in the current year. I am very proud of the
team’s achievements, especially when set against the
background of the continuing effects of the regional
and global economic uncertainties. The performance
of global and regional economies as well as its
impact on the major investible asset classes - equity,
Sukuk, commodities and real-estate – particularly,
in the current low profit rate environment was not
encouraging. As result, DAT’s investment portfolio,
comparing to the previous year did not perform well.
Lower investment income along with losses made in
certain accounts turned the year end results worse
than expected making AED 7.1m loss against 4.5m
profit made last year.
On the legal side we believe that the newly introduced
Commercial Companies Law (Federal Law No. 2 of
2015) will push UAE’s development into a globally
competitive market and create a sustainable
business environment and, in particular, raise
levels of good corporate governance, protection of
shareholders and promotion of social responsibility
of companies. The newly introduced Financial
Regulations for Traditional Insurance Companies
and Takaful companies and reporting requirements
by UAE Insurance Authority throw a lot of challenges
but definitely will streamline insurance industry which
was long overdue.
Our board of Directors, present and past, have
played a great role in steering and molding DAT
to become what it is today. The Board with its vast
business experience has always been a guiding
force in difficult times. Their practical wisdom and
foresight, I’m sure, will help the company scale
greater heights in future.
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Our continued focus on Shareholder›s and Key
Accounts business resulted in strengthening the
portfolio substantially and of late many national
business houses have considered DAT as their
insurer of choice by way of new relations and also
securing the renewals.
The year witnessed DAT receiving Preferred Insurer
(PI) status from the Dubai Health Authority making
it the second Takaful Company amongst the total
nine companies chosen by DHA. Considering the
rigorous selection process, PI status is a testimony
to DAT’s highest quality standards and operational
excellence demonstrated over a period of time.
With PI License on our side Medical production in
2015 has gone up significantly which is expected to
continue in the coming years.
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 profound gratitude goes to my fellow Board
Members, and our Managing Director Mr. Saleh Al
Hashimi and his team at Dar Al Takaful, for their
sincere efforts and dedication to the development
of our business. You have worked tirelessly to make
Dar Al Takaful a force to be reckoned within the UAE
Takaful industry, and I salute your achievements.
I also place on record my profound thanks to our
Shareholders for your continued support without
which we would not have reached the level where
we are today.
Thank you.

Abdulaziz Albannai

VICE CHAIRMAN AND MANAGING
DIRECTOR’S MESSAGE
Saleh Al Hashimi
Assalam Alaikum,
We are proud to report that 2015 was another year of achievement, a combination of innovation
and technology for driving the business forward towards achieving our goal of becoming a
market leader in the UAE Islamic Insurance industry.
We have introduced a one-of-a-kind product in the local Takaful market « Himaya », an SME
insurance solution that is tailored specifically for 6 different categories; Schools, Garages, Beauty
Salons, Offices, Restaurants and Retail Stores. With the growing importance of SME business
in the country recognized, these pre-underwritten products have already started making waves
in the market.
And for our customers to reach us easier and faster we have invested heavily into new technology
to develop an integrated Mobile App, available for both Andorid and iOS smart phones. Mobile
technology is used to help extend business solutions to mobile devices, including policy
issuance, claims intimation, and handling other customer service related matters.
Introduction of a full-fledged Call Center was another step in achieving DAT’s ultimate objective
of 24x7 accessibility. Supported by latest technology, Call Center can handle inbound and
outbound calls and handle Customers’ as well as our business partners’ queries.
DAT has been added recently to « Tradeshield » an online Cargo Insurance Platform by
Dubai Trade, a premier cross-border trade facilitator based in Dubai. Tradeshield is an easy
to use platform offering direct integration to marine and cargo insurance. Quotations can be
obtained within few minutes on the website where customers can compare policies, rates and
terms before choosing the desired policy. They complete the end-to-end process of purchasing
insurance online including payments using « Rosoom ».
Last but not the least, we look forward to working with « Watania » and we are optimistic about
the opportunities that it will provide in gaining skills and assets that neither company could easily
develop on its own, by which we can offer our customers a new range of services while continuing
to focus on its capabilities and specialized services. Hence we believe that this alliance between
the two likeminded Takaful entities will bring an outcome that will be a beneficial source for all.
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
excellent 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 even greater successes.
Thank you.

Saleh Al Hashimi
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FATWA AND SHARIAH
SUPERVISORY REPORT
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Shariah Board Report to the AGM
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 2015.
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.

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 0.01355 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

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 2015 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.
Hence, we opine that:
The Company in its various activities, investments, deposits and
businesses during the period ending 31st December 2015 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;
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INDEPENDENT
AUDITOR’S REPORT
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INDEPENDENT AUDITOR’S
REPORT
The Shareholders
Dar Al Takaful PJSC
Dubai
United Arab Emirates
Report on the consolidated financial statements
We have audited the consolidated financial statements of Dar Al Takaful
PJSC (the ”Company”) and its subsidiary (referred together as the
“Group”), which comprise the consolidated statement of financial position
as at 31 December 2015 and the consolidated income statement,
consolidated statement of comprehensive income, consolidated
statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows
for the year then ended and a summary of significant accounting policies
and other explanatory notes.
Management’s responsibility for the consolidated financial statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of
these consolidated financial statements in accordance with International
Financial Reporting Standards and its preparation in compliance with the
applicable provisions of the UAE Federal Law No. (2) of 2015, and for
such internal control as management determines is necessary to enable
the preparation of consolidated 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 consolidated 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 consolidated financial
statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about
the amounts and disclosures in the consolidated financial statements.
The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated
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 consolidated 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 consolidated 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 accompanying consolidated financial statements
present fairly, in all material respects, the financial position of Dar
Al Takaful PJSC and its subsidiary as at 31 December 2015 and the
Group’s financial performance and cash flows for the year then ended in
accordance with International Financial Reporting Standards.
Report on other legal and regulatory requirements
Further, as required by the UAE Federal Law No. (2) of 2015, we report
that:
i).

we have obtained all the information we considered necessary for
the purposes of our audit;

ii).

the consolidated financial statements have been prepared and
comply, in all material respects, with the applicable provisions of the
UAE Federal Law No. (2) of 2015;

iii). the Group has maintained proper books of account;
iv). the financial information included in the report of the Directors is
consistent with the books of accounts of the Group;
v).

as disclosed in Note 5 to the consolidated financial statements, the
Group has purchased or invested in shares during the financial year
ended 31 December 2015;

vi). Note 29 to the consolidated financial statements reflects material
related party transactions, and the terms under which they were
conducted;
vii). based on the information that has been made available to us nothing
has come to our attention which causes us to believe that the Group
has contravened during the financial year ended
31 December 2015 any of the applicable provisions of the U.A.E.
Federal Law No. (2) of 2015, the UAE Federal Law No. (6) of
2007 concerning the establishment of the Insurance Authority and
Organisation of its operation or of its Articles of Association which
would materially affect its activities or its financial position as at
31 December 2015. However, as stated in Note 3, the Board of
Directors are considering various strategic options, given the losses
incurred in the year ,to mitigate the requirement of Article No. 302 of
the United Arab Emirates Federal Law No. (2) of 2015,and currently
are in discussion with the relevant regulators, to ensure that the
Group remains in compliance with all relevant legislation and
regulation; and
viii). Note 39 to the consolidated financial statements reflects the social
contributions made during the year.
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Further, as required by the UAE Federal Law No. 6 of 2007 and the
related Financial Regulations for Insurance Companies as discussed in
statement of compliance footnote to the financial statements, the Group
is still in the process of implementing the requirements to comply with
the Financial Regulations and Circular No. (4) of 2016 for insurance
companies operating in the UAE. This mainly includes calculation
disclosures in respect of the technical provisions and solvency margin.
The current technical provisions and solvency margins calculations are
based on management estimates as the independent actuary report has
not been issued as of the date of approval of these financial statements.
The Group did not comply with the Financial Regulation and Circular No.
(9) of 2016 concerning the 2015 annual reporting requirements in relation
to the preparation of the financial statements and disclosures based on
Appendix (1) of Section 7 of the Financial Regulations.

Deloitte & Touche (M.E.)
Anis Sadek
Partner
Registration Number 521
30 March 2016
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FINANCIAL REPORT
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Dar Al Takaful PJSC

CONENSED STATEMENT OF FINANCIAL
POSITION AT 31 DECEMBER 2015
ASSETS - TAKAFUL OPERATIONS ’ ASSETS

Notes

)AED( 2015

)AED( 2014

Investment in securities

5

440,344

290,263

Deferred policy cost

6

7,442,077

7,567,652

Retakaful assets

7

57,286,760

41,158,232

Takaful and other receivables

8

111,745,767

71,787,584

Cash and cash equivalents

9

6,996,999

3,237,058

183,911,947

124,040,789

Notes

)AED( 2015

)AED( 2014

Property and equipment

10

14,159,646

13,410,810

Intangible assets

11

666,371

465,133

Investment properties

12

51,610,001

41,798,936

Investment in securities

5

13,488,389

15,218,452

Restricted deposits

13

6,000,000

6,000,000

Wakala deposits

14

13,622,951

16,567,875

20,658,173

11,441,012

Total takaful operations’ assets
SHAREHOLDERS’ ASSETS

Due from participants
Prepayments and other receivables

15

3,677,920

18,617,976

Cash and cash equivalents

9

16,496,903

6,321,979

Total shareholders’ assets

140,380,354

129,842,173

Total assets

324,292,301

253,882,962

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.
Assets
Year

Assets

Year

Cash &
Investments
Year

Cash & Investments

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

Dar Al Takaful PJSC

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AT 31 DECEMBER 2015 (CONTINUED)
TAKAFUL OPERATIONS’ LIABILITIES AND DEFICIT

Notes

)AED( 2015

)AED( 2014

3,406,218

4,568,083

163,030,071

131,212,871

Takaful operations’ liabilities
Deferred discount
Takaful contract liabilities
Takaful payables

7

80,119,733

41,037,949

Due to shareholders

16

20,658,173

11,441,012

267,214,195

188,259,915

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

)i(17

)83,184,437(

)63,931,382(

Less: Provision against Qard Hassan to participants’ fund

)ii(17

83,184,437

63,931,382

28

)117,814(

)287,746(

)117,814(

)287,746(

267,096,381

187,972,169

Notes

)AED( 2015

)AED( 2014

18

6,820,765

9,466,995

6,820,765

9,466,995

Available-for-sale investments reserve
Total deficit from takaful operations
Total takaful operations’ liabilities and deficit
SHAREHOLDERS’ LIABILITIES AND EQUITY
Shareholders’ liabilities
Other liabilities
Total shareholders’ liabilities
Shareholders’ equity
Share capital

20

100,000,000

100,000,000

Statutory reserve

21

540,483

540,483

)49,619,140(

)42,477,530(

)546,188(

)1,619,155(

Total shareholders’ equity

50,375,155

56,443,798

Total shareholders’ liabilities and equity

57,195,920

65,910,793

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

324,292,301

253,882,962

Accumulated losses
28

Available-for-sale investments reserve

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.
Period
Year

Shareholders Equity

Shareholders
Equity

(The full financial reports are available in our website www.dat.ae)
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Dar Al Takaful PJSC

CONSOLIDATED INCOME STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015
ATTRIBUTABLE TO PARTICIPANTS’

Notes

)AED( 2015

)AED( 2014

Gross contribution written

22

208,318,301

151,378,910

Movement in unearned contributions

22

)7,716,290(

)26,728,329(

200,602,011

124,650,581

Underwriting income

Takaful contributions revenue
Retakaful share of contributions

22

)89,665,273(

)48,858,770(

Movement in retakaful share of unearned contributions

22

8,158,469

9,108,197

)81,506,804(

)39,750,573(

119,095,207

84,900,008

872,647

619,471

Discount received on retakaful contributions

13,878,162

6,085,828

Total underwriting income

133,846,016

91,605,307

Net retakaful share of contributions
Net takaful revenue

22

Policy and other fees

Underwriting expenses
Claims incurred

23

)159,724,320(

)85,849,096(

Retakaful share of claims incurred

23

67,029,340

29,551,571

Net claims incurred

23

)92,694,980(

)56,297,525(

)18,185,942(

)13,671,984(

)2,455,117(

)2,571,705(

)948,094(

)708,445(

)114,284,133(

)73,249,659(

19,561,883

18,355,648

Policy acquisition cost
Excess of loss retakaful
Other underwriting expenses
Total underwriting expenses
Net underwriting income
Wakala fees

24

)36,971,414(

)32,772,032(

Expenses allocated to participants

25

)2,308,467(

)2,431,760(

)19,717,998(

)16,848,144(

Net deficit from takaful operations
Investment and other income

26

467,874

10,128

Mudarib’s fee

24

)2,931(

)2,520(

(19,253,055)

(16,840,536)

Deficit for the year attributable to participants’
The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.
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(The full financial reports are available in our website www.dat.ae)

Dar Al Takaful PJSC

CONSOLIDATED INCOME STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 (CONTINUED)
ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS

Notes

)AED( 2015

)AED( 2014

Wakala fees from participants’

24

36,971,414

32,772,032

Mudarib’s fee

24

2,931

2,520

Investment and other income

26

3,008,258

13,739,857

39,982,603

46,514,409

)27,871,158(

)25,109,760(

12,111,445

21,404,649

)19,253,055(

)16,840,536(

)7,141,610(

4,564,113

)0.071(

0.046

Income

Expenses
25

General and administrative expenses
Profit for the year before Qard Hassan
Provision against Qard Hassan to participants’

17

(Loss) / profit for the year attributable to shareholders’
(Loss) / earning per share

27

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

Gross Contributions
Year

Gross Contributions

Year

Company
(Loss) / Profit
Year

Company (Loss) / Profit

Year

(The full financial reports are available in our website www.dat.ae)
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Dar Al Takaful PJSC

CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME FOR
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015
ATTRIBUTABLE TO PARTICIPANTS

Notes

)AED( 2015

)AED( 2014

)19,253,055(

)16,840,536(

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

169,932

)74,480(

Other comprehensive income/(loss) for the year

169,932

)74,480(

)19,083,123(

)16,915,016(

)AED( 2015

)AED( 2014

)7,141,610(

4,564,113

)370,783(

)1,739,883(

Reclassification adjustments relating to available for sale financial
assets disposed of in the year

835,398

)22,100(

Recycled on impairment of available for sale financial assets

608,352

-

1,072,967

)1,761,983(

)6,068,643(

2,802,130

Loss for the year
Other comprehensive income/(loss)
Items that may be reclassified subsequently to profit or loss

Total comprehensive loss for the year attributable to
participants

ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS

Notes

(Loss)/profit for the year
Other comprehensive income/(loss)
Items that may be reclassified subsequently to profit or loss
Unrealized loss on available-for-sale-investments

Other comprehensive income/(loss) for the year
Total comprehensive (loss)/income for the year attributable
to shareholders
The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.
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Dar Al Takaful PJSC

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015
Share capital
AED

Statutory
reserve
AED

Accumulated
losses
AED

Available
for sale
investments
reserve AED

Total
AED

100,000,000

84,072

)46,585,232(

142,828

53,641,668

Profit for the year

-

-

4,564,113

-

4,564,113

Other comprehensive loss for the year

-

-

-

)1,761,983(

)1,761,983(

Total comprehensive income for the
year

-

-

4,564,113

)1,761,983(

2,802,130

Transfer to statutory reserve

-

456,411

)456,411(

-

-

100,000,000

540,483

)42,477,530(

)1,619,155(

56,443,798

Loss for the year

-

-

)7,141,610(

-

)7,141,610(

Other comprehensive income for the
year

-

-

-

1,072,967

1,072,967

Total comprehensive loss for the year

-

-

)7,141,610(

1,072,967

)6,068,643(

100,000,000

540,483

)49,619,140(

)546,188(

50,375,155

Balance at 1 January 2014

Balance at 31 December 2014

Balance at 31 December 2015

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

(The full financial reports are available in our website www.dat.ae)
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Dar Al Takaful PJSC

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR
ENDED 31 DECEMBER 2015
2015 (AED)

2014 (AED)

)7,141,610(

4,564,113

1,938,039

1,325,285

247,481

97,817

-

109,740

Provision for doubtful receivables

340,940

1,185,639

Changes in the fair value of financial assets carried at FVTPL

19,850

1,535,146

Change in fair value of investment properties

)1,413,189(

(4,879,436)

Realised gain on sale of available-for-sale investments

)1,453,812(

(385,363)

1,498,858

(7,577,404)

608,352

-

Income from wakala deposits

)200,097(

(222,251)

Income from debt securities

)246,551(

(219,505)

Dividend income on securities

)185,236(

(404,517)

)2,201,488(

(1,577,284)

419,981

-

19,253,055

16,840,536

480,208

497,267

11,964,781

10,889,783

)40,299,123(

(21,955,232)

14,940,056

(16,911,704)

125,575

(2,441,423)

Increase in retakaful assets

)16,128,528(

(8,234,711)

(Decrease)/increase in deferred discount received

)1,161,865(

2,530,999

Increase in takaful contract liabilities

31,817,200

29,365,147

Increase in takaful payables

39,081,784

14,641,136

Qard Hassan to participants’ fund

)19,253,055(

(16,840,536)

(Decrease)/increase in other liabilities

)3,090,843(

6,455,219

Cash generated from/(used in) operations

17,995,982

(2,501,322)

)35,595(

(172,230)

17,960,387

(2,673,552)

)2,937,909(

)3,627,517(

)197,685(

)213,630(

)12,150,908(

)23,169,500(

3,333,051

-

Purchase of investment securities

)9,252,407(

)46,312,615(

Proceeds from sale of investment securities

11,402,040

56,651,724

Cash flows from operating activities
(Loss)/profit for the year
Adjustments for:
Depreciation of property and equipment
Amortisation of intangible assets
Write off of property and equipment

Realised loss/(gain) on sale of financial assets carried at FVTPL
Impairment of available-for-sale investments

Rental income
Loss on disposal of investment properties
Provision against Qard Hassan to participants’ fund
Provision for employees’ end of service benefits
Operating cash flows before changes in operating assets and liabilities
Increase in takaful and other receivables
Decrease/(increase) in prepayments and other receivables
Decrease/(increase) in deferred policy costs

End of service benefits paid
Net cash generated from/(used in) operating activities
Cash flows from investing activities
Purchase of property and equipment
Acquisition of intangible assets
Purchase of investment properties
Proceeds from disposal of investment properties
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Income received on Wakala deposits

200,097

222,251

Income received from debt securities

246,551

219,505

Dividend income received

185,236

404,517

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

2,944,924

)1,567,875(

Rental income

2,201,488

1,577,284

Net cash used in investing activities

)4,025,522(

)15,815,856(

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents

13,934,865

)18,489,408(

Cash and cash equivalents at the beginning of the year

9,559,037

28,048,445

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

23,493,902

9,559,037

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

Abdulaziz Albannai
Chairman

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

Saleh Al Hashimi
Vice Chairman &
Managing Director
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دار التكافل (ش.م.ع).

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
النقد الناتج من ( /المستخدم في) العمليات

 2015درهــم

 2014درهـــم

النقد الناتج من ( /المستخدم في) العمليات

17,995,983

)(2,501,322

)(35,595

)(172,230

17,960,388

)(2,673,552

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

)(2,937,909

)(3,627,517

)(197,685

)(213,630

)(12,150,908

)(23,169,500

متحصالت من بيع استثمارات عقارية

3,333,051

-

شراء استثمارات مالية

)(9,252,407

)(46,312,615

متحصالت من استبعاد أوراق مالية

11,402,039

56,651,724

إيرادات مقبوضة من ودائع وكالة

200,097

222,251

إيرادات مقبوضة من السندات

246,551

219,505

إيرادات توزيعات أرباح مقبوضة

185,236

404,517

ودائع وكالة محصلة ( /محررة) خالل السنة – صافي

2,944,924

)(1,567,875

إيرادات إيجار

2,201,488

1,577,284

صافي النقد المستخدم في العمليات االستثمارية

)(4,025,523

)(15,815,856

صافي الزيادة ( /النقص) في النقد وما يعادله

13,934,865

)(18,489,408

النقد وما يعادله في بداية السنة

9,559,037

28,048,445

النقد وما يعادله في نهاية السنة (إيضاح )9

23,493,902

9,559,037

شراء ممتلكات ومعدات
االستحواذ على موجودات غير ملموسة
شراء استثمارات عقارية

عبد العزيز البناي
رئيس مجلس اإلدارة

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

صالح الهاشمي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
و العضو المنتدب
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دار التكافل (ش.م.ع).

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية

 2015درهــم

 2014درهـــم

(الخسارة)  /الربح للسنة

)(7,141,610

4,564,113

تعديالت:
1,938,039

1,325,285

247,481

97,817

-

109,740

مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

340,940

1,185,639

التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

19,850

1,535,146

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

)(1,413,189

)(4,879,436

األرباح المحققة من بيع استثمارات مالية متاحة للبيع

)(1,453,812

)(385,363

الخسائر ( /األرباح) المحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

1,498,858

)(7,577,404

انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع

608,352

-

إيرادات من ودائع الوكالة

)(200,097

)(222,251

إيرادات من السندات

)(246,551

)(219,505

إيرادات توزيع أرباح من أوراق مالية

)(185,236

)(404,517

)(2,201,488

)(1,577,284

419,981

-

19,253,055

16,840,536

480,208

497,267

 2015درهــم

 2014درهـــم

التدفقات النقدية من العمليات قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

11,964,781

10,889,783

الزيادة في ذمم تكافل مدينة وأخرى

)(40,299,123

)(21,955,232

النقص ( /الزيادة) في مصاريف مدفوعة مقدم ًا وأخرى

14,940,056

)(16,911,704

125,575

)(2,441,423

الزيادة في موجودات إعادة التكافل

)(16,128,528

)(8,234,711

(النقص)  /الزيادة في خصومات مؤجلة مقبوضة

)(1,161,864

2,530,999

الزيادة في مطلوبات عقود التكافل

31,817,200

29,365,147

الزيادة في ذمم تكافل دائنة

39,081,784

14,641,136

قرض حسن لصندوق المشاركين

)(19,253,055

)(16,840,536

(النقص)  /الزيادة في مطلوبات أخرى

)(3,090,843

6,455,219

استهالك ممتلكات ومعدات
إطفاء موجودات غير ملموسة
شطب ممتلكات ومعدات

إيرادات اإليجار
الخسارة من استبعاد استثمارات عقارية
مخصص مقابل قرض حسن لصندوق المشاركين
مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

النقص ( /الزيادة) في تكاليف بوالص مؤجلة
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دار التكافل (ش.م.ع).

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد للسنة
المنتهية في 31ديسمبر 2015
رأس المال
درهــم
الرصيد كما في  1يناير 2014

100,000,000

احتياطي قانوني
درهــم

خسائر متراكمة
درهــم

احتياطي استثمارات
متاحة للبيع درهــم

المجمــوع درهــم

84,072

)(46,585,232

142,828

53,641,668

4,564,113

الربح للسنة
الخسارة الشاملة األخرى للسنة

4,564,113

مجموع الدخل الشامل للسنة
المحول إلى احتياطي قانوني
الرصيد كما في  31ديسمبر 2014

100,000,000

456,411

)(456,411

540,483

)(42,477,530

)(1,761,983

)(1,761,983

)(1,761,983

2,802,130

)(1,619,155

)(7,141,610

الخسارة للسنة

مجموع الخسارة الشاملة للسنة
100,000,000

540,483

56,443,798
)(7,141,610

1,072,967

1,072,967

)(7,141,610

1,072,967

)(6,068,643

)(49,619,140

)(546,188

50,375,155

الدخل الشامل اآلخر للسنة

الرصيد كما في  31ديسمبر 2015

4,564,113

تشكل اإليضاحات المرفقة جزء ًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

(التقرير السنوي الكامل موجود على موقعنا اإللكتروني )www.dat.ae
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دار التكافل (ش.م.ع).

بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
العائد إلى المشاركين

إيـضـاحـات

الخسارة للسنة

 2015درهــم

 2014درهـــم

)(19,253,055

)(16,840,536

الدخل ( /الخسارة) الشاملة األخرى
بنود قد يتم إعادة تصنيفها الحق ًا ضمن األرباح أو الخسائر
األرباح ( /الخسائر) غير المحققة من استثمارات متاحة للبيع

169,932

)(74,480

الدخل ( /الخسارة) الشاملة األخرى للسنة

169,932

)(74,480

)(19,083,123

)(16,915,016

 2015درهــم

 2014درهـــم

)(7,141,610

4,564,113

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة العائدة إلى المشاركين

العائد إلى المساهمين
(الخسارة)  /الربح للسنة

إيـضـاحـات

الدخل ( /الخسارة) الشاملة األخرى
بنود قد يتم إعادة تصنيفها الحق ًا ضمن األرباح أو الخسائر
)(370,783

)(1,739,883

تعديالت إعادة التصنيف بشأن موجودات مالية متاحة للبيع استبعدت خالل السنة

835,398

)(22,100

المحول من انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

608,352

الخسائر غير المحققة من استثمارات متاحة للبيع

الدخل ( /الخسارة) الشاملة األخرى للسنة
مجموع (الخسارة)  /الدخل الشامل للسنة العائدة إلى المساهمين

1,072,967

)(1,761,983

)(6,068,643

2,802,130

تشكل اإليضاحات المرفقة جزء ًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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دار التكافل (ش.م.ع).

بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2015يكمل)
إيـضـاحـات

العائد إلى المساهمين

 2015درهــم

 2014درهـــم

اإليرادات
أتعاب وكالة من المشاركين

24

36,971,414

32,772,032

أتعاب مضارب

24

2,931

2,520

استثمارات وإيرادات أخرى

26

3,008,258

13,739,857

39,982,603

46,514,409

المصاريف
25

مصاريف عمومية وإدارية
الربح للسنة قبل القرض الحسن

17

مخصص مقابل القرض الحسن للمشاركين
(الخسارة)  /الربح للسنة العائد إلى المساهمين

27

(الخسارة)  /الربح األساسي للسهم الواحد

)(27,871,158

)(25,109,760

12,111,445

21,404,649

)(19,253,055

)(16,840,536

)(7,141,610

4,564,113

)(0.071

0.046

تشكل اإليضاحات المرفقة جزء ًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
Gross Contributions
Year

Gross Contributions

Year

Company
(Loss) / Profit

Company (Loss) / Profit

Year

Year

(التقرير السنوي الكامل موجود على موقعنا اإللكتروني )www.dat.ae
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دار التكافل (ش.م.ع).

الدخل الموحد للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2015
إيـضـاحـات

 2015درهــم

 2014درهـــم

إجمالي المشاركات المكتتبة

22

208,318,301

151,378,910

التغيرات في المشاركات غير المكتسبة

22

)(7,716,290

)(26,728,329

200,602,011

124,650,581

حصة إعادة التكافل من المشاركات

22

)(89,665,273

)(48,858,770

التغيرات في حصة إعادة التكافل من المشاركات غير المكتسبة

22

8,158,469

9,108,197

)(81,506,804

)(39,750,573

119,095,207

84,900,008

872,647

619,471

خصومات مقبوضة من مشاركات إعادة التكافل

13,878,162

6,085,828

إجمالي إيرادات االكتتاب

133,846,016

91,605,307

العائد إلى المشاركين
إيرادات االكتتاب

إيرادات مشاركات التكافل

صافي حصة إعادة التكافل من المشاركات
صافي إيرادات التكافل

22

رسوم بوالص وأخرى

مصاريف االكتتاب
مطالبات متكبدة

23

)(159,724,320

)(85,849,096

حصة إعادة التكافل من المطالبات المتكبدة

23

67,029,340

29,551,571

صافي المطالبات المتكبدة

23

)(92,694,980

)(56,297,525

)(18,185,942

)(13,671,984

)(2,455,117

)(2,571,705

)(948,094

)(708,445

)(114,284,133

)(73,249,659

19,561,883

18,355,648

أتعاب وكالة

24

)(36,971,414

)(32,772,032

مصاريف موزعة على المشاركين

25

)(2,308,467

)(2,431,760

)(19,717,998

)(16,848,144

استثمارات وإيرادات أخرى

26

467,874

10,128

أتعاب مضارب

24

)(2,931

)(2,520

)(19,253,055

)(16,840,536

تكلفة االستحواذ على البوالص
فائض خسارة إعادة التكافل
مصاريف اكتتاب أخرى
إجمالي مصاريف االكتتاب
صافي إيرادات االكتتاب

صافي العجز من عمليات التكافل

العجز للسنة العائد إلى المشاركين
تشكل اإليضاحات المرفقة جزء ًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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دار التكافل (ش.م.ع).

بيان المركز المالي الموحد كما في
 31ديسمبر ( 2015يكمل)
مطلوبات وعجز عمليات التكافل

 2015درهــم

إيـضـاحـات

 2014درهـــم

مطلوبات عمليات التكافل
3,406,218

4,568,083

163,030,071

131,212,871

ذمم تكافل دائنة

7

80,119,733

41,037,949

مستحقات للمساهمين

16

20,658,173

11,441,012

267,214,195

188,259,915

خصومات مؤجلة
مطلوبات عقود التكافل

مجموع مطلوبات عمليات التكافل
عجز عمليات التكافل
قرض حسن مقابل العجز في صندوق المشاركين

(17أ)

)(83,184,437

)(63,931,382

يطرح :مخصص مقابل قرض حسن لصندوق المشاركين

(17ب)

83,184,437

63,931,382

28

)(117,814

)(287,746

)(117,814

)(287,746

267,096,381

187,972,169

 2015درهــم

 2014درهـــم

احتياطي استثمارات متاحة للبيع
مجموع العجز من عمليات التكافل
مجموع مطلوبات وعجز عمليات التكافل

مطلوبات وحقوق المساهمين

إيـضـاحـات

مطلوبات المساهمين
مطلوبات أخرى

18

مجموع مطلوبات المساهمين

6,820,765

9,466,995

6,820,765

9,466,995

حقوق المساهمين
رأس المال

20

100,000,000

100,000,000

احتياطي قانوني

21

540,483

540,483

)(49,619,140

)(42,477,530

)(546,188

)(1,619,155

مجموع حقوق المساهمين

50,375,155

56,443,798

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

57,195,920

65,910,793

مجموع مطلوبات وعجز عمليات التكافل ومطلوبات
وحقوق المساهمين

324,292,301

253,882,962

خسائر متراكمة
احتياطي استثمارات متاحة للبيع

28

تشكل اإليضاحات المرفقة جزء ًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
Period
Shareholders Equity

Year

Shareholders
Equity

(التقرير السنوي الكامل موجود على موقعنا اإللكتروني )www.dat.ae
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دار التكافل (ش.م.ع).

بيان المركز المالي الموحد كما في
 31ديسمبر 2015
موجودات عمليات التكافل

إيـضـاحـات

 2015درهــم

 2014درهـــم

استثمارات في أوراق مالية

5

440,344

290,263

تكلفة بوالص مؤجلة

6

7,442,077

7,567,652

موجودات إعادة التكافل

7

57,286,760

41,158,232

ذمم تكافل مدينة وأخرى

8

111,745,767

71,787,584

النقد وما يعادله

9

6,996,999

3,237,058

183,911,947

124,040,789

مجموع موجودات عمليات التكافل
إيـضـاحـات

 2015درهــم

 2014درهـــم

ممتلكات ومعدات

10

14,159,646

13,410,810

موجودات غير ملموسة

11

666,371

465,133

استثمارات عقارية

12

51,610,001

41,798,936

استثمارات في أوراق مالية

5

13,488,389

15,218,452

ودائع مقيدة

13

6,000,000

6,000,000

ودائع وكالة

14

13,622,951

16,567,875

20,658,173

11,441,012

مصاريف مدفوعة مقدم ًا وذمم مدينة أخرى

15

3,677,920

18,617,976

النقد وما يعادله

9

16,496,903

6,321,979

مجموع موجودات المساهمين

140,380,354

129,842,173

مجموع الموجودات

324,292,301

253,882,962

موجودات المساهمين

المستحقات من المشاركين

تشكل اإليضاحات المرفقة جزء ًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
Assets
Assets

Year

Year
& Cash
Investments
Cash & Investments

Year

Year
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.8

يؤثــر جوهريا على أنشــطة المجموعــة أو مركزها المالي كما في 31
ديســمبر  .2015ومــع ذلــك ،كمــا يتنــاول اإليضــاح رقــم  ،3ونظــرًا
للخســائر المتكبــدة خــال الســنة ،فــإن مجلــس اإلدارة بصــدد النظــر فــي
خيــارات اســتراتيجية مختلفــة ،فــي محاولــة لتوفيــق أوضــاع الشــركة
مــع متطلبــات المــادة رقــم  302مــن القانــون االتحــادي لدولــة اإلمارات
العربيــة المتحــدة رقــم ( )2لســنة  .2015وكذلــك ،فــإن أعضــاء مجلس
اإلدارة يتناقشــون في الوقت الراهن مع الجهات التنظيمية ذات الصلة
لضمــان بقــاء المجموعــة علــى التزام بجميــع القوانيــن ولوائح األحكام
ذات الصلة؛
و يبيــن إيضــاح رقــم  39حــول البيانــات الماليــة الموحــدة المســاهمات
االجتماعيــة التــي تمــت خــال الســنة.

ً
وعمل بمقتضى القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية
عالوة على ما سبق،
المتحــدة رقــم  6لســنة  2007ولوائــح األحــكام الماليــة ذات الصلــة بشــأن
شــركات التأميــن ،كمــا ورد بفقــرة بيــان االلتــزام الــواردة بالبيانــات الماليــة ،ال
تــزال المجموعــة فــي عمليــة تنفيذ متطلبــات االلتزام بلوائح األحــكام المالية
والتعميــم رقــم ( )4لســنة  2016بشــأن شــركات التأميــن العاملــة فــي دولــة
اإلمارات العربية المتحدة ،والذي يتضمن بشــكل رئيســي اإلفصاحات عن حساب
المخصصــات التقنيــة وهامــش المالئــة الماليــة .تعتمــد حســابات المخصصــات
التقنيــة وهامــش المالئــة الحاليــة علــى تقديــرات اإلدارة حيــث لــم يتــم بعــد
صــدور تقريــر اكتــواري مســتقل بتاريــخ الموافقــة علــى هــذه البيانــات المالية
الموحــدة .لــم تقــم المجموعــة بعــد باســتيفاء الئحــة األحــكام الماليــة
والتعميــم رقــم ( )9لســنة  2016بشــأن متطلبــات إعــداد البيانــات الســنوية
بنــاء علــى
لســنة  2015المتعلقــة بإعــداد البيانــات الماليــة واإلفصاحــات
ً
الملحــق ( )1مــن الفقــرة  7مــن الئحــة األحــكام الماليــة.

ديلويت آند توش (الشرق األوسط)	
محمد خميس التح
شريك
سجل رقم 717
 30مارس 2016
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تقرير مدقق احلســابات املســتقل
السادة المساهمين
دار التكافل (ش .م .ع).
دبي
اإلمارات العربية المتحدة
تقرير حول البيانات المالية الموحدة
قمنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة لدار التكافل ش .م .ع"( .الشــركة")
وشــركتها التابعــة (يشــار إليهــا مع ـ ًا بـــ "المجموعــة") ،والتــي تتكــون مــن
بيــان المركــز المالــي الموحــد كمــا فــي  31ديســمبر  2015وكل مــن بيانــات
الدخــل الموحــد وبيــان الدخــل الشــامل الموحــد وبيــان التغيــرات فــي حقــوق
الملكيــة الموحــد وبيــان التدفقــات النقديــة الموحــد للســنة المنتهيــة بذلــك
التاريــخ ،وملخــص للسياســات المحاســبية الهامـــة ،ومعلومــات تفســيرية
أخــرى.
مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
إن اإلدارة مســؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة
عادلة وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية وإعدادها بما يتطابق مع أحكام
القانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربية المتحدة رقم  2لســنة  ،2015وعن
تلــك الرقابــة الداخليـــة التي تحددها اإلدارة ضروريــة لتتمكن من إعداد بيانات
ماليــة موحــدة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة ،ســواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال
أو عــن خطــأ.
مسؤولية مدقق الحسابات
إن مســؤوليتنا هــي إبــداء رأي حــول هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة اســتنادا
إلــى تدقيقنــا .لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقــ ًا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق،
وتتطلــب تلــك المعاييــر أن نتقيــد بمتطلبــات قواعــد الســلوك المهنــي وأن
نقــوم بتخطيــط وإجــراء التدقيــق للحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا
كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة.
يتضمــن التدقيــق القيــام بإجــراءات للحصــول علــى بينــات تدقيــق ثبوتيــة
للمبالــغ واإلفصاحــات فــي البيانــات الماليــة الموحــدة  .تســتند اإلجــراءات
المختــارة إلــى تقديــر مدقــق الحســابات ،بمــا في ذلــك تقييم مخاطــر األخطاء
الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة  ،ســواء كانت ناشــئة عــن احتيال أو
عــن خطــأ .وعنــد القيــام بتقييــم تلــك المخاطــر ،يأخــذ مدقــق الحســابات فــي
االعتبــار إجــراءات الرقابــة الداخليــة للمنشــأة والمتعلقــة باإلعــداد والعـــرض
العــادل للبيانــات الماليــة الموحــدة ،وذلــك لغــرض تصميــم إجــراءات التدقيــق
المناســبة حســب الظــروف ،وليــس لغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة الرقابــة
الداخليــة لــدى المنشــأة .يتضمــن التدقيــق كذلــك تقييــم مالءمــة السياســات
المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية المعــدة مــن قبــل
اإلدارة ،وكذلــك تقييــم العــرض اإلجمالــي للبيانــات الماليــة الموحــدة.

نعتقــد أن بينــات التدقيــق الثبوتيــة التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة
لتوفــر أساســ ًا لرأينــا حــول التدقيــق.
الـرأي
فــي رأينـــا ،أن البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة تظهـــر بصــورة عادلـــة،
مــن جميــع النواحــي الجوهريـــة ،المركــز المالــي لــدار التكافــل ش .م .ع.
وشــركتها التابعــة كمــا فــي  31ديســمبر  2015وأداء المجموعــة المالــي،
وتدفقاتهــا النقديــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقـ ًا للمعاييــر الدوليــة
للتقاريــر الماليــة .
تقريـر حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
إضافــة إلــى ذلــك ووفقـ ًا لمتطلبــات القانــون االتحادي لدولــة اإلمــارات العربية
المتحــدة رقــم ( )2لســنة  ،2015نفيــد بمــا يلــي:
.1
.2

.3
.4
.5

.6

.7

أننــا قــد حصلنــا علــى كافــة المعلومــات والتفســيرات التــي رأيناهــا
ضروريــة ألغــراض تدقيقنــا؛
تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة ،مــن جميــع جوانبهــا الجوهريــة،
بمــا يتطابــق مــع األحــكام الســارية للقانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة رقــم ( )2لســنة 2015؛
أن المجموعة قد احتفظت بدفاتـر محاسبية نظامية؛
أن المعلومــات الماليــة الــواردة بتقريــر أعضــاء مجلــس اإلدارة تتطابــق
مــع الســجالت المحاســبية للمجموعــة؛
يظهــر اإليضــاح رقــم  5حــول البيانــات الماليــة الموحــدة مشــتريات
المجموعــة أو اســتثماراتها فــي األســهم خالل الســنة المالية المنتهية
فــي  31ديســمبر 2015؛
يظهــر اإليضــاح رقــم  29حــول البيانــات الماليــة الموحــدة معامــات
وأرصــدة األطــراف ذات العالقــة الجوهريــة والشــروط واألحــكام التــي
بموجبهــا تــم إبـــرام تلــك المعامــات؛
أنــهً ،
وفقــا للمعلومــات التــي توافــرت لنــا ،لــم يســترع انتباهنــا بــأن
المجموعــة قــد ارتكبــت خالل الســنة المالية المنتهية في  31ديسمبـــر
 2015أي مخالفــات لألحــكام الســارية للقانــون االتحــادي لدولة اإلمارات
العربيــة المتحــدة رقــم ( )2لســنة  2015وللقانــون االتحــادي لدولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم ( )6لســنة  2007بشــأن إنشــاء هيئــة
التأميــن وتنظيــم أمورهــا ،أو علــى نظامهــا األساســي علــى وجــه قــد
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
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بسم اهلل الرّحمن الرّحيم
تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
لشركة دار التكافل
إلى الجمعية العمومية لمساهمي الشركة
للفترة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2015
الحمــد هلل ربِّ العالميــن ،والصــاة والســام علــى أشــرف األنبياء والمرســلين ،ســـيدنا
محمــدٍ وعلــى آله وصحبــه أجمعين.
إلى مسـاهمي شـركة دار التكافل
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
استنادًا إلى المادة ( )72من النظام األساسي للشركة ،نقدم التقرير اآلتي:
لقد راجعنا األســس التي قام عليها عمل الشــركة ،ونتائجها المالية ،واالســتثمارات
التــي دخلــت فيهــا ،وغيرها مما له صلة بأنشــطة وأعمال الشــركة بغــرض إبداء رأي
فيمــا إذا كانــت الشــركة تلتــزم بأحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية  ،فــي ضــوء
الفتــاوى والقــرارات والتوجيهــات المحــددة التي تم إصدارها من قبلنــا  ،خالل الفترة
الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2015م.
تقــع مســؤولية التأكــد مــن أن الشــركة تعمــل وفقــا ألحــكام ومبــادئ الشــريعة
اإلســامية علــى اإلدارة ،فــاإلدارة هــي المســؤولة عــن أنشــطة وأعمــال الشــركة
وتنفيذهــا وفــق األســاس الــذي قــام عليــه نشــاط وعمــل الشــركة وحــدده نظامهــا
األساســي  ،وهو االلتزام التام بأحكام ومبادئ الشــريعة اإلســامية  ،أما مســؤوليتنا
ـاء علــى مراجعتنــا لمــا َّ
اطلعنــا عليــه ،
فتنحصــر فــي إبــداء رأي شــرعي مســتقل بنـ ً
وفــي إعداد تقريـ ٍـر لكم.
لقــد قمنــا بمراجعتنــا التــي اشــتملت علــى مراجعة النتائــج المالية للشــركة ،مــن واقع
مراجعتنــا لميزانيتهــا العموميــة وقائمــة الدخل ،كمــا قمنا بمراجعة إيداعات الشــركة
لدى البنوك وكلها مؤسســات مالية إســامية  ،وأوجـــه االســتثمارات التي دخلت فيها
الشركة  ،بعد أن كنـا قد راجعنا عقود العمليات التي دخلت فيها الشركة أثناء الفترة
الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2015واعتمدنــا المقبــول منهــا شـــرع ًا وطلبنــا
َّ
المتطلبات الشــرعية.
تعديــل مــا احتــاج منهــا إلى تعديــل وفــق

لذلك نرى:
أن الشــركة قــد التزمــت فــي مجمــل أنشــطتها واســتثماراتها وإيداعاتهــا وأعمالها
المختلفة خالل الفترة المالية المنتهية في  31ديســمبر  2015م بأحكام ومبادئ
الشــريعة اإلســامية ،وقد وجدت بعض المالحظات وقد طلبت الهيئة تعديلها وفق
القرارات والفتاوى الصادرة ،وقد التزمت إدارة الشركة بتنفيذ ذلك.
وبمــا أن مســؤولية إخــراج الــزكاة تقــع علــى عاتــق المســاهمين؛ فــإن الهيئــة إذ
تبيــن نســبة الــزكاة الواجبــة فــي كل ســهم وهــي  0.01355درهــم ،فإنهــا تحـ ّ
ـث
المســاهمين علــى إخــراج الــزَّكاة التزامـ ًا منهــم بالركن الثالث من أركان اإلســام.
والهيئة ِّ
تؤكد أن استخدام أي وثيقة أو مستند أو عقد  ،أو الدخـول في أي اتفاقية
أو اســـتثمار  ،أو ممارســة نشــاط مــن النشــاطات  ،يجــب أن يعتمــد مقدمـ ًا مــن قبلهــا
َّ
المتطلبات الشــرعية ،مع ضرورة األخذ باإلجراءات الصحيحة
للتأكد من أنها تتفق مع
لتنفيذهــا ،وهــو مــا ينــص عليــه النظــام األساســي للشــركة و ّ
تؤكــد كذلــك أهميــة
إطالع الهيئة على جميع المنتجات المزمع هندستها مالي ًا وكذلك سير العمل فيها.
والهيئــة إذ تصــدر هــذا التقريــر  ،فإنهــا تبــارك للشــركة نهجهــا الحميــد فــي االلتــزام
بأحكام ومبادئ الشــريعة اإلســامية ابتغاء مرضاة اهلل تعالى ،وتســأل اهلل ســبحانه أن
يجعــل ذلــك ســبب ًا للبركــة فــي الــرزق والعمــل.
َّ
وصلــى اهلل تعالــى علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعين ،وآخــر دعوانا أن
الحمــد هلل ربِّ العالميــن.
فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء
رئيس الهيئة

كمــا قمنــا باإلجابــة عــن جميع استفســارات الشــركة وتوجيههــا التوجيــه المتوافق
مع أحكام الشــريعة اإلســامية كما نراه ،ســواء كان ذلك من خالل عقد االجتماعات
المتكــررة ،أو مــن خــال البريــد اإللكتروني ،أو من خالل االتصال الهاتفي المباشــر.
كمــا اطلعنــا عــن طريــق المدقــق الشــرعي الداخلــي علــى المعلومــات والتفســيرات
التــي اعتبرناهــا ضروريــة لتقييــم المســتوى الشــرعي للشــركة ،واختبــار مــدى
توافقهــا مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ،وقــد تبيــن أن الشــركة فــي مســتوى
شــرعي مقبــول ،وأنهــا لــم تخالــف في الجملــة أحكام ومبادئ الشــريعة اإلســامية،
وذلــك فــي نطــاق مــا َّ
اطلعنــا عليــه مــن أنشــطتها وأعمالهــا المختلفــة.
كمــا قامــت الهيئــة مــن خــال قســم الشــريعة بنشــر الوعــي والثقافــة الشــرعية
المتعلقــة بمنتجــات الشــركة وذلــك مــن خــال عقــد الــدورات التدريبيــة للموظفيــن،
ووجهــت الهيئــة بالحــرص علــى عقــد المزيــد منهــا.
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رسالة نائب مجلس اإلدارة و العضو المنتدب
صالح الهاشمي
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
يســعدنا أن نعلــن لكــم بــكل فخــر أن عــام  2015كان عام ـ ًا آخــر حاف ـ ً
ا باإلنجــازات بالنســبة لشــركتنا  ،فقــد
جمــع هــذا العــام بيــن االبتــكار والتكنولوجيــا المتقدمة لدفع عجلة األعمال إلى األمــام نحو تحقيق هدفنا بأن
نصبح دار التكافل إحدى الشــركات الرائدة في ســوق صناعة التأمين اإلســامي بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
حيــث قدمنــا منتجـ ًا فريــد ًا مــن نوعــه فــي الســوق المحلــي  ،إنــه منتــج « حمايــة  ، » Himayaوالــذي هــو
عبــارة عــن حــل تأمينــي للشــركات الصغيــرة والمتوســطة مصمــم خصيص ـ ًا ليناســب ســت فئــات مختلفــة هــي :
المــدارس و الكراجــات وصالونــات التجميــل والمكاتــب والمطاعــم ومتاجــر التجزئــة  ،ومــع تزايــد إدراك أهميــة
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي دولــة اإلمــارات  ،فــإن هــذا المنتج الذي ُطــرح لالكتتاب بوقت ســابق قد
بدأ بالفعل يثير إهتمام ًا واســع ًا في الســوق .
ومــن ناحيــة أخــرى ولكــي يســتطيع أن يصــل إلينــا عمالؤنــا بشــكل أســهل وأســرع  ،فقــد اســتثمرنا بشــكل كبيــر
فــي مجــال التكنولوجيــا الحديثــة وذلــك مــن أجــل تطويــر تطبيــق متكامــل للهواتف النقالــة  ،بحيث يكــون متاح ًا
للهواتــف الذكيــة التــي تعمــل بنظــام أندرويــد و نظــام آي أو إس  ،حيــث تســتخدم تكنولوجيــا األجهــزة النقالــة
للمســاعدة فــي توصيــل حلــول األعمــال إلــى األجهــزة المحمولــة بمــا فــي ذلــك وثائــق التكافــل  ،واإلبــاغ عــن
المطالبــات باإلضافــة إلــى التعامــل مــع المســائل األخــرى المتعلقــة بخدمــة العمالء.
وقــد كان إنشــاء مركــز اتصــال كامــل التجهيــز بمثابــة خطــوة أخــرى نحــو تحقيــق الهــدف النهائــي لــدار
التكافــل والمتمثــل فــي إمكانيــة الوصــول إلــى دار التكافــل علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام األســبوع  ،حيــث
إن مركــز االتصــال المدعــوم بأحــدث ما وصلت إليه التكنولوجيا يمكنه التعامل مــع المكالمات الواردة والصادرة
والــرد علــى استفســارات العمــاء وكذلك استفســارات الشــركاء التجاريين بســرعة ودونمــا أي تأخير.
كمــا تــم مؤخــر ًا إضافــة دار التكافــل إلــى منصــة دبــي التجاريــة للتأميــن اإللكترونــي « » Tradeshield
وهــي منصــة للتأميــن اإللكترونــي علــى البضائع أسســتها هيئــة دبي التجاريــة الجهة الرائدة في تيســير التجارة
والتــي توفــر الخدمــات اإللكترونيــة المتكاملــة المبتكــرة فــي مجال التجــارة عبر الحدود والتي يقــع مقرها في
دبــي  ،وتعتبــر منصــة  Tradeshieldمنصــة ســهلة االســتخدام تقــدم خدمــات الدمــج المباشــر للتأميــن البحــري
والتأمين على البضائع  ،حيث يمكن الحصول على عروض األسعار خالل دقائق معدودة على الموقع اإللكتروني
لهــذه المنصــة و يمكــن للعمــاء مقارنــة الوثائــق و األســعار والشــروط قبــل اختيــار وثيقــة التأميــن المرغوبــة .
فهــذه المنصــة تقــوم بإتمــام عمليــة شــراء التأميــن مــن البدايــة إلــى النهايــة عبــر اإلنترنــت  ،بمــا فــي ذلــك
تنفيــذ إجــراءات الدفــع باســتخدام البوابــة المركزيــة للدفع اإللكتروني « رســوم ».
وأخيــر ًا وليــس آخــر ًا فإننــا نتطلــع للعمــل مــع شــركة « وطنيــة » ويغمرنــا التفــاؤل بشــأن الفــرص التــي
ســتوفرها لنــا فــي اكتســاب المهــارات واألصــول التــي ال يمكــن ألي شــركة مــن الشــركتين تطويرهــا بمفردهــا ،
والتــي يمكننــا مــن خاللهــا أن نوفــر لعمالءنــا مجموعة جديدة مــن الخدمات مع مواصلة التركيــز على إمكاناتنا
وخدماتنــا المتخصصــة  ،ومــن ثــم فإننــا نؤمــن بــأن هــذا التحالــف بيــن الكيانيــن التابــع لــدار التكافــل هــو تحالــف
بيــن شــركتين يمتلــكان نفــس التوجــه والعقليــة و ســوف يأتــي بثمــار رائعــة ســتكون مفيــدة للجميــع.
وأخــص بالشــكر العميــق مســاهمينا الكــرام  ،وموظفينــا األكفــاء وعمالءنــا المخلصيــن الذيــن يتســمون بالــوالء
وذلــك لمــا قدمــوه مــن دعــم لشــركة دار التكافــل  ،وأؤكــد لكــم أننــا ملتزمــون بتوفيــر منتجــات عاليــة الجــودة
وخدمــة عمــاء ممتــازة  ،مدعومــة بأحــدث ما وصلت إليه التكنولوجيا ،باإلضافة إلى ذلك فإننا نواصل اتباع هذه
ُ
المثــل العليــا والمتمثلــة فــي المبادىءوالقيــم التــي تدعــم ســمعتنا الراســخة  ،و إننــي أتطلــع بــكل حمــاس
للعمــل مــع كل شــركاءنا لكــي نقــود الشــركة إلــى مزيــد مــن النجــاح والتميــز.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام

صالح الهاشمي
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة
م .اللواء عبد العزيز البناي
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
إنــه لمــن دواعــي ســروري الغامــر أن أقــدم لكــم نتائــج التقريــر
الســنوي لعــام  2015الــذي كان عامــ ًا آخــر مــن األعــوام الحافلــة
باإلنجــازات العظيمــة لــدار التكافل .فخالل هذا العــام ،حققت أعمال
الشــركة نمــو ًا بنســبة  %38وهــي نســبة مبهــرة و جديــرة بالثنــاء.
وللمــرة األولــى ،تتخطــى أعمــال الشــركة حاجــز المائتيــن  200مليون
درهــم .كمــا ارتفعــت المســاهمة اإلجماليــة لــدار التكافــل فــي عام
 2015مــن  151مليــون درهــم إلــى  208مليــون درهــم .وإذا نظرنا
إلــى األداء خــال األعــوام الســبعة  7الماضيــة ،فإنــه لمــن دواعــي
فخــري أن أعلــن أن المســاهمة اإلجماليــة المكتوبــة للشــركة قــد
حققت نمو ًا سنوي ًا مركب ًا بمعدل  ،%38وهو أعلى بكثير من المعدل
المتوســط فــي هــذا المجــال .كمــا حققــت األصــول اإلجماليــة نمــو ًا
بنســبة  ،%28لتصــل إلــى  324مليــون درهــم فــي عــام .2015
وقــد كان العــام  2015مليئــ ًا بالتحديــات الكبــرى الناجمــة عــن
انخفــاض أســعار النفــط ،ومــا تشــهده المنطقــة مــن اضطرابــات
و عــدم اســتقرار باإلضافــة إلــى مجموعــة مــن القضايــا األخــرى
ذات الصلــة .فقــد أدى انخفــاض أســعار النفــط إلــى إثــارة الكثيــر مــن
المشــكالت المتعلقــة بهــذا األمــر مثــل عجــز الموازنــة ،وتعليــق
بعــض المشــروعات إلــخ .ومــن المتوقــع أن يســتمر تأثيــر ذلــك خــال
العــام الجــاري .اســمحوا لــي أن أعبــر عــن فخــري الشــديد باإلنجــازات
الرائعــة التــي حققهــا الفريــق ،وخاصــة إذا قارناها بخلفيــة التأثيرات
المتواصلــة لعــدم اليقيــن االقتصــادي الــذي ســاد المنطقــة والعالــم.
إن أداء االقتصــاد العالمــي واإلقليمــي وتأثيــره علــى فئــات األصــول
الرئيســية القابلــة لالســتثمار -األســهم ،الصكــوك ،الســلع والعقارات-
وخاصة في البيئة الحالية التي تشهد معدل أرباح منخفض ًا ،لم يكن
مشــجع ًا .ونتيجة لذلك ،فإن أداء المحفظة االســتثمارية لدار التكافل
لــم يكــن جيــد ًا مقارنة بالعام الســابق .إن انخفاض دخل االســتثمارات
فضـ ً
ا عــن الخســائر التــي تعرضــت لهــا بعــض الحســابات قــد أدى إلــى
تحويــل النتائــج فــي نهايــة العــام إلــى أســوأ ممــا كان متوقعــ ًا
حيــث ســجلت الخســائر  7.1مليــون درهــم مقابــل أربــاح بقيمــة 4.5
مليــون درهــم تــم تحقيقهــا فــي العــام الماضــي.
وعلــى الجانــب القانونــي ،فإننــا نعتقــد أن قانــون الشــركات التجاريــة
الــذي تــم وضعــه مؤخــر ًا ( القانــون االتحــادي رقــم  2لســنة )2015
ســوف يدفــع عجلــة التنميــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
إلــى ســوق المنافســة العالميــة و سيســاعد علــى خلــق بيئــة أعمــال
مســتدامة ،وســيعمل بصفــة خاصــة علــى رفــع مســتويات الحوكمــة
الجيــدة للشــركات ،وحمايــة المســاهمين وتعزيــز المســئولية
االجتماعيــة للشــركات .إن اللوائح الماليــة التي وضعتها مؤخر ًا هيئة
التأميــن بدولــة اإلمــارات العربية المتحدة لشــركات التأميــن التقليدية
وشــركات التكافــل ومتطلبــات تقديــم التقاريــر تثيــر الكثيــر مــن
التحديــات ولكــن مــن المؤكــد أنهــا ســتعمل علــى تبســيط اإلجــراءات
فــي صناعــة التأميــن وهــي خطــوة تأخــرت كثيــر ًا.
وقــد لعــب مجلــس إدارتنــا الحالــي والســابق دور ًا عظيمــ ًا فــي
توجيــه وإعــداد دار التكافــل لكــي تصــل إلــى مــا وصلــت إليــه اآلن.
فلطالمــا كان المجلــس بخبرتــه العمليــة العريضــة قــوة مرشــدة فــي
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األوقــات العصيبــة .وبفضــل مــا يتمتــع بــه المجلس من حكمــة ورؤية
ثاقبــة ،فإننــي علــى ثقة من أنه سيســاعد الشــركة على الوصول إلى
آفــاق جديــدة فــي المســتقبل.
إن تركيزنــا المســتمر علــى أعمــال المســاهمين والحســابات الرئيســية
قــد أدى إلــى تعزيــز حافظتنــا بشــكل كبيــر وقــد بــدأت الكثيــر مــن
المراكــز التجاريــة الوطنيــة مؤخــر ًا تنظــر إلــى دار التكافــل بعيــن
االعتبــار كشــريك مفضــل لها ،وذلك عن طريــق إقامة عالقات جديدة
و ضمــان تجديــد العقــود.
لقــد شــهد هــذا العــام حصــول دار التكافــل علــى وضــع «شــركة
التأميــن المفضلــة» مــن هيئــة الصحــة بدبــي ،ممــا يجعلهــا ثانــي
شــركة مــن شــركات تكافــل تدخــل ضمــن الشــركات التســعة التــي
اختارتهــا هيئــة الصحــة بدبــي .وإذا وضعنــا فــي االعتبــار المعاييــر
الصارمــة لعمليــة االختيــار ،فــإن وضــع «شــركة التأميــن المفضلــة»
يعــد شــهادة تميــز تثبــت تطبيــق دار التكافــل ألعلــى معاييــر الجودة
والتميــز التشــغيلي علــى مــدى فتــرة طويلــة من الزمن .ومــع حصولنا
علــى رخصــة «شــركة التأمين المفضلة» ،زاد االنتــاج الطبي في عام
 2015بشــكل كبيــر ،وهــو أمــر مــن المتوقــع أن يســتمر خــال
األعــوام القادمة.
وأود أن أنتهــز هــذه الفرصــة ألعبر عن عميق شــكري لصاحب الســمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
وحاكــم أبوظبــي ،والشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتــوم ،نائب الرئيس
ورئيــس مجلــس الــوزراء بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وحاكــم
دبــي ،باإلضافــة إلــى أصحــاب الســمو ،حــكام اإلمــارات األخــرى بدولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،على دعمهم الدائم والمســتمر.
كمــا يســعدني أن أعبــر عــن امتنانــي العميق لزمالئــي أعضاء مجلس
اإلدارة ،ولعضونــا المنتــدب الســيد /صالــح الهاشــمي وفريقه في دار
التكافــل علــى جهودهــم الحثيثــة والمخلصة وتفانيهــم في تطوير
أعمالنــا .لقــد عملتــم بــدأب وبــدون كلــل لكــي تصبــح دار التكافــل
قــوة يحســب حســابها فــي مجــال شــركات التكافــل بدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،ولذلــك اســمحوا لــي أن أوجــه لكــم التحيــة علــى
إنجازاتكــم العظيمــة.
كمــا أســجل شــكري العميــق لمســاهمينا الذيــن علــى دعمهــم
المســتمر الــذي لــواله مــا كان لنــا أن نصــل إلــى المســتوى الــذي وصلنا
إليــه اليوم.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام

عبد العزيز البناي

أعضاء مجلس االدارة
عبد العزيز البناي رئيس مجلس اإلدارة
صالح الهاشمي نائب رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب
علي حميد العويس عضو مجلس اإلدارة
صالح إبراهيم شرف عضو مجلس اإلدارة
يعقوب بن عيسى بن ناصر السركال عضو مجلس اإلدارة
أسامة إبراهيم صديقي عضو مجلس اإلدارة
شهاب لطفي هرموزي عضو مجلس اإلدارة
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انجازاتنا

2008

تأسست دار التكافل

2010

افتتاح فرع دبي األول في ديرة

2011

• تأسيس البوابة اإللكترونية
 e-babالتي تساعد إلى إنهاء
إجراءات استخراج الوثيقة
بسهولة وفي وقت يسير
• إطالق منتج تغطية السفر
ترحال

2012

افتتاح فرع الشارقة األول على شارع
الملك فيصل

2013

2014

• حققت ارتفاع في األرباح
بنسبة %443
• إطالق بوابة B2C
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• افتتاح فرع أبوظبي األول على
شارع الجوازات
• إطالق منتج تغطية القوارب
الترفيهية مرسى

نبذة عن دار التكافل
تأسســت دار التكافــل عــام  2008بــرأس مــال مدفــوع قيمتــه  100مليــون
درهــم كشــركة تأميــن إســامية تتخــذ مــن دبــي مقــر ًا لهــا وتوفــر خدمات
تأميــن تتوافــق مــع أحكام الشــريعة اإلســامية.
دار التكافــل هــى شــركة تأميــن محليــة تتميــز باإلبتــكار والحرفيــة واإللتــزام بالمبــادىء ،ويتــم
إتخــاذ قــرارات الشــركة وفــق إحتياجــات ومتطلبــات العمــاء ،كمــا أن إحتياجــات وتوقعــات التأمين
التــي يتطلبهــا عمــاء دار التكافــل مدعومــة بمجموعــة قويــة مــن المســتثمرين الذيــن يوفــرون
دعمــا وأساســا ماليـ ًا متينـ ًا يشــعرهم باألمــن واألمــان ،بغــض النظــر عــن مجــال أعمالهــم.
إنطالقــا مــن كونهــا شــركة تأميــن إســامية تعمــل فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،فــإن
أعمــال الشــركة متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ،ويتــم اإلشــراف عليهــا مــن جانــب
لجنــة مرموقــة للفتــوى وأحــكام الشــريعة اإلســامية.
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صاحب السمو الشيخ

صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان

محمد بن راشد آل مكتوم

رئيس دولة
اإلمارات العربية المتحدة و حاكم أبوظبي

نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء
وحاكم دبي
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