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OUR JOURNEY
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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2008

2010

Dar Al Takaful
was established.

The opening of
the first branch in
Dubai, Deira.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

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

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

The opening of
the first branch

Achieved a rise in
profit of %443
Launch of B2C
portal

DAT was granted
Preferred Insurer
(PI) status by
Dubai Health
Authority.

Gross contribution
income for the
period ending
December 2016
stood at
Dh300 million

in Abu Dhabi
on Jawazat St.
The launch of
our pleasure craft
cover “Marsa”
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DAR AL TAKAFUL BOARD MEMBERS
Abdulaziz Al Bannai (Rtd) Chairman
Saleh Al Hashimi Vice Chairman & Managing Director
Ali Humaid Al Owais Member
Salah Sharaf Member
Yagub Bin Eisa Bin Nasser Al Serkal Member
Osama Ibrahim Seddiqi Member
Shahab Lutfi Harmoozi Member
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Our Board of Directors, past and present, has played
a key role in guiding and shaping DAT to become
what it is today. The Board with its vast business
experience has always been an invaluable asset in
difficult times. Their practical wisdom and foresight,
I’m sure, will help the company scale eve greater
heights in future.

CHAIRMAN’S MESSAGE
Abdulaziz Albannai
Assalam Alaikum,
It gives me immense pleasure to report the
annual results of Dar Al Takaful PJSC (DAT) for
the year just passed, 2016, which was a year
of great achievement for my team. I am proud
to say that during the year company’s business
grew by a commendable 44% and crossed the
AED 300m mark for the first time.
Gross Takaful contribution in 2016 rose from
AED 208m to AED 300m. Overall assets grew
by 34%, reaching AED 435m during the course
of the year.
In 2015, DAT was granted Preferred Insurer
(PI) status by Dubai Health Authority. With the
PI license in place, our medical business in
2016 has risen significantly, from 44% of the
total contribution in 2015 to 60% of the total
contribution in 2016.

My profound gratitude goes to my fellow Board
Members, and to our Vice Chairman and
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 loyalty
and support, without which we would not have
reached the level where we are today.
Thank you.

Abdulaziz Albannai

We are delighted to be able to show a net profit
of Dh5 million in 2016, in contrast to net loss of
Dh7 million in 2015. Net operating profit rose to
Dh32 million from Dh19 million last year.

Abdulaziz Albannai
Chairman

Our Board of Directors, past and present, have
played a key role in guiding and shaping DAT
to become what it is today. The Board, with its
vast business experience has always been an
invaluable asset in difficult times. Their practical
wisdom and foresight, I’m sure, will help the
company scale eve greater heights in future.
Our continued focus on Shareholders and Key
Accounts business has resulted in a substantial
strengthening of the portfolio, and of late, many
national business houses have considered DAT
as their insurer of choice. This has seen growth
in new relations as well as securing renewal of
existing business.
I would like to take this opportunity to thank His
Highness 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.
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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 enviable reputation. It is with great
enthusiasm that I look forward to working with all
those who partner with us to take the company
on to even greater successes.

VICE CHAIRMAN AND MANAGING
DIRECTOR’S MESSAGE
Saleh Al Hashimi
Assalam Alaikum,
We are proud to report that 2016 was a year of achievement, growth and progress.
This was accomplished through a combination of innovation and technology driving the
business ever forward towards our goal of becoming a market leader in the UAE Islamic
Insurance industry.
2016 was a year of mixed challenges that showed clearly in our results. We however
managed to overcome these challenges thanks to the dedication of our employees and
loyalty of our customers. We have moved on from losses in 2015 to declaring a profit
of AED 5 million in 2016.
In part, this was achieved by increasing our focus on the loss ratios in our core
businesses like medical and motor insurance. Such carefully considered approach
enabled us to record a decent profit in challenging conditions.
Looking forward, our main focus for 2017 is to utilize the latest and most efficient
IT solutions and digital technology for most of our internal processes and customer
deliveries. Automation brings efficiency and rapid processing, both improving the
profitability of existing business and enabling us to be fully competitive in new areas
and increasing customer happiness.
With the deadline for mandatory medical insurance on the line, we expanded our
delivery channels to assist the market in obtaining their medical cover through various
channels. Convenient and accessible options included kiosks in several neighborhood
centers and an online channel.
Moreover, we have introduced a fully equipped call center that is already working 7
days a week, and will be soon be working round the clock to serve customers for both
inbound and outbound enquiries.
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
enviable reputation. It is with great enthusiasm that I look forward to working with all
those who partner with us to take the company on to even greater success.
Thank you.

Saleh Al Hashimi
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FATWA AND SHARIAH
SUPERVISORY REPORT

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 2016.

FATWA AND
SHARIAH
SUPERVISORY
REPORT

The responsibility of ensuring that the Company conducts its
business in accordance with Shariah Rules and Principles lies with
Dar Al Takaful PJSC’s management. Hence, the management is
responsible for the activities and business of the Company and
responsible for ensuring its implementation is in accordance with
the basic principles of the Company which is to fully comply with
the rules and principles of Shariah, whereas our responsibilities
are only to form an independent opinion based on our review of
the operations of Dar Al Takaful PJSC, and to report to you.
We have conducted our review which included examining the
financial results of the Company through our review of the
Company’s balance sheet and income statement. We have
reviewed deposits of the Company in financial institutions as
well as the investments of the Company and they were found
to be all in Islamic banks and Shari’ah Compliant investments
and portfolios. We have also reviewed the transactions of the
Company within the period ending 31st December 2016 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.

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 has noted a
lack of due negligence on the part of the company in implementing
some of FSSB’s decisions, which may affect the reputation of the
company and its operations.
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

Hence, we opine that:
The Company in its various activities, investments, deposits and
businesses during the period ending 31st December 2016 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 0.01364 The Board also urges
the shareholders to fulfill the responsibility of paying zakat in order
to fulfill the third pillar of Islam.
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INDEPENDENT
AUDITOR’S REPORT

The Shareholders
Dar Al Takaful PJSC
Dubai
United Arab Emirates

REPORT ON THE AUDIT OF THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Opinion

INDEPENDENT
AUDITOR’S REPORT

We have audited the consolidated financial statements of
Dar Al Takaful PJSC (the “Company”) and its Subsidiary
(together the “Group”), which comprise the consolidated
statement of financial position as at
31 December 2016, and the consolidated income
statement, consolidated statement of profit or loss and other
comprehensive income, consolidated statement of changes
in equity and consolidated statement of cash flows for the
year then ended, and notes to the consolidated financial
statements, including a summary of significant accounting
policies.
In our opinion, the accompanying consolidated financial
statements present fairly, in all material respects, the
consolidated financial position of the Group as at 31
December 2016, and its consolidated financial performance
and its consolidated cash flows for the year then ended in
accordance with International Financial Reporting Standards.

Key audit matter

Basis for opinion
Our responsibility is to express an opinion on these
consolidated We conducted our audit in accordance
with International Standards on Auditing (“ISAs”). Our
responsibilities under those standards are further
described in the Auditor’s responsibilities for the audit of
the consolidated financial statements section of our report.
We are independent of the Group in accordance with the
International Ethics Standards Board for Accountants’
Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code)
together with the other ethical requirements that are relevant
to our audit of the Group’s consolidated financial statements
in the United Arab Emirates and we have fulfilled our other
ethical responsibilities requirements in accordance with these
requirements and the IESBA Code. We believe that the audit
evidence we have obtained is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion.
Key audit matters
Key audit matters are those matters that, in our professional
judgment, were of most significance in our audit of the
consolidated financial statements of the current period.
These matters were addressed in the context of our audit
of the consolidated financial statements as a whole, and
in forming our opinion thereon, and we do not provide a
separate opinion on these matters.

How the matter was addressed in our audit

Valuation of takaful contract liabilities and retakaful contract assets
As at 31 December 2016, takaful contract liabilities and Our audit procedures included:
retakaful contract assets amounted to AED 240 million
● Testing the underlying Group data to source documentation.
and AED 112 million respectively, as detailed in note 7
● Evaluating and testing of key controls around the claims handling
to these consolidated financial statements.
and case reserve setting processes of the Group including
As set out in note 3 and note 4, valuation of these
allocation of retakaful portion of the claims.
liabilities requires professional judgment and also ● Evaluating and testing of key controls designed to ensure the
involve number of assumptions made by management.
integrity of the data used in the actuarial reserving process.
Retakaful contract assets includes amounts that the ● Checking samples of claims case reserves through comparing
Group is entitled to receive under the retakaful contracts
the estimated amount of the case reserve to appropriate
and, more specifically, the share of the retakaful in the
documentation, such as reports from loss adjuster and retakaful
takaful contract liabilities recorded by the Group.
contracts.
● Re-performing reconciliations between the claims data recorded
This is particularly the case for those liabilities that are
in the Group’s systems and the data used in the actuarial
based on the best-estimate of technical reserves that
reserving calculations.
includes ultimate cost of all claims incurred but not
● Recalculating the unearned premium reserve based on the
settled at a given date, whether reported or not, together
earning period on takaful contracts existing as at 31 December
with the related claims handling costs and related
2016.
technical reserves along with their retakaful recoveries.
● Obtaining the retakaful treaty summary for the year and verifying
A range of methods are used by management and
the details in the summary to the respective agreements on
the independent external actuary to determine these
samples basis.
provisions. Underlying these methods are a number of
explicit or implicit assumptions relating to the expected
settlement amount and settlement patterns of claims.
Changes in these assumptions can result in material
impacts to the valuation of these liabilities.
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In addition, with the assistance of our actuarial specialists, we:
● performed necessary reviews to ascertain whether the results
are appropriate for financial disclosure.
● reviewed the actuarial report compiled by the independent
external actuaries of the Group and calculations underlying these
provisions, particularly the following areas:
● Appropriateness of the calculation methods and approach
(actuarial best practice)
● Review of assumptions
● Sensitivities to key assumptions
● Risk profiles
● Consistency between valuation periods
● General application of financial and mathematical rules

could reasonably be expected to influence the economic
decisions of users taken on the basis of these consolidated
financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise
professional judgment and maintain professional skepticism
throughout the audit. We also:
●

Valuation of Investment properties
Under fair value model, investment properties are
remeasured at fair value, which is the amount for
which the property could be exchanged between
knowledgeable, willing parties in an arm's length
transaction. Gains or losses arising from changes in
the fair value of investment property is included in net
profit or loss for the period in which it arises.
The valuation of investment properties, as detailed
in Note 4 and 12, requires significant judgement and
estimates by management and the independent
external valuers. The existence of significant estimation
and judgement, coupled with change in valuation
assumption used could result in material misstatement.

The Group has involved an external valuer in order to value the
investment properties for the purpose of determining the fair value for
inclusion in the consolidated financial statements.
As part of our audit procedures, we assessed the competence,
capabilities, objectivity and verified the qualifications of the external
valuer. Also we have tested for reasonableness of the valuation
assumptions used by the external independent valuer.

●

●

●

Other information
The Board of Directors and management are responsible for
the other information. The other information comprises the
annual report of the Group. We obtained Board of Directors’
report prior to the date of this auditor’s report, and the
remaining information of the annual report is expected to be
made available to us after that date. The other information
does not include the consolidated financial statements and
our auditor’s report thereon. Our opinion on the consolidated
financial statements does not cover the other information and
we do not and we will not express any form of assurance
conclusion thereon.
In connection with our audit of the consolidated financial
statements, our responsibility is to read the other information
identified above and, in doing so, consider whether the other
information is materially inconsistent with the consolidated
financial statements or our knowledge obtained in the audit, or
otherwise appears to be materially misstated.
If, based on the work we have performed on the other
information that we obtained prior to the date of this auditor’s
report, we conclude that there is a material misstatement of
this other information, we are required to report that fact. We
have nothing to report in this regard.
When we read the remaining information of the annual report of
the Group, if we conclude that there is a material misstatement
therein, we are required to communicate the matter to those
charged with governance.
Responsibilities of the management and those charged with
governance for the consolidated financial statements
Management is responsible for the preparation and fair
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presentation of the consolidated financial statements in
accordance with International Financial Reporting Standards
and their 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.
In preparing the consolidated financial statements,
management is responsible for assessing the Group’s ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters
related to going concern and using the going concern basis of
accounting unless management either intends to liquidate the
Group or to cease operations, or has no realistic alternative
but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing
the Group’s financial reporting process.
Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated
financial statements
Our objectives of are to obtain reasonable assurance about
whether the consolidated financial statements as a whole
are free from material misstatement, whether due to fraud
or error, and to issue an auditor’s report that includes our
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance,
but is not a guarantee that an audit conducted in accordance
with ISAs will always detect a material misstatement when it
exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they

●

●

Identify and assess the risks of material misstatement
of the consolidated financial statements, whether due
to fraud or error, design and perform audit procedures
responsive to those risks, and obtain audit evidence that
is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion. The risk of not detecting a material misstatement
resulting from fraud is higher than for one resulting from
error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional
omissions, misrepresentations, or the override of internal
control.
Obtain an understanding of internal control relevant
to the audit 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 Group’s
internal control.
Evaluate the appropriateness of accounting policies used
and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by management.
Conclude on the appropriateness of management’s use of
the going concern basis of accounting and, based on the
audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Group’s ability to continue as a
going concern. If we conclude that a material uncertainty
exists, we are required to draw attention in our auditor’s
report to the related disclosures in the consolidated
financial statements or, if such disclosures are inadequate,
to modify our opinion. Our conclusions are based on the
audit evidence obtained up to the date of our auditor’s
report. However, future events or conditions may cause the
Group to cease to continue as a going concern.
Evaluate the overall presentation, structure and content
of the consolidated financial statements, including the
disclosures, and whether the consolidated financial
statements represent the underlying transactions and
events in a manner that achieves fair presentation.
Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the
financial information of the Group and business activities
within the Group to express an opinion on the consolidated
financial statements. We are responsible for the direction,
supervision and performance of the group audit. We remain
solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding,
among other matters, the planned scope and timing of the
audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify during our audit.
We are also provide those charged with governance with
a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with
them all relationships and other matters that may reasonably be
thought to bear on our independence, and where applicable,
related safeguards.

significance in the audit of the consolidated financial statements
of the current period and are therefore the key audit matters.
We describe these matters in our auditor’s report unless law
or regulation precludes public disclosure about the matter or
when, in extremely rare circumstances, we determine that a
matter should not be communicated in our report because
the adverse consequences of doing so would reasonably
be expected to outweigh the public interest benefits of such
communication.
Report on other legal and regulatory requirements
Further, as required by the UAE Federal Law No. (2) of 2015,
we report that:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

vi)
vii)

viii)

we have obtained all the information we considered
necessary for the purposes of our audit;
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;
the Group has maintained proper books of account;
the financial information included in the report of the
Directors is consistent with the books of accounts of the
Group;
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
2016;
Note 29 to the consolidated financial statements reflects
material related party transactions, and the terms under
which they were conducted;
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 2016 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 2016; and
Note 39 to the consolidated financial statements reflects
the social contributions made during the year.

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 consolidated financial statements, the Group is in the
process of complying with the requirements of the Financial
Regulations for Insurance Companies issued by the Insurance
Authority especially pertaining to Article (1) of Section (7) and
Appendix (1) relating to presentation of financial statements
and disclosures and calculation disclosure in respect of the
solvency margin.

Cynthia Corby

Registration No. 995
12 March 2017

Dubai, United Arab Emirates

Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated
financial statements (continued)
From the matters communicated with those charged with
governance, we determine those matters that were of most
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Dar Al Takaful PJSC
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AT 31 DECEMBER 2016
ASSETS - TAKAFUL OPERATIONS ’ ASSETS

Notes

)AED( 2016

)AED( 2015

Investment in securities

5

584,414

440,344

Deferred policy cost

6

13,758,261

7,442,077

Retakaful assets

7

111,674,691

57,286,760

Takaful and other receivables

8

130,989,067

111,745,767

Cash and cash equivalents

9

31,313,240

6,996,999

288,319,673

183,911,947

Notes

)AED( 2016

)AED( 2015

Property and equipment

10

13,110,991

14,159,646

Intangible assets

11

633,017

666,371

Investment properties

12

51,770,001

51,610,001

Investment in securities

5

27,822,197

13,488,389

Restricted deposits

13

6,000,000

6,000,000

Wakala deposits

14

24,754,163

13,622,951

8,194,897

20,658,173

Total takaful operations’ assets
SHAREHOLDERS’ ASSETS

FINANCIAL REPORT

Due from participants
Prepayments and other receivables

15

5,017,096

3,677,920

Cash and cash equivalents

9

8,962,705

16,496,903

Total shareholders’ assets

146,265,067

140,380,354

Total assets

434,584,740

324,292,301

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

Assets

Assets
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500
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2016
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0
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77.9

51.4

81.0

84.1

104.1 108.6

151.2

36.3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Year

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

Annual Report 2016 | 20

Dar Al Takaful PJSC
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AT 31 DECEMBER 2016 (CONTINUED)
TAKAFUL OPERATIONS’ LIABILITIES AND SURPLUS/(DEFICIT)

Notes

)AED( 2016

)AED( 2015

Takaful operations’ liabilities

Dar Al Takaful PJSC
CONSOLIDATED INCOME STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016
ATTRIBUTABLE TO PARTICIPANTS’

Notes

)AED( 2016

)AED( 2015

Gross contribution written

22

300,005,029

208,318,301

Movement in unearned contributions

22

)44,517,462(

)7,716,290(

255,487,567

200,602,011

Underwriting income

Deferred discount

3,570,039

3,406,218

Takaful contract liabilities

7

239,607,681

163,030,071

Takaful payables

16

119,179,148

80,119,733

Takaful contributions revenue

8,194,897

20,658,173

Retakaful share of contributions

22

)144,639,778(

)89,665,273(

370,551,765

267,214,195

Movement in retakaful share of unearned contributions

22

27,482,323

8,158,469

)117,157,455(

)81,506,804(

138,330,112

119,095,207

975,901

872,647

Due to shareholders
Total takaful operations’ liabilities

Net retakaful share of contributions

(Takaful operations’ surplus (deficit

Net takaful revenue

22

Qard Hassan against deficit in participants’ fund

17(i)

(82,246,063)

(83,184,437)

Less: Provision against Qard Hassan to participants’ fund

17(ii)

82,246,063

83,184,437

28

13,970

(117,814)

Discount received on retakaful contributions

10,787,352

13,878,162

13,970

(117,814)

Total underwriting income

150,093,365

133,846,016

370,565,735

267,096,381

Available-for-sale investments reserve
Total surplus/(deficit) from takaful operations
Total takaful operations’ liabilities and surplus/(deficit)
SHAREHOLDERS’ LIABILITIES AND EQUITY

Notes

)AED( 2016

)AED( 2015

Shareholders’ liabilities
18

Other liabilities
Total shareholders’ liabilities

23

)184,538,366(

)159,724,320(

Retakaful share of claims incurred

23

96,427,778

67,029,340

Net claims incurred

23

)88,110,588(

)92,694,980(

6

-

)18,185,942(

Policy acquisition cost

8,241,745

6,820,765

Excess of loss retakaful

)2,042,963(

)2,455,117(

Other underwriting expenses

)1,311,956(

)948,094(

)91,465,507(

)114,284,133(

58,627,858

19,561,883

20

100,000,000

100,000,000

Statutory reserve

21

1,042,700

540,483

)45,099,191(

)49,619,140(

)166,249(

)546,188(

Total shareholders’ equity

55,777,260

50,375,155

Total shareholders’ liabilities and equity

64,019,005

57,195,920

Total takaful operations’ liabilities and surplus/(deficit),
shareholders’ liabilities and equity

434,584,740

324,292,301

28

Claims incurred

6,820,765

Share capital

Available-for-sale investments reserve

Underwriting expenses

8,241,745

Shareholders’ equity

Accumulated losses

Policy and other fees

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

Total underwriting expenses
Net underwriting income
Wakala fees

24

)57,438,179(

)36,971,414(

Expenses allocated to participants

25

)794,981(

)2,308,467(

394,698

)19,717,998(

Net surplus/(deficit) from takaful operations
Investment and other income

26

551,266

467,874

Mudarib’s fee

24

)7,590(

)2,931(

938,374

(19,253,055)

Surplus/(deficit) for the year attributable to participants’
The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

Shareholders Equity
Period
2008

300

2016

Year

400

100.0
60.3
51.1
65.4
52.8
53.6
56.4
50.4
55.7

200
100
0

100.0

60.3

51.1

65.4

52.8

53.6

56.4

50.4

55.7

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Dar Al Takaful PJSC
CONSOLIDATED INCOME STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016 (CONTINUED)
ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS

Dar Al Takaful PJSC

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016

Notes

)AED( 2016

)AED( 2015

Wakala fees from participants’

24

57,438,179

36,971,414

Mudarib’s fee

24

7,590

2,931

Investment and other income

26

4,581,456

3,008,258

Items that may be reclassified subsequently to profit or loss

62,027,225

39,982,603

Income

Expenses

ATTRIBUTABLE TO PARTICIPANTS

)AED( 2016

)AED( 2015

938,374

)19,253,055(

Unrealized gain on available-for-sale-investments

131,783

169,932

Other comprehensive income for the year

131,783

169,932

1,070,157

)19,083,123(

Profit/(loss) for the year
Other comprehensive income

General and administrative expenses

25

)32,193,697(

)27,871,158(

Policy acquisition cost

6

)25,749,736(

-

4,083,792

12,111,445

938,374

)19,253,055(

ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS

5,022,166

)7,141,610(

Profit/(loss) for the year

0.05

)0.071(

Profit for the year before Qard Hassan
17

Recovery from/(provision against) Qard Hassan to participants’
Profit/(loss) for the year attributable to shareholders’
Earnings/(loss) per share

27

Notes

Total comprehensive income/(loss) for the year attributable
to participants
Notes

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

Gross Contributions
22.9
44.3
35.9
87.2
106.4
151.4
208.3
300

400

0

22.9

44.3

35.9

106.4

87.2

2016

2008

200
100

Year

208.3
151.4

2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
&
2009

5,022,166

)7,141,610(

379,939

)370,783(

-

835,398

-

608,352

379,939

1,072,967

5,402,105

)6,068,643(

Other comprehensive income/(loss)
Unrealized loss on available-for-sale-investments

300

)AED( 2015

Items that may be reclassified subsequently to profit or loss

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

300

)AED( 2016

Recycled on impairment of available for sale financial assets
Other comprehensive income for the year
Total comprehensive income/(loss) for the year
attributable to shareholders
The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

Year

Profits / (Loss)

20

Profits/ (Loss)

10

0.8

5.0

4.6

0

-20
-30

(9.0)

(4.5)

(7.1)

2016

-10

2008

Year

(21.0)
(9.0)
(4.5)
(12.7)
0.8
4.6
(7.1)
5.0

(12.7)

(21.0)
2008 &
2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Dar Al Takaful PJSC

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016
Share capital
AED

Statutory
reserve
AED

Accumulated
losses
AED

Available
for sale
investments
reserve AED

Total
AED

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

Profit for the year

-

-

5,022,166

-

5,022,166

Other comprehensive income for the year

-

-

-

379,939

379,939

Total comprehensive income for the year

-

-

5,022,166

379,939

5,402,105

Transfer to statutory reserve

-

502,217

)502,217(

-

-

100,000,000

1,042,700

)45,099,191(

)166,249(

55,777,260

Balance at 1 January 2015

Balance at 31 December 2015

Balance at 31 December 2016

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

Dar Al Takaful PJSC

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016
2016 (AED)

2015 (AED)

5,022,166

(7,141,610)

1,993,120

1,938,039

Amortisation of intangible assets

331,718

247,481

Write off of intangible assets

53,041

-

Provision for doubtful receivables

803,056

340,940

Changes in the fair value of financial assets carried at FVTPL

)37,440(

19,850

Change in fair value of investment properties

)160,000(

(1,413,189)

-

(1,453,812)

)209,212(

1,498,858

-

608,352

Income from wakala deposits

)409,246(

(200,097)

Income from debt securities

)629,353(

(246,551)

Dividend income on securities

)54,175(

(185,236)

)2,973,636(

(2,201,488)

-

419,981

)938,374(

19,253,055

436,268

480,208

3,227,933

11,964,781

Increase in takaful and other receivables

)20,046,356(

(40,299,123)

(Increase)/decrease in prepayments and other receivables

)1,339,175(

14,940,056

(Increase)/decrease in deferred policy costs

)6,316,184(

125,575

Increase in retakaful assets

)54,387,931(

(16,128,528)

163,821

(1,161,865)

Increase in takaful contract liabilities

76,577,610

31,817,200

Increase in takaful payables

39,059,415

39,081,784

938,374

(19,253,055)

Increase/(decrease) in other liabilities

1,191,480

(3,090,843)

Cash generated from operations

39,068,987

17,995,982

)206,768(

(35,595)

38,862,219

17,960,387

)1,273,870(

)2,937,909(

)22,000(

)197,685(

Purchase of investment properties

-

)12,150,908(

Proceeds from disposal of investment properties

-

3,333,051

)18,928,716(

)9,252,407(

5,209,212

11,402,040

Cash flows from operating activities
Profit/(loss) for the year
Adjustments for:
Depreciation of property and equipment

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

Rental income
Loss on disposal of investment properties
(Recovery from)/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/(decrease) in deferred discount received

Recovery from/(provision against) Qard Hassan to participants’ fund

End of service benefits paid
Net cash generated from operating activities
Cash flows from investing activities
Purchase of property and equipment
Acquisition of intangible assets

Purchase of investment securities
Proceeds from sale of investment securities
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Income received on Wakala deposits

409,246

200,097

Income received from debt securities

629,353

246,551

Dividend income received

54,175

185,236

)11,131,212(

2,944,924

2,973,636

2,201,488

(22,080,176)

(4,025,522)

Net increase in cash and cash equivalents

16,782,043

13,934,865

Cash and cash equivalents at the beginning of the year

23,493,902

9,559,037

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

40,275,945

23,493,902

Wakala deposits (made)/encashed during the year - net
Rental income
Net cash used in investing activities

CONTACT US
دبي
DUBAI

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

أبوظبي
ABU DHABI

Abdulaziz Albannai
Chairman

Saleh Al Hashimi
Vice Chairman &
Managing Director

الشارقة
SHARJAH

+971 4 3041500
+971 4 5530389
info@dat.ae

www.dat.ae

For More Information on
Right Issues, please contact:

Nawal Maally
Investor Relation Manager
IR@dat.a
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دار التكافل (ش.م.ع).

بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في  31ديسمبـر 2016
النقد الناتج من العمليات

 2016درهــم

 2015درهـــم

النقد الناتج من العمليات

39,068,987

17,995,982

)(206,768

)(35,595

38,862,219

17,960,387

المدفوع من تعويض نهاية الخدمة للموظفين
صافي النقد الناتج من العمليات التشغيلية
التدفقات النقدية من العمليات االستثمارية

)(1,273,870

)(2,937,909

)(22,000

)(197,685

شراء استثمارات عقارية

-

)(12,150,908

متحصالت من بيع استثمارات عقارية

-

3,333,051

)(18,928,716

)(9,252,407

متحصالت من استبعاد أوراق مالية

5,209,212

11,402,040

إيـرادات مقبوضة من ودائع وكالة

409,246

200,097

إيـرادات مقبوضة من أوراق الدين

629,353

246,551

إيـرادات توزيعات أرباح مقبوضة

54,175

185,236

)(11,131,212

2,944,924

2,973,636

2,201,488

صافي النقد المستخدم في العمليات االستثمارية

)(22,080,176

)(4,025,522

صافي الزيادة في النقد وما يعادله

16,782,043

13,934,865

النقد وما يعادله في بداية السنة

23,493,902

9,559,037

النقد وما يعادله في نهاية السنة (إيضاح )9

40,275,945

23,493,902

شراء ممتلكات ومعدات
االستحواذ على موجودات غيـر ملموسة

شراء استثمارات مالية

ودائع وكالة (مودعة)  /محصلة خالل السنة – صافي
إيـرادات إيجار

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

عبد العزيز البناي
رئيس مجلس اإلدارة
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عنواننــا
دبي
DUBAI
أبوظبي
ABU DHABI
الشارقة
SHARJAH

+971 4 3041500
+971 4 5530389
info@dat.ae
www.dat.ae

لمعرفة المزيد من المعلومات حول
حقوق االكتتاب ،يرجى التواصل مع:

نوال معالي
مديرة عالقات المستثمرين
IR@dat.a

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

دار التكافل (ش.م.ع).
بيان التغيـرات في حقوق المساهمين الموحد للسنة المنتهية في  31ديسمبـر 2016

الرصيد كما في  1ينايـر 2015

رأس المال
درهــم

احتياطي قانوني
درهــم

خسائر متراكمة
درهــم

احتياطي استثمارات
متاحة للبيع درهــم

المجمــوع درهــم

100,000,000

540,483

)(42,477,530

)(1,619,155

56,443,798

)(7,141,610

الخسارة للسنة

مجموع الخسارة الشاملة للسنة
100,000,000

540,483

1,072,967
)(7,141,610

1,072,967

)(6,068,643

)(49,619,140

)(546,188

50,375,155

5,022,166

الربح للسنة
الدخل الشامل اآلخر للسنة

5,022,166

مجموع الدخل الشامل للسنة
تحويل إلى احتياطي قانوني
الرصيد كما في  31ديسمبـر 2016

)(7,141,610
1,072,967

الدخل الشامل اآلخر للسنة

الرصيد كما في  31ديسمبر 2015

بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في  31ديسمبـر 2016

100,000,000

502,217

)(502,217

1,042,700

)(45,099,191

5,022,166
379,939

379,939

379,939

5,402,105

)(166,249

55,777,260

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

التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
(الخسارة)  /الربح للسنة

 2016درهــم

 2015درهـــم

5,022,166

)(7,141,610

تعديالت:
1,993,120

1,938,039

إطفاء موجودات غير ملموسة

331,718

247,481

شطب ممتلكات ومعدات

53,041

-

مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

803,056

340,940

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

)(37,440

19,850

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

)(160,000

)(1,413,189

-

)(1,453,812

)(209,212

1,498,858

-

608,352

إيرادات من ودائع الوكالة

)(409,246

)(200,097

إيـرادات من أوراق دين

)(629,353

)(246,551

إيـرادات توزيع أرباح من أوراق مالية

)(54,175

)(185,236

)(2,973,636

)(2,201,488

-

419,981

)(938,374

19,253,055

436,268

480,208

 2016درهــم

 2015درهـــم

3,227,933

11,964,781

الزيادة في ذمم تكافل مدينة وأخرى

)(20,046,356

)(40,299,123

(الزيادة)  /النقص في مصاريف مدفوعة مقدم ًا وأخرى

)(1,339,175

14,940,056

(الزيادة)  /النقص في تكاليف بوالص مؤجلة

)(6,316,184

125,575

الزيادة في موجودات إعادة التكافل

)(54,387,931

)(16,128,528

163.821

)(1,161,864

الزيادة في مطلوبات عقود التكافل

76,577,610

31,817,200

الزيادة في ذمم تكافل دائنة

39,059,415

39,081,784

938,374

)(19,253,055

1,191,480

)(3,090,843

استهالك ممتلكات ومعدات

الربح المحقق من بيع استثمارات مالية متاحة للبيع
(الربح)  /الخسارة المحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع

إيـرادات اإليجار
الخسارة من استبعاد استثمارات عقارية
(استـرداد من)  /مخصص مقابل قرض حسن لصندوق المشاركين
مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

التدفقات النقدية من العمليات قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

الزيادة ( /النقص) في خصومات مؤجلة مقبوضة

استـرداد من ( /مخصص مقابل) قرض حسن لصندوق المشاركين
الزيادة ( /النقص) في مطلوبات أخرى
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  31ديسمبـر ( 2016يكمل)
العائد إلى المساهمين

دار التكافل (ش.م.ع).
بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخر الموحد للسنة المنتهية في  31ديسمبـر 2016
 2016درهــم

إيـضـاحـات

 2015درهـــم

اإليرادات

العائد إلى المشاركين

إيـضـاحـات

الربح ( /الخسارة) للسنة

أتعاب وكالة من المشاركين

24

57,438,179

36,971,414

أتعاب مضارب

24

7,590

2,931

استثمارات وإيرادات أخرى

26

بنود قد يتم إعادة تصنيفها الحق ًا ضمن األرباح أو الخسائر

4,581,456

3,008.258

األرباح غيـر المحققة من استثمارات متاحة للبيع

131,783

169,932

62,027,225

39,982,603

الدخل الشامل األخر للسنة

131,783

169,932

1,070,157

)(19,083,123

المصاريف
مصاريف عمومية وإدارية

25

)(32,193,697

)(27,871,158

تكاليف االستحواذ على بوليصة

6

)(25,749,736

-

العائد إلى المساهمين

4,083,792

12,111,445

الربح ( /الخسارة) للسنة

938,374

)19,253,055

الدخل ( /الخسارة) الشاملة األخرى

5,022,166

)(7,141,610

بنود قد يتم إعادة تصنيفها الحق ًا ضمن األرباح أو الخسائر

0.05

)(0.071

الربح للسنة قبل القرض الحسن
17

الربح ( /الخسارة) للسنة العائدة إلى المساهمين
27

األرباح ( /الخسائر) األساسية للسهم الواحد
تشكل اإليضاحات المرفقة جزء ًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

300

300

106.4

87.2

35.9

44.3

22.9

2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
&
2009
السنة

22.9
44.3
35.9
87.2
106.4
151.4
208.3
300

5,022,166

)(7,141,610

379,939

)(370,783

تعديالت إعادة التصنيف بشأن موجودات مالية متاحة للبيع استبعدت خالل السنة
المحول من انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

608.352
379,939

1,072,967

5,402,105

)(6,068,643

تشكل اإليضاحات المرفقة جزء ًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
السنة
2008

151.4

إجمالي المساهمات

إيـضـاحـات

 2016درهــم

 2015درهـــم

835,398

مجموع الدخل ( /الخسارة) الشاملة للسنة العائدة إلى المساهمين

2016

208.3

200

األربـاح ( /الخسائر) غيـر المحققة من استثمارات متاحة للبيع

الدخل الشامل األخر للسنة

إجمالي المساهمات
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938,374

)(19,253,055
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استـرداد ( /مخصص) مقابل قرض حسن للمشاركين
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 2015درهـــم

100
0

األرباح و الخسائر

20

5.0

4.6

10

0.8

)(7.1
)(12.7

)(9.0

)(21.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

& 2008
2009

السنة
2016

)(4.5

-10

)(21.0
)(9.0
)(4.5
)(12.7
0.8
4.6
)(7.1
5.0

2008

0

األرباح و الخسائر

-20
-30

السنة

 | 23التقرير السنوي 2016

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

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

التقرير السنوي 24 | 2016

دار التكافل (ش.م.ع).
بيان المركز المالي الموحد كما في  31ديسمبـر ( 2016يكمل)
مطلوبات وفائض ( /عجز) عمليات التكافل

دار التكافل (ش.م.ع).
بيان المركز المالي الموحد كما في  31ديسمبـر 2016
 2016درهــم

إيـضـاحـات

 2015درهـــم

العائد إلى المشاركين

إيـضـاحـات

 2016درهــم

 2015درهـــم

إيرادات االكتتاب

مطلوبات عمليات التكافل
3,570,039

3,406,218

239,607,681

163,030,071

ذمم تكافل دائنة

7

119,179,148

80,119,733

مستحقات للمساهمين

16

8,194,897

20,658,173

370,551,765

267,214,195

خصومات مؤجلة
مطلوبات عقود التكافل

مجموع مطلوبات عمليات التكافل
فائض ( /عجز) عمليات التكافل
قرض حسن مقابل العجز في صندوق المشاركين

(17أ)

)(82,246,063

)(83,184,437

يطرح :مخصص مقابل قرض حسن لصندوق المشاركين

(17ب)

82,246,063

83,184,437

28

13,970

)(117,814

13,970

)(117,814

370,565,735

267,096,381

 2016درهــم

 2015درهـــم

احتياطي استثمارات متاحة للبيع
مجموع فائض ( /عجز) عمليات التكافل
مجموع مطلوبات وفائض ( /عجز) عمليات التكافل

إيـضـاحـات

مطلوبات وحقوق المساهمين

مطلوبات أخرى
مجموع مطلوبات المساهمين

التغيرات في المشاركات غير المكتسبة

22

)(44,517,462

)(7,716,290

255,487,567

200,602,011

حصة إعادة التكافل من المشاركات

22

)(144,639,778

)(89,665,273

التغيرات في حصة إعادة التكافل من المشاركات غير المكتسبة

22

27,482,323

8,158,469

)(117,157,455

)(81,506,804

138,330,112

119,095,207

975,901

872,647

خصومات مقبوضة من مشاركات إعادة التكافل

10,787,352

13,878,162

إجمالي إيرادات االكتتاب

150,093,365

133,846,016

إيرادات مشاركات التكافل

صافي حصة إعادة التكافل من المشاركات
صافي إيرادات التكافل
رسوم بوالص وأخرى

مصاريف االكتتاب
مطالبات متكبدة

23

)(184,538,366

حصة إعادة التكافل من المطالبات المتكبدة

23

96,427,778

67,029,340

صافي المطالبات المتكبدة

23

)(88,110,588

)(92,694,980

تكلفة االستحواذ على البوالص
8,241,745

6,820,765

6

-

)(18,185,942

فائض خسارة إعادة التكافل

8,241,745

6,820,765

)(2,042,963

)(2,455,117

مصاريف اكتتاب أخرى

)(1,311,956

)(948,094

إجمالي مصاريف االكتتاب

)(91,465,507

)(114,284,133

صافي إيرادات االكتتاب

58,627,858

19,561,883

أتعاب وكالة

24

)(57,438,179

)(36,971,414

مصاريف موزعة على المشاركين

25

)(794,981

)(2,308,467

394,698

)(19,717,998

26

551,266

467,874

24

)(7,590

)(2,931

938,374

)(19,253,055

حقوق المساهمين
رأس المال

20

100,000,000

100,000,000

احتياطي قانوني

21

1,042,700

540,483

)(45,099,191

)(49,619,140

)(166,249

)(546,188

مجموع حقوق المساهمين

55,777,260

50,375,155

استثمارات وإيرادات أخرى

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

64,019,005

57,195,920

أتعاب مضارب

مجموع مطلوبات وفائض ( /عجز) عمليات التكافل وحقوق
المساهمين

434,584,740

324,292,301

خسائر متراكمة
28

احتياطي استثمارات متاحة للبيع

22

)(159,724,320

مطلوبات المساهمين
18

إجمالي المشاركات المكتتبة

22

300,005,029

208,318,301

صافي الفائض ( /العجز) من عمليات التكافل

الفائض ( /العجز) للسنة العائد إلى المشاركين
تشكل اإليضاحات المرفقة جزء ًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

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

الفترة
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حقوق المساهمين
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دار التكافل (ش.م.ع).
بيان المركز المالي الموحد كما في  31ديسمبـر ( 2016يكمل)
موجودات عمليات التكافل

إيـضـاحـات

 2016درهــم

 2015درهـــم

استثمارات في أوراق مالية

5

584,414

440,344

تكلفة بوالص مؤجلة

6

13,758,261

7,442,077

موجودات إعادة التكافل

7

111,674,691

57,286,760

ذمم تكافل مدينة وأخرى

8

130,989,067

111,745,767

النقد وما يعادله

9

31,313,240

6,996,999

288,319,673

183,911,947

مجموع موجودات عمليات التكافل

إيـضـاحـات

 2016درهــم

 2015درهـــم

ممتلكات ومعدات

10

13,110,991

14,159,646

موجودات غير ملموسة

11

633,017

666,371

استثمارات عقارية

12

51,770,001

51,610,001

استثمارات في أوراق مالية

5

27,822,197

13,488,389

ودائع مقيدة

13

6,000,000

6,000,000

ودائع وكالة

14

24,754,163

13,622,951

8,194,897

20,658,173

مصاريف مدفوعة مقدم ًا وذمم مدينة أخرى

15

5,017,096

3,677,920

النقد وما يعادله

9

8,962,705

16,496,903

مجموع موجودات المساهمين

146,265,067

140,380,354

مجموع الموجودات

434,584,740

324,292,301

موجودات المساهمين

التقرير المالي

المستحقات من المشاركين

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

الموجودات
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كيف تم تناول هذا األمر في سياق تدقيقنا

أمر التدقيق الرئيسي
تقييم اإلستثمارات العقارية

بموجــب نمــوذج القيمــة العادلــة ،يتــم قيــاس االســتثمارات العقاريــة بالقيمــة قامــت المجموعــة بتعييــن مقيــم خارجــي مســتقل لتقييــم االســتثمارات العقاريــة
العادلــة ،والتــي تمثــل الثمــن الــذي يمكــن بموجبه تــداول أحد الممتلــكات بين أطراف بهــدف تحديــد القيمــة العادلة ألغــراض إدراجها في البيانــات المالية الموحدة.
ذات معرفــة وراغبــة فــي التعامــل فــي صفقــة خاضعــة لشــروط الســوق .يتــم إدراج
وكجــزء مــن أعمــال تدقيقنــا ،فقــد قمنــا بتقييــم كفــاءة وقــدرات وموضوعيــة
األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن التغيـــرات في القيمــة العادلة لإلســتثمارات العقارية
المقيــم الخارجــي المســتقل ،وقمنــا بالتأكــد مــن مؤهالتــه المهنيــة .كمــا قمنــا
ضمــن صافــي االرباح أو الخســائر للفتـــرة التــي نتجت فيها.
باختبــار معقوليــة االفتراضــات المســتخدمة مــن قبــل المقيــم الخارجــي المســتقل.
يتطلــب تقييــم االســتثمارات العقاريــة ،كمــا هــو مبيّــن فــي إيضــاح رقــم  4و ،12
تقديـــرات وأحــكام جوهريــة مــن قبــل اإلدارة والمقيّمين الخارجيين المســتقلين .قد
ينتــج عــن وجــود تقديـــرات وأحــكام رئيســية مصحوبــة بتغيـــر فــي فرضيــات التقييــم
المســتخدمة أخطــاء جوهريــة فــي التقييــم.

معلومات أخرى
إن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة هــم المســؤولون عــن المعلومــات األخــرى.
تتكون المعلومات األخرى من التقريـر السنوي للمجموعة .لقد حصلنا على تقريـر
مجلس اإلدارة قبل تاريخ تقريـر مدقق الحسابات ،كما أنه من المتوقع أن تكون
المعلومات األخرى المتبقية في التقريـر السنوي متاحه الطالعنا عليها بعد ذلك
التاريخ .ال تتضمن المعلومات األخرى البيانات المالية الموحدة وتقريـرنا بشأنها.
إن رأينا حول البيانات المالية الموحـدة ال يتناول المعلومات األخرى ،وال نعبـر بأي
شكل عن تأكيد أو استنتاج بشأنها.
تتمثل مســؤوليتنا بالنســبة ألعمال تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في االطالع
علــى المعلومــات األخــرى المحــددة أعــاه ،وفــي ســبيل ذلــك نقــوم بتحديــد مــا
إذا كانــت هــذه المعلومــات األخرى غيـــر متوافقــة جوهريًا مع البيانــات المالية
الموحـدة أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا بأعمال التدقيق ،أو تلك
ـاء جوهريــة.
التــي يتضــح بطريقــة أخــرى أنهــا تتضمــن أخطـ ً
اســتنادًا إلــى األعمــال التــي قمنــا بهــا بشــأن هــذه المعلومــات األخــرى التــي
حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقريـــر ،إذا اســتنتجنا وجود أي أخطاء مادية في
المعلومات األخرى ،فإنه يتعين علينا اإلفصاح عن ذلك .ليس لدينا ما نفصح عنه
في هذا الشــأن.

وكجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــا لمعاييـــر التدقيــق الدولية،فإننــا نمــارس
االجتهاد المهني ونحافظ على الحس المهني طوال فتـرة التدقيق .ونقوم كذلك
●

بتحديــد وتقييــم مخاطــر االخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة،
سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ،بالتصميم والقيام بإجراءات التدقيق
بمــا ينســجم مــع تلــك المخاطــر والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافية ومناســبة
لتوفــر أساســا لرأينــا .ان مخاطــر عــدم اكتشــاف خطــأ جوهــري ناتــج عــن
االحتيــال تفــوق تلــك الناتجة عن الخطأ ،حيث يشــمل االحتيال التواطؤ ،التزويـــر،
الحــذف المتعمــد ،ســوء التمثيــل أو تجاوز نظــام الرقابة الداخلي.

●

باالطــاع علــى نظــام الرقابــة الداخلــي ذات الصلــة بالتدقيــق مــن أجــل تصميم
إجــراءات تدقيــق مناســبة حســب الظــروف ،ولكــن ليــس بغــرض إبــداء رأي حــول
فعاليــة الرقابــة الداخليــة للمجموعــة.

●

بتقييــم مالءمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة التقديـــرات
المحاســبية وااليضاحــات المتعلقــة بهــا المعــدة مــن قبــل اإلدارة.

●

باســتنتاج مدى مالءمة اســتخدام اإلدارة لمبدأ االســتمرارية المحاســبي ،وبناء
على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ،في حال وجود حالة جوهرية من
عــدم اليقيــن متعلقــة بأحــداث أو ظـــــروف قــد تثيـــر شــكوكا جوهريــة حــول
قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار .وفي حال االســتنتاج بوجــود حالة جوهرية
مــن عــدم التيقــن ،يتوجــب علينــا لفــت االنتباه في تقريـــرنا إلــى اإليضاحات ذات
الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة ،أو ،في حال كانت هذه اإليضاحات
غيـــر كافيــة يتوجــب علينــا تعديــل رأينــا .هــذا ونعتمــد فــي اســتنتاجاتنا علــى
أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريـــرنا .ومــع ذلــك،
قــد تــؤدي االحــداث أو الظــروف المســتقبلية بالمجموعــة إلــى توقــف أعمــال
المجموعــة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.

●

تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة الموحــدة وهيكلهــا والبيانــات
المتضمنــة فيهــا ،بمــا فــي ذلــك اإليضاحــات ،وفيمــا إذا كانــت البيانــات الماليــة
الموحــدة تظهــر العمليــات واالحــداث ذات العالقــة بطريقــة تحقــق العــرض
العادل.

●

الحصــول علــى بيّنــات تدقيــق مناســبة بشــأن المعلومــات الماليــة للمجموعــة
وأعمالهــا مــن أجــل إبــداء رأي تدقيــق حــول البيانــات الماليــة الموحــدة .إننــا
مســؤولون عــن توجيــه واإلشــراف علــى تنفيــذ تدقيــق المجموعــة ،كمــا نبقى
المسؤولون عن تقريـــرنا بشكل منفرد.

وفــي حــال أن اســتنتجنا وجــود أخطــاء جوهريــة علــى المعلومــات األخــرى
للتقريـر السنوي للمجموعة عند اطالعنا عليها ،فإننا مطالبون باإلبالغ عنها إلى
المكلفيــن بالحوكمــة.
مسؤوليات االدارة والمكلفين بالحوكمة في اعداد البيانات المالية الموحدة
إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه البيانــات المالية الموحــدة وعرضها بصورة
عادلــة وفقــا للمعاييـــر الدوليــة للتقاريـــر الماليــة ولألحــكام الســارية للقانــون
االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم ( )2لســنة  ،2015وكذلــك عن
وضــع نظــام الرقابــة الداخليــة التــي تجدهــا االدارة ضروريــة لتمكنها مــن اعداد
البيانــات الماليــة الموحــدة بصــورة عادلــة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة ،ســواء
كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو خطــأ.
وعنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة ،تتحمــل اإلدارة مســؤولية تقييــم قــدرة
المجموعــة علــى متابعــة أعمالهــا على أســاس مبدأ االســتمرارية مــع اإلفصاح،
متــى كان ممكنــا ،عــن األمــور المتعلقــة بأســاس مبــدأ االســتمرارية وتطبيــق
مبــدأ االســتمرارية المحاســبي مــا لــم تعتــزم اإلدارة تصفية المجموعــة أو وقف
أعمالهــا أو فــي حالــة عــدم توفــر أي بديــل واقعــي ســوى اتخــاذ هــذا اإلجــراء.
تقــع مســؤولية اإلشــراف علــى عمليــة إعــداد التقاريـــر الماليــة للمجموعــة على
المكلفيــن عــن الحوكمة.
تتمثــل غايتنــا بالحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت البيانــات الماليــة
الموحــدة خاليــة بصــورة عامــة مــن أخطــاء جوهريــة ،ســواء كانــت ناشــئة عــن
احتيــال أو عــن خطــأ ،وإصــدار تقريـــر المدقــق الــذي يشــمل رأينــا .ان التأكيــد
ـال مــن التأكيــد ،وال يضمــن أن عمليــة التدقيــق التــي
المعقــول هــو مســتوى عـ ٍ
تمــت وفقــا للمعاييـــر الدوليــة للتدقيــق ســوف تكشــف دائمــا أي خطــأ جوهــري
فــي حــال وجــوده .وقــد تنشــأ االخطــاء عــن االحتيــال أو عــن الخطــأ ،وتعتبـــر
جوهريــة بشــكل فــردي أو مجمــع فيمــا إذا كان مــن المتوقــع تأثيـــرها علــى
القــرارات االقتصاديــة المتخــذة من مســتخدمين هــذه البيانات الماليــة الموحدة.
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أو عندما ،وفي حاالت نادرة للغاية ،إذا ما قررنا أنه ال ينبغي إثارة األمر في تقريـرنا في
حــال كانــت اآلثــار الســلبية لذلــك ربمــا تفــوق المنافــع العامــة المتوخــاة مــن اإلفصــاح
عن األمر.
تقريـر حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
إضافــة إلــى ذلــك ووفقـ ًا لمتطلبــات القانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
رقــم ( )2لســنة  ،2015نفيــد بمــا يلــي:
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

()8

أننــا قــد حصلنــا علــى كافــة المعلومــات والتفسيـــرات التــي رأيناهــا ضروريــة
ألغــراض تدقيقنــا؛
تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة ،مــن جميــع جوانبهــا الجوهريــة ،بمــا
يتطابــق مــع األحــكام الســارية للقانون االتحــادي لدولــة اإلمارات العربيــة المتحدة
رقــم ( )2لســنة 2015؛
أن المجموعة قد احتفظت بدفاتـر محاسبية نظامية؛
أن المعلومــات الماليــة الــواردة بتقريـــر أعضــاء مجلــس اإلدارة تتطابــق مــع
الســجالت المحاســبية للمجموعــة؛
يظهــر اإليضــاح رقــم  5حــول البيانــات الماليــة الموحــدة مشتـــريات المجموعــة أو
اســتثماراتها فــي األســهم خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديسمبـــر 2016؛
يظهــر اإليضــاح رقــم  29حــول البيانــات الماليــة الموحــدة معامــات وأرصــدة
األطراف ذات العالقة الجوهرية والشروط واألحكام التي بموجبها تم إبـرام تلك
المعامــات؛
أنــهً ،
وفقــا للمعلومــات التــي توافــرت لنــا ،لــم يستـــرع انتباهنــا بــأن المجموعــة
قــد ارتكبــت خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديسمبـــر  2016أي مخالفات
لألحــكام الســارية للقانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم ()2
لســنة  2015وللقانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة رقم ( )6لســنة
 2007بشــأن إنشــاء هيئــة التأميــن وتنظيــم أمورهــا ،أو علــى نظامهــا األساســي
على وجه قد يؤثر جوهريًا على أنشــطة المجموعة أو مركزها المالي كما في
 31ديسمبـــر 2016؛ و
يبيــن إيضــاح رقــم  39حــول البيانــات الماليــة الموحــدة المســاهمات االجتماعيــة
التــي تمت خالل الســنة.

ً
وعمل بمقتضى القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة
عالوة على ما ســبق،
رقــم  6لســنة  2007والتشــريعات الماليــة ذات الصلــة بشــأن شــركات التأميــن ،كمــا ورد
بفقــرة بيــان االلتـــزام فــي بالبيانات الماليــة الموحدة ،فال تزال المجموعــة بصدد االلتزام
بمتطلبات التشــريعات المالية بشــأن شــركات التأمين الصادرة من هيئة التأمين والمتعلقة
بوجــه خــاص بالمــادة ( )1مــن الفقــرة ( )7والملحــق ( )1بشــأ ،عــرض البيانــات الماليــة
واإلفصاحــات وكذلــك إفصاح هامش المالءة.

ديلويت آند توش (الشرق األوسط)
سنتيا كوربي
رقم القيد 995
 12مارس 2017
دبي ،اإلمارات العربية المتـحدة

إننــا نتواصــل مــع المكلفيــن بالحوكمــة فيمــا يتعلــق علــى ســبيل المثــال ال الحصــر
بنطــاق وتوقيــت ونتائــج التدقيــق الهامــة ،بمــا في ذلــك أي خلل جوهــري في نظام
الرقابــة الداخلــي يتبيــن لنــا مــن خــال تدقيقنــا.
كمــا نقــوم باطــاع المكلفيــن بالحوكمــة علــى بيان يظهــر امتثالنا لقواعد الســلوك
المهني المتعلقة باالستقاللية ،والتواصل معهم بخصوص جميع العالقات وغيـــرها
مــن المســائل التــي يحتمــل االعتقــاد أنهــا قــد تؤثر تأثيـــرا معقـ ً
ـول على اســتقالليتنا
وإجــراءات الحمايــة ذات الصلة متى كان مناســبا.
ومــن األمــور التــي يتــم التواصــل بها مع المكلفيــن بالحوكمة هي تلــك األمور التي
تعتبـر األكثر أهمية بالنسبة لتدقيق البيانات المالية الموحدة للفتـرة الحالية ،والتي
لذلــك قــد إعتبـــرت أمــور تدقيــق رئيســية .نقــوم ببيــان تلــك األمــور فــي تقريـــرنا مــا
لــم يكــن ذلــك محظــورا بموجب قانون أو نظام يمنع الكشــف العلني عن تلك األمور
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تقريـر مدقق الحسابات المستقل
السادة المساهمين
دار التكافل (ش .م .ع).
دبي
اإلمارات العربية المتحدة
أساس الـــــرأي

تقريـر حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
الرأي
قمنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة لــدار التكافــل ش .م .ع«( .الشــركة»)
وشــركتها التابعــة (يشــار إليهــا معًــا بـــ «المجموعــة») ،والتـــي تتكــون مــن
بيــان المركــز المالــي الموحــد كمــا فــي  31ديسمبـــر  ،2016وبيــان الدخــل
الموحد وبيان األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل اآلخر الموحد وبيان التغيـــرات
فــي حقــوق الملكيةالموحــد وبيــان التدفقــات النقديــة الموحــد للســنة
المنتهيــة بذلــك التاريــخ ،وإيضاحــات حــول البيانــات الماليــة الموحــدة تتضمــن
ملخصًــا للسياســات المحاســبية الهامــة.

تقريـر مدقق
الحسابات المستقل

فــي رأينــا  ،إن البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة تظهــر بصــورة عادلــة ،مــن
جميــع النواحــي الجوهريــة المركــز المالــي الموحــد للمجموعــة كمــا فــي
 31ديسمبـــر  2016وآدائهــا المالــي الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة
للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفق ـ ًا للمعاييـــر الدوليــة للتقاريـــر الماليــة.
كمــا فــي  31ديسمبـــر  2016وآدائهــا المالــي الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة
الموحــدة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــ ًا للمعاييـــر الدوليــة للتقاريـــر
الماليــة.
أمر التدقيق الرئيسي

لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقــا للمعاييـــر الدوليــة للتدقيــق (المعاييـــر الدوليــة
للتدقيــق) .إن مســؤولياتنا بموجــب تلــك المعاييـــر موضحــة فــي فقــرة مســؤوليات
مدقــق الحســابات حــول تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة الــواردة بتقريـــرنا.
كمــا أننــا مســتقلون عــن المجموعــة وفــق معاييـــر الســلوك الدوليــة لمجلــس
المحاســبين «قواعــد الســلوك للمحاســبين المهنييــن» (قواعــد الســلوك
للمحاســبيين المهنييــن) ووفقــا لمتطلبــات الســلوك األخــرى ذات الصلــة بتدقيقنــا
للبيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .هــذا،
وقد التزمنا بمســؤولياتنا األخالقية األخرى لهذه المتطلبات ً
وفقا لقواعد الســلوك
للمحاســبيين المهنيــن .ونعتقــد بــأن بينــات التدقيــق الثبوتيــة التــي حصلنــا عليهــا
كافيــة ومالئمــة لتوفــر أساســا لرأينــا.
أمور التدقيق الرئيسية
أمــور التدقيــق الرئيســية هــي تلــك األمــور التــي لهــا األهميــة الكبـــرى حســب
اجتهادنــا المهنــي فــي تدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحدة عن الفتـــرة الحالية .تم
تناول تلك األمور في ســياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل وفي تشــكيل
رأينــا المتعلــق بهــا ،ونحــن ال نبدي رأي منفصل بشــأن تلــك األمور.
كيف تم تناول هذا األمر في سياق تدقيقنا

تقييم مطلوبات عقود التكافل وموجودات عقود إعادة التكافل
كمــا فــي  31ديسمبـــر  ،2016بلغــت مطلوبــات عقــود التكافــل وموجــودات عقود تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها ما يلي:
إعــادة التكافــل كمــا هــو مبيــن فــي إيضــاح  7حــول البيانــات الماليــة الموحــدة
● اختبار المعلومات المقدمة من قبل المجموعة مع المستندات األصلية
 240مليــون درهــم و  112مليــون درهــم مليــون درهــم علــى التوالــي.
المؤيدة.
يتطلــب تقييــم هــذه المطلوبــات كمــا هــو مبيــن فــي إيضــاح رقــم  3و  ،4أحــكام ● تقييم واختبار عمليات معالجة اإلدعاءات المستلمة وإجراءات تحديد
اإلحتياطي للحاالت المختلفة بما فيها توزيع حصة وإعادة التكافل من
مهنيــة وعــدد مــن اإلفتـــراضات مــن قبــل اإلدارة .تتضمــن موجــودات عقــود إعــادة
المطالبات.
ـاء علــى هــذه العقــود .وتتمثــل هــذه
التكافــل المبالــغ المســتحقة للمجموعــة بنـ ً
المبالــغ بشــكل تفصيلــي فــي حصــة إعــادة التكافــل مــن مطلوبــات عقــود التكافــل ● تقييم واختبار الضوابط األساسية المصممة للتأكد من صدقية المعلومات
المستخدمة في تحديد اإلحتياطيات من قبل االكتواري.
المســجلة مــن قبــل المجموعــة.
● فحص عينات إلحتياطي المطالبات من خالل مقارنة المبلغ المقدر للحالة مع
إن ذلــك ينطبــق بصــورة خاصــة علــى تلــك المطلوبــات التــي تســتند علــى أفضــل
الوثائق المناسبة ،مثل تقاريـر خبـراء تقديـر الخسائر والخبـراء القانونيين
التقديـــرات لإلحتياطايــات الفنيــة التــي تتضمن التكلفــة النهائية للمطالبــات المتكبدة
وعقود إعادة التكافل.
وغيـــر المســددة فــي تاريــخ معيــن ،ســواء المبلــغ عنهــا أو غيـــر المبلــغ عنهــا،
● إعادة إجراء التسويات بين بيانات المطالبات المسجلة في أنظمة المجموعة
باإلضافــة إلــى تكلفــة تنفيذ اإلدعــاءات والمخصصــات الفنية والمستـــردات من إعادة
والبيانات المستخدمة في العمليات الحسابية لإلحتياطي االكتواري.
التكافــل ذات الصلــة .لتحديــد تلــك المخصصــات تقــوم اإلدارة والخبيـــر االكتــواري
● إعادة إحتساب إحتياطي األقساط غيـر المكتسبة على أساس فتـرة االيـراد
الخارجي المستقل بإستخدام مجموعة من التقنيات التي تتضمن عدد من اإلفتـراضات
لعقود التكافل القائمة كما في  31ديسمبـر .2016
المحــددة أو الضمنيــة المتعلقــة بمبلــغ ونمــوذج تســوية المطالبــات المتوقعــة.
● الحصول على ملخص إتفاقية إعادة التكافل للسنة والتأكد من التفاصيل
وقــد يســفر عــن تلــك التغييـــرات فــي هــذه اإلفتـــراضات تأثيـــرا ماديًــا علــى تقييــم
في الملخص مع اإلتفاقيات ذات الصلة على أساس العينات.
هــذه المطلوبــات.
● باإلضافة إلى ذلك ،بمساعدة خبـرائنا االكتوارين ،فقد قمنا بـ:
● المراجعة الالزمة للتاكد مما إذا كانت النتائج مالئمة لإلفصاح المالي.
● مراجعة تقريـر االكتواري الذي أعده الخبـراء اإلكتواريين الخارجيين
المستقليين للمجموعة والعمليات الحسابية األساسية لهذه اإلحتياطيات،
خاصة في الجوانب التالية:
● مدى مالءمة نهج وطرق الحساب المستخدمة (أفضل الممارسات
اإلكتوارية)
● مراجعة اإلفتـراضات
● الحساسيات لإلفتـراضات الرئيسية
● تحليل المخاطر
● الثبات في التطبيق من فتـرة ألخرى
● التطبيق العام للقواعد المالية والرياضية
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هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية
بسم اهلل الرّحمن الرّحيم
تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
لشركة دار التكافل
إلى الجمعية العمومية لمساهمي الشركة
للفترة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016
الحمــد هلل ربِّ العالميــن ،والصــاة والســام علــى أشــرف األنبيــاء
والمرســلين ،ســـيدنا محمــدٍ وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن.

لذلك نرى:
● أن الشــركة قــد التزمــت فــي مجمــل أنشــطتها واســتثماراتها وإيداعاتهــا
وأعمالهــا المختلفــة خــال الفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر
 2016م بأحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية ،وقــد وجــدت بعــض
المالحظــات وقــد طلبت الهيئــة تعديلها وفق القــرارات والفتاوى الصادرة،
وقــد التزمــت إدارة الشــركة بتنفيــذ ذلــك.
●

وبمــا أن مســؤولية إخــراج الــزكاة تقــع علــى عاتــق المســاهمين ؛ فــإن
الهيئــة إذ تبيــن نســبة الــزكاة الواجبــة فــي كل ســهم وهــي 0.01364
درهــم ،فــإن المســاهمين ملزومــون شــرع ًا بإخــراج الــزَّكاة تأديــة منهــم
للرُّكــن الثالــث من أركان اإلســام.

●

والهيئة ِّ
تؤكد أن استخدام أي وثيقة أو مستند أو عقد  ،أو الدخـــول في
أي اتفاقية أو اســـتثمار  ،أو ممارســة نشــاطٍ من النشــاطات ،يجب أن يعتمد
َّ
مقدَّمـ ًا مــن قبلهــا ُّ
المتطلبــات الشــرعية ،مــع
للتأكــد مــن أنهــا تتفــق مــع
ضــرورة األخــذ باإلجــراءات الصحيحــة لتنفيذهــا ،وهــو ما ينصُّ عليــه النظام
األساســي للشــركة ،وقــد الحظــت الهيئــة تهاون الشــركة فــي تنفيذ بعض
قــرارات الهيئــة ممــا قــد ينتــج عنــه فــي حــال اســتمرارها فــي هــذا النهج
مخاطــر على ســمعة الشــركة وصحــة عملياتها.

●

كمــا ّ
تؤكــد الهيئــة أهمّيــة اطالعهــا علــى جميــع المنتجــات المزمــع
هندســتها ماليــ ًا قبــل طرحهــا وكذلــك ســير العمــل فيهــا.

إلى مسـاهمي شـركة دار التكافل
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
اســتنادًا إلــى المــادة ( )72مــن النظــام األساســي للشــركة ،نقــدم التقريــر
اآلتي:

تقرير هيئة الفتوى و
الرقابة الشرعية

لقــد راجعنــا األســسَ التــي قــام عليهــا عمــل الشــركة ،ونتائجهــا
الماليــة ،واالســتثمارات التــي دخلــت فيها ،وغيرها مما له صلة بأنشــطة
وأعمــال الشــركة بغــرَض إبــداء رأي فيمــا إذا كانــت الشــركة تلتــزم
بأحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية  ،فــي ضــوء الفتــاوى والقــرارات
والتوجيهــات المحــدَّدة التــي تــم إصدارهــا مــن قبلنــا  ،خــال الفتــرة
الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2016م.
تقــع مســؤولية ُّ
التأكــد مــن أن الشــركة تعمــل وفقــا ألحــكام ومبــادئ
الشــريعة اإلســامية علــى اإلدارة ،فــاإلدارة هي المســؤولة عن أنشــطة
وأعمــال الشــركة وتنفيذهــا وفــق األســاس الذي قام عليه نشــاط وعمل
الشركة وحدده نظامها األساسي  ،وهو االلتزام التام بأحكام ومبادئ
الشــريعة اإلســامية ،أمــا مســؤوليتنا فتنحصــر فــي إبــداء رأي شــرعيٍّ
مسـ ٍّ
ـاء علــى مراجعتنا لمــا َّ
تقرير لكم.
اطلعنا عليه  ،وفي إعــداد
ـتقل بنـ ً
ٍ
لقــد ُقمنــا بمراجعتنــا التــي اشــتملت علــى مراجعــة النتائــج الماليــة
الشــركة ،مــن واقــع مراجعتنــا لميزانيتهــا العموميــة وقائمــة الدخــل،
كمــا قمنــا بمراجعــة إيداعــات الشــركة لــدى البنــوك وكلهــا مؤسســات
ماليــة إســامية  ،وأوجــه االســتثمارات التــي دخلــت فيهــا الشــركة ،
بعــد أن كنــا قــد راجعنــا عقــود العمليــات التــي دخلــت فيهــا الشــركة
أثنــاء الفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2016واعتمدنــا
المقبــول منهــا شـــرع ًا وطلبنــا تعديــل مــا احتــاج منهــا إلــى تعديــل
َّ
المتطلبــات الشــرعية.
وفــق
كمــا قمنــا باإلجابة عن جميع استفســارات الشــركة وتوجيههــا التوجيه
المتوافق مع أحكام الشــريعة اإلســامية كما نراه ،ســواء كان ذلك من
خــال عقــد االجتماعــات المتكــررة والتــي بلغــت ســبعة اجتماعــات ،أو
مــن خــال البريــد اإللكترونــي ،أو من خــال االتصال الهاتفي المباشــر ،أو
مــن خالل الرســائل النصية.
كمــا اطلعنــا عــن طريــق المدقــق الشــرعي الداخلــي علــى المعلومــات
والتفســيرات التــي اعتبرناهــا ضروريــة لتقييــم المســتوى الشــرعي
للشــركة ،واختبــار مــدى توافقهــا مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية،
وقد تبين أن الشــركة في مســتوى شــرعي مقبول ،وأنها لم تخالف في
الجملة أحكام ومبادئ الشــريعة اإلســامية ،وذلك في نطاق ما َّ
اطلعنا
عليــه مــن أنشــطتها وأعمالهــا المختلفــة.

والهيئــة إذ تصــدر هــذا التقريــر ،فإنهــا تبــارك للشــركة نهجهــا الحميــد فــي
االلتــزام بأحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية ابتغاء مرضاة اهلل تعالى  ،وتســأل
اهلل ســبحانه أن يجعــل ذلــك ســبب ًا للبركــة فــي الــرزق والعمــل .
َّ
وصلــى اهلل تعالــى علــى ســيّدنا محمد وعلى آلــه وصحبه أجمعيــن ،وآخر دعوانا
أن الحمــد هلل ربِّ العالميــن.
فضيلة الشيخ الدكتور  /محمد عبد الرحيم سلطان العلماء
رئيس الهيئة

فضيلة الشيخ  /عصام محمد اسحاق
نائب الرئيس

فضيلة الشيخ الدكتور  /محمد أكرم الل الدين
عضو الهيئة

التقرير السنوي 14 | 2016

أؤكــد لكــم أننــا ملتزمــون بتوفيــر منتجــات عاليــة الجــودة
وخدمــة عمــاء ممتــازة  ،مدعومــة بأحــدث مــا وصلــت إليــه
التكنولوجيــا ،باإلضافــة إلــى ذلك فإننا نواصــل اتباع هذه الم ُثل
العليــا والمتمثلــة فــي المبــادىء والقيــم التــي تدعــم ســمعتنا
الراســخة  ،و إننــي أتطلــع بــكل حماس للعمل مع كل شــركاءنا
لكــي نقــود الشــركة إلــى مزيــد مــن النجــاح والتميــز.

رسالة نائب مجلس اإلدارة و العضو المنتدب
صالح الهاشمي
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
إنــه لمــن دواعــي ســرورنا أن نعلــن لكــم وبــكل فخــر أن عــام  2016كان عام ـ ًا حاف ـ ً
ا باإلنجــازات و النمــو و
التقــدم .حيــث تحقــق ذلــك مــن خــال الجمــع بيــن االبتــكار والتكنولوجيــا لقيــادة األعمــال إلى األمــام للوصول
إلــى هدفنــا المتمثــل بــأن نصبــح دار التكافــل ش م ع مــن الشــركات الرائــدة فــي ســوق التأمين بدولــة اإلمارات
العربيــة المتحــدة و بالتحديــد صناعــة التأميــن التكافلــي .
لقــد كان عــام  2016عامــا مــن التحديــات المختلطــة والتــي ظهــرت بوضــوح فــي نتائجنــا .إال أننــا تمكنــا مــن
التغلــب علــى هــذه التحديــات بفضــل تفانــي موظفينــا ووالء عمالئنــا .وقــد انتقلنــا مــن مرحلــة خســائر فــي عام
 2015لنعلــن عــن تحقيــق أربــاح وذلــك بقيمــة  5مالييــن درهــم فــي عــام .2016
وقــد تحقــق ذلــك جزئيــا مــن خــال زيادة تركيزنا على نســب الخســائر في سياســتنا اإلكتتابية مثــل التأمين الطبي
والتأميــن علــى الســيارات .وقــد مكننــا هــذا النهــج المــدروس بعنايــة من تســجيل ربــح جيد في ظــروف صعبة.
ونحــن مازلنــا نتطلــع إلــى األمــام حيــث ينصــب تركيزنــا األساســي للعــام  2017باالســتفادة مــن أحــدث حلــول
تكنولوجيــا المعلومــات والتكنولوجيــا الرقميــة لمعظــم عملياتنــا الداخليــة ووالتواصــل مــع العمــاء .حيــث إن
التشــغيل اآللي يجلب الكفاءة والمعالجة الســريعة ،على حد ســواء لتحســين ربحية األعمال القائمة ويمكنا من
أن نكــون قادريــن علــى المنافســة بشــكل تــام فــي مجــاالت جديــدة وزيــادة ثقــة العمــاء.
كذلــك ومــع الموعــد النهائــي للفتــرة الممنوحــة لتطبيــق قانــون الضمــان الصحــي بإمــارة دبــي  ،قمنــا بتوســيع
قنــوات التوصيــل لدينــا لمســاعدة الســوق والمشــمولين بهــذه التغطيــة فــي الحصــول علــى الخدمــة مــن خــال
قنــوات مختلفــة .وتضمنــت خيــارات مريحــة وســهلة للوصــول إلى أكبر عدد مــن الجمهور تمثلت فــي نقاط بيع
(أكشــاك) للشــركة فــي العديــد مــن المراكــز باإلضافــة إلــى تقديــم الخدمــة عبــر االنترنــت .وعــاوة علــى ذلــك،
أدخلنــا مركــز اتصــال مجهــز تجهيــزا كامــا يعمــل بالفعــل  7أيام في األســبوع ،وســيتم قريبا العمــل على مدار
الســاعة لخدمــة العمــاء علــى حد ســواء لإلستفســارات الــواردة أو الصادرة.

صالح الهاشمي
نائب مجلس اإلدارة و العضو المنتدب

وأخــص بالشــكر العميــق مســاهمينا الكــرام  ،وموظفينــا األكفــاء وعمالءنــا المخلصيــن الذيــن يتســمون بالــوالء
وذلــك لمــا قدمــوه مــن دعــم لشــركة دار التكافــل ش م ع  ،وأؤكــد لكــم أننــا ملتزمــون بتوفيــر منتجــات عاليــة
الجــودة وخدمــة عمــاء ممتــازة  ،مدعومــة بأحــدث ما وصلت إليــه التكنولوجيــا ،باإلضافة إلى ذلــك فإننا نواصل
اتبــاع ُ
المثــل العليــا والمتمثلــة فــي المبــادىء والقيــم 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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وقــد لعــب مجلــس إدارتنــا الحالــي و الســابق ،دورا عظيم ـ ًا فــي
توجيــه دار التكافــل لكــي تصــل إلــى مــا وصلــت إليــه اآلن .فطالمــا
كان المجلــس بخبرتــه العمليــة العريضة قوة مرشــدة فــي األوقات
العصيبــة ،و بفضــل مــا يتمتع بــه المجلس من حكمــة ورؤية ثاقبة
فــي تطبيق المناهج واألســاليب اإلداريــة الحديثة ،والمنهجية في
التخطيــط .وأنــا علــى ثقــة مــن أنــه سيســاعد الشــركة علــى
الوصــول إلــى آفــاق جديــدة فــي المســتقبل.

رسالة رئيس مجلس اإلدارة
م .اللواء عبد العزيز البناي
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
بعــد عــام حافــل بالجهــد المضاعــف والعطــاء المخلــص يســرني أن
أقــدم لكــم نتائــج التقريــر الســنوي لعــام  2016الــذي كان عامــ ًا
آخــر مــن األعــوام الحافلــة باإلنجــازات العظيمــة لفريــق شــركة دار
التكافــل بأكملــه.
لقــد كان العــام الماضــي عامـ ًا متميــز ًا ،اســتطاعت دار التكافــل ش م
ع أن تحقق خالله مزيد ًا من االنجازات مع الحفاظ على وتيرة أدائها
القــوي ،وذلــك بفضــل الثقــة التــي أوليتمونــا إياهــا  -بعــد توفيــق
اهلل ،والجهــود الســخية التــي بذلهــا إخوانكــم فــي مجلــس إدارة
دار التكافــل ش م ع ومنســوبيها فــي اإلدارة حيــث  ،حققــت أعمــال
الشــركة نمــو ًا بنســبة  44%وهــي نســبة جديــرة بالثنــاء ،حيــث أنــه
و للمــرة األولــى ،تتخطــى أعمــال الشــركة حاجــز  300مليــون درهم.
كمــا ارتفعــت المســاهمة اإلجماليــة لــدار التكافــل فــي عــام 2016
مــن  208مليــون درهــم إلــى  300مليــون درهــم ،و حققــت األصــول
اإلجماليــة نمــو ًا بنســبة  ،34%لتصــل إلــى  435مليــون درهــم خــال
هذا العام.
وقــد شــهد عــام  2015إختيــار شــركة دار التكافــل ش م ع
كواحــده مــن الشــركات التكافليــة المختــارة مــن قبــل هيئــة الصحــة
بإمــارة دبــي والتــي تقــوم بتوفيــر باقــات تأمينيــة متوافقــة مــع
قانــون الضمــان الصحــي باإلمــارة وبأســعار تنافســية ألصحــاب العمــل
والكفــاء  ،كذلــك زاد اإلنتــاج فــي العــام الماضــي بشــكل كبيــر من
 44%مــن إجمالــي المســاهمة فــي عــام  2015إلــى  60%مــن
إجمالــي المســاهمة فــي عــام .2016

عبد العزير البناي
رئيس مجلس االدارة

وأود أن أنتهز هذه الفرصة ألعبر عن عميق شكري لصاحب السمو
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحدة وحاكم أبوظبي ،والشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم ،نائب
الرئيــس ورئيــس مجلــس الــوزراء بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
وحاكــم دبــي ،باإلضافــة إلــى أصحــاب الســمو ،حكام اإلمــارات األخرى
بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،علــى دعمهم الدائم والمســتمر.
كمــا يســعدني أن أعبــر عــن امتنانــي العميــق لزمالئــي أعضــاء
مجلــس اإلدارة ،ولعضونــا المنتــدب الســيد /صالــح الهاشــمي وفريقه
فــي دار التكافــل على جهودهم الحثيثــة والمخلصة وتفانيهم في
تطويــر أعمالنــا .لقــد عملتــم بــدأب وبــدون كلــل لكــي تصبــح دار
التكافــل قــوة يحســب حســابها فــي مجــال الشــركات التكافليــة
بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ولذلــك اســمحوا لــي أن أوجــه
لكــم التحيــة علــى إنجازاتكــم العظيمــة.
فــي الختــام  ،أود أن أســجل عميــق الشــكر لمســاهمينا علــى
دعمهــم المســتمر والــذي لــواله مــا كان لنــا أن نصــل إلــى المســتوى
الــذي وصلنــا إليــه اليوم.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام

عبد العزيز البناي

وبإلقــاء لمحــة ســريعة علــى أهــم منجــزات العــام الماضــي ،ســوف
نــدرك مقــدار النجــاح الــذي تحقــق حيــث أســتطاعت دار التكافــل
ش م ع تحقيــق أربــاح صافيــة قدرهــا  5مالييــن درهــم فــي عــام
 ،2016علــى عكــس صافــي خســارة  7مالييــن درهــم فــي عــام
 ، 2015وكذلــك ارتفــع صافــي األربــاح التشــغيلية إلــى  32مليــون
درهــم مــن  19مليــون درهــم فــي العــام الماضــي.
وقــد لعــب مجلــس إدارتنــا الحالــي و الســابق ،دورا عظيمــ ًا فــي
توجيــه وتأهيــل دار التكافــل ش م ع لكــي تصــل إلــى مــا وصلــت
إليــه اآلن .فطالمــا كان المجلــس بخبرتــه العمليــة العريضــة قــوة
مرشــدة فــي األوقــات العصيبــة ،و بفضــل مــا يتمتــع بــه المجلــس من
حكمة ورؤية ثاقبة في تطبيق المناهج واألساليب اإلدارية الحديثة،
والمنهجيــة العمليــة و العلميــة فــي التخطيــط  .وأنــا علــى ثقــة
مــن أنــه سيســاعد الشــركة علــى الوصــول إلــى 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 ش م
ع بعيــن االعتبــار كشــريك مفضــل لهــا ،وقــد شــهد ذلــك نمــوا فــي
العالقات الجديدة مع تلك المراكز التجارية الوطنية فضال عن ضمان
تجديــد العقــود القائمــة.
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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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رحلتنا
نبذة عن دار التكافل
تأسســت دار التكافــل عــام  2008بــرأس مــال مدفــوع قيمتــه
 100مليــون درهــم كشــركة تأميــن إســامية تتخــذ مــن دبــي
مقــر ًا لهــا وتوفــر خدمــات تأميــن تتوافــق مــع أحكام الشــريعة
اإلســامية.
دار التكافــل هــى شــركة تأميــن محليــة تتميــز باإلبتــكار والحرفيــة واإللتــزام
بالمبــادىء ،ويتــم إتخــاذ قــرارات الشــركة وفــق إحتياجــات ومتطلبات العمــاء ،كما
أن إحتياجــات وتوقعــات التأميــن التــي يتطلبهــا عمــاء دار التكافــل مدعومــة
بمجموعة قوية من المستثمرين الذين يوفرون دعما وأساسا مالي ًا متين ًا يشعرهم
باألمــن واألمــان ،بغــض النظــر عن مجــال أعمالهم.

2008
تأسست دار التكافل

2010
افتتاح فرع دبي
األول في ديرة

2012 2011
• تأسيس البوابة
افتتاح فرع الشارقة
اإللكترونية e-bab
األول على شارع
التي تساعد إلى إنهاء
الملك فيصل
إجراءات استخراج
الوثيقة بسهولة وفي
وقت يسير
• إطالق منتج تغطية
السفر ترحال

2013
• افتتاح فرع أبوظبي
األول على شارع
الجوازات
• إطالق منتج تغطية
القوارب الترفيهية
مرسى

2014
• حققت ارتفاع في األرباح
بنسبة %443
• إطالق بوابة B2C

2015
إختيار شركة دار
التكافل كواحده
من الشركات
التكافلية المفضلة
من قبل هيئة
الصحة بإمارة دبي

2016
بلغ إجمالي إيرادات
المساهمات للفترة
المنتهية في
ديسمبر 2016
 300مليون درهم

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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رسالتنا و رؤيتنا
الرسالة
"توفيــر باقــة مــن المنتجــات و الخدمــات المبتكــرة التــي توطــد عالقــات
مستدامة مع العمالء بما يوافق أحكام الشريعة اإلسالمية"
الرؤية
"إرســاء أســس عمــل تكافلــي يهــدف إلــى تلبيــة احتياجــات العمــاء
وفقـ ًا ألعلــى المعاييــر المهنيــة التــي تحاكــي تعاليــم الديــن الحنيف"
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