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أعضاء مجلس االدارة



السادة المساهمين الكرام،،
واصلت شركة تكافل االمارات بخطى ثابته النمو في آدائها المالي حيث حققت زيادة في صافي األرباح بنسبة 

٢٥ ٪  للعام ٢٠١٧. و سنبقى ملتزمون بمسيرة النمو من خالل التركيز على المبادرات التجارية و التشغيلية 
واالستراتيجية المتواكبة مع أحدث التقنيات الرقمية و التكنولوجيا المتاحة.  

مؤشرات هامة حول األداء المالي:
•ارتفع صافي الربح التشغيلي و عائدات االستثمار بنسبة ٢٥ ٪ عن العام ٢٠١٦، حيث وصل إلى ١٨٫٨ مليون 

درهم مقارنة ب  ١٥مليون درهم في نهاية عام ٢٠١٦. 
• كما ارتفعت صافي أرباح التكافل بنسبة ٣٥ ٪ لتصل إلى ١٢٢ مليون درهم عن االثنى عشر شهرا المنتهية في 

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ مقارنة ب ٩٠ مليون درهم عن نفس الفترة لعام ٢٠١٦.
•وارتفعت المساهمات المكتسبة بنسبة ٣٠ ٪ حيث وصلت إلى ٦٤٢ مليون درهم مع نهاية عام ٢٠١٧ مقارنة بـ 

٤٩٣ مليون درهم في نهاية عام ٢٠١٦.
•بلغ إجمالي األصول في نهاية عام ٢٠١٧  ما يعادل ٨٤١ مليون درهم، حيث ارتفعت بنسبة ١٥ ٪ عن اجمالي 

األصول لسنة ٢٠١٦ بقيمة ٧٣٢ مليون درهم األمر الذي يعكس استمرارية النمو.
هذا و تستمر تكافل االمارات في النمو في أعمالها من خالل شراكاتها االستراتيجية مع كل من بيزات وسوق 

المال اضافة الى مشروع االستحواذ مؤخرا على شركة تكافل الهالل مما يجعلنا أكبر مجموعة لتزويد خدمات 
التأمين التكافلي في دولة اإلمارات العربية المتحدة  اذ توفر  المجموعة بذلك برامج التكافل العامة الى جانب 

خدمات التأمين التكافلي على الحياة والصحة، وهو ما نعتبره إنجازا كبيرا لفريق عملنا.
و دليال على النجاح المستمر لشركة تكافل االمارات، ما حظيت به من فوز بجائزتين هامتين خالل حفل توزيع جوائز 

التأمين لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا فقد تم تكريم الشركة كأفضل شركة تأمين في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة  و أفضل شركة تأمين تكافلي لعام ٢٠١٧.

و تعزيزا لالداء المالي القوي خالل العام ٢٠١٧، فقد قامت تكافل االمارات بالعديد من المبادرات الرقمية 
االستراتيجية التي من شأنها تحسين تجربة العمالء ، تبسيط المنتجات التي تقدمها الشركة ودفع عجلة النمو و 

ذلك باالختالف عن سوق التأمين التقليدي. هذا ويتم تحقيق ذلك في ظل اإلدارة الحكيمة  للرئيس التنفيذي 
السيد فادي الهندي الذي تم تعيينه مؤخرا ، و نحن نتطلع للتحول إلى شركة رقمًية تتسم بكفاءة و فعالية قصوى 

و اضعين رضا العمالء على أعلى سّلم أولوياتنا.
وتعتبر الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية سببا في تميز شركة تكافل االمارات. حيث تستمر الشركة في 

االستثمار لتوفير أفضل فرص و تقنيات التدريب التي تساهم في رسم المسارات الوظيفية األمر الذي يصقل و 
ينمي مهارات الموظفين في قطاع التأمين.

كما و أود أن أشكر جميع موظفينا لمساهمتهم الفعالة في تحقيق الربحية لعام ٢٠١٧.

إن األطراف ذات العالقة تمثل المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة 
والمنشآت التي تحت السيطرة أو السيطرة المشتركة أو تحت تأثير جوهري من تلك األطراف. تؤخذ موافقة إدارة 

المجموعة على األسعار وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت.

تقرير مجلس االدارة

إن األرصدة الجوهرية القائمة في ٣١ ديسمبر بخصوص األطراف ذات العالقة المدرجة ضمن البيانات المالية
الموحدة هي كما يلي: 

 
٢٠١٧             ٢٠١٦                                                                                                
                                                                                                درهم            درهم 

شركات زميلة للمساهمين الرئيسيين:

مبالغ مستحقة من استثمارات حقوق الملكية                                          ٣٫٣٢١٫٥٢٦         ١٫٠٢٠٫٨٠١        
مطالبات تحت السداد                                                                           ٩٢٥٫٣٠٧            ٢١٫٨٤١   

استثمارات حقوق الملكية - متداولة                                                    ١٩٫١١٠٫٠٠٠          ٢٨٫٧٠٢٫٦٥٢

إن الدخل والمصروفات بخصوص األطراف ذات العالقة المدرجة في البيانات المالية الموحدة هي كما يلي:
٢٠١٧           ٢٠١٦           

          درهم               درهم
شركات زميلة للمساهمين الرئيسيين:                                

المساهمات                                                                         ٣٤٫٧٣١٫٧٠٤     ٢٫٦٠٥٫٦٦٢
المطالبات                                                                             ٩٢٥٫٣٠٧      ٢٫٤٠٩٫٤٠٠

تعويضات موظفي اإلدارة العليا كما يلي:
٢٠١٧             ٢٠١٦                                                        

                                                                                        درهم              درهم

مزايا قصيرة األجل للموظفين                                            ٦٫٠٠٤٫٥٤٣        ٦٫٣٠٤٫٠٦٠        

مكافآت نهاية الخدمة                                        ٢٧٦٫٢٨٧             ٢٧٥٫٧٠٩                
                                                

تنتج األرصدة القائمة في نهاية السنة أثناء سير األعمال العادية. بخصوص السنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٧ و٣١ ديسمبر ٢٠١٦، لم تسجل المجموعة أي انخفاض في القيمة بخصوص المبالغ المستحقة من األطراف 

ذات العالقة.

إننا االن في شركة تكافل اإلمارات بصدد خوض رحلة مميزة للنمو والربحية في سوق يعج بالثورات والتحوالت 
الرقمية.  ونحن على يقين بأن بامكاننا االرتقاء بشركة تكافل اإلمارات إلى آفاق جديدة وذلك بما نبديه من االلتزام 

والتفاني واإلخالص.
بالنيابة عن ادارة شركة تكافل االمارات و مساهميها الكرام ، فإن مجلس االدارة يعبر عن تقديره الفائق وامتنانه 
العميق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم – نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء في دولة 

االمارات العربية المتحدة، حاكم دبي حفظه الله على دعمه المستمر لمجتمع األعمال في االمارات العربية 
المتحدة.

عبدالله المرر                                            
رئيس مجلس اإلدارة 



السادة المساهمين الكرام،،
واصلت شركة تكافل االمارات بخطى ثابته النمو في آدائها المالي حيث حققت زيادة في صافي األرباح بنسبة 

٢٥ ٪  للعام ٢٠١٧. و سنبقى ملتزمون بمسيرة النمو من خالل التركيز على المبادرات التجارية و التشغيلية 
واالستراتيجية المتواكبة مع أحدث التقنيات الرقمية و التكنولوجيا المتاحة.  

مؤشرات هامة حول األداء المالي:
•ارتفع صافي الربح التشغيلي و عائدات االستثمار بنسبة ٢٥ ٪ عن العام ٢٠١٦، حيث وصل إلى ١٨٫٨ مليون 

درهم مقارنة ب  ١٥مليون درهم في نهاية عام ٢٠١٦. 
• كما ارتفعت صافي أرباح التكافل بنسبة ٣٥ ٪ لتصل إلى ١٢٢ مليون درهم عن االثنى عشر شهرا المنتهية في 

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ مقارنة ب ٩٠ مليون درهم عن نفس الفترة لعام ٢٠١٦.
•وارتفعت المساهمات المكتسبة بنسبة ٣٠ ٪ حيث وصلت إلى ٦٤٢ مليون درهم مع نهاية عام ٢٠١٧ مقارنة بـ 

٤٩٣ مليون درهم في نهاية عام ٢٠١٦.
•بلغ إجمالي األصول في نهاية عام ٢٠١٧  ما يعادل ٨٤١ مليون درهم، حيث ارتفعت بنسبة ١٥ ٪ عن اجمالي 

األصول لسنة ٢٠١٦ بقيمة ٧٣٢ مليون درهم األمر الذي يعكس استمرارية النمو.
هذا و تستمر تكافل االمارات في النمو في أعمالها من خالل شراكاتها االستراتيجية مع كل من بيزات وسوق 

المال اضافة الى مشروع االستحواذ مؤخرا على شركة تكافل الهالل مما يجعلنا أكبر مجموعة لتزويد خدمات 
التأمين التكافلي في دولة اإلمارات العربية المتحدة  اذ توفر  المجموعة بذلك برامج التكافل العامة الى جانب 

خدمات التأمين التكافلي على الحياة والصحة، وهو ما نعتبره إنجازا كبيرا لفريق عملنا.
و دليال على النجاح المستمر لشركة تكافل االمارات، ما حظيت به من فوز بجائزتين هامتين خالل حفل توزيع جوائز 

التأمين لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا فقد تم تكريم الشركة كأفضل شركة تأمين في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة  و أفضل شركة تأمين تكافلي لعام ٢٠١٧.

و تعزيزا لالداء المالي القوي خالل العام ٢٠١٧، فقد قامت تكافل االمارات بالعديد من المبادرات الرقمية 
االستراتيجية التي من شأنها تحسين تجربة العمالء ، تبسيط المنتجات التي تقدمها الشركة ودفع عجلة النمو و 

ذلك باالختالف عن سوق التأمين التقليدي. هذا ويتم تحقيق ذلك في ظل اإلدارة الحكيمة  للرئيس التنفيذي 
السيد فادي الهندي الذي تم تعيينه مؤخرا ، و نحن نتطلع للتحول إلى شركة رقمًية تتسم بكفاءة و فعالية قصوى 

و اضعين رضا العمالء على أعلى سّلم أولوياتنا.
وتعتبر الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية سببا في تميز شركة تكافل االمارات. حيث تستمر الشركة في 

االستثمار لتوفير أفضل فرص و تقنيات التدريب التي تساهم في رسم المسارات الوظيفية األمر الذي يصقل و 
ينمي مهارات الموظفين في قطاع التأمين.

كما و أود أن أشكر جميع موظفينا لمساهمتهم الفعالة في تحقيق الربحية لعام ٢٠١٧.

إن األطراف ذات العالقة تمثل المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة 
والمنشآت التي تحت السيطرة أو السيطرة المشتركة أو تحت تأثير جوهري من تلك األطراف. تؤخذ موافقة إدارة 

المجموعة على األسعار وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت.

إن األرصدة الجوهرية القائمة في ٣١ ديسمبر بخصوص األطراف ذات العالقة المدرجة ضمن البيانات المالية
الموحدة هي كما يلي: 

 
٢٠١٧             ٢٠١٦                                                                                                
                                                                                                درهم            درهم 

شركات زميلة للمساهمين الرئيسيين:

مبالغ مستحقة من استثمارات حقوق الملكية                                          ٣٫٣٢١٫٥٢٦         ١٫٠٢٠٫٨٠١        
مطالبات تحت السداد                                                                           ٩٢٥٫٣٠٧            ٢١٫٨٤١   

استثمارات حقوق الملكية - متداولة                                                    ١٩٫١١٠٫٠٠٠          ٢٨٫٧٠٢٫٦٥٢

إن الدخل والمصروفات بخصوص األطراف ذات العالقة المدرجة في البيانات المالية الموحدة هي كما يلي:
٢٠١٧           ٢٠١٦           

          درهم               درهم
شركات زميلة للمساهمين الرئيسيين:                                

المساهمات                                                                         ٣٤٫٧٣١٫٧٠٤     ٢٫٦٠٥٫٦٦٢
المطالبات                                                                             ٩٢٥٫٣٠٧      ٢٫٤٠٩٫٤٠٠

تعويضات موظفي اإلدارة العليا كما يلي:
٢٠١٧             ٢٠١٦                                                        

                                                                                        درهم              درهم

مزايا قصيرة األجل للموظفين                                            ٦٫٠٠٤٫٥٤٣        ٦٫٣٠٤٫٠٦٠        

مكافآت نهاية الخدمة                                        ٢٧٦٫٢٨٧             ٢٧٥٫٧٠٩                
                                                

تنتج األرصدة القائمة في نهاية السنة أثناء سير األعمال العادية. بخصوص السنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٧ و٣١ ديسمبر ٢٠١٦، لم تسجل المجموعة أي انخفاض في القيمة بخصوص المبالغ المستحقة من األطراف 

ذات العالقة.

إننا االن في شركة تكافل اإلمارات بصدد خوض رحلة مميزة للنمو والربحية في سوق يعج بالثورات والتحوالت 
الرقمية.  ونحن على يقين بأن بامكاننا االرتقاء بشركة تكافل اإلمارات إلى آفاق جديدة وذلك بما نبديه من االلتزام 

والتفاني واإلخالص.
بالنيابة عن ادارة شركة تكافل االمارات و مساهميها الكرام ، فإن مجلس االدارة يعبر عن تقديره الفائق وامتنانه 
العميق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم – نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء في دولة 

االمارات العربية المتحدة، حاكم دبي حفظه الله على دعمه المستمر لمجتمع األعمال في االمارات العربية 
المتحدة.

عبدالله المرر                                            
رئيس مجلس اإلدارة 
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البيانات المالية الموحدة
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