In the Name of God, the Most Gracious, the Most Merciful
Shariah Supervisory Board Report for the Financial Year ended 31st of December 2020
To the General Assembly of the Company Shareholders

Praise to Allah and Peace be upon our Prophet Muhammad
We the Shariah Supervisory Board (the Board) of Takaful Emarat:

Abdul Nasser Al Mannaei
Mufti Muhammad Hassan Kaleem

In line with Article (63) of the Company’s Articles of Association, we present the following
report about the activities and accounts of the Company:
The Board reviewed the basis on which the Company’s business has been conducted, the
financial results, the investments and the products it has engaged in during the financial
year ending on December 31, 2020, samples of the Takaful (Insurance) policies entered
into by the Company and the new contracts and agreements signed by the Company and
other activities in order to make the opinion on whether the Company is compliant with the
Islamic provisions and principles, the advisory opinions, resolutions and directives issued by
the Board.
Ensuring the Company’s compliance with the Islamic provisions and principles is the
responsibility of the management that is in charge of the implementation of the Company
activities in accordance with its Articles of Association and in line with Islamic provisions and
principles. The Board responsibility is limited to making an independent Shariah opinion
based on our audit of the documents and to report accordingly.
The Board audited the Company’s financial results and its financial structure by auditing the
balance sheet, income statement and statement of revenues and expenses. The Board have
also audited the Company investments, as well as the details of the Takaful policies dealt
with in different types of Takaful insurance. The Board identified updates on re-insurance or
re-Takaful, and the authorities with whom such agreements were concluded.
The Board were provided with the adequate information and interpretations to give
reasonable assurance that the Company did not violate the Islamic provisions and principles
in general and within the activities the Board examined.

Our Opinion:
1. The Company adhered in its financial structure in separating between the account of
the policy holders and the shareholders' account, which is fundamental in Takaful
insurance. The Company prepared its financial statements for the financial year
ending on December 31, 2020 in accordance with the applicable model of the
Shariah Standards according to which the Company should prepare its financial
statements (under the prevailing accounting regulations) a model that expresses
reality and nature of the Takaful business and its financial structure.
2. The Company did not deduct from the policyholders account except the prescribed
administration charges or less in addition to a common portion of the profit of this
account being Modaraba, The Company has disclosed the charges at its policy
documents for the policyholders as it is a Shariah requirement for Wakala and
Modaraba.
3. Due to the interim deficit in Takaful portfolio, the Company provided Qard Hasan to
tackle the deficit.
4. The products that the Company has offered and the investment from the
policyholder fund that the Company made are acceptable in light of Shariah
principles and our audit.
5. The Company has confirmed its conclusion of reinsurance agreements according to
the principles that adopted by us, we emphasized to minimize the re-insurance with
traditional companies as possible, with priority given to the mandatory and optional
re-insurance with the Islamic companies based on the Islamic insurance.
6. The Board reviewed the samples of Takaful policy documents used by the Company
and found that they are in compliance with the Shariah principles.
7. The Board hereby announces that for 2020 the amount of Zakat due for each share is
AED 0.000127.
8. The Board confirmed that the Company shall continue to use the document or
instrument or contracts approved by the Board and in case of any significant change
it shall be submitted to the Board again for approval.

The Board hereby issues this report and appreciated the Company’s effort in complying with
the rules and principles of Islamic Shariah.

May God guide the Company and those in charged with authority therein.
And in closing: "Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds"

Chairman of Shariah Supervisory Board
Abdul Nasser Al Mannaei

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
تقرير هيئة الرقابة الشرعية لشركة تكافل اﻹمارات – تأمين
شركة مساهمة عامة – دبي – اﻹمارات العربية المتحدة
للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2020
إلى الجمعية العمومية لمساهمي الشركة
السﻼم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته،،
الحمد

وحده والصﻼة والسﻼم على من ﻻ نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد.

نحن أعضاء هيئة الرقابة الشرعية " الهيئة" لشركة تكافل اﻻمارات – تأمين )ش.م.ع( :
الشيخ المفتي  /محمد حسان كليم
السيد عبد الناصر المناعي
اســـتنادا ً إلى نص المادة ) (63من النظام اﻷســـاســـي للشـــركة  ،نقدم التقرير التالي عن أعمال الشـــركة
وحساباتها:
لقد راجعت الهيئة اﻷسـس التي قام عليها عمل الشـركة  ،ونتائجها المالية  ،واﻻسـتثمارات التي دخلت فيها
و برامجها التكافلية خﻼل الســــنة المنتهية في  31ديســــمبر  ، 2020ونماذج من وثائق التكافل ) التأمين(
التي تبرمها الشــــركة  ،والعقود واﻻتفاقات الجديدة التي أبرمتها الشــــركة  ،وغيرها من أنشــــطة وأعمال
بغرض إبـداء الرأي فيمـا إذا كـانـت الشــــركـة ملتزمـة بـأحكـام ومبـادئ الشــــريعـة اﻹســــﻼميـة  ،وبـالفتـاوى
والقرارات والتوجيهات المحددة التي تم إصدارها من قبل الهيئة.
تقع مســـؤولية التأكد من أن الشـــركة تعمل وفقا ً ﻷحكام ومبادئ الشـــريعة اﻹســـﻼمية على اﻹدارة  ،وهي
المســؤولة عن أنشــطة وأعمال الشــركة وتنفيذها وفق اﻷســاس الذي قام عليه نشــاط وعمل الشــركة وحدده
نظامها اﻷسـاسـي  ،وهو اﻻلتزام الكامل بأحكام ومبادئ الشـريعة اﻹسـﻼمية ،أما مسـئولية الهيئة فتنحصـر
في إبداء رأي شرعي مستقل بناء على مراجعتنا لما اطلعنا عليه  ،وفي تقديم تقرير بذلك.
لقد قامت الهيئة بمراجعة النتائج المالية للشـــركة  ،وهيكلها المالي  ،من واقع مراجعتنا لميزانيتها العمومية
وقائمة الدخل وقائمة اﻹيرادات والمصـــروفات .كما قامت الهيئة بمراجعة أوجه اﻻســـتثمارات التي دخلت
الشـــركة فيها  ،بجانب مراجعة نماذج من وثائق التكافل المزمع إبرامها والتعامل بها في أنواع مختلفة من
التـأمين التكـافلي  ،واﻻطﻼع على مـا يتم بشـــــان إعـادة التـأمين أو إعـادة التكـافـل والجهـات التي تم إبرام
اتفاقيات اﻹعادة معها.
كما تم تزويد الهيئة بالمعلومات والتفســيرات التي تكفي ﻹعطاء تأكيد معقول بأن الشــركة لم تخالف أحكام
ومبادئ الشريعة اﻹسﻼمية في الجملة وفي نطاق ما اطلعت عليه الهيئة من أنشطة الشركة .
وفي رأينا:
 -1أن الشــركة قد التزمت في هيكلها المالي بالفصــل بين حســاب المســتأمنين وحســاب المســاهمين ،
والذي يعد أســـاسـ ـا ً في التأمين التكافلي  ،وقد قامت الشـــركة بإعداد بياناتها المالية للســـنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر  2020حسب النموذج المطابق للمعايير الشرعية الذي يتعين إعداد
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البيانات المالية للشـركة وفقا ً له ) في ظل اﻷنظمة المحاسـبية السـائدة( وهو النموذج الذي يعبر عن
حقيقة وطبيعة عمل شركة التكافل  ،وهيكلها المالي.
أن الشـــركة لم تقتطع من حســـاب المســـتأمنين إﻻ عمولة اﻹدارة المحددة أو أقل منها وحصـــتها
الشــائعة من أرباح هذا الحســاب بصــفتها مضــاربة و قد قامت الشــركة باﻹعﻼن عنهما في وثائق
التكافل ﻷنه أمر واجب ليتحقق العلم به للمستأمنين ،وهو مطلب شرعي في الوكالة وفي المضاربة
.
نظرا لوجود عجز في محفظة التكافل قدمت الشركة قرضا حسنا لمواجهة هذا العجز.
ان البرامج التكافلية التي أصدرتها الشركة و اﻻستثمارات من حساب حملة الوثائق هي مقبولة في
ضوء ما ظهر لنا و وفقا لقواعد و مبادئ الشريعة اﻻسﻼمية .
أن الشــــركة قد أكدت إبرامها ﻻتفاقيات إعادة التأمين وفق اﻷســــس التي اعتمدناها لذلك  ،وقد تم
التأكيد على تقليل إعادة التأمين اﻻختيارية لدى شــركات تقليدية ما أمكن  ،مع أولوية إعادة التأمين
اﻹجبارية واﻻختيارية مع الشركات اﻹسﻼمية على أسس التأمين اﻹسﻼمي.
قامت الهيئة بمراجعة نماذج من الوثائق التي استخدمتها الشركة و وجدنا أنها وثائق مقبولة شرعاً.
لقد أعلنت هيئة الشـريعة أن مقدار الزكاة الواجب عن كل سـهم للعام  2020هو 0,000127درهم
اماراتي
و تؤكد الهيئة أن للشــركة اﻻســتمرار في اســتخدام أي وثيقة أو مســتند أو عقود أو الدخول في أي
اتفاقية أو اســتثمار  ،أو ممارســة نشــاط من النشــاطات  ،التي تم اعتمادها من قبل الهيئة  ،و على
الشـــركة تقديم هذه المســـتندات مجددا للهيئة لمراجعتها و الموافقة عليها في حال وجود أي تغيير
جوهري علي هذه المستندات .

هذا و قد أصـــدرت هيئة الرقابة الشـــرعية هذا التقرير و تقدر الجهود المبذولة من الشـــركة لﻼلتزام
بمبادئ و قواعد الشريعة اﻻسﻼمية.
نسأل ﷲ العلي القدير أن يوفق الشركة والقائمين عليها لما فيه الخير والرشاد.
وآخر دعوانا أن الحمد

رب العالمين

هيئة الرقابة الشرعية لشركة تكافل اﻹمارات

رئيس هيئة الرقابة الشرعية
السيد عبد الناصر المناعي

