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التّعريف بالّشركة

I - تقديم الّشركة

1. تقديم عاّم 

الّتكافلــي  ■ للّتأميــن  الّتونســّية  الّشــركة   : االجتماعــي  االســم 
تكافــل«. »األمانــة 

الّصفة القانونيّة : شركة خفّية اإلسم. ■

تاريــــخ التّأسيس : 15 فيفري 2013 . ■

تاريخ الترخيص لمزاولة النّشاط  :  15 أفريل 2013 )قرار  وزير  المالّية(. ■

المقرّ االجتماعي : 13 نهج البرجين – مونبليزير- 1073 تونس. ■

غــرض الّشــــركة : تقديــم خدمــات الّتأميــن باعتمــاد منظومــة  ■

الّتأمين الّتكافلي وفقا لمبــــادئ الّشريــــــعة اإلسالميـــة و طبقا للمعيار 
عــدد 26 لهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤّسســات المالّيــة اإلســالمية 

و للمعاييــر المحاســبّية الّتونســّية لقطــاع الّتأميــن.

■ B0149542013 الّسجل التّجاري : تونس

■ MA 1288 542B : المعرّف الجبائي

الّشبكة التّجاريّة :  12 مركز اكتتاب مباشر ■
10 نّواب تأمين

6 سماســــرة  
عـــدد األعــــوان : 34  ■

2. رأس مال الشركة

الرّأس المال االجتماعي : 10.000.000 دينار مقّسم إلى 1000.000 سهما قيمة السهم الواحد 10 دنانير ، يوزّع كما يلي :

الحّصة )%(القيمة  )دينارا(عدد األسهمالمساهمون
180.0001.800.00018بنك البركة تونس
180.0001.800.00018مؤّسسة » كارت «

179.9991.799.99017.99مؤّسسة » كومار «
180.0001.800.00018مؤّسسة » آستري «

99.900999.0009.99شركة بيت الّتوفيق للتنمية
60.000600.0006شركة اإلعادة التونسّية

60.000600.0006بيت اإليجار المالي التونسي الّسعودي
60.000600.0006مجموعة مزابي

2)200.000()20.000(أفري فيزيون •
2)200.000()20.000(مؤّسسات دالماس •
2)200.000()20.000(مطحنة سكرة •

1001.0000.01السّيد عبد االله عبد الرّحيم صباحي
-110السّيد عبد الّلطيف شعبان

000.000100 000.00010 1المجموع

3. أهداف و غايات الّشركة

تمارس شركة األمانة تكافل العملّيات الّتأمينّية و جميع الّنشاطات و اإلستثمارات المتعّلقة بها بما ال يتعارض و أحكام الّشريعة اإلسالمّية.

و تهدف الّشركة إلى تحقيق الغايات الّتالية :

توفير البديل الّشرعي للّتأمين بجميع فروعه لتلبية حاجيات عدد من الرّاغبين في ذلك. ◄

إستكمال حلقات اإلقتصاد اإلسالمي مع المؤّسسات المالّية اإلسالمّية. ◄

نشر فكر و ثقافة الّتأمين اإلسالمي. ◄

000
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II - هياكل التصرّف و المراقبة

1. مجلس اإلدارة 

 الّسيد عبد االله عبد الرحيم صباحي 
رئيس مجلس اإلدارة

ممّثل عن شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة

الّسيد حسين الدغري 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

ممّثل لشركة »كارت«

الّسيد لطفي بن حاج قاسم
عضو مجلس اإلدارة

ممثل لشركة »كومار«

الّسيد فرج الزعق
عضو مجلس اإلدارة

ممّثل »لبنك البركة تونس«

الّسيدة لمياء بن محمود
عضو مجلس اإلدارة

ممثلة لشركة » اإلعادة التونسية«    

الّسيد عبد المنعم قلسي
عضو مجلس اإلدارة

ممثل لشركة »أستري«  

الّسيد الصادق المزابي
عضو مجلس اإلدارة

ممثل لمجموعة مزابي

الّسيد عيسى الحيدوسي
عضو مجلس اإلدارة

ممّثل »لبيت اإليجار المالي التونسي السعودي« 

الّسيد عبد اللّطيف شعبان 
عضو مجلس اإلدارة
المدير العاّم للشركة
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3 - المراقب الشرعي

سماحة الشيخ محمد المختار الّسالمي
المراقب الشرعي

2 - مراقبة الحسابات

الّسيد منصف بوسنوقة الزموري
FMBZ - KPMG Tunisie مكتب

الّسيد شريف بن زينة
DFK - CMC مكتب
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 حول الهيكل التٌنظيمي األٌولي لشركة »األمانة تكافل«

مقدمة

إٌن الٌتنظيــم اإلداري و الفٌنــي و المحاســبي للٌشــركة قــد وضــع بشــكل 
يمٌكنهــا مــن أداء أعمالهــا المختلفــة مــن إصــدار عقــود الٌتأميــن

المســتحٌقة  األقســاط  واســتخالص  الٌتأميــن  أقســاط  قيمــة  تحديــد  و 
عــن  المتخلفيــن  لهــم  المؤمــن  مــع  الٌتعامــل  و  التعويضــات  دفــع  و 
المناســبة  التوظيفــات  أوجــه  تحديــد  و  المســتحٌقة  األقســاط  دفــع 
)صناديــق(  صنــدوق  بإلتزامــات  الوفــاء  مــن  الٌشــركة  يمٌكــن  بمــا 
المشــتركين المختلفــة تجــاه المؤٌمــن لهــم و كذلــك تحقيــق هامــش 
مــن الٌربــح يمٌكــن الٌشــركاء مــن الحصــول علــى مــردود ســنوي يزيــد 
فــي تدعيــم الٌثقــة بينهــم و بيــن الٌشــركة و كذلــك يمٌكــن الٌشــركة 

البقــاء. و  االســتمرار  مــن 

علــى  يســاعدها  تكافــل«  »األمانــة  لشــركة  الٌتنظيمــي  الهيــكل  إٌن  و 
القيــام بمهامهــا األساســٌية و يحٌقــق متطٌلبــات المعيــار المحاســبي 

و يســتجيب إلــى نشــاط الٌتأميــن الٌتكافلــي.

إلــى  باإلضافــة  أقطــاب  ثالثــة  مــن  التنظيمــي  الهيــكل  يتكــٌون  و 
الهيــاكل اٌلتــي تبقــى مرتبطــة مباشــرة بمجلــس اإلدارة و تتمٌثــل فــي 
لجنــة   و  الٌداخلــي  للٌتدقيــق  الٌدائمــة  الٌلجنــة   ( عنــه  المنبثقــة  الٌلجــان 
كوحــدة  العاٌمــة  بــاإلدارة  أو  الٌترقٌيــات(  و  اإلنتدابــات  لجنــة  و  اإلســتثمار 

  : المخاطــر  تحليــل  ووحــدة  الٌشــرعي  الٌتدقيــق  و  الٌداخلــي  الٌتدقيــق 

القطب األٌول ◄
 يتمٌثل في مراكز اإلنتاج و الٌتسويق و برامج الٌتطوير و الجودة.

القطب الثٌاني   ◄
هــذا  يضٌمهــا  اٌلتــي  اإلدارات  و  الٌدعــم  و  اإلســناد  هيــاكل  مــن  يتكــٌون 
القطــب ال تتعامــل مــع الحرفــاء و نشــاطها يكــون موٌجهــا أساســا إلــى 
خدمــة الٌشــركة و يغٌطــي الٌنظــام المعلوماتــي و المحاســبة و الٌشــؤون 

المالٌيــة و شــؤون الموٌظفيــن و رقابــة الٌتصــٌرف.

 القطب الثاٌلث ◄
و يشــمل وظائــف االســتخالص و الشــؤون القانونيــة و متابعــة القضايــا 

و دفــع الٌتعويضــات.

و تــوزٌع هــذه األقطــاب حســب الحالــة بيــن نشــاط الٌتأميــن الٌتكافلــي 
علــى  الٌتأميــن  و  االدخــاري  الٌتأميــن  و  التمويــل  تٌأميــن   ( العائلــي 
الصحــة....( و الٌتكافــل العــام )التأميــن علــى الســٌيارات و علــى الحريــق 
الٌنقــل و علــى المخاطــر المختلفــة األخــرى....( و تحــدث هــذه  و علــى 

: تــوزٌع كاآلتــي  إدارات مركزيٌــة   األقطــاب فــي شــكل 

I - اإلدارة المركزيٌة لإلنتاج و التٌطوير
و من أهٌم إدارات هذه الوحدة، يمكن ذكر :  

1. إدارة اإلنتاج

 يمكن إيجاز أهٌم األعمال اٌلتي تقوم بها هذه اإلدارة فيما يلي :
فحص موضوع الٌتأمين قبل الٌتعاقد ثٌم كتابة و تجهيز شروط العقد. •

تحديد األخطار اٌلتي ال تقبل الٌتأمين مع توضيح األسباب. •
الٌتعاون مع اإلكتواري في تحديد األسعار حسب درجة الخطورة. •

و يتوزٌع نشاط هذه اإلدارة إلى تكافل عائلي و تكافل عام.

2. إدارة التٌطوير

عقــود  مــن  ممكــن  عــدد  أكبــر  علــى  الحصــول  إلــى  أساســا  تهــدف  و 
الٌتأميــن، و ســبيلها فــي ذلــك خلــق الٌرغبــة فــي الٌتأميــن لــدى الحرفــاء. 

و تتلٌخص أهٌم األعمال الموكلة لها في :
اختيار وسطاء الٌتأمين و اإلشراف عليهم ومتابعة نشاطهم. •
اإلشراف على الفروع الٌتابعة للٌشركة و تلٌقي تقارير دوريٌة منهم. •
اإلتٌصال المباشر بالوسطاء و تشجيعهم على زيادة اإلنتاج.  •
تدريــب النــٌواب و منتجــي الٌتأميــن علــى أفضــل الٌطــرق المناســبة ألداء  •

عملهــم ) المعرفــة الفنٌيــة الٌســلوك....(.
ــن  • ــٌد ممك ــى ح ــق أعل ــدف تحقي ــهار به ــة و اإلش ــال الٌدعاي ــام بأعم القي

ــة. ــة الٌتأمينٌي ــويق الخدم ــن تس م
بهــدف  • الٌتجاريٌــة  الوظيفــة  لتطويــر  البحــوث  و  بالٌدراســات  القيــام 

الجــودة. درجــات  أعلــى  بلــوغ 

 II - اإلدارة المركزيٌة للٌشؤون القانونيٌة و التٌعويضات

ومن أهٌم اإلدارات اٌلتي يمكن أن يتضٌمنها هذا الهيكل يمكن ذكر :

 1. إدارة التٌعويضات

عقــود  مــن  المســتفيدين  أو  لهــم  المؤٌمــن  طلبــات  تتلٌقــى  اٌلتــي  و 
الٌتأميــن لطلــب الٌتعويضــات عنــد حــدوث الخطــر المؤٌمــن عليــه. وهــي 
هدفيــن  وجــود  ذلــك  فــي  الٌســبب  و  للغايــة  دقيقــة  مهٌمــة  شــك  بــال 

: متناقضيــن 

البحــث عــن ســرعة الٌتعويــض مــن أجل الحفاظ على ســمعة الٌشــركة  •
مٌمــا يؤٌكــد ثقــة الحــر فــاء فيهــا و يجــذب أكبــر عدد ممكــن منهم.

رغبــة اإلدارة فــي المحافظــة علــى أمــوال الٌشــركة وهــو مــا يتطٌلــب  •
ــة  ــر عادل ــة غي ــع قيم ــا لدف ــة تجنب ــة دقيق ــض دراس ــات الٌتعوي ــة طلب دراس

أو مبالــغ فيهــا.

و تنقســم هــذه اإلدارة إلــى الٌتكافــل العائلــي و الٌتكافــل العــام و تشــمل 
جميــع أصنــاف الٌتأميــن حســب اإلختصاص.

2.  إدارة الٌشؤون القانونيةو النٌزاعات

و تقــوم أساســا بدراســة الٌشــروط الــواردة فــي عقــد الٌتأميــن و مراجعتهــا 
تباشــر  كمــا  نهائٌيــة.  بصفــة  اعتمادهــا  قبــل  القانونٌيــة  الٌناحيــة  مــن 
هــذه اإلدارة جميــع المشــاكل القانونٌيــة الخاٌصــة بالٌشــركة و مشــاكل 
الموظفيــن الٌتابعيــن لهــا و مشــاكل عقــود الٌتأميــن الخاٌصــة بالٌنزاعــات 
الــٌرأي فــي كٌل مــا  إبــداء  اٌلتــي تنشــأ بيــن الٌشــركة و المؤٌمــن لهــم و 

يعــرض عليهــا مــن قضايــا قانونٌيــة.
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مجلس اإلدارة

المدير العام

المدير العام المساعد

تحليل المخاطر

ادارة التعويضات ادارة التطوير

مسالك التوزيع التكافل العام

السيارات الصحي

الحريق  الحياة

النقل االدخار

مخاطر مختلفة

التكافل العائلي

التسويق و االتصال

الجودة و التطوير 

ادارة االنتاج اعادة التأمين

التكافل
 العام

التكافل 
العائلي

ادارة  الشؤون 
القانونية  و النزعات

النظام المعلوماتي

التصرف في الموارد
 و التكوين 

المحاسبة و الشؤون 
المالية

مراقبة التصرف و التفقد

االدارة  المركزية  للشؤون 
القانونية و التعويضات

االدارة  المركزية
 لإلنتاج و التطوير 

االدارة  المركزية 
لإلسناد و الدعم

اللجنة الدائمة للتدقيق 

هيئة الرقابة الشرعية 

وحدة التدقيق 
الداخلي و الشرعي 

اللجان المنبثقة عن المجلس

III - اإلدارة المركزيٌة لإلسناد و الٌدعم
وهــي مكٌلفــة أساســا بالقيــام بــكٌل األعمــال الموٌجهــة للٌشــركة. و مــن 

أهــٌم الوظائــف اٌلتــي يمكــن أن يؤٌديهــا هــذا الهيــكل يمكــن ذكــر :

1. التصرف في النٌظام المعلوماتي
و اٌلذي يتعلق باآلتي :

إعداد خطط األنظمة المعلوماتٌية و سياسات استخدامها.  •
برمجة  نظام المعلومات و البيانات و حفظها و تطويرها. •
توفير األجهزة و البرامج و صيانتها. •
تصميم قواعد البيانات و تشغيلها و إدارتها. •
تقديم الٌدعم الفٌني الالٌزم لمستخدمي الٌشبكات اإللكترونٌية. •
إنشاء موقع المؤٌسسة و متابعته و تحديثه عند االقتضاء. •

2. المحاسبة و الشؤون الماليٌة

و تهتــٌم هــذه الوحــدة بتســجيل العملٌيــات المالٌيــة للٌشــركة و لٌصنــدوق 
المشــتركين طبقــا للمعيــار المحاســبي القطاعــي بهــدف تحديــد نتائــج 
األعمــال عــن كل فتــرة مالٌية معٌينــة و تقديم الوضعٌية المالٌية للشــركة 
ولصنــدوق المشــتركين فــي نهايــة كٌل فتــرة. كمــا تهتــٌم بتحليــل نتيجــة 

كٌل عقــد تأميــن علــى حــدة بمــا يفيــد مجــال اتخــاذ القــرارات.

و تقــوم هــذه اإلدارة باقتــراح الٌسياســات المالٌيــة و تنفيذ مــوارد و مصاريف 
الٌشــركة و صنــدوق المشــتركين و تقديــم الٌتوصٌيــات لــإدارة العاٌمــة. 
الٌشــركة و صنــدوق  أصــول  أفضــل ســبيل الســتثمار  عــن  تبحــث  كمــا 
المشــتركين لتحقيــق أكبــر عائــد ممكــن تحــت إشــراف لجنــة االســتثمار.

3. التصرٌف في الموارد البشريٌة 

و تقــوم هــذه الوحــدة بتحديــد الٌشــروط الواجب توٌفرها فــي كٌل موٌظف 
و تجســيم إجــراءات االنتدابــات و كذلــك متابعــة ترقيــات الموٌظفيــن و 
حركــة تنٌقالتهــم و إجازاتهــم و امتيازاتهــم طبقــا للٌتراتيــب الجــاري بهــا 

العمــل.
إلــى  اإلعــداد  مــن  الٌتكويــن  برنامــج  علــى  الوحــدة  هــذه  تســهر  كمــا 

الٌتقييــم. ثــٌم  المتابعــة 

4. مراقبة  التصرٌف و التفٌقد

و  الٌتقديريٌــة  الميزانٌيــات  بيــن  الفــوارق  لتحليــل  ضروريٌــة  آلٌيــة  وهــي 
اإلنجــازات و تقديــم المقترحــات المســتوجبة لــإدارة العاٌمــة. كمــا تكٌلــف 

االقتضــاء.      للٌشــركة عنــد  الٌداخلٌيــة  التفٌقــد  بالقيــام بعملٌيــات 



التّقرير الّسنوي 2013 11

حضرات الّسادة المساهمين 
 31 2013 المختومــة فــي  نعــرض عليكــم لغايــة المصادقــة القوائــم الماليــة للشــركة التونســية للتأميــن التكافلــي »األمانــة تكافــل« لســنة 

ديســمبر 2013 فــي صيغتهــا النهائيــة بعــد عمليــة المراجعــة و التدقيــق مــن قبــل مراقبــي الحســابات و المراقــب الشــرعي للشــركة.
و قد تّم إيقاف القوائم المالية للشركة طبقا للنظام المحاسبي لقطاع التأمين و المعايير و القيود الجاري بها العمل.

كمــا تــّم إعــداد الحســابات الماليــة للشــركة طبقــا للمعيــار المحاســبي عــدد 26 لهيئــة المحاســبة و المراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية 
و ذلــك لتقديــم صــورة للّســادة المســاهمين علــى النتيجــة المحاســبية موزّعــة بيــن المســاهمين و المشــتركين طبقــا للقانون األساســي للشــركة 

الــذي أقــرّ إعتمــاد نظــام التأميــن التكافلي لنشــاطها.  
و إن شــركتكم إذ تنهــي عامهــا األّول لتدعــو الّلــه تعالــى أن تكــون إنطالقــة الشــركة موّفقــة لتحقيــق األهــداف الرّاميــة إلــى ترســيخ مفهــوم التأميــن 

التكافلــي الــذي قامــت الشــركة علــى أساســه.
و فــي مــا يلــي حوصلــة لنشــاط الشــركة فــي إطــار محيطهــا العالمــي و الوطنــي و أهــّم المســتجّدات المســّجلة خــالل ســنة 2013 و تقديــم 

.2013 31 ديســمبر  لحســاباتها الماليــة المختومــة فــي 

تقرير مجلس اإلدارة لسنة 2013

1. الظرف العالمي

حســب تقريــر صنــدوق النقــد الدولــي 2014  فقــد بلغــت نســبة النمــو 
العالمــي 3.0 % تــوزّع بيــن 1.3 %  فــي البلــدان المتقّدمــة و 4.7 % فــي 

البلــدان الناميــة.
اّمــا التجــارة العالميــة فقــد ســّجلت نســبة نمــو تقــّدر ب 3 % و إنخفــض 
ســعر البتــرول بـــ 0.9 % و تطــّورت األســعار عنــد اإلســتهالك بنســبة 1.4 %.

2. الظرف الوطني

ســنة 2013 كانــت صعبــة إقتصاديّــا رغــم وجــود بعــض بــوادر اإلنفــراج 
حيــث :

إنخفضــت نســبة البطالــة فــي تونــس إلــى 15.7 % مقابــل 18.9 %  •
ســنة 2011 .

الســياحة  • مداخيــل  قــّدرت  و  الســياحي  القطــاع  مؤشــرات  تحّســنت 
بمبلــغ 3100 مليــون دينــار و تجــاوزت الحجوزات الســياحية مســتوى الســنة 
الفارطــة مــن خــالل اإلقتــراب مــن 6 مالييــن ســائح و بنمــو قــدره 6 بالمائــة

تجاوزت نسبة التداين 48 % من الناتج الداخلي الخاّم . •
غيــر  • التراجــع  نتيجــة  التونســي  الفســفاط  قطــاع  خســائر  إرتفعــت 

المســبوق لإنتــاج )4 مليــون طــن( .
تراجعت قيمة الدينار  رغم اإلرتفاع التدريجي المسجل في أواخر السنة. •
بلغت نسبة التضّخم 6.1 % مقابل 5.6 % قبل سنة. •
بلغ عجز الميزان التجاري 8.3 % من إجمالي الناتج المحّلي. •
اختتــم اإلحتياطــي الّصافــي مــن العملــة ســنة 2013 فــي مســتوى  •

11.602 مليــون دينــار )106 أيــام مــن التوريــد(.

3. قطاع التأمين 

•  1395 بلــغ  معامــالت  رقــم   2013 ســنة  خــالل  التأميــن  قطــاع  حّقــق 
مليــون دينــار مقابــل 1288 مليــون دينــار ســنة 2012 مســّجال بذلــك نســبة 
تطــّور بلغــت 8.3 %. و بلغــت التعويضــات 778,6  مليــون دينــار مقابــل 

ــّور ب 7,6 %. ــبة تط ــار أي بنس ــون دين 723,9  ملي
و إرتفــع عــدد العقــود الجملــي للقطــاع إلــى2.143.361  عقــدا و عــدد 
1075.657 أي بنســبة  1.179.967 مقابــل  الحــوادث المصــرّح بهــا إلــى 

تطــّور بلغــت 9,7 %.

تــّم الشــروع فــي إعــداد عقــد برنامــج خماســي )2014-2018( يمّثــل  •
خريطــة طريــق لتأهيــل قطــاع التأميــن.

تّم إحداث شركتي تأمين خالل سنة 2013 :  »األمانة تكافل«  •
و »شركة التكافلية«. 

تّم فتح مكتبين تمثيليين لشركات إعادة تأمين إفريقية : •
. CONTINENTAL RE  و   AVENI-RE

إلــى شــركة  • اإلتحــاد«  التأميــن  القانونــي »لتعاونيــة  الشــكل  تغييــر 
خفيــة اإلســم .

الترفيع في تعريفة المسؤولية المدنية للعربات البرّية بنسبة 5 %.  •

4. نشاط الشركة خالل سنة 2013  

أ - تعتبــر ســنة 2013 هــي الســنة التــي شــهدت والدة شــركة »األمانــة 
تكافــل« حيــث تــّم خاللهــا :

إتفاقيــة  • إمضــاء   : لتأسيســها  القانونيــة  اإلجــراءات  كّل  إتمــام 
المســاهمين و القانــون األساســي و تحريــر كامــل رأس المــال و عقــد 
الجمعيــة العموميــة التأسيســية و تكويــن مجلــس اإلدارة و عقــد أّول 
و  التجــاري   بالّســجل  التســجيل    2013 فيفــري   15 بتاريــخ  لــه  إجتمــاع 

... ديوانــي  و  جبائــي  معــرّف  علــى  الحصــول 
الحصــول علــى الترخيــص النهائــي مــن قبــل ســلطة اإلشــراف و ذلــك  •

بتاريــخ 15 افريــل 2013.
تركيز النواة األولى إلدارة الشركة. •
إعداد هيكل تنظيمي مبّسط يؤّمن إنطالقة نشاط الشركة.  •
القيام  باإلنتدابات الضرورية األّولية . •
تهيئــة المقــرّ اإلجتماعــي  و إقتنــاء المعــّدات و األثــاث المكتبــي  •

و تركيــز الشــبكة المعلوماتيــة.
تركيــز نظــام معلوماتــي وقتــي يمكــن مــن الشــروع فــي النشــاط  •

للمنظومــة  النهائــي  المــزّود  إختيــار  إنتظــار  فــي  ذلــك  و  التأمينــي 
. تيــة ما لمعلو ا

القيــام بحملــة إشــهارية ترّكــزت أساســا علــى اإلعــالم بإحــداث الشــركة  •
و التعريــف بإســمها التجــاري و علــى الشــعار الخــاّص بهــا فــي الوســائل 
الّلوحــات  و  المســموع  اإلعــالم  و  المكتوبــة  الصحافــة   : اإلشــهارية 
اإلشــهارية فــي أهــّم الشــوارع و األنهــج و دامــت هــذه الحملــة 3 أشــهر. 
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ب -  فــي مجــال النشــاط التأمينــي فقــد قامــت الشــركة بإعــداد عــدد 

مــن المتنجــات التأمينيــة حضيــت بموافقــة ســلطة اإلشــراف و المراقــب 

الشــرعي و شــرع فــي تســويقها بدايــة مــن شــهر نوفمبــر 2013 .

كمــا شــرعت الشــركة فــي إعــداد أدّلــة اإلجــراءات و الّلوائــح و األنظمــة 

فرعهــا  طريــق  عــن  المنتجــات  تســويق  فــي  المعتمــدة  الترتيبيــة 

التأميــن  سماســرة  بعــض  و  الحريــف  مــع  العالقــات  مركــز  و  المركــزي 

و مكاتب التوزيع المباشرة التابعة للشركة.

كما تّم إعداد مشاريع إتفاقيات شراكة مع المؤّسسات المساهمة في 

رأس المال : بنك البركة تونس و باست ليز و أرتاس و شركات التأمين ... 

ج - أّمــا فــي خصــوص األرقــام و المؤّشــرات الماليــة لســنة 2013 )شــهري 
نوفمبــر و ديســمبر 2013( فيمكــن ذكــر أهّمهــا فــي مــا يلــي : 

83.529 دينــار  ■ 90.115 دينــار منهــا   : أقســاط التأميــن الّصــادرة 
الحيــاة. غيــر  علــى  التأميــن  بعنــوان 

أعبــاء التعويضــات : 24.931 دينــار منهــا  15.997 دينــار تأميــن علــى  ■
غيــر الحيــاة.

نفقــات اإلقتنــاء : 286.365 دينــار منهــا 268.366 دينــار  تأميــن  ■
علــى غيــر الحيــاة.

ــار تأميــن علــى  ■ ــار منهــا 208.838 دين ــات اإلدارة : 239.314 دين نفق
غيــر الحيــاة .

النتيجــة الفنّيــة : 668.057 دينــار منهــا 597.263 دينــار بعنــوان  ■
التأميــن علــى غيــر الحيــاة.

إيرادات التوظيفات : 306.076 دينار. ■

النتيجة الصافية : )خسارة( 364.867 دينار. ■

د - أّمــا الحســابات الماليــة للشــركة طبقــا للمعيــار 26 لهيئــة المحاســبة 

و المراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية و الــذي ينــّص علــى ضــرورة 

فصــل حســابات المســاهمين عــن حســابات المشــتركين بإعتمــاد نظــام 

التصــرّف بالوكالــة و التــي وقــع تحديدهــا لســنة 2013 بنســبة 15 %.

فإن هذه الحسابات تكون كما يلي : 

عمولة الوكالة التي تحّصلت عليها الشركة :  517 13 دينار ■

عجز صندوق المشتركين :  149 37 - دينار  ■

النتيجة الحسابية للمساهمين :  748 327 - دينار ■



تقرير هيئة الرقابة الشرعية
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تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2013

القوائم المالية

اإليضاحات حول القوائم المالية 2013





تقارير مراقبي الحسابات 

للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2013

ماي 2014
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I - التقارير

التقرير العام لمراقبي الحسابات بعنوان سنة 2013 •

التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بعنوان سنة 2013 •

II - القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2013

الموازنة  •
قائمة النتائج الفنية للتأمين على غير الحياة      •

قائمة النتائج الفنية للتأمين على الحياة       •

قائمة النتائج •

جدول التدفقات •

إيضاحات حول القوائم المالية •





التقرير العام 

لمراقبي الحسابات بعنوان سنة 2013
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الشركة التونسية للتأمين التكافلي » األمانة تكافل «
التقرير العام لمراقبي الحسابات

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013

تنفيـــذا لمهمـــة مراقبـــة الحسابـــات التــي أســندت إلينــا مــن طــرف الجمعيــة العامــة التأسيســية بتاريــخ 15 فيفــري 2013، نتقــدم إليكــم بتقريرنــا حــول 
مراقبــة القوائــم الماليــة » للّشــركة الّتونســّية للّتأميــن الّتكافلــي« للســنة المحاســبية المختومــة فــي 31 ديســمبر 2013 والمصاحبــة لهــذا التقريــر 
وحــول الفحــوص الخاّصــة كمــا ينــص عليهــا القانــون والمعاييــر المهنيــة. تبــرز هــذه القوائــم الماليــة مجموعــا صافيــا للموازنــة بقيمــة 633 332 10 

دينــار ونتيجــة صافيــة ســلبية قدرهــا 897 364 دينــار.

تونس في،  05 ماي    2014 
مــــراقــــبـــي الـــحـــســـابـــات

02، نهج 7299 المنزه التاسع أ
المنار II -          تونس

الهاتف     :
الفاكس :  

cmc@hexabyte.tn : البريد اإللكتروني

+216 71 880 933 / +216 71 887 294
+216 71 872 115
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+216 71 19 43 44
 +216 71 19 43 20

I – الرأي حول القوائم الماليّة

1- مسؤولية هياكل تسيير الشركة

تســيير  هيــاكل  مســؤولية  تحــت  المالّيــة  القوائــم  هــذه  إعــداد  تــم 
نظــام  ومتابعــة  وضــع  المســؤولية  هــذه  تشــمل  وإدارتهــا.   الّشــركة 
الرقابــة الداخليــة المتعلــق بإعــداد وتقديــم قوائــم ماليــة صادقــة وخاليــة 
مــن إخــالالت هاّمــة نســبيا ســواءا كانــت ناتجــة عــن غــش أو عــن أخطــاء.  
كمــا تشــمل كذلــك إختيــار وتطبيــق طــرق محاســبية مالئمــة وتحديــد 

تقديــرات معقولــة طبقــا للظــروف.

2- مسؤولية مراقبي الحسابات

تتمثــل مســؤوليتنا فــي إبــداء رأي مســتقل حــول هاتــه القوائــم الماليــة 
ــة وفقــا  اســتنادا إلــى أعمــال التدقيــق. لقــد قمنــا بتدقيــق القوائــم المالّي
لقواعــد  االمتثــال  المعاييــر  هــذه  منــا  وتتطلــب  المهنيــة.  للمعاييــر 
أخالقيــات المهنــة وتخطيــط وتنفيــذ أعمــال التدقيــق للحصــول علــى 
تأكيــدات معقولــة بــأّن القوائــم الماليــة خالية مــن إخالالت هاّمة نســبيا .     
إّن تدقيــق القوائــم الماليــة يســتوجب القيــام بإجــراءات لغايــة الحصــول 
القوائــم  التــي تتضمنهــا  المؤيّــدة للمبالــغ واإلفصاحــات  األدلــة  علــى 
الماليــة. يرتكــز إختيــار هــذه اإلجــراءات وتقييــم احتمــال وجــود إخــالالت ناتجة 
عــن غــش أو عــن أخطــاء علــى تقييــم مراقــب الحســابات لنظــام الرقابــة 
الداخليــة المتعلــق بإعــداد وتقديــم القوائــم الماليــة ممــا يمّكنــه مــن 
تحديــد إجــراءات التدقيــق المالئمــة للظــروف دون أن يكــون الهــدف مــن 
ذلــك إبــداء رأي حــول فاعلّيــة هــذا النظــام. كمــا تشــتمل إجــراءات التدقيــق 
أيضــا علــى تقييــم المبادئ المحاســبية المتبعــة والتقديــرات الهامة التي 
تجريهــا اإلدارة وكذلــك تقييــم العــرض الشــامل للقوائــم الماليــة ككّل.
ونعتقــد أن اإلجــراءات التــي قمنــا بهــا تمثــل أساســا معقــوال يمكننــا مــن 

إبــداء رأينــا حــول القوائــم الماليــة.

3- الرأي حول القوائم الماليّة  

وفــي رأينــا، فــإّن القوائــم المالّيــة ســليمة وصادقــة وتعّبــر بصــورة وفّيــة 
ــة للشــركة التونســية  ــة المالّي لــكّل مــا هــو هــام نســبّيا و عــن الوضعّي
للتأميــن التكافلــي »األمانــة تكافــل« وعــن نتائــج أعمالهــا وتدفقاتهــا 
ــة للســنة المحاســبية المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2013 و طبقــا  النقدي

للمبــادئ المحاســبية المتفــق عليهــا عمومــا بالبــالد التونســية.

II – الفحوص الخاّصة

القانــون  فــي  عليهــا  المنصــوص  الخاصــة  بالفحــوص  قمنــا  لقــد 
المهنيــة. والمعاييــر 

التجاريــة  الشــركات  مــن مجلــة   266 و   201 الفصليــن  طبقــا ألحــكام 
فإنــه ليــس لدينــا مالحظــات حــول أمانــة المعلومــات الماليــة الــواردة 
بالتقريــر الســنوي المتعلــق بنشــاط الّشــركة لســنة 2013 ومطابقتهــا 

مــع القوائــم الماليــة. 
وقمنــا فــي نطــاق مراجعــة حســابات الّشــركة بفحــص إجــراءات المراقبــة 
الداخليــة المتعلقــة بمعالجــة المعلومــة المحاســبية وإعــداد القوائــم 
الماليــة ويجــدر الذكــر أن الشــركة قــد دخلــت حّيــز االســتغالل التجــاري فــي 
الثالثــي األخيــر لســنة 2013 ولذلــك فــإن نظــام الرقابــة الداخليــة مــازال 

فــي طــور اإلنشــاء والتوثيــق.
ونشــير طبقــا لمقتضيــات الفصــل رقــم 3 )جديــد( مــن القانــون عــدد 
94-117 أنــه لــم يتبيــن لنــا وجــود نقائــص هامــة مــن شــأنها أن تؤثــر علــى 

رأينــا حــول القوائــم الماليــة.
عمــال بأحــكام الفصــل 19 مــن األمــر عـــ2728ــــدد المــؤرخ فــي 20 نوفمبــر 
2001 قمنــا بالتحريــات الضروريــة وليــس لدينــا مالحظــات تتعلق بتطابق 
التراتيــب  مــع  الشــركة  عــن  الصــادرة  الماليــة  األوراق  حســابات  مســك 
الجــاري بهــا العمــل باســتثناء تلــك المنصــوص عليهــا ضمــن قــرار وزيــر 

ــا.   ــا كّلي ــم تطبيقه ــم يت ــي ل ــي 28 أوت 2006 والت ــؤرخ ف ــة الم المالّي

عن/ف.م.ب.ز-ك.ب.م.ج
منصف بوسنوقة زموري 

عن/سي.أم.سي-دي.آف.ك. العالمية
شريف بن زينة





التقرير الخاص 

لمراقبي الحسابات بعنوان سنة 2013





التّقرير الّسنوي 2013 29

الشركة التونسية للتأمين التكافلي » األمانة تكافل«
التقرير الخاص لمراقبي الحسابات

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013

السادة مساهمي الشركة التونسية للتأمين التكافلي» األمانة تكافل «

عمــال بأحكامالفصــل 200 و مــا يليــه مــن مجلــة الشــركات التجاريــة يشــرفنا أن نحيطكــم علمــا باإلتفاقيــات المنضويــة تحــت هــذه النصــوص خــالل 
ســنة 2013.

إن مســؤوليتنا تكمــن فــي التثبــت مــن مدى احتــرام اإلجراءات القانونية المتعلقة بالتراخيص والمصادقة على اإلتفاقيات والعمليات المبرمة مع مســيري 
المؤسســة وبالتالــي إدراجهــا الســليم صلــب القوائــم الماليــة. كمــا أنــه ليــس مــن صالحياتنــا البحــث والتدقيــق حــول وجــود تلــك اإلتفاقيــات أو العمليــات 
ولكــن يقتصــر واجبنــا علــى مدكــم إنطالقــا مــن المعلومــات التــي قدمــت لنــا والتي تحصلنا عليهــا إنطالقا مــن تدقيقنا بنوعهــا وخاصياتها األساســية دون 

أن نبــت فــي جدواهــا ودعائمهــا. وموكــول لكــم تحديــد المصلحــة المتعلقــة بإبــرام هــذه اإلتفاقيــات وإنجــاز هــذه العمليــات قصــد المصادقة عليها.

عن/ف.م.ب.ز-ك.ب.م.ج

منصف بوسنوقة زموري

عن/سي.أم.سي-دي.آف.ك. العالمية

شريف بن زينة
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I - إتفاقيات وعمليات حديثة )خالفا لتلك المتعلقة 
بأجور المسيرين(

ليس لدينا مالحظات في هذا الغرض. •

II- االلتزامات والتعهدات المتخذة من قبل الشركة 
لفائدة المسيرين

»األمانــة  شــركة  قبــل  مــن  المتخــذة  والتعهــدات  اإللتزامــات  تتمثــل 
تكافــل« لفائــدة المســيرين كمــا وردت فــي الفقــرة 5 مــن الفصــل 200 

مــن مجلــة الشــركات التجاريــة كمــا يلــي :

طبقــا لقــرارات مجلــس اإلدارة بتاريــخ 13 جــوان 2013 وبتاريــخ 31  ◄
أكتوبــر 2013 يتمتــع المديــر العــام  باإلمتيــازات التاليــة :

أجــر قــار محــّدد بمبلــغ 8000 دينــارا شــهريا صافيــا مــن األداء واألعبــاء  •
اإلجتماعيــة وعلــى أســاس 12 شــهرا فــي الســنة.

مــن  • بدايــة  وذلــك  اإلدارة  مجلــس  يحــدده  بمبلــغ  ســنوي  أداء  حافــز 
.  2014 المالّيــة  الســنة 

سيارة وظيفية مع حّصة وقود ب 500 لتر في الشهر. •

طبقــا لقــرار مجلــس اإلدارة بتاريــخ 13 جــوان 2013 يتمتــع المديــر  ◄
العــام المســاعد باإلمتيــازات التاليــة :

أجــر قــارّ محــّدد بمبلــغ 6000 دينــارا شــهريّا صافيــا مــن األداء واألعبــاء  •
اإلجتماعيــة وعلــى أســاس 12 شــهرا فــي الســنة.

مــن  • بدايــة  وذلــك  اإلدارة  مجلــس  يحــدده  بمبلــغ  ســنوي  أداء  حافــز 
.2014 المالّيــة  الســنة 

سيارة وظيفية مع حّصة وقود ب400 لتر في الشهر. •

تتمثل  االلتزامات  والتعهدات المتخذة من قبل مؤسسة التامين التكافلي 
لفائــدة المســيرين  )باعتبــار األعبــاء االجتماعيــة(  مثلمــا  وردت  فــي  القوائــم 

الماليــة  للســنة  المحاســبية  المنتهيــة  فــي   31 ديســمبر   2013 كمــا يلــي  :

رئيس مجلس االدارةالمدير العام المساعدالمدير العام
أعباء خام

)1( 2013
الخصوم في

31 ديسمبر 2013 )3(
أعباء خام

)2( 2013
الخصوم في

31 ديسمبر 2013 )3(
أعباء خام

2013
الخصوم في

31 ديسمبر 2013

االمتيازات على 
-958 1594 9035 96161 53010 183المدى القصير

)1(     بما فيها األعباء المؤجلة للفترة الممتدة من اوت 2012 الى نهاية أكتوبر 2013  و البالغة 477 158 دينار.
)2(    بما فيها األعباء المؤجلة للفترة الممتدة من جويلية 2013 الى نهاية أكتوبر 2013 و البالغة  269 41 دينار.

)3(    تتمثل في مّدخرات العطل خالصة األجر المحتسبة في 31 ديسمبر 2013.

تونس في  05 ماي 2014 

مــــراقــــبـــي الـــحـــســـابـــات





القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2013

الموازنة

قائمة النتائج الفنية للتأمين على غير الحياة

قائمة النتائج الفنية للتأمين على الحياة

قائمة النتائج

جدول التدفقات
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الموازنة - األصول )بحساب الدينار(
سنة مختومة في 2013/12/31

اإلستهالكات الخامإيضاح
الّصافيو المّدخرات

057 727839 37 -783 1876أصول مادية لالستغالل
022 172 02208 172 28توظيفات

000 000 00008 000 8توظيفات في المؤسسات المرتبطة
000 0000150 150حصص في مؤّسسات ذات صلة مساهمة

022 022022 22قروض أخرى
396 3960122 122مستحّقات

570 570063 363مستحّقات متوّلدة عن عملّيات الّتأمين المباشر
826 826058 458مستحّقات أخرى

158 199 5941 41 -752 240 1عناصر أخرى لألصول
797 797081 1.581مصاريف االقتناء المؤّجلة

667 594870 41 -260 2.5912مصاريف أخرى للّتوزيع
510 5100105 3.5105حسابات تسوية األصول

185 1850141 4.5141أموال في البنك و الخزينة
633 332 32110 79 -954 411 10مجموع األصول

الموازنة - األصول
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الموازنة - األموال الذاتيّة و الخصوم )بحساب الدينار(
سنة مختومة في 2013/12/31

إيضاح
األموال الذاتيّة

000 000 610رأس المال االجتماعي
0اإلحتياطات

0أموال ذاتّية أخرى
0نتائج مؤّجلة

000 000 10مجموع األموال الّذاتيّة قبل نتيجة الّسنة المحاسبيّة
897 364 -نتيجة الّسنة المحاسبّية

103 635 1.69مجموع األموال الّذاتيّة قبل التّوزيع
الخصوم

297 788مّدخرات فنيّة
797 81مّدخرات أقساط تأمين غير مكتسبة

371 6مّدخرات حسابّية الّتأمين على الحياة
129مّدخرات الّتعويظات ) الّتأمين على غير الحياة(

0ديون لودائع نقديّة متحّصل عليها من المؤّسسات المسندة إليها
233 8609ديون أخرى

0ديون متوّلدة عن عملّيات تأمين مباشر
460 1.816ديون متولدة عن عمليات إعادة التأمين

773 2.8592ديون أخرى
0موارد صناديق الضمان

0خصوم أخرى
0حسابات تسوية الخصوم

530 697مجموع الخصوم
633 332 10مجموع األموال الذاتيّة و الخصوم

الموازنة - األموال الذاتيّة و الخصوم
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قائمة النتائج الفنيّة للتّأمين على غير الحياة )بحساب الدينار(
من 2013/01/01 إلى 2013/12/31

عمليات صافيةعمليات مسندةعمليات إجماليةإيضاح
065 15 -797 16 -732 91أقساط تأمين مكتسبة

732 79766 16 -529 983أقساط التأمين الصادرة و المقبولة
797 81 -7970 81 -9تغير مدخرات أقساط التأمين غير مكتسبة

997 15 -9970 15 -10أعباء التعويضات
868 15 -8680 15 -1.10مبالغ التعويضات

129 -1290 -تغير مدخرات التعويضات
808 394 -407599 395 -11نفقات االستغالل

366 268 -3660 268 -نفقات االقتناء
797 797081 81تغير مبالغ نفقات االقتناء المؤجلة

838 208 -8380 208 -نفقات اإلدارة
0599599عموالت متحصل عليها من معيدي التأمين

392 171 -3920 171 -12أعباء فنية أخرى
263 597 -198 16 -064 581 -النتيجة الفنيّة للتّأمين وإعادة التأمين على غير الحياة

قائمة النتائج الفنيّة للتّأمين على الحياة )بحساب الدينار(
من 2013/01/01 إلى 2013/12/31

عمليات صافيةعمليات مسندةعمليات إجماليةإيضاح
186 4026 -588 136أقساط تأمين

186 4026 -588 6أقساط الّتأمين الصادرة و المقبولة
934 8 -9340 8 -14أعباء التّعويضات
934 8 -9340 8 -مبالغ الّتعويضات

000تغير مدخرات التعويضات
371 6-3710 6 -15تغيّر المّدخرات الفنّيّة األخرى

439 48 -580141 48 -16نفقات االستغالل
103 18 -1030 18 -نفقات االقتناء

477 30 -4770 30 -نفقات اإلدارة
0141141عموالت متحصل عليها من معيدي التأمين

235 13 -2350 13 -17أعباء فنيّة أخرى
000تغيّر مّدخرات التّعديل

794 70 -261 -532 70 -النتيجة الفنيّة للتأمين وإعادة التّأمين على الحياة

قائمة النتائج الفنيّة للتّأمين على غير الحياة

قائمة النتائج الفنيّة للتّأمين على الحياة
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قائمة النّتائج )بحساب الدينار(
من 2013/01/01 إلى 2013/12/31

إيضاح
263 597 -النتيجة الفنيّة للتّأمين وإعادة التّأمين على غير الحياة

794 70 -النتيجة الفنيّة للتّأمين و إعادة التّأمين على الحياة
076 18306إيرادات التوظيفات
842 303مداخيل التوظيفات

234 2تصحيحات القيمة على التوظيفات
416 2 -19أعباء التوضيفات

0اعباء غير فنية أخرى
397 364 -النتيجة المتأتيّة من األنشطة العاديّة قبل احتساب األداء

500 -األداءات على النتيجة
897 364 -النتيجة الصافية بعد طرح اآلداءات

0مرابيح استثنائيّة
897 364 -النّتيجة الّصافية

قائمة النّتائج 
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جدول التدفقات النقديّة  )بحساب الدينار(
من 2013/01/01 إلى 2013/12/31

التّدّفقات النّقديّة المرتبطة باالستغالل

324 17مداخيل أقساط الّتأمين المتحّصل عليها من المؤّمن لهم
0مبالغ  لتسديد الّتعويضات

0دفوعات لمعيدي الّتأمين
0مداخيل الّتعويضات من معيدي التأمين

0عموالت متحصل عليها من عملّيات مسندة
0تغّير مداخيل الّتعويضات من معيدي التأمين

056 169إيرادات الّتوظيفات المالية
0عمولة عمالء و وسطاء التأمين

0دفوعات مصاريف التصرّف
000 000 8 -دفوعات مرتبطة باقتناء توظيفات مالية

582 266 -مبالغ مدفوعة للموظفين
729 564 -مبالغ مدفوعة لمزّودين األعباء المؤجلة

498 108 -ضرائب مدفوعة
0مبالغ مدفوعة للودائع والضمانات

451 169 -مبالغ مدفوعة للمزودين
116 22 -دفوعات قروض لألعوان

997 944 8 -التدفقات النقدية المتأتّية من أنشطة اإلستغالل
التّدّفقات النّقديّة المرتبطة بأنشطة االستثمار

013 766 -دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية
0مداخيل متأتّية من تفويت أصول ثابتة غير ماديّة و ماديّة

0دفوعات متأتية من اقتناء أراضي و مباني ألنشطة االستغالل
0مداخيل متأتّية من تفويت أراضي و مباني ألنشطة االستغالل

001 150 -دفوعات متأتّية من اقتناء توظيفات من مؤّسسات مرتبطة أو ذات صلة مساهمة
0إيرادات متأتّية عن تفويت الّتوظيفات المالّية لمؤّسسات مرتبطة أو ذات صلة مساهمة

014 916 -التدفقات النقدية المتأتّية من أنشطة االستثمار
التّدّفقات النّقديّة المرتبطة بأنشطة التّمويل

000 000 10مداخيل متأتية عن إصدار األسهم )االنخراط(
196 2مداخيل الّصرف عن رأس المال

0مداخيل االقتراض
0سداد االقتراض

0ترفيع/ تخفيض الموارد الخاّصة
196 002 10التّدّفقات النّقديّة المرتبطة بأنشطة التّمويل

0تأثير تغّيرات الّصرف على الّنقد و الّنقد المعادل
185 141تغيّر الخزينة

0النّقد والنّقد المعادل في بداية الّسنة

185 141النّقد والنّقد المعادل في نهاية الّسنة

جدول التدفقات النقديّة





اإليضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية

في 31 ديسمبر 2013 
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I - المبادئ و الطرق المحاسبيّة المعتمدة 

للّتأميــن  التونســّية  للّشــركة  المالّيــة  القوائــم  وضبــط  إعــداد  وقــع 
 31 فــي  المختومــة  المحاســبّية  للّســـنة  تكافــل«  »األمانــة  الّتكافلــي 
المعتمدفــي  للمؤّسســات  المحاســبة  لنظــام  وفقــا   2013 ديســمبر 
تونــس عمــال بأحــكام القانــون عــدد 112-96 المــؤرّخ فــي 30 ديســمبر 
1996 و طبقــا لمعاييــر المحاســبة الخاصــة بقطــاع الّتأميــن المصــادق 
عليهــا بقــرار مــن وزيــر المالّيــة المــؤرخ فــي 26 جــوان 2000 )مــن المعيــار 
ــة  ــم المالّيــ ــقة بضبــط القوائــ ــدد 31( والمتعّلــ عــدد 26 إلــى المعيــار عــ
وبالرّقــــابة الّداخليـــة والتنظيـــم المحاسبــــي و بالمداخيــل وبالمّدخــرات 
الّتـــأمين  فــي مؤّسســات  بالتوظيفــات  و  الفنّيـــة  الفنّيــــة وباألعبــاء 

ــأمين. ــادة الّتــ و/ أو إع

ــأمين  ــة للّتــ ــج الفنّي ــة الّنتائ ــة و قائم ــة: الموازن ــم المالّيــ ــن القوائ تتضّم
علــى غيــر الحيــاة و قائمــة الّنتائــج الفنّيــة للّتــــأمين علــى الحيــاة و قائمــة 
الّنتائــج جــدول التدّفقــات النقديّـــة واإليضاحــات حــول القوائــم المالّيــــة.

المتعّلـــقة  الخاصــة  المحاســبية  والمبــادئ  القيــس  أســس  تتلّخــص 
: يلــي  المالّيــة فــي مــا  القوائــم  بإعــداد 

1. أصول مادية لالستغالل

وقــع إدراج األصــول الماديـّـة المســتغّلة مــن طــرف شــركة »األمانــة تكافــل« 
ضمــن الموازنــة بســعر تكلفــة االقتنــاء ويحتســب اســتهالك هــذه األصــول 

علــى أســاس القســط الثابــت علــى العمــر االفتراضــي لــكّل جــزء منهــا.
تّم اعتماد الّنسب الّتالية لتسجيل االستهالكات :

معّدات نقل...........................................................................5 سنوات •
معّدات مكتبّية مختلفة.......................................................5 سنوات •
تجهيزات وعملّيات تركيب وتهيئة مختلفة........................7 سنوات •
معّدات إعالمّية......................................................................3 سنوات •

2. التوظيفــات

يقــع تقييــد الّتوظيفــات المالّيـــة بســعر الّتكلفــة )والــذي يتضّمــن مبلــغ 
االعتبــار  بعيــن  األخــذ  دون  الالّزمــة(  اإلســناد  وحقــوق  االكتتــاب  حقــوق 

مصاريــف االقتنــاء التــي يقــع تقييدهــا ضمــن أعبــاء الســنة. 
عنــد تاريــخ إقفــال الحســابات يتــّم تقييــم ســندات المســاهمات بحســب 
قيمتها اإلستعمالية ويقع تكوين مّدخر لناقص القيمة بالّنسبة للّتكلفة. 
لمبــدأ  طبقــا  اإليــرادات  ضمــن  الّتوظيفــات  مداخيــل  تســجيل  يقــع 

بعــد.  تحصيلهــا  يتــّم  لــم  وإن  حتــى  االســتحقاق 

3. األعباء المؤّجلة
تشــمل األعبــاء المؤّجلــة المصاريــف األّولّيــة واألعبــاء للّتوزيــع علمــا وأّن 
هاتــه الّنفقــات تعــّد ضروريـّـة للّشــروع فــي عملّيــة االســتغالل خاّصــة وأّن 

المؤّسســة كانــت فــي مرحلــة إنشــاء.
أعبــاء  باعتبارهــا  الموازنــة  أصــول  ضمــن  المصاريــف  هــذه  تســّجل   
ــن  ــا ع ــة له ــغ المخّصص ــترداد المبال ــل اس ــن المحتم ــا دام م ــة وم مؤّجل

الّلاحقــة. األنشــطة  طريــق 
سيتّم استيعاب هاته المصاريف على مدى فترة ثالثة سنوات.

4. المّدخــرات الفنيّــة

إن طــرق تقييــم المّدخــرات الفنّيــة المســّجلة مــن طــرف شــركة »األمانــة 
 29 عــــدد  المحاســبي  المعيــار  لمقتضيــات  مطابقــة  هــي  تكافــل« 
إعــادة  أو  و/  الّتــــأمين  مؤّســــسات  فــي  الفنّيــــة  بالمّدخــرات  المتعّلــق 

المحــّدد   2001 فيفــري   27 فــي  المــؤرّخ  المالّيــة  وزيــر  وقــرار  التأميــن 
لقائمــة وطريقــة تقييــم المّدخــرات الفنّيــة وشــروط توظيفهاوقــرار وزيــر 
المالّيــة المــؤرّخ فــي 28 مــارس 2005 وقــرار وزيــر المالّيــة المــؤرّخ فــي 05 

جانفــي 2009  وتتكــون هــذه المّدخــرات مــن :
مّدخرات الّتعويضات تحت التسوية •
مّدخرات أقساط الّتـــأمين غير المكتسبة •
مّدخرات فنّية على الحياة •

1.4 مّدخرات التّــعويضات تحت التسوية

ــة المقــّدرة  ــعويضات حســب الّتكلفــة الجملّي يقــع تقييــم مّدخــرات الّتــ
التــي جــّدت )وغيــر الخالصــة( صافيــة مــن المبالــغ  بعنــوان الحــوادث 

التــي دفعــت بعنــوان هــذه التعويضــات. 
وبصفــة  المخاطــر  صنــف  حســب  احتســابها  ينبغــي  المّدخــرات  هــذه 

تعويــض. كّل  إلــى  بالّنســبة  منفصلــة 

عنــد احتســاب مّدخــرات الّتعويضــات ال يقــع طــرح توّقــــعات الّدعــاوي 
الّتعويضــات  تســوية  نفقــات  االعتبــار  بعيــن  يأخــذ  أنــه  إالّ  للّتحصيــل 
مهمــا كان مصدرهــا والتــي وقــع تقييمهــا فــي حــدود 5 بالمائــة مــن 
جملــة مّدخــرات الّتعويضــات )الحــد األدنــى المنصــوص عليــه بالفصــل 

21 مــن قــرار وزيــر المالّيــة المــؤرّخ فــي 27 فيفــري 2001(.

2.4 مّدخرات أقســاط الــتّـأمين غيـر المكتسبة

مّدخرات أقســاط الّتــــأمين غير المكتســبة هي مّدخرات مخصّصة لتقييد 
حّصــة أقســاط الّتــــأمين الصــادرة وأقســاط الّتـــــأمين لإصــدار والمتعّلقــة 

بالســنة المحاســبّية المواليــة أو الســنوات المحاســبّية التــي تليهــا.
تحتســب هــذه المّدخــرات علــى أســاس طريقــة الّتـــوزيع حســب المــّدة 
وتتعّلــق بقســط الّتأميــن التجــاري ويقيــد التغّيــر مــن ســنة محاســبية إلــى 
أخــرى المتعّلــق ببنــد مّدخــرات أقســاط الّتأميــن غيــر المكتســبة فــي ســطر 
منفصــل مــن قائمــة النتائــج الفنّيــة تحــت بنــد أقســاط الّتأميــن الصــادرة.

3.4 المّدخرات الحسابيّة للتّأمين على الحياة

الّتأميــن  عقــود  بمحفظــة  المتعّلقــة  الفنّيــة  المّدخــرات  تقييــم  يقــع 
علــى الحيــاة فــي نهايــة كّل فتــرة محاســبّية ويأخــذ بعيــن االعتبــار القيمة 

ــأمين. ــركة الّتــ ــدات ش ــّدرة ...( لتعّه ــة المق ــة االكتواريّ ــة )القيم الُمحّين

5. إيرادات االستغالل

يتــّم التقييــد المحاســبي بالنســبة لإيــرادات المتأتيــة مــن بيــع عقــود 
الّتأميــن بدايــة مــن تاريــخ إمضــاء العقــد وبالّتـــالي دون التقّيــد بتاريــخ 

اســتخالص أّول قســط مــن المنحــة.

أقســاط الّتـــأمين التــي وقــع إســنادها تمّثــل أقســاط الّتأميــن المخّصصــة 
مــن طــرف شــركة »األمانــة تكافــل« لمعيــدي التأميــن مقابــل المخاطــر 

التــي قبلــوا تأمينهــا ويقــع تقييــد عمليــات اإلســناد خــالل الســنة.

تقــوم الّشــركة بخصــم عمــوالت لفائدتهــا بعنــوان أقســاط الّتــــأمين 
إعــادة  عقــود  فــي  تحديدهــا  وقــع  نســب  حســب  إســنادها  وقــع  التــي 

التأميــن.

يتــّم تقييــد هاتــه العمــوالت المتحّصــل عليهــا مــن معيــدي الّتـــأمين 
بطرحهــا مــن أعبــاء االســتغالل ضمــن قائمــة النتائــج الفنيــة علــى الحياة 
وعلــى غيرالحيــاة حيــث أّن هــذه العمــوالت ال يقــع اعتبارهــا إيــرادات وإنّمــا 

تعتبــر تغطيــة ألعبــاء تصــرّف الّشــركة.
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6. نفقات اقتنـــاء مؤجلة

يقــع تحويــل نفقــات اقتنــاء العقــود المؤجلةإلــى الّســنة المواليــة وقــد 
وقــع تقييــم نفقــات االقتنــاء المؤجلةبالنســبة لســنة 2013 فــي حــدود 

أقســاط الّتأميــن الغيــر مكتســبة.

7. تقسيم األعبــاء

يتعّيــن أن تتــّم عملّيــة تقســيم الّنفقــات حســب طبيعتهــا بحســابات 
الّنفقــات حســب وجهتهــا )مختلــف الوجهــات الممّثلــة لنشــاط الّتأميــن 
و إعــادة الّتأميــن وبالخصــوص اقتنــاء العقــود و إدارتهــا و التصــرّف فــي 
الّتعويضــات و الّتوظيفــات واألعبــاء الفنّيــة األخــرى(  وذلــك باالعتمــاد 
علــى مقاييــس التقســيم التــي يجــب أن تســتند علــى معاييــر كمّيــة 

و موضوعّيــة و مخّصصــة و يمكــن مراقبتهــا و تكــون مرتبطــة مباشــرة 
الّتحليلــي  الّتوزيــع  مفاتيــح  تكــون  أن  يتعّيــن  كمــا  األعبــاء  بطبيعــة 

موضوعّيــة و قابلــة للمراقبــة.

III - األحداث المميّزة للسنة المحاسبيّة 2013

تتلّخص األحداث الممّيــزة للسنة المحاسبّية 2013 فيما يلي :
ــة الّتأسيســّية و االجتمــاع األّول لمجلــس  • ــة العمومّي اجتمــاع الجمعّي

.2013 فيفــري   15 بتاريــخ  اإلدارة 
الحصــول علــى الّتـــرخيص الّنهائــي لمزاولــة الّنشــاط بتاريــخ 15 أفريــل  •

. 2013
•  2013 4 نوفمبــر  مــن  بدايــة  الّشــركة  الفعلــي لنشــاط  االنطــالق 

و اكتتــاب أّول عقــد تأميــن بنفــس التاريــخ. 

IV - إيضاحات حول الموازنة للسنة المحاسبيّة 2013

اإليضــاح عــ1ــدد : األصول الماديّة

بلغـت القيـمة الصـافّية لألصـــول المـــاديّـة لألمـانة تــكـافل في موّفــى سنـة 2013 مــــا قـــــدره 057 839 دينار مفّصلة كما يلي :

بحساب الدينار

العناصر
مبلغ إستهالكات / مدخراتمبلغ خام

صافي
الرصيد في 
2013.01.01

مقتنيات 
2013

تفويت 
2013

الرصيد في 
2013.12.31

الرصيد في 
2012.12.31

ترفيع 
2013

تخفيض 
2013

الرصيد في 
2013.12.31

2013.12.31

907 802165 8 -8020 8 -7100 7100174 0174معدات نقل

674 390251 11 -3900 11 -0650 0650263 0263معدات وأثاث مكاتب

051 90293 7 -9020 7 -9530 9530100 0100معدات إعالمية

تجهيزات وعمليات تركيب 
424 632328 9 -6320 9 -0560 0560338 0338وتهيئة

مجموع األصول المادية 
057 727839 37 -7270 37 -7830 7830876 0876لإلستغالل

اإليضــاح عــ2ــدد : توظيفات 

بلغ رصيد التـّوظيفــات في نهاية سنة 2013 مبلغ 022 172 8 دينار مفّصل كما يلي :

بحساب الدينار
الصافياالستهالكات والمدخراتالخـامالعناصر

001 0010150 150مساهمات

)Best Lease( 001 0010150 150أسهم مدرجة بالّسوق المالّية

021 021022 22قروض لألعوان

021 021022 22قروض رهنّية على عّقـارات

)AL Baraka Bank( 000 000 00008 000 8ودائع لدى مؤسسات بنكية

022 172 02208 172 8المجموع
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اإليضــاح عــ3ــدد : مستحّقات متولّدة عن عمليّات التّأمين المباشر

بلــــغت المستحّقــــات المتوّلــــدة عن عملّية الّتأميــــن المبــــاشر في نهــــاية سنـــة 2013 مــــــا قـــــــدره 570 63 دينـــار وهي تتمّثل في أقساط الّتأمين 
الصــادرة فــي شــهر ديســمبر 2013 وغيــر المســتخلصة.

اإليضــاح عــ4ــدد: مستحّقات أخرى 

تتوزّع المستحّقات األخرى كما يلي : 

بحساب الدينار
الصافياالستهالكات والمدخراتالخـاممستحّقات أخرى

500 500042 42اآلداءات المقتطعة من المورد

326 326016 16مدينون مختلفون

826 826058 58المجموع

اإليضــاح عــ5ــدد : عناصر أخرى لألصول 

1.5 مصاريف اقتناء مؤّجلة

تتضّمن مصاريف اإلقتناء المؤّجلة أعباء اقتناء العقود بالّنسبة للقسط اّلذي ال يهّم سنة 2013. 

بالنسبة لسنة 2013 وقع تقييم نفقات االقتناء المؤّجلة بحدود أقساط الّتأمين غير المكتسبة.

2.5 األعباء المؤّجلة

بلغت القيـمة الصـافّية لألعباء المؤّجلة في سنة 2013 ما قدره 667 870 دينـار وهي تشـمل مصـاريف الّتأسيـس والّتسويق.

بحساب الدينار

العناصر
مبلغ إستهالكات / مدخراتمبلغ خام

صافي
الرصيد في 
2013.01.01

مقتنيات 
2013

تفويت 
2013

الرصيد في 
2013.12.31

الرصيد في 
2013.01.01

ترفيع 
2013

تخفيض 
2013

الرصيد في 
2013.12.312013.12.31

1190143 0143مصاريف التأسيس  1190- 11 7440- 11 744131 375

271 669395 10 -6690 10 -9400 9400405 0405مصاريف اإلشهار

مصاريف للتوزيع متعلقة 
638 01069 3 -0100 3 -6480 648072 072بالنظام المعلوماتي

مصاريف  للتوزيع  متعلقة  بأعباء 
الموّظفين )من غرّة جانفي 2013 

إلى  غرّة  أكتوبر 2013(
0290 5540290 5540- 16 1710- 16 171274 383

مجموع المصاريف األخرى 
667 594870 41 -5940 41 -2600 2600912 0912للتّوزيع
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3.5 حسابات تسوية أصول 

وهــي تشــمل األربــاح المســتحّقة والتــي لــم يحــن اجلهــا علــى الّتـــوظيفات المالّيــة بمقــــدار 222 92 دينــار واألعبــاء المســّجلة مســّبقا بمقــدار  
288 13 دينــار.

بحساب الدينار
حسابات تسوية األصول

222 92أرباح مكتسبة على الّتوظيفات المالّية لم يحل أجلها

)FTUSA( 288 13أعباء مسّجلة مسّبقا

510 105المجمــوع

4.5 أموال في البنك والخزينة

بلغت األرصدة في البنك والخزينة في موّفى سنة 2013 ما قدره 185 141 دينار مفّصلة كاآلتي :

بحساب الدينار
أموال في البنك والخزينة

622 140أموال في البنك

563أموال في الخزينة

185 141المجمــوع

اإليضــاح عــ6ــدد: رأس المال المصرّح والمدفوع

يبلغ رأس مال شركة »األمانة تكافل« عشرة )10( مليون دينار. 

1.6 تغييرات األموال الذاتيّة في سنة 2013

 بحساب الدينار 

تغيّرات أخرىاحتياطاتنتيجة 2013عند االفتتاح
األموال الّذاتيّة 
في 2013.12.31

000 000 00000010 000 10رأس مال المكتتب والمحرّر

897 364 -89700 364 -0 نتيجة الّسنة المحاسبّية 2013 )خسارة(

103 635 897009 364 -000 000 10المجمــوع

اإليضــاح عــ7ــدد: المّدخرات الفنيّة

بلغت المّدخرات الفّنية  في 31 ديسمبر 2013 ما قيمته 297 88 دينار و تتفصل كما يلي : 

بحساب الدينار
مّدخرات فنيّـة

797 81مّدخرات أقساط الّتأمين غير المكتسبة

371 6مّدخرات أقساط الّتأمين على الحياة )المدخرات الحسابية(

129مّدخرات التعويضات تحت التسوية )غير الحياة(

297 88المجمــوع
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وتوزّع المّدخرات الفنّية كما يلي : 

مّدخرات أقساط التّأمين غير المكتسبة   ◄

بلغت مّدخرات أقساط الّتأمين غير المكتسبة في موّفى سنة 2013 ما قدره 797 81 دينار وقد تّم احتسابها على أساس طريقة الّتوزيع حسب 
المّدة.

المّدخرات الفنيّة على الحياة ◄

بلغت المّدخرات الفنّية على الحياة في موّفى سنة 2013 ما قدره 371 6  دينار .

مّدخرات التعويضات ◄

بلغت مّدخرات الّتعويضات على غير الحياة في سنة 2013 ما قدره 129 دينار كما وقع احتساب نفقات تسوية الّتعويضات في حدود 5 بالمائة 
من جملة مّدخرات الّتعويضات )الحّد األدنى المنصوص عليه بالفصل 21 من قرار وزير المالّية(.

اإليضــاح عــ8ــدد : ديون أخرى

1.8 ديون متولّدة عن عمليّات إعادة التّأمين

تشــمل الحســابات الجاريــة لمعيــدي الّتأميــن المســتحّقات والديــون المتوّلــدة عــن عملّيــات إعــادة الّتأميــن و تســّجل أقســاط الّتأميــن التــي وقــع 
إســنادها والعمــوالت علــى أقســاط الّتأميــن المســندة.

بلغت الديون المتوّلدة عن عملّيات إعادة الّتأمين في موّفى سنة 2013 ما قدره 460 16 دينار وهي مفّصلة كاآلتي :

بحساب الدينار
ديون  متولّدة عن عمليّـات إعادة التّـأمين

199 17 -أقساط الّتـأمين المسندة

402 -أقساط الّتـأمين المسندة على الحياة

797 16 -أقساط الّتـأمين المسندة على  غير الحياة

739عمولة إعادة الّتـأمين

141 -عمولة إعادة الّتـأمين على الحياة

599 -عمولة إعادة الّتـأمين على  غير الحياة

460 16 -المجمــوع

2.8  ديون أخرى

بلغت الديون األخرى في موّفى سنة 2013 ما قدره 773 592 دينار وهي مفّصلة كاآلتي :

بحساب الدينار
ديون أخرى

343 121األعوان والحسابات مرتبطة بهم

965 101الّدولة والجماعات العمومّية

465 369دائنون متنّوعون

773 592المجمــوع
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V - إيضاحات حول قائمة النتائج الفنيّة للتّأمين و/أو إعادة التّأمين على غير الحياة

اإليضــاح عــ9ــدد : أقساط التّأمين

بلغ رصيد أقساط الّتأمين الّصافية في نهاية سنة 2013 ما قدره 065 15 - دينار مفّصلة كاآلتي : 

بحساب الدينار
أقساط صافيةأقساط مسندةأقساط صادرةأقساط التّأمين

732 79766 16 -529 83أقساط الّتـأمين االجمالية الصادرة

797 81 -7970 81 -تغّير مّدخرات أقساط الّتـأمين الغير مكتسبة

065 15 -797 16 -732 1المجمــوع

أقساط الّتأمين الصادرة وأقساط الّتأمين غير المكتسبة مفّصلة حسب أصناف الّتأمين في 2013/12/31 : 

بحساب الدينار
تغيّر مّدخرات أقساط التّأمين غير مكتسبةأقساط صادرةأقساط تـأمين

316 68674 75تأمين الّسيارات

634 7031 1تأمين الحريق

847 1405 6مسؤولّية مدنّية

797 52981 83المجمــوع

اإليضــاح عــ10ــدد :   أعباء التعويضات   

1.10  المبالغ المدفوعة

يشمل هذا البند أعباء التصرّف للتعويضات بمقدار 868 15 دينار.

توافق نفقات التصرّف في الّتعويضات الّنفقات الّداخلّية والّنفقات الخارجّية الّناجمة عن معالجة ملّفات الّتعويضات )نفقات األعوان و حّصة 
الكراء و استهالكات المنقوالت و نفقات الّنزاعات ...(

بحساب الدينار
أعباء التعويضات

868 15 -مبالغ مدفوعة

129 -تغّير مّدخرات التعويضات تحت الّتـسوية

 997 15  -المجمــوع
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اإليضــاح عــ11ــدد   نفقات االستغالل    

تتمّثل تكاليف االستغالل في تكاليف االقتناء وتكاليف اإلدارة و العمولة المتحّصل عليها من معيدي الّتأمين. 

بحساب الدينار
تكاليف االقتناء واإلدارة

366 268 -نفقات االقتناء

642 138 -نفقات االقتناء الّداخلية

733 120 -نفقات االقتناء الخارجية

990 8 -عمولة الوسطاء و نواب الّتـأمين

797 81تغّير مبالغ نفقات االقتناء المؤجلة

838 208 -تكاليف اإلدارة

691 84 -نفقات اإلدارة الّداخلية

147 124 -نفقات اإلدارة الخارجّية

407 395 -المجمــوع

تشــمل تكاليــف االقتنــاء الّتكاليــف المباشــرة )عمولــة االقتنــاء ( و غيــر المباشــرة ) الّنفقــات الّداخلّيــة والخارجّيــة ( الّناجمــة عــن إبــرام  عقــود الّتأميــن.  
ــرة و غيــر مباشــرة  متعّلقــة بــإدارة محفظــة عقــود الّتأميــن. ــاليف اإلدارة تكاليـــــــف مباشــــ كمــا تشــمل تكــ

اإليضــاح عــ12ــدد   أعباء فنيـــّة أخرى     

تبلــغ األعبــاء الفنّيــة األخــرى فــي موّفــى ســنة 2013 مــا قــدره 392 171 دينــار تنقســم بيــن أعبــاء فنّيــة أخــرى داخلّيــة بمقــدار  225 71 دينــار وأعبــاء فنّيــة 
أخــــرى خارجّيــة بمقــدار 167 100 دينار.

VI - إيضاحات حول قائمة النتائج الفنيّة للتّـأمين و/أو إعادة التّأمين على الحياة 

اإليضــاح عــ13ــدد   أقساط التّأمين

بلغ رصيد هذا البند في نهاية سنة 2013 ما قدره 186 6 دينار مفّصل كاآلتي :

بحساب الدينار
أقساط صافيةأقساط مسندةأقساط صادرةأقساط التّأمين

186 4026-588 6أقساط الّتـأمين االجمالية الّصادرة

186 4026-588 6المجمــوع
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اإليضــاح عــ14ــدد  أعباء التّعويضات المدفوعة

مقــدار هــذا البنــد فــي موّفــى ســنة 2013 مــا قــدره 934 8 - دينــار وهــو يتضّمــن أعبــاء التصــرّف فــي الّتعويضــات المتمّثلــة فــي الّنفقــات الّداخلّيــة  
و الخارجّيــة الّناجمــة عــن معالجــة ملّفــات الّتعويضــات.

بحساب الدينار
أعباء التعويضات

 934 8 -مبالغ التعويضات

0تغير مّدخرات الّتعويضات تحت الّتسوية

 934 8 -المجمــوع

اإليضــاح عــ15ــدد تغيير المّدخرات الفنيّة األخرى : 

بلغت مّدخرات الّتأمين على الحياة في نهاية سنة 2013 ما قدره 371 6 دينار.

اإليضــاح عــ16ــدد   نفقات االستغالل للتّأمين على الحياة

تتضّمن أعباء االستغالل نفقات االقتناء ونفقات اإلدارةوعموالت الّتأميـن المتحّصل عليها مـــن معيدي الّتأمين. 

بلغ رصيد نفقات االستغالل في نهاية سنة 2013 ما قدره 439 48 دينار مفّصل كاآلتي : 

بحساب الدينار
أعباء االقتناء و أعباء التصرّف واألعباء األخرى

103 18 -تكاليف االقتناء

592 10 -نفقات االقتناء الداخلّيـة

511 7 -نفقات االقتناء الخارجّيتة

477 30 -تكاليف اإلدارة

 319 4 1 -نفقات اإلدارة الّداخلية

158 16 -نفقات اإلدارة الخارجية

141عموالت متحّصل عليها من معيدي الّتــأمين

439 48 -المجمــوع

اإليضــاح عــ17ــدد   أعباء فنيّة أخرى للتّأمين على الحياة

بلغــت األعبــاء الفنّيــة األخــرى فــي موّفــى ســنة 2013 مــا قــدره 235 13 دينــار وهــي تشــمل الّنفقــات الّداخلّيــة والّنفقــات الخارجّيــة التــي ال يمكــن 
توزيعهــا ال بصفــة مباشــرة وال بتطبيــق مفتــاح توزيــع علــى احــدى الوجهــات التــي حددهــا النظــام المحاســبي.
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VII - إيضاحات حول قائمة النتائج 

اإليضــاح عــ18ــدد   التوظيـــفات 

بلغت إيرادات التوظيفات خالل سنة 2013 ما قدره 076 306 دينار مفّصلة كاآلتي :

بحساب الدينار
إيرادات التوظيفــات

)AL Baraka Bank( 778 303مداخيل ودائع لدى مؤسسات بنكية

64مداخيل قروض االعوان

234 2أرباح متأتية من فوارق الّصرف

076 306المجمــوع

اإليضــاح عــ19ــدد إيرادات التّوظيفات 

بلغت أعباء الّتوظيفات في سنة 2013 ما قدره 416 2 دينار و هي تشمل أعباء على الحساب البنكي و أعباء الّتصرّف في الّتوظيفات.

VIII - إيضاحات حول جدول التدّفقات النقديّة 

بلغت الخزينة في موّفى سنة 2013 ما قدره 185 141 دينـار.

بلغت التدّفقات المتأتّيــة من االستغالل 997 944 8 - دينــار فـي حين بلغت التــدّفقات النقديّـة  المتأتية من االستثمار  014 916 - دينار. 

أّمــا التدّفقات الّنقديّة  المرتبطة بأنشطة التمويــل فقد بلغت 196 002 10  دينار.     







الّشركة التّونسية للتّأمين التّكافلي

ي
ســــنــو

التّــقــريـــر ال
ل

كــافـ
ا�مـــانــة تـ

20
13


