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تقديم الشركة

 . Iتقديم ّ
الشركة

 .1تقديم عام
 االسم االجتماعيّ
الشركة التّونس ّية للتّأمين التّكافلي "األمانة تكافل"
القانونية
الصفةّ
ّ
شركة خف ّية االسم
 تاريــــخ التّ أسيس 15فيفري 2013
 تاريخ الترخيص لمزاولة النّ شاط 15أفريل ( 2013تاريخ قرار وزير المال ّية)
المقر االجتماعي
ّ
 13نهج البرجين  -مونبليزير  1073 -تونس
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 غرض ّالشــركة
تقديــم خدمــات التّأميــن باعتمــاد منظومــة التّأميــن التّكافلــي
وفقــا لمبــــادئ ّ
الشريــــــعة اإلسالميـــة و ألحــكام القانــون عــدد 47
لســنة  2014المتعلقــة بالتأميــن التكافلــي و طبقــا للمعيــار عــدد
للمؤسســات المال ّيــة اإلســامية
 26لهيئــة المحاســبة والمراجعــة
ّ
وللمعاييــر المحاســب ّية التّونسـ ّية لقطــاع التّأميــن.
السجل التّ جاري تونس B0149542013
 ّالمعرف الجبائي 000 MA 1288 542B
ّ
 ّالشبكة التّ جار ّية  16 -مركز اكتتاب مباشر
نواب تأمين
 ّ 17  10سماســــرة -عـــدد األعــــوان 40

الرأس المال االجتماعي
ّ .2
مقسم إلى  1 000 000سهما قيمة السهم الواحد  10دنانير يوزّع كما يلي :
 10 000 000دينار
ّ
عدد األسهم

القيمة (دينارا)

بنك البركة تونس

180 000

1 800 000

18

مؤسسة كارت
ّ

180 000

1 800 000

18

179 999

1 799 990

17.9999

180 000

1 800 000

18

شركة بيت التّوفيق للتنمية

99 900

999 000

9.99

شركة اإلعادة التونس ّية

60 000

600 000

6

60 000

600 000

6

60 000

600 000

6

 -أفري فيزيون

)(20 000

)(200 000

2

مؤسسات دالماس
ّ

)(20 000

)(200 000

2

 -مطحنة سكرة

)(20 000

)(200 000

2

100

1.000

0.01

1

10

-

1 000 000

10 000 000

100

المساهمون

مؤسسة كومار
ّ
مؤسسة آستري
ّ

السعودي
بيت اإليجار المالي التونسي ّ
مجموعة مزابي :

الس ّيد عبد اإلله عبد ال ّرحيم صباحي
الس ّيد عبد ال ّلطيف شعبان
المجموع

الحصة ()%
ّ

 .3أهداف و غايات ّ
الشركة
تمارس شركة األمانة تكافل العمل ّيات التّأمين ّية و جميع النّشاطات و اإلستثمارات المتع ّلقة بها بما ال يتعارض و أحكام ّ
الشريعة اإلسالم ّية.
و تهدف ّ
الشركة إلى تحقيق الغايات التّالية :

>

>توفير البديل ّ
الشرعي للتّأمين بجميع فروعه لتلبية حاجيات عدد من ال ّراغبين في ذلك.

>

المؤسسات المال ّية اإلسالم ّية.
>إستكمال حلقات اإلقتصاد اإلسالمي مع
ّ

>

>نشر فكر و ثقافة التّأمين اإلسالمي.
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التصرف و المراقبة
 . IIهياكل
ّ

 .1مجلس اإلدارة

السيد عبد االله عبد الرحيم صباحي
ّ
رئيس مجلس اإلدارة
مم ّثل عن شركة "بيت التوفيق للتنمية القابضة"

السيد حسين الدغري
ّ
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد فرج الزعق
ّ
عضو مجلس اإلدارة

مم ّثل لشركة "كارت"

مم ّثل "لبنك البركة تونس"

السيد لطفي بن حاج قاسم
ّ
عضو مجلس اإلدارة

السيد عبد المنعم قلسي
ّ
عضو مجلس اإلدارة

ممثل لشركة "كومار"

السيد مصطفى قطران
ّ
عضو مجلس اإلدارة
ممثل لشركة "اإلعادة التونسية"

ممثل لشركة "أستري"

السيد عيسى الحيدوسي
ّ
عضو مجلس اإلدارة
مم ّثل "لبيت اإليجار المالي
التونسي السعودي"

السيد الصادق المزابي
ّ
عضو مجلس اإلدارة

السيد عبد ال ّلطيف شعبان
ّ
عضو مجلس اإلدارة

ممثل لمجموعة مزابي

العام للشركة
المدير
ّ
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 .2مراقبة الحسابات

السيد منصف بوسنوقة الزموري
ّ
مكتب FMBZ - KPMG Tunisie

السيد شريف بن زينة
ّ
مكتب CMC

 .3هيئة الرقاية الشرعية

السالمي
سماحة الشيخ محمد المختار ّ
رئيس الهيئة

األستاذ إلياس دردور
عضو الهيئة

الدكتور هشام غريسة
عضو الهيئة
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 .IIIالهيكل التنظيمي
لشركة "األمانة تكافل"

مقدمة
إن التٌ نظيــم اإلداري و الفنٌ ــي و المحاســبي ٌ
للشــركة قــد وضــع بشــكل
ٌ
ٌ
يمكنهــا مــن أداء أعمالهــا المختلفــة مــن إصــدار عقــود التٌ أميــن
ٌ
المســتحقة
و تحديــد قيمــة أقســاط التٌ أميــن واســتخالص األقســاط
و دفــع التعويضــات و التٌ عامــل مــع المؤمــن لهــم المتخلفيــن عــن
ٌ
المســتحقة و تحديــد أوجــه التوظيفــات المناســبة
دفــع األقســاط
ٌ
ٌ
يمكــن الشــركة مــن الوفــاء بإلتزامــات صنــدوق (صناديــق)
بمــا
المؤمــن لهــم و كذلــك تحقيــق هامــش
المشــتركين المختلفــة تجــاه
ٌ
يمكــن ٌ
الربــح ٌ
الشــركاء مــن الحصــول علــى مــردود ســنوي يزيــد
مــن ٌ
يمكــن ٌ
الثقــة بينهــم و بيــن ٌ
فــي تدعيــم ٌ
الشــركة و كذلــك ٌ
الشــركة

األول
◄ ◄القطب ٌ
ٌ
يتمثل في مراكز اإلنتاج و التٌ سويق و برامج التٌ طوير و الجودة.
◄ ◄القطب ٌ
الثاني
يضمهــا هــذا
الدعــم و اإلدارات ا ٌلتــي
ٌ
يتكــون مــن هيــاكل اإلســناد و ٌ
ٌ
موجهــا أساســا إلــى
القطــب ال تتعامــل مــع الحرفــاء و نشــاطها يكــون
ٌ
ٌ
خدمــة ٌ
ٌ
يغطــي النٌ ظــام المعلوماتــي و المحاســبة و الشــؤون
الشــركة و
ٌ
الموظفيــن و رقابــة التٌ صـ ٌـرف.
الماليــة و شــؤون
ٌ
◄ ◄ القطب الث ٌالث
و يشــمل وظائــف االســتخالص و الشــؤون القانونيــة و متابعــة القضايــا

مــن االســتمرار و البقــاء.
إن الهيــكل التٌ نظيمــي لشــركة «األمانــة تكافــل» يســاعدها علــى
و ٌ
ٌ
القيــام بمهامهــا األساسـ ٌـية و ٌ
متطلبــات المعيــار المحاســبي
يحقــق
و يســتجيب إلــى نشــاط التٌ أميــن التٌ كافلــي.
ـون الهيــكل التنظيمــي مــن ثالثــة أقطــاب باإلضافة إلــى الهياكل
و يتكـ ٌ
ٌ
ٌ
ا ٌلتــي تبقــى مرتبطــة مباشــرة بمجلــس اإلدارة و تتمثــل فــي اللجــان
المنبثقــة عنــه ( ٌ
الداخلــي و لجنــة اإلســتثمار
الدائمــة للتٌ دقيــق ٌ
اللجنــة ٌ

و دفــع التٌ عويضــات.
و تــوزٌع هــذه األقطــاب حســب الحالــة بيــن نشــاط التٌ أميــن التٌ كافلــي
العائلــي ( تٌأميــن التمويــل و التٌ أميــن االدخــاري و التٌ أميــن علــى
الصحــة )....و التٌ كافــل العــام (التأميــن علــى السـ ٌـيارات و علــى الحريــق
و علــى النٌ قــل و علــى المخاطــر المختلفــة األخــرى )....و تحــدث هــذه
األقطــاب فــي شــكل إدارات مركز ٌيــة تــوزٌع كاآلتــي :

العامــة كوحــدة التٌ دقيــق
رقيــات) أو بــاإلدارة
ٌ
و لجنــة اإلنتدابــات و التٌ ٌ
الداخلــي و التٌ دقيــق ٌ
الشــرعي ووحــدة تحليــل المخاطــر :
ٌ

 .1اإلدارة المركز ٌية لإلنتاج و ٌ
التطوير
 .1إدارة اإلنتاج
أهم األعمال ا ٌلتي تقوم بها هذه اإلدارة فيما يلي :
يمكن إيجاز ٌ

ـم كتابــة و تجهيــز شــروط
> >فحــص موضــوع التٌ أميــن قبــل التٌ عاقــد ثـ ٌ
العقــد.
> >تحديد األخطار ا ٌلتي ال تقبل التٌ أمين مع توضيح األسباب.
> >التٌ عاون مع اإلكتواري في تحديد األسعار حسب درجة الخطورة.
و يتوزٌع نشاط هذه اإلدارة إلى تكافل عائلي و تكافل عام.
 .2إدارة ٌ
التطوير
و تهــدف أساســا إلــى الحصــول علــى أكبــر عــدد ممكــن مــن عقــود
الرغبــة فــي التٌ أميــن لــدى الحرفــاء.
التٌ أميــن ،و ســبيلها فــي ذلــك خلــق ٌ
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ٌ
أهم األعمال الموكلة لها في :
و
تتلخص ٌ

> >اختيار وسطاء التٌ أمين و اإلشراف عليهم ومتابعة نشاطهم.
> >اإلشــراف علــى الفــروع التٌ ابعــة ٌ
للشــركة و ٌ
تلقــي تقاريــر دور ٌيــة
منهــم.
>> اإلتٌصال المباشر بالوسطاء و تشجيعهم على زيادة اإلنتاج.
ـواب و منتجــي التٌ أميــن علــى أفضــل ٌ
الطــرق المناســبة
> >تدريــب النـ ٌ
الســلوك.)....
ألداء عملهــم ( المعرفــة
الفنيــة ٌ
ٌ

ـد ممكــن
الدعايــة و اإلشــهار بهــدف تحقيــق أعلــى حـ ٌ
> >القيــام بأعمــال ٌ
مــن تســويق الخدمــة التٌ
أمينية.
ٌ

بالدراســات و البحــوث لتطويــر الوظيفــة التٌ جار ٌيــة بهــدف
> >القيــام ٌ
بلــوغ أعلــى درجــات الجــودة.

 .2اإلدارة المركز ٌية ٌ
القانونية و ٌ
التعويضات
للشؤون
ٌ
يتضمنها هذا الهيكل يمكن ذكر :
أهم اإلدارات ا ٌلتي يمكن أن
ومن ٌ
ٌ

و تنقســم هــذه اإلدارة إلــى التٌ كافــل العائلــي و التٌ كافــل العــام

 .1إدارة ٌ
التعويضات
و ا ٌلتــي ٌ
المؤمن لهم أو المســتفيدين من عقود التٌ أمين
تتلقــى طلبــات
ٌ

و تشــمل جميــع أصنــاف التٌ أميــن حســب اإلختصــاص.

المؤمــن عليــه .وهــي بــا شــك
لطلــب التٌ عويضــات عنــد حــدوث الخطــر
ٌ

 .2إدارة ٌ
الشؤون القانونية و ٌ
النزاعات
و تقــوم أساســا بدراســة ٌ
الشــروط الــواردة فــي عقــد التٌ أميــن

الســبب فــي ذلــك وجــود هدفيــن متناقضيــن :
مهمــة دقيقــة للغايــة و ٌ
ٌ
ٌ
التٌ
> >البحــث عــن ســرعة عويــض من أجل الحفاظ على ســمعة الشــركة

نهائيــة.
القانونيــة قبــل اعتمادهــا بصفــة
و مراجعتهــا مــن النٌ احيــة
ٌ
ٌ
ٌ
بالشــركة
الخاصــة
القانونيــة
كمــا تباشــر هــذه اإلدارة جميــع المشــاكل
ٌ
ٌ

ممــا ٌ
يؤكــد ثقــة الحــر فــاء فيهــا و يجــذب أكبر عدد ممكــن منهم.
ٌ
ٌ
ٌ
> >رغبــة اإلدارة فــي المحافظــة علــى أمــوال الشــركة وهــو مــا يتطلــب

و مشــاكل الموظفيــن التٌ ابعيــن لهــا و مشــاكل عقــود التٌ أميــن
الخاصــة بالنٌ زاعــات ا ٌلتــي تنشــأ بيــن ٌ
المؤمــن لهــم و إبــداء
الشــركة و
ٌ
ٌ

دراســة طلبــات التٌ عويــض دراســة دقيقــة تجنبــا لدفــع قيمــة غيــر

الـ ٌـرأي فــي ٌ
قانونيــة.
كل مــا يعــرض عليهــا مــن قضايــا
ٌ

عادلــة أو مبالــغ فيهــا.

الدعم
 .3اإلدارة المركز ٌية لإلسناد و ٌ
مكلفــة أساســا بالقيــام بـ ٌ
ٌ
الموجهــة ٌ
للشــركة .و من
ـكل األعمــال
وهــي
ٌ
ٌ
يؤديهــا هــذا الهيــكل يمكــن ذكــر :
أهـ ٌ
ـم الوظائــف التــي يمكــن أن ٌ

الماليــة و تنفيــذ مــوارد
السياســات
ٌ
و تقــوم هــذه اإلدارة باقتــراح ٌ
و مصاريــف ٌ
الشــركة و صنــدوق المشــتركين و تقديــم التٌ
وصيــات
ٌ

 .1التصرف في ٌ
النظام المعلوماتي
و ا ٌلذي يتعلق باآلتي :

العامــة .كمــا تبحــث عــن أفضــل ســبيل الســتثمار أصــول
لــإدارة
ٌ
ٌ
الشــركة و صنــدوق المشــتركين لتحقيــق أكبــر عائــد ممكــن تحــت

المعلوماتية و سياسات استخدامها.
> >إعداد خطط األنظمة
ٌ
> >برمجة نظام المعلومات و البيانات و حفظها و تطويرها.
> >توفير األجهزة و البرامج و صيانتها.
> >تصميم قواعد البيانات و تشغيلها و إدارتها.
الدعم الفنٌ ي ال ٌالزم لمستخدمي ٌ
اإللكترونية.
الشبكات
ٌ
> >تقديم ٌ

إشــراف لجنــة االســتثمار.
التصرف في الموارد البشر ٌية
.3
ٌ
توفرهــا فــي ٌ
و تقــوم هــذه الوحــدة بتحديــد ٌ
الشــروط الواجــب ٌ
كل
ٌ
موظــف و تجســيم إجــراءات االنتدابــات و كذلــك متابعــة ترقيــات
ٌ
الموظفيــن و حركــة ٌ
تنقالتهــم و إجازاتهــم و امتيازاتهــم طبقــا

المؤسسة و متابعته و تحديثه عند االقتضاء.
> >إنشاء موقع
ٌ

للتٌ راتيــب الجــاري بهــا العمــل.

المالية
 .2المحاسبة و الشؤون
ٌ

كمــا تســهر هــذه الوحــدة علــى برنامــج التٌ كويــن مــن اإلعــداد إلــى

المالية ٌ
لصندوق
العمليــات
ـم هــذه الوحدة بتســجيل
و تهتـ ٌ
للشــركة و ٌ
ٌ
ٌ
المشــتركين طبقــا للمعيــار المحاســبي القطاعــي بهــدف تحديــد
الوضعيــة
معينــة و تقديــم
ماليــة
نتائــج األعمــال عــن كل فتــرة
ٌ
ٌ
ٌ
الماليــة للشــركة ولصنــدوق المشــتركين فــي نهايــة ٌ
كل فتــرة .كمــا
ٌ
ـم بتحليــل نتيجــة ٌ
كل عقــد تأميــن علــى حــدة بمــا يفيــد مجــال
تهتـ ٌ

ثــم التٌ قييــم.
المتابعــة ٌ
ٌ
التفقد
التصرف و
 .4مراقبة
ٌ
الميزانيــات التٌ قدير ٌيــة
آليــة ضرور ٌيــة لتحليــل الفــوارق بيــن
ٌ
وهــي ٌ
العامــة .كمــا
و اإلنجــازات و تقديــم المقترحــات المســتوجبة لــإدارة
ٌ
ٌ
اخليــة ٌ
ٌ
للشــركة عنــد االقتضــاء.
بعمليــات
تكلــف بالقيــام
الد ٌ
التفقــد ٌ
ٌ

اتخــاذ القــرارات.
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هيئة الرقابة الشرعية

مجلس اإلدارة

اللجان المنبثقة عن المجلس

اللجنة الدائمة للتدقيق

وحدة التدقيق
الداخلي و الشرعي

المدير العام

المدير العام المساعد

تحليل المخاطر

االدارة المركزية
لإلنتاج و التطوير

ادارة االنتاج

اعادة التأمين

التكافل العام

التكافل العائلي

االدارة المركزية للشؤون
القانونية و التعويضات

ادارة التطوير

ادارة الشؤون
القانونية و النزعات

مسالك التوزيع

الصحي

السيارات

التسويق و االتصال

الحياة

الحريق

الجودة و التطوير

االدخار

النقل

مخاطر مختلفة
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االدارة المركزية
لإلسناد و الدعم

ادارة التعويضات

التكافل
العائلي

التكافل
العام

النظام المعلوماتي

التصرف في الموارد
و التكوين

المحاسبة و الشؤون
المالية

مراقبة التصرف و التفقد

 .IVتقرير مجلس اإلدارة
العامة للمساهمين )
( الجلسة
ّ

السادة المساهمين
حضرات
ّ
نعـــرض عـليكـــم لـغـايـــة المـصـادقـــة علــى الـقوائـــم المـــال ّية
ّ
للشـــركة التّـــونس ّية للتّأمـيـــن التّكافلـــي " األمانــة تكافــل " لســنة

 2014المختومــة فــي  31ديســمبر  2014فــي صيغتهــا النّهائ ّيــة

فــي انتظــار صــدور المعيــار المحاســبي الخــاص بالتّأميــن التّكافلــي.
تغطــي القوائــم المال ّية ّ
ّ
للشــركة لســنة  2014نشــاط
و للمـ ّرة األولــى

ســنة كاملــة مقارنــة بــــ  2013و التي لم تشــمل ســوى نشــاط شــهري

بعــد عمل ّيــة المراجعــة و التّدقيــق مــن قبــل مراقبــي الحســابات.

نوفمبــر و ديســمبر فتــرة االنطالق الفعلي للنّشــاط .

ـم إيقـــاف القوائــم المـــال ّية ّ
للشــركة طبقــا للنّظـــام المحاســبي
و قــد تـ ّ

و بذلــك تكــون ّ
الشــركة قــد أنهــت عامهــا ال ّثانــي و ندعــو ا ّللــه أن

لقطـــاع التّأميـــن و المعاييـــر و القيــود الجــاري بهــا العمــل.

يتدعــم نشــاط ّ
الشــركة و أن تتمكّ ــن مــن تحقيــق األهــداف التــي
ّ

ّ
كمــا نعــرض عليكــم قصــد ّ
للشــركة
اإلطــاع الحســابات المال ّيــة

الســوق
رســمتموها لهــا و مــن ترســيخ مفهــوم التّأمين التّكافلي في ّ

للمؤسســات المال ّيــة اإلســام ّية (  )AAOIFIو ذلــك لتقديــم صــورة
ّ

و فــي مــا يلــي حوصلــة لنشــاط ّ
الشــركة فــي إطــار محيطهــا العالمــي

طبقــا للمعيــار المحاســبي عــدد  26لهيئــة المحاســبة و المراجعــة
للســادة المســاهمين علــى النّتيجــة المحاســب ّية موزعــة بيــن صنــدوق
ّ
المســاهمين و صنــدوق المشــتركين طبقــا للقانــون األساســي
ّ
للشــركة ا ّلــذي أقـ ّر اعتمــاد نظــام التّأميــن التّكافلي لنشــاطها و ذلك

التّونســ ّية.

ـجلة خــال ســنة  2014و تقديــم
و الوطنــي و أهـ ّ
ـتجدات المسـ ّ
ـم المسـ ّ
لحســاباتها المال ّية المختومة في  31ديســمبر .2014

 .2الظرف العالمي
اتّســم ّ
ـور
الظــرف االقتصــادي العالمــي خــال ســنة  2014بتبايــن تطـ ّ

ّ
المؤشــر
و بخصــوص األســعار العالميــة للمــواد األساسـ ّية فقــد عــرف

ّ
المؤشــرات ّ
الــدول المصنّعــة ال ســيما الواليــات
الظرف ّيــة بيــن
ّ
أهــم ّ

العــام لهــذه المــواد الذي يصــدره صندوق النقد الدولــي بعض االرتفاع

المتحــدة و منطقــة األورو حيــث تأ ّثــر النّشــاط االقتصــادي فــي الواليــات

الســنة بعد أشــهر عديدة مــن االنخفاض المتواصــل :المواد
فــي أواخــر ّ

المتحــدة بالعوامــل المناخ ّيــة غيــر المالئمــة فــي هــذا البلــد و تراجــع

يفســر ارتفــاع قيمــة
الغذائ ّيــة (  ) 3،7%و المعــادن (  ) 2،1%وهــو مــا
ّ

أما في منطقة األورو فإنّ االنتعاشــة االقتصادية عرفت بعض االرتفـــاع
ّ
ّ
المؤشرات و البيـانـــات ّ
الظرف ّية
في نسقـــها و ذلك حســـب مـــا تبرزه

ّ
ـم
مؤشــرات البورصــات
و علــى مســتوى األســواق العالميــة عرفــت أهـ ّ
العالم ّيــة تباينــا فــي أدائهــا ففــي حيــن تراجعــت البورصــات األمريك ّية

علـــى غــرار ارتفـــاع المبيعــــات بالتّفصيـــل و زيــادة نســق الطلبيــات

توجهت أغلب البورصات
بالعالقة أساســا مع ارتفاع ســعر صرف الدوالر ّ

النمــو األمريكــي بـــ  2،1%بحســاب النســق الســنوي.

الصناع ّيــة الجديــدة و تو ّقعــات ايجاب ّيــة بشــأن ارتفــاع التشــغيل فــي
بعــض القطاعــات نتيجــة ارتفــاع مســتوى ّ
الطلــب.

الــدوالر مقابــل العمالت األخرى.

األوروب ّيــة نحــو االرتفــاع و هو مــا أعطى دفعا هاما للصــادرات األوروب ّية.
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 .3الظرف االقتصادي الوطني
ـجل إجمالــي الناتــج المحلــي بحســاب االنــزالق الســـنوي و باألسعـــار
سـ ّ

الدفوعــات الخارج ّيــة أســفر الميــزان العــام عــن
ّ
أمــا علــى مســتوى ّ

النمــو  2،3%خــال كامــل ســنة  2014مقابــل  2،4%ســنة .2013

عجــز بـــ  103م د قبــل ســنة.

ّ
المؤشــر العــام لإلنتــاج فــي
ســجل
و علــى المســتوى القطاعــي
ّ

و تراجــع عجــز الميــزان التجــاري بــــ  23،5%خــال ّ
الشــهرين األوليــن

القـارة ارتفاعـا بـــ  2،3%خالل الثالثـي الرابـع من سنة  2014لتبلغ نسبة

الصناعــي خــال شهـــر ديـــسمبر  2014انتـعـــاشة بــــ % 1،8
القطــاع ّ

تبعـــا الرتفــاع إنتـــاج الصـنـاعـــات الـمعـمل ّيـــة (  ) 3،3%و رغــم تراجــع

الصناعــات غيــر المعمل ّيــة ( .) 4،9%

ّ
مؤشــرات النّشــاط
و بخصــوص قطــاع الخدمــات تواصــل تدهــور
الســنة حيــث تراجعــت بالمقارنة مع المســتويات
الســياحي حتــى أواخــر ّ
ّ
المســجلة فــي ســنتي  2012و .2013
ّ

ـجلت حركــة
و بال ّتــوازي شــهد قطــاع النقــل الجــوي انخفاضــا حيــث سـ ّ

فائــض بــــ  1779م د خــال ّ
الشــهرين األوليــن مــن ســنة  2015مقابــل

لســنة  2015ليبلــغ  850م د مقابــل  1116م د خــال نفــس الفتــرة
مــن ســنة  2014أي مــا يمثــل  1،4%مــن الناتــج المح ّلــي اإلجمالــي.
أمــا علــى مســتوى ميــزان الخدمــات فقــد تراجــع فائضه بــــ  22م د ليبلغ
ّ

الســياحية
 196م د و ذلــك نتيجــة انخفــاض مداخيل النّقل و المداخيل ّ
و تواصــل ارتفــاع مســتوى التضخّ ــم حيــث بلــغ  % 5،7فــي شــهر فيفري

 2015مقابل  % 4،6خالل نفس الشهر من السنة السابقة.
ـور التمويالت الممنوحــة لالقتصاد نتيجة
كمــا ســجل تباطؤ نســق تطـ ّ

المســافرين عبــر المطــارات تقلصــا بــــ  14،8%ليبلــغ عدد المســافرين

تواصــل تراجــع القــروض القصيــرة األجــل و ركــود القروض متوســطة

خــال شــهر جانفــي  2015حوالــي  495ألف مســافر.

و طويلة األجل.

 .4قطاع التأمين
• •حقّ ــق قطــاع التّأميــن بتونــس خــال ســنة  2014رقــم معامالت بلغ
 1527,4مليــون دينــارا مقابــل  1414,2مليــون دينــارا ســنة 2013

• •تحقيق التوازن لفرع تأمين الس ّيارات في المسؤول ّية المدن ّية
المؤسسات الناجحة
• •تطهير القطاع و الحفاظ على
ّ
• •تطوير نسبة اندماج قطاع التّأمين في االقتصاد

مســجال نســبة نمو بــ .8%
• •و بلــغ رقــم معامــات فــرع التّأميــن علــى الحيــاة  258,8مليــون
دينــارا أي مــا يعــادل  16،9%مــن رقــم المعامــات الجملــي محقّ قــا
نســبة نمــو بـــ .38%
• •أمــا المبلــغ الجملــي للتّعويضــات فقــد ارتفــع إلــى  834,6مليــون
دينــارا ســنة  2014مقابــل  851,6مليــون دينــارا ســنة 2013
مســجال بذلــك نســبة تراجــع بــ .2%
الســنة الصياغـــة النّهـــائ ّية لعقــد
• •و شــهد الـــقطاع خــال نفــس ّ
البرنـــامج الخمـــاسي  2019 - 2015و الــذي تشــرف عليــه الهيئــة
العامــة للتّأميــن و التــي أمنهــا مكتــب الدراســات الفرنســي
ّ

"  "ACTUARIATبتمويــل مــن االتحــاد األوروبــي.
و تركزت الخطوط الكبرى لهذا العقد حول :

لمؤسسات التأمين
• •إدخال إصالحات هيكل ّية لتعزيز القدرة المال ّبة
ّ
الدراســة المتع ّلقــة بإعــادة هيكلة
• •كمــا شــهدت ســنة  2014إتمــام ّ
الجامعــة التّونســية لشــركات التّأميــن و ّ
ـم
الشــروع فــي تنفيــذ أهـ ّ
مــا جــاء بهــا مــن توص ّيــات و مقترحــات

ـم إدراج شــركة التأميــن التعاونــي االتحــاد
الســنة تـ ّ
• •و خــال نفــس ّ
" "AMIببورصــة األوراق المال ّيــة بعــد أن وقــع تغييــر شــكلها

القانونــي مــن شــركة تعاون ّيــة إلــى شــركة خف ّيــة االســم

تــم فــي الربــع األخيــر مــن ســنة  2014الزيــادة فــي تعريفــة
• •و ّ
المســؤول ّية المدن ّيــة لفــرع تأميــن السـ ّيارات بـــ  8%و بال ّتــوازي و قــع

التّخفيــض بنفــس القيمــة مــن الضمانــات االختياريــة لفــرع تأميــن
الس ـ ّيارات

 .5نشاط ّ
الشركة خالل سنة 2014
سجلت سنة  2014االنطالقة الفعل ّية ّ
للشركة حيث شمل نشاطها
ّ
االثني عشــر شــهرا من السنة

• •التّكوين
• •مجاالت الحوكمة الرشيدة

و قد تركّ ز النشاط في هذه الفترة على المحاور التالية :

• •اختيار النظام المعلوماتي المندمج

• •إعداد منتجات التّأمين

 - 1إعــداد منتجــات التّ أميــن  :واصلــت ّ
الســنة إعــداد
الشــركة خــال ّ

• •تعزيز الشبكة التجارية

منتجات التّأمين لتستكمل مجموع المنتجات التي تخول لها توفير

• •التحسيس و اإلعالم

الخدمات الدنيا لحرفائها.

• •تدعيم هياكل ّ
الشركة

و قــد بلــغ عــدد المنتجــات التــي حصلــت علــى المصادقــات النهائ ّيــة
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منتجــا خــال ســنة  2014و بذلــك يكــون العــدد الجملــي للمنتجــات
المصــادق عليهــا فــي حــدود  40منتجــا و شــملت خاصــة الفــروع
التاليــة  :السـ ّيارات ،الحريــق ،النّقــل ،المســؤول ّية المدنيــة و المهن ّيــة،

الصحــي ،تأميــن التّمويــل ،الفالحــي.......،
ّ
ّ
 - 2تعزيــز الشــبكة التّ جار ّيــة  :واصلــت الشــركة خــال ســنة 2014

تعزيــز شــبكتها التجار ّيــة علــى مســتوى نــواب التّأميــن و مراكــز

االكتتــاب المباشــر.

أمــن عمل ّيــة التّكويــن إطــارات ّ
الشــركة فــي مختلــف فــروع التّأميــن
و ّ
ّ
و فــي كل الجهــات و المناطــق المعنيــة بعمل ّيــة التّوزيــع .و بلغــت

الســنة.
فتــرة التّكويــن  67ســاعة موزّعــة علــى امتــداد أشــهر ّ
ّ
الموجــه لفائــدة إطــارات و أعــوان التّنفيــذ للشــركة،
أمــا التّكويــن
ّ
 ّخصصــت أساســا للمنتجــات
فقــد بلغــت فترتــه  17ســاعة
ّ

المســتحدثة و مفهــوم التّأميــن التّكافلــي و التّقنيــات الحديثــة
ّ
للشــركة.
فــي مجــال التّأميـــن و النّظــام المعلوماتــي
هذا باإلضافة إلى مشــاركة  10إطارات في ندوات و برامج تكوينية خارج

و اعتمــدت ّ
ـم االنتصــاب بهــا
الشــركة فــي اختيارهــا للمناطــق التــي تـ ّ

ّ
الشركة تمحورت أساسا حول المال ّية اإلســــام ّية و التّأميـــــن التّكافلي

• • فــي مرحلــة أولــى التّركيــز علــى الجهــات و األقاليــم التــي تضــم

و التّدقيــق ّ
الشــرعي.

على العنصرين التّاليين :

و التّأميــن علــى الحيــاة و التّأميــن الصغيــر ()Micro - Takaful

أهــم
المؤسســات و األنشــطة االقتصاد ّيــة و علــى هــذا األســاس
ّ
ّ

الصـــادرة عن االتّحاد
 - 5مجاالت الحوكمة  :بهدف تطبيـــق التّوصية ّ

تمركــزت ّ
ـم المــدن المتواجــدة علــى الجهــات
الشــبكة التّجاريــة بأهـ ّ

ـص علــى وضــع مجموعــة مــن
الدولــي لمراقبـــي التّأميـــن و ال ّتــي تنـ ّ

الســاحل ّية للبــاد.
ّ

• • المناطــق فــي هــذه الجهــات و التــي ال يوجــد بهــا نقــاط بيــع
ّ
بالشــركة أو التــي ال يوجــد بهــا العدد الكافــي بالنّظر إلى
خاصــة
ّ

المؤسســات التــي تنشــط بهــا.
أهميتهــا و
ّ
ّ

يتــم تطبيــق مفهــوم الحوكمــة فــي
اآلليــات التــي علــى أساســها
ّ
شــركات التّأميــن فقــد حرصــت ّ
الشــركة علــى وضــع اآلليــات الخارج ّيــة
الداخل ّيــة و بصفــة تصاعد ّيــة.
و ّ

* فــي خصــوص اآلليــات الخارج ّيــة و باإلضافــة إلــى المراجعــة الخارج ّيــة

تم إحداث  33نقطة بيع توزع بين :
و قد ّ
17
>>نيابات مرخص لها

التي يقوم بها مراقبي الحسابـــات وفقا للمعاييـــر المتعـــارف عليها
الشــركة مــع خبيـــر اكتــواري قــام بدراســة و تحليل ّ
فقــد تعـــاقدت ّ
كل

>>مراكز اكتتاب مباشر
موزعــة علــى ّ
كل مــن واليــات بنــزرت ،تونــس ،أريانــة ،بــن عــروس،

المخاطــر القصيــرة و ّ
الطويلــة المــدى المتّصلــة بسياســات التّســعير
و االســتثمار و إعــادة التّأميــن و ذلــك لفائــدة مصالح ّ
الشــركة و أعمال

منوبــة ،زغــوان ،نابــل ،سوســة ،المنســتير ،القيــروان ،صفاقــس،

الموجــه ســنويا إلــى الهيئــة
المراجعــة الخارج ّيــة و التّقريــر الخــاص
ّ

16

 - 3التّ حســيس و اإلعــام  :تركّ ــز النّشــاط فــي هــذا المجــال حــول

العامــة للتّأميــن.
ّ
ّ
الداخل ّية للحوكمة فقد حرصت الشــركة
* ّ
أمــا علــى مســتوى اآلليــات ّ

المؤسســات
الزيــارات الميدان ّيــة لكبــرى المــدن و االتّصــال ببعــض
ّ

أن يكون أعضاء مجلس اإلدارة باستثناء المدير العام من خارج اإلدارة

ّ
بالشــركة و عــرض خدماتهــا
االقتصاد ّيــة و رجــال األعمــال للتّعريــف

أهلــه أن يمــارس وظيفة اإلشــراف و المراقبة بحر ّية
التّنفيذ ّيــة وهــو مــا ّ
و طريقة مســتق ّلة عن اإلدارة.

و اإلضافــات التــي تو ّفرهــا المال ّيــة اإلســام ّية بصفــة عامة.

و مــن ناحيــة أخــرى و بهــدف تخفيــف المهــام علــى مجلــس اإلدارة قــام
الدائمــة
المجلــس بتشــكيل بعــض ال ّلجــان
ّ
المختصــة وهــي  :اللجنــة ّ

قابــس ،و مدنيــن.

و خصوصــا لتقديــم مفهــوم التّأميــن التّكافلــي بصفــة خاصــة
و فــي هــذا اإلطــار أمضــت ّ
الشــركة بعــض االتفاقيــات مــع منظمــات
ّ
بالشــركة
مهنيــة تمنــح بمقتضاهــا بعض اإلمتيازات مقابل التّعريف

للتّدقيــق لجنــة االستثمـــار و التوظيفات و لجنة االنتدابــات و التّرقيات.

و تقديمهــا لمنخرطيهــا و المتعاملين معها بهدف التعاقد معهم.

و فـــي ميـــدان المراجعة و التّدقيـــق الداخلـي قـــامت ّ
الشركة بتركيـز

المؤسســة فــي بعــض المعــارض و الصالونــات
كمــا شــاركت
ّ

هيــكل التّدقيـــق الداخلـــي و التّدقيــق ّ
الشــرعي بهــدف وضع و تنفيذ

المتخصصــة فــي المال ّيــة اإلســام ّية و فــي مجــــال التّـأميـــن
ّ

ّ
خطــة لفحــص و تقييــم مــدى كفايــة و فعال ّيــة أنظمــة وإجــراءات

خصصـــت جائـــزة سـنويـــة ألفضـــل فنــّـان تشكيـلـــي تحـــت اإلســـم
و ّ

الشــركة بتطبيــق المعاييــر ّ
الشــركة و مــدى التــزام ّ
ّ
الشــرع ّية فــي

التّـجـــاري "األمانــة فنــون ".

مختلــف عملياتهــا التّأمين ّيــة و االســتثمار ّية.

 - 4التّ كويــن  :تركّ ــزت ّ
خطــة التّكويــن لســنة  2014علــى شــبكة

تــم فــي أواخــر ســنة  2014إختيــار
 - 6النظــام المعلوماتــي ّ :
المنظومــة المعلوماتيــة  Proassurالتــي يؤمنها المكتب التونســي

 -التّكويـــن لفـائـــدة شبكة التّوزيـع شمـل نواب التّأميـن المعتمديـن

ـم عمليــة تأطيــر هــذه المنظومــة و إختبارهــا خــال
 EDIعلــى أن تتـ ّ

الداخليــة ّ
للشــركة.
التّوزيــع و علــى اإلطــارات ّ

و مراكـــز اإلكتتـــاب المبـــاشر و شــبكة بنك البركة في إطار عقد بنك
التكافــل و بســت ليــز فــي إطــار اتّفاق ّيــة ّ
الشــراكة الممضــاة معهــا.

األول مــن ســنة  2015قصــد التعاقــد النهائــي مــع هــذا
الثالثــي ّ
المكتب.
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المالية ّ
ّ
للشركة
المؤشرات
 .6الحسابات و
ّ
ّ
ســجلت ّ
المؤشــرات
أهــم األرقــام و
الشــركة خــال ســنة 2014
1.6
ّ
ّ

للمؤسســات المال ّية اإلســامية
بمعايير هيئة المحاســبة و المراجعة
ّ

التّاليــة :

و فتــاوى التّأميــن التــي تصدرهــا األمانــة العامــة للهيئــة الشــرعية

 -أقســاط التّأميــن الصــادرة  5290,8ألــف دينــار منهــا  857,3ألــف

لمجموعــة "دلــة البركــة ".

دينــار تأميــن علــى الحيــاة أي بنســبة . 16،2%

 -و بإعتمــاد نظــام التص ـ ّرف بالوكالــة و التــي وقــع تحديــد نســبتها

 أعبــاء التّعويضــات  1347,5ألــف دينــار منهــا  12,3ألــف دينــاربعنــوان التّأميــن علــى الحيــاة.

علــى العمل ّيــات التّأمين ّيــة بــــ .15%
فإن هذه الحسابات أفرزت :

 -المدخــرات الفن ّيــة  4410,5ألــف دينــار منهــا  977,7ألــف دينــار

 +إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة الصافيــة مــن عمليــات اإلســناد

بعنــوان التّأميــن علــى الحيــاة.

 4490,5ألــف دينــار منهــا  832,5ألــف دينــار تكافــل عائلــي.

 -نفقات االستغالل و اإلدارة  1378,3ألف دينار.

 +مصاريف أعباء التعويضات  1208,7ألف دينار.

 -النتيجــة الفن ّيــة ســلب ّية بمبلــغ  1658,3ألــف دينــار منهــا 673,9

 +حصــة أصحــاب حقــوق الملك ّيــة مقابــل إدارة عمليــات التّكافــل

 -إيرادات التّوظيفات  425,4ألف دينار.

 +مصاريف استغالل أخرى  2020,6ألف دينار.

الصافية سلب ّية بمبلغ  1379,8ألف دينار.
 -النتيجة ّ

 +النتيجة الصافية للصندوق سلب ّية  1771,6ألف دينار.

ألــف دينــار بعنــوان التّأميــن علــى الحيــاة.

 860,3ألــف دينــار.

 -هامــش المــاءة المال ّيــة المحقــق  821,6ألــف دينــار مقابــل 531,6

أمــا بالنّســبة لصنــدوق المســاهمين فقــد ارتفعــت اإليــرادات إلــى
ّ

 -تغطية المدخرات باألموال الذّ ات ّية % 187,2

أمــا أعبــاؤه
دينــار و مداخيــل التّوظيفــات بمبلــغ  419,2ألــف دينــارّ .

هامــش مــاءة أدنــى بحســاب مـ ّرة و نصــف مــن الهامــش األدنــى.
أما الحسابات المال ّية الشرعية ّ
للشركة التي وقع ضبطها :
ّ 2.6

 طبقــا لقــرار مجلــس اإلدارة الرابــع لســنة  2014بتاريــخ  12ديســمبر 2014بخصــوص توزيــع أعبــاء النفقــات اإلدار ّيــة بيــن صندوقــي
المســاهمين و المشــتركين و التــي وقــع ضبطهــا باالســتئناس
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 1279,5ألــف دينــار موزّعــة بيــن عمولــة الوكالــة بمبلــغ  860,3ألــف
ممــا أفــرز نتيجــة ايجاب ّيــة بمبلــغ
فقــد ارتفعــت إلــى  887,7ألــف دينــار ّ

 391,9ألــف دينــار مقابــل نتيجــة ســلب ّية بمبلــغ  327,7ألــف دينــار
ســنة .2013

تقرير هيئة الرقابة
الشرعية
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التقرير السنوي  2014للشركة التونسية للتأمين التكافلي " األمانة تكافل " 21 ĺ

التقرير العام

التقرير العام
لمراقبي الحسابات
السنة المحاسبية المختومة
في  31ديسمبر 2014

مبنى  ،KPMGحدائق البحيرة II
ص.ب عدد  ،317نهج بحيرة إشكل  -حدائق البحيرة  1053تونس
الهاتف +216 71 19 43 44 :
الفاكس +216 71 19 43 20 :
البريد اإللكتروني mzammouri@kpmg.com :

تنفيـــذا لمهمـــة مراقبـــة الحسابـــات التــي أســندت إلينــا مــن طــرف
الجمعيــة العامــة التأسيســية بتاريــخ  15فيفــري  ،2013نتقــدم إليكــم
ّ
"للشــركة التّونسـ ّية للتّأميــن
بتقريرنــا حــول مراقبــة القوائــم الماليــة

التّكافلــي" للســنة المحاســبية المختومــة فــي  31ديســمبر 2014

الخاصــة كمــا ينــص عليهــا
والمصاحبــة لهــذا التقريــر وحــول الفحــوص
ّ
القانــون والمعاييــر المهنيــة .تبــرز هــذه القوائــم الماليــة مجموعــا
صافيــا للموازنــة بقيمــة  14 533 232دينــار ونتيجــة صافيــة ســلبية
قدرهــا  1 379 762دينــار.

المالية
 – Iالرأي حول القوائم
ّ
 - 1مسؤولية هياكل تسيير الشركة
تــم إعــداد هــذه القوائــم المال ّيــة تحــت مســؤولية هيــاكل تســيير

 ،02نهج  7299المنزه التاسع أ
المنار  1013 - IIتونس
الهاتف +216 71 880 933 / +216 71 887 294 :
الفاكس +216 71 872 115 :
البريد اإللكتروني cmc@hexabyte.tn :

 - 2مسؤولية مراقبي الحسابات
تتمثــل مســؤوليتنا فــي إبــداء رأي مســتقل حــول هاتــه القوائــم
الماليــة اســتنادا إلــى أعمــال التدقيــق .لقــد قمنــا بتدقيــق القوائــم
المال ّيــة وفقــا للمعاييــر المهنيــة .وتتطلــب منــا هــذه المعاييــر
االمتثــال لقواعــد أخالقيــات المهنــة وتخطيــط وتنفيــذ أعمــال التدقيــق
للحصــول علــى تأكيدات معقولة بــأنّ القوائم المالية خالية من إخالالت
هامة نســبيا.
ّ
إنّ تدقيــق القوائــم الماليــة يســتوجب القيــام بإجــراءات لغايــة الحصــول
علــى األدلــة المؤ ّيــدة للمبالــغ واإلفصاحــات التــي تتضمنهــا القوائــم

المالية .يرتكز إختيار هذه اإلجراءات وتقييم احتمال وجود إخالالت ناتجة
عــن غــش أو عــن أخطــاء علــى تقييم مراقــب الحســابات لنظــام الرقابة
الداخليــة المتعلــق بإعــداد وتقديــم القوائــم الماليــة ممــا يمكّ نــه مــن
تحديــد إجــراءات التدقيــق المالئمــة للظــروف دون أن يكــون الهــدف مــن

ّ
الشــركة وإدارتهــا .تشــمل هــذه المســؤولية وضــع ومتابعــة نظــام

ذلــك إبــداء رأي حــول فاعل ّية هذا النظام .كما تشــتمل إجراءات التدقيق

الرقابــة الداخليــة المتعلــق بإعــداد وتقديــم قوائــم ماليــة صادقــة

أيضــا علــى تقييــم المبــادئ المحاســبية المتبعــة والتقديــرات الهامــة

هامــة نســبيا ســواءا كانــت ناتجــة عــن غــش أو عن
وخاليــة مــن إخــاالت ّ

التــي تجريهــا اإلدارة وكذلــك تقييــم العــرض الشــامل للقوائــم الماليــة
ّ
ككل .

أخطــاء .كمــا تشــمل كذلــك إختيــار وتطبيــق طــرق محاســبية مالئمــة

وتحديــد تقديــرات معقولــة طبقــا للظــروف.
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ونعتقــد أن اإلجــراءات التــي قمنــا بهــا تمثل أساســا معقــوال يمكننا من

وقمنــا ،فــي نطــاق مراجعــة حســابات ّ
الشــركة بفحــص إجــراءات

إبداء رأينــا حول القوائم المالية.

المراقبــة الداخليــة المتعلقــة بمعالجــة المعلومــة المحاســبية

 - 3الرأي حول القوائم المال ّية

وإعــداد القوائــم المالية.ونشـــير ،طبقــا لمقتضيــات الفصــل رقـــم

وفــي رأينــا فــإنّ القوائــم المال ّيــة ســليمة وصادقــة وتع ّبــر بصــورة وف ّيــة
لـ ّ
ـكل مــا هــو هــام نســب ّيا عــن الوضع ّيــة المال ّيــة للشــركة التونســية
للتأميــن التكافلــي "األمانــة تكافــل" وعــن نتائــج أعمالهــا وتدفقاتهــا

النقديــة للســنة المحاســبية المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2014طبقــا
للمبــادئ المحاســبية المتفــق عليهــا عمومــا بالبــاد التونســية.
		
الخاصة
 – IIالفحوص
ّ

 3مــن القانــون عــدد  117-94بتاريــخ  14نوفمبــر  1994والمنقــح
بالقانــون عــدد  96-2005بتاريــخ  18أكتوبــر  2005أنّنــا لــم نالحــظ،
اعتمــادا علــى فحوصنــا ،وجــود نقائــص هامــة مــن شــأنها أن تؤثــر
علــى رأينــا حــول القوائــم الماليــة.
عمــا بأحــكام الفصــل  19مــن األمــر عـــ2728ــــدد المؤرخ فــي  20نوفمبر
 2001قمنــا بالتحريــات الضرورية وليس لدينا مالحظات تتعلق بتطابق
مســك حســابات األوراق الماليــة الصــادرة عــن الشــركة مــع التراتيــب

لقــد قمنــا بالفحــوص الخاصــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون
والمعاييــر المهنيــة.

الجــاري بهــا العمــل باســتثناء تلــك المنصــوص عليهــا ضمــن قــرار وزيــر
المال ّيــة المــؤرخ فــي  28أوت  2006والتــي لــم يتــم تطبيقهــا ك ّليــا.

طبقــا ألحــكام الفصليــن  201و 266من مجلة الشــركات التجارية ،فإنه
ليــس لدينــا مالحظــات حــول أمانــة المعلومــات الماليــة الــواردة بالتقرير
الســنوي المتعلــق بنشــاط ّ
الشــركة لســنة  2014ومطابقتهــا مــع
القوائــم الماليــة.

تونس في 28 ،أفريل 2015

مــــراقــــبـــي الـــحـــســـابـــات

عن/ف.م.ب.ز-ك.ب.م.ج
منصف بوسنوقة زموري
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عن/سي.أم.سي-دي.آف.ك .العالمية
شريف بن زينة

القوائم المالية
المختومة في  31ديسمبر 2014

 .1األصول
في  31ديسمبر 2014

بحساب الدينار
السنة المحاسبية 2014/12/31
األصـول

اإليضاحات

اإلجمالي

إستهالكات
و مدخّ رات

الصافي

2013
الصافي

أصــل  1أصــول غيــر مــادية
أصـل  12تنــازالت و براءات و رخص و عالمات تجارية

242 669

20 346

222 323

-

242 669

20 346

222 323

-

أصـل  13أصل تجــاري
1

أصـل  2أصــول مادية لإلستغالل
1 038 492

أصل  21تجهيزات فنية وآالت

232 496

805 996

839 057

ومعدا ت و منقوالت
أصل  22تجهيزات أخرى
ّ
أصل  23ودائع وكفاالت
2

1 038 492

232 496

805 996

839 057

أصــل  3توظيفـــــات
أصـــل  31أراض و بنـــاءات
أصـــل  311أراض و بنــاءات لإلستغــالل
أصـــل  312أراض و بنــاءات عـــدا اإلستغــال ل
أصــل  32توظيفات في المؤسسات المرتبطة ومساهمات

3

أصــل  322أذون و رقاع أصدرتها المؤسسات المرتبطة

7 900 000

أصــل  323حصص في مؤسسات ذات صلة مساهمة

150 001

15 714

7 900 000
134 287

8 150 001
-

أصــل  324رقاع و سندات ذات مداخيل قا ّرة
أصــل  33توظيفات مالية أخرى

4

أصــل  331أسهم وسندات أخرى ذات مداخيــل متغ ّيرة
أصــل  332رقاع و سندات ذات مدا خيل قا ّرة
أصــل  333قروض رهن ّية على عقّ ارات

20 043

-

20 043

أصــل  334قروض أخرى

100 000

-

100 000

-

أصــل  335ودائع لدى مؤسسات بنكية ومالية

30 144

-

30 144

-

-

0

-

أصــل  34مستحقات من ا لقيـم و ا لنقـود مـودعة لـدى شركات مسنـدة

8 200 188

15 714

8 184 474

22 021

8 172 022

حصة معيـدي التأمين في المدخرات الفنيـة
أصــل ّ 5
555 482

أصــل  510مدخرات أ قساط التأمين غير المكتسبة

-

555 482

-

أصــل  520مدخرات التأمين على الحياة
أصــل  530مدخرات التعويضات (التأمين على الحياة )
أصــل  531مدخرات التعويضات (التأمين على غير الحياة )
5
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13 531

-

13 531

-

569 013

-

569 013

-

أصــل  6مستحقـات
أصـل  61مستحقات متو ّلدة عن عمليات التأمين المباشر

6

أصــل  611أ قساط تأمين مكتسبة غير صادرة
أصــل  612مستحقات أخرى متو ّلدة عن عملية ا لتأمين المباشر

1 260 842

-

1 260 842

أصــل  613مستحقات تم تعويضها وحلت المؤسسة محلها

125 450

-

125 450

63 570
-

أصـل  62مستحقات متو ّلدة عن عمليات إعادة تأمين
أصـل  63مستحقات أخرى

7

أصـل  631األعـوان

1 000

-

1 000

-

أصـل  632الدولة وهياكـل الضمان اإلجتماعي والجماعات العمومية

114 966

-

114 966

-

أصـل  633مدينـون مختـلـفـون

646 591

-

646 591

58 826

2 148 850

122 396

2 148 850
أصــل  7عنا صر أخرى لألصول
أصـل  71أموال في البنـك و الحساب البريدي الجاري والصكوك والخزان

803 214

-

803 214

141 185

مؤجلـة
أصـل  72أعباء
ّ
مؤجلـة
أصـل  721نفقــات اقتنـاء
ّ
أصـل  722أعباء أخرى للتوزيع

854 565

-

854 565

81 797

912 260

345 403

566 857

870 667

أصل  73حسابات تسوية األصول
أصـل  731فوائد و معاليم كراء مكتسبة غير مستحقة

107 460

-

107 460

أصـل  733حسابات تسوية أخرى

270 481

-

270 481

105 510

أصل  74فـــارق التحويـــل
8

مجمـــوع األصـــول

1 199 159

2 947 980

345 403

2 602 577

15 147 190

613 959

10 332 633 14 533 232
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 .2األموال ّ
الذاتية و الخصوم
في  31ديسمبر 2014

بحساب الدينار
األموال ّ
الذاتية و الخصوم

اإليضاحات

2014/12/31

2013/12/31

أمـوال ذاتيـة
10 000 000

مـال ذاتي  1رأس المال

10 000 000

مـال ذاتي  2احتياطيات و منح مرتبطة برأس ا لمال
مـال ذاتي  5نتيجة مؤجلـة

- 364 897

-

مجموع األموال الذاتية قبل نتيجة السنة المحاسبية

9 635 103

10 000 000

مال ذاتي  6نتيجة السنة المحـاسبية

- 1 379 762

- 364 897

8 255 341

9 635 103

مجمـوع األموال الذا تية قبـل التـوزيع

9

ا لخصــوم
خصـم  1خصوم مالية أخرى

-

خصم  13قروض أخرى

-

خصـم  2مدخرات المخاطر واألعباء األخرى

-

خصم  21مدخرات أخرى

-

خصـم  3مد خرات فنية إجمالية
2 374 870

81 797

خصم  320مدخرات ( التأمين على الحياة )

965 374

6 371

خصم  331مدخرات التعويضات ( التأمين على غير الحياة )

12 343

خصم  340مدخرات المساهمة في األرباح و اإلرجاعات ( التأمين على غير الحياة )

1 056 315

خصم  361مدخّ رات فنية أخرى ( التأمين على غير الحياة )

1 604

خصم  310مدخرات أقساط تأمين غير مكتسبة

متحصل عليها من ا لمؤسسات المسند إليها
خصـم  5ديون لودائع نقدية
ّ

10

4 410 506

11

171 345

129

88 297
-

خصـم  6ديـون أخـرى
خصـم  61ديـون متو ّلدة عن عمليات تأمين مباشر
286 947

خصـم  62ديون متو ّلدة عن عمليات إعادة ا لتأمين

16 460

خصـم  63ديـون أخرى
متحصل عليها
خصم  631ودائع و كفاالت
ّ
خصم  632األعــــوان

163 996

121 343

خصم  633الدولة و هياكل الضمان اإلجتماعي و الجماعات العمومية

208 507

101 965

خصم  634دائنــون مختلفــون

820 732

369 465

1 480 182

609 233

12
خصــم  7خصــوم أخــرى
خصم  71حسابات تسوية الخصوم
خصم  712حسابات تسوية خصوم أخرى

13

215 858

-

مجمــــوع الخصـــوم

6 277 891

697 530

مجمــوع األمــوال الذاتية و الخصــوم

14 533 232

10 332 633
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الفنية
 .3قائمة النتائج
ّ
المحاسبية المختومة
للسنة
للتأمين و/أوإعادة التأمين على غير الحياة
ّ
ّ

في  31ديسمبر 2014

بحساب الدينار
اإليضاحات

عمليات
إجمالية
31/12/2014

عمليات مسندة
و عمليات معاد
اسنادها
31/12/2014

عمليات
الصافية
31/12/2014

عمليات
الصافية
2013

أ ر ف غ ح  : 1أ قساط تأمين مكتسبة
أر ف غ ح  : 11أ قساط تأمين صادرة و مقبولة
أر ف غ ح  : 12تغير مدخرات أ قساط ا لتأمين غير المكتسبة
14
المحولة من قائمة النتائج
المخصصة و
ا ر غ ف  : 3إ يرادات التوظيفات
ّ
ّ

4 433 508

- 775 551

3 657 958

66 732

- 2 293 073

555 482

- 1 737 591

- 81 797

2 140 436

- 220 069

1 920 367

- 15 065

103 930

-

-

103 930

أ ر ف غ ح  : 2إبرادات فنية أخرى
أ ع غ ح  : 1أعباء ا لتعويضات

-

أع غ ح  : 11ا لمبالغ ا لمدفوعة

- 278 926

أع غ ح  : 12تغ ّير مدخرات ا لتعويضات

-1 056 187

13 531

- 1 335 113

13 531

15

-

أ ع غ ح  : 2تغير المدخرا ت الفنية األخرى
أ ع غ ح  : 3مساهمات في األرباح و اإلرجاعات

16

-

- 1 604

- 278 926

- 15 868

- 1 042 656

- 129

- 1 321 582

- 15 997

-

-

- 1 604

0

- 1 595 338

- 268 366
81 797

أ ع غ ح  : 4نفقات االستغالل
أ ع غ ح  : 41نفقات االقتناء

- 1 595 338

-

ع غ ح  : 42تغ ّير مبالغ نفقات االقتناء المؤجلة

772 768

-

772 768

ع غ ح  : 43نفقات االدارة

- 158 809

-

- 158 809

- 208 838

-

184 162

184 162

599

17

- 981 379

184 162

- 797 217

- 394 808

18

- 888 179

-

- 888 179

- 171 392

- 961 910

- 22 376

- 984 286

- 597 263

متحصل عليها من معيدي التأمين
أ ع غ ح  : 44عموالت
ّ
أ ع غ ح  : 5أعباء فنية أخرى
ن ف غ ح  :المجموع الفرعي (النتيجة الفنية للتأمين و/أو إعادة التأمين على غير الحياة )
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الفنية
 .4قائمة النتائج
ّ
المحاسبية المختومة
للسنة
للتأمين و/أوإعادة التأمين على الحياة
ّ
ّ
في  31ديسمبر 2014

بحساب الدينار
اإليضاحات

عمليات
إجمالية
2014/12/31

عمليات مسندة
وعمليات معاد
اسنادها
2014/12/31

عمليات
الصافية
2014/12/31

عمليات
الصافية
2013

إ ر ح  : 1أ قساط تأمين
إ ر ح  : 11أقساط تأمين صادرة و مقبولة
19

857 291

- 24 791

832 500

6 186

857 291

- 24 791

832 500

6 186

إ ر ح  : 2إ يرا دات ا لتـوظيفات
29 615

إ ر ح  : 21مـداخيـل ا لتوظيفـات

-

-

29 615

إ ر ح  : 22إ يرادات ا لتـوظيفـات األخرى
إ ر ح  : 23ا ستـرداد تصحيحـات القيمـة علـى التـوظيفـات
غ ر ح  : 24أ رباح متأتية من تحقيق توظيفات و من الصرف
29 615

-

29 615

أ ع ح  : 11مبـالغ مـدفوعـة

0

-

0

أ ع ح  : 12تغ ّيـر مـدخرات ا لتعويضات

- 12 343

مجمــوع فـــرعــي 2

-

أ ع ح  : 1أ عبـاء التعـويضـات

مجمــوع فـــرعــي 3

20

- 12 343

- 8 934

- 12 343
-

- 12 343

- 8 934

تغيـر المـدخـرا ت الفنيـة ا ألخرى
أعح:2
ّ
أ ع ح  : 21مـدخرات الـتأمين على الحياة

21

- 959 003

-

- 959 003

- 6 371

أ ع ح  : 22مـدخّ ر ات فنيـة أ خرى
أ ع ح  : 23مـدخّ رات على عقـود بوحـدات ا لحسـاب
-

- 959 003

- 6 371

- 959 003

-

-

-

- 354 680

- 18 103

- 42 201

- 30 477

-

5 544

5 544

141

22

- 396 881

5 544

- 391 337

- 48 439

23

- 173 424

- 173 424

- 13 235

مجمــوع فـــرعــي 4
أ ع ح  : 3مساهمات في األرباح و اإلرجاعات

-

أ ع ح  : 4نفقات اإلستغالل

- 354 680

أ ع ح  : 41نفقات اإلقتناء
أ ع ح  : 42تغ ّيـر مبلغ نفقات اإلقتناء

- 42 201

أ ع ح  : 43نفقات اإلدارة
متحصل عليها من معيدي التأمين
أ ع ح  : 44عموالت
ّ
مجمــوع فـــرعــي 5
أ ح  : 5أعباء فنية أخرى

-

-

أ ع ح  : 9أعبـاء التوضيفات
أ ع ح  : 91أ عباء التصرف في التوظيفات بما في ذلـك أعباء ا لفائدة
أ ع ح  : 92تصحيح القيمة علـى التوظيفات
أ ع ح  : 93خسائر متـأتية من تحقيق التوظيفات
مجمــوع فـــرعــي 6
ن ف ح  :المجموع الفرعي (النتيجة الفنية للتأمين و/أو إعادة التأمين على الحياة)
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- 654 745

-

-

- 19 247

- 673 993

- 70 794

 .5قائمة النتائج
المحاسبية المختومة
للسنة
ّ
ّ
في  31ديسمبر 2014

بحساب الدينار
اإليضاحات

2014/12/31

2013/12/31

ن ف غ ح  :النتيجة الفنية للتأمين و/أو إعادة التأمين على غير الحياة

- 984 286

- 597 263

ن ف ح  :النتيجة الفنية للتأمين و/أو إعادة التأمين على الحياة

- 673 993

- 70 794

395 774

303 842

إ ر غ ف  : 1ايرادات التوظيفات ( التأمين و/أ و إعادة التأمين على الحياة)
24

إ ر غ ف  : 11مداخيل التوظيفات
إ ر غ ف  : 12ايرادات التوظيفات األخرى

-

إ ر غ ف  : 13استرداد تصحيحات القيمة على التوظيفات

2 234

إ ر غ ف  : 14أرباح متأتية من تحقيق التوظيفات
395 774

مجمـــوع فــرعــــي 1

306 076

أ ع غ ف  : 1أعباء التوظيفات (التأمين و/أو إعادة التأمين على غير الحياة)
-

أ ع غ ف  : 11أعباء التص ّرف في التوظيفات بما في ذلك أعباء الفائدة

- 15 714

أ ع غ ف  : 12تصحيح قيمة التوظيفات

-2 416
-

أ ع غ ف  : 13خسائر متأتية من تحقيق ا لتوظيفات
- 2 416

مجمــوع فـــرعــي 2

- 15 714

المحولة إلى قائمة النتائج الفنية للتأمين
لمخصصة و
أ ع غ ف  : 2إيرادات التوظيفات
ّ
ّ
و/أو إعادة التأمين على غير الحياة

- 103 930

-

أ ع غ ف  : 2ايرادات غير فنية أخرى

13 856

-

النتيجة المتأ تية من األنشطة العادية

- 1 368 292

فنية أخرى
أ ع غ ف  : 3أعباء غير ّ
- 364 397

أ ع غ ف  : 4األداءات على النتيجة

- 11 470

- 500

النتيجـة المتـأتية من األنشطـة العادية بعـد األداءات

- 1 379 762

- 364 897

النتيجـة الصــافيــة للسنــة المحــاسبيــة

- 1 379 762

- 364 897
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 .6جدول التدفقـات النقدية
(الطريقة المباشرة)
في  31ديسمبر 2014

بحساب الدينار
2014/12/31

2013/12/31

التدفقات النقـدية المـرتبطـة باإلستغالل
المؤمن لهم
المتحصل عليها من
مقابيض أقساط التأمين
ّ
ّ

4 351 535

17 324

مبالغ لتسديد التعويضات

- 286 278

-

دفوعات ألقساط التأمين خاصة بعمليات مسندة

- 168 804

-

مقابيض التعويضات الخاصة بالعمليات المسندة
متحصل عليها على عمليات مسندة
عموالت
ّ
-

عموالت مدفوعة إلى الوسطاء

- 236 461

مبالغ مدفوعة إلى األعــــوان

- 824 207

- 266 582

- 1 311 311

- 169 451

مبالغ مدفوعة إلى المزويدين
تحصلت عليها الشركات المسند إليها
تغ ّير النقـود التي
ّ
دفوعات مرتبطة باقتناء توظيفات مالية

-

-8 000 000

مبالغ مدفوعة لمزودين االعباء المؤجلة

-

- 564 729

مقابيض مرتبطة بتفـويت توظيفات مالية
أداءات على التأمينات المدفوعة إلى الخزينة العامة

- 756 290

- 108 498

المتحصل عليها
اإليرادات المالية
ّ

328 367

169 056

دفوعات قروض لالعوان
تدفقات نقدية متأتية من اإلستغالل

1 096 551

-22 116
- 8 944 996

التدفقا ت النقدية المرتبطة بأنشطة اإلستثمار
دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة غير مادية و مادية

- 404 378

- 766 013

مقـابيض متـأتية من تفويت أصول ثابتة غير مادية و مادية
دفوعات متأتية من اقتناء أصول مالية

-

-30 144

مقابيض متأتية من تفويت أراض و بناءات معدة لإلستغال ل
دفوعا ت متأتية من اقتناء توظيفا ت من مؤسسات مرتبطة أو ذات صلة مساهمة

-100 000

مقابيض متأتية من تفويت توظيفات لدى مؤسسات مرتبطة أو ذات صلة مساهمة

100 000

التدفقا ت النقدية المتأتية من أنشطة اإلستثمار

- 434 522

- 150 001
- 916 014

التدفقات النقفدية المرتبطة بأنشطة التمويل
مقابيض إثر إصدار أسهم

-

10 000 000

مداخيل الصرف عن راس المال

-

2 196

حصص أرباح و غيرها من أ نواع التوزيع
مقابيض متأتية من القروض
تسديد القروض
ا لتدفقات النقدية المتأ تية من أنشطة التمويل

-

10 002 196

إنعكاس تق ّلـبـا ت أسعا ر الصرف على السيولة و مايعادل السيولة
تغيـــر الخـــزينـــة
ّ

662 029

الخزينة في بداية السنة المحاسبية

141 185

الخزينة في نهاية السنة المحاسبية

803 214
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141 185
141 185

اإليضاحات
حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

 .VIIIاإليضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية
في  31ديسمبر 2014

المحاسبية المعتمدة
 .1المبادئ و الطرق
ّ
وقــع إعــداد وضبــط القوائــم المال ّيــة ّ
للشــركة التونســ ّية للتّأميــن

ـم تقييــم ســندات المســاهمات بحســب
عنــد تاريــخ إقفــال الحســابات يتـ ّ

للســـنة المحاســب ّية المختومــة فــي 31
التّكافلــي «األمانــة تكافــل» ّ

مدخــر لناقــص القيمــة بالنّســبة
قيمتهــا اإلســتعمالية و يقــع تكويــن ّ

تونــس عمــا بأحــكام القانــون عــدد  96-112المــؤ ّرخ فــي  30ديســمبر

يقــع تســجيل مداخيــل التّوظيفــات ضمــن اإليــرادات طبقــا لمبــدأ

للمؤسســات المعتمــدة فــي
ديســمبر  2014وفقــا لنظــام المحاســبة
ّ

 1996و طبقــا لمعاييــر المحاســبة الخاصــة بقطــاع التّأميــن المصــادق

عليهــا بقــرار مــن وزيــر المال ّيــة المــؤرخ فــي  26جــوان ( 2000مــن
المعيــار عــدد  26إلــى المعيــار عــــدد  )31والمتع ّلــــقة بضبــط القوائــــم
الداخليـــة والتنظيـــم المحاسبــــي وبالمداخيــل
المال ّيــــة وبال ّرقــــابة ّ
مؤسســات
وبالمدخــرات الفن ّيــــة وباألعبــاء الفن ّيـــة وبالتوظيفــات فــي
ّ
ّ
التّـــأمين و /أو إعــادة التّــــأمين.

للتّكلفة.

يتــم تحصيلهــا بعــد.
االســتحقاق حتــى وإن لــم
ّ
المؤجلة
 .3األعباء
ّ
تشــمل األعبــاء
األول ّيــة و األعبــاء للتّوزيــع علما و أنّ
ّ
المؤجلــة المصاريــف ّ
ّ
ـد ضرور ّيــة للشــروع فــي عمل ّية االســتغالل
خاصة و أنّ
ّ
هاتــه النّفقــات تعـ ّ
المؤسســة كانــت فــي مرحلــة إنشــاء.
ّ

تســجل هــذه المصاريــف ضمــن أصــول الموازنــة باعتبارهــا أعبــاء
ّ

تتضمــن القوائــم المال ّيــــة  :الموازنــة قائمــة النّتائــج الفن ّيــة للتّــــأمين
ّ

المخصصــة لهــا عــن
مؤجلــة و مــا دام مــن المحتمــل اســترداد المبالــغ
ّ
ّ
ّ
طريــق األنشــطة اللاحقــة.

التد ّفقــات النقد ّيـــة واإليضاحــات حول القوائم المال ّيــــة.

سيتم استيعاب هاته المصاريف على مدى فترة ثالثة سنوات .
ّ

علــى غيــر الحيــاة قائمــة النّتائــج الفن ّيــة للتأميــن علــى الحيــاة جــدول
تتلخّ ــص أســس القيــس والمبــادئ المحاســبية الخاصــة المتع ّلـــقة
بإعــداد القوائــم المال ّيــة فــي مــا يلــي :

المســجلة مــن طــرف شــركة
المدخــرات الفن ّيــة
إنّ طــرق تقييــم
ّ
ّ

 .1أصول مادية لالستغالل
وقــع إدراج األصــول الماد ّيــة المســتغ ّلة مــن طرف شــركة "األمانة تكافل"
ضمن الموازنة بســعر تكلفة االقتناء ،ويحتســب اســتهالك هذه األصول
ّ
لكل جــزء منها.
علــى أســاس القســط الثابــت علــى العمــر االفتراضي
تم اعتماد النّسب التّالية لتسجيل االستهالكات :
ّ

معدات نقل
ّ

معدات مكتب ّية مختلفة
ّ

 تجهيزات وعمل ّيات تركيب وتهيئة مختلفةمعدات إعالم ّية
ّ

الفنيــة
المدخــرات
.4
ّ
ّ

 5سنوات
 5سنوات
 7سنوات
 3سنوات

«األمانــة تكافــل» هــي مطابقــة لمقتضيــات المعيــار المحاســبي عــــدد
مؤســــسات التّــــأمين و /أو إعادة
بالمدخرات الفن ّيــــة في
 29المتع ّلق
ّ
ّ

المحــدد
التأميــن و قــرار وزيــر المال ّيــة المــؤ ّرخ فــي  27فيفــري 2001
ّ
المدخــرات الفن ّيــة و شــروط توظيفهــا و قــرار
لقائمــة و طريقــة تقييــم
ّ

وزيــر المال ّيــة المــؤ ّرخ فــي  28مــارس  2005و قــرار وزيــر المال ّيــة المــؤ ّرخ
المدخــرات مــن :
فــي  05جانفــي  2009وتتكــون هــذه
ّ

مدخرات التّعويضات (تحت التسوية)
ّ -

مدخرات أقساط التّـــأمين غير المكتسبة
 ّمدخرات فن ّية على الحياة
ّ -

مدخرات التّ ــعويضات
ّ 1.4

 .2التوظيفــات

ـدرة
مدخــرات التّــــعويضات حســب التّكلفــة الجمل ّيــة المقـ ّ
يقــع تقييــم ّ

يتضمــن
يقــع تقييــد التّوظيفــات المال ّيـــة بســعر التّكلفــة (والــذي
ّ
مبلــغ حقــوق االكتتــاب وحقوق اإلســناد ال ّ
الزمة) دون األخــذ بعين االعتبار

التــي دفعــت بعنــوان هــذه التعويضــات.

مصاريــف االقتنــاء التــي يقــع تقييدهــا ضمــن أعبــاء الســنة.
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جــدت (وغيــر الخالصــة) صافيــة مــن المبالــغ
بعنــوان الحــوادث التــي ّ

المدخــرات ينبغــي احتســابها حســب صنــف المخاطــر وبصفــة
هــذه
ّ
ّ
منفصلــة بالنّســبة إلــى كل تعويــض.
الدعــاوي
مدخــرات التّعويضــات ال يقــع طــرح تو ّقــــعات ّ
عنــد احتســاب ّ
للتّحصيــل ,إالّ أنــه يأخــذ بعين االعتبار نفقات تســوية التّعويضات مهما
كان مصدرهــا والتــي وقــع تقييمهــا فــي حــدود  5بالمائــة مــن جملــة
مدخــرات التّعويضــات (الحــد األدنــى المنصــوص عليــه بالفصــل  21مــن
ّ
قــرار وزيــر المال ّيــة المــؤ ّرخ فــي  27فيفــري .)2001

مدخرات أقســاط الــتّ ـأمين غيـر المكتسبة
ّ 2.4
مخصصــة
مدخــرات
ّ
مدخــرات أقســاط التّــــأمين غيــر المكتســبة هــي ّ
ّ

حصــة أقســاط التّــــأمين الصــادرة وأقســاط التّـــــأمين لإلصــدار
لتقييــد ّ
والمتع ّلقة بالســنة المحاســب ّية الموالية أو الســنوات المحاســب ّية التي
تليهــا.

ـدة
تحتســب هــذه
المدخــرات علــى أســاس طريقــة التّـــوزيع حســب المـ ّ
ّ
وتتع ّلــق بقســط التّأميــن التجــاري ويقيــد التغ ّيــر مــن ســنة محاســبية

تقوم ّ
الشــركة بخصم عموالت لفائدتها بعنوان أقســاط التّــــأمين التي
وقع إسنادها حسب نسب وقع تحديدها في عقود إعادة التأمين.
المتحصــل عليهــا مــن معيــدي التّـــأمين
ـم تقييــد هــذه العمــوالت
يتـ ّ
ّ
بطرحهــا مــن أعبــاء االســتغالل ضمن قائمــة النتائج الفنيــة على الحياة
و علــى غيــر الحيــاة حيث أنّ هــذه العموالت ال يقع اعتبارهــا إيرادات وإنّما
تعتبــر تغطيــة ألعباء تص ّرف ّ
الشــركة.
 .6نفقات اقتنـــاء مؤجلة
الســنة المواليــة
يقــع تحويــل نفقــات اقتنــاء العقــود المؤجلــة إلــى ّ
نفقــات اقتنــاء العقــود المؤجلــة وقــد وقــع تقييــم نفقــات االقتنــاء
المؤجلــة بالنســبة لســنة  2014بحــدود أقســاط التّأميــن الغيــر
مكتســبة .
 .7تقسيم األعبــاء
ـم عمل ّيــة تقســيم النّفقــات حســب طبيعتهــا بحســابات
يتع ّيــن أن تتـ ّ

مدخــرات أقســاط التّأميــن غيــر المكتســبة
إلــى أخــرى المتع ّلــق ببنــد ّ

النّفقــات حســب وجهتهــا (مختلــف الوجهــات المم ّثلة لنشــاط التّأمين

فــي ســطر منفصــل مــن قائمــة النتائــج الفن ّيــة تحــت بنــد أقســاط

وإعــادة التّأميــن وبالخصــوص اقتنــاء العقــود وإدارتهــا والتص ـ ّرف فــي

الحسابية للتّ أمين على الحياة
المدخرات
3.4
ّ
ّ
ّ
المدخــرات الفن ّيــة المتعلقــة بمحفظــة عقــود التّأمين على
يقــع تقييــم
ّ
ّ
الحيــاة فــي نهايــة كل فتــرة محاســب ّية ويأخــذ بعيــن االعتبــار القيمــة

علــى مقاييــس التقســيم التــي يجــب أن تســتند علــى معاييــر كم ّيــة

التّأميــن الصــادرة.

لتعهدات شركة التّــأمين.
المقدرة )...
المح ّينة (القيمة االكتوار ّية
ّ
ّ
ُ

التّعويضــات والتّوظيفــات واألعبــاء الفن ّيــة األخــرى) وذلــك باالعتمــاد
ومخصصــة ويمكــن مراقبتهــا وتكــون مرتبطــة مباشــرة
وموضوع ّيــة
ّ
بطبيعــة األعبــاء كمــا يتع ّيــن أن تكــون مفاتيــح التّوزيــع التّحليلــي
موضوع ّيــة وقابلــة للمراقبــة.

 .5إيرادات االستغالل
ـم التقييــد المحاســبي بالنســبة لإليــرادات المتأتيــة مــن بيــع عقــود
يتـ ّ
التّأميــن بدايــة مــن تاريــخ إمضــاء العقــد وبالتّـــالي دون التق ّيــد بتاريــخ
أول قســط مــن المنحــة.
اســتخالص ّ
ّ
أقســاط التّـــأمين التــي وقــع إســنادها تمثــل أقســاط التّأميــن
المخصصــة مــن طــرف شــركة "األمانــة تكافــل" لمعيدي التأميــن مقابل
ّ

المخاطر التي قبلوا تأمينها ويقع تقييد عمليات اإلسناد خالل السنة.
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 .2إيضاحات حول الموازنة
المحاسبية 2014
للسنة
ّ
اإليضــاح عــ1ــدد  :األصول غير الماد ّية

مفصلة كما يلي :
بلغـت القيـمة الصـاف ّية لألصـــول غير المـــاد ّيـة لألمـانة تــكـافل في مو ّفــى سنـة  2014مــــا قـــــدره  222 323دينارا
ّ
استهالكات  /مدخرات

مبلغ خام
العناصر

الرصيد في

مقتنيات

2014/01/01

2014

تطبيقات إعالمية

-

29 658

الرصيد في

الرصيد في

2014/01/01 2014/12/31
29 658

ترفيع

الرصيد في

2014

2014/12/31

-

- 9 032

- 9 032

مبلغ صافي
2014/12/31
20 626

موقع إلكتروني

-

15 514

15 514

-

- 113

- 113

15 401

أصول غير مادية في طور اإلنجاز

-

197 497

197 497

-

- 11 201

- 11 201

186 296

مجموع االصول غيرالمادية

-

242 669

242 669

-

- 20 346

- 20 346

222 323

اإليضــاح عــ2ــدد  :األصول الماد ّية

بلغـــت القيـــمة الصـــاف ّية لألصـــــول المـــاد ّيـــة لألمـــانة تــكـــافل فــي مو ّفــــى سنـــة  2014مــــــا قـــــــدره  805 996دينــارا مقابــل  839 057دينــار فــي

موفــى ســنة  2013أي بانخفــاض قــدره  33 061دينــارا ,كمــا يبيــن الجــدول التالــي :

استهالكات  /مدخرات

مبلغ خام
العناصر

الرصيد في
2014.01.01

مقتنيات
2014

الرصيد في الرصيد في
2014.01.01 2014.12.31

ترفيع
2014

مبلغ صافي

مبلغ صافي

الرصيد في
2014.12.31 2013.12.31
2014.12.31

معدات نقل

174 710

34 500

209 210

- 8 802

- 36 888

- 45 690

165 907

163 520

معدات و اثاث مكاتب

263 065

11 235

274 300

- 11 390

- 61 008

- 72 398

251 674

201 902

معدات اعالمية

100 953

22 977

123 930

- 7 902

- 39 965

- 47 867

93 051

76 063

تجهيزات و عمليات تركيب و تهيئة

338 056

92 996

431 052

- 9 632

- 56 909

- 66 541

328 424

364 511

مجموع االصول المادية لالستغالل

876 784

161 709

1 038 492

- 37 727

- 232 496 - 194 769

839 057

805 996

المؤسسات المرتبطة
اإليضــاح عــ3ــدد  :توظيفات في
ّ

بلــغ رصيــد التـّوظيفــــات الصافــي فــي المؤسســات المرتبطــة فــي نهايــة ســنة  2014مبلغــا قــدره  8 034 287دينــارا مقابــل  8 050 001دينــارا
مفصــل كمــا يلــي :
فــي موفــى ســنة 2013
ّ
العناصر

بحساب الدينار
الصافي

الخـام

االستهالكات والمدخرات

الصافي

2013

2014

2014

2014

مساهمات

150 001

150 001

- 15 714

134 287

بالسوق المال ّية ( ) Best Lease
أسهم مدرجة
ّ

150 001

150 001

- 15 714

134 287

ودائع لدى مؤسسات مرتبطة ( ) Al Baraka Bank

8 000 000

7.900.000

-

7 900 000

المجموع

8 150 001

8 050 001

- 15 714

8 034 287

اإليضــاح عــ4ــدد  :توظيفات مالية أخرى
بلغ رصيد التـّوظيفــات المالية األخرى في نهاية سنة  2014مبلغا قدره  150 187دينارا مقابل  22 021دينارا في موفي سنة  2013أي بزيادة

مفصل كما يلي :
قدرها  128 165دينارا
ّ

العناصر
اإلكتتاب الوطني
قروض لألعوان (قروض رهن ّية على ّ
عقـارات)
ودائع لدى مؤسسات بنكية و مالية
المجموع

بحساب الدينار
الخـام
2014

االستهالكات
والمدخرات
2014

الصافي
2014

100 000

-

100 000

22 021

20 043

-

20 043

-

30 144

-

30 144

22 021

150 187

-

150 187

الصافي
2013
-
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اإليضــاح عــ5ــدد :حصة معيدي التأمين في المدخرات الفنية
مفصل كما يلي :
بلغت حصة معيدي التأمين في المدخرات الفنية في نهاية سنة  2014مبلغ قدره  569 013دينارا
ّ
الصافي
2014/12/31

العناصر
حصة معيدي التأمين أقساط التأمين غير المكتسبة

555 482

حصة معيدي التأمين في مدخرات التعويضات (التأمين على غير الحياة)

13 531

المجموع

569 013

ّ
عمليات التّ أمين المباشر
:مستحقات متو ّلدة عن
اإليضــاح عــ6ــدد
ّ
بلــــغت المستحقّ ــــات المتو ّلــــدة عن عمل ّية التّأميــــن المبــــاشر في نهــــاية سنـــة  2014مــــــا قـــــــدره  1 386 292دينـــارمقابل  63 570دينارا سنة
 2013مســجلة زيــادة قدرهــا  1 322 722دينــارا ,مفصلــة كمــا يلــي :

بحساب الدينار
2013.12.31

2014.12.31

مستحقات متولدة عن عملية التأمين المباشر

63 570

1 260 842

مستحقات تم تعويضها وحلت المؤسسة محله

-

فنيـة
مدخرات ّ
ّ

125 450

63 570

المجموع

1 386 292

ّ
مستحقات أخرى
اإليضــاح عــ7ــدد :
بلــغت المستحقّ ــات األخرى في نهــاية سنـة  2014مــــا قـــــدره  762 557دينـارا مقابل  58 826دينارا سنة  2013مسجلة زيادة قدرها  703 731دينارا،
مفصلــة كمــا يلــي :

بحساب الدينار
الصافي
2013

الخـام
2014

42 500

114 966

-

1 000

-

مدينون مختلفون (أ)

16 326

914 896

-

646 591

المجموع

58 826

1 030 863

-

762 557

ّ
مستحقات أخرى
اآلداءات المقتطعة من المورد

-

األعوان

االستهالكات والمدخرات
2014

الصافي
2014
114 966
1 000

(أ)  -هذه الخانة مفصلة كما يلي :
ّ
مستحقات أخرى

الرصيد

تسبقة للمزودين

16 327

مستحقات صندوق المساهمين في عمولة الوكالة

174 598

األعباء و المصاريف المدفوعة من صندوق المشاركين

455 666

المجموع

646 591
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اإليضــاح عــ8ــدد  :عناصر أخرى لألصول
 1.8أموال في البنك و الخزينة
مفصلة كاآلتي :
بلغت األرصدة في البنك والخزينة في مو ّفى سنة  2014ما قدره  803 214دينارا مقابل  141 185دينارا في سنة 2013
ّ
2014/12/31

أموال في البنك و الخزينة
أموال في البنك

347 274

شيكات و أوراق للتحصيل

439 182

الخزينة

16 758

المجموع

803 214

المؤجلة
 2.8األعباء
ّ

المؤجلة في سنة  2014ما قدره  566 857دينـارا مقابل  870 667دينـارا سنة  2013وهي تشـــمل مصــــاريف التّأسيـس والتّسويق.
بلغت األعباء
ّ
مبلغ خام

مبلغ صافي

استهالكات  /مدخرات

الرصيد في
الرصيد في
الرصيد في مقتنيات الرصيد في
ترفيع 2014
2014/12/31
2014/01/01 2014/12/31
2014 2014/01/01

العناصر

2014/12/31

مصاريف التأسيس

143 119

-

143 119

- 11 744

- 47 444

- 59 188

83 331

مصاريف اإلشهار

405 940

-

405 940

- 10 669

- 135 191

- 145 860

260 081

مصاريف للتوزيع متعلقة بالنظام المعلوماتي

72 648

-

72 648

- 3 010

- 24 412

- 27 422

45 826

مصاريف للتوزيع متعلقة بأعباء الموظفين

290 554

-

290 554

- 16 171

- 96 762

- 112 933

177 620

مجموع المصاريف األخرى للتوزيع

912 260

-

912 260

- 41 594

- 303 809

345 403

566 857

(من غرة جانفي  2013إلى غرة أكتوبر )2013

مؤجلة
 3.8مصاريف اقتناء
ّ

بلغت مصاريف االقتناء المؤجلة في  2014/12/31مبلغا قدره  854 565دينارا مقابل  81 797دينارا في .2013/12/31
اليهم سنة .2014
المؤجلة أعباء اقتناء العقود وعموالت الوساطة بالنّسبة للقسط ا ّلذي
تتضمن مصاريف االقتناء
ّ
ّ
ّ

المؤجلة باالعتماد على نسبة أقساط التّأمين غير المكتسبة مقارنة بأقساط التأمين الصادرة
خالل سنة  2014وقع تقييم نفقات االقتناء
ّ

والمقبولة لكل صنف من أصناف التأمين.
 4.8حسابات تسوية أصول

بلغــت مصاريــف حســابات تســوية أصــول فــي  2014/12/31مبلغــا قــدره  377 941دينــارا مقابــل  105 510دينــارا فــي  2013/12/31أي بزيــادة قدرهــا
 272 431دينــارا مفصلــة كاآلتــي :

بحساب الدينار
2014/12/31

2013/12/31

أرباح مطلوبة على التّوظيفات المال ّية غير مستحقّ ة

107 460

92 222

مسجلة مس ّبقا
أعباء
ّ

270 481

13 288

المجمــوع

377 941

105 510

حسابات تسوية األصول

المصرح و المدفوع
اإليضــاح عــ9ــدد  :رأس المال
ّ

يبلــغ مجمــوع األمــوال الذاتيــة قبــل التوزيــع فــي  2014/12/31قيمــة  8 255 341دينــارا مقابــل  9 635 103دينــارا فــي  2013/12/31أي بانخفاض قدره
 1 379 762دينــارا.

بحساب الدينار
عند االفتتاح

نتيجة 2014

األموال ّ
اتية في 2014/12/31
الذ ّ

رأس مال المكتتب والمح ّرر

10 000 000

-

10 000 000

نتيجة مؤجلة

- 364 897

-

- 364 897

السنة المحاسب ّية 2014
نتيجة ّ

-

- 1 379 762

- 1 379 762

السنة المحاسب ّية ( 2013خسارة)
نتيجة ّ

-

-

9 635 103

- 1 379 762

العناصر

المجمــوع
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8 255 341

الفنية
المدخرات
اإليضــاح عــ10ــدد :
ّ
ّ

يبلغ مجموع المدخرات الفنية لسنة  4 410 506 2014دينار مقابل  88 297دينارا في  2013/12/31مفصل كاآلتي :

بحساب الدينار

2013/12/31

2014/12/31

مدخرات أقساط التّأمين غير المكتسبة
ّ

81 797

2 374 870

مدخرات أقساط التّأمين على الحياة
ّ

6 371

965 374

فنيـة
مدخرات ّ
ّ

-

مدخرات التعويضات (أقساط التّأمين على الحياة)
ّ

12 343

129

مدخرات التعويضات (أقساط التّأمين على غير الحياة)
ّ

1 056 315

-

مدخرات المساهمة في األرباح و اإلرجاعات

1 604

88 297

المجموع

4 410 506

مدخرات أقساط التّ أمين غير المكتسبة
	> ّ

مدخــرات أقســاط التّأميــن غيــر المكتســبة فــي مو ّفــى ســنة  2014مــا قــدره  2 374 870دينــارا مقابــل  81 797دينــارا فــي موفــى ســنة ،2013
بلغــت ّ
ـدة.
وقــد تـ ّ
ـم احتســابها علــى أســاس طريقــة التّوزيــع حســب المـ ّ
مدخرات التأمين على الحياة
	> ّ

المدخرات الفن ّية على الحياة في مو ّفى سنة  2014ما قدره  965 374دينارامقابل  6 371دينارا في موفى سنة .2013
بلغت
ّ
مدخرات التعويضات
	> ّ

مدخــرات التّعويضــات علــى غيــر الحيــاة فــي ســنة  2014مــا قــدره  1 056 315دينــارا كمــا وقــع احتســاب نفقــات تســوية التّعويضــات فــي حــدود
بلغــت ّ
مدخــرات التّعويضات.
 8بالمائــة مــن جملــة ّ

متحصل عليها من المؤسسات المسند إليها
اإليضــاح عــ11ــدد :ديون لودائع نقدية
ّ
بلغت هذه الديون  171 345دينارا في  2014/12/31مفصلة كالتالي :

2014/12/31

العناصر
المدخرات على أقساط التّأمين غير المكتسبة
حصة معيدي التأمين في
ّ

157 814

مدخرات التعويضات
حصة معيدي التأمين في ّ

13 531

المجموع

171 345

اإليضــاح عــ12ــدد  :ديون أخرى
عمليات إعادة التّ أمين
1.12ديون متو ّلدة عن
ّ
ـجل أقســاط التّأميــن التــي وقــع
تشــمل الحســابات الجاريــة لمعيــدي التّأميــن المســتحقّ ات و الديــون المتو ّلــدة عــن عمل ّيــات إعــادة التّأميــن  ،تسـ ّ

إســنادها و العمــوالت علــى أقســاط التّأميــن المســندة .
بلغت الديون المتو ّلدة عن عمل ّيات إعادة التّأمين في مو ّفى سنة  2014ما قدره  286 947دينارا مقابل  16 460دينارا في موفى سنة .2013
 2.12ديون أخرى

بلغــت الديــون األخــرى فــي مو ّفــى ســنة  2014مــا قــدره  1 193 235دينــارا مقابــل  592 773دينــارا فــي موفــى ســنة  2013أي بزيادة قدرهــا 600 462
مفصلــة كاآلتي :
دينــارا
ّ
ديون أخرى

2013/12/31

2014/12/31

األعوان و حسابات مرتبطة بهم

121 343

163 996

الدولة و الجماعات العموم ّية
ّ

101 965

208 507

متنوعون (أ)
دائنون
ّ

369 465

820 732

المجموع

592 773

1 193 235

(أ)  -هذه الخانة مفصلة كما يلي :
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ّ
مستحقات أخرى

الرصيد

حسابات المزودون

190 468

ديون صندوق المشاركين في عمولة الوكالة

174 598

صندوق المساهمين  :األعباء والمصاريف المستخلصة من صندوق المشاركين

455 666

المجموع

820 732

اإليضــاح عــ13ــدد  :حسابات تسوية خصوم أخرى
بلغ مجموع حسابات تسوية خصوم أخرى  215 858دينار في  2014/12/31و هو يمثل جملة أعباء للدفع في سنة  2015مفصل كاآلتي :
2014/12/31

العناصر
هيـاكل اجتماعية  :الصنـدوق الوطني للضمان االجتماعي

57 764

الدولة ,أداءات

21 841

الجامعة التونسية لشركات التأمين

32 875

أعبــاء للـدفــع

103 378

المجموع

215 858

الفنية
 .3إيضاحات حول قائمة النتائج
ّ
للتّ أمين و/أو إعادة التّ أمين على غير الحياة
اإليضــاح عــ14ــدد  :أقساط التّ أمين
الصافيــة فــي نهايــة ســنة  2014مــا قــدره  1 920 367دينــارا مقابــل  -15 065دينــارا فــي ســنة  2013أي بزيــادة قدرهــا
بلــغ رصيــد أقســاط التّأميــن ّ

مفصلــة كاآلتــي :
 1 905 301دينــارا
ّ

أقساط التّ أمين

أقساط صادرة

أقساط مسندة

أقساط صافية
2014/12/31

أقساط صافية
2013/12/31

أقساط التّـأمين الصادرة و المقبولة

4 433 508

- 775 551

3 657 958

66 731

مدخرات أقساط التّـأمين الغير مكتسبة
تغ ّير ّ

- 2 293 073

555 482

- 1 737 591

- 81 796

المجموع

2 140 436

- 220 069

1 920 367

- 15 065

مفصلة حسب أصناف التّأمين في .2014/12/31
يبين الجدول التالي أقساط التّأمين الصادرة وأقساط التّأمين غير المكتسبة
ّ

بحساب الدينار

مدخرات
تغير ّ
ّ
أقساط التّ أمين غير
مكتسبة

النسبة
%

1 612 335

46%

تأمين النقل

216 227

120 739

56%

تأمين الحريق

640 335

517 824

81%

مسؤول ّية مدن ّية

47 664

25 221

41%

التأمين على المساعدة

12 261

5 084

41%

التأمين الفردي ضد الحوادث البدنية

19 143

11 870

62%

المجموع

4 433 508

2 293 073

52%

أقساط تـأمين
السيارات
تأمين ّ
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أقساط صادرة
3 497 879

اإليضــاح عــ15ــدد :أعباء التعويضات
 1.15المبالغ المدفوعة
يشمل هذا البند مجموع أعباء التص ّرف للتعويضات و المبالغ المدفوعة بمقدار  278 926دينارا في  2014/12/31مقابل  15 868دينارا في
 2013/12/31أي بزيادة قدرها  263 058دينارا.

حصة الكراء و
الداخل ّية و النّفقات الخارج ّية النّاجمة عن معالجة ملفّ ات التّعويضات ( نفقات األعوان و ّ
توافق نفقات التص ّرف في التّعويضات النّفقات ّ

استهالكات المنقوالت و نفقات و النّزاعات )...
 2.15تغير مدخرات التعويضات

بلغ تغير مدخرات التعويضات  1 042 656دينارا في  2014/12/31مقابل  129دينارا في  2013/12/31أي بزيادة قدرها  1 042 527دينارا.
اإليضــاح عــ16ــدد :مساهمات في األرباح و اإلرجاعات
قدرت المساهمات في األرباح و اإلرجاعات  1 604دينارا في .2014/12/31
اإليضــاح عــ17ــدد :نفقات االستغالل
بلغت نفقات اإلستغالل  797 217دينارا في  2014/12/31مقابل  394 808دينارا في  2013/12/31أي بزيادة قدرها  402 409دينارا.
المتحصلة من معيدي التّأمين كما هو مبين في الجدول التالي :
تتم ّثل تكاليف االستغالل في تكاليف االقتناء و تكاليف اإلدارة و العمولة
ّ
بحساب الدينار
2013.12.31

2014.12.31

تكاليف االقتناء

- 268 366

- 1 595 338

تغ ّير مبالغ نفقات االقتناء المؤجلة

81 797

772 768

تكاليف اإلدارة

- 208 838

- 158 809

عموالت متحصل عليها من معيدي التأمين

599

184 162

المجموع

- 394 808

- 797 217

أعباء التعويضات

الداخل ّية والخارج ّية )النّاجمة عن إبرام عقود التّأمين ،كما
تشمل تكاليف االقتناء التّكاليف المباشرة (عمولة االقتناء) و غير المباشرة ( النّفقات ّ
تشمل تكــاليف اإلدارة تكاليـــــف مباشــــرة و غير مباشرة متع ّلقة بإدارة محفظة عقود التّأمين.
اإليضــاح عــ18ــدد :أعباء فنيـــّة أخرى

تبلغ األعباء الفن ّية األخرى في مو ّفى سنة  2014ما قدره  888 179دينارا مقابل  171 392دينارا في موفى سنة .2013

الفنية
 .4إيضاحات حول قائمة النتائج
ّ
للتّ ـأمين و/أو إعادة التّ أمين على الحياة
اإليضــاح عــ19ــدد :أقساط التّ أمين
بلغ رصيد أقساط التأمين على الحياة في نهاية سنة  2014ما قدره  832 500دينارا مقابل  6 186دينارا في موفى سنة  2013أي بزيادة قدرها
مفصل كاآلتي :
 825 912دينارا
ّ
أقساط التّ أمين

بحساب الدينار
أقساط صادرة

أقساط مسندة

أقساط صافية
2014/12/31

أقساط صافية
2013/12/31

الصادرة والمقبولة
أقساط التّـأمين ّ

857 291

- 24 791

832 500

6 186

المجموع

857 291

- 24 791

832 500

6 186
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اإليضــاح عــ20ــدد :أعباء التّ عويضات
يتضمن مبالغ التعويضات
بلغت أعباء التعويضات في مو ّفى سنة  2014ما قدره  12 343دينارا مقابل  8 934دينارا في موفى سنة  ,2013وهو
ّ

المدفوعة.

بحساب الدينار
2014/12/31

2013/12/31

تغيير مدخرات التعويضات

- 12 343

- 8 934

المجموع

- 12 343

- 8 934

أعباء التعويضات

الفنية األخرى
المدخرات
اإليضــاح عــ21ــدد :تغيير
ّ
ّ

مدخــرات التّأميــن علــى الحيــاة فــي نهايــة ســنة  2014مــا قــدره  959 003دينــارا مقابــل  6 371دينــارا فــي نهايــة ســنة  2013أي بزيــادة
بلغــت ّ
قدرهــا  952 632دينــارا.

اإليضــاح عــ22ــدد  :نفقات االستغالل للتّ أمين على الحياة
المتحصل عليها مـــن معيدي التّأمين.
تتضمن أعباء االستغالل نفقات االقتناء و نفقات اإلدارة و عموالت التّأميـن
ّ
ّ

بلــغ رصيــد نفقــات االســتغالل فــي نهايــة ســنة  2014مــا قــدره  391 337دينــارا مقابــل  48 439دينــارا فــي نهايــة ســنة  2013أي بزيــادة قدرهــا
مفصــل كاآلتــي :
 342 898دينــارا
ّ

بحساب الدينار
2014/12/31

2013/12/31

- 354 680

- 18 103

تكاليف اإلدارة

- 42 201

- 30 477

متحصل عليها من معيدي التّــأمين
عموالت
ّ

5 544

141

المجموع

- 391 337

- 48 439

نفقات اإلستغالل
تكاليف االقتناء

فنية أخرى للتّ أمين على الحياة
اإليضــاح عــ23ــدد :أعباء ّ

بلغــت األعبــاء الفن ّيــة األخــرى فــي مو ّفــى ســنة  2014مــا قــدره  173 424دينــارا مقابــل  13 235دينــارا فــي موفــى ســنة  2013أي بزيــادة قدرهــا
الداخل ّيــة والنّفقــات الخارج ّيــة التــي ال يمكــن توزيعهــا إلــى إحــدى الوجهــات.
 160 189دينــارا وهــي تشــمل النّفقــات ّ

 .5إيضاحات حول قائمة النتائج
اإليضــاح عــ24ــدد:مداخيل التوظيـــفات
مفصلة كاآلتي :
بلغت إيرادات التوظيفات خالل سنة  2014ما قدره  395 774دينارا
ّ
إيرادات التوظيفــات
مداخيل التّـوظيفات
مداخيل أخرى
الصرف
أرباح متأتية من تحقيق ّ
المجموع
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بحساب الدينار
2014/12/31

2013/12/31

395 774

303 778

-

395 774

64
2 234
306 076

ّ
التدفقات النقد ّية
 .6إيضاحات حول جدول
بلغت الخزينة في مو ّفى سنة  2014ما قدره  803 214دينـارا مفصلة كالتالي :

بحساب الدينار
2014/12/31

2013/12/31

تدفقات نقدية متأتية من االستغالل

1 096 551

- 8 944 996

التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة االستثمار

- 434 522

- 916 015

التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل

-

العناصر

10 002 196

-

الخزينة في بداية السنة

141 185

تغ ّيـــر الخـــزينـــة

662 029

141 185

الخزينة في نهاية السنة المحاسبية

803 214

141 185
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