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حضرات السادة المساهمين الكرام
السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته و بعد

إسمحوا لي في البداية أن أتوجه إليكم أصالة عن نفسي و نيابة عن السادة أعضاء 
مجلس اإلدارة و كافة العاملين في الشــركة بالشــكر و التقدير على ثقتكم العالية 

و على ما أبديتموه من إهتمام و سعي و رعاية لشركتكم الفتية  
ويسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي لشركتنا و الذي يحلل تطور النشاط الفني 

و المالي ويقدم القوائم المالية لسنة 2015.
في ظل ظروف اقتصادية وإجتماعية صعبة على المستويين الوطنـي والعالمي 

أنهت الشركة عامها الثالث و هي تتقدم بخطى ثابتـة نحو نشر فكر و ثقافة التأمين 
اإلسالمي حيث تمكنت بإحتراف و إلتزام فريقها ووفائها لتعهداتها تجاه مشتركيها 

بصورة تليق بمكانتها من تحقيق نسبة تطور في رقم معامالتها تجاوز 136%.
و تعتمد شركة "األمانة تكافل" على سياسة تتميز بتطبيق و ترسيخ مبادئ 

المصداقّية المهنّية و الّشفافّية و القيم األخالقّية اإلسالمّية في جميع تعامالتها.
كما أنها و من جهة أخرى إعتمدت خالل سنة 2015 على إستراتجية شاملة لإلتصاالت 
تتســم بحضــور ملحــوظ فــي وســائل اإلعــالم و المشــاركة في العديــد من الندوات 
و اإلجتماعات و المعارض إضافة إلى فتح المزيد من النيابات و مراكز اإلكتتاب المباشر 
في مناطق مختلفة من البالد و يأتي ذلك ضمن توجهات الشركة نحو التوسع األفقي 

و التواجد في كافة المناطق و التجمعات اإلقتصادية.
و هكذا تهدف "األمانة تكافل " لتصبح الرائدة في مجال التأمين التكافلي من خالل 

الحفاظ على جهودها في البحث
و التطوير و نشر مبادئ المالية اإلسالمية و توفير الحماية الكافية لمرافقة 

المؤسسات و األشخاص.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 الّسيد عبد االله عبد الرحيم صباحي
رئيس مجلس اإلدارة
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الظرف اإلقتصادي
لسنة 2015
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الظرف اإلقتصادي الوطني
ــد  ــات المنتجــة بإســتثناء قطــاع الفالحــة و الصي ــغ حــد اإلنكمــاش فــي أهــم القطاع ســجل النشــاط االقتصــادي خــالل 2015 ركــودا بل
ــرت تداعيــات الهجمــات اإلرهابيــة بشــدة علــى النشــاط فــي  ــذي اســتفاد مــن المحصــول االســتثنائي لزيــت الزيتــون .و قــد أث البحــري ال
الخدمــات المســوقة و خاصــة الســياحة و النقــل اللــذان عرفــت مؤشــراتهما تدهــورا حــادا حتــى بالمقارنــة مــع تلــك المســجلة فــي ســنة 
2011 كمــا شــهدت أهــم فــروع الصناعــات المعمليــة بإســتثناء الصناعــات الغذائيــة تراجعــا علــى الرغــم مــن اإلنتعاشــة المعتدلــة للنمــو 
اإلقتصــادي فــي منطقــة األورو و مــن جانبهــا فــإن أهــم قطاعــات الصناعــات غيــر المعمليــة ال ســيما النشــاط المنجمــي و بدرجــة أقــل 

نشــاط الطاقــة قــد ســجلت إنخفاظــا.
و فــي مــا يخــص الدفوعــات الخارجيــة فقــد بقــي العجــز فــي مســتوى مرتفــع حيــث إســتمرت فــي الخضــوع لمزيــد مــن الضغــوط المرتبطــة 

خاصــة بــاألداء الســيء للقطاعــات التصديريــة اإلســتراتجية المتمثلــة فــي الصناعــات اإلســتراتجية و بدرجــة أقــل الصناعــات المعمليــة 
و تراجــع العجــز التجــاري فــي ســنة 2015 بقرابــة 11.6 % ليبلــغ 12.048 مليــون دينــار تبعــا إلنخفــاض الــواردات بنســق أعلى مــن الصادرات. 
و يعــود التحســن المســجل علــى مســتوى الميــزان التجــاري باألســاس إلــى التخفيــف الكبيــر لعجــز الميــزان الغذائــي الــذي تراجــع مــن 

1.381 مليــون دينــار إلــى 91 مليــون دينــار بيــن ســنة وأخــرى حيــث إســتفاد مــن التدعــم الملحــوظ لصــادرات زيــت الزيتــون .
كمــا أنــه و مــن جهــة أخــرى عــرف فائــض ميــزان الخدمــات تراجعــا ملحوظــا خــالل ســنة 2015 لينحصــر فــي مســتوى 711 مليــون دينــار 
ــتواها  ــع مس ــة م ــياحية ب 35.1 % بالمقارن ــض الس ــوط المقابي ــا لهب ــاس تبع ــك باألس ــنة و ذل ــل س ــار قب ــون دين ــل 2.448 ملي مقاب
المســجل قبــل ســنة و كذلــك إنخفــاض المقابيــض بعنــوان النقــل بشــكل ملحــوظ بنســبة 19.8 % و ذلــك نتيجــة إنخفــاض النشــاط 

الســياحي 
و ســجل ســعر صــرف الدينــار  فــي الســوق مــا بيــن البنــوك  مــع موفــى نهايــة شــهر ديســمبر 2015 بالمقارنــة مــع موفــى ســنة  2014  
إنخفاظــا ب %8.4  مقابــل الــدوالر األمريكــي فيمــا إرتفــع ب 2 % مقابــل األورو و ذلــك فــي ظــل ســياق إتســم بإرتفــاع المعامــالت بالعمــالت 

األجنبيــة مقابــل الدينــار فــي ســوق الصــرف .
أمــا فــي مــا يخــص نشــاط الســوق الماليــة فقــد تواصــل إنخفــاض مؤشــر توننداكــس مــع تراجــع ملحــوظ لحجــم إصــدارات الشــركات بطــرح 

أوراقهــا للمســاهمة العامــة و المرتبــط خاصــة بإنخفــاض إصــدارات ســندات رأس المــال مــن قبــل الشــركات.

1.2

الظرف العالمي
شــهدت ســنة 2015 تراجــع فــي معــدل النمــو االقتصــادي العالمــي ليبلــغ 3,1 % مقابــل %3,3 خــالل 2014  مــع تبايــن فــي إتجاهــات 

النمــو بيــن مختلــف البلــدان والمناطــق االقتصاديــة فــي العالــم.
حيــث تواصــل نمــو النشــاط االقتصــادي فــي الواليــات المتحــدة بوتيــرة قويــة وخلــق لفــرص العمــل فضــال عــن نمــو ســوق العقــارات مــع 
وضــع مالــي طيــب. كمــا تعــزز االنتعــاش فــي منطقــة األورو وذلــك حســب مــا تبــرزه المؤشــرات و البيانــات الظرفيــة علــى غــرار انخفــاض 
التضخــم و الشــروط الماليــة المالئمــة و إتبــاع سياســة نقديــة تيســيرية بشــكل متزايــد مــن قبــل البنــك المركــزي األوروبــي وتراجــع أســعار 
النفــط فــي حيــن اســتمر الوضــع االقتصــادي العالمــي فــي البلــدان الناشــئة و الناميــة فــي التراجــع   بســبب انخفــاض أســعار الســلع 

األساســية و شــروط التمويــل المشــددة.
ــي  ــد الدول ــدوق النق ــدره صن ــذي تص ــواد ال ــذه الم ــام له ــر  الع ــرف المؤش ــد ع ــية فق ــواد األساس ــة  للم ــعار الدولي ــص األس ــا يخ ــي م و ف
ــة  ــة الطاق ــواد و خاص ــات الم ــة مجموع ــاض كاف ــمل اإلنخف ــث ش ــة حي ــعار الطاق ــوط أس ــة لهب ــك نتيج ــنة وذل ــر الس ــي أواخ ــاض ف انخف

.)- المعــادن )29,4%  و   )-38,9%(
و بخصــوص تطــور األســعار ســجلت مســتويات التضخــم تطــورات متباينــة فــي أهــم البلــدان المصنعــة مــع بقائهــا إجمــاال فــي مســتويات 

منخفضــة للغايــة.
و علــى مســتوى األســواق الماليــة الدوليــة عــرف تطــور مؤشــرات أهــم البورصــات الدوليــة تباينــا خــالل ســنة 2015 ففــي حيــن تراجعــت 
البورصــات األمريكيــة حيــث تأثــرت بتشــديد السياســة النقديــة فــي الواليــات المتحــدة و بإرتفــاع الــدوالر إتجهــت أغلــب البورصــات األوروبيــة 

لإلرتفــاع بدعــم إجــراءات المســاندة مــن قبــل البنــك األوروبــي .

2.2
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قطاع التأمين

شــهدت ســنة 2015 إنطــالق برنامــج إصــالح قطــاع التأميــن بإشــراف الهيئــة العامــة للتأميــن بهــدف تطويــر اإلطــار التنظيمــي للقطــاع 
و مالءمتــه مــع المعاييــر الدوليــة .

ــع  ــة م ــع إتفاقي ــارس 2015 بتوقي ــي م ــن ف ــركات التأمي ــية لش ــة التونس ــن و الجامع ــة للتأمي ــة العام ــت الهيئ ــار قام ــذا اإلط ــي ه و ف
الجامعــة المغربيــة لشــركات التأميــن و إعــادة التأميــن لمســاعدتها فــي وضــع قاعــدة بيانــات حــول تأميــن الســيارات تمكــن فــي مرحلــة 

أولــى مــن إحــكام تطبيــق نظــام المكافــأة ليتــّم فــي مرحلــة الحقــة توســيع مجــاالت تدخلهــا .
و قامــت وزارة الماليــة بمراجعــة تســعيرة  تأميــن الســيارات مــن خــالل الترفبــع فــي تعريفــة ضمــان المســؤولية المدنيــة و فــي المقابــل 
قامــت الجامعــة التونســية لشــركات التأميــن بالتخفيــض فــي تعريفــة الضمانــات اإلختياريــة األخــرى بهــدف بلــوغ تعريفــة تــوازن تغطــي 

كلفــة الخطــر .
كمــا تــم بمقتضــى قــرار وزاري تحويــر شــكل شــهادة التأميــن لتصبــح شــهادة الصقــة علــى بلــور الســيارات و الدراجــات الناريــة مــن أجــل 
تســهيل عمليــة مراقبتهــا و التأكــد مــن أن العربــات والســيارات والدراجــات مؤمنــة علــى أن يتــم إعتمــاد هــذه الشــهادة بدايــة مــن شــهر 

جويليــة 2016 .

3.2





تقديم الشركة
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اإلسم االجتماعي : الّشركة الّتونسّية للّتأمين الّتكافلي " األمانة تكافل "
الّصفة القانونّية :  شركة خفّية اإلسم
تاريــــخ الّتأسيس : 15 فيفري 2013

تاريخ الترخيص لمزاولة الّنشاط : 15 أفريل 2013 )تاريخ قرار وزير المالّية(
المقّر االجتماعي : 13 نهج البرجين - مونبليزير - 1073 تونس

غرض الّشــركة : تقديم خدمات الّتأمين بإعتماد منظومة الّتأمين الّتكافلي وفقا لمبادئ الّشريعة اإلسالمية و ألحكام القانون عدد 47 لسنة 
2014 المتعلقة بالتأمين التكافلي و طبًقا للمعيار عدد 26 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤّسسات المالّية اإلسالمية و للمعايير المحاسبّية 

الّتونسّية لقطاع الّتأمين.
B0149542013 الّسجل الّتجاري : تونس

المعّرف الجبائي :  

18261943

000 000 10 دينار مقّسم إلى 000 000 1 سهما قيمة السهم الواحد 10 دنانير يوّزع كما يلي :

الحّصة )%(القيمة  )دينارا(عدد األسهمالمساهمون
00018 800 0001 180بنك البركة تونس

00018 800 0001 180مؤّسسة كارت
99017.9999 799 9991 179مؤّسسة كومار

00018 800 0001 180مؤّسسة آستري

0009.99 900999 99شركة بيت الّتوفيق للتنمية

0006 000600 60شركة اإلعادة التونسّية

0006 000600 60بيت اإليجار المالي التونسي الّسعودي

0006 000600 60مجموعة مزابي :
2)000 200()000 20(- أفري فيزيون

2)000 200()000 20(- مؤّسسات دالماس

2)000 200()000 20(- مطحنة سكرة

0000.01 1001السّيد عبد اإلله عبد الّرحيم صباحي

-110السّيد عبد الّلطيف شعبان
% 000100 000 00010 000 1المجموع

تقديم عام

رأس المال اإلجتماعي

1.3

2.3
عونسماسـرةنّواب تأمينمركز إكتتاب مباشر

000 MP 1288542B
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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 الّراغبين في ذلك.

إستكمال حلقات اإلقتصاد اإلسالمي مع المؤّسسات المالّية اإلسالمّية.
نشر فكر و ثقافة الّتأمين التكافلي.

أهداف و غايات الشركة

تعهدنا

3.3

األمانة
نتعهد بعدم مخالفتنا في 
عقودنا و معامالتنا لفقه 

المعامالت و استثمار أموال 
المشتركين في أصول شرعية 

التكافل 
نتعهد بتحقيق مبدأ التعاون 

و المواساة و التكافل بين 
المشتركين 

الشفافية 
نتعهد بالشفافية و األمانة 
نــا  د عقو فــي  هــة  ا لنز ا و

معامالتنا و 

التميز
نتعهد بأن نكون أفضل بديل 
لحمايتكم في قطاع التأمين





هياكل التصرف و المراقبة
.4
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مجلس اإلدارة
1.4

 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"

الّسيد مصطفى قطران
عضو مجلس اإلدارة

ممثل 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 الّلطيف شعبان 
عضو مجلس اإلدارة
المدير العاّم للشركة
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مراقبي الحسابات

هيئة الرقابة الشرعية

2.4

3.4

الّسيد منصف بوسنوقة الزموري
FMBZ - KPMG Tunisie مكتب

الّسيد شريف بن زينة
CMC مكتب 

سماحة الشيخ محمد المختار الّسالمي
رئيس الهيئة

األستاذ إلياس دردور
عضو الهيئة

الدكتور هشام غريسة
عضو الهيئة
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الهيكل التنظيمي للشركة
.5

مقدمة
إٌن الٌتنظيــم اإلداري و الفٌنــي و المحاســبي للٌشــركة قــد وضــع بشــكل يمٌكنهــا مــن أداء أعمالهــا المختلفــة مــن إصــدار عقــود الٌتأميــن و تحديــد قيمــة 
أقســاط الٌتأميــن واســتخالص األقســاط المســتحٌقة و دفــع التعويضــات و الٌتعامــل مــع المؤمــن لهــم المتخلفيــن عــن دفــع األقســاط المســتحٌقة 
و تحديــد أوجــه التوظيفــات المناســبة بمــا يمٌكــن الٌشــركة مــن الوفــاء بإلتزامــات صنــدوق )صناديــق( 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 مــن االســتمرار و البقــاء.
و إٌن الهيــكل الٌتنظيمــي لشــركة »األمانــة تكافــل« يســاعدها علــى القيــام بمهامهــا األساســٌية و يحٌقــق متطٌلبــات المعيــار المحاســبي و يســتجيب 

إلــى نشــاط الٌتأميــن الٌتكافلــي.
ــان  ــي الٌلج ــل ف ــس اإلدارة و تتمٌث ــرة بمجل ــة مباش ــى مرتبط ــي تبق ــاكل اٌلت ــى الهي ــة إل ــاب باإلضاف ــة أقط ــن ثالث ــي م ــكل التنظيم ــٌون الهي و يتك
المنبثقــة عنــه ) الٌلجنــة الٌدائمــة للٌتدقيــق الٌداخلــي و لجنــة  اإلســتثمار و لجنــة اإلنتدابــات و الٌترقٌيــات( أو بــاإلدارة العاٌمــة كوحــدة الٌتدقيــق الٌداخلــي 

و الٌتدقيــق الٌشــرعي ووحــدة تحليــل المخاطــر :

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

القطب الٌثاني
يتكــٌون مــن هيــاكل اإلســناد و الٌدعــم و اإلدارات اٌلتــي يضٌمهــا هــذا 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 الثٌالث
و يشمل وظائف االستخالص و الشؤون القانونية و متابعة القضايا و دفع الٌتعويضات.

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

إدارات مركزٌيــة  تــوٌزع كاآلتــي :  
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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

- الّتعاون مع اإلكتواري في تحديد األسعار حسب درجة الخطورة
- و يتوّزع نشاط هذه اإلدارة إلى تكافل عائلي و تكافل عام

2. إدارة الّتطوير
تهدف أساسا إلى الحصول على أكبر عدد ممكن من عقود الّتأمين و سبيلها في ذلك خلق الٌرغبة في الّتأمين لدى الحرفاء. 

و تتلٌخص أهٌم األعمال الموكلة لها في :

- إختيار وسطاء الٌتأمين و اإلشراف عليهم ومتابعة نشاطهم
- اإلشراف على الفروع الٌتابعة للٌشركة و تلٌقي تقارير دورٌية منهم

- اإلٌتصال المباشر بالوسطاء و تشجيعهم على زيادة اإلنتاج
- تدريب النٌواب و منتجي الٌتأمين على أفضل الٌطرق المناسبة ألداء عملهم ) المعرفة الفنٌية الٌسلوك....(

القيام بأعمال الٌدعاية و اإلشهار بهدف تحقيق أعلى حٌد ممكن من تسويق الخدمة الٌتأمينٌية
القيام بالٌدراسات و البحوث لتطوير الوظيفة الٌتجارٌية بهدف بلوغ أعلى درجات الجودة

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

1. إدارة الٌتعويضات
و اٌلتــي تتلٌقــى طلبــات المؤٌمــن لهــم أو المســتفيدين مــن عقــود الٌتأميــن لطلــب الٌتعويضــات عنــد حــدوث الخطــر المؤٌمــن عليــه وهــي بــال شــك 

مهٌمــة دقيقــة للغايــة و الٌســبب فــي ذلــك وجــود هدفيــن متناقضيــن :
البحث عن سرعة الٌتعويض من أجل الحفاظ على سمعة الٌشركة مٌما يؤٌكد ثقة الحر فاء فيها و يجذب أكبر عدد ممكن منهم.

رغبــة اإلدارة فــي المحافظــة علــى أمــوال الٌشــركة وهــو مــا يتطٌلــب دراســة طلبــات الٌتعويــض دراســة دقيقــة تجنبــا لدفــع قيمــة غيــر عادلــة أو مبالــغ 
فيهــا.

و تنقسم هذه اإلدارة إلى الٌتكافل العائلي و الٌتكافل العام و تشمل جميع أصناف الٌتأمين حسب اإلختصاص.

2. إدارة الٌشؤون القانونية و الٌنزاعات
و تقوم أساســا بدراســة الٌشــروط الواردة في عقد الٌتأمين و مراجعتها من الٌناحية القانونٌية قبل اعتمادها بصفة نهائٌية.

ــة الخاٌصــة بالٌشــركة و مشــاكل الموظفيــن الٌتابعيــن لهــا و مشــاكل عقــود الٌتأميــن الخاٌصــة  كمــا تباشــر هــذه اإلدارة جميــع المشــاكل القانونٌي
ــة. ــا قانونٌي ــٌرأي فــي كٌل مــا يعــرض عليهــا مــن قضاي بالٌنزاعــات اٌلتــي تنشــأ بيــن الٌشــركة و المؤٌمــن لهــم و إبــداء ال

اإلدارة المركزية لإلنتاج والتطوير

اإلدارة المركزية للشؤون القانونية والتعويضات

1.5

2.5
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اإلدارة المركزية لإلسناد و الدعم
3.5

وهي مكٌلفة أساسا بالقيام بكٌل األعمال الموٌجهة للٌشركة و من أهٌم الوظائف اٌلتي يمكن أن يؤٌديها هذا الهيكل يمكن ذكر :

1. التصرف في الٌنظام المعلوماتي
- 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 الاٌلزم لمستخدمي الٌشبكات اإللكترونٌية
- إنشاء موقع المؤٌسسة و متابعته و تحديثه عند االقتضاء

2. المحاسبة و الشؤون المالٌية
و تهتــٌم هــذه الوحــدة بتســجيل العملٌيــات المالٌيــة للٌشــركة و لٌصنــدوق المشــتركين طبقــا للمعيــار المحاســبي القطاعــي بهــدف تحديــد نتائــج 
األعمــال عــن كل فتــرة مالٌيــة معٌينــة و تقديــم الوضعٌيــة المالٌيــة 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 تنفيــذ مــوارد و مصاريــف الٌشــركة و صنــدوق المشــتركين و تقديــم الٌتوصٌيــات لــإلدارة العاٌمــة كمــا 

تبحــث عــن أفضــل ســبيل الســتثمار أصــول الٌشــركة و صنــدوق المشــتركين لتحقيــق أكبــر عائــد ممكــن تحــت إشــراف لجنــة االســتثمار.

3. التصٌرف في الموارد البشرٌية 
و تقــوم هــذه الوحــدة بتحديــد الٌشــروط الواجــب توٌفرهــا فــي كٌل موٌظــف و تجســيم إجــراءات االنتدابــات و كذلــك متابعــة ترقيــات الموٌظفيــن و حركــة 

تنٌقالتهــم و إجازاتهــم و امتيازاتهــم طبقــا للٌتراتيــب الجــاري بهــا العمــل.
كما تسهر هذه الوحدة على برنامج الٌتكوين من اإلعداد إلى المتابعة ثٌم الٌتقييم.

4. مراقبة  التصٌرف و التفٌقد
ــة و اإلنجــازات و تقديــم المقترحــات المســتوجبة لــإلدارة العاٌمــة كمــا تكٌلــف بالقيــام  ــة لتحليــل الفــوارق بيــن الميزانٌيــات الٌتقديرٌي وهــي آلٌيــة ضرورٌي

بعملٌيــات التفٌقــد الٌداخلٌيــة للٌشــركة عنــد االقتضــاء.     



التقرير السنوي 2015 للشركة التونسية للتأمين التكافلي " األمانة تكافل " 22

الهيكل التنظيمي
4.5

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 

وحدة التدقيق 
الداخلي و الشرعي 

اللجان المنبثقة عن المجلس

هيئة
الرقابة

الشرعية 
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التقرير السنوي حول التصرف
 في الشركة لسنة 2015

.6
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1.6
النشاط التجاري

ــة. ولقــد أحــرزت  ــادئ الّشريــــــعة اإلسالميـ تقــوم شــركة األمانــة تكافــل بتقديــم خدمــات الّتأميــن باعتمــاد منظومــة الّتأميــن الّتكافلــي وفقــا لمبــ
الشــركة تقدمــا ملحوظــا فــي إجمالــي رقــم المعامــالت ســنة 2015 حيــث بلــغ 12.522 ألــف دينــار مقابــل 5.291 ألــف دينــار ســنة 2014 أي بنســبة 

تطــور تتجــاوز 136%. 

يجدر اإلشارة إلى أن رقم المعامالت متوزع حسب أصناف متنوعة من التأمين التكافلي نذكر منها :

حّققــت الّشــركة معظــم أهدافهــا خــالل ســنة 2015 فــي مجــال فتــح وتشــغيل عــدد مــن نقــاط التوزيــع ســواء كان ذلــك علــى مســتوى نــواب التأمين 
المعتمديــن أو علــى مســتوى مراكــز االكتتاب المباشــر.

وقد بلغ عدد الوسطاء 44 يوّزعون كاآلتي :

وفــي مجــال التحســيس واإلعــالم قامــت الّشــركة ســنة 2015 بتدعيــم الحملــة اإلشــهارية لســنة 2014 والترويــج لمنتجاتهــا الجديــدة "داري 
ــة الحــج" بهــدف العمــل علــى توســيع نطــاق شــهرتها فــي الســوق. آمنــة" و "أمان

كمــا قامــت الّشــركة بعمليــات مســاندة لبعــض الّتظاهــرات الثقافيــة واالقتصاديــة والمؤتمــرات والمنتديــات والمعــارض المحليــة بهــدف التعريــف 
بجــل التغطيــات التآمنيــة  التــي تقدمهــا الشــركة.

2015

2014

12.522 ألف دينار

5.291 ألف دينار

 تطور رقم المعامالت 2014 - 2015 

التأمين التكافلي
على السيارات

التأمين التكافلي
على الحياة

التأمين التكافلي
على البناء

التأمين التكافلي
على الصحة

التأمين التكافلي
على الحريق

التأمين التكافلي
على النقل

التأمين التكافلي
على المخاطر المختلفة

التأمين التكافلي
على المساعدة

2618
مراكز اكتتاب مباشرنواب تأمين معتمدون

51,7%15,8%10,5%5,2%

4,8%4,7%3,9%3,5%
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2.6
النشاط الفني

ــة  ــة والشــرعية حيــث تحصلــت علــى الموافقــة الّنهائّي واصلــت الشــركة فــي إعــداد منتجــات التأميــن التكافلــي وعرضهــا علــى المصادقــة اإلداري
إلثنيــن و أربعيــن )42( منتــج تأميــن تكافلــي.

هــذا وقــد تــّم خــالل ســنة 2015 إيــداع الملحقــات التعديليــة لكافــة عقــود التأميــن التكافلــي وفقــا ألحــكام القانــون 47 لســنة 2014 المــؤرخ 
فــي 24 جويليــة 2014 حتــى تتــالءم وقانــون التأميــن التكافلــي حســب مقتضيــات مجلــة التأميــن.

ــة لمختلــف فــروع التأميــن كمــا  ــة والمذكــرات الّتفســيرّية وكّل المواصفــات الفنّي ــة اإلجــراءات الفنّي كمــا واصلــت الشــركة التطبيــق التدريجــي ألدّل
ــة اإلجــراءات المتعلقــة بنشــاط الّشــركة. شــرعت فــي إعــداد مختلــف أدّل

3.6
تطور الشركة وأدائها

1.3.6 المؤشرات العامة 

نسبة التطور )%( 2015
)أ.د(

 2014
)أ.د( المعطيــات

+ 51،5 8 594 5 672 عدد العقود المكتتبة

+ 136،6 12 521،9 5 290،8 رقم المعامالت صافي من اآلداءات )األقساط الصادرة(

+ 838,5 2617،5 278,9 التعويضات المدفوعة

6،8 83,5 78،1 نسبة االستخالص )%(

- )*( 73،0 - نسبة تكلفة الحوادث على األقساط المكتسبة )%(

+ 30،4 10 676 ،9 8 184،5 التوظيفات

+ 25،8 587,0 425,4 مردودية التوظيفات

)*( بدون اعتبار حادث القطار تصبح هذه النسبة في حدود 55،0 %.

2.3.6 المؤشرات الخاصة حسب القطاعات 

الحصة )%(
نسبة التطور )%(

2015

)أ.د(

2014

)أ.د(
المعطيات

2015 2014

التآمين التكافلي على غير الحياة

51،7 66،1 + 85،0 6 472،7 3 497،9 السيارات

3،9 7،9 + 17،2 488،9 417،3 الحريق

5،2 4،1 + 201،0 650،9 216،2 النقل

4،7 2،3 + 380،0 586،0 122،1 البناء

3،5 3،2 + 160،0 435،9 167،7 المخاطر المختلفة

4،8 - - 601،0 12،3 المساعدة

10،5 - - 1 314،1 - الجماعي على الصحة

15،8 16،2 + 130،0 1 972،5 التآمين التكافلي على الحياة 857،3

100،0 100،0 + 136،7 12 521،9 5 290،8 المجموع
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3.3.6 األقساط المسندة موزعة حسب فروع التأمين 

2015

)أ.د(

2014

)أ.د(
المعطيات

التآمين التكافلي على غير الحياة

204,0 185,1 السيارات

243,0 334,7 الحريق

389,8 246,6 النقل

192,8 - البناء

166,9 - المخاطر المختلفة

463,9 9,2 المساعدة

- - الجماعي على الصحة

152,1 24,8 التآمين التكافلي على الحياة

1 812,5 800,4 المجموع

التآمين التكافلي على غير الحياة

السيارات

الحريق

النقل

البناء

المخاطر المختلفة

المساعدة

الجماعي على الصحة

التآمين التكافلي على غير الحياة

2015

2014

100 ألف دينار

200 ألف دينار

300 ألف دينار

400 ألف دينار

20142015

المساعدةالبناءالحريقالسيارات المخاطرالنقل
المختلفة

الجماعي على 
الصحة

التآمين 
التكافلي على 

الحياة

و يوزع رقم المعمالت حسب حصة كل فرع كما يالي :
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1.3.3.6 التحليل حسب فرع التأمين التكافلي للسيارات

أ- النتائج المحاسبية

2015 2014

)نهائية(

)أ.د(

العناصر
نسبة التطور )%(

إنجازات

)أ.د(

+ 85 6 472،7 3 497،9 أقساط التأمين الصافية

- 1 033،1 1 612،4 تغير المدخرات أقساط التأمين غير المكتسبة

+ 188،5 5 439،6 1 885،5 أقساط التأمين المكتسبة

- 5 877،9 1 287،8 أعباء التعويضات - منها :

- )1 922،8( )145،4( التعويضات المدفوعة

- )3 955،1( تغيير مدخرات التعويضات )043،6 1(

 - 173،3 - 438،2 597،7 النتيجة الفنية

- 1 296،1 24،2 رصيد اعادة التأمين - منها :

- )203،9( )185،1( أقساط مسندة

- 1 499،7 157،8 تغير حصة معيدي الّتأمين في المدخرات

+ 37،9 857،8 621،9 النتيجة الفنية بعد إعادة التأمين

+ 10،3 1 709،7 1 549،4 نفقات االستغالل - منها :

- 17 )1 046،7( )1 258،6( نفقات االقتناء

- 168,0 535,3 نفقات االقتناء المؤجلة

- )713،7( )700،7( نفقات اإلدارة

- 6.4 )117,3( )125,3( أعباء فنية أخرى

- 157،5 82،0 إيرادات التوظيفات

- 17،90 - 694،4 - 845،5 النتيجة المحاسبية )خسارة(

ب- تحليل النتائج المحاسبية للفرع

- بلغت حّصة هذا الفرع من رقم المعامالت الجملي 51،7 % في أواخر سنة 2015 مقابل 66،1 % سنة 2014.

- عــدد العقــود المكتتبــة بلــغ 7931 )9033 عربــة( بمعــدل قســط تأميــن فــي حــدود 775 دينــارا مقارنــة بمعــدل القســط بالســوق والــذي بلــغ 
386 دينــارا )2014(.

- وتغطــي االســتعماالت ذات النتائــج الفنيــة المربحــة )االســتعمال الخــاص والنفعــي أقــل مــن 3،5 طــن وســيارات األجــرة أقــّل مــن 5 مقاعــد( نســبة 
77 % مــن رقــم معامــالت هــذا الفــرع وهــو مــا يبــرز مواصلــة الّشــركة لسياســتها االنتقائيــة لالكتتــاب.

- وحافظت الضمانات االختيارية على حصة هامة تفوق 68 % من أقساط الفرع.
- وحرصــا علــى تقديــم أفضــل الخدمــات تقــوم الشــركة بفتــح ملفاتهــا بصفــة فوريــة وهــو مــا أدى إلــى فتــح 2519 ملفــا تــوزع بيــن 2411 ماديــة 

)منهــا 42،2 % بعنــوان الرجــوع( و 108 بدنيــة. 
- بلغت النتيجة المحاسبية سنة  2015 لفرع التأمين التكافلي على السيارات 694,4 - ألف دينارا مقابل 845,5 - ألف دينارا سنة 2014.

- بلــغ مؤشــر مجمــوع أعبــاء التعويضــات علــى أقســاط التأميــن %108،0 باعتبــار حــادث القطــار المســّجل فــي شــهر جــوان 2015 بدونــه يكــون 
المؤشــر فــي حــدود 78،7%.

2015

2014

- رقم المعامالت الجملي 2014 - 2015 -

% 51،7

% 66،1
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2.3.3.6 التأمين التكافلي على الحريق والمخاطر المختلفة)*(

أ- النتائج المحاسبية

2015 2014

)نهائية(

)أ.د(

العناصر
نسبة التطور )%(

إنجازات

)أ.د(

+ 110،0 1 510،7 719،4 أقساط التأمين الصافية

- )184،5( 560،0 تغير األقساط غير المكتسبة

- 1 326،2 159،4 أقساط التأمين المكتسبة
- 113،3 30،1 أعباء التعويضات - منها :

- )71،4( )8،3( التعويضات المدفوعة
- )41،9( )1،4( تغيير مدخرات التعويضات

- 1 212،9 129،3 النتيجة الفنية

- 253،014 20،0 رصيد اعادة التأمين - منها :

- )602،8( )343،8( أقساط مسندة

- 959،865 149،3 النتيجة الفنية بعد إعادة التأمين

 + 130،0 540،0 234،7 نفقات االستغالل - منها :

- )378،3( )258،9( نفقات االقتناء

- )174،0(  )144،1( أعباء فنية أخرى

- 36،8 16،9 إيرادات التوظيفات

- 456،646 - 68،5 النتيجة المحاسبية

)*( المخاطر المختلفة : حوادث بدنية و حوادث شخصية و المسؤولية المدنية.

ب- تحليل النتائج المحاسبية للفرع
- ارتفع رقم معامالت هذا الفرع إلى 1510،7 أ.د سنة 2015 مقابل 719،4 أ.د سنة 2014 مسجال بذلك ارتفاعا بنسبة 110،0 %.

- ويعزى هذا االرتفاع أساسا إلى تغطية ممتلكات "بنك البركة تونس" والتأمين المشترك لبعض المؤسسات األخرى .
- وتّم فتح 105 ملفا سنة 2015 مقابل 17 ملفا سنة 2014 وبلغت التعويضات المدفوعة 72 ألف دينارا وتطورت المدخرات بمبلغ 41،9 أ.د.

3.3.3.6 التأمين التكافلي للمساعدة
ســّجل هــذا الفــرع تطــّورا هاّمــا مقارنــة بســنة 2014 مــن 7،2 أ.د إلــى 601،0 أ.د مــن جــّراء توفيــر التغطيــة التأمينيــة للمعتمريــن والمرافقيــن لهــم 

والــذي بلــغ عددهــم حوالــي 37000 معتمــر.

4.3.3.6 التأمين التكافلي على الصحة
إن مجموع نشاط الّشركة في هذا الفرع تركز على "بنك البركة تونس" و "بست ليز" وبعض الشركات الصغرى األخرى .

بلغ مؤشر مجموع أعباء التعويضات على أقساط التأمين المكتسبة نسبة 49،6 % سنة 2015.

2015

2015

2014

2014

1510،7 أ.د

601،0 أ.د

719،4 أ.د

7،2 أ.د
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2015

2014

1.972,5 أ.د

 857,3 أ.د

5.3.3.6 التأمين التكافلي على الحياة
إن تطــور األقســاط بيــن ســنتي 2014 و 2015 مــن 857,3 أ.د إلــى 1.972,5 أ.د ناتــج أساســا عــن دخــول اتفاقّيــة بنــك التكافــل مــع بنــك البركــة 

حيــز التنفيــذ بدايــة مــن أفريــل 2015 والشــروع فــي تســويق المنتجــات االدخاريــة طويلــة المــدى فــي أواخــر الســنة.

6.3.3.6 خالصة التحليل لتطور الشركة و آدائها
تبــرز الجــداول والمعطيــات الســابقة الذكــر أن الّشــركة تحــرص علــى تنويــع محفظتهــا التأمينّيــة وتوازنهــا إذ تراجعــت حّصــة فــرع التأميــن التكافلــي 

للســيارات مــن مجمــوع رقــم المعامــالت مــن 66،1 % ســنة 2014 إلــى 51،7 % ســنة 2015.
كمــا أن مؤشــر مجمــوع أعبــاء التعويضــات علــى أقســاط التأميــن المكتســبة بلــغ ســنة 2015 نســبة 73 % وإذا مااســتثنينا حــادث القطــار تصبــح 

هــذه النســبة فــي حــدود 55 %.
كمــا أن نســبة االســتخالص فــي موفــى ســنة 2015 بلغــت 83،5 % مقابــل 78،1 % ســنة 2014 والجديــر بالذكــر أن هــذه النســبة ارتفعــت بصفــة 

ملحوظــة فــي بدايــة 2016 بعــد عمليــة متابعــة وتطهيــر المتخلــدات علــى بعــض النــواب وسماســرة التأميــن.
وتحســنت منتوجيــة األعــوان بالشــركة حيــث أن معــدل األقســاط الصــادرة ســنة 2015 بالنســبة للعــون الواحــد بلــغ 298،7 أ.د مقابــل 151،2 أ.د 

ــنة 2014. س
ومقارنة بالميزانية التقديرية 2015 ومخطط األعمال للفترة 2015 - 2019 تمكنت الشركة من تحقيق أهدافها.

2015

)انجازات(

)3(

)*(2015

)تقديرات(

)2(

2014

)انجازات(

)1(

العناصر

12 521،9  12 259،8 5 290،8 األقساط الصادرة )أ.د(

- - - هيكلة المحفظة )%(
)**( 51،7 55،0 66،1 السيارات

26،3 26،0 16،2 العائلي

22 19،0 17،7 المخاطر األخرى

- 448،5 - 405 النتيجة المحاسبية 1379،8  -

)*( التقديرات الواردة بمخّطط األعمال وبالميزانية التقديرية.
)**( باعتبار الضمانات الملحقة بفرع تأمين السيارات و المساعدة والحوادث البدنية و األشخاص المنقولون.

4.3.6 التطور المتوقع لوضعية الشركة و آفاقها المستقبلية
يبين الجدول التالي أهم األرقام المتوقعة لسنوات 2016 - 2017 - 2018 : 

2018 2017 2016 العناصر

38 125 972 27 585 054 19 302 216 أقساط تأمين صادرة ومقبولة

20 303 649 14 428 824 10 596 043 أعباء التعويضات

3 812 597 2 758 505 1 930 222 نفقات االقتناء

6 429 753 5 660 199 4 921 947 أعباء تصرف أخرى صافية

1 002 416 962 432 924 182 إيرادات التوظيفات

9 800 215 7 056 313 4 488 060 حصة معيدي التأمين في أقساط التأمين

1 531 716 777 731 369 382 النتيجة

5.3.6 نشاط الشركة في مجال البحث و التنمية
تقــوم الشــركة بصفــة مدروســة و مسترســلة بتأميــن دورات تكوينيــة إلطاراتهــا و لشــبكتها التوزيعيــة تهــدف إلــى تحســين القــدرة علىالتأقلــم 

مــع المســتجدات اإلقليميــة و العالميــة فــي المجــاالت التقنيــة التأمينيــة و سياســات اإلكتتــاب.
و تســهر إدارة التطويــر و التنميــة بالشــركة علــى تنويــع منتجاتهــا و أســاليب طــرق التســويق إستأناســا بمــا يحــدث علــى المســتوى الدولــي وعلــى 

تركيــز نظــم جديــدة فــي مجــاالت اإلتصــال و التســويق و اإلشــهار.
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4.6
المساهمون في رأس المال

1.4.6 توزيع رأس المال و حقوق االقتراع
• رأس المال : 10.000.000 دينار متكون من 1.000.000 أسهم عادية

• عدد حقوق االقتراع الموجودة : 1.000.000
• يبين الجدول التالي توزيع رأس المال حسب المساهمين الحائزين على أكثر من 5 بالمائة من رأس المال :

الحّصة )%(القيمة  )دينارا(عدد األسهمالمساهمون
 00018 800 0001 180بنك البركة تونس

 00018 800 0001 180مؤّسسة كارت

 99017.9999 799 9991 179مؤّسسة كومار

 00018 800 0001 180مؤّسسة آستري

 0009.99 900999 99شركة بيت الّتوفيق للتنمية

 0006 000600 60شركة اإلعادة التونسّية

 0006 000600 60بيت اإليجار المالي التونسي الّسعودي

2.4.6 شروط حضور الجلسات العامة 
ال يمكــن أن يحضــر الجلســة العامــة إال المســاهمون أصحــاب األســهم التــي دفعــت أقســاطها مســتحقة الخــالص وذلــك بعــد أن يثبتــوا هويتهــم 

أو هويــة مــن ينــوب عنهــم.
و ال يمكــن أن ينــوب عــن المســاهمين إال العضــو بهــذه الجلســة علــى أن الــذوات المعنويــة يمكــن أن يمثلهــا تمثيــال قانونيــا أحــد وكالئهــا أو أحــد 

أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو أحــد الــوكالء بموجــب توكيــل قانونــي بــدون حاجــة إلــى أن يكــون النائــب مســاهما بصفــة شــخصية. 

 5.6
هياكل التسيير واإلدارة

1.5.6 األحكام المطبقة على تسمية و تعويض أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس المراقبة
تعين الجلسة العامة أعضاء مجلس اإلدارة من بين المساهمين أو غيرهم.

وعلــى األشــخاص االعتبارييــن الذيــن أوكلــت إليهــم مهمــة عضويــة مجلــس إدارة أن يكونــوا ممثليــن فــي مــداوالت المجلــس مــن قبــل ممثليهــم 
ــا  ــال دائم ــميتها ممث ــبة تس ــن بمناس ــس اإلدارة أن تعي ــر بمجل ــا ذك ــة كيفم ــركة الممثل ــى الش ــن. وعل ــار ومعي ــل ق ــل وكي ــن قب ــن أو م القانونيي
يخضــع لنفــس الشــروط وااللتزامــات ويتحمــل نفــس المســؤوليات المدنيــة والجزائيــة كمــا لــو كان عضــو مجلــس إدارة بصفتــه الشــخصية مــع بقــاء 

الشــخص المعنــوي المعيــن لــه مســؤوال بالتضامــن معــه.
وإذا فقد ممثل الشخص المعنوي صفته ألي سبب من االسباب فإن ذلك الشخص المعنوي مطالب في نفس الوقت بتعويضه.

و تمتد مهام أعضاء مجلس اإلدارة إلى ثالث سنوات.

2.5.6 أهــم التفويضــات التــي فــي حالــة صلوحيــة والممنوحةمــن قبــل الجلســة العامــة إلــى هيــاكل التســيير 
و اإلدارة 

طبقا ألحكام مجلة الشركات التجارية.
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3.5.6 دور كل هيكل تسيير و إدارة 

1.3.5.6 بالنسبة لمجلس اإلدارة  
طبقا ألحكام مجلة الشركات التجارية

2.3.5.6 بالنسبة للمدير العاّم  
يمــارس المديــر العــام تحــت مســؤوليته اإلدارة العامــة للشــركة وعلى مجلس اإلدارة أن يفــوض الصالحيات الالزمــة لتحقيق هذا الغرض.

يـمنـــح المـــجلس للـمـديـــر الـعـــام جـمـيـــع الٌصالحـيـــات الـتـــي تـسـمـح بها الـــقوانين و الٌتراتيـب الجـاري بهـــا العمـــل للٌتصٌرف في الٌشركة و إدارتها.
بـاستـثـنـــاء الـمـجـــاالت الحـصــرٌيـــة الـمبيـــنة بالمادة 8 من اٌتفاقٌية المساهمين :

ال تقـــوم الـــشركة أو أي شركة تابعة لها بمـــمارسة أي مـــن األشياء اآلتيـــة ) أو القـــيام بـــأي شيء مماثل أو له تأثير مماثل بـــشكل كبير علـــى  ◄
أي مـــن األشياء التالـيـــة( بـــدون الـحصـــول على موافقة مـــن مجلس اإلدارة ويـستثنـــى مـــن ذلـــك أي أمـــور مـــعتمدة قانـونـــا مــــن قـبـــــل مـجلـــس 
اإلدارة أو مـــن قبـــل اللـجـــان الـمـعـتمـــدة والمصرح لـــها مـــن قـــبل مـجلـــس اإلدارة أو الجمعـــيات العمومية وفي مـــا هـو مـصـرح لـــها مـن صالحيات 

في السيـــاسات والتنـظيـــمات :

أ - مباشرة أو تسوية أي إجراءات قضائية أو إجراءات تحكيم )بخالف تحصيل الديون التقليدية(.
ب -  تقديم أي ضمان أو تعويض ال يدخل في نشاط التأمين.

ت -  تكبد مصروفات تتجاوز ما هو مقرر ومعتمد في الصالحيات المالية واإلدارية والمعتمدة من مجلس اإلدارة على حساب رأس المال.
ث -  اقتراض أية أموال أو تحميل الشركة بأي أعباء والتزامات مالية 

ج - تقديم أي قرض أو منحه أي تسهيالت ائتمانية )بخالف ما يتطلبه النشاط العادي لألعمال(.
ح - حجز أو التنازل عن أية ديون.

خ -  إيجاد او فك أي رهن حق امتياز سند دين أو ضمان خارج عن نطاق أعمال الشركة األساسية وبالتعامل مع عمالئها.
د - الدخول في أي عقد أو التزام غير طبيعي أو غير عادي بما في ذلك:

-  خارج مجال أعمالها العادية
- من غير المحتمل أن يحقق ربحًا

- ذو طبيعة بأجل طويل
- تكون له شروط تسديد متجددة.

ل - تحويل أو التصرف في ممتلكات الشركة.
م -  تحقيق أي مصلحة أو منفعة ذاتية من ممتلكاتها)بما في ذلك الضمان(.

ن -  القيام بالتنازل و الترخيص و التحويل و التخلص أو تحقيق مصلحة أو منفعة من ضمان أو بخالف
ذلك التعامل مع أي من حقوق الملكيـة الفكرية للـشركة باستثنـاء المجال العـادي لألعمـال.

س -  التقدم للتسجيل ألي ملكية فكرية.
ع -  السماح بانقضاء صالحية أو إلغاء تسجيل أي ملكية فكرية.

ف - مباشــرة أي إجــراءات قانونيــة فيمــا يتصــل بالتعــدي علــى حــق الملكيــة الفكريــة ضــد أطــراف بخــالف الشــركاء والقيــام بالدفــاع فيمــا يتصــل 
بإجــراءات قضائيــة متعلقــة بنقــض أو إلغــاء أو أي طعــن لصالحيــة الملكيــة الفكريــة.

ص - قبول أي قيود على استخدام حقوق الملكية الفكرية.

عندمــا تتطلــب مســألة اعتمــادًا بموجــب هــذا البنــد وتــم النــص علــى اعتمادهــا صراحــة إمــا فــي خطــة التطويــر أو خطــة األعمـــال أو الـميزانيـــة فال  ◄
تحتــاج إلــى اعتمــاد إضافــي بموجــب هذا البنـــد.

للمجلس تفويض كل أو جزء مما جاء في هذا البند ألي لجان يتم تشكيلها لتسيير أعمال الشركة. ◄
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 6.6
اللجان الخاصة و دور كل لجنة

أقر مجلس اإلدارة في دورته الثانية لسنة 2013 بتاريخ 13 جوان 2013 تشكيل اللجان الٌثالثة الٌتالية :
- اللجنة الٌدائمة للٌتدقيق

- لجنة االستثمـار  
- لجنة االنتدابات و الٌترقيات

1.6.6 اللجنة الٌدائمة للٌتدقيق
  طبقـــا للـفصـــل 12 مــــن الــقـانـــون عــــدد 96 لـسـنـــة 2005 الـمــتـعـٌلـــق بــتـدعــيــــم سـالمــــة الـعـالقــــات المالٌية و يتعٌين إحداث لجـــنة دائمـــة 

للتٌدقيــق لــدى الٌشــركات المســاهمة العاٌمــة و هــــو مـــا ينطـبـــق علــى شــركة " األمانــة تكافــل".
 و تســهر الٌلجنــة الٌدائمــة للٌتدقيــق علــى التأٌكــد مــن إرســاء الٌشــركة ألنظمــة رقابــة داخلٌيــة مجديــة مــن شــأنها تطويــر الكـــفاءة و الٌنـــجاعة و حـمـايـــة 

أصـــول الـــٌشركة و ضـــمان أمـــانة المعلـــومة المـالـيــٌـة و احترام األحكام القانونٌية و الٌتركيبٌية.
 و تتوٌلــى الٌلجنــة متابعــة أعمــال أجهــزة الٌرقابــة لــدى الٌشركـــة و تقــــوم باقتــراح مـراقـــب أو مـراقبـــي الحســابات و بالمصادقــة على تعييــن المدٌققين 

الٌداخليين.
و تتكٌون الٌلجنة الٌدائمة للٌتدقيق على األقل من 3 أعضـاء يـقع تـعيينهم مـن قبل مـجلس اإلدارة من بين أعضائه.

و ال يـمكن أن يـكون من بيـن أعـضـاء الٌلـجنة الٌدائمـة للٌتدقـيـق الـمديـر الـعام أو الـمديـر العـام المساعد.

2.6.6 لجنة االستثمار 
 تتـوٌلـــى هـــذه الٌلجـنـــة مـسؤولـــٌية ضبــط سيـاسات و عـمـلٌيـات االستـثـمـار ألصــول الـٌشركــة وفـقـا للٌنصوص القانونٌية و الٌترتيبٌية سارية المفعول 

و خصوصــا قــرار وزيــر المالٌيــة المتعٌلــق بشــروط  توظيــف أمــوال المٌدخــرات الفٌنٌيــة للٌشــركة. 
و تسهـــر الٌلـجنـــة علـــى تأمـــين مـــردود ثابـــت مـــن خـــالل تـوزيـــع حكـيـــم لـألصـــول يـطـبــٌـق عـبـــــر   إستراتيجية تهـــدف إلى بناء محفظة استثمارٌية 

ترتكــز باألســاس علــى الُثوابــت الٌتاليــة :  
- تحقيق الٌتوازن بين المخاطرة و الـعـوائد
- تحـقـيـق المـكاسـب بصـفـة مـتـواصـلـة

- االمتثال الٌتام لمبادئ الٌشريعة اإلسالمٌية
- االمتثال للقواعد الٌترتيبٌية و الٌتـنـظيـمٌيــة. 

 إضافة إلى ذلك تقوم الٌلجنة بتقديم الٌتوصٌيات إلى مجلس اإلدارة فيما يتعٌلق بالمسائل الٌتالية : 
- الٌتغييرات في سياسة االستثمار

- الٌتغييرات في فئات توزيع األصـول
- رفع الٌتقارير بشأن الٌتغييرات في بيئة المخاطر

- رفع الٌتقارير بشأن أداء االستثمارات
- ترشيح األشخاص لالنضمام كأعضاء إلى لجنة االستثمار

- و رفع التقارير إلى مجلس اإلدارة بشأن المسائل األخرى ذات الٌصلة.

3.6.6 لجنة االنتدابات و الٌترقيات 
و تمارس لجنة  اإلنتدابات و الترقيات خاٌصة الٌصالحيات الٌتالية :

- إعداد سياسات الموارد البشرٌية
- ضبط التوٌجهات العاٌمة لالنتدابات و الٌترقٌيات

- إعداد سياسات الٌرواتب و المكافآت و المنح
- ضبط آليات و تصورات لتقييم أداء العاملين بالٌشركة.
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7.6
تخصيص النتائج

يخصم من المرابيح الصافية 5% لتكوين المدخرات القانونية وذلك إلى غاية أن تبلغ 10% من رأس المال االجتماعي.
يمكــن للجلســة العامــة العاديــة و باقتــراح مــن مجلــس اإلدارة أن تحيــل مــن جديــد للحســابات الماليــة للســنة المواليــة البعــض أو الــكل ممــا تخلــد 

لــدى الشــركة مــن مرابيــح و ذلــك لمجابهــة المقاديــر المخصصــة الســتيعابات إضافيــة لمكاســب الشــركة.
و ما تبقى بعد ذلك من مبالغ يكون الربح اإلضافي الذي يوزع على األسهم.

1.7.6 جدول تطور األموال الذاتية و المرابيح 

المجموع
نتائج السنة 

المحاسبية
نتائج مؤجلة رأس المال

9 635 103 - 364 897 10 000 000 مجموع االرصدة الى حين 2013/12/31 قبل التخصيص

- - 364 897 - 364 897 -
تخصيص النتائج بعد قرار الجلسة العامة العادية

 بتاريخ 07 ماي 2014
- - - - المرابيح الموزعة

9 635 103 - - 364 897 10 000 000 مجموع األرصدة إلى حين 2013/12/31
- 1  379 762 - 1  379 762 - - نتائج السنة المحاسبية 2014
8 255 341 - 1  379 762 - 364 897 10 000 000 مجموع االرصدة الى حين 2014/12/31 قبل التخصيص

- - 1  379 762 - 1  379 762 -
تخصيص النتائج بعد قرار الجلسة العامة العادية

 بتاريخ 15 ماي 2015

- - - - المرابيح الموزعة
8 255 341 - - 1 744 659 10 000 000 مجموع األرصدة إلى حين 2014/12/31

8.6
مراقبة الحسابات

1.8.6 تقرير اللجنة الدائمة للتدقيق بالخصوص فيما يتعلق باقتراح تسمية مراقب الحسابات  عند اإلقتضاء 
ــنوات  ــالث س ــرة الث ــركة لفت ــابات الش ــي حس ــة مراقب ــد نياب ــارس 2016 تجدي ــخ 30 م ــنة 2016 بتاري ــه األول لس ــي إجتماع ــس اإلدارة ف ــرح مجل إقت

ــا : ــة و هم ــة العادي ــة العام ــة الجمعي ــى موافق ــا عل ــة )2016-2018( و عرضه المقبل
- مكتب KPMG FMBZ TUNISIE ممّثل من طرف مديره العاّم الّسيد محمد منصف الزموري

- مكتب CMC ممّثل من طرف مديره العاّم الّسيد شريف بن زينة
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9.6
التصرف في الموارد البشرية

1.9.6 حفز الموظفين و التكوين و غيرها من أشكال تنمية رأس المال البشري

1.1.9.6 حفز الموظفين
ّــأمين باإلضــــافة إلى المنح الخصوصيـــــة  يعتمــد نظــام التأجيــر باألســاس علــى االمتيــازات و المنــح التــي تمنحها االّتـــفاقية المشــتركة القطاعية للتــ

المحــّددة مــن طــرف اإلدارة العاّمــة و المصــادق عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
يتّم صرف األجور و المنح المضبوطة باالتفاقية كاآلتي :

- صرف األجر الشهري الخام و المنح المضبوطة باالّتـفاقية على مدى 12 شهر.
- صرف ثالثة جرايات إضافية بحساب جراية كّل ثالثّية بمقدار أجر شهري خام دون احتساب االمتيازات العينّية )طبقا لالتفاقّية المشتركة للّتأمين(.

- صــرف منحــة إنتــاج فــي آخــر الســنة تتــراوح بيــن أجــر شــهري خــام و أجريــن دون احتســاب االمتّيـــــازات العينّيــة ُتصــَرف حســب الـعــــدد المهنــــي 
المســند للعــون بالنظــر لمردوديتـــــه و مثابرتــه و ســلوكه طبقــا لمــا جــاء باالتفاقيــة المشــتركة للّتـــأمين .

هــذا و تجــدر اإلشــارة إلــى أّن االتفاقّيــة المشــتركة للّتـــأمين نصت علــى مراجعة المنــح الوظيفية و المنح الخصوصية كّل أربعة ســنوات.

2.1.9.6 تطّور عدد الموظفين بالّشركة 

2016 2015 2014 2013 الســـــنة

45 43 40 31 تطّور عدد الموّظفين 2013 - 2016

3.1.9.6 تكوين الموظفين 
عملــت الّشــركة منــذ بدايتهــا علــى تكويــن الموظفيــن و تأطيــر القائميــن علــى شــبكة التوزيــع فــي مجــال التأميــن بالخصــوص وفــي عــّدة مجــاالت 

واختصاصــات أخــرى و يشــمل التكويــن : 
- مجال الرسكلة المهنّية القصيرة المدى وذلك بالمشاركة في الملتقيات العلمّية و النـــدوات و الحلقات الدراسّية .

ــة مــن طــرف بعــض  ــة مقّدم ــي دروس مهني ــن مــن تلّق ــن المّوظفي ــى تمكي ــركة إل ــة المتوســطة المــدى: تســعى الّش - مجــال الرســكلة المهنّي
المؤسســات المتواجــدة بالمهنــة )معهــد تمويــل التنميــة للمغــرب العربــي IFID و الــدورات التــي ينظمهــا المركــز الفّنــي للتكويــن فــي الّتـــأمين  

.) Université Paris Dauphine - CTFA ( ــس و دورات جامعــة باريــس دوفيــن تون



تقرير هيئة الرقابة الشرعية
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التقريران العام و الخاص 

لمراقبي الحسابات
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التقرير العام لمراقبي الحسابات
) السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2015 (

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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II حدائق البحيرة KPMG مبنى

ص.ب عدد 317 نهج بحيرة إشكل - حدائق البحيرة 1053 تونس
الهاتف    :
الفاكس :

mzammouri@kpmg.com : البريد اإللكتروني

+216 71 19 43 44
 +216 71 19 43 20

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 2015 والمصاحبــة لهــذا 

التقريــر وحــول الفحــوص الخاّصــة كمــا ينــص عليهــا القانــون والمعاييــر المهنيــة. تبــرز هــذه القوائــم الماليــة مجموعــا صافيــا للموازنــة بقيمــة 
234 733 21 دينار ونتيجة صافية سلبية قدرها 542 448 دينار و تغيرا إيجابيا للخزينة بـ 253 650 دينار.

الرأي حول القوائم المالّية

1. مسؤولية هياكل تسيير الشركة 
 تــم إعــداد هــذه القوائــم المالّيــة تحــت مســؤولية هيــاكل تســيير الّشــركة وإدارتهــا تشــمل هــذه المســؤولية وضــع ومتابعــة نظــام الرقابــة الداخليــة 
المتعلــق بإعــداد وتقديــم قوائــم ماليــة صادقــة وخاليــة مــن إخــالالت هاّمــة نســبيا ســواء 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 اســتنادا إلــى أعمــال التدقيــق. لقــد قمنــا بتدقيــق القوائــم المالّيــة وفقــا 
للمعاييــر المهنيــة. وتتطلــب منــا هــذه المعاييــر االمتثــال لقواعــد أخالقيــات المهنــة وتخطيــط وتنفيــذ أعمــال التدقيــق للحصــول علــى تأكيــدات 

معقولــة بــأّن القوائــم الماليــة خاليــة مــن إخــالالت هاّمــة نســبيا.
إّن تدقيــق القوائــم الماليــة يســتوجب القيــام بإجــراءات لغايــة الحصــول علــى األدلــة المؤّيــدة للمبالــغ واإلفصاحــات التــي تتضمنهــا القوائــم الماليــة. 
يرتكــز إختيــار هــذه اإلجــراءات وتقييــم احتمــال وجــود إخــالالت ناتجــة 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 المبــادئ المحاســبية المتبعــة والتقديــرات الهامــة التــي تجريهــا اإلدارة 

وكذلــك تقييــم العــرض الشــامل للقوائــم الماليــة ككّل.
ونعتقد أن اإلجراءات التي قمنا بها تمثل أساسا معقوال يمكننا من إبداء رأينا حول القوائم المالية.

3. الرأي حول القوائم المالّية 
ــة للشــركة التونســية  ــة المالّي ــكّل مــا هــو هــام نســبّيا عــن الوضعّي ــة ل ــر بصــورة وفّي ــة ســليمة وصادقــة وتعّب ــم المالّي ــإّن القوائ ــا ف   وفــي رأين
للتأميــن التكافلــي "األمانــة تكافــل" وعــن نتائــج أعمالهــا وتدفقاتهــا النقديــة للســنة المحاســبية المنتهيــة فــي 31 ديســمبر2015 طبقــا للمبــادئ 

المحاســبية المتفــق عليهــا عمومــا بالبــالد التونســية.
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الفحوص الخاّصة

لقد قمنا بالفحوص الخاصة المنصوص عليها في القانون والمعايير المهنية. 
طبقــا ألحــكام الفصليــن 201 و 266 مــن مجلــة الشــركات التجاريــة فإنــه ليــس لدينــا مالحظــات حــول أمانــة المعلومــات الماليــة الــواردة بالتقريــر 

الســنوي المتعلــق بنشــاط الّشــركة لســنة  2015 ومطابقتهــا مــع القوائــم الماليــة. 
وقمنــا فــي نطــاق مراجعــة حســابات الّشــركة بفحــص إجــراءات المراقبــة الداخليــة المتعلقــة بمعالجــة المعلومــة المحاســبية وإعــداد القوائــم المالية.

ونشـــير طبقــا لمقتضيــات الفصــل رقـــم 3 من القانون عــدد 94-117 بتاريخ 14 نوفمبــر 1994 والمنقح بالقانون عــدد 2005-96 بتاريــخ 18 أكتوبر 2005 
أّننــا لــم نالحــظ اعتمــادا علــى فحوصنــا 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 تتعلــق بتطابــق 
مســك حســابات األوراق الماليــة الصــادرة عــن الشــركة مــع التراتيــب الجــاري بهــا العمــل باســتثناء تلــك المنصــوص عليهــا ضمــن قــرار وزيــر المالّيــة 

المــؤرخ فــي 28 أوت 2006 والتــي لــم يتــم تطبيقهــا كّليــا. 

تونس في 29 أفريل 2016
مــــراقــــبـــي الـــحـــســـابـــات

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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السادة مساهمي الشركة التونسية للتأمين التكافلي " األمانة تكافل " 

عمــال بأحــكام الفصــل 200 ومــا يليــه مــن مجلــة الشــركات التجاريــة يشــرفنا أن نحيطكــم علمــا باإلتفاقيــات المنضويــة تحــت هــذه النصــوص خــالل 
ســنة 2015.

إن مســؤوليتنا تكمــن فــي التثبــت مــن مــدى احتــرام اإلجــراءات القانونيــة المتعلقــة بالتراخيــص والمصادقــة علــى اإلتفاقيــات والعمليــات المبرمــة 
ــا البحــث والتدقيــق حــول وجــود تلــك  ــه ليــس مــن صالحياتن ــم الماليــة. كمــا أن ــي إدراجهــا الســليم صلــب القوائ مــع مســيري المؤسســة وبالتال
اإلتفاقيــات أو العمليــات ولكــن يقتصــر واجبنــا علــى مدكــم إنطالقــا مــن المعلومــات التــي قدمــت لنــا والتــي تحصلنــا عليهــا إنطالقــا مــن تدقيقنــا 
بنوعهــا وخاصياتهــا األساســية دون أن نبــت فــي جدواهــا ودعائمهــا. وموكــول لكــم تحديــد المصلحــة المتعلقــة بإبــرام هــذه اإلتفاقيــات وإنجــاز هــذه 

العمليــات قصــد المصادقــة عليهــا.

إتفاقيات وعمليات حديثة )خالفا لتلك المتعلقة بأجور المسيرين( 

إتفاقية مع بنك البركة تونس
أبرمــت شــركة " األمانــة تكافــل" مــع بنــك البركــة تونــس خــالل ســنة 2015 إتفاقيــة لتأميــن البنــك ضــد مخاطــر متنوعــة وقــدرت أقســاط التأميــن 

ــار.  ــف دين المقبوضــة خــالل ســنة 2015 بـــ297 1 أل

عمليات منجزة متعلقة باتفاقيات قديمة )خالفا لتلك المتعلقة بأجور المسيرين( 

إتفاقية مع بيت اإليجار المالي التونسي السعودي
أبرمــت األمانــة تكافــل خــالل ســنة 2014 إتفاقيــة شــراكة تؤمــن بمقتضاهــا الشــركة المنقــوالت والعقــارات الممولــة مــن طــرف بيــت اإليجــار المالــي 

التونســي الســعودي.
تســاهم األمانــة تكافــل فــي مصاريــف عقــود التأميــن بنســبة %8 مــن االشــتراكات الصافيــة المقبوضــة خــالل نفــس الفتــرة وبلغــت هــذه المســاهمة 

خــالل ســنة 2015 مــا قــدره 239 77 ألــف دينــار.
تم فسخ هذه اإلتفاقية بداية من غرة جويلية 2015 طبقا لقرار الجمعية العامة العادية لسنة 2014 المنعقدة في 14 ماي 2015.
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االلتزامات والتعهدات المتخذة من قبل الشركة لفائدة المسيرين

تتمثــل اإللتزامــات والتعهــدات المتخــذة مــن قبــل شــركة" األمانــة تكافــل" لفائــدة المســيرين كمــا وردت فــي الفقــرة 5 مــن الفصــل 200 مــن مجلــة 
الشــركات التجاريــة كمــا يلــي :

طبقا لقرارات مجلس اإلدارة بتاريخ 13 جوان 2013 وبتاريخ 31 أكتوبر 2013 يتمتع المدير العام باإلمتيازات التالية
- أجر قار محّدد بمبلغ 8000 دينارا شهريا صافيا من األداء واألعباء اإلجتماعية وعلى أساس 12 شهرا في السنة

- حافز أداء سنوي بمبلغ يحدده مجلس اإلدارة وذلك بداية من السنة المالّية 2014
- سيارة وظيفية مع حّصة وقود بـ500 لترفي الشهر.

طبقا لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ 13 جوان 2013 يتمتع المدير العام المساعد باإلمتيازات التالية
- أجر قاّر محّدد بمبلغ 6000 دينارا شهرّيا صافيا من األداء واألعباء اإلجتماعية وعلى أساس 12 شهرا في السنة

- حافز أداء سنوي بمبلغ يحدده مجلس اإلدارة وذلك بداية من السنة المالّية 2014
- سيارة وظيفية مع حّصة وقود بـ400 لتر في الشهر.

تتمثــل االلتزامــات والتعهــدات المتخــذة مــن قبــل مؤسســة التاميــن التكافلــي لفائــدة المســيرين )باعتبــار األعبــاء االجتماعيــة( مثلمــا وردت فــي 
القوائــم الماليــة للســنة المحاســبية المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015 كمــا يلــي :

رئيس مجلس االدارة المدير العام المساعد المدير العام

الخصوم في

  31 ديسمبر 2015)1(

أعباء خام 

2015
الخصوم في

  31 ديسمبر 2015)1(

أعباء خام 

2015
الخصوم في

  31 ديسمبر 2015)1(

أعباء خام 

2015

15 828 10 161 25 352 124 862 - 151 961 االمتيازات على المدى القصير

)1( تتمثل في مّدخرات العطل خالصة األجر المحتسبة في 31 ديسمبر 2015.

تونس في 29 أفريل 2016
مــــراقــــبـــي الـــحـــســـابـــات

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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اإليضاحاتاألصـول
2014السنة المحاسبية  2015/12/31

إستهالكاتاإلجمالي
الصافيالصافيو مدّخرات

أصــل 1  أصــول غيــر مــادية

323 457222 900441 35848 490أصـل 12 تنــازالت و براءات و رخص و عالمات تجارية

----أصـل 13 أصل تجــاري
1490 35848 900441 457222 323

أصـل 2  أصــول مادية لإلستغالل

996 153805 442813 595456 269 1أصل 21 تجهيزات فنية وآالت

----أصل 22 تجهيزات أخرى ومعّدا ت و منقوالت

----أصل 23 ودائع وكفاالت
21 269 595456 442813 153805 996

أصــل 3  توظيفـــــات

----أصـــل 31 أراض و بنـــاءات

----أصـــل 311 أراض و بنــاءات لإلستغــالل

----أصـــل 312 أراض و بنــاءات عـــدا اإلستغــال ل

----3أصــل 32 توظيفات في المؤسسات المرتبطة ومساهمات

000 900 0007 149 10-000 149 10أصــل 322 أذون و رقاع أصدرتها المؤسسات المرتبطة

287 715134 286135 00114 150أصــل 323 حصص في مؤسسات ذات صلة مساهمة

----أصــل 324 رقاع و سندات ذات مداخيل قاّرة

----4أصــل 33 توظيفات مالية أخرى

أصــل 331 أسهم وسندات أخرى ذا ت مداخيل متغّيرة وحصص في 
الصناديق المشتركة للتوظيف الجماعي

----

-000 200-000 200أصــل 332 رقاع و سندات ذات مدا خيل قاّرة

043 13020 18-130 18أصــل 333 قروض رهنّية على عّقارات

000 000100 100-000 100أصــل 334 قروض أخرى

144 05330 74-053 74أصــل 335 ودائع لدى مؤسسات بنكية ومالية

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

10 691 18314 28610 676 8988 184 474

أصــل 5 حّصة معيـدي التأمين في المدخرات الفنيـة

482 473555 114 1-473 114 1أصــل 510 مدخرات أ قساط التأمين غير المكتسبة

----أصــل 520 مدخرات التأمين على الحياة

----أصــل 530 مدخرات التعويضات )التأمين على الحياة (

531 36613 546 1-366 546 1أصــل 531 مدخرات التعويضات )التأمين على غير الحياة (
52 660 839-2 660 839569 013

األصول
في 2015/12/31

بحساب الدينار



47التقرير السنوي 2015 للشركة التونسية للتأمين التكافلي " األمانة تكافل "

أصــل 6 مستحقـات

----6أصـل 61 مستحقات متوّلدة عن عمليات التأمين المباشر

-606 9-606 9أصــل 611 أ قساط تأمين مكتسبة غير صادرة

842 260 3981 194 8132 21142 237 2أصــل 612 مستحقات أخرى متوّلدة عن عملية ا لتأمين المباشر

450 005125 356-005 356أصــل 613 مستحقات تم تعويضها وحلت المؤسسة محلها

-647 231-647 231أصـل 62 مستحقات متوّلدة عن عمليات إعادة  تأمين

----7أصـل 63 مستحقات أخرى

000 4551 13-455 13أصـل 631 األعـوان

966 223114 196-223 196أصـل 632 الدولة وهياكـل الضمان اإلجتماعي والجماعات العمومية

591 650646 605-650 605أصـل 633 مدينـون مختـلـفـون

3 649 79842 8133 606 9852 148 850

أصــل 7 عنا صر أخرى لألصول

214 467803 453 1-467 453 1أصـل 71 أموال في البنـك و الحساب البريدي الجاري والصكوك والخزان

----أصـل 72 أعباء مؤّجلـة

565 295854 139 1-295 139 1أصـل 721 نفقــات اقتنـاء مؤّجلـة

857 797566 950690 747759 450 1أصـل 722 أعباء أخرى للتوزيع

----أصل 73 حسابات تسوية األصول

460 908107 170-908 170أصـل 731 فوائد و معاليم كراء مكتسبة غير مستحقة

481 436270 79-436 79أصـل 733 حسابات تسوية أخرى

----أصل 74 فـــارق التحويـــل
84 293 852759 9503 533 9022 602 577

232 533 23414 733 39021 322 6241 055 23مجمـــوع األصـــول
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األموال الذاتية و الخصوم
في 2015/12/31

2015/12/312014/12/31اإليضاحات األموال الّذاتية و الخصوم

 أمـوال ذاتيـة

000 000 00010 000 10مـال ذاتي 1 رأس المال

--مـال ذاتي 2 احتياطيات و منح مرتبطة برأس ا لمال

 897 364 - 659 744 1 -مـال ذاتي 5 نتيجة مؤجلـة

-829 12مـال ذاتي 4 أموال ذاتية أخرى

103 635 1709 268 8مجموع األموال الذاتية قبل نتيجة السنة المحاسبية

762 379 1 -448,542 -مال ذاتي 6 نتيجة السنة المحـاسبية

341 255 6288 819 97مجمـوع األموال الذا تية قبـل التـوزيع

ا لخصــوم

--خصـم 1 خصوم مالية أخرى

--خصم 13 قروض أخرى

--خصـم 2 مدخرات المخاطر واألعباء األخرى

--خصم 21 مدخرات أخرى

--خصـم 3 مد خرات فنية إجمالية

870 374 4782 703 3خصم 310 مدخرات أقساط تأمين غير مكتسبة

374 514965 012 3خصم 320 مدخرات ) التأمين على الحياة (

343 79512 40خصم 330 مدخرات التعويضات ) التأمين على الحياة (

315 056 0881 083 5خصم 331 مدخرات التعويضات ) التأمين على  غير الحياة (

604 1-خصم 340 مدخرات المساهمة في األرباح و اإلرجاعات ) التأمين على غير الحياة (

-217 12خصم 361 مدّخرات فنية أخرى ) التأمين على غير الحياة (

1011 852 0924 410 506

345 056171 11531خصـم 5 ديون لودائع  نقدية متحّصل عليها من ا لمؤسسات المسند إليها

--خصـم 6 ديـون أخـرى

-560 5خصـم 61 ديـون متوّلدة عن عمليات تأمين مباشر

947 328286 205خصـم 62 ديون متوّلدة عن عمليات إعادة ا لتأمين

--خصـم 63 ديـون أخرى

-000 3خصم 631 ودائع و كفاالت متحّصل عليها

996 300163 213خصم 632 األعــــوان

507 171208 396خصم 633 الدولة و هياكل الضمان اإلجتماعي و الجماعات العمومية

732 492820 507خصم 634 دائنــون مختلفــون

121 330 8511 480 182

--خصــم 7 خصــوم أخــرى

--خصم 71 حسابات تسوية الخصوم

858 607215 13199خصم 712 حسابات تسوية خصوم أخرى

891 277 6066 913 13مجمــــوع  الخصـــوم

232 533 23414 733 21مجمــوع  األمــوال الذاتية و الخصــوم

بحساب الدينار
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قائمة النتائج الفنية للتأمين و إعادة التأمين على غير الحياة
للّسنة المحاسبّية المختومة في 2015/12/31

اإليضاحات
عمليات
إجمالية

31/12/2015

عمليات مسندة
و عمليات معاد 

اسنادها
31/12/2015

عمليات
الصافية

31/12/2015

عمليات
الصافية

31/12/2014

أ ر ف غ ح 1 : أ قساط تأمين مكتسبة

958 657 0073 889 3928 660 1 -399 549 10أر ف غ ح 11 : أ قساط تأمين صادرة و مقبولة

591 737 1 -618 769 -991 609558 328 1 -أر ف غ ح 12 : تغير مدخرات أ قساط ا لتأمين غير المكتسبة

149 220 790- 1 101 4018 119 3901 920 367

930 688103 256-688 256 ا ر غ ف 3 : إ يرادات التوظيفات المخّصصة و المحّولة من قائمة النتائج

----أ ر ف غ ح 2 : إبرادات فنية أخرى

----أ ع غ ح 1 : أعباء  ا لتعويضات

926 278 -420 578 2 -578 997113 691 2 -أع غ ح 11 : ا لمبالغ ا لمدفوعة

656 042 1 -155 506 2 -835 532 9901 038 4 -أع غ ح 12 : تغّير مدخرات ا لتعويضات

15- 6 730 9871 646 413- 5 084 574- 1 321 582

----أ ع غ ح 2 : تغير المدخرا ت الفنية  األخرى

604 1 -604 1-604 1أ ع غ ح 3 : مساهمات في األرباح و اإلرجاعات

أ ع غ ح 4 : نفقات االستغالل

338 595 1 -791 282 2 --791 282 2 -أ ع غ ح 41 : نفقات االقتناء

768 730772 284-730 284 ع غ ح 42 : تغّير مبالغ نفقات االقتناء المؤجلة

809 158 -882 198 --882 198 - ع غ ح 43 : نفقات االدارة

162 264184 071364 806408 43 -أ ع غ ح 44 : عموالت متحّصل عليها من معيدي التأمين

16- 2 240 750408 071- 1 832 679- 797 217

179 888 -759 209 1 --759 209 1 -17أ ع غ ح 5 : أعباء فنية أخرى

286 984 -671 083250 412953 702 -ن ف غ ح : المجموع الفرعي )النتيجة الفنية للتأمين و/أو إعادة التأمين على غير الحياة (

بحساب الدينار
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قائمة النتائج الفنية للتأمين و إعادة التأمين على الحياة
للّسنة المحاسبّية المختومة في 2015/12/31

اإليضاحات
عمليات
إجمالية

2015/12/31

عمليات مسندة
وعمليات معاد 

اسنادها
2015/12/31

عمليات
الصافية

2015/12/31

عمليات
الصافية
2014

إ ر ح 1 : أ قساط تأمين

500 353832 820 1491 152 -502 972 1إ ر ح  11 : أقساط تأمين صادرة و مقبولة

181 972 502- 152 1491 820 353832 500

----إ ر ح 2 : إ يرا دات ا لتـوظيفات

615 07529 89-075 89إ ر ح 21 : مـداخيـل ا لتوظيفـات

----إ ر ح 22 : إ يرادات ا لتـوظيفـات األخرى

----إ ر ح 23 : ا ستـرداد تصحيحـات القيمـة علـى التـوظيفـات

----غ ر ح 24 : أ رباح متأتية من تحقيق توظيفات و من الصرف

615 07529 075089 89مجمــوع فـــرعــي 2

----أ ع ح 1 : أ عبـاء التعـويضـات

-134 39-892 02658 98 -أ ع ح 11 : مبـالغ مـدفوعـة

343 12 -452 28 --452 28 -أ ع ح  12 : تغّيـر مـدخرات ا لتعويضات

343 12 -585 67 -892 47858 126 -19مجمــوع فـــرعــي 3

أ ع ح 2 : تغّيـر المـدخـرا ت الفنيـة ا ألخرى

003 959 -139 047 2 --139 047 2 -20أ ع ح 21 : مـدخرات الـتأمين على الحياة

----أ ع ح 22 : مـدّخر ات فنيـة أ خرى

أ ع ح 23 : مـدّخرات على عقـود بوحـدات ا لحسـاب

003 959 -139 047 2 --139 047 2 -مجمــوع فـــرعــي 4

- ---أ ع ح 3 : مساهمات في األرباح و اإلرجاعات

----أ ع ح 4 : نفقات اإلستغالل

680 354 -483 454 --483 454 -أ ع ح 41 : نفقات اإلقتناء

----أ ع ح 42 : تغّيـر مبلغ نفقات اإلقتناء

201 42 -698 35 --698 35 -أ ع ح 43 : نفقات اإلدارة

544 9875 98720 20-أ ع ح 44 : عموالت متحّصل عليها من معيدي التأمين

337 391 -194 469 -987 18120 490 -21مجمــوع فـــرعــي 5

424 173 -453 212 --453 212 -22أ ح 5 : أعباء فنية أخرى

----أ ع ح 9 : أعبـاء التوضيفات

-228 5 --228 5 -أ ع ح 91 : أ عباء التصرف في التوظيفات بما في ذلـك أعباء ا لفائدة

----أ ع ح 92 : تصحيح القيمة علـى التوظيفات

----أ ع ح 93 : خسائر متـأتية من تحقيق التوظيفات

-228 5 --228 5 -مجمــوع فـــرعــي 6

993 673 -172 892 -270 72 -903 819 -ن ف ح : المجموع الفرعي )النتيجة الفنية للتأمين و/أو إعادة التأمين على الحياة(

بحساب الدينار
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قائمة النتائج
للّسنة المحاسبّية المختومة في 2015/12/31

2015/12/312014/12/31اإليضاحات

286 984 -671 250ن ف غ ح : النتيجة الفنية للتأمين و/أو إعادة التأمين على غير الحياة

993 673 -172 892 -ن ف ح : النتيجة الفنية للتأمين و/أو إعادة التأمين على الحياة

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

774 897395 23497إ ر غ ف 11 : مداخيل التوظيفات

--إ ر غ ف 12 : ايرادات التوظيفات األخرى

--إ ر غ ف 13 : استرداد تصحيحات القيمة على التوظيفات

--إ ر غ ف 14 : أرباح متأتية من تحقيق التوظيفات

774 897395 497مجمـــوع فــرعــــي 1

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

--أ ع غ ف 11 : أعباء التصّرف في التوظيفات بما في ذلك أعباء الفائدة

714 15 -428 1أ ع غ ف 12 : تصحيح قيمة التوظيفات

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

714 15 -428 1مجمــوع فـــرعــي 2

أ ع غ ف 2 : إيرادات التوظيفات لمخّصصة و المحّولة إلى قائمة النتائج الفنية للتأمين 
930 103 -688 256 -و/أو إعادة التأمين على غير الحياة

856 57413 19أ ع غ ف 2 : ايرادات غير فنية أخرى

-813 42 -أ ع غ ف 3 : أعباء غير فنّية أخرى
292 368 1 -103 422 -النتيجة المتأ تية من األنشطة العادية

470 11 -439 26 -أ ع غ ف 4 : األداءات على النتيجة

762 379 1 -542 448 -النتيجـة المتـأتية من األنشطـة العادية بعـد األداءات

762 379 1 -542 448 -النتيجـة الصــافيــة للسنــة المحــاسبيــة

بحساب الدينار
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جدول التدفقات النقدية
في 2015/12/31

بحساب الدينار

2015/12/312014/12/31

التدفقات النقـدية  المـرتبطـة باإلستغالل

535 351 4394 573 12مقابيض أقساط التأمين المتحّصل عليها من المؤّمن لهم

278 286 -126 931 2 -مبالغ لتسديد التعويضات

804 168 -109 937 -دفوعات ألقساط التأمين خاصة بعمليات مسندة

461 236 -282 938 -عموالت مدفوعة إلى الوسطاء

207 824 -439 135 1 -مبالغ مدفوعة إلى  األعــــوان

311 311 1 -679 865 1 -مبالغ مدفوعة إلى المزويدين

--دفوعات مرتبطة باقتناء توظيفات مالية

--مبالغ مدفوعة لمزودين االعباء المؤجلة

290 756 -465 568 1 -أداءات على التأمينات المدفوعة إلى الخزينة العامة

367 617328 421اإليرادات المالية المتحّصل عليها

--دفوعات قروض لالعوان

551 096 9551 618 3تدفقات نقدية متأتية من اإلستغالل

التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة اإلستثمار

378 404 -793 478 -دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة غير مادية و مادية

--مقـابيض متـأتية من تفويت أصول ثابتة غير مادية و مادية

144 30-909 40 -دفوعات متأتية من اقتناء أصول مالية

--مقابيض متأتية من تفويت أراض و بناءات معدة لإلستغال ل

-000 200 -دفوعا ت متأ تية من ا قتناء توظيفا ت

000 100 -000 249 2 -دفوعا ت متأتية من اقتناء توظيفا ت من مؤسسات مرتبطة أو ذات صلة مساهمة

000 100-مقابيض متأتية من تفويت توظيفات لدى مؤسسات مرتبطة أو ذات صلة مساهمة

522 434 -702 968 2 -التدفقا ت النقدية المتأتية من أنشطة اإلستثمار

--التدفقات النقفدية المرتبطة بأنشطة التمويل

--مقابيض إثر إصدار أسهم

مداخيل الصرف عن راس المال

--حصص أرباح و غيرها من أ نواع التوزيع

--مقابيض متأتية من القروض

--تسديد القروض

--ا لتدفقات النقدية المتأ تية من أنشطة التمويل

--إنعكاس تقّلـبـا ت أسعا ر الصرف على السيولة و مايعادل السيولة

029 253662 650تغّيـــر الخـــزينـــة

185 214141 803الخزينة في بداية السنة المحاسبية

214 467803 453 1الخزينة في نهاية السنة المحاسبية



اإليضاحات حول القوائم المالية
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وقــع إعــداد وضبــط القوائــم المالّيــة للّشــركة التونســّية للّتأميــن الّتكافلي"األمانةتكافل"للّســـنة المحاســبّية المختومــة فــي 31 ديســمبر 2015 
وفقــا لنظــام المحاســبة للمؤّسســات المعتمــدة فــي تونــس عمــال بأحــكام القانــون عــدد 112-96 المــؤّرخ فــي 30 ديســمبر 1996 و طبقــا لمعاييــر 
المحاســبة الخاصــة بقطــاع الّتأميــن المصــادق عليهــا بقــرار مــن وزيــر المالّيــة المــؤرخ فــي 26 جــوان 2000 )مــن المعيار عــدد 26 إلــى المعيار عــــدد 31( 
والمتعّلــــقة بضبط القوائــــم المالّيــــة وبالّرقــــابة الّداخليـــة والتنظيـــم المحاسبــــي وبالمداخيل وبالمّدخرات الفنّيــــة وباألعباء الفنّيـة وبالتوظيفات 

فــي مؤّسســات الّتـــأمين و/ أو إعادة الّتــــأمين.
تتضّمــن القوائــم المالّيــــة : الموازنــة قائمــة الّنتائــج الفنّيــة للّتــــأمين علــى غيــر الحيــاة قائمــة الّنتائــج الفنّيــة علــى الحيــاة جــدول التدّفقــات النقدّيـــة 

واإليضاحــات حــول القوائم المالّيــــة.
تتلّخص أسس القيس والمبادئ المحاسبية الخاصة المتعّلـقة بإعداد القوائم المالّية في ما يلي :

1. أصول مادية لالستغالل

وقــع إدراج األصــول المادّيــة المســتغّلة مــن طــرف شــركة "األمانــة تكافــل" ضمــن الموازنــة بســعر تكلفةاالقتنــاء ويحتســب اســتهالك هــذه األصــول 
علــى أســاس القســط الثابــت علــى العمــر االفتراضــي لــكّل جــزء منهــا.

تّم اعتماد الّنسب الّتالية لتسجيل االستهالكات :

2. التوظيفــات

يقــع تقييــد الّتوظيفــات المالّيـــة بســعر الّتكلفــة )والــذي يتضّمــن مبلــغ حقــوق االكتتــاب وحقــوق اإلســناد الاّلزمــة( دون األخــذ بعيــن االعتبــار مصاريــف 
االقتنــاء التــي يقــع تقييدهــا ضمــن أعبــاء الســنة. 

عند تاريخ إقفال الحسابات يتّم تقييم سندات المساهمات بحسب قيمتها االستعمالية ويقع تكوين مّدخر لناقص القيمة بالّنسبة للّتكلفة.
يقع تسجيل مداخيل الّتوظيفات ضمن اإليرادات طبقا لمبدأ االستحقاق حتى وإن لم يتّم تحصيلها بعد. 

3. األعباء المؤّجلة

ــة  ــة االســتغالل خاّص ــروع فــي عملّي ــة للّش ــات تعــّد ضرورّي ــه الّنفق ــا وأّن هات ــع علم ــاء للّتوزي ــة واألعب ــف األّولّي ــة المصاري ــاء المؤّجل تشــمل األعب
و أّن المؤّسســة كانــت فــي مرحلــة إنشــاء.

ــق  ــن طري ــا ع ــة له ــغ المخّصص ــترداد المبال ــل اس ــن المحتم ــا دام م ــة وم ــاء مؤّجل ــا أعب ــة باعتباره ــول الموازن ــن أص ــف ضم ــذه المصاري ــّجل ه تس
ــة. ــطة الّلاحق األنش

سيتّم استيعاب هاته المصاريف على مدى فترة ثالثة سنوات.

4. المّدخــرات الفنّيــة

إن طــرق تقييــم المّدخــرات الفنّيــة المســّجلة مــن طــرف شــركة "األمانــة تكافــل" هــي مطابقــة لمقتضيــات المعيــار المحاســبي عــــدد 29 المتعّلــق 
بالمّدخــرات الفنّيــــة فــي مؤّســــسات الّتــــأمين و/ أو إعــادة التأميــن و قــرار وزيــر المالّيــة المــؤّرخ فــي 27 فيفــري 2001 المحــّدد لقائمــة و طريقــة تقييم 
المّدخــرات الفنّيــة و شــروط توظيفهــا و قــرار وزيــر المالّيــة المــؤّرخ فــي 28 مــارس 2005 و قــرار وزيــر المالّيــة المــؤّرخ فــي 05 جانفــي 2009 وتتكــون 

هــذه المّدخــرات مــن :
- مّدخرات الّتعويضات )تحت التسوية(

- مّدخرات أقساط الّتـــأمين غير المكتسبة
- مّدخرات فنّية على الحياة

المبادئ و الطرق المحاسبية المعتمدة

5573
سنواتسنواتسنواتسنوات

معّدات مكتبّية مختلفةمعّدات نقل
تجهيزات وعملّيات تركيب 

معّدات إعالمّيةوتهيئة مختلفة
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1.4 مّدخرات الّتــعويضات 
ــغ التــي  ــر الخالصــة( صافيــة مــن المبال ــة المقــّدرة بعنــوان الحــوادث التــي جــّدت )وغي ــعويضات حســب الّتكلفــة الجملّي يقــع تقييــم مّدخــرات الّتــ

ــات.  ــذه التعويض ــوان ه ــت بعن دفع
هذه المّدخرات ينبغي احتسابها حسب صنف المخاطر وبصفة منفصلة بالّنسبة إلى كّل تعويض.

عنــد احتســاب مّدخــرات الّتعويضــات ال يقــع طــرح توّقــــعات الّدعــاوي للّتحصيــل إالّ أنــه يأخــذ بعيــن االعتبــار نفقــات تســوية الّتعويضــات مهمــا كان 
مصدرهــا والتــي وقــع تقييمهــا فــي حــدود %5 مــن جملــة مّدخــرات الّتعويضــات )الحــد األدنــى المنصــوص عليــه بالفصــل 21 مــن قــرار وزيــر المالّيــة 

المــؤّرخ فــي 27 فيفــري 2001(.

2.4 مّدخرات أقســاط الــّتـأمين غيـر المكتسبة 
مّدخــرات أقســاط الّتــــأمين غيــر المكتســبة هــي مّدخــرات مخصّصــة لتقييــد حّصة أقســاط الّتــــأمين الصادرة وأقســاط الّتـــــأمين لإلصــدار والمتعّلقة 

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 الحسابّية للّتأمين على الحياة 
ــة  ــار القيم ــن االعتب ــذ بعي ــبّية ويأخ ــرة محاس ــة كّل فت ــي نهاي ــاة ف ــى الحي ــن عل ــود الّتأمي ــة عق ــة بمحفظ ــة المتعّلق ــرات الفنّي ــم المّدخ ــع تقيي يق

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

5. إيرادات االستغالل

يتــّم التقييــد المحاســبي بالنســبة لإليــرادات المتأتيــة مــن بيــع عقــود الّتأميــن بدايــة مــن تاريخ إمضــاء العقــد وبالّتـــالي دون التقّيد بتاريخ اســتخالص 
أّول قســط مــن المنحة.

أقســاط الّتـــأمين التــي وقــع إســنادها تمّثــل أقســاط الّتأميــن المخّصصــة مــن طــرف شــركة "األمانــة تكافــل" لمعيــدي التأميــن مقابــل المخاطــر التي 
قبلــوا تأمينهــا ويقــع تقييــد عمليــات اإلســناد خــالل الســنة.

تقوم الّشركة بخصم عموالت لفائدتها بعنوان أقساط الّتــأمين التي وقع إسنادها حسب نسب وقع تحديدها في عقود إعادة التأمين.
يتــّم تقييــد هــذه العمــوالت المتحّصــل عليهــا مــن معيــدي الّتـــأمين بطرحهــا مــن أعبــاء االســتغالل ضمــن قائمــة النتائــج الفنيــة علــى الحيــاة و علــى 

غيــر الحيــاة حيــث أّن هــذه العمــوالت ال يقــع اعتبارهــا إيــرادات وإّنمــا تعتبــر تغطيــة ألعبــاء تصــّرف الّشــركة.

6. نفقات اقتنـــاء مؤجلة

يقــع تحويــل نفقــات اقتنــاء العقــود المؤجلــة إلــى الّســنة المواليــة وقــد وقــع تقييــم نفقــات االقتنــاء المؤجلــة بالنســبة لســنة 2015 بحــدود أقســاط 
الّتأميــن غيــر المكتســبة.

7. تقسيم األعبــاء 

ــن  ــاط الّتأمي ــة لنش ــات الممّثل ــف الوجه ــا )مختل ــب وجهته ــات حس ــابات الّنفق ــا بحس ــب طبيعته ــات حس ــيم الّنفق ــة تقس ــّم عملّي ــن أن تت يتعّي
ــك باالعتمــاد علــى  ــة األخــرى( وذل ــاء الفنّي ــاء العقــود وإدارتهــا والتصــّرف فــي الّتعويضــات والّتوظيفــات واألعب ــن وبالخصــوص اقتن ــادة الّتأمي وإع
ــة ومخّصصــة ويمكــن مراقبتهــا وتكــون مرتبطــة مباشــرة بطبيعــة  ــة وموضوعّي ــر كمّي مقاييــس التقســيم التــي يجــب أن تســتند علــى معايي

ــة. ــة للمراقب ــة وقابل ــع الّتحليلــي موضوعّي ــح الّتوزي ــن أن تكــون مفاتي ــاء كمــا يتعّي األعب
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اإليضــاح عــ1ــدد: األصول غير المادّية

بلغـت القيـمة الصـافّية لألصـــول غير المـــادّيـة لألمـانة تــكـافل في موّفــى سنـة 2015 مــــا قـــــدره 441.457 دينارا مفّصلة كما يلي :
بحساب الدينار

مبلغ صافياستهالكات / مدخراتمبلغ خام

العناصر
الرصيد في

2015/01/01

مقتنيات

2015

الرصيد في

2015/12/31

الرصيد في

2015/01/01

ترفيع

2015

 الرصيد في

2015/12/31
2015/12/31

629 02910 19 - 997 9 -032 9 - 658 29-658 29تطبيقات إعالمية

010 50410 5  - 391 5 -113 -514 15-514 15موقع إلكتروني

818 367420 24 - 166 13 -201 11 -186 689445 497247 197أصول غير مادية في طور اإلنجاز

457 900441 48 - 554 28 - 346 20 - 358 689490 669247 242مجموع االصول غيرالمادية

اإليضــاح عــ2ــدد: األصول المادّية

بلغـــت القيـــمة الصـــافّية لألصـــــول المـــادّيـــة لألمـــانة تــكـــافل في موّفــى سنـــة 2015 مــــاقـــــــدره 813.153 دينارا مقابل 805.996 دينار في موفى 
ســنة 2014 أي بزيــادة قدرهــا 7.157 دينــارا كمــا يبيــن الجــدول التالــي :

بحساب الدينار

مبلغ صافيمبلغ صافي استهالكات / مدخراتمبلغ خام

العناصر
الرصيد في

2015.01.01
مقتنيات

2015
الرصيد في
2015.12.31

الرصيد في
الرصيد في2015.01.012014.12.31

2015.12.312015.12.312014.12.31

520 648163 561121 87 -871 41 -690 45 -210 209-210 209معدات نقل

902 957201 389154 134 -991 61 -398 72 -346 046289 30015 274معدات و اثاث مكاتب

063 37376 44554 102 -578 54 -867 47 -819 889156 93032 123معدات اعالمية

تجهيزات و عمليات تركيب

و تهيئة
431 052175 073606 125- 66 541- 62 241- 128 782477 344364 511

-831 2654 3 -265 3 --096 0968 8-أصول مادّية اخرى

مجموع االصول المادية 

لالستغالل
1 038 492231 1041 269 595- 232 496- 223 946- 456 442813 153805 996

اإليضــاح عــ3ــدد: توظيفات في المؤّسسات المرتبطة

بلــغ رصيدالتـّوظيفــــات الصافــي فــي المؤسســات المرتبطةفــي نهايــة ســنة 2015 مبلغــا قــدره 10.284.715 دينــارا مقابــل 8.034.287 دينــارا موفــى 
ســنة 2014 مفّصــل كمــا يلــي :

بحساب الدينار

العناصر
الصافي
2014

الخـام
2015

االستهالكات والمدخرات
2015

الصافي
2015

715 286135 14 -001 287150 134مساهمات

) Best Lease ( 715 286135 14 -001 287150 134أسهم مدرجة بالّسوق المالّية

) Al Baraka Bank ( 000 149 10-000 149 00010 900 7ودائع لدى مؤسسات مرتبطة

715 284 28610 14 -001 299 28710 034 8المجموع

إيضاحات حول الموازنة
للسنة المحاسبّية 2015 
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اإليضــاح عــ4ــدد: توظيفات مالية أخرى

ــادة  ــة ســنة 2015 مبلغــا قــدره 392.183 دينــارا مقابــل 150.187 دينــارا موفــي ســنة 2014 أي بزي ــات الماليــة األخــرى فــي نهاي بلــغ رصيدالتـّوظيفــ
قدرهــا 241.996 دينــارا مفّصــل كمــا يلــي :

بحساب الدينار

العناصر
الصافي
2014

الخـام
2015

االستهالكات 
والمدخرات

2015

الصافي
2015

000 100-000 000100 100اإلكتتاب الوطني

130 18-130 04318 20قروض لألعوان )قروض رهنّية على عّقـارات(

053 74-053 14474 30ودائع لدى مؤسسات بنكية و مالية

000 200-000 200-رقاع وسندات ذات مداخيل قارّة

183 392-183 187392 150المجموع

اإليضــاح عــ5ــدد: حصة معيدي التأمين في المدخرات الفنية

بلغــت حصــة معيــدي التأميــن فــي المدخــرات الفنيــة فــي نهايــة ســنة 2015 مبلــغ قــدره 2.660.839 دينــارا مقابــل 569.013 دينــارا موفــى ســنة  
2014 أي بزيــادة قدرهــا  2.091.826 دينــارا مفّصلــة كمــا يلــي :

بحساب الدينار

العناصر
الصافي 

2015/12/31
الصافي 

2014/12/31

482 473555 114 1حصة معيدي التأمين أقساط التأمين غير المكتسبة

531 36613 546 1حصة معيدي التأمين  في مدخرات التعويضات )التأمين على غير الحياة(

013 839569 660 2المجموع

اإليضــاح عــ6ــدد: مستحّقات متوّلدة عن عملّيات الّتأمين المباشر

بلــــغت المستحّقــــات المتوّلــــدة عن عملّية الّتأميــــن المبــــاشر في نهــاية سنـة 2015 مــــا قـــــــدره 2.560.010 دينـار مقابل 1.386.292 دينارا سنة 
2014 مســجلة زيــادة قدرهــا 1.173.718 دينــارا مفصلــة كمــا يلــي :

بحساب الدينار

2015.12.312014.12.31مّدخرات فنّيـة

-606 9أقساط تأمين مكتسبة غير صادرة

842 260 3981 194 2مستحقات متولدة عن عملية التأمين المباشر

450 005125 356مستحقات تم تعويضها وحلت المؤسسة محلها

292 386 0101 560 2المجموع
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اإليضــاح عــ7ــدد: مستحّقات أخرى 

بلــغت المستحّقــات األخرى في نهــاية سنـة 2015 مــــا قـــــدره  815.328 دينـارا مقابل 762.557 دينارا سنة 2014 مفصلة كما يلي :
بحساب الدينار

مستحّقات أخرى
الصافي
2014

الخـام
2015

االستهالكات والمدخرات
2015

الصافي
2015

223 196-223 966196 114اآلداءات المقتطعة من المورد

455 13-455 00013 1األعوان
650 605-650 591605 646مدينون مختلفون )أ(

328 815-328 557815 762المجموع

)أ( - هذه الخانة مفصلة كما يلي :
بحساب الدينار

الرصيدمستحّقات أخرى

158 98تسبقة للمزودين

745 690مستحقات صندوق المساهمين في عمولة الوكالة

253 183 -األعباء و المصاريف المدفوعة من صندوق المشتركين

650 605المجموع

اإليضــاح عــ8ــدد: عناصر أخرى لألصول
1.8 أموال في البنك والخزينة

بلغت األرصدة في البنك والخزينة في موّفى سنة 2015 ما قدره 1.453.467  دينارا مقابل 803.214  دينارا في سنة 2014 مفّصلة كاآلتي :
بحساب الدينار

2015/12/312014/12/31أموال في البنك و الخزينة

274 710347 469أموال في البنك

182 318439 932شيكات و أوراق للتحصيل

758 43916 51الخزينة

214 467803 453 1المجموع

2.8 مصاريف اقتناء مؤّجلة

بلغت مصاريف االقتناء المؤجلة في 2015/12/31 مبلغا قدره 1.139.295 دينارا مقابل 854.565 دينارا في 2014/12/31.

تتضّمن مصاريف االقتناء المؤّجلة أعباء اقتناء العقود وعموالت الوساطة بالّنسبة للقسط اّلذي ال يهّم سنة 2015.

خــالل ســنة 2015 وقــع تقييــم نفقــات االقتنــاء المؤّجلــة باالعتمــاد علــى نســبة أقســاط الّتأميــن غيــر المكتســبة مقارنــة بأقســاط التأميــن الصــادرة 
والمقبولــة لــكل صنــف مــن أصنــاف التأميــن.

3.8 أعباء أخرى للتوزيع

بلغــت األعبــاء المؤّجلــة فــي ســنة 2015 مــا قــدره 690.797 دينـــارا مقابــل 566.857 دينـــارا ســنة 2014 وهــي تشـــــمل مصــــــاريف الّتأسيـــس 
ــويق. و الّتس

بحساب الدينار

مبلغ صافياستهالكات / مدخراتمبلغ خام

العناصر
 الرصيد في

2015/01/01
مقتنيات  

2015
 الرصيد في

2015/12/31
 الرصيد في

ترفيع 2015/01/012015
 الرصيد في

2015/12/312015/12/31

542 57736 106 -389 47 -188 59 -119 143-119 143مصاريف التأسيس

640 786552 391 -926 245 -860 145 -426 486944 940538 405مصاريف اإلشهار

758 89020 51 -468 24 -422 27 -648 72-648 72مصاريف للتوزيع متعلقة بالنظام المعلوماتي

مصاريف للتوزيع متعلقة بأعباء الموظفين
)من غرة جانفي 2013 إلى غرة أكتوبر 2013(

290 554-290 554- 112 933- 96 764- 209 69780 857

797 950690 759 -547 414 -403 345 -747 450 4861 260538 912مجموع المصاريف األخرى للتوزيع
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4.8 حسابات تسوية األصول

بلغت مصاريف حسابات تسوية األصول في 2015/12/31 مبلغا قدره 250.344 دينارا مقابل 377.941 دينارا في 2014/12/31 مفصلة كاآلتي :
بحساب الدينار

2015/12/312014/12/31حسابات تسوية األصول

460 908107 170أرباح مطلوبة على الّتوظيفات المالّية غير مستحّقة

481 436270 79أعباء مسّجلة مسّبقا

941 344377 250المجمــوع

اإليضــاح عــ9ــدد: رأس المال المصّرح و المدفوع

يبلــغ مجمــوع األمــوال الذاتيــة قبــل التوزيــع فــي 2015/12/31 قيمــة 7.819.628 دينــارا مقابــل 8.255.341 دينــارا فــي 2014/12/31 أي بانخفــاض قــدره 
دينارا.  435.713

بحساب الدينار

األموال الّذاتّية في 2015/12/31نتيجة 2015األموال الّذاتّية في 2014/12/31العناصر

000 000 10-000 000 10رأس مال المكتتب والمحّرر

659 744 1 --897 364 -نتيجة مؤجلة

542 448 -542 448 -762 379 1 -نتيجة الّسنة المحاسبّية 

829 12--أموال ذاتية أخرى

628 819 5427 448 -341 255 8المجمــوع

اإليضــاح عــ10ــدد: المّدخرات الفنّية    

يبلغ مجموع المدخرات الفنية 11.852.092 دينار في 2015/12/31 مقابل 4.410.506 دينارا في 2014/12/31 مفصل كاآلتي :
بحساب الدينار

2015/12/312014/12/31مّدخرات فنّيـة

870 374 4782 703 3مّدخرات أقساط الّتأمين غير المكتسبة

374 514965 012 3مّدخرات الّتأمين على الحياة

343 79512 40مّدخرات التعويضات )أقساط الّتأمين على الحياة(

315 056 0881 083 5مّدخرات التعويضات )أقساط الّتأمين على غير الحياة(

604 1-مدخرات المساهمة في األرباح و اإلرجاعات

-217 12مدخرات فنية أخرى

506 410 0924 852 11المجموع

مّدخرات أقساط الّتأمين غير المكتسبة  

بلغــت مّدخــرات أقســاط الّتأميــن غيــر المكتســبة فــي موّفــى ســنة 2015 مــا قــدره 3.703.478 دينــارا مقابــل 2.374.870 دينــارا فــي موفــى ســنة 
2014 وقــد تــّم احتســابها علــى أســاس طريقــة الّتوزيــع حســب المــّدة.

مّدخرات التأمين على الحياة   

بلغت المّدخرات الفنّية على الحياة في موّفى سنة 2015 ما قدره 3.012.514 دينارا مقابل 965.374 دينارا في موفى سنة 2014.

مّدخرات التعويضات  

بلغت مّدخرات الّتعويضات على غير الحياة في سنة 2015 ما قدره  5.083.088 دينارا مقابل 1.056.315 دينارا في 2014/12/31.



التقرير السنوي 2015 للشركة التونسية للتأمين التكافلي " األمانة تكافل " 60

اإليضــاح عــ11ــدد: ديون لودائع نقدية متحّصل عليها من المؤسسات المسند إليها

بلغت هذه الديون في موّفى سنة 2015 ما قدره 531.056 دينارا مقابل 171.345 دينارا في 2014/12/31 مفصلة كالتالي :
بحساب الدينار

2015/12/312014/12/31العناصر

814 383157 484حصة معيدي التأمين في المّدخرات على أقساط الّتأمين غير المكتسبة

531 67313 46حصة معيدي التأمين في مّدخرات التعويضات

345 056171 531المجموع

اإليضــاح عــ12ــدد: ديون أخرى    

1.12ديون متوّلدة عن عملّيات إعادة الّتأمين    

تشمل الحسابات الجارية لمعيدي الّتأمين المستحّقات و الديون المتوّلدة عن عملّيات إعادة الّتأمين.

بلغــت الديــون المتوّلــدة عــن عملّيــات إعــادة الّتأميــن فــي موّفــى ســنة 2015 مــا قــدره 205.328  دينــارا مقابــل 286.947 دينــارا فــي موفــى ســنة 
.2014

2.12 ديون أخرى

بلغت الديون األخرى في موّفى سنة 2015 ما قدره 1.116.963 دينارا مقابل 1.193.235 دينارا موفى سنة 2014 مفّصلة كاآلتي :
بحساب الدينار

2015/12/312014/12/31ديون أخرى

996 300163 213األعوان و حسابات مرتبطة بهم

507 171208 396الّدولة و الجماعات العمومّية

732 492820 507دائنون متنّوعون )أ(

235 193 9631 116 1المجموع

)أ( - هذه الخانة مفصلة كما يلي :
بحساب الدينار

الرصيدمستحّقات أخرى

051 959ديون صندوق المشتركين في عمولة الوكالة

559 451 -صندوق المساهمين : األعباء والمصاريف المستخلصة من صندوق المشتركين

492 507المجموع

اإليضــاح عــ13ــدد: حسابات تسوية خصوم أخرى

بلغ مجموع حسابات تسوية خصوم أخرى 199.607 دينار في 2015/12/31 وهو يمثل جملة أعباء للدفع في سنة 2016.
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إيضاحات حول قائمة النتائج الفنّية 
للّتأمين و/أو إعادة الّتأمين على غير الحياة 

اإليضــاح عــ14ــدد: أقساط الّتأمين

بلــغ رصيــد أقســاط الّتأميــن الّصافيــة فــي نهايــة ســنة 2015 مــا قــدره 8.119.390 دينــارا مقابــل 1.920.367 دينــارا فــي ســنة 2014 أي بزيــادة قدرهــا 
6.199.023 دينــارا مفّصلــة كاآلتــي : 

بحساب الدينار

أقساط مسندةأقساط صادرةأقساط الّتأمين
أقساط صافية
2015/12/31

أقساط صافية
2014/12/31

958 657 0073 889 3928 660 1 -399 549 10أقساط الّتـأمين الصادرة و المقبولة

591 737 1 -618 769 -991 609558 328 1 -تغّير مّدخرات أقساط الّتـأمين الغير مكتسبة

367 920 3901 119 4018 101 1 -790 220 9المجموع

اإليضــاح عــ15ــدد: أعباء التعويضات   

1.15  المبالغ المدفوعة    

يشــمل هــذا البنــد مجمــوع أعبــاء التصــّرف للتعويضــات والمبالــغ المدفوعــة بمقــدار 2.578.420 دينــارا فــي 2015/12/31 مقابــل 278.926 دينــارا فــي 
.2014/12/31

توافــق نفقــات التصــّرف فــي الّتعويضــات و الّنفقــات الّداخلّيــة و الّنفقــات الخارجّيــة الّناجمــة عــن معالجــة ملّفــات الّتعويضــات )نفقــات األعــوان و حّصــة 
الكــراء و اســتهالكات المنقــوالت و نفقــات الّنزاعــات... (

2.15  تغير مدخرات التعويضات    

بلغ تغير مدخرات التعويضات 2.506.155 دينارا في 2015/12/31 مقابل 1.042.656 دينارا في 2014/12/31 أي بزيادة قدرها 1.463.499 دينارا.

اإليضــاح عــ16ــدد: نفقات االستغالل    

بلغت نفقات االستغالل 1.832.679 دينارا في 2015/12/31 مقابل 797.217 دينارا في 2014/12/31 أي بزيادة قدرها 1.035.462 دينارا.

تتمّثل تكاليف االستغالل في تكاليف االقتناء وتكاليف اإلدارة والعمولة المتحّصلة من معيدي الّتأمين كما هو مبين في الجدول التالي :
بحساب الدينار

2015.12.312014.12.31أعباء التعويضات

338 595 1 -791 282 2 -تكاليف االقتناء

768 730772 284تغّير مبالغ نفقات االقتناء المؤجلة

809 158 -882 198 -تكاليف اإلدارة

162 264184 364عموالت متحصل عليها من معيدي التأمين

217 797 -679 832 1 -المجموع

تشــمل تكاليــف االقتنــاء الّتكاليــف المباشــرة )عمولــة االقتنــاء( و غيــر المباشــرة )الّنفقــات الّداخلّيــة والخارجّيــة ( الّناجمــة عــن إبــرام  عقــود الّتأميــن كما 
تشــمل تكــــاليف اإلدارة تكاليـــــــف مباشــــــرة و غيــر مباشــرة  متعّلقــة بإدارة محفظة عقــود الّتأمين.

اإليضــاح عــ17ــدد: أعباء فنيـــّة أخرى     

ــادة قدرهــا  ــة األخــرى فــي موّفــى ســنة 2015 مــا قــدره 1.209.759 دينــارا مقابــل 888.179 دينــارا فــي موفــى ســنة 2014 أي بزي تبلــغ األعبــاء الفنّي
ــارا. 321.580 دين



التقرير السنوي 2015 للشركة التونسية للتأمين التكافلي " األمانة تكافل " 62

إيضاحات حول قائمة النتائج الفنّية 
للّتـأمين و/أو إعادة الّتأمين على الحياة 

اإليضــاح عــ18ــدد: أقساط الّتأمين       

بلــغ رصيــد أقســاط التأميــن علــى الحيــاة فــي نهايــة ســنة 2015 مــا قــدره 1.820.353 دينــارا مقابــل 832.500 دينــارا فــي موفــى ســنة 2014 أي 
ــادة قدرهــا 987.853 دينــارا مفّصــل كاآلتــي :  بزي

بحساب الدينار

أقساط مسندةأقساط صادرةأقساط الّتأمين
أقساط صافية
2015/12/31

أقساط صافية
2014/12/31

500 353832 820 1491 152 -502 972 1أقساط الّتـأمين الّصادرة والمقبولة

500 353832 820 1491 152 -502 972 1المجموع

اإليضــاح عــ19ــدد: أعباء الّتعويضات 

بلغت أعباء التعويضات في موّفى سنة 2015 ما قدره 67.585 دينارا مقابل 12.343 دينارا في موفى سنة 2014 أي بزيادة قدرها 55.242 دينار.

اإليضــاح عــ20ــدد: تغير المّدخرات الفنّية األخرى 

بلغــت مّدخــرات الّتأميــن علــى الحيــاة فــي نهايــة ســنة 2015 مــا قــدره 2.047.139 دينــارا مقابــل 959.003 دينــارا فــي نهايــة ســنة 2014 أي بزيــادة 
قدرهــا 1.088.136 دينــارا.

اإليضــاح عــ21ــدد: نفقات االستغالل للّتأمين على الحياة
تتضّمن أعباء االستغالل نفقات االقتناء ونفقات اإلدارة وعموالت الّتأميـن المتحّصل عليها مـــن معيدي الّتأمين. 

ــادة قدرهــا  ــة ســنة 2014 أي بزي ــارا فــي نهاي ــل 391.337 دين ــارا مقاب ــدره 469.194 دين ــا ق ــة ســنة 2015 م ــد نفقــات االســتغالل فــي نهاي ــغ رصي بل
ــي :  ــل كاآلت ــارا مفّص 77.857 دين

بحساب الدينار

2015/12/312014/12/31نفقات اإلستغالل

680 354 -483 454 -تكاليف االقتناء

201 42 -698 35 -تكاليف اإلدارة

544 9875 20عموالت متحّصل عليها من معيدي الّتــأمين

337 391 -194 469 -المجموع

اإليضــاح عــ22ــدد: أعباء فنّية أخرى للّتأمين على الحياة

ــادة قدرهــا  ــارا فــي موفــى ســنة 2014 أي بزي ــارا مقابــل 173.424 دين ــى ســنة 2015 مــا قــدره 212.453 دين ــة األخــرى فــي موّف ــاء الفنّي بلغــت األعب
ــى إحــدى الوجهــات.  ــة التــي ال يمكــن توزيعهــا إل ــة والّنفقــات الخارجّي ــارا وهــي تشــمل الّنفقــات الّداخلّي 39.029 دين

إيضاحات حول قائمة النتائج
اإليضــاح عــ23ــدد: مداخيل التوظيـــفات 

بلغــت إيــرادات التوظيفــات خــالل ســنة 2015 مــا قــدره 497.897 دينــارا مقابــل 395.774 دينــارا فــي موفــى ســنة 2014 أي بزيــادة قدرهــا 102.123 
دينــارا مفّصلــة كاآلتــي :

بحساب الدينار

2015/12/312014/12/31إيرادات التوظيفات

774 897395 497مداخيل الّتوظيفات

774 897395 497المجموع
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إيضاحات أخرى
1. معلومات حول األطراف المرتبطة

)1( اتفاقية مع بنك البركة تونس

قدرت أقساط التأمين المقبوضة لمخاطر متنوعة خالل سنة 2015 بــ 1,297 ألف دينار.

)2( اتفاقية مع بيت اإليجار المالي التونسي السعودي

تســاهم األمانــة تكافــل فــي مصاريــف عقــود التأميــن بنســبة %8 مــن االشــتراكات الصافيــة المقبوضــة خــالل نفــس الفتــرة وبلغــت هــذه المســاهمة 
خــالل ســنة 2015 مــا قــدره 77,239 ألــف دينــار.

وقع فسخ هذه االتفاقية بداية من غرة جويلية 2015 تماشيا مع قرار الجمعية العامة العادية لسنة 2014 المنعقدة في 14 ماي 2015.

2. مفاتيح التوزيع المعتمدة 

وقع تقيد األعباء حسب طبيعتها ثم توزيعها حسب الوجهة إم مباشرة أو باستعمال مفاتيح توزيع ارتكزت باألساس على :

- عدد/أعباء األعوان 

- مساحة المكاتب والفضاءات المستغلة من طرف الشركة

- إستهالك المصالح للوازم المكتبية

- الوقت المخصص للقيام بالوظائف  

فما يلي جدول االنتقال من األعباء حسب طبيعتها إلى أعباء حسب وجهتها لسنة 2015 : 
بحساب الدينار

التأمين على الحياة التأمين على غير الحياة

الرصيد في
31/12/2015 القسم

 نفقات
التصرف

 في
التعويضات

 أعباء
فنية
أخرى

نفقات
االدارة

 نفقات
االقتناء

 نفقات
التصرف

 في
التعويضات

أعباء فنية
أخرى

نفقات
االدارة

نفقات
االقتناء

- 35 110 5 186 32 608 21 253 198 245 23 346 141 415 457 163 خدمات خارجية

- 41 837 924 14 581 3 385 240 565 3 458 89 092 393 841 خدمات خارجية أخرى

- 3 695 - - - 21 298 - - 24 993  أعباء مختلفة عادية

3 067 78 378 17 502 168 315 177 600 450 457 119 375 974 505 1 989 200 أعباء األعوان

52 22 656 311 2 899 2 990 130 582 2 107 16 842 178 438
ضرائب وأداءات ودفوعات 

مماثلة

- 30 777 11 775 70 610 44 485 168 611 50 595 288 125 664 978
مخصصات االستهالكات 

والمدخرات المتعلقة
باالستغالل

3 119 212 453 35 698 289 013 249 712 1 209 759 198 882 1 509 979 3 708 613 المجموع








