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 عبد اإلله عبد الّرحيم صباحي
رئيس مجلس اإلدارة

 عبد االله عبد الرحيم صباحي
رئيس مجلس اإلدارة

حضرات الّسادة المساهمين الكرام

 الحمــــــد هلل رب العالمـيـــــن والصـــاة والســــــام على أشـــــرف المرســـلين وبعـد
يســــّرني   أصالــــة عــــن نفســــي و نيابة عــــن جميــع أعضــــاء مجلــــس اإلدارة  أن أتقــّدم لكم 
بأحــّر التحّيــات بعــد عــام مــن المجهــودات والعمــل المتواصــل  وأن أضــع بيــن أيديكم التقريــــر 
الســــنوي الثالــث لشــركة األمانــة تكافــل متضّمنــــا تقريــــر مجلــــس اإلدارة وتقريــــر مراقبــي 
الحســــابات إلى جانب القوائــــم المالّيــة المدّققــة للّســــنة المنتهيــة فــي 31 ديسمبر 2016 
ــق  ــى تحقي ــل إل ــل تتوّص ــة تكاف ــركة األمان ــروري وش ــن س ــم ع ــر لكـ ــة أن أعبـ ــي البدايـ أود فـ
نتيجــة متوازنــة بعــد ثــالث ســنوات فقــط مــن وجودهــا  والتـــي أّكـــدت مـــن خاللهــــا إلتزامهــا 

ــي. ــن التكافل ــال التأمي ــي مج ــز ف ــو التمّي ــة  نح ــى ثابتـ ــا بخط ــا وتقّدمه لتعهداته
و بفضــل حرصهــا علــى نشــر مفهــوم التأميــن التكافلــي  و التــزام قــوّي مــن جانــب كل 
الموّظفيــن  حّققــــت الّشــركة خــــالل ســنة 2016 نســبة تطــّور فــي رقــم معامالتهــا تجــاوزت 
84% مقارنــة بالســنة الماضيــة حيــث بلــغ 22.172 ألــف دينــار  كمــا واصلــت فــي تعزيــز مبــــدأ 
الفنــي  اإللتــزام  درجــات  وأعلــى  والشــفافّية  للتعويضــات  الســريع  والّدفــع  ـّـــة  المصداقي

ــتركيها .  ــع مش ــل م ــي التعام ــي ف واألخالق
ــع  ــن المجتم ــريحة م ــع ش ــة ألوس ــا التأمينّي ــم خدماته ــي تقدي ــا ف ــز دوره ــار تعزي ــي إط وف
ــاوز  ــق ليتج ــف المناط ــي مختل ــع ف ــاط البي ــن نق ــدد م ــح ع ــالل 2016 بفت ــركة خ ــت الّش قام
العــدد اإلجمالــي 50 نقطــة  وتعمــل الّشــركة علــى فتــح المزيــد مــن الفــروع خــالل 2017  

وذلــك طبقــا الســتراتيجيتها اإلكتتابّيــة .
إن مــــا حّققتــه الّشــركة مــــن نتائــــج و إنجــازات خــالل 2016 يســــتند باألســــاس الحتــراف 
وإلتــزام  فريقهــا و اعتمــاد القيــم األخالقّيــة التكافلّيــة فــي جميــع تعامالتهــا و تقديــم 
أعلــى مســـــتوى مــن الخدمــة و المنتجـــــات المتنّوعــة و الــــذي انعكس علــى الثقــــة المتزايدة 

ــا  ــاء بالتزاماته ــى الوف ــا عل ــا وقدرته ــم برغبته ــا منه ــركة  إيمان ــتركين بالّش للمش
ختامــا يســـــعدنا أن نعاهدكــم  بمزيــد مــن التطــّور و النمــو لشـــــركتنا العامرة حتـّــــى تتمّكن 
ــر الوعــي واإللتــزام  مــن القيــام  بــدور رائــد فــي تعزيــز ورواج ســـــوق التأميــن التكافلــي ونشـــ

بأفضــل معاييــر الجــودة والخدمــة لمشــتركينا الكــرام

 كلمة
رئيس مجلس اإلدارة

1



 الظرف  اإلقتصادي
لسنة 2016

البديل لحمايتكم
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الظرف اإلقتصادي

العالمي

شــهدت ســنة 2016 تراجــع فــي معــدل النمــو اإلقتصــادي العالمــي ليبلــغ 3.1 % مقابــل 3.2 %خــالل 2015  مــع تبايــن فــي  اتجاهــات النمــو 
بيــن مختلــف البلــدان و المناطــق اإلقتصاديــة فــي العالــم. 

ففــي البلــدان المتقدمــة بلغــت نســبة النمــو 1.6 % مقابــل 2.2 % ســنة 2015 و يأتــي هــذا التراجــع بعــد خــروج بريطانيــا مــن اإلتحــاد األوروبي 
عقــب اســتفتاء شــهر جــوان 2016 الــذي أحــدث إضطــراب فــي اإلقتصــادات المتقدمــة إلــى جانــب تحقيـــق نمـــو دون المســـتوى المتوقـــع 
في الواليـــات المتحـــدة. وقـــد فرضـت هـــذه التطـورات مزيـدا مـن الضغـوط الخافضـــة ألسـعار الفائـدة العالميـــة. أما في البلدان الصاعدة 
فقد استقر المعدل ب 4.1 % حيث كان النمـــو قويـــا في آســـيا الصاعـــدة بوجـــه عـــام  و الهنـــد بوجـــه خـــاص  بينمـــا تمـــر إفريقيـــا جنـوب 

الصحـراء بحالـة مـن التباطـؤ الحـاد.
ــاض  ــة إلنخف ــك نتيج ــنة 2015 و ذل ــع س ــة م ــع ب 10.2 % بالمقارن ــد تراج ــية فق ــواد األساس ــة للم ــعار الدولي ــر األس ــتوى مؤش ــى مس وعل
مؤشــر أســعار الطاقــة و مؤشــر المعــادن غيــر أن أســعار النفــط بــدأت فــي اإلرتفــاع منــذ شــهر نوفمبــر 2016 كــردة فعــل علــى التخفيــض 

المتوقــع لإلنتــاج العالمــي تبعــا لإلتفــاق المبــرم  بيــن البلــدان األعضــاء لمنظمــة الــدول المصــدرة للبتــرول و البلــدان األخــرى.
وفيمــا يتعلــق بأســواق الصــرف الدوليــة فقــد شــهدت خــالل األشــهر األخيــرة مــن ســنة 2016 ارتفاعــا لســعر صــرف الــدوالر مقابــل أهــم 

العمــالت األخــرى إثــر اإلعــالن عــن اعتمــاد سياســة توســيعية مــن قبــل اإلدارة األمريكيــة تهــدف إلــى دفــع النشــاط اإلقتصــادي.

الظرف اإلقتصادي
الوطني

شــهدت ســنة 2016 إســتقرارا نســبيا فــي النمــو اإلقتصــادي حيــث عوضــت إنتعاشــة إنتــاج كل مــن الصناعــات الكيميائيــة و الميكانيكيــة 
و الكهربائيــة اإلنخفــاض المســجل فــي قطاعــات الصناعــات الغذائيــة و صناعــات مــواد البنــاء و الخــزف و البلــور وكذلــك صناعــات النســيج 

و المالبــس و الجلــود و األحذيــة.
ــز  ــواد التجهي ــبة لم بالنس ــوا  نم  2016 ــنة  ــى س ــي موف ــواردات ف ال ــت  ــي عرف ــاط الصناع ــن النش ــا لتحس ــر وتبع ــب آخ ــن جان وم

و المــواد األوليــة و نصــف المصنعــة وكمــا عرفــت الصــادرات تحســنا فــي أغلــب القطاعــات مــا عــدا الصناعــات الغذائيــة و الطاقــة .
وســجل ســعر صــرف  الدينــار فــي الســوق مــا بيــن البنــوك فــي ســنة 2016 انخفاضــا ب 13.1 % مقابــل الــدوالر األمريكــي و ب 8.7 % إزاء األورو 

و ب 14.9 % تجــاه اليــان اليابانــي وب 10.4 % مقابــل الدرهــم المغربــي. 
وفيمــا يخــص نشــاط ســوق الصــرف فقــد عــوض إرتفــاع العمليــات بالعمــالت األجنبيــة مقابــل الدينــار البالــغ 6.91 % انخفــاض تلــك  بالعمالت 
األجنبيــة فيمــا بينهــا و البالــغ 6 % كمــا بلــغ حجــم المعامــالت المتداولــة فــي ســوق الصــرف  بالحاضــر 97.684 مليــون دينــار فــي موفــى شــهر 

ديســمبر 2016 مقابــل مســتوى قــدره 92.919 مليــون دينــار قبــل ســنة أي بإرتفــاع قــدره 5.2 %.
كمــا أنــه و مــن جهــة أخــرى و بالنســبة للمدفوعــات الخارجيــة فقــد بقــي العجــز الجــاري فــي مســتوى مرتفــع ليفــوق 8 مليــارات دينــار 
ولــم يمكــن إنخفــاض صافــي دخــول رؤوس األمــوال الخارجيــة البالــغ حوالــي 7 مليــارات دينــار مــن تغطيــة ســوى 86 % تقريبــا مــن هــذا 

العجــز.

قطاع التأمين
ــن  ــن م ــركات التأمي ــية لش ــة التونس ــن والجامع ــة للتأمي ــة العام ــراف الهيئ ــن بإش ــاع التأمي ــالح قط ــج إص ــنة 2016 برنام ــالل س ــل خ تواص
خــالل تنقيــح اإلطــار التشــريعي والقانونــي للقطــاع ومالءمتــه مــع المعاييــر الدوليــة عبــر خلــق مركزيــة فــي المخاطــر وتعزيــز وســائل 

ــالءة. ــة والم ــالمة المالي ــة والس المراقب
وفــي هــذا اإلطــار تقــوم الهيئــة العامــة للتأميــن بتنقيــح مجلــة التأميــن مــن خــالل مراجعــة الشــروط المطلوبــة لمنــح التراخيــص لوســطاء 
ــارب  ــي تض ــرف ف ــدأ التص ــب إدراج مب ــى جان ــطاء  إل ــر أداء الوس ــة  و تأطي ــدرات المهني ــي الق ــع ف ــدف الرف ــا به ــع به ــد التمت ــن وتجدي التأمي

المصالــح وتحديــد عــدد مــن الوظائــف المتنافــرة.

1.2

3.2

  2.2
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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 اإلسالمي.

أهداف و غايات
 الشركة

3.3
اإلسم اإلجتماعي : 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 اإلجتماعي : 13 نهج البرجين - مونبليزير - 1073 تونس

غرض الّشــــركة : تقديم خدمات الّتأمين بإعتماد منظومة الّتأمين الّتكافلي وفقا لمبادئ الّشــريعة اإلســالمية و ألحكام القانون عدد 
47 لســنة 2014 المتعلقة بالتأمين التكافلي و طبًقا للمعيار عدد 26 لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤّسســات المالّية اإلســالمية

 و للمعايير المحاســبّية الّتونسّية لقطاع الّتأمين.
B0149542013 الّسجل الّتجاري : تونس

  MA 1288542 B  : المعّرف الجبائي
 الشبكة التجارية:

-24 نائب تأمين

 -15 سماســــرة

-20 مركز اكتتاب مباشر

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

6 000 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

 1001.0000.01السّيد عبد اإلله عبد الّرحيم صباحي

-110السّيد عبد الّلطيف شعبان

100 000 000 00010 000 1المجموع

رأس المال 
اإلجتماعي

تقديم عام

10 دنانيــر، يــوّزع كمــا يلي: 1 ســهما قيمــة الســهم الواحــد  .000.000 10.000.000 دينــار مقّســم إلــى  لــّرأس المــال اإلجتماعــي:  ا

1.3

2.3

000



البديل لحمايتكم

2
هياكل التصرف

 و المراقبة

البديل لحمايتكم

4
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مراقبي الحسابات

هيئة الرقابة الشرعية

الّسيد منصف بوسنوقة الزموري
FMBZ - KPMG Tunisie مكتب

الّسيد شريف بن زينة
CMC مكتب 

سماحة الشيخ محمد المختار الّسامي
رئيس الهيئة

األستاذ إلياس دردور
عضو الهيئة

الدكتور هشام غريسة
عضو الهيئة

2.4

3.4

 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

مجلس اإلدارة 1.4
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البديل لحمايتكم

2
الهيكل التنظيمي

للشركة

البديل لحمايتكم
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التقرير السنوي حول  
التصرف في الشركة لسنة  2016

البديل لحمايتكم

6

مجلس اإلدارة

المدير العام

اللجنة الدائمة للتدقيق 

 مساعد اإلدارة العامة
و كتابة مجلس اإلدارة

اإلدارة الفرعية للتدقيق
الداخلي و الشرعي هيئة الرقابة الشرعية

المدير العام المساعد

وحدة اإلكتواريا

اإلدارة المركزية للتكافل 
العائلي

اإلدارة المركزية للتسويق 
و التخطيط اإلستراتيجي

اإلدارة المركزية للتكافل 
العام

اإلدارة الفرعية لمراقبة 
التصرف

 اإلدارة الفرعية إلعادة 
التكافل

 اإلدارة الفرعية لتحليل 
المخاطر و اإلمتثال

لجنة التحكم في لجنة التعيينات و التأجير
المخاطر
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اإلدارة المركزية للشؤون 
المالية

 و المحاسبية و الدعم
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الهيكل التنظيمي للشركة

ــود  ــدار عق ــن إص ــة م ــا المختلف ــن أداء أعماله ــا م ــكل يمٌكنه ــع بش ــد وض ــركة ق ــبي للٌش ــي و المحاس ــم اإلداري و الفٌن إٌن الٌتنظي
ــم  ــن له ــع المؤم ــل م ــات و الٌتعام ــع التعويض ــتحٌقة و دف ــاط المس ــتخالص األقس ــن واس ــاط الٌتأمي ــة أقس ــد قيم ــن و تحدي الٌتأمي
ــات  ــاء بإلتزام ــن الوف ــركة م ــن الٌش ــا يمٌك ــبة بم ــات المناس ــه التوظيف ــد أوج ــتحٌقة و تحدي ــاط المس ــع األقس ــن دف ــن ع المتخلفي
الٌشــركاء مــن  الٌربــح يمٌكــن  صنــدوق )صناديــق( المشــتركين المختلفــة تجــاه المؤٌمــن لهــم و كذلــك تحقيــق هامــش مــن 

الحصــول علــى مــردود ســنوي يزيــد فــي تدعيــم الٌثقــة بينهــم و بيــن الٌشــركة و كذلــك يمٌكــن الٌشــركة مــن اإلســتمرار و البقــاء.
الٌتنظيمــي لشــركة »األمانــة تكافــل« يســاعدها علــى القيــام بمهامهــا األساســٌية و يحٌقــق متطٌلبــات المعيــار  إٌن الهيــكل  و 

الٌتكافلــي. الٌتأميــن  إلــى نشــاط  المحاســبي و يســتجيب 
فيمــا يلي المثــال التفصيلــي للهيــكل التنظيمي:
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ــن  ــركة تأمي ــون ش ــأن تك ــل ب ــة تكاف ــركة األمان ــارت ش ــا  اخت ــدة لحرفائه ــات العدي ــل للحاجي ــتجابة األفض ــا واإلس ــع عروضه ــرض تنوي لغ

ــا: ــر منه ــات نذك ــن المنتج ــة م ــة متنّوع ــرح مجموع ــث تقت ــروع حي ــّددة الف ــي متع تكافل
- التأمين التكافلي على السّيارات

- التأمين التكافلي على الحريق
- التأمين التكافلي على الّنقل
- التأمين التكافلي على البناء

- التأمين التكافلي على المخاطر المختلفة
- التأمين التكافلي على المساعدة

- التكافل الجماعي على الّصحة
- التأمين التكافلي على التمويل واإلّدخار

وبفضــل سياســة اإلكتتــاب التــي تعتمدهــا الشــركة حّققــت األمانــة تكافــل تقدمــا ملحوظــا فــي إجمالــي رقــم المعامــالت ســنة 2016 
ــّدرت بــــ 84 % ــو ق ــبة نم ــنة 2015 أي نس ــار س ــف دين ــل 12.075,7 أل ــار مقاب ــف دين ــغ 22.171,9 أل ــث بل حي

النشاط التجاري و الفّني و نتائج الّشركة 1.6

 

1.1.6 النشاط التجاري للّشركة

تطبيقــا لسياســة الّشــركة فــي فتــح نقــاط توزيــع تــم تحويــل عــدد مــن مراكــز اإلكتتــاب المباشــر الــى نيابــات بعــد حصــول المتصرفيــن 
فيهــا علــى ترخيــص نائــب تأميــن. وبذلــك تصبــح هيكلــة نقــاط البيــع كالتالــي: 

 - 24  نائب تأمين معتمد مقابل 26 سنة 2015 

 - 20 مركز إكتتاب مباشر مقابل 18 سنة 2015

ــة اإلشــهارية خــالل ســنة 2016 إلــى تعزيــز مكانــة الّشــركة فــي ســوق الّتأميــن عــن  وفــي مجــال التّحســيس واإلعــالم  ُخصّصــت الخّطـ
طريــق اإلشــهار الّســمعي والّرقمــي باإلضافــة الــى تحديــث موقعهــا اإللكترونــي وإنشــاء صفحــات علــى شــبكات التواصــل اإلجتماعــي 

ــة.  ــات الجديــدة فــي عملّياتهــا الّتأمينّي وإدمــاج التكنولوجّي

2.1.6 النشاط الفّني للّشركة

ــة والشــرعّية حيــث تحصلــت علــى الموافقــة  واصلــت الّشــركة فــي إعــداد منتجــات الّتأميــن التكافلــي وعرضهــا علــى المصادقــة اإلدارّي
ــة لثــالث وأربعيــن )43( منتــج تأميــن تكافلــي. الّنهائّي

و تعتمد الّشركة في نشاطها الّتقني على أدّلة اإلجراءات الفنّية والمذكرات الّتفسيرّية وكّل المواصفات الفنّية لمختلف فروع الّتأمين. 
وتقوم حاليا بالمصادقة على أدّلة اإلجراءات المتعلّقة بنشــاط الّشــركة والمزمع اعتمادها نهائيا قبل موّفى السداســي األول لســنة 

.2017 

22.171,92016 ألف دينار

2015 12.075,7 ألف دينار

 تطور رقم المعامات 2015 - 2016 

+84%
10.096,2 ألف دينار

2.6     تطور الشركة وأدائها
 1.2.6 المؤشرات العامة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (ألف دينار)

معّدل نسبة 
التطّور 

 )2016-2014(

نسبة التطّور 
 )2016-2015(

  )%(
2016 2015  2014 المعطيــات 

104,7 83,6 22 171,9 12 075,7 5 290,8 رقم المعامالت صافي من اآلداءات )األقساط الصادرة(

396,5 146,4 6 875,5 2 790,0 278,9 التعويضات المدفوعة

3,2 -0,3 83,2 83,5 78,1 نسبة اإلستخالص (%)

- -9,7 (*)68,7  76,1 - نسبة تكلفة الحوادث على األقساط المكتسبة (%)

42,3 55 16 567,3 10 691 ,2 8 184,5 التوظيفات

39,8 41,7 831,9 586,9 425,4 مردودية التوظيفات

64,7% اذا مــا اســتثنينا حادث غــرق مركــب بالبحر )*( تصبــح هــذه النســبة فــي حدود 

2.2.6 المؤشرات الخاصة حسب القطاعات 
1.2.2.6 األقساط الصادرة الصافية من اإللغاءات حسب الفروع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                (ألف دينار)
معّدل نسبة 

التطّور 
)2016-2014(

نسبة التطّور 
 )2016-2015(

)%(
2016 2015 2014

69,9 45,5 12 797,6 8 794,3 4 433,5 التأمين التكافلي العام

53,2 34,7 8 206,5 6 090,7 3 497,9 التأمين التكافلي على السّيارات   

133,9 81,9 1 182,6 650,2 216,2 التأمين التكافلي على الّنقل

846,5 83,3 1 101,8 601,0 12,3 التأمين التكافلي على المساعدة

80,6 58,8 2 306,8 1 452,3 707,1 التأمين التكافلي على الحريق و المخاطر المختلفة

230,7 185,7 9 374,2 3 281,4 857,3 التأمين التكافلي العائلي

73,2 42,4 2 571,5 1 805,8 857,3 تكافل تمويل

- - 3 679,8 161,5 - تكافل ادخار

- 137,7 3 123,0 1 314,1 - تكافل جماعي على الصحة

104,7 83,6 22 171,9 12 075,7 5 290,8 المجموع
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2016

2015 7931 عقد

 تطور عدد العقود المكتتبة  2015 - 2016 

+37,8%
999 2  عقد

930 10 عقد

2.2.2.6 هيكلة المحفظة

الحصة )%(
المعطيات

2016 2015 2014

58 73 84 التأمين التكافلي العام

37 50 66 التأمين التكافلي على السّيارات    

5 5 4 التأمين التكافلي على النقل

5 5 1 التأمين التكافلي على المساعدة

11 12 13 التأمين التكافلي على الحريق والمخاطر المختلفة

42 27 16 التأمين التكافلي العائلي

11 15 16 تكافل تمويل

17 1 - تكافل ادخار

14 11 - التكافل الجماعي على الصحة

100 100 100 المجموع

3.2.2.6 األقساط المسندة موزعة حسب فروع التأمين

                                                                                                                                                                                                                (ألف دينار)

2016 2015  2014 المعطيــات 

2 545,5 1 964,1 775,6 التأمين التكافلي العام

229,4 507,7 185,1 التأمين التكافلي على السّيارات  

915,1 389,8 246,6 التأمين التكافلي على الّنقل

714,6 463,9 9,2 التأمين التكافلي على المساعدة

686,3 602,8 334,7 التأمين التكافلي على الحريق والمخاطر المختلفة

202,3 152,1 24,8 التأمين التكافلي العائلي

202,3 152,1 24,8 تكافل تمويل  

2 747,8 2 116,3 800,4 المجموع

4.2.2.6 تحليل فرع التأمين التكافلي للسّيارات

أ -النتائج المحاسبّية

                                                                                                                                                                                                                                                 (دينار)
نسبة التطور % 2016 2015 المعطيــات 

34,74 8 206 459 6 090 671 أقساط التأمين الصافية

15,45 (564 047) (661 797) تغير مدخرات أقساط التأمين غير المكتسبة

37,09 7 442 412 5 428 874 أقساط التأمين المكتسبة

10,47 )6 596 850( )5 971 626( أعباء التعويضات منها

82,31 (3 505 447) (1 922 842) التعويضات المدفوعة

(18,91) (3 197 386) (3 942 801) تغير مدخرات التعويضات

)255,79 ( 845 562 )542 752( النتتيجة الفّنية

)123,12( )229 422( 992 328 رصيد إعادة التأمين                          

(54,81) (229 422) (507 672) أقساط مسندة

(100,00) - 1 499 692 تغير حصة معيدي التأمين في المدخرات

37,05 616 140 449 576 النتيجة الفنية بعد إعادة التأمين

)23,82( )1 291 061( )1 694 699( نفقات اإلستغال

(11,40) (914 108) (1 031 669) نفقات اإلقتناء

4,13 174 904 167 971 تغير نفقات اإلقتناء المؤجّلة

15,52 (135 540) (117 327) نفقات اإلدارة

(41,67) (416 317) (713 674) أعباء فنّية أخرى

(91,92) 12 725 157 493 إيرادات التوظيفات

)39,12( )662 196( )1 087 630( النتيجة المحاسبّية 

ب-تحليل النتائج المحاسبية للفرع

بلغ عدد العقود المكتبة 930 10 (12269 عربة) مقابل 7931 (9033 عربة) سنة 2015.
بلغ معّدل اإلشتراك في التأمين التكافلي للسّيارات 640 دينارا مقابل 399 دينارا كمعّدل بالسوق التونسّية لسنة 2015.

حافظت حّصة الضمانات اإلختيارّية في فرع التأمين التكافلي للسّيارات على نسبة 68% من مجمل اإلشتراكات.
تغطي اإلستعماالت ذات النتائج الفنّية المربحة نسبة   78% من رقم معامالت هذا الفرع طبقا للسياسة اإلكتتابّية للشركة.

وفــي إطــار تحســين خدماتهــا قامــت الشــركة خــالل 2016 بإبــرام 47 كتــب صلــح خــاص بملفــات التعويضــات عــن األضــرار البدنّيــة بكلفــة 
قدرهــا 477 أ.د وهــو مــا أدى الــى تســجيل نســبة ربــح بـــ%22.

وقــع احتســاب أعبــاء التعويضــات فــي هــذا الفــرع بإضافــة 5 % كأعبــاء تصــّرف )chargement( و 1.604 أ.د بعنــوان المدخــرات علــى 
.)IBNR( التعويضــات المتكّبــدة و التــي لــم يبّلــغ عنهــا

400 ألف دينار

800 ألف دينار

1200 ألف دينار

1600 ألف دينار

التأمين التكافلي 
السيارات

التأمين التكافلي
 النفل

التأمين التكافلي 
المساعدة

التأمين التكافلي
الحريق و المخاطر 

المختلفة

تكافل تمويل

2014

2015

2016
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6.2.2.6  تحليل  فرع التأمين التكافلي على الحريق و المخاطر المختلفة )*(

أ -النتائج المحاسبية

                                                                                                                                                                                                                                                    (دينار)
نسبة التطور % 2016 2015 المعطيــات 

58,84 2 306 803 1 452 313 أقساط التأمين الصافية

52,38 (362 952) (238 187) تغير مدخرات أقساط التأمين غير المكتسبة

60,10 1 943 851 1 214 126 أقساط التأمين المكتسبة

304,59 )458 513( )113 327( أعباء التعويضات

334,85 (310 708) (71 452) التعويضات المدفوعة

221,63 (134 683) (41 875) تغير مدخرات التعويضات

34,93 1 485 338 1 100 799 النتتيجة الفنية

)96,45( )14 192( )399 306( رصيد إعادة التأمين                          

13,86 (686 310) (602 754) أقساط مسندة

108,00 117 973 132 501 تغير حصة معيدي التأمين في المدخرات

109,72 1 471 146 701 493 النتيجة الفنية بعد إعادة التأمين

150,79 (1 335 068) (532 354) نفقات اإلستغال

171,66 (1 007 054) (370 704) نفقات اإلقتناء

271,64 152 195 40 952 تغير نفقات اإلقتناء المؤجلة

312,30 (117 943) (28 606) نفقات اإلدارة

108,20 (362 266) (173 996) أعباء فنية أخرى

)91,07( 3 284 36 759 إيرادات التوظيفات

)32,63( 138 713 205 898 النتيجة المحاسبية 

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

ب-تحليل النتائج المحاسبية للفرع

ــل 1.452،3 أ.د ســنة 2015 مســجال بذلــك إرتفاعــا بنســبة 58،84 %.   إرتفــع رقــم معامــالت هــذا الفــرع إلــى 2.306،8 أ.د ســنة 2016 مقاب
ــا  ــح 203 ملف ــّم فت ــة.  وت ــات البنكي ــن البطاق ــب تأمي ــى جان ــات إل ــض المؤسس ــكات بع ــة ممتل ــى تغطي ــا إل ــاع أساس ــذا اإلرتف ــزى ه ويع

ــغ 134،7 أ.د ــرات بمبل ــورت المدخ ــة 310،7 أ.د وتط ــات المدفوع ــت التعويض ــنة 2015 وبلغ ــا س ــل 105 ملف ــنة 2016 مقاب س

7.2.2.6 تحليل  فرع التأمين التكافلي للمساعدة

ــي  ــم حوال ــغ عدده ــذي بل ــم وال ــن له ــن  و المرافقي ــة للمعتمري ــة التأميني ــر التغطي ــي توفي ــى التوال ــة عل ــنة الثالث ــركة للس ــت الش واصل
ــبة  %83،3 ــتراكات بنس ــتوى اإلش ــي مس ــع ف ــى الترفي ــا أدى ال ــم 2015 مم ــل 37000 لموس 58000 مقاب

2016

2015 1.452,3 ألف دينار

 تطور رقم المعامات 2015 - 2016 

+58,8%
854,5 ألف دينار

2,306,8 ألف دينار

2016

2015 37.000 معتمر

 تطور عدد المعتمرين 2015 - 2016 

+56,7%
21.000 معتمر

58.000 معتمر

5.2.2.6 التحليل حسب فرع التأمين التكافلي للنقل 

  أ -النتائج المحاسبية

                                                                                                                                                                                                                                              (دينار)
نسبة التطور % 2016 2015 المعطيــات 

81,86 1 182 550 650 248 أقساط التأمين الصافية

(125,37) 26 475 (104 342) تغير مدخرات أقساط التأمين غير المكتسبة

121,47 1 209 025 545 906 أقساط التأمين المكتسبة

709,29 )712 937( )88 094( أعباء التعويضات منها

595,06 (687 445) (98 904) التعويضات المدفوعة

(335,82) (25 492) 10 810 تغير مدخرات التعويضات

8,36 496 088 457 812 النتتيجة الفنية

)97,00( )6 935( )230 842( رصيد إعادة التأمين                          

134,78 (915 147) ( 389 792) أقساط مسندة

(520,32) 101 578 (24 167) تغير حصة معيدي التأمين في المدخرات

115,51 489 153 226 970 النتيجة الفنية بعد إعادة التأمين

91,60 (482 474) (251 811) نفقات اإلستغال

95,29 (361 660) (185 195) نفقات اإلقتناء

232,17 56 057 16 876 تغير نفقات اإلقتناء المؤجلة

268,52 (43 441) (11 788) نفقات اإلدارة

86,08 (133 430) (71 704) أعباء فنية أخرى

)87,23( 2 022 15 837 إيرادات التوظيفات

693,22 )58 698( )7 400( النتيجة المحاسبية 

ب-تحليل النتائج المحاسبية للفرع

إرتفع رقم معامالت هذا الفرع إلى 182،5 1 أ د ســنة 2016 مقابل 650,2 أ د ســنة 2015 مســجال بذلك إرتفاعا بنســبة  %81،8
بلــغ عــدد العقــود المكتتبــة فــي هــذا الفــرع 3605 عقــد ســنة 2016 مقابــل 1857 ســنة 2015 مســّجال بذلــك تطــورا بنســبة 94% راجعــا 

أساســا إلــى إرتفــاع عــدد العقــود المكتتبــة فــي صنــف نقــل البضائــع )وّخاصــة اّلنقــل البحــري( الــذي بلــغ 3538 عقــد ســنة 2016  
ــا بالنســبة للحــوادث فقــد تــّم فتــح 21 ملفــا ســنة 2016 مقابــل 22 ملفــا ســنة  2015 بلغــت فيهــا قيمــة الملفــات بعنــوان الرجــوع  أّم

مــا قــدره 54،4 أ د 

ــرق  ــادث غ ــى ح ــاع إل ــذا اإلرتف ــزى ه ــي 2015 ويع ــل 98،9 أ د ف ــنة 2016 مقاب ــارا س ــف دين ــة 687،4 أل ــات المدفوع ــت التعويض ــا بلغ كم
مركــب صيــد بجهــة المنســتير و التــي بلغــت كلفتــه الجملّيــة مــا قــدره 596،6 أ د تــم خالصــه خــالل 2016 تحملــت منهــا الشــركة مبلــغ 

17 أ د

2016

2015 650,2 ألف دينار

 قيمة التعويضات المدفوعة 2015 - 2016 

+81,8%
 532,3 ألف دينار

1.182,5 ألف دينار
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4.6 نشاط الّشركة في مجال البحث و التنمية
تقــوم الشــركة بصفــة مدروســة و مســتمّرة بحصــر اإلحتياجــات التدريبّيــة إلطاراتهــا ومــن ثــم بتأميــن دورات تكوينّيــة داخلّيـــة وخارجيــّـة 
و ورش عمـــل ألعوانهــا ولشــبكتها التوزيعّيــة تهــدف إلــى تطويــر هياكلهــا اإلدارّيــة والتجارّيــة و تحســين القــدرة علــى التأقلــم مــع 

ــاب.  ــات اإلكتت ــة و سياس ــة التأمينّي ــاالت التقني ــي المج ــة ف ــة  و العالمّي ــتجدات اإلقليمّي المس

ــتويين  ــى المس ــة عل ــر المنافس ــع معايي ــيا م ــويق تماش ــرق التس ــاليب ط ــا وأس ــع منتجاته ــى تنوي ــركة عل ــر بالّش ــعى إدارة التطوي و تس
ــهار . ــويق و اإلش ــال و التس ــال اإلتص ــي مج ــدة ف ــم جدي ــز نظ ــى تركي ــي و عل ــي و العالم اإلقليم

 8.2.2.6 تحليل فرع التأمين التكافلي الصحي

إرتفع رقم معامالت هذا الفرع إلى 3.123 أ.د سنة 2016 مقابل 1.314 أ.د سنة 2015 مسجال بذلك ارتفاعا بنسبة %137،6
و تــّم فتــح 10ملفــات ســنة 2015 مقابــل 52 ملفــا ســنة 2016 و بلغــت التعويضــات المدفوعــة 2.119،5 أ.د و تطــورت المدخــرات بمبلــغ 

118،9 أ.د

9.2.2.6  التحليل حسب فرع التأمين التكافلي على الحياة

إرتفع رقم المعامالت إلى 6.251،2 أ.د سنة 2016 مقابل مقابل 1.967،3 أ.د سنة 2015 مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة  %217
ــة بـــ 2015 وذلــك أساســا نتيجــة صــرف مســتحقات  ــارا لتســجل تطــورا بنســبة 92 % مقارن بلغــت التعويضــات المدفوعــة 188،7 ألــف دين

عقــود تكويــن أمــوال حــل أجلهــا. 

3.6   الخالصة
تبــرز الجــداول و المعطيــات الســابقة الذكــر أن الّشــركة تحــرص علــى تنويــع محفظتهــا التأمينّيــة و توازنهــا إذ انخفضــت حّصــة التأميــن 
التكافلــي للســّيارات مــن المحفظــة الجمليــة للّشــركة والتــي أصبحــت فــي حــدود 37 %مقارنــة بـــ50% ســنة 2015. و يرجــع هــذا اإلنخفاض 

إلــى اإلرتفــاع المســّجل فــي حصــة التأميــن التكافــل العائلــي.

كمــا أن مؤشــر مجمــوع أعبــاء التعويضــات علــى أقســاط التأميــن المكتســبة )S/P( بلــغ ســنة 2016 نســبة 68,7% وإذا مــا إســتثنينا حــادث 
غــرق مركــب الصيــد بجهــة المنســتير، تصبــح هــذه النســبة فــي حــدود %64,6

كما بلغت نسبة اإلستخالص في موفى سنة 2016 ما قدره %83,2
وتحســنت منتوجيــة األعــوان بالشــركة حيــث أن معــدل األقســاط الصــادرة ســنة 2016 بالنســبة للعــون الواحــد بلــغ 410 أ.د مقابــل 281 أ.د 

ســنة 2015.

2016

2015 1.314 ألف دينار

 تطور رقم المعامات 2015 - 2016 

3.123 ألف دينار
+137,6%

  1.809 ألف دينار

2016

2015 1.967,3 ألف دينار

 تطور رقم المعامات 2015 - 2016 

6.251,2 ألف دينار
+217%

  4.283,9 ألف دينار

50%
37%

حّصــة التأميــن التكافلــي للســّيارات مــن المحفظــة لســنة 2015 

حّصــة التأميــن التكافلــي للســّيارات مــن المحفظــة لســنة 2016  

الخاصة مقارنة بين سنتي 2015 و 2016
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تقرير هيئة الرقابة 
الشرعية

البديل لحمايتكم

7
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التقريران العام و الخاص 
لمراقبي الحسابات

البديل لحمايتكم

8
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3-الرأي حول القوائم المالّية :  

وفــي رأينــا، فــإّن القوائــم المالّيــة ســليمة وصادقــة وتعّبــر بصــورة وفّيــة، لــكّل مــا هو هــام نســبّيا، عــن الوضعّيــة المالّية للشــركة التونســية 
للتأميــن التكافلــي "األمانــة تكافــل" وعــن نتائــج أعمالهــا وتدفقاتهــا النقديــة للســنة المحاســبية المنتهيــة فــي 31 ديســمبر2016، طبقــا 

للمبــادئ المحاســبية المتفــق عليهــا عمومــا بالبــالد التونســية.

الفحوص الخاّصة
لقد قمنا بالفحوص الخاصة المنصوص عليها في القانون والمعايير المهنية. 

طبقــا ألحــكام الفصليــن 201 و266 مــن مجلــة الشــركات التجاريــة  فإنــه ليــس لدينــا مالحظــات حــول أمانــة المعلومــات الماليــة الــواردة 
بالتقريــر الســنوي المتعلــق بنشــاط الّشــركة لســنة 2016 و مطابقتهــا مــع القوائــم الماليــة. 

وقمنــا فــي نطــاق مراجعــة حســابات الّشــركة، بفحــص إجــراءات المراقبــة الداخليــة المتعلقــة بمعالجــة المعلومــة المحاســبية وإعــداد 
ــون عــدد  ــر 1994 والمنقــح بالقان ــخ 14 نوفمب ــون عــدد 94-117 بتاري ــم 3 مــن القان القوائــم الماليــة وذلــك طبقــا لمقتضيــات الفصــل رقـ
ــر 2005  وقــد أدرجنــا مالحظاتنــا ضمــن خطــاب توصيــة موجــه إلــى اللجنــة الدائمــة للتدقيــق و اإلدارة العامــة  2005-96 بتاريــخ 18 أكتوب

للشــركة.

عمــال بأحــكام الفصــل 19 مــن  األمــر عـــ2728ــــدد المــؤرخ فــي 20 نوفمبــر 2001  قمنــا بالتحريــات الضروريــة و ليــس لدينــا مالحظــات تتعلق 
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، 28 أفريل 2017
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

التقرير العام لمراقبي الحسابات
) السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016 (

02، نهج 7299 المنزه التاسع ب
          - II المنار

الهاتف    :
الفاكس :  

cmc@hexabyte.tn : البريد اإللكتروني

+216 71 880 933 / +216 71 887 294
+216 71 872 115

1013
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 طرف جلســتكم العـــاّمة العادّيــة بتاريــخ 20 مــاي 2016  نتقدم إليكــم بتقريرنا 
حــول مراقبــة القوائــم الماليــة " للّشــركة الّتونســّية للّتأميــن الّتكافلــي" للســنة المحاســبية المختومــة فــي 31 ديســمبر2016 و المصاحبــة 
ــا   ــا صافي ــة مجموع ــم المالي ــذه القوائ ــرز ه ــة. تب ــر المهني ــون و المعايي ــا القان ــص عليه ــا ين ــة كم ــوص الخاّص ــول الفح ــر و ح ــذا التقري له

للموازنــة بقيمــة  042 063 32  دينــار و نتيجــة صافيــة إيجابيــة قدرهــا 871 12 دينــار و تغيــرا إيجابيــا للخزينــة ب 877 26 دينــار

الرأي حول القوائم المالّية

1. مسؤولية هياكل تسيير الشركة  

ــام  ــة نظ ــع و متابع ــؤولية وض ــذه المس ــمل ه ــا. تش ــركة و إدارته ــيير الّش ــاكل تس ــؤولية هي ــت مس ــة تح ــم المالّي ــذه القوائ ــداد ه ــم إع ت
الرقابــة الداخليــة المتعلــق بإعــداد و تقديــم قوائــم ماليــة صادقــة و خاليــة مــن إخــالالت هاّمــة نســبيا ســواءا كانــت ناتجــة عــن غــش أو عــن 

أخطــاء. كمــا تشــمل كذلــك إختيــار و تطبيــق طــرق محاســبية مالئمــة و تحديــد تقديــرات معقولــة طبقــا للظــروف.

2. مسؤولية مراقبي الحسابات   

تتمثــل مســؤوليتنا فــي إبــداء رأي مســتقل حــول هاتــه القوائــم المالّيــة اســتنادا إلــى أعمــال التدقيــق. لقــد قمنــا بتدقيــق القوائــم المالّيــة 
وفقــا للمعاييــر المهنيــة. و تتطلــب منــا هــذه المعاييــر اإلمتثــال لقواعــد أخالقيــات المهنــة و تخطيــط و تنفيــذ أعمــال التدقيــق للحصــول 

علــى تأكيــدات معقولــة بــأّن القوائــم الماليــة خاليــة مــن إخــالالت هاّمــة نســبيا.

ــا  ــي تتضمنه ــات الت ــغ واإلفصاح ــدة للمبال ــة المؤّي ــى األدل ــول عل ــة الحص ــراءات لغاي ــام بإج ــتوجب القي ــة يس ــم المالي ــق القوائ إّن تدقي
ــب  ــم مراق ــى تقيي ــاء عل ــن أخط ــش أو ع ــن غ ــة ع ــالالت ناتج ــود إخ ــال وج ــم احتم ــراءات وتقيي ــذه اإلج ــار ه ــز إختي ــة. يرتك ــم المالي القوائ
ــة  ــق المالئم ــراءات التدقي ــد إج ــن تحدي ــه م ــا يمّكن ــة مم ــم المالي ــم القوائ ــداد وتقدي ــق بإع ــة المتعل ــة الداخلي ــام الرقاب ــابات لنظ الحس
للظــروف دون أن يكــون الهــدف مــن ذلــك إبــداء رأي حــول فاعلّيــة هــذا النظــام. كمــا تشــتمل إجــراءات التدقيــق أيضــا علــى تقييــم المبــادئ 

ــة ككّل. ــم المالي ــامل للقوائ ــرض الش ــم الع ــك تقيي ــا اإلدارة وكذل ــي تجريه ــة الت ــرات الهام ــة والتقدي ــبية المتبع المحاس

ونعتقد أن اإلجراءات التي قمنا بها تمثل أساسا معقوال يمكننا من إبداء رأينا حول القوائم المالية.

تونس
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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 و على أساس 12 شهرا في السنة

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

تتمثــل اإللتزامــات و التعهــدات المتخــذة مــن قبــل مؤسســة التأميــن التكافلــي لفائــدة المســيرين )باعتبــار األعبــاء اإلجتماعيــة( مثلمــا وردت 
فــي القوائــم الماليــة للســنة المحاســبية المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015 كمــا يلــي :

رئيس مجلس اإلدارة المدير العام المساعد المدير العام

الخصوم في

  31 ديسمبر 2016

أعباء خام 

2016

الخصوم في

  31 ديسمبر 2016

أعباء خام 

2016

الخصوم في

  31 ديسمبر 2016

أعباء خام 

2016

- 26 941 - 50 421 -  175 622 اإلمتيازات على المدى القصير

تونس في 28 أفريل 2017
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

التقرير الخاص لمراقبي الحسابات
) السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016 (

السادة مساهمي الشركة التونسية للتأمين التكافلي " األمانة تكافل " 

ــذه  ــت ه ــة تح ــات المنضوي ــا باإلتفاقي ــم علم ــرفنا أن نحيطك ــة  يش ــركات التجاري ــة الش ــن مجل ــه م ــا يلي ــل 200 و م ــكام الفص ــال بأح عم
ــنة 2016. ــالل س ــوص خ النص

اإلتفاقيــات  علــى  والمصادقــة  بالتراخيــص  المتعلقــة  القانونيــة  اإلجــراءات  احتــرام  مــدى  مــن  التثبــت  فــي  تكمــن  مســؤوليتنا  إن 
والعمليــات المبرمــة مــع مســيري المؤسســة و بالتالــي إدراجهــا الســليم صلــب القوائــم الماليــة. كمــا أنــه ليــس مــن صالحياتنــا 
البحــث والتدقيــق حــول وجــود تلــك اإلتفاقيــات أو العمليــات و لكــن يقتصــر واجبنــا علــى مدكــم  إنطالقــا مــن المعلومــات التــي 
ودعائمهــا.  جدواهــا  فــي  نبــت  أن  دون  األساســية  وخاصياتهــا  بنوعهــا  تدقيقنــا،  مــن  إنطالقــا  عليهــا  تحصلنــا  والتــي  لنــا  قدمــت 
عليهــا. المصادقــة  قصــد  العمليــات  هــذه  وإنجــاز  اإلتفاقيــات  هــذه  بإبــرام  المتعلقــة  المصلحــة  تحديــد  لكــم   وموكــول 

إتفاقيات و عمليات حديثة )خافا لتلك المتعلقة بأجور المسيرين( 
لــم يتــم إشــعارنا مــن طــرف مجلــس إدارتكــم  بــأي اتفاقيــة جديــدة فــي ســنة 2016 خاضعــة لمقتضيــات الفصــل 200 و مــا يليــه 

مــن مجلــة الشــركات التجاريــة.

اإللتزامات و التعهدات المتخذة من قبل الشركة لفائدة المسيرين 
تتمثــل اإللتزامــات و التعهــدات المتخــذة مــن قبــل شــركة" األمانــة تكافــل" لفائــدة المســيرين كمــا وردت فــي الفقــرة 5 مــن الفصــل 200 

مــن مجلــة الشــركات التجاريــة كمــا يلــي:

اإللتزامات و التعهدات المتخذة من قبل الشركة لفائدة المسيرين

تتمثــل اإللتزامــات و التعهــدات 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 لتر في الشهر.

02، نهج 7299 المنزه التاسع ب
          - II المنار

الهاتف    :
الفاكس :  

cmc@hexabyte.tn : البريد اإللكتروني

+216 71 880 933 / +216 71 887 294
+216 71 872 115

1013
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
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أصــل 6 مستحقـات

----7أصـل 61 مستحقات متوّلدة عن عمليات التأمين المباشر

606 6649 664-664 664أصــل 611 أ قساط تأمين مكتسبة غير صادرة

398 194 5482 050 8513 399250 301 3أصــل 612 مستحقات أخرى متوّلدة عن عملية ا لتأمين المباشر

005 135356 033 1-135 033 1أصــل 613 مستحقات تم تعويضها وحلت المؤسسة محلها

647 395231 347 1-395 347 1أصـل 62 مستحقات متوّلدة عن عمليات إعادة  تأمين

---8أصـل 63 مستحقات أخرى

455 59113 14-591 14أصـل 631 األعـوان

أصـل 632 الدولة وهياكـل الضمان اإلجتماعي والجماعات 
العمومية

232 367-232 367196 223

650 830605 136 1-830 136 1أصـل 633 مدينـون مختـلـفـون

7 730 381250 8517 479 5303 606 985

أصــل 7 عنا صر أخرى لألصول

أصـل 71 أموال في البنـك و الحساب البريدي الجاري والصكوك 
والخزانة

1 480 344-1 480 3441 453 467

أصـل 72 أعباء مؤّجلـة

295 139 0121 681 1-012 681 1أصـل 721 نفقــات اقتنـاء مؤّجلـة

797 275690 973416 247 2481 664 1أصـل 722 أعباء أخرى للتوزيع

----أصل 73 حسابات تسوية األصول

908 736170 344-736 344أصـل 731 فوائد و معاليم كراء مكتسبة غير مستحقة

436 30279 119-302 119أصـل 733 حسابات تسوية أخرى

----أصل 74 فـــارق التحويـــل

95 289 6421 247 9734 041 6693 533 902

143 103 04221 063 86532 456 9072 519 34مجمـــوع األصـــول
 

)*( أعيدت معالجة معطيات المقارنة لسنة 2015

1.9 األصول
للّسنة المحاسبّية المختومة في 2016/12/31

اإليضاحاتاألصـول
2015)*( السنة المحاسبية  2016/12/31

إستهاكاتاإلجمالي
الصافيالصافيو مدّخرات

أصــل 1  أصــول غيــر مــادية

457 258441 185543 444129 672أصـل 12 تنــازالت و براءات و رخص و عالمات تجارية

----أصـل 13 أصل تجــاري

1672 444129 185543 258441 457

أصـل 2  أصــول مادية لإلستغال

153 370813 570972 939804 776 1أصل 21 تجهيزات فنية وآالت

---أصل 22 تجهيزات أخرى ومعّدا ت و منقوالت

أصل 23 ودائع وكفاالت
21 776 939804 570972 370813 153

أصــل 3  توظيفـــــات

----أصـــل 31 أراض و بنـــاءات

169 169375 3375أصـــل 311 أراض و بنــاءات لإلستغــالل

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

----4أصــل 32 توظيفات في المؤسسات المرتبطة ومساهمات

000 149 00010 660 15-000 660 15أصــل 322 أذون و رقاع أصدرتها المؤسسات المرتبطة

715 715135 286125 00124 150أصــل 323 حصص في مؤسسات ذات صلة مساهمة

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

5أصــل 33 توظيفات مالية أخرى

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

---

000 000200 200-000 200أصــل 332 رقاع و سندات ذات مدا خيل قاّرة

130 21618 16-216 16أصــل 333 قروض رهنّية على عّقارات

000 000100 100-000 100أصــل 334 قروض أخرى

053 95274 65-952 65أصــل 335 ودائع لدى مؤسسات بنكية ومالية

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

16 567 33924 28616 543 05310 676 898

أصــل 5 حّصة معيـدي التأمين في المدخرات الفنيـة

383 536484 716-536 716أصــل 510 مدخرات أ قساط التأمين غير المكتسبة

-233 75-233 75أصــل 520 مدخرات التأمين على الحياة

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

366 546 3931 691 1-393 691 1أصــل 531 مدخرات التعويضات (التأمين على غير الحياة )

----أ صــل 560 مدخرات  فنيـة أ خرى  (التأمين على  الحياة )

62 483 1632 483 1632 030 748

بحساب الدينار
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3.9 قائمة النتائج الفنية للتأمين و إعادة التأمين على            
غير الحياة

للّسنة المحاسبّية المختومة في 2016/12/31

بحساب الدينار

اإليضاحات
عمليات
إجمالية

2016/12/31

عمليات مسندة
و عمليات معاد 

اسنادها
2016/12/31

العمليات
الصافية

2016/12/31

العمليات
الصافية  

 2015/12/31
)*(

أ ر ف غ ح 1 : أقساط تأمين مكتسبة

222 144 1458 375 47913 545 2-624 920 15أر ف غ ح 11 : أ قساط تأمين صادرة و مقبولة

782 212 1-958 902 -154 112232 135 1-أر ف غ ح 12 : تغير مدخرات أ قساط ا لتأمين غير المكتسبة

1514 785 512-2 313 32512 472 1876 931 440
440 931 6

688 035256 25-035 25 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

420 578 2-918 899 5-968 886786 686 6-أع غ ح 11 : ا لمبالغ ا لمدفوعة

938 493 2-440 331 3-028 468145 476 3-أع غ ح 12 : تغّير مدخرات ا لتعويضات

16-10 163 354931 995-9 231 358-5 072 358
354 163 -10

983 105-861 92-861 92أ ع غ ح 2 : تغير المدخرا ت الفنية  األخرى
048 -68048 -68

604 1 048 68--048 68-أ ع غ ح 3 : مساهمات في األرباح و اإلرجاعات

----أ ع غ ح 4 : نفقات اإلستغال

037 260 2-396 177 3--396 177 3-أ ع غ ح 41 : نفقات اإلقتناء

730 717284 541-717 541 ع غ ح 42 : تغّير مبالغ نفقات اإلقتناء المؤجلة

882 198-798 419--798 419- ع غ ح 43 : نفقات اإلدارة

572 764364 764559 559-أ ع غ ح 44 : عموالت متحّصل عليها من معيدي التأمين

17-3 055 476559 764-2 495 713-1 809 617

759 209 1-429 289 1--429 289 1-18أ ع غ ح 5 : أعباء فنية أخرى

984 007 1-464 494-566 821-101 327ن ف غ ح : المجموع الفرعي )النتيجة الفنية  للتأمين  و/أو إعادة التأمين  على غير الحياة (

)*( أعيدت معالجة معطيات المقارنة لسنة 2015

2.9 األموال الذاتية و الخصوم
للّسنة المحاسبّية المختومة في 2016/12/31

2015/12/31 )*(2016/12/31اإليضاحات 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

659 744 1-039 457 3-مـال ذاتي 5 نتيجة مؤجلـة

829 86312 7مـال ذاتي 4 أموال ذاتية أخرى

170 268 8248 550 6مجموع األموال الذاتية قبل نتيجة السنة المحاسبية

380 712 1-871 12مال ذاتي 6 نتيجة السنة المحـاسبية

790 555 6956 563 106مجمـوع 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

478 703 6643 651 4خصم 310 مدخرات أقساط تأمين غير مكتسبة

514 012 8983 198 8خصم 320 مدخرات  التأمين على الحياة 

795 79440 37خصم 330 مدخرات  ا لتعويضا ت ( التأمين على الحياة )

088 083 5565 559 8خصم 331 مدخرات التعويضات ( التأمين على  غير الحياة )

-599 32خصم 340 مدخرات المساهمة في األرباح و اإلرجاعات ( التأمين على الحياة )

399 67خصم 341 مدخرات المساهمة في األرباح و اإلرجاعات ( التأمين على غير الحياة )

983 122105 13خصم 361 مدّخرات فنية أخرى ( التأمين على غير الحياة )

1121 561 03211 945 858

056 590531 338 122خصـم 5 ديون لودائع  نقدية متحّصل عليها من المؤسسات المسند إليها

--خصـم 6 ديـون أخـرى

119 242-خصـم 61 ديـون متوّلدة عن عمليات تأمين مباشر

750 508-خصـم 62 ديون متوّلدة عن عمليات إعادة ا لتأمين

--خصـم 63 ديـون أخرى

000 0003 52خصم 631 ودائع و كفاالت متحّصل عليها

300 777213 226خصم 632 األعــــوان

171 579396 433خصم 633 الدولة و هياكل الضمان اإلجتماعي و الجماعات العمومية

492 458507 765خصم 634 دائنــون مختلفــون

131 477 8141 870 832

--خصــم 7 خصــوم أخــرى

--خصم 71 حسابات تسوية الخصوم

607 910199 14121خصم 712 حسابات تسوية خصوم أخرى

354 547 34714 499 25مجمــــوع  الخصـــوم

143 103 04221 063 32مجمــوع  األمــوال الذاتية و الخصــوم

)*( أعيدت معالجة معطيات المقارنة لسنة 2015

بحساب الدينار
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2015/12/31 )*(2016/12/31اإليضاحات

984 007 1-464 494-ن ف غ ح : النتيجة الفنية للتأمين و/أو إعادة التأمين على غير الحياة

356 897-449 246ن 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(

897 783497 24579إ 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

897 783497 579مجمـــوع فــرعــــي 1

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

750 22-أ ع غ ف 11 : أعباء التصّرف في التوظيفات بما في ذلك أعباء الفائدة

428 0001 10-أ ع غ ف 12 : تصحيح قيمة التوظيفات

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

428 7501 32-مجمــوع فـــرعــي 2

أ ع غ ف 2 : إيرادات التوظيفات لمخّصصة و المحّولة إلى قائمة النتائج الفنية للتأمين 
688 256-035 25-و/أو إعادة التأمين على غير الحياة

574 32619 3-أ ع غ ف 2 : ايرادات غير فنية أخرى

813 42-039 208-أ ع غ ف 3 : أعباء غير فنّية أخرى

941 685 1-618 62النتيجة المتأ تية من األنشطة العادية

439 26-747 49-أ ع غ ف 4 : األداءات على النتيجة

380 712 1-871 12النتيجـة المتـأتية من األنشطـة العادية بعـد األداءات

380 712 1-871 12النتيجـة الصــافيــة للسنــة المحــاسبيــة

 
)*( أعيدت معالجة معطيات المقارنة لسنة 2015

5.9 قائمة النتائج
للّسنة المحاسبّية المختومة في 2016/12/31

6.9 جــدول ا لتعّهــدات ا لمقبــولــة و ا لمقـّدمــة
السنة المحاسبة المختومة في 2016/12/31

2016/12/31)*( 2015/12/31

0000خ م 1 : ا لتعهــدا ت ا لمقبــولـــة

0000خ م 2: ا لتعهــدا ت ا لمقدمة

--خ م21 : ا لموا فقة على ا لقـروض ا لمقـّدمة و كفا لتها و ضمـا نهـا

--خ م22 :سنــد ا ت و أ صول مقتنا ة مع ا لتـزا م  بـإ عا دة ا لبيـع

--خ م23 :تعّهــد ا ت على السندات  أو األصول أو المداخيل

--خ م24 :تعهدات أخرى مقدمة

0000خ م 3 :قيـم متحّصل عليها برهن من ا لشركا ت ا لمسند  إ ليها و ا لشركا ت  ا لتي أ عيد إ ليها اإلسناد

0000خ م 4 :قيـم سّلمتها هيا كل  أ عيد تأ مينها مع كفا لة تضا منية أ و إستبدال

0000خ م 5 :قيـم تملكـهـا مؤسسـا ت ا لحيطــة

0000خ م 6 :قيـم  أ خرى تحت ا لحيــازة لحســا ب ا لغيــر

اإليضاحات
عمليات
إجمالية

2016/12/31

عمليات  مسندة
وعمليات معاد 

اسنادها
2016/12/31

العمليات
الصافية

2016/12/31

العمليات
الصافية
)*( 2015

إ ر ح 1 : أ قساط تأمين

169 815 9171 048 3226 202-239 251 6إ ر ح  11 : أقساط تأمين صادرة و مقبولة

196 251 239-202 3226 048 9171 815 169

إ ر ح 2 : إ يرا دات ا لتـوظيفات

075 19289 252-192 252إ 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

075 19289 252-192 252مجمــوع فـــرعــي 2

--أ ع ح 1 : أ عبـاء التعـويضـات

134 39-648 188-67123 188-أ ع ح 11 : مبـالغ مـدفوعـة

452 28-001 0013 3أ ع ح  12 : تغّيـر مـدخرات ا لتعويضات

585 67-647 185-67023 185-20مجمــوع فـــرعــي 3

----أ ع ح 2 : تغّيـر المـدخـرا ت الفنيـة ا ألخرى

139 047 2-151 111 5-233 38475 186 5-21أ 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

139 047 2-151 111 5-233 38475 186 5-مجمــوع فـــرعــي 4

- 599 32--599 32-أ ع ح 3 : مساهمات في األرباح و اإلرجاعات

----أ ع ح 4 : نفقات اإلستغال

483 454-019 517--019 517-أ ع ح 41 : نفقات اإلقتناء

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

698 35-220 36--220 36-أ ع ح 43 : نفقات اإلدارة

987 86220 86225 25-أ ع ح 44 : عموالت متحّصل عليها من معيدي التأمين

194 469-378 527-862 24025 553-22مجمــوع فـــرعــي 5

453 212-885 197-885 197-23أ ح 5 : أعباء فنية أخرى

----أ ع ح 9 : أعبـاء التوضيفات

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----مجمــوع فـــرعــي 6

356 897-449 205246 101-654 347ن ف ح : المجموع الفرعي )النتيجة الفنية للتأمين و/أو إعادة التأمين على الحياة(

 )*( أعيدت معالجة معطيات المقارنة لسنة 2015

4.9 قائمة النتائج الفنية للتأمين و إعادة التأمين على 
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وقــع إعــداد وضبــط القوائــم المالّيــة للّشــركة التونســّية للّتأميــن الّتكافلي"األمانةتكافل"للّســـنة المحاســبّية المختومــة فــي 31 ديســمبر 
2016 وفقــا لنظــام المحاســبة للمؤّسســات المعتمــدة فــي تونــس عمــال بأحــكام القانــون عــدد 112-96 المــؤّرخ فــي 30 ديســمبر 1996 

و طبقــا لمعاييــر المحاســبة الخاّصــة بقطــاع الّتأميــن المصــادق عليهــا  بقــرار مــن وزيــر المالّيــة المــؤرخ فــي 26 جــوان 2000 )مــن المعيــار عــدد 
26 إلــى المعيــار عــــدد 31( و المتعّلــــقة بضبــط القوائــــم المالّيــــة و بالّرقــــابة الّداخليـــة و التنظيـــم المحاسبــــي و بالمداخيــل و بالمّدخرات 

الفنّيــــة وباألعباء الفنّيـــة وبالتوظيفات في 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 المحاسبّية الخاصة المتعّلـقة بإعداد القوائم المالّية في ما يلي :

1.8.9 أصول مادّية لاستغال
ــة المســتغّلة مــن طــرف شــركة "األمانــة تكافــل" ضمــن الموازنــة بســعر تكلفــة اإلقتنــاء، ويحتســب اســتهالك  وقــع إدراج األصــول المادّي

هــذه األصــول علــى أســاس القســط الثابــت علــى العمــر اإلفتراضــي لــكّل جــزء منهــا.
تّم اعتماد الّنسب الّتالية لتسجيل اإلستهالكات:

2.8.9 التوظيفــات

ــن  ــذ بعي ــة( دون األخ ــناد الاّلزم ــوق اإلس ــاب وحق ــوق اإلكتت ــغ حق ــن مبل ــذي يتضّم ــة )وال ــعر الّتكلف ــة بس ــات المالّيـ ــد الّتوظيف ــع تقيي يق
ــنة.  ــاء الس ــن أعب ــا ضم ــع تقييده ــي يق ــاء الت ــف اإلقتن ــار مصاري اإلعتب

ــة  ــص القيم ــر لناق ــن مّدخ ــع تكوي ــتعمالّية و يق ــا اإلس ــب قيمته ــاهمات بحس ــندات المس ــم س ــّم تقيي ــابات  يت ــال الحس ــخ إقف ــد تاري عن
ــة. ــبة للّتكلف بالّنس

يقع تسجيل مداخيل الّتوظيفات ضمن اإليرادات طبقا لمبدأ اإلستحقاق حتى و إن لم يتّم تحصيلها بعد. 

3.8.9 األعباء المؤّجلة

تشــمل األعبــاء المؤّجلــة المصاريــف األّولّيــة واألعبــاء للتوزيــع علمــا وأّن هاتــه الّنفقــات تعــّد ضرورّيــة للّشــروع فــي عملّيــة اإلســتغالل خاّصــة 
وأّن المؤّسســة كانــت فــي مرحلــة إنشــاء.

تســّجل هــذه المصاريــف ضمــن أصــول الموازنــة باعتبارهــا أعبــاء مؤّجلــة ومــا دام مــن المحتمــل اســترداد المبالــغ المخّصصــة لهــا عــن 
طريــق األنشــطة الّلاحقــة.

سيتّم استيعاب هاته المصاريف على مدى فترة ثالثة سنوات.

4.8.9 المّدخــرات الفنّيــة

ــدد  ــة المســّجلة مــن طــرف شــركة "األمانــة تكافــل" هــي مطابقــة لمقتضيــات المعيــار المحاســبي عــ إن طــرق تقييــم المّدخــرات الفنّي
29 المتعّلــق بالمّدخــرات الفنّيــــة فــي مؤّســــسات الّتــــأمين و/ أو إعــادة التأميــن و قــرار وزيــر المالّيــة المــؤّرخ فــي 27 فيفــري 2001 المحــّدد 

لقائمــة و طريقــة تقييــم 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

8.9 المبادئ و الطرق المحاسبية المعتمدة

تجهيزات وعملّياتمعّدات مكتبّية مختلفة
 تركيب وتهيئة مختلفة

النظام المعلوماتيمعّدات إعالمّية معّدات نقل

5 سنوات3 سنوات7 سنوات5 سنوات 5 سنوات

7.9 جدول التدفقات النقدية
للّسنة المحاسبّية المختومة في 2016/12/31

بحساب الدينار

2016/12/31)*( 2015/12/31

التدفقات النقـدية  المـرتبطـة باإلستغال

439 573 88412 947 19مقابيض أقساط التأمين المتحّصل عليها من المؤّمن لهم

126 931 2-852 231 6-مبالغ لتسديد التعويضات

109 937-601 790-دفوعات ألقساط التأمين خاصة بعمليات مسندة

282 938-223 319 1-عموالت مدفوعة إلى الوسطاء

439 135 1-929 909 1-مبالغ مدفوعة إلى  األعــــوان

679 865 1-760 484 1-مبالغ مدفوعة إلى المزويدين

465 568 1-263 453 2-أداءات على التأمينات المدفوعة إلى الخزينة العامة

617 151421 658اإليرادات المالية المتحّصل عليها

955 618 4073 416 6تدفقات نقدية متأتية من اإلستغال

--التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة اإلستثمار

793 478-631 886-دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة غير مادية و مادية

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

909 40--دفوعات متأتية من اقتناء أصول مالية

-100 8مقابيض متأتية من تفويت أصول مالية

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

000 249 2-000 511 5-دفوعا ت متأتية من اقتناء توظيفا ت من مؤسسات مرتبطة أو ذات صلة مساهمة

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

702 968 2-530 389 6-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

--التدفقات النقدية المتأ تية من أنشطة التمويل

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

253 877650 26تغّيـــر الخـــزينـــة
1 453 467803 214

214 467803 453 1الخزينة في بداية السنة المحاسبية

467 453 3441 480 1الخزينة في نهاية السنة المحاسبية

 )*( أعيدت معالجة معطيات المقارنة لسنة 2015
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اإليضــاح عــ1ــدد: األصول غير المادّية

بلغـت القيـمة الصـافّية لألصـــول غير المـــادّيـة لألمـانة تــكـافل في موّفــى سنـة  2016 مــــا قـــــدره  258 543 دينارا مفّصلة كما يلي:

بحساب الدينار

استهاكات / مدخراتمبلغ خام
مبلغ 

صافي

العناصر
الرصيــد فــي

2016/01/01

مقتنيات

2016

الرصيــد فــي

2016/12/31

الرصيــد فــي

2016/01/01

ترفيع

2 0 1 6

 الرصيــد فــي

2016/12/31
2016/12/31

840818 28-811 9-029 19-658 29-658 29 تطبيقات إعالمّية

387 37718 14-873 8- 504 5-764 25032 51417 15موقع إلكتروني

053 968524 85 - 601 61-367 24-022 836610 186164 445أصول غير مادية في طور اإلنجاز

258 185543 129 - 287 80 -900 48-444 086672 358182 490مجموع اإلصول غيرالمادية

اإليضــاح عــ2ــدد: األصول المادّية

بلغـــت القيـــمة الصـــافّية لألصـــــول المـــادّيـة لألمـانة تــكـافل في موّفــى سنـــة 2016 مــــا قـــــدره 370 972  دينارا مقابل  153 813  دينار 
فــي موفــى ســنة   2015 أي بزيــادة قدرهــا 217 159 دينــارا  كمــا يبيــن الجــدول التالــي:

9.9 إيضاحات حول الموازنة
للّسنة المحاسبّية المختومة في 2016/12/31

اإليضــاح عــ3ــدد:  أراض و بناءات

بلــغ رصيــد األراض والبنــاءات لالســتغالل 169 375  دينــارا يتمثــل فــي اقتنــاء محــل لبعــث فــرع جهــوي فــي واليــة سوســة ليغطــي نشــاط 
الشــركة فــي الوســط و الســاحل

العناصر

مبلغ   صافي استهاكات / مدخراتمبلغ خام

الرصيد في
2016.01.01

مقتنيات
2016

فــي الرصيــد 
2016.12.31

فــي الرصيــد 
2 0 1 6 . 0 1 . 0 1

2016.12.31
الرصيــد فــي
2016.12.31

2016.12.312015.12.31

648 019121 263429 171-702 83-561 87-282 072600 210391 209معدات نقل

957 505154 435105 201-046 67-389 134- 940 594306 34617 289معدات و أثاث مكاتب

373 84454 30840 137-863 34-445 102-152 333178 81921 156معدات اعالمّية

تجهيزات  و عملّيات تركيب  

و تهيئة
606 12576 735682 860- 128 782-160 859-289 640393 220477 344

831 7814 9243 4-659 1-265 3 -705 0966098 8أصول مادّية اخرى

مجموع االصول المادية 
153 370813 570972 804-129 348-442 456 -939 776 3431 595507 269 1لاستغال

بحساب الدينار

1.4.8.9 مّدخرات الّتــعويضات 

يقــع تقييــم مّدخــرات الّتــــعويضات حســب الّتكلفــة الجملّيــة المقــّدرة بعنــوان الحــوادث التــي جــّدت )وغيــر الخالصــة( صافيــة مــن المبالغ 
التــي دفعــت بعنــوان هــذه التعويضــات. 

هذه المّدخرات ينبغي احتسابها حسب صنف المخاطر وبصفة منفصلة بالّنسبة إلى كّل تعويض.
عنــد احتســاب مّدخــرات الّتعويضــات ال يقــع طــرح توّقــــعات الّدعــاوي للّتحصيــل  إاّل أنــه يأخــذ بعيــن اإلعتبــار 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(.

2.4.8.9 مّدخرات أقســاط الــّتـأمين غيـر المكتسبة 

مّدخــرات أقســاط الّتــــأمين غيــر المكتســبة هــي مّدخــرات مخصّصــة لتقييــد حّصــة أقســاط الّتــــأمين الصــادرة وأقســاط الّتـــــأمين لإلصــدار 
والمتعّلقــة بالســنة المحاســبّية المواليــة أو الســنوات المحاســبّية التــي تليهــا.

تحتســب هــذه المّدخــرات علــى أســاس طريقــة الّتـــوزيع حســب المــّدة وتتعّلــق بقســط الّتأميــن التجــاري ويقيــد التغّيــر من ســنة محاســبية 
ــاط  ــد أقس ــت بن ــة تح ــج الفنّي ــن قائمــة النتائ ــل م ــطر منفص ــي س ــبة ف ــر المكتس ــاط الّتأميــن غي ــد مّدخــرات أقس ــق ببن ــى أخــرى المتعّل إل

الّتأميــن الصــادرة.

3.4.8.9 المّدخرات الحسابّية للّتأمين على الحياة 

ــة المتعّلقــة بمحفظــة عقــود الّتأميــن علــى الحيــاة فــي نهايــة كّل فتــرة محاســبّية ويأخــذ بعيــن اإلعتبــار  يقــع تقييــم المّدخــرات الفنّي
ــة المقــّدرة ...( لتعّهــدات شــركة الّتــــأمين. القيمــة الُمحّينــة )القيمــة اإلكتوارّي

5.8.9 إيرادات اإلستغال

يتــّم التقييــد المحاســبي بالنســبة لإليــرادات المتأتيــة مــن بيــع عقــود الّتأميــن بدايــة مــن تاريــخ إمضــاء العقــد وبالّتـــالي دون التقّيــد بتاريــخ 
اســتخالص أّول قســط مــن المنحــة.

ــل  ــة تكافــل" لمعيــدي التأميــن مقاب ــل أقســاط الّتأميــن المخّصصــة مــن طــرف شــركة "األمان ــأمين التــي وقــع إســنادها تمّث أقســاط الّتـ
ــنة. ــالل الس ــناد خ ــات اإلس ــد عملي ــع تقيي ــا ويق ــوا تأمينه ــي قبل ــر الت المخاط

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

ــة علــى  ــج الفنّي ــاء اإلســتغالل ضمــن قائمــة النتائ ــأمين بطرحهــا مــن أعب ــل عليهــا مــن معيــدي الّتـ ــّم تقييــد هــذه العمــوالت المتحّص يت
ــركة. ــّرف الّش ــاء تص ــة ألعب ــر تغطي ــا تعتب ــرادات وإّنم ــا إي ــع اعتباره ــوالت ال يق ــذه العم ــث أّن ه ــاة حي ــر الحي ــى غي ــاة و عل الحي

6.8.9 نفقات اقتنـــاء مؤّجلة

يقــع تحويــل نفقــات اقتنــاء العقــود المؤجلــة إلــى الّســنة المواليــة نفقــات اقتنــاء العقــود المؤجلــة وقــد وقــع تقييــم نفقــات اإلقتنــاء 
المؤجلــة بالنســبة لســنة 2016  بحــدود أقســاط الّتأميــن غيــر المكتســبة.

7.8.9 تقسيم األعبــاء 

ــاط  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
ــة األخــرى( وذلــك  ــاء الفنّي ــاء العقــود وإدارتهــا والتصــّرف فــي الّتعويضــات والّتوظيفــات واألعب الّتأميــن وإعــادة الّتأميــن وبالخصــوص اقتن
باإلعتمــاد علــى مقاييــس التقســيم التــي يجــب أن تســتند علــى معاييــر كمّيــة وموضوعّيــة ومخّصصــة ويمكــن مراقبتهــا وتكــون مرتبطة 

مباشــرة بطبيعــة األعبــاء كمــا يتعّيــن أن تكــون مفاتيــح الّتوزيــع الّتحليلــي موضوعّيــة وقابلــة للمراقبــة.

8.8.9  تعديات محاسبّية 

ــً  ــص تباع ــابقة تخ ــبية س ــود محاس ــح قي ــي تصحي ــل ف ــة يتمث ــج المؤجل ــن النتائ ــار ضم ــدره 838 263 1 دين ــي ق ــغ صاف ــن مبل ــع تدوي وق
ــار  مدخــرات  ــار   مدّخــرات اإلقســاط لإللغــاء بمبلــغ 559 236 دين و علــى التوالــي: عمليــات إعــادة تاميــن بمبلــغ جملــي قــدره 513 933 دين

ــار. ــة 767 93 دين ــارية بقيم ــر الس المخاط
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اإليضــاح عــ8ـدد: مستحّقات أخرى 

بلــغت المستحّقــات األخرى في نهــاية سنـة 2016 مــــا قـــــدره 788 383 1 دينـارا مقابل 328 815 دينارا سنة 2015 مفصلة كما يلي:

بحساب الدينار

الخـام 2016مستحّقات أخرى
اإلستهاك

  و المدخرات 2016
الصافي 2015الصافي 2016

223 367196 232-367 232اآلداءات المقتطعة من المورد

455 59113 14-591 14األعوان
650 830605 136 1-830 136 1مدينون مختلفون )أ(

328 788815 383 1-788 383 1المجموع

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

2016/12/312015/12/31مدينون مختلفون 

158 75098 406تسبقة للمزّودين

745 182690 993مستحقات صندوق المساهمين في عمولة الوكالة

253 183-102 263 -األعباء و المصاريف المدفوعة من صندوق المشتركين

650 830605 136 1المجموع

اإليضــاح عـ9ــدد: عناصر أخرى لألصول

1.9 أموال في البنك والخزينة

ــنة  2015  ــي س ــارا ف ــل467 453 1 دين ــارا مقاب ــدره 344 480 1 دين ــا ق ــنة 2016 م ــى س ــي موّف ــة ف ــك والخزين ــي البن ــدة ف ــت األرص بلغ
ــي: ــة كاآلت مفّصل

بحساب الدينار

2016/12/312015/12/31أموال في البنك و الخزينة

710 736469 225 1أموال في البنك

318 192932 209شيكات و أوراق للتحصيل

439 41651 45الخزينة

467 453 3441 480 1المجموع

2.9 مصاريف اقتناء مؤّجلة

بلغت مصاريف اإلقتناء المؤّجلة في 2016/12/31 مبلغا قدره 012 681 1 دينارا مقابل 295 139 1 دينارا في 2015/12/31.

تتضّمن مصاريف اإلقتناء المؤّجلة أعباء اقتناء العقود وعموالت الوساطة بالّنسبة للقسط اّلذي ال يهّم سنة 2016.

خــالل ســنة 2016 وقــع تقييــم نفقــات اإلقتنــاء المؤّجلــة باإلعتمــاد علــى نســبة أقســاط الّتأميــن غيــر المكتســبة مقارنــة بأقســاط التأميــن 
الصــادرة  و المقبولــة لــكل صنــف مــن أصنــاف التأميــن.

3.9 أعباء أخرى للتوزيع

بلغــت األعبــاء المؤّجلــة فــي ســنة 2016 مــا قــدره 275 416 دينـــارا مقابــل690 797 دينـــارا ســنة 2015 و هي تشـــــمل مصــــــاريف الّتأسيـــس 
والّتســويق

 اإليضــاح عــ4ــدد: توظيفات في المؤّسسات المرتبطة

ــل  ــارا مقاب 15 دين  785  715 ــدره  ــا ق 2016 مبلغ ــنة  ــة س ــي نهاي ــة ف ــات المرتبط ــي المؤّسس ــي ف ــات الصاف ــد التـّوظيفــ ــغ رصي بل
ــي: ــا يل ــل كم 2015 مفّص ــنة  ــى س ــارا موّف 284 10 دين  715

بحساب الدينار

الخام 2016العناصر
اإلستهاكات
 و المدخــرات

2016
الصافي 2015الصافي 2016

715 715135 286125 24-001 150مساهمات

( Best Lease ) 715 715135 286125 24-001 150أسهم مدرجة بالّسوق المالّية

( Al Baraka Bank ) 000 149 00010 660 15-000 660 15ودائع لدى مؤّسسات مرتبطة

715 284 71510 785 28615 24-001 810 15المجموع

اإليضــاح عــ5ــدد: توظيفات مالّية أخرى

بلــغ رصيــد التـّوظيفــــات المالّيــة األخــرى فــي نهايــة ســنة 2016 مبلغــا قــدره 168 382 دينــارا مقابــل 183 392 دينــارا مّوفــي ســنة 2015 أي 
بانخفــاض قــدره 015 10  دينــارا مفّصــل كمــا يلــي:

بحساب الدينار

العناصر
الخـام
2016

اإلستهاكات 
والمدخرات

2016
الصافي 2015الصافي 2016

000 000100 100-000 100اإلكتتاب الوطني

130 21618 16-216 16قروض لألعوان (قروض رهنّية على عقارات)

053 95274 65-952 65ودائع لدى مؤّسسات بنكّية و مالّية

000 000200 200-000 200رقاع وسندات ذات مداخيل قاّرة

183 168392 382-168 382المجموع

اإليضــاح عــ6ــدد: حّصة معيدي التأمين في المّدخرات الفنّية

ــارا  ــل 748 030 2 دين ــارا مقاب ــدره 163 483 2 دين ــغ ق ــنة 2016 مبل ــة س ــي نهاي ــة ف ــرات الفنّي ــي المدخ ــن ف ــدي التأمي ــة معي ــت حص بلغ
ــي: ــا يل ــل كم ــارا مفّص ــا 415 452 دين ــادة قدره ــنة 2015 أي  بزي ــى س موف

بحساب الدينار

العناصر
الصافي 

2016/12/31
الصافي 

2015/12/31

382 536484 716حصة معيدي التأمين أقساط التأمين غير المكتسبة

-233 75مّدخرات التأمين على الحياة

366 546 3931 691 1حصة معيدي التأمين  في مّدخرات التعويضات )التأمين على غير الحياة(

748 030 1632 483 2المجموع 

اإليضــاح عــ7ــدد: مستحّقات متوّلدة عن عملّيات الّتأمين المباشر

ــار مقابــل  4 دينـ  748  347 ــا قـــــــدره  ــاية سنـــة 2016مــــ ــة الّتأميــــن المبــــاشر فــي نهــ ــات المتوّلــــدة عــن عملّي بلــــغت المستحّقــ
010 560 2 دينــارا ســنة 2015 مســّجلة زيــادة قدرهــا 337 188 2 دينــارا مفصلــة كمــا يلــي:

بحساب الدينار

2016.12.312015.12.31مّدخرات فنّيـة

606 6649 664أقساط تأمين مكتسبة غير صادرة

398 194 5482 050 3مستحقات متولدة عن عملية التأمين المباشر

005 135356 033 1مستحقات تم تعويضها وحلت المؤّسسة محّلها

010 560 3472 748 4المجموع
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مّدخرات أقساط الّتأمين غير المكتسبة  

بلغــت مّدخــرات أقســاط الّتأميــن غيــر المكتســبة فــي موّفــى ســنة  2016مــا قــدره 664 651 4   دينــارا مقابــل 478 703 3 دينــارا فــي موّفــى 
ســنة 2015  و قــد تــّم احتســابها علــى أســاس طريقــة الّتوزيــع حســب المــّدة.

مّدخرات التأمين على الحياة   

ــنة  ــى س ــي موّف ــارا ف ــل 514 012 3 دين ــارا مقاب ــدره 898 198 8 دين ــا ق ــنة 2016 م ــى س ــي موّف ــاة ف ــى الحي ــة  عل ــرات الفنّي ــت المّدخ بلغ
.2015

مّدخرات التعويضات  

بلغت مّدخرات الّتعويضات على غير الحياة في سنة 2016 ما قدره 556 559 8 دينارا مقابل 088 083 5 دينارا في 2015/12/31.

اإليضــاح عــ12ــدد: ديون لودائع نقدّية متحّصل عليها من المؤّسسات المسند إليها

بلغت هذه الديون في موّفى سنة 2016 ما قدره 590 338 2 دينارا مقابل 056 531 دينارا في 2015/12/31 مفّصلة كالتالي:
بحساب الدينار

2016/12/312015/12/31العناصر

383 420484 643حّصة معيدي التأمين في المّدخرات على أقساط الّتأمين غير المكتسبة

673 17046 695 1حّصة معيدي التأمين في مّدخرات التعويضات

056 590531 338 2المجموع

اإليضــاح عــ13ــدد : ديون أخرى    

بلغت الديون األخرى في موّفى سنة 2016 ما قدره 814 477 1 دينارا مقابل 963 119 1 دينارا موّفى سنة 2015 مفّصلة كاآلتي:
بحساب الدينار

2016/12/312015/12/31ديون أخرى

000 0003 52ودائع و كفاالت متحصل عليها من نّواب و وسطاء التأمين

300 777213 226األعوان و حسابات مرتبطة بهم

171 579396 433الّدولة والجماعات العمومّية

492 458507 765دائنون متنّوعون )أ(

963 119 8141 477 1المجموع 

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

2016/12/312015/12/31دائنون متنّوعون

051 182959 993ديون صندوق المشتركين في عمولة الوكالة

559 451-102 263-صندوق المساهمين: األعباء والمصاريف المستخلصة من صندوق المشتركين

-378 35حسابات المزّودين

492 458507 765المجموع 

اإليضــاح عــ14ــدد :حسابات تسوية خصوم أخرى

بلغ مجموع  حسابات تسوية خصوم أخرى 910 121 دينار في 2016/12/31 وهو يمثل جملة أعباء للدفع في سنة 2017.

بحساب الدينار

مبلغ صافياستهاكات / مدخراتمبلغ خام

العناصر
 الرصيد في
2016/01/01

  مقتنيات
2016

 الرصيد في
2016/12/31

 الرصيد في
2016/01/01

ترفيع 2016
 الرصيد في
2016/12/31

2016/12/31

-119 143-542 36-577 106-119 143-119 143مصاريف التأسيس

275 652416 741-867 349-786 391-927 157 5011 426213 944مصاريف اإلشهار 

مصاريف للّتوزيع  متعلقة  بالنظام 
المعلوماتي 

72 648-72 648-51 890-20 758-72 648-

مصاريف للتوزيع متعلقة بأعباء 
الموظفين (من غرة جانفي 2013 

إلى غرة أكتوبر 2013)
290 554-290 554-  209 697-80 857-290 554-

275 973416 247 1-023 488-950 759-248 664 5011 747213 450 1مجموع المصاريف األخرى للتوزيع

4.9 حسابات تسوية األصول

بلغــت مصاريــف حســابات تســوية األصــول فــي 2016/12/31 مبلغــا قــدره 038 464 دينــارا مقابــل 250 344 دينــارا فــي 2015/12/31 
ــي: ــة كاآلت مفصل

بحساب الدينار

2016/12/312015/12/31حسابات تسوية األصول

908 736170 344أرباح مطلوبة على الّتوظيفات المالّية غير مستحّقة

436 30279 119أعباء مسّجلة مسّبقا

344 038250 464المجموع

اإليضــاح عــ10ـدد: رأس المال المصّرح و المدفوع

فــي  دينــارا   6  555  790 مقابــل  دينــارا   6  563  695 قيمــة   2016 /12 /31 فــي  التوزيــع  قبــل  الذاتيــة  األمــوال  مجمــوع  يبلــغ 
بزيــادة قدرهــا 905 7 دينــارا. أي   2015 /12 /31

بحساب الدينار

األموال الّذاتّية في 2016/12/31نتيجة 2016األموال الّذاتّية في 2015/12/31العناصر

000 000 10-000 000 10رأس مال المكتتب والمحّرر

039 457 3--659 744 1-نتيجة مؤجلة

871 87112 38012 712 1 -نتيجة الّسنة المحاسبّية 

863 7-829 12أموال ذاتّية  أخرى

695 563 8716 79012 555 6المجمــوع

اإليضــاح عــ11ــدد : المّدخرات الفنّية    

يبلغ مجموع المدخرات الفنية 032 561 21 دينارا في 2016/12/31 مقابل 858 945 11 دينارا في 2015/12/31 مفّصل كاآلتي:
بحساب الدينار

2016/12/312015/12/31مّدخرات فنّيـة

478 703 6643 651 4مّدخرات أقساط الّتأمين غير المكتسبة

514 012 8983 198 8مّدخرات الّتأمين على الحياة

795 79440 37مّدخرات التعويضات )أقساط الّتأمين على الحياة(

088 083 5565 559 8مّدخرات التعويضات )أقساط الّتأمين على غير الحياة(

-399 67مّدخرات المساهمة في األرباح و اإلرجاعات )الّتأمين على غير الحياة(

-599 32مّدخرات المساهمة في األرباح و اإلرجاعات )الّتأمين على الحياة(

983 122105 13مّدخرات فنية أخرى

858 945 03211 561 21المجموع
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اإليضــاح عــ18ــدد: أعباء فنيـــّة أخرى
ــنة 2015 أي  ــى س ــي موّف ــارا ف ــل 759 209 1 دين ــارا مقاب ــدره 429 289 1 دين ــا ق ــنة 2016 م ــى س ــي موّف ــرى ف ــة األخ ــاء الفنّي ــغ األعب تبل

ــارا. ــا 670 79 دين ــادة قدره بزي

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

اإليضــاح عــ19ــدد:  أقساط الّتأمين       

بلــغ رصيــد أقســاط التأميــن علــى الحيــاة فــي نهايــة ســنة  2016 مــا قــدره 917 048 6  دينــارا مقابــل 169 815 1 دينــارا فــي موّفــى ســنة 
2015 أي بزيــادة قدرهــا 748 233 4 دينــارا مفّصــل كاآلتــي: 

بحساب الدينار

أقساط الّتأمين
أقساط
 صادرة

أقساط
 مسندة

أقساط صافية
2016/12/31

أقساط صافية
2015/12/31

169 815 9171 048 3226 202-239 251 6أقساط الّتـأمين الّصادرة والمقبولة

169 815 9171 048 3226 202-239 251 6المجموع

اإليضــاح عــ20ــدد: أعباء الّتعويضات 

  2015 ــنة  ــى س ــي موّف ــارا ف 67 دين  585 ــل  ــارا مقاب 647 دين  185 ــدره  ــا ق 2016 م ــنة  ــى س ــي موّف ــات ف ــاء التعويض ــت أعب بلغ
118 دينــار.  062 أي بزيــادة قدرهــا 

اإليضــاح عــ21ــدد : تغير المّدخرات الفنّية األخرى 

  2015 ــارا فــي موّفــى ســنة   139 047 2 دين ــل  ــارا مقاب 151 111 5 دين 2016 مــا قــدره  بلغــت أعبــاء التعويضــات فــي موّفــى ســنة 
012 064 3 دينــار. أي  بزيــادة قدرهــا  

اإليضــاح عــ22ــدد: نفقات اإلستغال للّتأمين على الحياة

تتضّمن أعباء اإلستغالل نفقات اإلقتناء ونفقات اإلدارة و عموالت الّتأميـن المتحّصل عليها مـــن معيدي الّتأمين. 
 2015 ــة ســنة  ــارا فــي نهاي ــارا مقابــل 194 469 دين 527.378 دين 2016 مــا قــدره  ــة ســنة  بلــغ رصيــد نفقــات اإلســتغالل فــي نهاي

أي بزيــادة قدرهــا 184 58 دينــارا مفّصــل كاآلتــي: 

بحساب الدينار

2016/12/312015/12/31نفقات اإلستغال

  483 454 -019 517 -نفقات اإلقتناء

698 35-220 36 -نفقات اإلدارة

987 86220 25عموالت متحّصل عليها من معيدي الّتــأمين

194 469 -378 527-المجموع

اإليضــاح عــ23ــدد:  أعباء فنّية أخرى للّتأمين على الحياة

بلغــت األعبــاء الفنّيــة األخــرى فــي موّفــى ســنة 2016 مــا قــدره 885 197 دينــارا مقابــل 453 212 دينــارا فــي موّفــى ســنة 2015 أي 
ــات.  ــدى الوجه ــى إح ــا إل ــن توزيعه ــي ال يمك ــة الت ــات الخارجّي ــة  و الّنفق ــات الّداخلّي ــمل الّنفق ــي تش ــارا و ه ــدره 568 14 دين ــاض ق بانخف

10.9 إيضاحات حول قائمة النتائج الفنّية 
للّتأمين و/أو إعادة الّتأمين على غير الحياة 

اإليضــاح عــ15ـدد : أقساط الّتأمين

بلــغ رصيــد أقســاط الّتأميــن الّصافيــة فــي نهايــة ســنة 2016 مــا قــدره 187 472 2 دينــارا مقابــل 440 931 6 دينــارا فــي ســنة 2015 أي بزيــادة 
قدرهــا 747 540 5  دينــارا مفّصلــة كاآلتــي: 

بحساب الدينار

أقساط مسندةأقساط صادرةأقساط الّتأمين
أقساط صافية

2016/12/31
أقساط صافية

2015/12/31

222 144 1458 375 47913 545 2-624 920 15أقساط الّتـأمين الّصادرة و المقبولة

782 212 1-  958 902-154 112232 135 1-تغّير مّدخرات أقساط الّتـأمين الغير مكتسبة

440 931 1876 472 32512 313 2-512 785 14المجموع

اإليضــاح عــ16ـدد :  أعباء التعويضات   

1.16  المبالغ المدفوعة    

ــل  ــي 2016/12/31 مقاب ــارا ف ــدار 918 899 5 دين ــة بمق ــغ المدفوع ــات والمبال ــّرف للتعويض ــاء التص ــوع أعب ــد مجم ــذا البن ــمل ه يش
420 578 2 دينــارا فــي 2015/12/31.

ــة الّناجمــة عــن معالجــة ملّفــات الّتعويضــات )نفقــات  ــة و الّنفقــات الخارجّي توافــق نفقــات التصــّرف فــي الّتعويضــات  الّنفقــات الّداخلّي
األعــوان  حّصــة الكــراء  اســتهالكات المنقــوالت، نفقــات الّنزاعــات ... (

2.16  تغير مدخرات التعويضات    

ــا  ــادة قدره ــي 2015/12/31 أي بزي ــارا ف ــل 938 493 2 دين ــي 2016/12/31 مقاب ــارا ف ــات 440 331 3 دين ــرات التعويض ــر مدخ ــغ تغي بل
ــارا. 502 837 دين

اإليضــاح عــ17ــدد:  نفقات اإلستغال    

2015/12/31 أي بزيــادة قدرهــا  1 دينــارا فــي   809 617 2016/12/31 مقابــل  713 495 2 دينــارا فــي  بلغــت نفقــات اإلســتغالل 
096 686 دينــارا.

تتمّثــل تكاليــف اإلســتغالل فــي تكاليــف اإلقتنــاء و تكاليــف اإلدارة والعمولــة المتحّصلــة مــن معيــدي الّتأميــن كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول 
التالي:

بحساب الدينار

31/ 12/ 312015/ 12/ 2016أعباء التعويضات

037 260 2-396 177 3-نفقات اإلقتناء 

730 717284 541تغّير مبالغ نفقات اإلقتناء المؤجلة 

882 198-798 419-نفقات اإلدارة 

572 764364 559عموالت متحّصل عليها من معيدي التأمين

617 809 1-713 495 2-المجموع

تشــمل تكاليــف اإلقتنــاء الّتكاليــف المباشــرة )عمولــة اإلقتنــاء( و غيــر المباشــرة )الّنفقــات الّداخلّيــة والخارجّيــة ( الّناجمــة عــن إبــرام  عقــود 
الّتأميــن   كمــا تشــمل تكــــاليف اإلدارة تكاليـــــــف مباشــــــرة و غيــر مباشــرة  متعّلقــة بــإدارة محفظــة عقــود الّتأمين.
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بحساب الدينار

التأمين على الحياة التأمين  على غير الحياة

الرصيد في

2016/12/31
نفقات التصرفالقسم

في التعويضات

أعباء فنية

أخرى

نفقات

اإلدارة

 نفقات

اإلقتناء

نفقات التصرف

 في

التعويضات

أعباء فنية

أخرى

نفقات

اإلدارة

نفقات

اإلقتناء

11 421 51 161 11 061 40 445 45 686 204 644 44 244 161 781 570 443 خدمات خارجية

1 224 47 816 3 505 37 077 4 895 191 264 14 021 148 307 448 109 خدمات خارجية أخرى

- 13 007 - - - 52 030 - - 65 037  أعباء مختلفة عادية

19 981 13 769 7 900 118 858 336 213 552 742 306 517 1 170 336 2 526 317 أعباء األعوان

1 673 45 519 1 457 6 018 6 693 182 299 5 828 24 071 273 560
ضرائب وأداءات ودفوعات 

مماثلة

11 410 26 613 12 297 131 974 45 641 106 450 49 188 527 897 911 470
مخصصات اإلستهالكات 

والمدخرات المتعلقة باإلستغالل

45 710 197 885 36 220 334 373 439 128 1 289 429 419 798 2 032 392 4 794 936 المجموع

12.9 إيضاحات حول قائمة النتائج
اإليضــاح عــ24ــدد: مداخيل التوظيـــفات 

بلغــت  إيــرادات التوظيفــات خــالل ســنة 2016 مــا قــدره 975 831 دينــارا مقابــل 972 586 دينــارا فــي موّفــى ســنة 2015 أي  بزيــادة قدرهــا 
003 245 دينــارا مفّصلــة كاآلتــي:

بحساب الدينار

2016/12/312015/12/31إيرادات التوظيفات

897 783497 579مداخيل الّتـوظيفات )التأمين على غير الحياة( 

075 89 192 252مداخيل الّتـوظيفات )التأمين على الحياة( 

972 975586 831المجموع

13.9 إيضاحات أخرى
1. معلومات حول األطراف المرتبطة

إتفاقية مع بنك البركة تونس

قدرت أقساط التأمين المقبوضة لمخاطر متنوعة خالل سنة 2016 بــ 602 4 ألف دينار.

2. مفاتيح التوزيع المعتمدة 

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

- عدد/أعباء األعوان 

- مساحة المكاتب والفضاءات المستغّلة من طرف الّشركة

- إستهالك المصالح للّوازم المكتبّية

- الوقت المخّصص للقيام  بالوظائف  

- فما يلي جدول اإلنتقال من األعباء حسب طبيعتها إلى أعباء حسب وجهتها لسنة 2016: 


