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عبد اإلله عبد الّرحيم صباحي
رئيس مجلس اإلدارة

حضرات األخوة المساهمين األفاضل
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وأهال وسهال بكم

اســمحوا لــي فــي البدايــة ان اتوجــه اليكــم اصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة و كافــة 
العامليــن فــي الشــركة بالشــكر و التقديــر علــى ثقتكــم الغاليــة لشــركتنا الفتيــة و علــى مــا أوليتمــوه مــن عنايــة 
و ابديتمــوه مــن اهتمــام لفائــدة شــركتكم التــي تمكنــت اليــوم مــن فــرض وجودهــا فــي ســوق التأميــن التونســي.

وبعــد عــام كامــل ملــئ بالتحديــات االقتصادّيــة و السياســّية علــى الصعيديــن الدولــي والوطنــي  نضع بيــن أيديكم 
التقريــر الســنوي الرابــع لشــركة األمانــة تكافــل متضمنــا تقريــر مجلــس اإلدارة و تقريــر مراقبــي الحســابات و تقريــر 
ــي  ــمبر 2017 و الت ــي 31 ديس ــة ف ــنة المنتهي ــة للس ــة المدقق ــم المالي ــب القوائ ــى جان ــرعية  إل ــة الش ــة الرقاب هيئ

بلــورت المجهــودات و العمــل الــدؤوب للعاملييــن بالشــركة و إلدارتهــا التنفيذيــة.

ــا  ــن مكانته ــت م ــة رفع ــوالت ايجابي ــجل تح ــركة وس ــي اداء الش ــرى ف ــة اخ ــة فارق ــام 2017 عالم ــل الع ــد مث لق
وانجازاتهــا ودعمــت مركزهــا بيــن الشــركات المنافســة حيــث دعمــت اســتراتيجية قائمــــة علــــى عــــدم التنافــــس 
علــــى المخاطر الكبرى  إدراكً منهـــا بـــأن زيـــادة حجـــم اإلنتـــاج و ســـيلة لزيـــادة قيمـــة األربــــاح و ليــــس هدفــــً بحــد 
ذاتــــه.  و نتيجــــة لهــــذه السياســــة  فقـــد بلـــغ إجمالـــي األقســـاط الصادرة فـــي هـــذا العـــام  24.976 أ.د مقابـــل  
ــت  ــاح بلغ ــة أرب ــق  قيم ــن تحقي ــت م ــت 12.6 % وتمكن ــاع بلغ ــبة ارتف ــي  أي بنسـ ــام الماضـ ــي العـ 22.172 أ.د فـ

. أ.د    235.380

كمــا عملــت الشــــركة خالل 2017 على تحقيــــق هــــدفها بزيــــادة حّصتهــــا فــــي الســــوق من خالل تعزيــز العالقة 
مــع المشــتركين عبــر تقديــــم خدمــــات نوعيــــة ومنتجــــات جديــدة وتوفيــر أفضــل الشــروط لالكتتــاب إلــى جانــب 
ــتركين  ــى كل المش ــول إلــ ــن و الوصــ ــتركين الحالييــ ــات المش ــة احتياج ــة لتلبيــ ــبكذتها التجاري ــيع شــ توســ

و المتوقعيــــن فــي كامــل تــراب الجمهوريــة.

وانطالقا مـــن إيماننـــا المطلـــق بـأن العنصـر البشـري هـو رأس مالهـا الحقيقـي فـــإن شـركة األمانة تكافل استمرت 
بالعمـــل المتواصل فـــي االستثمار فـــي طواقـم عملهـــا وتدريبهـم علـى أحـدث تقنيـــات صناعة التأمين و رفدهـم  
بأحـــدث األســـاليب العلميـــة و العمليـــة فـــي قطـــاع التأميـــن و ذلك لتحقيق التطوير الذي يساعدهم على تشكيل 

المهــارات والكفــاءات الالزمــة ألداء مهامهــم باإلضافــة إلــى تحقيــق طموحاتهــم المهنيــة.

ــة   ــل األمان ــا لحم ــم لن ــم وتكليفك ــلحين بثقتك ــد متس ــز والجه ــن التركي ــد م ــون اهلل بمزي ــق بع ــنواصل الطري وس
واخــالص موظفينــا و انتمائهــم و والئهــم المميــز وسنســعى جميًعــا للنهــوض باالقتصــاد بالطريقــة التــي تعــود 

ــه . ــة اهلل و بركات ــم ورحم ــالم عليك ــركتنا والس ــا وش ــى قطاعن ــة عل بالربحي
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1.2 الظرف االقتصادي
 العالمي 

شــهد الظــرف االقتصــادي العالمــي تطــورا  ايجابيــا خــالل ســنة 2017 حيــث بلغــت نســبة النمــو 3.7% مقابــل %3.2 
ــذي  ــر ال ــي األخي ــي األمريك ــالح الضريب ــر اإلص ــادي و تأثي ــو االقتص ــة النم ــم ديناميكي ــبب تدع ــك بس ــنة 2016 وذل س
مكــن مــن الحــد مــن الضغــط الجبائــي علــى المتعامليــن االقتصادييــن األمريكييــن و ذلــك مــن خــالل التخفيــض 
فــي األداء علــى أربــاح الشــركات و هــو مــا مــن شــأنه تدعيــم نســق تطــور الطلــب الداخلــي. و فيمــا يتعلــق بوضعيــة 
ــي  ــة ف ــبة البطال ــتقرت نس ــث اس ــة حي ــدان المصنع ــب البل ــي أغل ــاض ف ــة االنخف ــب البطال ــت نس ــغيل واصل التش
ــة األورو  ــي منطق ــي 2016. و ف ــل 4.7% ف ــتوى 4.1% مقاب ــي مس ــمبر 2017 ف ــهر ديس ــالل ش ــدة خ ــات المتح الوالي
واصلــت هــذه النســبة انخفاضهــا لتبلــغ 8.7% فــي شــهر ديســمبر 2017 مقابــل 9.7% فــي موفــى ســنة 2016. 

و فــي اليابــان بلغــت نســبة البطالــة 2.8% فــي شــهر ديســمبر 2017 مقابــل 3.1% فــي 2016 .

أّمــا بالنســبة للتضخــم فقــد اســتقر فــي الواليــات المتحــدة طــوال ســنة 2017 فــي نفــس المســتوى المســّجل فــي 
العــام الســابق أي 2.1%. وبلعــت هــذه النســبة 1.4% مقابــل 1.1% ســنة 2016 فــي منطقــة األورو.

ــبب  ــدوالر بس ــل ال ــان مقاب ــي األورو والي ــة عملت ــاع قيم ــهدت ارتف ــد ش ــة فق ــرف الدولي ــواق الص ــق بأس ــا يتعل وفيم
ــك  ــية للبن ــبة الرئيس ــة والنس ــن جه ــي م ــي الفيدرال ــك االحتياط ــية لبن ــدة الرئيس ــبة الفائ ــن نس ــي بي ــارق االيجاب الف
أورو/دوالر مســتوى  التكافــؤ  بلــغ ســعر  أخــرى. وعلــى هــذا األســاس   اليابــان  مــن جهــة  األوروبــي وبنــك 

1.2007 دوالر فــي موفــي ســنة 2017 مقابــل 1.0464 فــي نهايــة ســنة 2016.

2.2 الظرف االقتصادي
 الوطني

شــهد النشــاط االقتصــادي الوطنــي تحســنا حيــث بلغــت نســبة النمــو خــالل الثالثــي الرابــع مــن ســنة 2017 مســتوى 
2% مقابــل 1,1% خــالل نفــس الثالثــي مــن الســنة المنقضيــة اذ عرفــت بعــض القطاعــات الرئيســية تطــورا تدريجيــا 

منهــا قطــاع الفالحــة والصيــد البحــري الــذي اســتفاد بالخصــوص مــن محصــول الحبــوب الجّيــد كمــا إنتفــع قطــاع 
الخدمــات بــدوره مــن تحســن النشــاط الســياحي إلــى جانــب انتعــاش األنشــطة التابعــة للصناعــات المعملية.

ــن  ــا م ــع معدله ــيولة ليرتف ــن الس ــوك م ــات البن ــاد حاجي ــل ازدي ــد تواص ــي فق ــاز المال ــص الجه ــا يخ ــا فيم أم
ــرة مــن الســنة  ــار خــالل نفــس الفت ــى 10.446 مليــون دين ــع الثالــث مــن ســنة 2017 إل ــار فــي الرب 9.674 مليــون دين

المنقضيــة. ويعــود هــذا اإلرتفــاع أساســا إلــى تواصــل عمليــات شــراء البنــوك للعمــالت األجنبيــة مــن البنــك المركــزي 
فــي ســوق الصــرف إلــى جانــب الســحوبات المكثفــة نقــدا لتلبيــة حاجيــات تمويــل موســم زيــت الزيتــون. 
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ــر  ــدي للمؤش ــار تصاع ــنة 2017 بمس ــن س ــر م ــع األخي ــالل الرب ــم خ ــد اتس ــة فق ــوق المالي ــاط الس ــوص نش وبخص
المرجعــي توننداكــس الــذي ارتفــع بنســبة 1.6%  بالمقارنــة مــع مســتواه المســجل فــي موفــي الثالثــي الســابق.

و تطــورت المدفوعــات الجاريــة خــالل ســنة 2017 فــي ظــل ســياق اقتصــادي صعــب علــى الصعيــد الوطني  متســم 
بفتــور النمــو وتواصــل االضطرابــات االجتماعيــة التــي أثــرت ســلبا علــى نشــاط بعــض القطاعــات المصــدرة وخاصــة 

منهــا الصناعــات االســتخراجية. 

كمــا ســجل ســعر صــرف الدينــار فــي الســوق مــا بيــن البنــوك انخفاضــا ب 12,8% مقابــل األورو و ب 11,3% إزاء الــدوالر 
األمريكــي و ب7,8% تجــاه اليــان اليابانــي و ب 11,9% مقابــل الدرهــم المغربــي.

3.2 قطاع التأمين
وفقــا لمؤشــرات النشــاط التــي نشــرت فــي ديســمبر 2017 ارتفــع رقــم معامــالت قطــاع الـــتأمين ب %7. 
وعلــى الرغــم مــن هــذا التطــور يعتبــر خبــراء التأميــن أن القطــاع قــادر علــى تحقيــق نتائــج أفضــل بتنميــة 
فــروع أخــرى كالتأميــن علــى الســكن و كذلــك علــى الحيــاة و ال ســيما مــع الوضعيــة الصعبــة للصناديــق 

االجتماعيــة.

للتأميــن  العامــة  الهيئــة  تواصــل  التأميــن  وبهــدف ضمــان تحســين هيكلــة وتنظيــم نشــاط قطــاع 
والجامعــة التونســية لشــركات التأميــن تنفيــذ برنامــج إصــالح القطــاع مــن خــالل تنقيــح اإلطــار التشــريعي 
والقانونــي للقطــاع و مالءمتــه مــع المعاييــر الدوليــة عبــر خلــق مركزيــة المخاطــر وتعزيــز وســائل المراقبــة 

ــالءة. ــة والم ــالمة المالي والس
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تقديم الشــركة
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3.3 المنتجات والخدمات
لغــرض تنويــع عروضهــا و اإلســتجابة لحاجيــات حرفائهــا مــن أفــراد و مهنييــن و شــركات  تســوق األمانــة 

تكافــل  مجموعــة منتجــات تأميــن تكافلــي موافــق عليهــا مــن طــرف هيئــة الرقابــة الشــرعية.

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

غــرض الّشــــركة : تقديــم خدمــات الّتأميــن بإعتمــاد منظومــة الّتأميــن الّتكافلي وفقــا لمبادئ الّشــريعة 

ــار  ــا للمعي ــي و طبًق ــن التكافل ــة بالتأمي 2014 المتعلق ــنة  47 لس ــدد  ــون ع ــكام القان ــالمية و ألح اإلس

عــدد 26 لهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤّسســات المالّيــة اإلســالمية و للمعاييــر المحاســبّية الّتونســّية 

ــاع الّتأمين. لقط

         B0149542013 الّسجل الّتجاري :  تونس

الجبائي:   المعّرف 

االقتصـاد وتطوير  إنـعــاش  في  بفعـالّيـة   المسـاهمـة 
لـمرافقـة الكافيـة  الحمـايـة  توفـيــر  خـالل  من   الوطني 

المؤّسســات و األشخــاص

المساهمة في نشر مبادئ المالّية اإلسالمّية 

لتلبية ومبتكرة  متمّيزة  ومنتجات  خدمات   توفير 
عبر شركات  و  أفراد  من  لحرفائها  المتجّددة   االحتياجات 

شبكة توزيع بأهم األقطاب االقتصادية للبالد

بتـــطبـيق وذلك  معها  المتعاملـين  جميع  ثقة   كسب 
 و ترسيــــخ مبــادئ المصداقّيـة  و المهنّيـة و الّشفــافّيــــة

و القيم األخالقّية اإلسالمّية في جميع تعامالتها

2.3 أهداف الشركة

1.3 تقديم عام

تهدف شــركة ''األمانــة تكافل'' إلى:
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أَول عقــد ادخــار تكافلــي حــالل يســاعد علــى أداء آخــر 
ركــن مــن أركان اإلســالم حــج '' بيــت اهلل الحــرام'' .

لضمان إستمرارَية نشاطكم المهني

لمزيد من الميزات االجتماعّية لموضفين أكثر تفان

غيــر  أضــرار  فــي  التســبب  عنــد  بتغطيــة  لإلنتفــاع 
للغيــر متعّمــدة 

أهــّم   ضــّد   الممتلــكات  تأميــن  إلــى  يهــدف  منتــج 
األخطـــــار )حريــق و ســرقة و تســّرب الميــاه و كســر 
.) الّطبيعّيــة  الكــوارث  و   الّشغــــب  أعمــال  و  الّزجــاج 

ــن  ــر تكوي ــد عب ــات الغ ــة احتياج ــن تلبي ــن م ــج يمك  منت
رأس مــال يصــرف دفعــة واحــدة أو فــي شــكل جرايــات.

لحماية إجتماعية للموظفين

لتكون محمّيا حيثما تكون

المتخّلــد  الّديــن  أصــل  ســداد  العقــد  هــذا  يغّطــي 
بالّذّمــة فــي حالــة الوفــاة أو العجــز و يضــع عائلــة 

المالّيــة. الّصعوبــات  مــن  مأمــن  فــي  مشــتركينا 

''أمانة الحج'' أدخار تكافل حج 

تأمين جميع أخطار المهن 

الجماعي التكافلي  االّدخار 

المدنية المسؤولية  تأمين 

''داري آمنة'' تأمين جميع مخاطر المنزل 

الفردي التكافل  ادخار 

الصحة على  الجماعي  التأمين 

البدنية الحوادث  الجماعي ضد  التأمين 

السّيارات تأمين أسطول 

تمويل  تكافل 

منتجات لألفراد 

منتجات للمهنيين و المؤسسات

بعقد واحد  أمن على أسطول سّياراتك

من أجل سفرة آمنة لحماية مراكب الّترفيه لتبحر مطمئّنالتكون محمّيا حيثما تكون

البدنية الحوادث  الترفيهالتأمين ضد  مراكب  تأمين  المساعدة أثناء السفر 

لحماية فّعالة لوسائل إنتاجكم.

تأمين عطب اآلالت

أنقــل بضائعتــك إلــى عالــم أوســع ....عالــم متحــرك...
بأكثــر أمنــا.

البضائع تأمين 
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بالمنشــأة  اّلتــي قــد تلحــق  يغّطــي جميــع األضــرار 
ــة بنائهــا أو بــاآلالت خــالل عملّيــة تركيبهــا. خــالل عملّي

تغطيــة متكاملــة طيلــة 10 ســنوات  ابتــداء مــن تاريــخ 
تســّلم المنشــأة.

ألن معــّدات البنــاء الموجــودة فــي الحظيــرة ليســت 
فــي منــأى عــن المخاطــر

تأمين األجهزة التي ال يمكن االستغناء عنها

الحاسوب تأمين جميع أخطار 

 تأمين جميع أخــطار الحظائـــر و جميـــع
الّتركيب أخطار 

العشرّية المدنّية  المسؤولّية  تأمين 

الحظائر آلّيات  تأمين 

4.3 شبكة التوزيع

133220
سمســــــار تأمــــــيننائب تأمينمركز اكتتاب مباشر
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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

5.3 رأس المال اإلجتماعي
الواحـــد  الســـــهم  ســهما قيمــة   1 .000.000 إلــى  10.000.000 دينــار مقّســم   : المــال االجتماعــي  رأس 

10 دنانيــر يوّزع كما يلي:
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6.3 أسهم الشركات
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هيــاكل التصرف
و المراقبــة 

04
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 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 رشيد تـــــمر
عضو مجلس اإلدارة

عضو مستقل

الّسيد عيسى الحيدوسي
عضو مجلس اإلدارة

ممّثل "لبيت اإليجار المالي

 التونسي السعودي" 

الّسيد عبد الّلطيف شعبان 
عضو مجلس اإلدارة

المدير العاّم للشركة

الّسيد محمد الدواس
عضو مجلس اإلدارة

عضو مستقل

1.4 مجلس اإلدارة
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2.4 مراقبي الحسابات

3.4 هيئة الرقابة الشرعية

الّسيد منصف بوسنوقة الزموري
FMBZ - KPMG Tunisie مكتب

الّسيد شريف بن زينة
CMC مكتب 

الدكتور إلياس دردور
عضو الهيئة

األستاذ أنور قضوم
عضو الهيئة

الدكتور هشام قريسة
رئيس الهيئة

.
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 الهيــكل التنظيمــي
للشركة

05
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مجلس اإلدارة

المدير العام

اللجنة الدائمة للتدقيق 

 مساعد اإلدارة العامة
و كتابة مجلس اإلدارة

المدير العام المساعد

لجنة التحكم في لجنة التعيينات و التأجير
المخاطر

1.5 الهيكل التنظيمي للشركة

اإلدارة الفرعية للتدقيق
الداخلي و الشرعي هيئة الرقابة الشرعية

وحدة اإلكتواريا

 اإلدارة الفرعية إلعادة 
التكافل

 اإلدارة الفرعية لتحليل 
المخاطر و اإلمتثال

اإلدارة المركزية للتكافل 
العائلي

اإلدارة المركزية للتسويق 
و التخطيط اإلستراتيجي

اإلدارة المركزية للتكافل 
العام

اإلدارة المركزية للشؤون 
المالية

 و المحاسبية و الدعم

اإلدارة الفرعية لمراقبة 
التصرف
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ــة  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
دفــع  و  المســتحٌقة  األقســاط  واســتخالص  الٌتأميــن  أقســاط  قيمــة  تحديــد  و  الٌتأميــن  عقــود  إصــدار  مــن 
أوجــه  تحديــد  و  المســتحٌقة  األقســاط  دفــع  عــن  المتخلفيــن  لهــم  المؤمــن  مــع  الٌتعامــل  و  التعويضــات 
تجــاه  المشــتركين  )صناديــق(  صنــدوق  بإلتزامــات  الوفــاء  مــن  الٌشــركة  يمٌكــن  بمــا  المناســبة  التوظيفــات 
ــد  ــنوي يزي ــردود س ــى م ــول عل ــن الحص ــركاء م ــن الٌش ــح يمٌك ــن الٌرب ــش م ــق هام ــك تحقي ــم و كذل ــن له المؤٌم

ــاء. ــتمرار و البق ــن اإلس ــركة م ــن الٌش ــك يمٌك ــركة و كذل ــن الٌش ــم و بي ــة بينه ــم الٌثق ــي تدعي ف

يحٌقــق  و  األساســٌية  بمهامهــا  القيــام  علــى  يســاعدها  تكافــل«  »األمانــة  لشــركة  الٌتنظيمــي  الهيــكل  إٌن  و 
الٌتكافلــي. الٌتأميــن  نشــاط  إلــى  يســتجيب  و  المحاســبي  المعيــار  متطٌلبــات 

فيمــا يلي المثــال التفصيلــي للهيــكل التنظيمي:



التقرير الســنوي حول
التصرف في الشركة لسنة 2017

06
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1.6 النشاط التجاري و الفني
ــل 22.172 أ.د   ــدود  24.976 أ.د  مقاب ــي ح ــالت ف ــم معام ــق رق ــن تحقي ــنة 2017 م ــالل س ــركة خ ــت الش تمكن
فــي الســنة الســابقة لتســجل بذلــك نســبة تطــور فــي حــدود 12,6 % و نســبة إنجــاز فاقــت 100% مقارنــة بالميزانيــة 

التقديريــة.

1.1.6 النشاط التجاري للشركة

تطبيقــا لسياســة الشــركة فــي فتــح نقــاط توزيــع تــم تحويــل عــدد مــن مراكــز االكتتــاب المباشــر الــى نيابــات بعــد 
حصــول المتصرفيــن فيهــا علــى ترخيــص نائــب تأميــن و بذلــك تصبــح هيكلةشــبكة التوزيــع كالتالــي: 

32 نائب تأمين مقابل 24 ســنة 2016 	 

13 مركز اكتتاب مباشر مقابل 20 سنة 2016	 

20 سمسار تأمين	 

وفيما يلي نسبة األقساط الصادرة حسب المناطق الجغرافية 

2017  % 2016  %المنطقة الجغرافية

6056تونس الكبرى

11الشمال

11الوطن القبلي

2930الجنوب

912الساحل و الوسط

2017

2016 22.172 ألف دينار

 تطور رقم المعامالت 2016 - 2017 

+12,6%
24.976 ألف دينار

نسبة األقساط الصادرة حسب المناطق 
الجغرافية لسنة 2016

نسبة األقساط الصادرة حسب المناطق 
الجغرافية لسنة 2017
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2.1.6 النشاط الفني للشركة

قامــت الشــركة بالتركيــز علــى تمتيــن بيئتهــا الداخليــة مــن خــالل تطويــر أنظمــة وأســاليب العمــل اإلداريــة و الفنيــة 
عبــر أدّلــة اإلجــراءات و المذكــرات الّتفســيرّية. إلــى جانــب تحييــن هيكلهــا التنظيمــي و إحــداث وظائــف تتعلــق بــإدارة 

المخاطــر و اإلكتواريــا و اإلمتثــال و ضبــط سياســة للتصــدي لعمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.

2.6  تطور الشركة وأدائها 
1.2.6 المؤشرات العامة

 )ألف دينار(

201520162017المعطيــات
نسبة التطور 
)2017-2016(

  )%( 

975,812,6 171,924 075,722 12األقساط الصادرة والمقبولة

134,232,9 875,69 790,06 2التعويضات المدفوعة 

نسبة تكلفة الحوادث على األقساط المكتسبة )%( 
81,017,9 )*(76,168,7بالنسبة للتكافل العام

096,441,2 608,75 664,43 2نفقات التصرف

644,836,7 567,322 691,216 10التوظيفات المالية و عقارات

087,4130,7 586,97831,981مردودية التوظيفات

 )*( تصبح هذه النسبة في حدود 60%بدون إعتبار حادث إستثنائي 

2.2.6 المؤشرات الخاصة حسب القطاعات

1.2.2.6 األقساط الصادرة الصافية من اإللغاءات و األداءات حسب الفروع 
  )ألف دينار(

المعطيات
نسبة التطور إنجازات إلى

 )2017-2016(
  )%(

 معدل نسبة 
التطور

    )2017-2015( 201520162017

549,129,337,2 797,616 794,312 8التأمين التكافلي العام

367,850,742,5 206,512 090,78 6التأمين التكافلي على السيارات   

9,928,0-065,3 182,61 650,21التأمين التكافلي على النقل

8,623,2-115,9 408,63 053,43 2التأمين التكافلي على الحريق والمخاطر المختلفة

10,160,3-426,7 374,28 281,49 3التأمين التكافلي العائلي

1,018,7-546,1 571,52 805,82 1تكافل تمويل

41,5264,9-151,4 679,82 161,53تكافل ادخار

729,319,468,5 123,03 314,13 1تكافل جماعي على الصحة

975,812,643,8 171,924 075,722 12المجموع
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األقساط الصادرة الصافية من اإللغاءات و األداءات حسب الفروع

2.2.2.6 هيكلة المحفظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

المعطيات
إنجازات إلى

201520162017

735866التأمين التكافلي العام

503750التأمين التكافلي على السيارات   

554التأمين التكافلي على النقل

171512التأمين التكافلي على الحريق والمخاطر المختلفة

274234التأمين التكافلي العائلي

151210تكافل تمويل

1179تكافل ادخار

111415تكافل جماعي على الصحة

100100100المجموع

50%

5%

17%

15%

1%
11%

2015

التأمين التكافلي على 
    السيارات

التأمين التكافلي على 
النقل

التأمين التكافلي على  
الحريق و المخاطر 

المختلفة

37%

5%

15%

12%

17%

14%

2016

50%

4%
12%

10%

9%

15%

2017 201520162017
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3.2.2.6 األقساط المسندة موزعة حسب فروع التأمين
)ألف دينار(

201520162017المعطيات

906,0 545,52 964,12 1التأمين التكافلي العام

507,7229,4287,8التأمين التكافلي على السيارات  

389,8915,1797,8التأمين التكافلي على النقل

820,4 400,91 066,71 1التأمين التكافلي على الحريق والمخاطر المختلفة

607,4 152,1202,34التأمين التكافلي العائلي

607,4 152,1202,34  تكافل تمويل

513,4 747,87 116,32 2المجموع

األقساط المسندة موزعة حسب فروع التأمين
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4.2.2.6 تحليل فرع التأمين التكافلي على السيارات

)ألف دينار(

نسبة التطور %20162017العناصر

367,80851 206,45912 8أقساط التأمين الصافية 

162(001,342 2)(764,047)تغير مدخرات أقساط التأمين غير المكتسبة 

366,46639 442,41210 7أقساط التأمين المكتسبة 

48)754,324 9()596,850 6(أعباء التعويضات                                            منها 

31(593,633 4)(505,447 3)التعويضات المدفوعة 

53(905,935 4)(197,386 3)تغير مدخرات التعويضات 

28-845,562612,141النتتيجة الفنية

-632,513 1)229,422(رصيد إعادة التأمين                                        منها 

25(287,763)(229,422)أقساط مسندة 

-918,536 1-تغير حصة معيدي التأمين في المدخرات 

244,655264 616,1402النتيجة الفنية بعد إعادة التأمين

110)712,385 2()291,061 1(نفقات اإلستغالل 

193(681,952 2)(914,108)نفقات اإلقتناء 

-174,904887,817تغير نفقات اإلقتناء المؤجلة 

96(265,004)(135,540)نفقات اإلدارة 

57(653,246)(416,317)أعباء فنية أخرى 

-12,725313,595إيرادات التوظيفات 

77-(154,135)(662,196)النتيجة المحاسبية 

بلغ العدد الجملي للعربات المؤمنة 16.640 عربة )83% منها عقود فردية( مقابل 12.269 من سنة 2016.

بلغ معّدل االشتراك في هذا الفرع 743 دينارا مقابل 669 دينارا في 31 ديسمبر 2016.

واصلــت الشــركة تركيزهــا علــى االســتعماالت ذات النتائــج الفنيــة المربحــة والتــي بلغــت 75% مــن رقــم معامــالت 
هــذا الفــرع كمــا بلغــت حّصــة الضمانــات االختياريــة نســبة 68% مــن مجمــل االشــتراكات.

ــنة  ــن س ــرة م ــس الفت ــي نف ــل 6.597 أ.د ف ــه 9.754 أ.د مقاب ــا قيمت ــي 2017/12/31 م ــات ف ــاء التعويض ــت أعب بلغ
2016 لتســجل بذلــك تطــورا بنســبة 48% و تعتبــر هــذه النســبة مرضيــة مقارنــة بتطــور رقــم المعامــالت البالــغ %51  

بلغــت مدخــرات التعويضــات تحــت التســوية مــا قــدره 13.090 أ.د مقابــل 8.184  أ.د فــي 2016 ويعــود هــذا التطــور 
إلــى حصــول الشــركة علــى معطيــات فــي خصــوص الحــادث اإلســتثنائي و علــى هذا األســاس تــم تحييــن المدخرات  

المتعلقــة بــه لتبلــغ 3.694  أ.د و بقيــت حصــة الشــركة فــي حــدود 100 أ.د
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5.2.2.6  تحليل فرع التأمين التكافلي على النقل

                                                                                                                                             )ألف دينار(

نسبة التطور20162017العناصر

10-065,328 182,5501 1أقساط التأمين الصافية 

-(143,678)26,475تغير مدخرات أقساط التأمين غير المكتسبة 

24-209,025921,650 1أقساط التأمين المكتسبة 

24(885,873)(712,937)أعباء التعويضات                                              منها 

96-(26,954)(687,445)التعويضات المدفوعة 

-(822,487)(25,492)تغير مدخرات التعويضات 

93-496,08835,776النتتيجة الفنية

-37,369(6,935)رصيد إعادة التأمين                                        منها 

13-(797,832)(915,147)أقساط مسندة 

-101,578730,295تغير حصة معيدي التأمين في المدخرات 

85-489,15373,145النتيجة الفنية بعد إعادة التأمين

35-(313,495)(482,474)نفقات اإلستغالل 

23-(278,096)(361,660)نفقات اإلقتناء

56,05763,73714تغير نفقات اإلقتناء المؤجلة

34-(28,592)(43,441)نفقات اإلدارة

47-(70,544)(133,430)أعباء فنية أخرى

-2,02222,513إيرادات التوظيفات

-)217,837()58,698(النتيجة المحاسبية 

ارتفعــت مدخــرات التعويضــات تحــت التســوية مــن 26 أ.د فــي 2016/12/31 إلــى 871 أ.د فــي 2017/12/31. 

2017

2016 26 ألف دينار

تطور مدخرات التعويضات  2016 - 2017 

+80%
4.615 ألف دينار

871 ألف دينار

ويعــزى هــذا االرتفــاع إلــى حــادث حريــق مركــب صيــد بلغــت كلفتــه الجمليــة مــا قــدره 844 أ.د منهــا 13 أ.د حصــة 
ــركة. الش
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6.2.2.6 فرع التأمين التكافلي على الحريق واالخطار المختلفة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         )ألف دينار(

نسبة التطور20162017العناصر

115,93035 306,8033 2أقساط التأمين الصافية

74(631,342)(362,952)تغير مدخرات أقساط التأمين غير المكتسبة

484,58828 943,8512 1أقساط التأمين المكتسبة

5-)434,766()458,513(أعباء التعويضات                                         منها

9-(283,617)(310,708)التعويضات المدفوعة

40-(80,448)(134,683)تغير مدخرات التعويضات

049,82038 485,3382 1النتيجة الفنية

-)984,732()14,192(رصيد إعادة التأمين                                  منها

-(820,376 1)(686,310)أقساط مسندة

-275,603274,716تغير حصة معيدي التأمين في المدخرات

28-065,088 471,1461 1النتيجة الفنية بعد إعادة التأمين

38-(828,755)(335,068 1)نفقات اإلستغالل

19-(816,442)(007,054 1)نفقات اإلقتناء

152,195280,07184تغير نفقات اإلقتناء المؤجلة

29-(84,093)(117,943)نفقات اإلدارة

43-(208,292)(362,266)أعباء فنية أخرى

-3,28498,926إيرادات التوظيفات

138,713335,259142النتيجة المحاسبية

ارتفعت مدخرات التعويضات تحت التسوية من 178 أ.د سنة 2016 إلى 271 أ.د سنة 2017. 

7.2.2.6 تحليل فرع التأمين التكافلي على الصحة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 )ألف دينار(

نسبة التطور20162017العناصر

27819 729 123,0033 3أقساط التأمين الصافية 

24-(7,335)(9,639)تغير مدخرات أقساط التأمين غير المكتسبة 

721,94420 113,3643 3أقساط التأمين المكتسبة 

37)067,149 3()238,385 2(أعباء التعويضات  منها 

35(860,197 2)(119,477 2)التعويضات المدفوعة 

73-(31,558)(118,908)تغير مدخرات التعويضات 

25-874,979654,795النتتيجة الفنية

24)034,472 1()833,163(نفقات اإلستغالل 

6(698,145)(661,083)نفقات اإلقتناء 

96-79,8443,254تغير نفقات اإلقتناء المؤجلة 

58(97,564)(61,874)نفقات اإلدارة 

27(242,016)(190,050)أعباء فنية أخرى 

-149, 5,2061إيرادات التوظيفات 

905-378,528-47,021النتيجة المحاسبية 

ــى  ــرات عل ــا 125 أ.د مدخ ــه 203 أ.د منه ــا قيمت ــي 2017/12/31 م ــوية ف ــت التس ــات تح ــرات التعويض ــت مدخ بلغ
الحــوادث المرتكبــة وغيــر المصــرح بهــا إلــى غايــة نهايــة الســنة.
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8.2.2.6  فرع التأمين التكافلي على الحياة

أ- فرع تكافل تمويل

ارتفعــت مدخــرات التعويضــات تحت التســوية من 37,8 أ.د في 2016/12/31 إلى 282,5 أ.د في 2017/12/31

بلغــت األقســاط المســندة إلــى نهايــة 2017 مــا قــدره 4607,4 أ.د و ذلــك نتيجــة إســناد األقســاط الصــادرة والراجعــة 
لســنوات 2013-2017 عمــال باالتفاقيــة المبرمــة مــع معيــد التأميــن بدايــة مــن 2017..

ب-  فرع تكافل ادخار

بلغــت التعويضــات المدفوعــة  531,5 أ.د مقابــل 148,9 أ.د خــالل نفــس الفتــرة مــن 2016 ويعــود هــذا االرتفــاع إلــى 
خــالص رؤوس أمــوال حــل أجلهــا .

3.6 التطور المتوقع لوضعية الشركة وآفاقها المستقبلية

سوف تواصل الشركة العمل على تحقيق وانجاز خطتها التنموية و ذلك من خالل : 

مواصلة االستثمار في الموارد البشرية ورفع مستوى األداء اإلداري والفني	 

االستثمار في محافظ استثمارية آمنة و مستقرة وذلك لتمتين الوضع المالي للشركة	 

مواصلة العمل على زيادة وتطوير إنتاج الشركة وفق سياساتها اإلكتتابية 	 

مواصلة العمل على تحسين نسبة التوازن بين فروع التأمين	 

مواصلة العمل على تطوير واســتحداث المنتجـــات التأمينية الجديدة التي تلبي احتياجات فئات وشــرائح  المجتمع	 
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تقريــر هيئة الرقابة
الشرعية

07
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التقريران
العام و الخاص لمراقبي

الحسابات 

08
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التقريران
العام و الخاص لمراقبي

الحسابات 

التقرير العام لمراقبي الحسابات
) السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017 (

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

السادة مساهمي شركة " األمانة تكافل "

I. تقرير حول تدقيق القوائم المالية

1-  الرأي

تنفيــذا لمهمــة مراقبــة الحســابات الموكلــة إلينــا بموجــب قــرار الجلســة العاّمــة العادّيــة المنعقــدة بتاريــخ 20 مــاي 
2016  قمنــا بتدقيــق القوائــم الماليــة لشــركة " األمانــة تكافــل والتــي تشــتمل علــى الموازنــة وجــدول التعهــدات 

ــك  ــي ذل ــة ف ــنة المنتهي ــة للس ــات النقدي ــدول التدفق ــج وج ــة النتائ ــمبر 2017 و قائم ــي 31 ديس ــة ف ــارج الموازن خ
التاريــخ  واإليضاحــات حــول القوائــم الماليــة المتضمنــة علــى ملخــص ألهــم الطــرق المحاســبية.

تظهــر هــذه القوائــم المالّيــة مجموعــً صافيــً للموازنــة بمقــدار 883 980 51 دينــار تونســي  نتيجــة صافيــة إيجابيــة 
بقيمــة 380 235 دينــار تونســي  نتيجــة فنيــة لغيــر الحيــاة ســلبية بمــا قــدره 241 415 دينــار تونســي ونتيجــة فنيــة 

للحيــاة إيجابيــة بقيمــة  689 889دينــار تونســي.

ــر  صادقــة وتعكــس صــورة مطابقــة  مــن كافــة النواحــي  ــا  فــإن القوائــم الماليــة المرفقــة لهــذا التقري فــي رأين
الجوهريــة  الوضعيــة الماليــة للشــركة كمــا هــي فــي31 ديســمبر2017  ولنتيجــة عملياتهــا للســنة المنتهيــة فــي 

نفــس التاريــخ  وفقــا لنظــام المحاســبة للمؤسســات.

2- أساس الرأي

ــر التدقيــق الدوليــة المعتمــدة فــي البــالد التونســية. إن مســؤولياتنا بموجــب  تمــت عمليــة التدقيــق وفقــً لمعايي
هــذه المعاييــر مفصلــة أكثــر ضمــن بنــد مســؤوليات مدققــي الحســابات فــي تدقيــق القوائــم الماليــة الــواردة فــي 
تقريرنــا هــذا. نحــن مســتقلون عــن الشــركة وفقــً لقواعــد الســلوك األخالقــي الخاّصــة بمراجعــة القوائــم الماليــة 
ــة  ــد أن األدل ــا نعتق ــد. إنن ــذه القواع ــً له ــرى وفق ــة األخ ــؤولياتنا األخالقي ــتوفينا مس ــد اس ــية  وق ــالد التونس ــي الب ف

المؤيــدة التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومالئمــة لتوّفــر أساســً إلبــداء رأينــا.

3- تقرير مجلس اإلدارة

تقع مسؤولية تقرير مجلس اإلدارة على عاتق اإلدارة.

إن رأينا في القوائم المالية ال يشمل ما تضمنه تقرير مجلس اإلدارة  وإننا ال نبدي أي نوع من التأكيد حولها.

وفقــا ألحــكام المــادة 266 مــن مجلــة الشــركات التجاريــة  فــان مســؤوليتنا تتمّثــل فــي التحقــق مــن صحــة 

تونس
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المعلومــات الــواردة فــي حســابات الشــركة المضّمنــة فــي تقريــر مجلــس اإلدارة بالرجــوع إلــى المعطيــات الــواردة 
ــري  ــض جوه ــاك تناق ــا إذا كان هن ــم م ــس اإلدارة وتقيي ــر مجل ــراءة تقري ــي ق ــا ف ــل عملن ــة. ويتمث ــم المالي بالقوائ
بينــه وبيــن القوائــم الماليــة أو مــا اطلعنــا عليــه خــالل مهمــة التدقيــق أو إذا كان تقريــر مجلــس اإلدارة بــه أخطــاء 

ــة. جوهري

ــا مطالبــون  ــر المجلــس فإنن ــه أن هنــاك إخــالالت هامــة فــي تقري ــا ب وإذا اســتنتجنا اســتنادا إلــى العمــل الــذي قمن
باإلبــالغ عنهــا. وليــس لنــا مــا نذكــره فــي هــذا الصــدد.

4 - مسؤوليات اإلدارة ومجلس اإلدارة عن القوائم المالية

إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن إعــداد القوائــم الماليــة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــا لنظام المحاســبة للمؤسســات 
ــاء  ــن األخط ــة م ــة خالي ــم مالي ــداد قوائ ــً إلع ــراه ضروري ــذي ت ــي ال ــة الداخل ــام الرقاب ــن نظ ــؤولة ع ــي مس ــا ه كم

الجوهريــة  ســواًء كانــت ناتجــة عــن غــش أو عــن خطــأ.

عنــد إعــداد القوائــم الماليــة  تكــون اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة الشــركة علــى العمــل كمنشــأة مســتمرة  
واإلفصــاح  حيــث أمكــن  عــن األمــور المتعلقــة بمبــدأ االســتمرارية واســتخدام هــذا المبــدأ المحاســبي عنــد إعــداد 
القوائــم الماليــة  إال إذا كان فــي نيــة اإلدارة تصفيــة الشــركة أو إيقــاف عملياتهــا أو عــدم وجــود أي بديــل واقعــي 

آخــر ســوى القيــام بذلــك.

تقع على عاتق مجلس اإلدارة مراقبة إجراءات إعداد التقارير المالية للشركة.

5 - مسؤوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية

إن أهدافنــا تتمثــل فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن القوائــم الماليــة ككل خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة  
ســواًء كانــت ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ وإصــدار تقريــر التدقيــق الــذي يتضمــن رأينــا. 

يعتبــر التأكيــد المعقــول هــو تأكيــد عالــي المســتوى  ولكنــه ليــس ضمانــً بــأن التدقيــق الــذي يتــم وفقــً لمعاييــر 
التدقيــق الدوليــة المعمــول بهــا فــي تونــس سيكشــف دائمــً عــن المعلومــات الجوهريــة الخاطئــة عنــد وجودهــا. 
ــة  إذا كانــت منفــردًة أو مجتمعــًة  يمكــن أن  إن األخطــاء قــد تحــدث نتيجــة غــّش أو خطــأ ويتــم اعتبارهــا جوهري

يكــون لهــا تأثيــر علــى القــرارات االقتصاديــة المتخــذة مــن قبــل مســتخدمي هــذه القوائــم الماليــة.

كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة المعمــول بهــا فــي تونــس  نمــارس االجتهــاد المهنــي 
والحفــاظ علــى الشــك المهنــي فــي جميــع مراحــل التدقيــق  وكمــا نقــوم بمــا يلــي:

- تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي القوائــم الماليــة  ســواًء كانــت ناتجــة عــن االحتيــال أو الخطــأ  
وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات تدقيــق تســتجيب لتلــك المخاطــر والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمــة توفــر 
أساســً إلبــداء رأينــا. إن مخاطــر عــدم اكتشــاف خطــأ جوهــري ناتــج عــن احتيــال يعــد أكبــر مــن ذلــك الناتــج عــن خطــأ  

ِلمــا قــد يتضمنــه االحتيــال مــن تواطــؤ أو تزويــر أو حــذف متعمــد أو تحريــف أو تجــاوز لنظــام الرقابــة الداخلــي.

-  الحصــول علــى فهــم لنظــام الرقابــة الداخلــي المتعلــق بالتدقيــق وذلــك لتصميــم إجــراءات تدقيــق مالئمــة فــي 
ظــل الظــروف القائمــة.

ــات ذات  ــبية واإلفصاح ــرات المحاس ــة التقدي ــة  ومعقولي ــبية المتبع ــات المحاس ــة السياس ــدى مالئم ــم م -    تقيي
ــة التــي قــام بهــا مجلــس اإلدارة. الصل
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-التوصــل الــى نتيجــة حــول مالئمــة اســتخدام مجلــس االدارة لمبــدأ االســتمرارية فــي المحاســبة  وبنــاًء علــى أدلــة 
التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا  وفيمــا إذا كان هنــاك عــدم تيقــن جوهــري مرتبــط بأحــداث أو ظــروف قــد تلقــي 
بشــكوك جوهريــة حــول قــدرة شــركة " األمانــة تكافــل " علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة. وإذا مــا توصلنــا إلــى 
ــر التدقيــق إلــى اإلفصاحــات ذات الصلــة فــي القوائــم  ــا اإلشــارة فــي تقري ــأن هنــاك شــك جوهــري  فعلين نتيجــة ب
ــي  ــق الت ــة التدقي ــى أدل ــة عل ــتنتاجاتنا مبني ــة. إن اس ــر كافي ــات غي ــذه اإلفصاح ــت ه ــا إذا كان ــل رأين ــة أو تعدي المالي
حصلنــا عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر التدقيــق  ومــع ذلــك  فــإن األحــداث أو الظــروف المســتقبلية قــد تــؤدي إلــى عــدم 

اســتمرار الشــركة فــي أعمالهــا كمنشــأة مســتمرة.

 تقييــم العــرض العــام و هيــكل القوائــم الماليــة ومحتواهــا بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات حولهــا وفيمــا إذا كانــت 
القوائــم الماليــة تمثــل المعامــالت و األحــداث التــي تحقــق العــرض العــادل.

ــق  ــات التدقي ــه ومالحظ ــق وتوقيت ــاق التدقي ــق بنط ــا يتعل ــركة فيم ــة للش ــؤولي الحوكم ــع مس ــل م ــا نتواص -انن
الهامــة التــي تتضمــن أي أوجــه قصــور هامــة فــي نظــام الرقابــة الداخلــي الــذي يتــم تحديدهــا مــن قبلنــا خــالل 

ــق. ــة التدقي عملي

II. تقرير عن االلتزامات القانونية والتنظيمية

ــة  ــرتها هيئ ــي نش ــر الت ــة بالمعايي ــة المنصوص ــات الخاص ــا بالمراجع ــابات  قمن ــة الحس ــا لمراقب ــار مهمتن ــي إط ف
الخبــراء المحاســبين بالبــالد التونســية وكل النصــوص المنظمــة ســارية المفعــول فــي هــذا الصــدد. 

1- فعالية نظام الرقابة الداخلية

عمــاًل بأحــكام الفصــل 3 )جديــد( مــن القانــون عــدد 117 لســنة 1994 المــؤرخ فــي 14 نوفمبــر 1994 كمــا تــم 
تنقيحــه بالقانــون 96-2005 فــي 18 أكتوبــر 2005 والفصــل 266 مــن مجلــة الشــركات التجاريــة  أجرينــا مراجعــات 
دوريــة لفاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة التــي تخــص إعــداد القوائــم المالّيــة. وفــي هــذا الصــدد  نذّكــر أن مســؤولية 
ــس  ــق اإلدارة ومجل ــى عات ــع عل ــه تق ــة لكفاءت ــة الدوري ــك المراقب ــة وكذل ــة الداخلي ــام الرقاب ــل نظ ــداث وتفعي إح

اإلدارة.
بناءا على مراجعتنا  لم نالحظ وجود نقائص مهمة من شأنها أن تؤثر على القوائم المالّية.

وقد وافينا إدارة الشركة بتقرير حول النقائص التي تم رفعها.

2 - مطابقة مسك حسابات األوراق المالية للقوانين الجاري بها العمل

عمــال بأحــكام الفصــل 19 مــن األمــر عـــ2728ــــدد المؤرخ فــي 20 نوفمبــر 2001  قمنــا المراجعات الخاصــة بمطابقة 
مســك حســابات األوراق الماليــة الصــادرة عــن الشــركة مــع القوانيــن المعمــول بها.

تقع مسؤولية ضمان المطابقة لمتطلبات النصوص الجاري بها العمل على كاهل اإلدارة.

واســتنادا إلــى مــا رأينــاه ضروريــا مــن أعمــال تدقيــق  لــم نكتشــف أي إخــالل متعلــق بمطابقــة حســابات الشــركة 
للقوانيــن الجــاري بهــا العمــل باســتثناء تلــك المنصــوص عليهــا ضمــن قــرار وزيــر المالّيــة المــؤرخ فــي 28 أوت 2006 

والتــي لــم يتــم تطبيقهــا كّليــا.  

تونس في، 27 أفريل 2018
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 '' 

ــات  ــا باإلتفاقي ــم علم ــرفنا أن نحيطك ــة  يش ــركات التجاري ــة الش ــن مجل ــه م ــا يلي ــل 200 وم ــكام الفص ــال بأح عم
ــنة 2017. ــالل س ــوص خ ــذه النص ــت ه ــة تح المنضوي

إن مســؤوليتنا تكمــن فــي التثبــت مــن مــدى احتــرام اإلجــراءات القانونيــة المتعلقــة بالتراخيــص والمصادقــة 
علــى اإلتفاقيــات والعمليــات المبرمــة مــع مســيري المؤسســة وبالتالــي إدراجهــا الســليم صلــب القوائــم الماليــة. 
كمــا أنــه ليــس مــن صالحياتنــا البحــث والتدقيــق حــول وجــود تلــك اإلتفاقيــات أو العمليــات ولكــن يقتصــر واجبنــا 
ــا  ــا  بنوعه ــن تدقيقن ــا م ــا إنطالق ــا عليه ــي تحصلن ــا والت ــت لن ــي قدم ــات الت ــن المعلوم ــا م ــم  إنطالق ــى مدك عل
وخاصياتهــا األساســية دون أن نبــت فــي جدواهــا ودعائمهــا. وموكــول لكــم تحديــد المصلحــة المتعلقــة بإبــرام 

ــا. ــة عليه ــد المصادق ــات قص ــذه العملي ــاز ه ــات وإنج ــذه اإلتفاقي ه

1- إتفاقيات وعمليات حديثة )خالفا لتلك المتعلقة بأجور المسيرين( :

لــم يتــم إشــعارنا مــن طــرف مجلــس إدارتكــم بــأي اتفاقيــة جديــدة فــي ســنة 2017 خاضعــة لمقتضيــات الفصــل 
200 ومــا يليــه مــن مجلــة الشــركات التجاريــة.

 2- االلتزامات والتعهدات المتخذة من قبل الشركة لفائدة المسيرين :

ــي  ــا وردت ف ــيرين كم ــدة المس ــل" لفائ ــة تكاف ــركة " األمان ــل ش ــن قب ــذة م ــدات المتخ ــات والتعه ــل اإللتزام تتمث
ــي: ــا يل ــة كم ــركات التجاري ــة الش ــن مجل ــل 200 م ــن الفص ــرة 5 م الفق

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

-أجــر قــار محــّدد بمبلــغ 8000 ديناراشــهرياصافيامن األداء واألعبــاء اإلجتماعيــة وعلــى أســاس 12 شــهرا 
فــي الســنة حافــز أداء ســنوي بمبلــغ يحــدده مجلــس اإلدارة وذلــك بدايــة مــن الســنة المالّيــة 2014   بلــغ الحافــز 

الخــام الخــاص بســنة 2016 والمدفــوع خــالل 2017 مــا قــدره   615 24 دينــار .
-سيارة وظيفية مع حّصة وقود ب 500 لتر في الشهر.

طبقا لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ  14 ديسمبر  2016يتمتع المدير العام المساعد باإلمتيازات التالية:
-أجر قاّر محّدد بمبلغ 5000 دينارا شهرّيا صافيا من األداء واألعباء اإلجتماعية وعلى أساس 12 شهرا في السنة. 
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-حافز أداء سنوي بمبلغ يحدده مجلس اإلدارة وذلك بداية من السنة المالّية 2014 .
-سيارة وظيفية مع حّصة وقود ب 400 لتر في الشهر.

ــاء  ــار األعب ــيرين )باعتب ــدة المس ــي لفائ ــن التكافل ــة التامي ــل مؤسس ــن قب ــذة م ــدات المتخ ــات و التعه ــل االلتزام تتمث

االجتماعيــة( مثلمــا وردت فــي القوائــم الماليــة للســنة المحاســبية المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 كمــا يلــي:

 

رئيس مجلس االدارةالمدير العام المساعد  المدير العام

أعباء خام 2017
الخصوم في 

31ديسمبر 2017
أعباء خام

2017
الخصوم في 

31ديسمبر 2017
أعباء خام 

2017
الخصوم في31 

ديسمبر 2017

-758 01428 0138 112-561 187االمتيازات على المدى القصير

تونس في، 27 أفريل 2018
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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القوائــم المالية
و اإليضاحات لسنة 2017

09
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القوائــم المالية
و اإليضاحات لسنة 2017

1.9 األصول
في 2017/12/31

اإليضاحاتاألصـول
2017السنة المحاسبية  2017/12/31

إستهالكاتاإلجمالي
الصافيالصافيو مدّخرات

أصــل 1  أصــول غيــر مــادية

258 125543 594535 719308 843أصـل 12 تنــازالت و براءات و رخص و عالمات تجارية

----أصـل 13 أصل تجــاري

1843 719308 594535 125543 258

أصـل 2  أصــول مادية لإلستغالل

370 695972 538622 045 2331 668 1أصل 21 تجهيزات فنية وآالت

---أصل 22 تجهيزات أخرى ومعّدا ت و منقوالت

أصل 23 ودائع وكفاالت
21 668 2331 045 538622 695972 370

أصــل 3  توظيفـــــات

----أصـــل 31 أراض و بنـــاءات

169 411375 758356 16918 3375أصـــل 311 أراض و بنــاءات لإلستغــالل

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

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

000 660  00015 934 20-000 934 20أصــل 322 أذون و رقاع أصدرتها المؤسسات المرتبطة

715 358125 643133 00116 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 
-013 088262 101238 500في الصناديق المشتركة للتوظيف الجماعي

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

216 30316 14-303 14أصــل 333 قروض رهنّية على عّقارات

000 000100 100-000 100أصــل 334 قروض أخرى

952 35465 61-354 61أصــل 335 ودائع لدى مؤسسات بنكية ومالية

أصــل 34 مستحقات من ا لقيـم و ا لنقـود مـودعة لـدى شركات 
905 309-905 309مسنـدة

22 644 834273 489 22 371 34416 543 053

أصــل 5 حّصة معيـدي التأمين في المدخرات الفنيـة

536 147716 958-147 958أصــل 510 مدخرات أ قساط التأمين غير المكتسبة

233 92175 174 4-921 174 4أصــل 520 مدخرات التأمين على الحياة

-553 193-553 193أصــل 530 مدخرات التعويضات (التأمين على الحياة )

393 691 3291 373 4-329 373 4أصــل 531 مدخرات التعويضات (التأمين على غير الحياة )

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

69 699 950-9 699 9502 483 163

بحساب الدينار
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أصــل 6 مستحقـات

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

664 913664 111-913 111أصــل 611 أ قساط تأمين مكتسبة غير صادرة

548 050 5103 101 2107 720413 514 7أصــل 612 مستحقات أخرى متوّلدة عن عملية ا لتأمين المباشر

135 033 7441 202 2-744 202 2أصــل 613 مستحقات تم تعويضها وحلت المؤسسة محلها

395 347 0441 231 2-044 231 2أصـل 62 مستحقات متوّلدة عن عمليات إعادة  تأمين

---8أصـل 63 مستحقات أخرى

591 34014 6-340 6أصـل 631 األعـوان

أصـل 632 الدولة وهياكـل الضمان اإلجتماعي والجماعات 
367 820232 341-820 341العمومية

830 136 8441 457-844 457أصـل 633 مدينـون مختـلـفـون

12 866 423413 21012 453 2137 479 530

أصــل 7 عناصر أخرى لألصول

أصـل 71 أموال في البنـك و الحساب البريدي الجاري والصكوك 
والخزان

1 880 732-1 880 7321 480 344

أصـل 72 أعباء مؤّجلـة

012 681 5091 152 3-509 152 3أصـل 721 نفقــات اقتنـاء مؤّجلـة

275 069416 985566 659 0541 226 2أصـل 722 أعباء أخرى للتوزيع

----أصل 73 حسابات تسوية األصول

736 109344 572-109 572أصـل 731 فوائد و معاليم كراء مكتسبة غير مستحقة

302 137119 127-137 127أصـل 733 حسابات تسوية أخرى

----أصل 74 فـــارق التحويـــل

97 958 5411 659 9856 298 5554 041 669

042 063 88332 980 81651 700 6993 681 55مجمـــوع األصـــول
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2.9 األموال الذاتية و الخصوم
في 2017/12/31

2017/12/312016/12/31اإليضاحات األموال الّذاتية و الخصوم

 أمـوال ذاتيـة

000 000 00010 000 10مـال ذاتي 1 رأس المال

مـال ذاتي 2 احتياطيات و منح مرتبطة برأس المال

039 457 3-168 444 3-مـال ذاتي 5 نتيجة مؤجلـة

863 8977 2مـال ذاتي 4 أموال ذاتية أخرى

824 550 7296 558 6مجموع األموال الذاتية قبل نتيجة السنة المحاسبية

871 38012 235مال ذاتي 6 نتيجة السنة المحـاسبية

695 563 1086 794 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

664 651 3634 435 7خصم 310 مدخرات أقساط تأمين غير مكتسبة

898 198 2478 987 11خصم 320 مدخرات  التأمين على الحياة 

794 51437 282خصم 330 مدخرات  ا لتعويضا ت ( التأمين على الحياة )

556 559 5058 435 14خصم 331 مدخرات التعويضات ( التأمين على  غير الحياة )

599 22632 29خصم 340 مدخرات المساهمة في األرباح و اإلرجاعات ( التأمين على الحياة )

399 00067 45خصم 341 مدخرات المساهمة في األرباح و اإلرجاعات ( التأمين على غير الحياة )

122 13-خصم 361 مدّخرات فنية أخرى ( التأمين على غير الحياة )

1134 214 85521 561 032

590 338 2562 048 129خصـم 5 ديون لودائع  نقدية متحّصل عليها من المؤسسات المسند إليها

--خصـم 6 ديـون أخـرى

--خصـم 61 ديـون متوّلدة عن عمليات تأمين مباشر

--خصـم 62 ديون متوّلدة عن عمليات إعادة ا لتأمين

--خصـم 63 ديـون أخرى

000 12452 119خصم 631 ودائع و كفاالت متحّصل عليها

777 376226 164خصم 632 األعــــوان

579 277433 806خصم 633 الدولة و هياكل الضمان اإلجتماعي و الجماعات العمومية

458 311765 543خصم 634 دائنــون مختلفــون

131 633 0881 477 814

--خصــم 7 خصــوم أخــرى

--خصم 71 حسابات تسوية الخصوم

910 576121 14254خصم 712 حسابات تسوية خصوم أخرى

347 499 77525 186 45مجمــــوع  الخصـــوم

042 063 88332 980 51مجمــوع  األمــوال الذاتية و الخصــوم

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

للّسنة المحاسبّية المختومة في 2017/12/31

بحساب الدينار

اإليضاحات
عمليات
إجمالية

31/12/2017

عمليات مسندة
و عمليات معاد 

اسنادها
31/12/2017

عمليات
الصافية

31/12/2017

عمليات
الصافية

31/12/2016

أ ر ف غ ح 1 : أقساط تأمين مكتسبة

145 375 37213 372 97117 905 2 -343 278 20أر ف غ ح 11 : أ قساط تأمين صادرة و مقبولة

958 902-089 542 2-610 699241 783 2-أر ف غ ح 12 : تغير مدخرات أ قساط ا لتأمين غير المكتسبة

1517 494 644-2 664 36114 830 28412 472 187
440 931 6

035 18525 436-185 436 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

918 899 5-603 104 8-081 684197 301 8-أع غ ح 11 : ا لمبالغ ا لمدفوعة

440 331 3-013 194 3-936 681 9492 875 5-أع غ ح 12 : تغّير مدخرات ا لتعويضات

16-14 177 6332 879 017-11 298 616-9 231 358
354 163 -10

861 52192 35-521 35أ ع غ ح 2 : تغير المدخرا ت الفنية  األخرى
048 -68048 -68

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

----أ ع غ ح 4 : نفقات االستغالل

396 177 3-635 474 4--635 474 4-أ ع غ ح 41 : نفقات االقتناء

717 879541 1234 1-879 1234 1 ع غ ح 42 : تغّير مبالغ نفقات االقتناء المؤجلة

798 419-253 475--253 475- ع غ ح 43 : نفقات االدارة

764 493559 493470 470-أ ع غ ح 44 : عموالت متحّصل عليها من معيدي التأمين

17-3 715 010470 493- 3 244 516-2 495 713

429 289 1-098 174 1--098 174 1-18أ ع غ ح 5 : أعباء فنية أخرى

464 494-241 415-150 391685 100 1-ن ف غ ح : المجموع الفرعي )النتيجة الفنية  للتأمين  و/أو إعادة التأمين  على غير الحياة (
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اإليضاحات
عمليات
إجمالية

2017/12/31

عمليات 
مسندة

وعمليات معاد 
اسنادها

2017/12/31

عمليات
الصافية

2017/12/31

عمليات
الصافية

2016

إ ر ح 1 : أ قساط تأمين

917 048 0626 39490 607 4-456 697 4إ ر ح  11 : أقساط تأمين صادرة و مقبولة

194 697 456-4 607 39490 0626 048 917

إ ر ح 2 : إ يرا دات ا لتـوظيفات

192 161252 401-161 401إ 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

192 161252 401-161 401مجمــوع فـــرعــي 2

--أ ع ح 1 : أ عبـاء التعـويضـات

648 188-451 696-070 521136 832-أ ع ح 11 : مبـالغ مـدفوعـة

001 1673 51-553 720193 244-أ ع ح  12 : تغّيـر مـدخرات ا لتعويضات

647 185-618 747-624 242329 077 1-20مجمــوع فـــرعــي 3

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

151 111 5-339 687311 099 3494 788 3-21أ 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

151 111 5-339 687311 099 3494 788 3-مجمــوع فـــرعــي 4

599 32-293 3-293 3أ ع ح 3 : مساهمات في األرباح و اإلرجاعات

----أ ع ح 4 : نفقات اإلستغالل

019 517-862 779--862 779-أ ع ح 41 : نفقات اإلقتناء

-618 236-618 236أ ع ح 42 : تغّيـر مبلغ نفقات اإلقتناء

220 36-620 36--620 36-أ ع ح 43 : نفقات اإلدارة

862 70125 839 7011 839 1-أ ع ح 44 : عموالت متحّصل عليها من معيدي التأمين

378 836527 259 7011 839 8651 579-22مجمــوع فـــرعــي 5

885 197-790 260--790 260-23أ ح 5 : أعباء فنية أخرى

----أ ع ح 9 : أعبـاء التوضيفات

-593 167--593 167-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

-593 167--593 167-مجمــوع فـــرعــي 6
654 347

449 689246 618889 661 9281 771-ن ف ح : المجموع الفرعي )النتيجة الفنية للتأمين و/أو إعادة التأمين على الحياة(

4.9 قائمة النتائج الفنية للتأمين و إعادة التأمين على 
الحياة

للّسنة المحاسبّية المختومة في 2017/12/31
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2017/12/312016/12/31اإليضاحات

464 494-241 415-ن ف غ ح : النتيجة الفنية للتأمين و/أو إعادة التأمين على غير الحياة

449 689246 889ن 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(

783 245579 24686إ 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

783 245579 686مجمـــوع 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

000 10-445 230-أ ع غ ف 12 : تصحيح قيمة التوظيفات

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

750 32-445 230-مجمــوع فـــرعــي 2

أ ع غ ف 2 : إيرادات التوظيفات لمخّصصة و المحّولة إلى قائمة النتائج الفنية للتأمين 
035 25-316 472-و/أو إعادة التأمين على غير الحياة

326 3-68أ ع غ ف 2 : ايرادات غير فنية أخرى

039 208-359 162-أ ع غ ف 3 : أعباء غير فنّية أخرى

618 64062 295النتيجة المتأ تية من األنشطة العادية

747 49-261 60-أ ع غ ف 4 : األداءات على النتيجة

871 38012 235النتيجـة المتـأتية من األنشطـة العادية بعـد األداءات

871 38012 235النتيجـة الصــافيــة للسنــة المحــاسبيــة

5.9 قائمة النتائج
للّسنة المحاسبّية المختومة في 2017/12/31
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6.9 جدول التدفقات النقدية
في 2017/12/31

بحساب الدينار

2017/12/312016/12/31

التدفقات النقـدية  المـرتبطـة باإلستغالل

884 947 78019 690 21مقابيض أقساط التأمين المتحّصل عليها من المؤّمن لهم

852 231 6-578 960 7-مبالغ لتسديد التعويضات

601 790-396 526دفوعات ألقساط التأمين خاصة بعمليات مسندة

223 319 1-072 698 1-عموالت مدفوعة إلى الوسطاء

929 909 1-777 702 2-مبالغ مدفوعة إلى  األعــــوان

760 484 1-868 532 1-مبالغ مدفوعة إلى المزويدين

263 453 2-270 949 2 -أداءات على التأمينات المدفوعة إلى الخزينة العامة

151 125658 854اإليرادات المالية المتحّصل عليها

-124 67عمليات أخرى

407 416 8606 294 6تدفقات نقدية متأتية من اإلستغالل

--التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة اإلستثمار

631 886-969 124-دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة غير مادية و مادية

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

--دفوعات متأتية من اقتناء أصول مالية

100 5988 4مقابيض متأتية من تفويت أصول مالية

-101 500-دفوعا ت متأ تية من ا قتناء توظيفا ت

000 511 5-000 274 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

530 389 6-472 894 5-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

877 38826 400تغّيـــر الخـــزينـــة
1 453 467803 214

467 453 3441 480 1الخزينة في بداية السنة المحاسبية

344 480 7321 880 1الخزينة في نهاية السنة المحاسبية
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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 الخاّصة بقطــاع الّتأمين المصادق 
عليهــا  بقــرار مــن وزيــر المالّيــة المــؤرخ فــي 26 جــوان 2000 )مــن المعيــار عــدد 26 إلــى المعيــار عــــدد 31( و المتعّلــــقة 
بضبط القوائــــم المالّيــــة و بالّرقــــابة الّداخليـــة و التنظيـــم المحاسبــــي و بالمداخيل و بالمّدخرات الفنّيــــة وباألعباء 

الفنّيـــة وبالتوظيفــات فــي مؤّسســات الّتـــأمين و/ أو إعــادة الّتــــأمين.
ــة علــى  ــأمين علــى غيــر الحيــاة قائمــة الّنتائــج الفنّي ــة للّتــ ــة : الموازنــة قائمــة الّنتائــج الفنّي تتضّمــن القوائــم المالّيــ

ــة. ــة واإليضاحــات حــول القوائــم المالّيــ الحيــاة جــدول التدّفقــات النقدّيـ
تتلّخص أسس القيس والمبادئ المحاسبّية الخاصة المتعّلـقة بإعداد القوائم المالّية في ما يلي :

1.7.9 أصول مادّية لالستغالل

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

تّم اعتماد الّنسب الّتالية لتسجيل اإلستهالكات:

2.7.9 التوظيفــات

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

عنــد تاريــخ إقفــال الحســابات  يتــّم تقييــم ســندات المســاهمات بحســب قيمتهــا اإلســتعمالّية و يقــع تكويــن مّدخر 
لناقــص القيمــة بالّنســبة للّتكلفة.

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

3.7.9 األعباء المؤّجلة

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

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.

7.9 المبادئ و الطرق المحاسبية المعتمدة

تجهيزات وعملّياتمعّدات مكتبّية مختلفة
 تركيب وتهيئة مختلفة

النظام المعلوماتيمعّدات إعالمّية معّدات نقل

5 سنوات3 سنوات7 سنوات5 سنوات 5 سنوات
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4.7.9 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 قرار وزيــر المالّية 
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.

 وتتكون هذه المّدخرات من :
- مّدخرات الّتعويضات )تحت التسوية(

- مّدخرات أقساط الّتـــأمين غير المكتسبة
- مّدخرات فنّية على الحياة

1.4.7.9 مّدخرات الّتــعويضات 

يقــع تقييــم مّدخــرات الّتــــعويضات حســب الّتكلفــة الجملّيــة المقــّدرة بعنــوان الحــوادث التــي جــّدت )وغيــر 
الخالصــة( صافيــة مــن المبالــغ 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(.

2.4.7.9 مّدخرات أقســاط الــّتـأمين غيـر المكتسبة 

ــادرة  ــأمين الص ــاط الّتــ ــة أقس ــد حّص ــة لتقيي ــرات مخصّص ــي مّدخ ــبة ه ــر المكتس ــأمين غي ــاط الّتــ ــرات أقس مّدخ
ــا. ــي تليه ــبّية الت ــنوات المحاس ــة أو الس ــبّية الموالي ــنة المحاس ــة بالس ــدار والمتعّلق ــأمين لإلص ــاط الّتـــ وأقس

ــد  ــاري ويقي ــن التج ــط الّتأمي ــق بقس ــّدة وتتعّل ــب الم ــوزيع حس ــة الّتـ ــاس طريق ــى أس ــرات عل ــذه المّدخ ــب ه تحتس
التغّيــر مــن ســنة محاســبية إلــى أخــرى المتعّلــق ببنــد مّدخــرات أقســاط الّتأميــن غيــر المكتســبة فــي ســطر منفصل 

مــن قائمــة النتائــج الفنّيــة تحــت بنــد أقســاط الّتأميــن الصــادرة.

3.4.7.9 المّدخرات الحسابّية للّتأمين على الحياة 

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

5.7.9 إيرادات اإلستغالل

يتــّم التقييــد المحاســبي بالنســبة لإليــرادات المتأتيــة مــن بيــع عقــود الّتأميــن بداية مــن تاريخ إمضــاء العقد وبالّتـــالي 
دون التقّيــد بتاريــخ اســتخالص أّول قســط مــن المنحة.

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

ــع  ــب و ق ــب نس ــنادها حس ــع إس ــي وق ــأمين الت ــاط الّتــ ــوان أقس ــا بعن ــوالت لفائدته ــم عم ــركة بخص ــوم الّش تق
ــن. ــادة التأمي ــود إع ــي عق ــا ف تحديده

يتــّم تقييــد هــذه العمــوالت المتحّصــل عليهــا مــن معيــدي الّتـــأمين بطرحهــا مــن أعبــاء اإلســتغالل ضمــن قائمــة 
النتائــج الفنّيــة علــى الحيــاة و علــى غيــر الحيــاة حيــث أّن هــذه العمــوالت ال يقــع اعتبارهــا إيــرادات وإّنمــا تعتبــر تغطيــة 

ألعبــاء تصــّرف الّشــركة.
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6.7.9 نفقات اقتنـــاء مؤّجلة

ــع  ــد وق ــة وق ــود المؤجل ــاء العق ــات اقتن ــة نفق ــنة الموالي ــى الّس ــة إل ــود المؤجل ــاء العق ــات اقتن ــل نفق ــع تحوي يق
ــبة. ــر المكتس ــن غي ــاط الّتأمي ــدود أقس ــنة 2017  بح ــبة لس ــة بالنس ــاء المؤجل ــات اإلقتن ــم نفق تقيي

7.7.9 تقسيم األعبــاء 

يتعّيــن أن تتــّم عملّيــة تقســيم الّنفقــات حســب طبيعتهــا بحســابات الّنفقــات حســب وجهتهــا )مختلــف 
العقــود وإدارتهــا والتصــّرف فــي  اقتنــاء  الّتأميــن وبالخصــوص  الّتأميــن وإعــادة  الممّثلــة لنشــاط  الوجهــات 
ــب أن  ــي يج ــيم الت ــس التقس ــى مقايي ــاد عل ــك باإلعتم ــرى( وذل ــة األخ ــاء الفنّي ــات واألعب ــات والّتوظيف الّتعويض
ــة  ــرة بطبيع ــة مباش ــون مرتبط ــا وتك ــن مراقبته ــة ويمك ــة  و مخّصص ــة وموضوعّي ــر كمّي ــى معايي ــتند عل تس

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

8.7.9  تعديالت محاسبّية 

وقــع احتســاب مدخــرات انخفــاض قيمــة المســتحقات علــى المؤمــن لهــم و وســطاء التأميــن طبقــا لمقــرر الهيئــة 
العامــة للتأميــن عــدد 24 لســنة 2017.اإليضــــاح عــ1ــــدد: األصــول غيــر المادّية

بلغـت القيـمة الصـافّية لألصـــول غير المـــادّيـة لألمـانة تــكـافل في موّفــى سنـة  2017 مــــا قـــــدره  125 535 دينارا مفّصلة كما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                       بحساب الدينار

مبلغ صافياستهالكات / مدخراتمبلغ خام

العناصر
الرصيــد فــي

2017/01/01

مقتنيات

2017

الرصيــد فــي

2017/12/31

الرصيــد فــي

2017/01/01

ترفيع

2 0 1 7

 الرصيــد فــي

2017/12/31
2017/12/31

710 82055 59-980 30-840 28-532 873115 85 659 29 تطبيقات إعالمّية

593 1717 25-794 10-377 14-764 32-764 32موقع إلكتروني

822 603471 223-634 137-968 85-423 403695 02285 610أصول غير مادية في طور اإلنجاز

125 594535 308-408 179-185 129-719 275843 444171 672مجموع اإلصول غيرالمادية

اإليضــاح عــ2ــدد: األصول المادّية

بلغـــت القيـــمة الصـــافّية لألصـــــول المـــادّيـة لألمـانة تــكـافل في موّفــى سنـــة 2017 مــــا قـــــدره  695 622 دينارا مقابل  370 972  دينار 
فــي موفــى ســنة   2016  أي بإنخفــاض قــدره 675 349 دينــارا  كمــا يبيــن الجــدول التالــي:

بحساب الدينار

العناصر

مبلغ   صافي استهالكات / مدخراتمبلغ خام

الرصيد في
2017.01.01

تعديل أو 
تفويت

مقتنيات
2017

الرصيــد فــي
2017.12.31

فــي الرصيــد 
2 0 1 7. 0 1 . 0 1

2017.12.31
الرصيــد فــي
2017.12.31

2017.12.312016.12.31

019 651429 141235 259-878 87-263 171-792 494-490 105-282 600معدات نقل

505 428105 58280 186-853 43514 201-010 934267 86440 80-940 306معدات و أثاث مكاتب

844 66540 16021 138-852 0-308 137-825 682159 00913 32-152 178معدات اعالمّية

تجهيزات  و عملّيات 

تركيب  و تهيئة
682 86052 4874 568739 915-289 640-165 995-455 636284 279393 220

781 0190,6723 6-095 1-924 4-690 6-015 2-705 8أصول مادّية اخرى

مجموع االصول 
370 695972 538622 045 1-776 251-570 804-233 668 89059.1841 167-939 776 1المادية لالستغالل
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اإليضــاح عــ3ــدد: أراض و بناءات

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

اإليضــاح عــ4ــدد: توظيفات في المؤّسسات المرتبطة

بلــغ رصيدالتـّوظيفــــات الصافــي فــي المؤسســات المرتبطةفــي نهايــة ســنة 2017 مبلغــا قــدره   358 067 21 دينــارا مقابــل  715 785 15 
دينــارا موفــى ســنة 2016 مفّصــل كمــا يلــي:

بحساب الدينار

الخام 2017العناصر
المدخرات

2017
الصافي 2016الصافي 2017

715  358125  643133  16-001  150مساهمات

( Best Lease ) 715  358125  643133  16-001  150أسهم مدرجة بالّسوق المالّية

( Al Baraka Bank ) 000 660  00015  434 18- 000  434  18ودائع لدى مؤّسسات مرتبطة

( Best Lease ) 000 500 2-000 500 2ودائع لدى مؤّسسات مرتبطة-

715 785 35815 067 64321 16-001 084 21المجموع

اإليضــاح عــ5ــدد: توظيفات مالّية أخرى

بلــغ رصيــد التـّوظيفــــات الماليــة األخــرى فــي نهايــة ســنة 2017 مبلغــا قــدره 575 947 دينــارا مقابــل  169 382 دينــارا موفــي ســنة  2016  أي 
بزيــادة قدرهــا 407 565 دينــارا مفّصــل كمــا يلــي:

بحساب الدينار

العناصر
الخـام
2017

اإلستهالكات 
والمدخرات

2017
الصافي 2016الصافي 2017

000 000100 100-000 100االكتتاب الوطني

-013  088262 238-101  500أسهم وسندات أخرى ذا ت مداخيــل متغّيرة وحصص

216  30316  14- 303  14قروض لألعوان )قروض رهنّية على عّقـارات(

952  35465  61 -354  61ودائع لدى مؤسسات بنكية ومالية

-905 309-905 309مستحقا ت من ا لقيـم و ا لنقـود مـودعة لـدى شركا ت مسنـدة

000 000200 200-000 200رقاع وسندات ذات مداخيل قاّرة

169 575382 088947 238-663 185 1المجموع

اإليضــاح عــ6ــدد: حّصة معيدي التأمين في المّدخرات الفنّية

ــارا  ــل 163 483 2 دين ــارا مقاب ــدره 950 699 9 دين ــغ ق ــنة 2017 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 787 216 7 دين ــادة قدره ــنة 2016 أي  بزي ــى س موف

بحساب الدينار

العناصر
الصافي 

2017/12/31
الصافي 

2016/12/31

536 147716 958حصة معيدي التأمين أقساط التأمين غير المكتسبة

233 92175 174 4مّدخرات التأمين على الحياة

-553 193حصة معيدي التأمين  في مّدخرات التعويضات )التأمين على الحياة(

393 691 3291 373 4حصة معيدي التأمين  في مّدخرات التعويضات )التأمين على غير الحياة(

163 483 9502 699 9المجموع 
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اإليضــاح عــ7ــدد: مستحّقات متوّلدة عن عملّيات الّتأمين المباشر

9 دينـــار مقابــل   416  167 2017 مــــــا قـــــــدره  بلــــغت المستحّقــــات المتوّلــــدة عــن عملّيــة الّتأميــــن المبــــاشر فــي نهــــاية سنـــة 
347 748 4 دينــارا ســنة 2016 مســّجلة زيــادة قدرهــا 820 667 4 دينــارا مفصلــة كمــا يلــي:

بحساب الدينار

2017.12.312016.12.31مّدخرات فنّيـة

664  913664 111أقساط تأمين مكتسبة غير صادرة

548  050  5103 101 7مستحقات متولدة عن عملية التأمين المباشر

135  033  7441 202 2مستحقات تم تعويضها وحلت المؤّسسة محّلها

347 748 1674 416 9المجموع

 اإليضــاح عــ8ـدد: مستحّقات أخرى 

بلــغت المستحّقــات األخرى في نهــاية سنـة 2017 مــــا قـــــدره 004 806 دينـارا مقابل 788 383 1 دينارا سنة 2016 مفصلة كما يلي:

بحساب الدينار

الخـام 2017مستحّقات أخرى
اإلستهالك

  و المدخرات 2017
الصافي 2017الصافي 2017

367 820232 341-820 341اآلداءات المقتطعة من المورد

591 34014 6-340 6األعوان
830 136 8441 457-844 457مدينون مختلفون )أ(

788 383 0041 806-004 806المجموع

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

2017/12/312016/12/31مستحّقات أخرى

750 906406 9تسبقة للمزّودين

080 306730 268مستحقات صندوق المساهمين في عمولة الوكالة

-632 179قروض مسندة لألعوان في إطار الصندوق اإلجتماعي

830 136 8441 457المجموع

اإليضــاح عـ9ــدد: عناصر أخرى لألصول
1.9 أموال في البنك والخزينة

ــنة  2016  ــي س ــارا ف ــل 344 480 1 دين ــارا مقاب ــدره 732 880 1 دين ــا ق ــنة 2017 م ــى س ــي موّف ــة ف ــك والخزين ــي البن ــدة ف ــت األرص بلغ
ــي: ــة كاآلت مفّصل

بحساب الدينار

2017/12/312016/12/31أموال في البنك و الخزينة

736 225 1221 596 1أموال في البنك

192 274209 239شيكات و أوراق للتحصيل

416 33645 45الخزينة

344 480 7321 880 1المجموع

2.9 مصاريف اقتناء مؤّجلة

بلغت مصاريف اإلقتناء المؤّجلة في 2017/12/31 مبلغا قدره 509 152 3 دينارا مقابل 012 681 1 دينارا في 2016/12/31.
تتضّمن مصاريف اإلقتناء المؤّجلة أعباء اقتناء العقود وعموالت الوساطة بالّنسبة للقسط اّلذي ال يهّم سنة 2017.

خــالل ســنة 2017 وقــع تقييــم نفقــات اإلقتنــاء المؤّجلــة باإلعتمــاد علــى نســبة أقســاط الّتأميــن غيــر المكتســبة مقارنــة بأقســاط التأميــن 
الصــادرة  و المقبولــة لــكل صنــف مــن أصنــاف التأميــن.
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3.9 أعباء أخرى للتوزيع

بلغــت األعبــاء المؤّجلــة فــي ســنة  2017 مــا قدره 069 566 دينـــارا مقابل 275  416 دينـــارا ســنة 2016 و هي تشـــــمل مصــــــاريف الّتأسيـــس 
والّتسويق

بحساب الدينار

مبلغ صافياستهالكات / مدخراتمبلغ خام

العناصر
 الرصيد في
2017/01/01

  مقتنيات
2017

 الرصيد في
2017/12/31

 الرصيد في
2017/01/01

ترفيع 2017
 الرصيد في
2017/12/31

2017/12/31

-119 143--119 143-119 143-119 143مصاريف التأسيس

069 664566 153 1-012 412-652 741-733 719 8051 927561 157 1مصاريف اإلشهار 

مصاريف للّتوزيع  متعلقة  بالنظام 
المعلوماتي 

72 648-72 648-72 648--72 648-

مصاريف للتوزيع متعلقة بأعباء 
الموظفين (من غرة جانفي 2013 

إلى غرة أكتوبر 2013)
290 554-290 554-290 554--290 554-

069 985566 659 1-012 412-973 247 1-054 226 8052 248561 664 1مجموع المصاريف األخرى للتوزيع

4.9 حسابات تسوية األصول

بلغــت مصاريــف حســابات تســوية األصــول فــي 2017/12/31 مبلغــا قــدره 246 699 دينــارا مقابــل 038 464 دينــارا فــي 2016/12/31 
ــي: ــة كاآلت مفصل

بحساب الدينار

2017/12/312016/12/31حسابات تسوية األصول

736 109344 572أرباح مطلوبة على الّتوظيفات المالّية غير مستحّقة

302 137119 127أعباء مسّجلة مسّبقا

038 246464 699المجموع

اإليضــاح عــ10ـدد: رأس المال المصّرح و المدفوع

فــي  دينــارا   6  563  695 مقابــل  دينــارا   6  794  108 قيمــة   2017 /12 /31 فــي  التوزيــع  قبــل  الذاتيــة  األمــوال  مجمــوع  يبلــغ 
413 230 دينــارا  بزيــادة قدرهــا  أي   2016 /12 /31

بحساب الدينار

األموال الّذاتّية في 2017/12/31نتيجة 2017األموال الّذاتّية في 2016/12/31العناصر

000 000 10-000 000 10رأس مال المكتتب والمحّرر

168 444 3--039 457 3-نتيجة مؤجلة

380 380235 871235 12نتيجة الّسنة المحاسبّية 

897 2-863 7أموال ذاتّية  أخرى

108 794 3806 695235 563 6المجمــوع

اإليضــاح عــ11ــدد : المّدخرات الفنّية    

يبلغ مجموع المدخرات الفنية 855 214 34 دينارا في 2017/12/31 مقابل 032 561 21 دينارا في 2016/12/31 مفّصل كاآلتي:
بحساب الدينار

2017/12/312016/12/31مّدخرات فنّيـة

664 651 3634 435 7مّدخرات أقساط الّتأمين غير المكتسبة

898 198 2478 987 11مّدخرات الّتأمين على الحياة

794 51437 282مّدخرات التعويضات )أقساط الّتأمين على الحياة(

556 559 5058 435 14مّدخرات التعويضات )أقساط الّتأمين على غير الحياة(

399 00067 45مّدخرات المساهمة في األرباح و اإلرجاعات )الّتأمين على غير الحياة(

599 22632 29مّدخرات المساهمة في األرباح و اإلرجاعات )الّتأمين على الحياة(

122 13-مّدخرات فنية أخرى

032 561 85521 214 34المجموع
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مّدخرات أقساط الّتأمين غير المكتسبة  

ــي  ــارا ف ــل 664 651 4 دين ــارا مقاب ــدره 363 435 7 دين ــا ق ــنة  2017 م ــى س ــي موّف ــبة ف ــر المكتس ــن غي ــاط الّتأمي ــرات أقس ــت مّدخ بلغ
ــّدة  ــب الم ــع حس ــة الّتوزي ــاس طريق ــى أس ــابها عل ــّم احتس ــد ت ــنة 2016  و ق ــى س موّف

مّدخرات التأمين على الحياة   

ــى  ــي موّف ــارا ف ــل 898 198 8 دين ــارا مقاب ــدره 247 987 11 دين ــا ق ــنة 2017 م ــى س ــي موّف ــاة ف ــى الحي ــة  عل ــرات الفنّي ــت المّدخ بلغ
ــنة 2016  س

مّدخرات التعويضات  

بلغــت مّدخــرات الّتعويضــات علــى غيــر الحيــاة فــي ســنة 2017 مــا قــدره 505 435 14 دينــارا مقابــل 556 559 8 دينــارا فــي 2016/12/31 
مفصلــة كاألتــي:

صنف التأمين

2016.12.312017.12.31

التغيير مدخرات 
التعويضات

توقعات الدعاوى
     للتحصيل

مدخرات 
التعويضات

توقعات الدعاوى 
للتحصيل

621  645  3744  188921  147  07012  263504  084  7السيارات

636  635839  11654  404920  24954  80النقل

233  7-862  53815  86275  77115  82الحريق

621  21--430  78-051  100الصحة

308  88-835  177-527  89مخاطر مختلفة

255  3--270  18-525  21البناء

455  541  8715 376991  417  33613  386574  458  7المجموع الفرعي 1

التغيير2016.12.312017.12.31صنف التأمين

315  057260  864  7421  603  1السيارات

250  2505  5 -النقل

750  75015  15 -الحريق

179  94353  764124  71الصحة

494  000334  010  5062 675 1المجموع الفرعي 2

949  875  8715  376991  427  33615  892574  133  9 المجموع الجملي )2+1(
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اإليضــاح عــ12ــدد: ديون لودائع نقدّية متحّصل عليها من المؤّسسات المسند إليها

بلغت هذه الديون في موّفى سنة 2017 ما قدره 256 084 9 دينارا مقابل 590 338 2 دينارا في 2016/12/31 مفّصلة كالتالي:
بحساب الدينار

2017/12/312016/12/31العناصر

420 368643 612حّصة معيدي التأمين في المّدخرات على أقساط الّتأمين غير المكتسبة

-000 949 3حّصة معيدي التأمين في المّدخرات الحسابية

170 695 8881 522 4حّصة معيدي التأمين في مّدخرات التعويضات

590 338 2562 084 9المجموع

اإليضــاح عــ13ــدد : ديون أخرى    

بلغت الديون األخرى في موّفى سنة 2017 ما قدره 088 633 1 دينارا مقابل 814 477 1 دينارا موّفى سنة 2016 مفّصلة كاآلتي:
بحساب الدينار

2017/12/312016/12/31ديون أخرى

000 12452 119ودائع و كفاالت متحصل عليها من نّواب و وسطاء التأمين

777 376226 164األعوان و حسابات مرتبطة بهم

579 277433 806الّدولة والجماعات العمومّية

458 311765 543دائنون متنّوعون )أ(

814 477 0881 633 1المجموع 

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

2017/12/312016/12/31مستحقات أخرى

080 306730 268ديون صندوق المشتركين في عمولة الوكالة

378 00535 275حسابات المزّودين

458 311765 543المجموع 

اإليضــاح عــ14ــدد :حسابات تسوية خصوم أخرى

بلغ مجموع  حسابات تسوية خصوم أخرى 576 254 دينار في 2017/12/31 وهو يمثل جملة أعباء للدفع في سنة 2018

8.9 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  2017 مــا قــدره 283 830 14 دينــارا مقابــل 187 472 12 دينــارا فــي ســنة 2016  أي 
بزيــادة قدرهــا 096 358 2  دينــارا مفّصلــة كاآلتــي: 

بحساب الدينار

أقساط مسندةأقساط صادرةأقساط الّتأمين
أقساط صافية

2017/12/31
أقساط صافية

2016/12/31

145 373 37213 372 97117 905 2-343 278 20أقساط الّتـأمين الّصادرة و المقبولة

958 902-089 542 2-610 699241 783 2-تغّير مّدخرات أقساط الّتـأمين الغير مكتسبة

187 472 28312 830 36114 664 2-644 494 17المجموع
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اإليضــاح عــ16ـدد :  أعباء التعويضات   

1.16  المبالغ المدفوعة    

ــل  ــي 2017/12/31 مقاب ــارا ف ــدار 603 104 8 دين ــة بمق ــغ المدفوع ــات والمبال ــّرف للتعويض ــاء التص ــوع أعب ــد مجم ــذا البن ــمل ه يش
918 899 5 دينــارا فــي 2016/12/31.

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

2.16  تغير مدخرات التعويضات    

بلــغ تغيــر مدخــرات التعويضــات 013 194 3 دينارا فــي 2017/12/31 مقابل 440 331 3 دينارا في 2016/12/31 .

اإليضــاح عــ17ــدد:  نفقات اإلستغالل    

2016/12/31 أي بزيــادة قدرهــا  2 دينــارا فــي   495 713 2017/12/31 مقابــل  516 244 3 دينــارا فــي  بلغــت نفقــات اإلســتغالل 
ــارا. 803 748 دين

ــي  ــن ف ــو مبي ــا ه ــن كم ــدي الّتأمي ــن معي ــة م ــة المتحّصل ــف اإلدارة والعمول ــاء و تكالي ــف اإلقتن ــي تكالي ــتغالل ف ــف اإلس ــل تكالي تتمّث
ــي: ــدول التال الج

بحساب الدينار

31/ 12/ 312016/ 12/ 2017أعباء التعويضات

395 177 3-635 474 4-نفقات اإلقتناء 

717 879541 234 1تغّير مبالغ نفقات اإلقتناء المؤجلة 

798 419-253 475-نفقات اإلدارة 

764 493559 470عموالت متحّصل عليها من معيدي التأمين

713 495 2-516 244 3-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.

اإليضــاح عــ18ــدد: أعباء فنيـــّة أخرى
تبلغ األعباء الفنّية األخرى في موّفى سنة 2017 ما قدره 098 174 1 دينارا مقابل 429 289 1 دينارا في موّفى سنة 2016 

9.9 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  2017 مــا قــدره 062 90  دينــارا مقابــل 917 048 6 دينــارا فــي موّفــى ســنة 2016 
كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول التالــي : 

بحساب الدينار

أقساط الّتأمين
أقساط
 صادرة

أقساط
 مسندة

أقساط صافية
2017/12/31

أقساط صافية
2016/12/31

917 048 0626 39490 607 4-456 697 4أقساط الّتـأمين الّصادرة والمقبولة

917 048 0626 39490 607 4-456 697 4المجموع
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اإليضــاح عــ20ــدد: أعباء الّتعويضات 

  2016 ــنة  ــى س ــي موّف ــارا ف 185 دين  647 ــل  ــارا مقاب 747 دين  618 ــدره  ــا ق 2017 م ــنة  ــى س ــي موّف ــات ف ــاء التعويض ــت أعب بلغ
ــار. 561 دين  971 ــا  ــادة قدره أي بزي

اإليضــاح عــ21ــدد : تغير المّدخرات الفنّية األخرى 

بلغــت أعبــاء التعويضــات فــي موّفــى ســنة 2017 مــا قدره 339 311 دينــارا مقابل 151 111 5 دينارا في موّفى ســنة  2016  

اإليضــاح عــ22ــدد: نفقات اإلستغالل للّتأمين على الحياة

تتضّمن أعباء اإلســتغالل نفقات اإلقتناء ونفقات اإلدارة و عموالت الّتأميـــن المتحّصل عليها مـــــن معيدي الّتأمين. 
2016 أي  ــنة  ــة س ــي نهاي ــارا ف ــل 378 527- دين ــارا مقاب ــدره 836 259 1  دين ــا ق ــنة 2017 م ــة س ــي نهاي ــتغالل ف ــات اإلس ــد نفق ــغ رصي بل

ــي:  ــل كاآلت ــارا مفّص ــا 214 787 1 دين ــادة قدره بزي

بحساب الدينار

2017/12/312016/12/31نفقات اإلستغالل

019 517 -862 779-نفقات اإلقتناء

-618 236تغّيير نفقات اإلقتناء

220 36 -220 36 -نفقات اإلدارة

862 70125 839 1عموالت متحّصل عليها من معيدي الّتــأمين

378 527-836 259 1المجموع

اإليضــاح عــ23ــدد:  أعباء فنّية أخرى للّتأمين على الحياة

بلغــت األعبــاء الفنّيــة األخــرى فــي موّفــى ســنة 2017 مــا قــدره 790  260 دينــارا مقابــل 885 197 دينــارا فــي موّفــى ســنة 2016 أي بزيــادة 
قدرهــا 905 62 دينــارا و هــي تشــمل الّنفقــات الّداخلّيــة  و الّنفقــات الخارجّيــة التــي ال يمكــن توزيعهــا إلــى إحــدى الوجهــات. 

10.9 إيضاحات حول قائمة النتائج

اإليضــاح عــ24ــدد: مداخيل التوظيـــفات 

بلغــت  إيــرادات التوظيفــات خــالل ســنة 2017 مــا قــدره 406 087 1 دينــارا مقابــل 975 831 دينــارا فــي موّفــى ســنة 2016 أي  بزيــادة قدرهــا 
431 255 دينــارا مفّصلــة كاآلتــي:

بحساب الدينار

2017/12/312016/12/31إيرادات التوظيفات

783 245579 686مداخيل الّتـوظيفات )التأمين على غير الحياة( 

192 161252 401مداخيل الّتـوظيفات )التأمين على الحياة( 

975 406831 087 1المجموع
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11.9 إيضاحات أخرى

1. معلومات حول األطراف المرتبطة

- إتفاقية مع بنك البركة تونس

قدرت أقساط التأمين المقبوضة لمخاطر متنوعة خالل سنة 2017 بــ 338 4 ألف دينار.

2. األحداث الالحقة

تم إعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الشركة المنعقد في 23 مارس 2018.

3. 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 2017: 

بحساب الدينار

التأمين على الحياة التأمين  على غير الحياة

الرصيد في

2017/12/31
نفقات التصرفالقسم

في التعويضات

أعباء فنية

أخرى

نفقات

اإلدارة

 نفقات

اإلقتناء

نفقات التصرف

 في

التعويضات

أعباء فنية

أخرى

نفقات

اإلدارة

نفقات

اإلقتناء

46 735 12 704 12 111 71 490 196 712 50 817 48 443 325 051 764 062 خدمات خارجية

41 899 721 3 187 79 517 167 598 2 883 12 749 318 070 626 624 خدمات خارجية أخرى

30 115 0 0 0 120 459 0 1 406 1 406 153 387  أعباء مختلفة عادية

129 319 38 272 12 935 221 461 613 415 433 365 370 763 1 403 523 3 223 053 أعباء األعوان

1 733 1 058 1 062 15 073 9 980 6 263 5 262 288 863 329 295 ضرائب وأداءات ودفوعات مماثلة

10 989 7 326 7 326 127 442 65 934 43 956 36 630 557 388 856 990
مخصصات اإلستهالكات 

والمدخرات المتعلقة باإلستغالل

260 790 60 081 36 620 514 983 1 174 098 537 283 475 253 2 894 301 5 953 411 المجموع


