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  إيضاحات حول القوائم المالية

   2017ديسمبر  31للسنة المحاسبية المختومة في 
  

  تقديم الشركة:  1اإليضاح عدد 
  

 1984سبتمبر  8هي شركة خفية اإلسم تكونت في " كوتيناس"التونسية لتأمين التجارة الخارجية  ةالشرك
وبعد إنجاز عملية اإلندماج , باعتبار الترفيع فيه في عدة مناسبات. دينار 2.000.000برأس مال يبلغ 

المال يبلغ حاليا رأس , 2013جانفي  1بداية من  "تأمين القروض التجارية شركة"باستيعاب 
 .دينار 100سهم ذات قيمة إسمية تبلغ  265.000دينار مقسم إلى  26.500.000

 

  :يتمثل في" كوتيناس"هدف شركة 
  

  :لهذه الغاية فهي تؤمن خصوصا. ممارسة نشاط تأمين عمليات التجارة الخارجية �
  

األشخاص المعنويون واألشخاص الطبيعيون بعنوان المخاطر التجارية التي يمكن أن  - 
 من عمليات التصدير تنتج

مؤسسات إسناد القروض والمؤسسات المالية بعنوان القروض التي تسند إلى األشخاص  - 

 المعنويون و األشخاص الطبيعيون الذين يحققون عمليات تصدير وكذلك حرفائهم 
  

تأمين عدم دفع العمليات التجارية لحرفائها أي تغطية وتعويض عن المعامالت التجارية لبيع السلع  �

الخدمات التي يقدمها المؤمن لحرفائه في السوق المحلي ضد مخاطر عدم الدفع الجزئي أو و
  الكلي مؤقت أو دائم

  

من القانون عدد  109مع وزارة المالية تطبيقا للفصل  1999فيفري  8وبمقتضى اإلتفاقية الممضاة في 

ن مجلة التأمين يخص المتعلق بإدراج عنوان رابع ضم 1997أفريل  28المؤرخ في  1997لسنة  24

تؤمن الشركة المخاطر الغير تجارية وكذلك المخاطر التجارية المتعلقة بعمليات , تأمين الصادرات

صندوق ضمان  هاالتصدير التي تتضمن مصلحة أساسية لإلقتصاد الوطني والتي يتكفل بإعادة تأمين

  .المذكور أعاله 1997 لسنة 24من القانون عدد  107مخاطر التصدير المنصوص عليه في الفصل 

  : بالتصرف في صناديق الضمان التالية"  كوتيناس"كما كلفت شركة 

من مجلة التأمين وتتمثل مهامه في إعادة تأمين  107صندوق ضمان مخاطر التصدير المحدث بالفصل  - 

ة تأمين كما يمكن لهذا الصندوق إعاد. من نفس المجلة 104الغير تجارية المشار إليها بالفصل  المخاطر

  . المخاطر التجارية المتعلقة بعمليات التصدير التي تتضمن مصلحة أساسية لإلقتصاد الوطني



لسنة  95صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن والذي وقع إحداثه بالقانون عدد  - 
حن التي ويتولى ضمان قروض تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الش 1999ديسمبر  6المؤرخ في  1999

  .تمنحها المؤسسات البنكية لفائدة المؤسسات المنصوص عليها بالفصل األول من القانون المذكور أعاله

المؤرخ في  1998لسنة  1690و إن شروط و طرق تسيير هذه الصناديق وقع تحديدها تباعا باألمر عدد 

بإتفاقيات التصرف وكذلك  2000جانفي  3المؤرخ في  2000لسنة  23وباألمر عدد  1998أوت  31
  . و وزارة المالية وكذلك طبقا لدليل اإلجراءات" كوتيناس"الممضاة بين شركة 

  

  :كما يلي 2017.12.31في " كوتيناس"تتمثل هيكلة رأس مال 
  

  النسبة في رأس المال  المبلغ بالدينار  عدد األسهم  المساهمون

 %32,455 600 600 8 006 86  الدولة التونسية

 %23,182 300 143 6 433 61  "ضمان"بية المؤسسة العر

 %9,640 400 554 2 544 25  الشركة التونسية للبنك

 %4,050 600 072   1 726 10  البنك الوطني الفالحي

 %2,220 300 588 883 5  التجاري بنك

 %1,040 400 276 764 2  اإلتحاد البنكي للصناعة و التجارة

 %6,530 200 729 1 292 17  الشركة التونسية إلعادة التأمين

 %5,200 800 376 1 768 13  الشركة التونسية للتأمين و إعادة التأمين

 ATRADIUS 10 376 1 037 600 3,920%شركة 

 %3,220 700 852 527 8  أمان بنك

 GAT 7 808 780 800 2,950%تأمينات 

 %2,780 200 737 372 7  تأمينات أسترى

 %1,150 300 305 053 3  البنك العربي بتونس

 COMAR 2 965 296 500 1,120%تأمينات 

 SALIM  1 482 148 200 0,560%تأمينات 

 %0,000 100 1 السيدة سهيلة شبشوب

 %100 000 500 26 000 265  المجموع



  

  7201األحداث المميزة لسنة : 2اإليضاح عدد 

  

  :في مايلي 2017تتلخص األحداث المميزة لسنة 

 11.127.431ل مقاب 2017دينار في سنة  12.758.966 مكتسبة التي بلغتتطور في األقساط ال  -1

 )%14.7(دينار  1.631.535أي بإرتفاع بلغ  2016دينار في سنة 

 2016دينار في سنة  2.742.690مقابل  2017دينار في سنة  3.595.850بلغت النتيجة الصافية  -2
 ) %31.1(دينار  853.160أي بإرتفاع بلغ 

دينار خالل سنة  1.279.478مقابل  2017دينار خالل سنة  2.730.436التجارية بلغت التعويضات  -3
مقابل  31/12/2017دينار في  16.063.818أما مدخرات التعويضات تحت التسوية فبلغت . 2016

 .)%13.2(دينار 1.879.176أي بارتفاع قدره  31/12/2016دينار في  14.184.642

 33.1أي تساوي حوالي  أمريكي مليون دوالر 13.5بقيمة قامت الشركة باستخالص مبالغ مهمة   -4

 .من مشتري في كوبا المجمع الكيميائي التونسي المؤمن راجعة لمستحقات في حق تونسي مليون دينار

أي بإرتفاع  2016مليون دينار في سنة  81مقابل  2017مليون دينار في سنة  125بلغت التوظيفات  -5

 ). %54,3(مليون دينار  44بلغ 

مليون دينار في سنة  5.3 )مداخيل التوضيفات و أرباح الصرف(الصافية  لغت اإليرادات الماليةب -6

 ). %43(مليون دينار  1.6أي بإرتفاع بلغ  2016مليون دينار في سنة  3.7مقابل  2017

باعتماد الطريقة المنصوص عليها في  2017لهم في سنة  تم تكوين مدخرات على مستحقات المؤمن -7
 :التالية حسب النسب وهي 2017مارس  29بتاريخ  24هيئة العامة للتأمين عدد مذكرة ال

 (N)من مستحقات المؤمن لهم الراجعة لنفس السنة   %0مدخرات بنسبة  - 

 (N-1)من مستحقات المؤمن لهم للسنة الماضية   %20مدخرات بنسبة  - 

  و ما قبلها (N-2) من مستحقات المؤمن لهم لسنة  %100مدخرات بنسبة  - 

التونسية المحاسبة بمعايير التقيد:  3إليضاح عدد ا  

  المعتمدة المحاسبية والمبادئ القيس أسس                   
  



 المحاسبية للسنة" كوتيناس"التونسية لتأمين التجارة الخارجية  للشركة المالية القوائم وضبط إعداد وقع
خاصة بقطاع التأمين المصادق عليها بقرار من ال المحاسبة لمعايير طبقا 2017 ديسمبر 31 في المختومة

والمتعلقة بضبط ) 31إلى المعيار عدد  26من المعيار عدد ( 2000جوان  26وزير المالية المؤرخ في 

القوائم المالية وبالرقابة الداخلية والتنظيم المحاسبي وبالمداخيل وبالمدخرات الفنية وباألعباء الفنية 
  .أو إعادة التأمين /أمين ووبالتوظيفات في مؤسسات الت

  

جدول التعهدات , قائمة النتائج, قائمة النتائج الفنية للتأمين على غير الحياة, الموازنة: تتضمن القوائم المالية
  .جدول التدفقات النقدية واإليضاحات حول القوائم المالية, المقبولة والمقدمة

  

  :يلي ما في المالية القوائم بإعداد لقةالمتع تتلخّص أسس القيس والمبادئ المحاسبية الخاصة

  
 أصول غير مادية و أصول مادية لإلستغالل -1

حسب ضمن الموازنة " كوتيناس"غير مادية واألصول المادية المستغلة من طرف الوقع إدراج األصول 
  األقساط المتساوي االستهالك ألسلوب طبقا هذه األصول استهالك ويقع. التكلفة التاريخية

  : االستهالكات لتسجيل التالية النسب اعتماد تم
  %33  سنوات 3  برامج إعالمية - 

  %5  سنة 20  البناءات - 

  %20  سنوات 5  معدات نقل - 

  %20  سنوات 5  معدات مكتبية - 

  %10  سنوات 10  تجهيزات عامة وعمليات تركيب وتهيئة مختلفة - 

  %33  سنوات 3  معدات إعالمية - 
  

  معالجة القيمة اإلضافية السلبية

و  ASSURCREDIT »  «ة اإلضافية السلبية الفارق بين القيمة المحاسبية الصافية لشركةيمثل القيم
وقد تم إدراج القيمة اإلضافية السلبية في  « COTUNACE ». القيمة الجملية الستيعابها من طرف شركة

  «ة ألنشطةالموازنة إعتمادا على تحيين التدفقات المالية التي تم إعدادها باعتبار النتائج المستقبلي

« ASSURCREDIT  2017و  2013ما بين سنوات .  
  

ويقع تحويل القيمة اإلضافية السلبية ضمن اإليرادات على أساس منتظم طيلة المعدل المرجح لمدة 
وقد تم تحديد هذه المدة بخمس , اإلستعمال والمتبقية بالنسبة لألصول القابلة لإلستهالك المحددة والمقتنية

  .دة خطة العمل المتوقعةسنوات باعتبار م

  



 التوظيفات -2

يقع و موضوع إستهالك وفق القواعد المضبوطة أعاله بسعر التكلفة وتكون يقع تقييد التوظيفات العقارية
دون ) والذي يتضمن مبلغ حقوق اإلكتتاب وحقوق اإلسناد الالزمة(التوظيفات المالية بسعر التكلفة تقييد 

  . ناء التي يقع تقييدها ضمن أعباء السنةاألخذ بعين اإلعتبار مصاريف اإلقت

  
يتم تقييم التوظيفات العقارية وسندات المساهمات بحسب قيمتها اإلستعمالية , عند تاريخ إقفال الحسابات

أخذا بعين اإلعتبار لعدة عوامل نذكر منها على سبيل المثال القيمة التجارية واألصول الصافية ونتائج (
  .يقع تكوين مدخرات إذا كانت القيمة االستعمالية أقل من القيمة المحاسبيةو )وآفاق مردودية المؤسسة

  

في نفس التاريخ وزيادة على المدخرات النخفاض القيمة واإلستهالكات يقع تكوين مدخر لمجابهة استحقاق 
يمة التعهدات الفنية والذي يساوي الفارق المحتسب للتوظيفات بين المبلغ الجملي للقيمة التجارية والق

ويتم تحديد القيمة التجارية بصفة . المحاسبية الصافية من السندات المعنية عندما يكون هذا الفارق سلبي
منفصلة حسب كل صنف من أصناف التوظيفات على أساس مبلغ البيع ومعدل سعر البورصة المرجح 

  .  للمعامالت التي أنجزت خالل الشهر وقيمة التسديد
  

  تقييد مداخيل التوظيفات
  

ضمن اإليرادات طبقا لمبدأ ) الكراءات والفوائد, حصص األرباح(يقع تسجيل مداخيل التوظيفات 
إذ يقع تقييد حصص األرباح ضمن اإليرادات على أساس قرار . اإلستحقاق حتى وإن لم يتم تحصيلها بعد

  .ا تكون مطلوبةويقع تقييد الفوائد ضمن اإليرادات عندم, الجلسة العامة التي تنظر في توزيع النتائج
  

عند تاريخ إقفال السنة المحاسبية يقع تقييد مداخيل العقارات المسوغة التي تم تحصيلها مسبقا ضمن 

  الخصوم في حساب إيرادات مسجلة مسبقا 
  

يقع تسجيل الفارق ضمن المداخيل بصفة , عندما يقع تحصيل التوظيفات بمبلغ يتجاوز تكلفة اإلقتناء
دة الفاصلة بين تاريخ اإلقتناء وتاريخ التسديد لغاية أن تكون مداخيل التوظيفات مجدولة على إمتداد الم

  .مستقرة
  

  تخصيص إيرادات التوظيفات
  

وتكون هذه اإليرادات في نهاية السنة موضوع تحويل . يقع تسجيل إيرادات التوظيفات ضمن قائمة النتائج
افية المتصل بالمدخرات الفنية وذلك حسب جزئي للتخصيص بغية إدراج جزء من إيرادات التوظيفات الص

  :النسبة التالية
  المدخرات الفنية



  األموال الذاتية+ المدخرات الفنية 
  

  تمثيل المدخرات الفنية
  

المتعلق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التأمين  2001فيفري  27طبقا لقرار وزير المالية بتاريخ 

بتمثيل مدخراتها " كوتيناس"تقوم ) 29الفصل (وال تلك المدخرات وطريقة إحتسابها وشروط توظيف أم
ويقع توظيف أموال المدخرات الفنية في األصول . الفنية ضمن أصول قيمتها تتجاوز قيمة هذه المدخرات

سندات (من القرار المذكور أعاله والمتصلة بطبيعة هذه األصول  31حسب الشروط المذكورة في الفصل 
توزيع حسب مجموع المدخرات (والمتصلة بهيكلة هذه األصول ...) أسهم, رقاع, صادرة عن الدولة

  )الفنية
  

 المدخرات الفنية -3
 

هي مطابقة لمقتضيات المعيار المحاسبي " كوتيناس"إن طرق تقييم المدخرات الفنية المسجلة من طرف 
ولمقتضيات قرار وزير المالية أو إعادة التأمين  /المتعلق بالمدخرات الفنية في مؤسسات التأمين و 29عدد 

المتعلق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التأمين وطريقة إحتسابها  2001فيفري  27بتاريخ 
  :وتتكون هذه المدخرات من, وشروط توظيف أموال تلك المدخرات

  

 مدخرات التعويضات تحت التسوية - 

 مدخرات أقساط التأمين غير المكتسبة - 

 يةمدخرات المخاطر السار - 

 مدخرات التعديل - 

  

  .ويقع إسترداد األعباء الناتجة عن تكوين المدخرات الفنية في السنة الموالية
  

  :مدخرات التعويضات تحت التسوية   
  

يقع تقييم مدخرات التعويضات تحت التسوية حسب التكلفة الجملية المقدرة بعنوان الحوادث التي جدت 

هذه المدخرات ينبغي إحتسابها . فعت بعنوان هذه التعويضاتصافية من المبالغ التي د) والغير خالصة(
  .حسب صنف المخاطر وبصفة منفصلة بالنسبة إلى كل تعويض

  

  

إال أنه يأخذ , عند إحتساب مدخرات التعويضات تحت التسوية ال يقع طرح توقعات الدعاوي للتحصيل
بالمائة من  6.3تقييمها في حدود  بعين اإلعتبار نفقات تسوية التعويضات مهما كان مصدرها والتي وقع

من قرار وزير  21الحد األدنى المنصوص عليه بالفصل (جملة مدخرات التعويضات تحت التسوية 
ويكون عادة المبلغ المتوقع للتعويضات أقل من المستحقات الغير خالصة ويأخذ بعين اإلعتبار ) المالية

  :المعايير الثالث التالية عند إحتسابه



  

 بالمائة 80مبلغ الضمان عادة في حدود  - 

مرة المبلغ األعلى بين الحد األدنى من قسط التأمين  30المبلغ األقصى للتعويض والمحدد عادة ب  - 

 ومجموع أقساط التأمين المدفوعة خالل السنة

  شرط التخفيض النسبي عند تفاقم الخطر - 
 

  :مدخرات أقساط التأمين غير المكتسبة    
  

لتأمين غير المكتسبة هي مدخرات مخصصة لتقييد حصة أقساط التأمين الصادرة وأقساط مدخرات أقساط ا
  .التأمين لإلصدار والمتعلقة بالسنة الموالية أو السنوات التي تليها

ويقيد . وتتعلق بقسط التأمين التجاري" التوزيع حسب المدة"تحتسب هذه المدخرات على أساس طريقة 
أخرى المتعلق ببند مدخرات أقساط التأمين غير المكتسبة في سطر منفصل التغير من سنة محاسبية إلى 

  .من قائمة النتائج الفنية تحت بند أقساط التأمين الصادرة
  

  :مدخرات المخاطر السارية    
  

بإعتبارها المبلغ الذي يجب إدخاره لتكملة " كوتيناس"تحدد مدخرات المخاطر السارية المكونة من طرف 

غير المكتسبة لتغطية المخاطر التي يجب تحملها وتخصص هذه المدخرات لمجابهة جميع  أقساط التأمين
مطالب التعويض وجميع النفقات المرتبطة بعقود التأمين الجارية و المتجاوزة لمبلغ أقساط التأمين غير 

  .المكتسبة وأقساط التأمين واجبة األداء المتعلقة بالعقود المذكورة
  

طر السارية بعنوان كل صنف من أصناف التأمين يقع احتساب المبلغ الجملي ألعباء لتقييم مدخرات المخا
التعويضات المتعلقة بالسنة المحاسبية الجارية وبالسنة المحاسبية السابقة مضاف عليها نفقات اإلدارة غير 

نة المحاسبية تلك النفقات التي تصرف مباشرة ونفقات اإلقتناء المتعلقة بالسنة المحاسبية الجارية والس
ويقسم هذا المجموع على مبلغ إجمالي اقساط التأمين الصادرة أثناء السنة المحاسبية الجارية . السابقة

والسنة المحاسبية السابقة بعد تصحيحه في الفترة نفسها بمبلغ تغير أقساط التأمين لإلصدار وبمبلغ تغير 
وإذا فاق هذا القاسم نسبة . مين غير المكتسبةأقساط التأمين لإللغاء وبمبلغ تغير مدخرات أقساط التأ

يطبق على مبلغ مدخرات أقساط التأمين غير  %100فإن الفارق المسجل بالمقارنة مع نسبة  100%

  .المكتسبة
  

  :مدخرات التعديل   
  

من فائض اإليرادات الفنية على  %75سنويا في حدود " كوتيناس"تحتسب مدخرات التعديل التي تكونها 

من المبلغ  %150الفنية وينتهي هذا اإلقتطاع متى بلغت قيمة هذا المدخر قدرا يساوي أو يفوق  األعباء
  .السنوي األرفع ألقساط التأمين خالل الخمس سنوات المحاسبية الماضية



  

  إيرادات اإلستغالل   -4
  

إمضاء العقد، وبالتالي  يتم التقييد المحاسبي بالنسبة لإليرادات المتأتية من بيع عقود التأمين بداية من تاريخ

  .دون التقيد بتاريخ إستخالص أول قسط من المنحة

وتجدر اإلشارة إلى أن عقود تأمين المخاطر التجارية ال يتم إحتساب أقساط التأمين إال إثر تصريح 

  .المصدر برقم المعامالت المنجز خالل الشهر

ارية والتي سيتم إستخالصها خالل السنة الموالية أما بالنسبة ألقساط التأمين المرتبطة بالسنة المحاسبية الج

غير  مداخيلوبالتالي يتم إعتبارها " أقساط مكتسبة غير صادرة"يتم تقييدها ضمن اإليرادات وتحديد 
  . مفوترة

عند نهاية السنة المحاسبية يتم إحتساب نسبة أقساط التأمين المرتبطة بفترة الضمان الخاصة بالسنة 
عن طريق مدخرات أقساط التأمين غير المكتسبة وذلك باإلعتماد على قاعدة اإلحتساب المحاسبية الجديدة 

النسبي، وبالتالي فإن التغييرات الحاصلة من سنة محاسبية إلى أخرى يتم إعتمادها لتعديل أقساط التأمين 
  .المكتسبة للفترة المبينة ضمن قائمة النتائج الفنية

  أقساط التأمين التي وقع إسنادها

ساط التأمين التي وقع إسنادها  تمثل أقساط التأمين المخصصة من طرف كوتيناس لمعيدي التأمين أق

ويقع تقييد عمليات اإلسناد . مقابل المخاطر التي قبلوا تأمينها) FGGEAEو FGRE(ولصناديق الضمان 
  .خالل السنة دون تأخير

تي وقع إسنادها حسب نسب وقع تحديدها في تقوم الشركة بخصم عموالت لفائدتها بعنوان أقساط التأمين ال
من  %30حاليا تقدر هاته النسبة بـ . عقود إعادة التأمين وفي اإلتفاقيات المبرمة مع صناديق الضمان

من أقساط التأمين التي وقع إسنادها لصناديق  % 15أقساط التأمين التي وقع إسنادها لمعيدي التأمين و
  .الضمان

  

  

ت المتحصل عليها من معيدي التأمين بطرحها من أعباء اإلستغالل ضمن قائمة يتم تقييد هاته العموال
حيث أن هذه العموالت ال يقع إعتبارها إيرادات وإنما تعتبر تغطية ألعباء , النتائج الفنية على غير الحياة

  .تصرف الشركة

   أقساط التأمين تقسيم



ي تحت هذا السقف مختلف حرفاء تقوم الشركة بتحديد سقف الضمان الخاص بكل مشتري، وينضو
الشركة الذين يتعاملون مع نفس المشتري ويتكون هذا السقف من مختلف المبالغ المتأتية من الشركة 

  .وصناديق الضمان وشركات إعادة التأمين

تتقسم أقساط التأمين والتعويضات حسب نفس النسبة المتفق عليها في اإلتفاقيات المشتركة بين مختلف 

  .األطراف

) صناديق الضمان، شركات إعادة التأمين(أما بالنسبة لتقييم أقساط التأمين بين الشركة وباقي األطراف 

فإنه يتم إعتماد قاعدة النسبية وبالتالي فإن الحصص تكون متساوية مع الحصص المعتمدة في إطار 
  . اإلسترداداتالضمان الخاص بكل مشتري، نفس القاعدة يتم إعتمادها بالنسبة لتقييم المخاطر و

يتم إعتماد قاعدة النسبية في مختلف عقود التأمين ما عدى العقد الخاص بالمجمع الكيميائي التونسي 
  ).الحريف الرئيسي لدى الشركة(

بالنسبة لهذا الحريف فإن التغطية تكون في حدود السقف المخول به في نطاق المخاطر التجارية العادية 
السقف المخول به بالنسبة لشركات إعادة التأمين وأخيرا السقف المخول بالنسبة للشركة، ثم في حدود 

  .لصناديق الضمان

  .بالنسبة لتقسيم المنافع والمخاطر فإنها تتبع نفس نسب التغطية

  

  نفقات إقتناء مؤجلة -5
  

ن يطبق ويقع تقييم نفقات اإلقتناء المؤجلة بأ. يقع تحويل إلى السنة الموالية نفقات إقتناء العقود المؤجلة
على مبلغ أقساط التأمين غير المكتسبة ضارب نفقات اإلقتناء الذي يحدد بمقارنة نفقات اإلقتناء المقيدة في 

  المحاسبة بأقساط التأمين الصادرة 

  

  مستحقات معوضة وقعت إحالتها -6
  

تتمكن المستحقات الغير خالصة والتي وقع تعويضها تكون عادة موثقة ببطاقة تعويض لفائدة الشركة حتى 
  .  من القيام باإلجراءات الالزمة قصد إسترداد هاته المبالغ

  .تكون اإلجراءات بصفة ودية في البداية ويمكن أن تتطور وتكون قانونية وقضائية في مرحلة ثانية



هاته المستحقات التي وقعت إحالتها يتم إحتسابها ضمن األصول، وتكون فرضية إستردادها صعبة 
جدا وبالتالي عند إحتساب النتيجة ال يقع إدراج إال المستحقات المستردة أما البقية  وتستوجب متابعة خاصة

  .فيتم اإلحتفاظ بها ضمن خانة األصول المعوضة

وهي التي تهم الشركة أما بالنسبة للمبالغ التي تعود  % 100هاته المبالغ وقع تكوين مدخرات عليها بنسبة 

حصة معيدي التأمين في "ها ضمن الخصوم وتحديدا في الخانة لمعيدي التأمين فإنه يتم اإلحتفاظ  ب
  ".المستحقات المعوضة

  المدخرات على إنخفاض قيمة مستحقات الحرفاء  -7
  

باعتماد الطريقة المنصوص عليها  2017تكوين مدخرات على مستحقات الحرفاء بداية من سنة  وقع

 :وهي حسب النسب التالية 2017مارس  29بتاريخ  24في مذكرة الهيئة العامة للتأمين عدد 

 (N)من مستحقات المؤمن لهم الراجعة لنفس السنة   %0مدخرات بنسبة  - 

 (N-1)من مستحقات المؤمن لهم للسنة الماضية   %20مدخرات بنسبة  - 

 و ما قبلها (N-2) من مستحقات المؤمن لهم لسنة  %100مدخرات بنسبة  - 

  

  







  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  



  

  

  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  



تشمل المستحقات المتولدة عن عمليات التأمين المباشر أساسا على أقساط التأمين المكتسبة وغير الصادرة 
أقساط وقع إصدارها (والمستحقات األخرى المتعلقة بالمؤمن لهم ) أقساط وقع إصدارها بعد ختم السنة(

  .والمستحقات المعوضة والتي وقعت إحالتها لكوتيناس.) ..مساهمة في أعباء الدعاوي, وغير خالصة

  أقساط التأمين المكتسبة وغير الصادرة

ديسمبر  31دينار في  774.005تبلغ حصة معيدي الـتأمين في أقساط التأمين المكتسبة وغير الصادرة 

  "عادة تأمينديون متولدة عن عمليات إ"ويقع عرضها ضمن الخصوم في القوائم المالية في البند  2017

  مستحقات على أقساط تأمين 

إن المستحقات على المؤمن لهم صافية من المدخرات يقع تغطيتها بودائع الضمان البالغة , فضال عن ذلك
  2017ديسمبر  31دينار في  610.734

  مستحقات على أعباء الدعاوي 

ء الدعاوي التي تكفلت بها إن المستحقات على أعباء الدعاوي والمتمثلة في نصيب المؤمن لهم في أعبا

والتي يمكن  2017ديسمبر  31دينار في  477.123البالغة , )من مجموع األعباء % 20(الكوتيناس 
غير محللة بعنوان كل سنة , إستخالصها عن طريق المقاصة من المبالغ المخصومة سابقا من التعويضات

  .هي محللة 2017غير أن عمليات سنة . وكل عملية وكل مؤمن له

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  



  المستحقات والديون المتولدة عن عمليات إعادة التأمين

حيث . تشمل الحسابات الجارية لمعيدي التأمين المستحقات والديون المتولدة عن عمليات إعادة التأمين 
تسجل هذه الحسابات أقساط التأمين التي وقع إسنادها والعموالت على أقساط التأمين المسندة والودائع 

لمكونة للمدخرات الفنية ونصيب معيدي التأمين في التسويات الالحقة ونصيب معيدي التأمين في ا
  ...التعويضات واإلسترادات

: مجموع العمليات الدائنة(ويقع عرض رصيد الحسابات الجارية لمعيدي التأمين ضمن أصول الموازنة 
مجموع العمليات (صوم الموازنة وضمن خ...) تحرير الودائع, عموالت على أقساط تأمين, خالصات

  ...) إسناد أقساط التأمين, المقابيض: المدينة

  



  

  
  

  

  

  



  

  

  
  

  

  



  

  



  

  
  



  

  

  
  

  

  



  



  

  
  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  

  

  



  
  

  

  



  
  

  

  



  

  
  

  

  

  



  

  
  



  

  
  

  

  

  

  



  

  



  
  

  

  

  



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  



  



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  
  

  



  

  

  



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
  



  

  

  ات التعهدات خارج الموازنةمذكر:  30إليضاح عدد ا
  

  01.  30اإليضاح عدد 

تعهدات الشركة في إطار عقود المخاطر التجارية تنقسم حسب المخاطر التجارية والمخاطر غير التجارية 

  .سواءا كان المشتري خاص أو هيكل عمومي
ضمان المخاطر التجارية تكون مؤمنة عادة من الشركة وفي حاالت خاصة بصفة مشتركة مع صندوق 

  .المخاطر
  

ينجر عن هاته الوضعية تعهدات محتملة، تتمثل في مبالغ التغطية الممنوحة على كل مشتري وتعهدات 
  .حقيقية تتمثل في المبالغ المؤمنة 

   .التعهدات الحقيقية يتم إحتسابها باإلعتماد على مدة الضمان
ذ بعين اإلعتبار للضمانات التي وقع طرحها عند تقييم التعهدات المتعلقة بعقود المخاطر التجارية، يتم األخ

  .والمتعلقة بالفترة ما قبل تاريخ نهاية السنة المحاسبية
  

  02.  30اإليضاح عدد 

  
مثلما هو الشأن بالنسبة لعقود المخاطر التجارية، فإنه ال يقع ضم التعهدات الخاصة بالعقود الفردية التي 

  .ير التجارية من ناحية أخرىتغطي المخاطر التجارية من ناحية والمخاطر غ
  ونفس الضمان  الصادراتوفي أغلب األحيان فإن هاته التعهدات تهم نفس 

  .رفية أو بعقد غير قابل للمراجعةظ صادراتفي هذا اإلطار، تكون التعهدات شبه نهائية إذا كانت تتعلق ب

  
  03.  30اإليضاح عدد 

توفر  و لقة عادة بالمخاطر المتصلة بالمشتريتغطي مختلف مخاطر عدم الدفع وتكون متع CAMEXعقود 

  كميلية للمخاطر التي يغطيها صندوق ضمان الصادرات في مرحلة ما قبل الشحنطية تغت
  

  04.  30اإليضاح عدد 

الديوانة التونسية والتي  لفائدة تعهدات الشركة في إطار الضمان يتم تقييمها على أساس المبالغ المؤمنة 

  .2017ديسمبر  31الحة إلى غاية تكون موثقة بشهادة ص
  

  05.  30اإليضاح عدد 



يتم تقييمها في نهاية السنة المحاسبية  (ATA)القبول الوقتي  في نظامتعهدات الشركة في إطار ضماناتها 
  .شهر مثلما تنص عليه عادة العقود المبرمة 33على أساس مدة صلوحيتها وهي 

  .شهرا إذا ما نصت عليها العقود المبرمة 33تكون أقل من وتجدر اإلشارة إلى أن هاته المدة يمكن أن 

  
  06.  30اإليضاح عدد 

تعهدات الشركة في إطار الضمانات المقدمة من قبل صندوق ضمان المخاطر ما قبل التصدير لفائدة 

البنوك قصد تمكين المصدر من قرض بنكي للتصدير يتم تقييمها على أساس مبلغ القروض المؤمن الذي 
  .إستخالصه بعد لم يقع

   

  

  احتماالت ووقائع الحقة لتاريخ الختم 

الخارجية منذ تاريخ  التجارة لتأمين لم يقع أي حدث له تأثير على نشاط أو الحالة المالية للشركة التونسية
  .31/12/2017ختم السنة المحاسبية الموافق لـ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  



  

  

  

  

  



  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  



    

  

  

  


