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القوائم المالية

األمانة تكافل–للتأمین التكافلي الشركة التونســــــــّیة 

-تونس1073-مونبليزير- ، نهج البرجين 13المقّراإلجتماعي :   

للسنة قوائمها المالية-األمانة تكافل–للتأمين التكافلي تنشر الشركة التونســــــــّية 

والتي ستعرض للمصادقة في الجلسة 2018ديسمبر 31في المحاسبية المختومة

ھذه القوائم مصحوبة بالتقرير .2019افريل 19العامة العادية التي ستنعقد يوم

السيد منصف بوسنوقة زموري و السيد شريف اتالعام و الخاص لمراقبي الحساب

.بن زينة













: جدول التعھدات المقبولة و المقدمة6الملحق عدد 

31/12/2017 31/12/2018 

التعھدات المقبولة

0 0 كفاالت مقبولة
0 0 نواب التأمين كفاالت

0 0 الـمجمــوع

التعھدات المقــدمة 

0 0 كفاالت المقــدمة 
0 0 صول مقتناة مع التزام بإعادة سندات و أ

0 0 الـمجمــوع





ية املن للسنة املالية القوائم حول سم31اإليضاحات 2018د  



I.الّشركةمتقدي

:االسم- افل"ةالّشركاالجتما ت "األمانة اف الّت ن للّتأم سّية ،الّتو

القانونّية:- خفّيةالّصفة ،االسمشركة

س:- الّتأس ــــخ ،2013فيفري15تار

شاط:- ّ ال ملزاولة خيص ال راملالّية)تارخ(2013أفرل15تارخ قراروز

-: االجتما ن13املقّر ج ال ير–ن توس،1073-مونبل

الّش - بركة:ــغرض ن الّتأم خدمات افتقديم الّت ن الّتأم منظومة ملباعتماد الّشرــوفقا عةــــادئ

واملراجعة26عددللمعيار وطبقااإلسالميـة املحاسبة يئة املالّيةل للمؤّسسات

ّيةاإلسالمية املحاس ن،و التّ وللمعاي الّتأم لقطاع سّية

ل- ّ ،B0149542013ستوالّتجاري:ال

ي:- با ا MP 1288 542B 000املعّرف

ة:الّشبكة- الّتجارّ

،مباشرمركزاكتتاب11

ننّواب42 ،تأم

ـــرة.25 سماسـ

ي:64وان:ــاألعــعـــدد- اآل موزعون عون

األعوانالصنف امعدد ا األجرالسنوي
اإلدارة 9813.744إطارات
العليا 261.014.268اإلطارات

اإلشراف 15449.735واإلحاطةأعوان
التنفيذ 13346.258أعوان



دمات ا موماأعوان 122.479شا
642.646.484املجموع

املال- :الّرأس إ14.101.510االجتما الواحد1.410.151دينارمقّسم م الس قيمة ما .دنان10س

: ي كما يوّزع

) ّصة )%ا ) دينارا)القيمة م األس عدد مون املسا

19.147 2.700.000 270.000 توس كة ال بنك

19.147 2.700.000 270.000 ارت مؤّسسة

19.147 2.700.000 270.000 كومار مؤّسسة

12.765 1.800.000 180.000 ي  آس مؤّسسة

10.627 1.498.500 149.850 للتنمية الّتوفيق ت ب شركة

6.382 900.000 90.000 سّية التو اإلعادة شركة

6.382 900.000 90.000 ي: مزا مجموعة

2.127 300.000 30.000 يون ف أفري

2.127 300.000 30.000 داملاس مؤّسسات

2.127 300.000 30.000 سكرة مطحنة

6.382 900.000 90.000 الّسعودي التو املا اإليجار ت ب

0.011 1.500 150 عبد صبااإللھالسّيد الّرحيم عبد

0.011 1.510 151 شعبان الّلطيف عبد السّيد

100 14.101.510 1.410.151 املجموع

II.ع ةالوقا :2018لسنةاملم

فيعوقع م.151 410عموزعةديناراً 4.101.510بقيمةالشركةمالرأسال س



رقم سنةبلغ اية قدره2018املعامالت مقابل29.472.870مبلغا 24.975.870دينارا
سنة مو ا2017دينارا قدر بزادة أي كما4.497.000، مفّصل :يدينارا

ن التأم فرع
20182017

الفارق 
املعامالت سبةرقم املعامالتال سبةرقم ال

ياة ا غ ع ن 3.939.222%20.278.34381%24.217.56582التأم

السيارات ع اف الت ن 3.182.966%12.367.80861%15.550.77464التأم

النقل ع اف الت ن 45.033%1.065.3285%1.110.3615التأم

املخاطراملختلفة و رق ا ع اف الت ن 442.023%3.115.93015.5%3.557.95315التأم

ة ال ع جما افل 269.199%3.729.27818.5%3.998.47716ت

ياة ا ع ن 557.849%4.697.45618%5.255.30518التأم

ل تمو افل 270.529%2.546.06454%2.816.59354ت

ادخار افل 287.319%2.151.39346%2.438.71246ت

4.497.000%24.975.870100%29.472.870100املجموع

III.املعتمدةوالطرق ئاملباد ّية املحاس

املاليّ  القوائم وضبط إعداد للّش وقع سيّ ة التو نةركة افللّتأم افلةاألمان«الّت يّ ةللّسـن«ت ةاملحاس

سم31املختومة القانون2018 د ام بأح عمال توس املعتمدة للمؤّسسات املحاسبة لنظام وفقا

سم30املؤّرخ96-112عدد التّ و1996د بقطاع اصة ا املحاسبة ملعاي اطبقا عل املصادق ن أم

املاليّ  ر وز من املؤرخبقرار امل2000جوان26ة عدد(من ع26عيار املعيار واملتعلّ 31ددــإ قةــ)

القوائ املاليّ ــبضبط الرّ ــم و الّد ــقة والتنظيـاخليابة املحاسبـة وــم املّد ي و الفنيّ باملداخيل األعباءــخرات و ة

وـالفنيّ  مؤّس ة التّ بالتوظيفات وـسات ن التّ /أم إعادة ن.ــأو أم

املاليّ تتضّم  القوائم النّ ،املوازنةة:ــن الفنيّ قائمة للتّ تائج ياةــة ا غ ع ن النّ ،أم عتائجقائمة الفنّية

جدول  ياة النقديّ التدفّ ا املاليّ ـقات القوائم حول واإليضاحات ة.ــة

املتعلّ  اصة ا ية املحاس واملبادئ س الق أسس ص ّ املاليّ ـتت القوائم بإعداد :قة ي ما ة



مادية.1 لالستغاللأصول

املاديّ  األصول إدراج املستغلّ وقع طرفة من "األمانةة ضمنشركة افل" لفةاملوازنةت ت ،االقتناءسعر

سبو  األصولح ذه الك جزءاس ّل ل ا العمراالف ع الثابت القسط أساس ا.ع م

ّ تّم  ال التّ اعتماد يلسب ل ات:الية ال االس

ةسن50البناءات                                                                                          -

سنوات5معّدات نقل-

سنوات5معّدات مكتبيّة مختلفة-

سنوات7تجهيزات وعمليّات تركيب وتهيئة مختلفة-

سنوات3معّدات إعالميّة-

سنوات5المعلوماتيالنظام -

اتــالتوظيف.2

التّ  تقييد املالّيـةيقع التّ وظيفات يتضّم سعر (والذي اإلسنادلفة وحقوق االكتتاب حقوق مبلغ ن

السنة.الالّ  أعباء ضمن ا تقييد يقع ال االقتناء االعتبارمصارف ن ع األخذ دون زمة)

إقفال خ تار سابات،عند اا قيم بحسب مات املسا سندات تقييم نو االستعماليةيتّم و ت قع

 ّ بال القيمة لفة.مّدخرلناقص للّت سبة

التّ  مداخيل يل يتّم يقع لم وإن ح االستحقاق ملبدأ طبقا اإليرادات ضمن عد.وظيفات ا تحصيل

املؤّجلةباءاألع.3

األّولّية املصارف املؤّجلة األعباء علماواألعباءشمل ع النّ وأّنللتوز للّش عّدفقاتاتھ ة روعضرورّ

مرحلة انت املؤّسسة وأّن خاّصة االستغالل شاءعملّية .إ

ل املوازنةّ أصول ضمن املصارف مؤّجلةباعتبار ذه أعباء منو ا دام املبالغما داد اس املحتمل

الّالحقةاملخصّ  شطة األ طرق عن ا ل .صة



سنوات. ثالثة ة ف مدى ع املصارف اتھ يعاب اس تّم س

الفنيّ ــخاملّد .4 ةــرات

املّد  تقييم طرق الفنيّ إن ّ خرات امل طرفة من افل"لة ت "األمانة املعيارشركة ملقتضيات مطابقة

ع باملّد املتعلّ 29ددــاملحاس الفنيّ ق مؤّس ــخرات التّ ــة وــسات ن ن/أم التأم إعادة املالّية،أو ر وز قرار و

ر2001فيفري27املؤّرخ وز قرار و ا توظيف شروط و الفنّية املّدخرات تقييم طرقة و لقائمة املحّدد

املؤّرخ املؤّرخ2005مارس28املالّية املالّية ر وز قرار املّد ،2009جانفي05و ذه ون خراتوتت

من:

التّ مّد - ضاتخرات ة)عو سو ال (تحت

التّ مّد - أقساط سبةـــخرات املك غ ن أم

ياةخراتمّد - ا ع فنّية

الّتــعوضات:1.4 مّدخرات

مّد  تقييم التّ يقع التّ ــخرات حسب ضات مليّ عو ا املقّد لفة جّد ة ال وادث ا عنوان (و رة غت

ضات.ا التعو ذه عنوان دفعت ال املبالغ من صافية الصة)

املّد  بذه ي اخرات سا ّ اح بال منفصلة صفة املخاطرو صنف ّل حسب إ عوض.سبة

سابعند التّ مّد اح توقّ خرات طرح يقع ال ضات الّد ــعو نإالّ للّتحصيل،عاويعات ع يأخذ االعتبار أنھ

التّ  ة سو حدودنفقات ا تقييم وقع وال ا مصدر ان ما م ضات مّد 5عو جملة من خراتباملائة

بالفصلالتّ  عليھ املنصوص ى األد د (ا ضات املاليّ 21عو ر قراروز .)2001فيفري27املؤّرخةمن

الــأقسمّدخرات2.4 غيـتّ ــاط ن سبة:رـأم املك

التّ مّد  أقساط سبةــخرات املك غ ن مخصصّ مّد أم حصّ خرات لتقييد التّ ة أقساط الصادرةــة ن أم

التّ  واملتعلّ ـــوأقساط لإلصدار ن بالسنةأم ّيةقة أواملحاس يةاملوالية املحاس ا.الالسنوات تل



املّد  ذه سب عتح التّ خرات طرقة املّدةـأساس حسب ع التّ وتتعلّ وز بقسط التجاري ق ن قيد،أم و

املتعلّ منالتغّ  أخرى إ ية محاس مّد سنة ند ب التّ ق أقساط سطرمنفصلخرات سبة املك غ ن أم

الفنيّ  النتائج قائمة التّ من أقساط بند تحت الصادرة.ة ن أم

ياةاملّدخرات3.4 ا ع ن للّتأم سابّية :ا

ياة ا ع ن الّتأم عقود بمحفظة املتعّلقة الفنّية املّدخرات تقييم ّيةيقع محاس ة ف ّل اية

ن ع أخذ ...)حّينةاملُ القيمةاالعتبارو املقّدرة ة االكتوارّ ن.(القيمة الّتــأم شركة دات ّ لتع

االستغالل.5 إيرادات

التّ يتّم  عقود بيع من املتأتية لإليرادات سبة بال املحاس العقد،التقييد إمضاء تارخ من بداية ن أم

التّ  التقيّ ـو دون خا بتار املنحة.أوّ استخالصد من قسط ل

التّ  وقعـأقساط ال ن تمثّ أم ا التّ لإسناد املخصّ أقساط ن طرفأم من افل"صة ت "األمانة شركة

التأم قبلواملعيدي املخاطرال مقابل ا،ن السنة.تأمي خالل اإلسناد عمليات تقييد قع و

الّش  التّ تقوم أقساط عنوان ا لفائد عموالت بخصم وقــركة سب حسب ا إسناد وقع ال ن عأم

ن. التأم إعادة عقود ا تحديد

املتحصّ ذهتقييديتّم  التّ العموالت معيدي من ا عل أعباءـل من ا بطرح ن قائمةاالستغاللأم ضمن

الفنية ياةالنتائج ا حيثغوعع ياة، يقعأّن ا ال العموالت اذه وإنّ اعتبار عتإيرادات ما

تصرّ  ألعباء الّش غطية ركة.ف

ــاءنفقات.6 مؤجلةاقتنـ

ل تحو املؤجلةيقع العقود اقتناء الّس نفقات نفقاتإ املوالية و و ،املؤجلةالعقوداقتناءنة قعقد

نفقات لسنةاملؤجلةاالقتناءتقييم سبة غ2018بال ن الّتأم أقساط سبة.املبحدود ك

األعبــاءيتقس.7 م

النّ  بحسابات ا طبيع حسب الّنفقات تقسيم عملّية تتّم أن ن ّ (مختلففقاتيتع ا وج حسب

ن الّتأم شاط ل املمّثلة ات نوإعادةالوج العقودالّتأم اقتناء صوص ا والتصّرفو ا وإدار



ضات واألعباءالّتعو وذلكالفنّيةوالّتوظيفات الاألخرى) التقسيم س مقاي ع أنباالعتماد يجب

كمّية معاي ع ند اس مراقب مكن و ومخّصصة مرتبطةوموضوعّية ون األعباءوت بطبيعة مباشرة

موضوعّية الّتحلي ع الّتوز مفاتيح ون ت أن ن ّ يتع للمراقبةكما .وقابلة

نواب.8 حسابات ع نووسطاءمدخرات التأم

م ل املؤمن ع املستحقات قيمة انخفاض مدخرات ساب اح العامةووسطاءوقع يئة ال ملقرر طبقا ن التأم

عدد ن :2017لسنة24للتأم التا النحو ع

اوقع عل املتنازع ن التأم أقساط عنوان لية مدخرات ساب اح

لھ: املؤمن ع مستحقات

اإلصدار(س)0%- لسنة عود ال املستحقات ع

اإلصدار(س20%- لسنة عود ال املستحقات )1-ع

اإلصدار(س100%- لسنة عود ال املستحقات قبل)وما2-ع

وسطاء ع نونوابمستحقات :التأم

اإلصدار(س)20%- لسنة عود ال املستحقات ع

اإلصدار(س60%- لسنة عود ال املستحقات )1-ع

اإلصدار(س80%- لسنة عود ال املستحقات )2-ع

اإلصدار(س100%- لسنة عود ال املستحقات قبل)وما3-ع

IV.ّيةللسنةاملوازنةحولإيضاحات : 2018املحاس

األصول ــدد1عــاإليضــاح املادّية: غ

سنـة موّفــى تــكـافل لألمـانة املـــادّيـة غ لألصـــول الصـافّية القيـمة ــا2018بلغـت ـــدرهمــ دينارا520.977قــ

: ي كما مفّصلة

خام مدخراتمبلغ / ات ال صااس مبلغ

يات2018.01.01الرصيدالعناصر 2018مقت
الرصيد

2018.12.31
الرصيد

2018.01.01
2018ترفيع

الرصيد
2018.12.31

2018.12.31 



عــ األصول ــدد2اإليضــاح املادّية:

سنـةبلغـت موّفــى تــكـافل لألمـانة املـــادّيـة لألصـــول الصـافّية قدره2018القيـمة مقابلدينارا608.310ما

سنةدينار 622.695 ب2017مو قدرهأي :دينارا،14.385انخفاض التا دول ا ن يب كما

عــ أراضــدد3اإليضــاح ناءات: و

والبناءات االراض رصيد اقتناءدينارا2018735.169سنةلالستغاللبلغ نيتمثل لبعثعقار

ونفرع واليج يمفصلةصفاقسو سوسةن :كآال

وقع دينارا375.169قيمتھوتبلغ2017سنةاقتنائھعقارسوسة
وقع دينارا.360.000قيمتھوتبلغ2018سنةاقتنائھعقارصفاقس

عــ توظيفاتــدد4اإليضــاح :املرتبطةاملؤّسسات:

رصيد و بلغ
ّ
املرتبطةالصايفــاتظالتـ سنةاملؤسسات 27.128.701قدرهامبلغ2018اية

:2017سنةموادينار 21.067.358مقابلدينارا ي كما مفّصل

إعالمية 151.395- 55.329115.149-59.820-115.531151.013266.544تطبيقات

ي و إلك 30.7042.061-5.533-25.171-32.764-32.764موقع

اإلنجاز طور مادية غ 368.363367.521-- 144.760-695.42340.461735.885223.603أصول

االصول املاديمجموع 514.216520.977-- 205.621-035.193308.594 843.718191.4741ةغ

خام مدخراتمبلغ / ات ال صااس صامبلغ مبلغ

العناصر
الرصيد

2018.01.01
أو عديل
تفوت

يات 2018مقت
الرصيد

2018.12.31
الرصيد

2018.01.01
أو عديل
تفوت

2018.12.31 
الرصيد

2018.12.31
2018.12.31 2017.12.31 

نقل  235.651 282.166249.136-101.245-259.14178.220- 531.302 128.490 91.980- 494.792معدات

اتبواثاثمعدات  80.428 232.30179.278-- 45.719--186.582 311.579 44.569 - 267.010م

اعالمية  21.665 156.15327.388-17.993--138.160- 183.541 21.390 2.325 159.826معدات

ات وعملياتتج
يئةتركيب و

739.915 2.907 74.922 817.744 455.636-
-

-109.843-565.479252.265 284.279 

اخرى  مادّية  0.672 7.1420.243- 1.123--6.019 7.385 - 0.695 6.690أصول

االصول مجموع
لالستغالل املادية

1.668.233 -86.053 269.371 1.851.551 1.045.538-78.220-275.9231243.241 -608.310 622.695 

الدينار بحساب

الصا الصا ملدخراتا ـام ا العناصر



عارتفاع)أ( ي:مفصلة 4.100.000 بقيمةالودا كآال

اك االش االستحقاقتارخ  مبلغتارخ

26/03/201825/03/2019600.000

05/07/201804/07/2019500.000

17/09/201816/09/20253.000.000

4.100.000املجموع

عــ :أخرى ماليةتوظيفات :ــدد5اإليضــاح

رصيد و بلغ
ّ
األخرى ظالتـ املالية سنةيفــات قدره2018اية دينارا818.366مبلغا

سنة637.670مقابل مو ا2017دينارا قدر ادة بز أي ي180.696، كما مفّصل :دينارا

2017 2018 2018 2018

مات 001 .150 300 .16- 701. 133 133.358 مسا

133.358 133 .701 -16.300 150 .001 ) املالّية بالّسوق مدرجة م )Best Leaseأس

20.934.000 26.995.000  - 26.995.000 مرتبطة مؤسسات لدى ع ودا

مرتبطة 17.695.000 - 17.695.000 17.695.000 مؤسسات لدى ع )AL BARAKA BANK(ودا

مرتبطة 6.600.000 - 6.600.000 2.500.000 مؤسسات لدى ع (أ))BEST LEASE(ودا

ع 2.700.000 - 2.700.000 2.700.000 أخرى ماليةمؤسساتلدىودا

املجموع 27.145.001 16.300- 27.128.701 21.067.358

الصا
2017

الصا
2018

ات ال االس
واملدخرات

2018

ـام ا
2018

العناصر

100.000 100.000 - 100.000 الوطاالكتتاب

262.013 407.253 -92.848 500 .101 وحصص ة ّ متغ مداخيــل ت ذا أخرى وسندات م أس

14.303 12.389 12.389 عّقـارات) ع نّية ر (قروض لألعوان قروض

61 .354 98.724 98.724 بنكية مؤسسات لدى ع وماليةودا

200.000 200.000 - 200.000 قاّرة مداخيل ذات وسندات رقاع



عــ حصــدد6اإليضــاح الفنيةة: املدخرات ن التأم معيدي

سنة اية الفنية املدخرات ن التأم معيدي حصة مقابلدينارا 12.141.855 قدرهمبلغ2018بلغت

ب2017سنةموادينار  9.699.950 اأي قدر ادة : 2.441.905ز ي كما مفّصل دينارا

عــ مستحّقاتــدد7اإليضــاح املباشر: ن الّتأم عملّيات عن متوّلدة

سنـة ــاية املبــاشر الّتأميــن عملّية عن املتوّلــدة املستحّقــات ــا2018بلــغت دينارا8.942.789قـــــدرهمــ
سنة 9.416.166 مقابل لة2017دينارا كما،دينارا473.377قدرهانخفاضم :مفصلة ي

637.670 818.366 -92.848 911.214 املجموع

الصا
2017.12.31

الصا
2018.12.31

العناصر

958.147  1.240.323 معيدي نحصة سبةالتأم املك غ ن التأم أقساط

4. 174 .921 6.544.502 ياة ا ع ن التأم مدخرات

193.553 482.413 معيدي نحصة ياة)التأم ا ع ن (التأم التعوضات مدخرات

4 373.329 3.874.617 معيدي نحصة ياة)التأم ا غ ع ن (التأم التعوضات مدخرات

9.699.950 12.141.855 املجموع

2017.12.31 2018.12.31 فنّيـة مّدخرات

111.913 -25.201 صادرة غ سبة مك ن تأم أقساط

7.101.510 6.197.754 ن التأم عملية عن متولدة (أ)املباشرمستحقات

2.202.744 2.770.236 ا محل املؤسسة وحلت ا ض عو تم مستحقات

9.416.166 8.942.789 ملجموعا



نعمليةعناملتولدةاملستحقاتعرفت-)(أ ـــدره 2017 بمقارنةً انخفاضاالصافيةاملباشرالتأم  903.756 قــ

سبدينارا، ال غي يجة ن ةوذلك اعيتمالاملئو ساباساس .املدخراتاح

السنة
ملدخراتا

20172018

اإلصدار(س) لسنة عود ال املستحقات %20%10ع
اإلصدار(سع لسنة عود ال %60%40)1- املستحقات

اإلصدار(س لسنة عود ال املستحقات %80%60)2- ع
اإلصدار(س لسنة عود ال املستحقات %100%100قبل)وما3- ع

عــ مستحّقاتــدد8اإليضــاح :أخرى :

سنـة ــاية األخرى املستحّقــات قـــــدره2018بلــغت ــا سنة806.004مقابلادينـار 1.393.515مــ ،2017دينارا

: ي كما مفصلة

الدينار بحساب

الصا
2017

الصا
2018

واملدخرات ات ال االس
2018

ـام ا
2018

أخرى  مستحّقات

املورداألداءات 710.539 - 710.539 341.820 من املقتطعة
األعوان 7.579 - 7.579 6.340

(أ) 675.397 - 675.397 457.844 مختلفون مدينون
املجموع 1.393.515 - 1.393.515 806.004

:ذه-(أ) ي كما مفصلة انة ا

2017.12.31 2018.12.31 أخرى  مستحّقات

للمزودينسبقھ 82.339 9.906     
صندوق 268.306 268.306 الةمستحقات الو عمولة ن م املسا



االجتماالصندوق إطارلإلعوانمسندةقروض 752. 324 179.632

457.844 675.397 املجموع

عــ  :لألصول عناصرأخرى:ــدد9اإليضــاح

نةو البنكأموال1.9 ز ا

ســـنة ّ مـــو ـــ نـــة ز وا البنـــك ـــ األرصـــدة قـــدر 2018بلغـــت ــا 1.880.732مقابـــلدينـــارا9.604.262همـ

ي:مفصلة2017سنةدينارا اآل

2017.12.31 2018.12.31 البنك نةأموال ز وا

1.596.122 8.685.114 البنك (أ)أموال

239.274 721.949 ات للتحصيلشي وأوراق

45.336 197.199 زنة ا

1.880.732 9.604.262 ملجموعا

:ذه-)أ( ي كما مفصلة انة ا

فيع ال دينار :4.101.510 املالرأسمبلغ
اوقعأموال دينار 2.900.000 بقيمة 2019 سنةأول توظيف

باقية دينار1.683.604بنك:أموال

مؤّجلة2.9 اقتناء مصارف

املؤجلة االقتناء مصارف قدره31/12/2018بلغت دينارا4.881.649مبلغا
.31/12/2017دينارا3.152.509مقابل

اّلذي للقسط سبة ّ بال الوساطة وعموالت العقود اقتناء أعباء املؤّجلة االقتناء مصارف متتضّمن ال
.2018سنة

سنة سبة2018خالل املك غ ن الّتأم أقساط سبة ع باالعتماد املؤّجلة االقتناء نفقات تقييم وقع
ال بأقساط ن.مقارنة التأم أصناف من صنف ل ل واملقبولة الصادرة ن تأم

عأعباء3.9 للتوز أخرى



قدره2018سنةملؤّجلةاألعباءبلغت و2017سنةدينـارا566.069مقابل294.909دينـاراما ،
ـسمصــــارفشـــمل ق.الّتأس سو ّ وال

األصو حسابات4.9 ة :ل سو

حساباتب مصارف األصول لغت ة 699.246مقابلادينار 1.085.963قدرهامبلغ31/12/2018سو
ي:31/12/2017ادينار  اآل مفصلة

2017.12.31 2018.12.31 األصول  ة سو حسابات

572 109 926.078 مستحّقة غ املالّية الّتوظيفات ع ة مطلو اح أر

127.137 159.885 مسّبقا لة ّ م أعباء

699.246 1.085.963 املجمــوع

عــ املصّرح10اإليضــاح املال رأس : واملدفوعــدد:

ع التوز قبل الذاتية األموال مجموع مقابل31/12/201812.274.787يبلغ دينارا6.794.108دينارا
ا31/12/2017 قدر ادة بز .دينارا5.480.679أي

الدينار بحساب

الّذاتّية أموال
2018.12.31

يجة ن
2017

الذاتية األموال
2017.12.31

العناصر

14.101.510 10.000.000 واملحّرر ب املكت مال رأس
-3.208.788 235.380 -3. 444.168 مؤجلة يجة ن
1 379 169 235.380 ّية املحاس الّسنة يجة ن

2.897  2.897 أخرى  ذاتية أموال
12.274.787   235.380 6.794.108 املجمــوع

خام مدخراتمبلغ / ات ال اس
صا 2018.12.31مبلغ

العناصر
الرصيد

2018.01.01
يات 2018مقت

الرصيد
2018.12.31

الرصيد
2018.01.01

2018ترفيع
الرصيد

2018.12.31

س التأس  - 143.119- - 143.119- 143.119   - 143.119مصارف

ار اإلش  294.909 1.458.544- 304.880- 1.153.664- 1.753.453 33.720 1.719.733مصارف

ي املعلوما بالنظام متعلقة ع للتوز  - 72.648- - 72.648- 72.648     - 72.648مصارف

جان غرة (من ن املوظف بأعباء متعلقة ع للتوز يفمصارف
ر2013 أكتو غرة )2013إ

290.554 - 290.554 -290.554 - -290.554 - 

ع للتوز األخرى املصارف  294.909 1.964.865 304.880- 1.659.985- 2.259.774 33.720 2.226.054مجموع



عــ الفنّيةــدد:11اإليضــاح املّدخرات

الفنية املدخرات مجموع دينارا34.214.855مقابل31/12/2018دينارا42.840.799يبلغ

ي:31/12/2017 اآل مفصل

الديناربحساب

2017.12.31 2018.12.31 فنّيـة مّدخرات

سبة 8.760.583 7.435.363 املك غ ن الّتأم أقساط مّدخرات
ياة 16.145.524 11.987.247 ا ع ن الّتأم مّدخرات

(أقساطمّدخرات 747.301 282.514 ضات نالتعو ياة)عالّتأم ا
ياة) 16.966.018 14.435.505 ا غ ع ن الّتأم (أقساط ضات التعو مّدخرات

45.000 11.500 
و  اح األر مة املسا ياة)اإلرجاعاتمدخرات ا غ ع ن (الّتأم

29.226 209.872 
و  اح األر مة املسا ناإلرجاعاتمدخرات ياة)ع(الّتأم ا

أخرى  - - فنية مدخرات
ملجموعا 42.840.799 34.214.855

ن الّتأم أقساط سبةاملغمّدخرات ك

ن الّتأم أقساط مّدخرات املغبلغت
ّ
مو سبة مقابلادينار 8.760.583قدرهما2018سنةك

سنةادينار 7.435.363 ع،2017مو ا سا اح تّم حسبوقد ع الّتوز قة طر املّدة.أساس

نمّدخرات ياةالتأم ا ع

املّدخرات سنةبلغت
ّ
مو ياة ا ع قدره2018الفنّية مقابلادينار 16.145.524ما

يمفصلةو2017سنةموادينار 11.987.247 :اآل

8.955.208  حياةحسابيةمّدخرات

7.190.316ادخارحسابيةمّدخرات

ضات التعو مّدخرات



سنة ياة ا غ ع ضات الّتعو مّدخرات 14.435.505مقابلادينار 16.966.018قدرهما2018بلغت

ي31/12/2017دينارا اآل :مفصلة

ن التأم صنف
.31.127201  .31.128201  

التغي مدخرات
التعوضات

الدعاو  ى توقعات
للتحصيل

مدخرات
التعوضات

الدعاو  ىتوقعات
للتحصيل

37414.540.2571.642.0471.672.396 .188921 .147. 12السيارات
- 635874.621246.688237.548. 11654 .920النقل
رق 862130.61125.75445.181. 53815 .75ا
ة 430134.22355.793 .78ال

53.107-835124.728 .177مخاطرمختلفة
27077.88859.618 .18البناء

الفر 1املجموع  13 .417. 376991.87115.882.3281.914.4881.542.333

لة امل وادث لموالا
ا ع التبليغ يقع

.31.127201  .31.128201 التغي 

0572.681.184817.127. 864 .1السيارات
25020.00014.750. 5النقل
رق 750120.000104.250. 15ا
ة 943176.99452.051. 124ال

الفر 2املجموع  2 .010. 0002.988.178988.178

) م ا 87118.880.5061.914.4882.530.511 .376991. 427. 15)1+2املجموع

عــ ديون ــدد12اإليضــاح ع: امتحّصلنقديةلودا ااملسنداملؤسساتمنعل إل

الديون  ذه سنةبلغت
ّ
قدره2018مو مقابل11.129.221ما ادينار  9.084.256 دينارا

31/12/2017: التا مفصلة

2017.12.31 2018.12.31 العناصر

612.368 722.220 سبة املك غ ن الّتأم أقساط ع املّدخرات ن التأم معيدي حصة
03.949.00 6.314.654 املّدخرات ن التأم معيدي سابيةحصة ا

4.522.888 4.092.347 ضات التعو مّدخرات ن التأم معيدي حصة

ملجموعا 11.129.221 084.256 9



عــ :أخرى ديون:ــدد13اإليضــاح

ّ
مو األخرى الديون دينار2.991.524هقدر ما 2018سنةبلغت

سنة 1.633.088مقابل ي2017دينارمو اآل مفّصلة ،:

2017.12.31 2018.12.31 أخرى  ديون
ن 713.304 - لتأم ا عادة إ ت عمليا عن دة

ّ
متولـ ديون

ع 201.622 119.124 نوابوكفاالتودا من ا عل نووسطاءمتحصل التأم
مرتبطةاألعوان 325.605 164.376 موحسابات
العمومّية 698.325 806.277 ماعات وا الّدولة
(أ) 547.719 543.311 متنّوعون دائنون

املجموع 2.991.524 1.633.088

:-)أ( ي كما مفصلة انة ا ذه

2017.12.31 2018.12.31 أخرى  مستحّقات

268.306 268.306 الة الو عمولة ن ك املش صندوق ديون

275.005 279.413 املزودينحسابات

543.311 547.719 املجموع

عــ حساباتــدد14اإليضــاح ةل: أخر سو ى خصوم

أخرى خصوم ة سو حسابات مجموع يمثل31/12/2018دينار329.547بلغ و للدفعو أعباء جملة

.2018سنة

VI.ياة ا غ ع ن الّتأم إعادة و/أو ن للّتأم الفنّية النتائج قائمة حول إيضاحات

عــ ن:ــدد15اإليضــاح الّتأم أقساط

سنة اية الّصافية ن الّتأم أقساط رصيد قدره2018بلغ مقابل19.936.825ما دينارا

سنة14.830.284 ادة2017دينارا بز اأي ي:5.106.542قدر اآل مفّصلة دينارا

صافية أقساط صافية أقساط أقساط صادرة أقساط ن الّتأم أقساط



2017.12.31 2018.12.31 مسندة

17 372 372 20 979 868 -3 237 697 24 217 565 املقبولة و الصادرة ن الّتـأم أقساط

-2 542 089 -1 043 043 282 177 -1 325 220 أقساط مّدخرات ّ سبةغ مك الغ ن الّتـأم

14 830 284 19 936 825 -2 955 520 22 892 345 املجموع

عــ ضات:ــدد16اإليضــاح التعو أعباء

املدفوعة1.16 املبالغ

بمقدار املدفوعة واملبالغ ضات للتعو التصّرف أعباء مجموع البند ذا دينارا10.787.757شمل
.31/12/2017دينارا8.104.603مقابل31/12/2018

الّداخلّية الّنفقات ضات، الّتعو التصّرف نفقات ةوالّنفقاتتوافق معا عن الّناجمة ارجّية ا

ضات الّتعو اعات(نفقاتملّفات ّ ال نفقات املنقوالت، ات ال اس الكراء، حّصة ...)األعوان،

ضات2.16 التعو مدخرات غ

ضات التعو مدخرات غ دينارا3.194.013مقابل31/12/2018دينارا2.995.725بلغ

31/12/2017.

عــ االستغاللنفقاتــدد:17اإليضــاح

االستغالل نفقات أي31/12/2017دينارا3.244.516مقابل31/12/2018دينارا4.140.597بلغت

ا قدر .دينارا896.081بزادة

و كما ن الّتأم معيدي من املتحّصلة والعمولة اإلدارة اليف وت االقتناء اليف ت االستغالل اليف ت تتمّثل

: التا دول ا ن مب

الدينار بحساب

التعوضات 2018.12.312017.12.31أعباء

االقتناء -7684.474.635 445 5-نفقات

املؤجلة االقتناء نفقات مبالغ ّ 7841234.879 224 1غ

اإلدارة -240475.253 507-نفقات



ن التأم معيدي من ا عل متحصل  627470.493 587عموالت

- 597 140 4-املجموع 516.443.2  

(عمولة املباشرة اليف الّت االقتناء اليف ت املباشرةاالقتناء)شمل ارجّية)الّداخلّية(الّنفقاتوغ وا

مباشــــرة اليـــــف ت اإلدارة تكــاليف شمل كما ن، الّتأم عقود إبرام عن مباشرةالّناجمة متعّلقةوغ

ن. الّتأم عقود محفظة بإدارة

عــ أخرى ــدد:18اإليضــاح ة
ّ
فنيـــ أعباء

سنة
ّ
مو األخرى الفنّية األعباء مقابل 1.282.495 قدرهما2018تبلغ دينارا1.174.098دينارا

سنة .2017مو

V.ياة ا ع ن الّتأم إعادة و/أو ن للّتـأم الفنّية النتائج قائمة حول :إيضاحات

عــ نأقساطــدد:19اإليضــاح الّتأم

سنة اية ياة ا ع ن التأم أقساط رصيد قدره2018بلغ دينارا90.062مقابلدينارا2.753.413ما

سنة التا2017مو دول ا ن مب و :كما

عــ ضات20اإليضــاح الّتعو أعباء ــدد:

سنة
ّ
مو ضات التعو أعباء مو747.618مقابلدينارا 843.643 قدرهما2018بلغت دينارا

ا،2017سنة قدر بزادة دينار. 96.025 أي

عــ غ21اإليضــاح األخرىــدد: الفنّية املّدخرات

سنة اية ياة ا ع ن الّتأم مّدخرات قدره2018بلغت دينارا311.339مقابلدينارا-1.788.697ما

سنة .2017اية

الدينار بحساب

صافيةأقساط
2017.12.31

صافية أقساط
2018.12.31

مسندة أقساط
أقساط
صادرة

ن الّتأم أقساط

90 062 2 753 413 -2 501 892 5 255 305 واملقبولة الّصادرة ن الّتـأم أقساط

املجموع 305 255 5 892 501 2- 413 753 2 062 90



عــ ياةــدد:22اإليضــاح ا ع ن للّتأم االستغالل نفقات

االقتناء نفقات االستغالل أعباء معيديونفقاتتتضّمن مـــن ا عل املتحّصل الّتأميـن وعموالت اإلدارة

ن. الّتأم

سنة اية االستغالل نفقات رصيد قدره2018بلغ مقابل476.555ما دينارا1.259.836دينارا

سنة ب2017اية ي783.281قدرهانخفاضأي اآل مفّصل :دينارا

الدينار بحساب

اإلستغالل 2018.12.312017.12.31نفقات
االقتناء - 521779.862 899-نفقات

ء قتنا إل ا ت نفقا 356236.618 504غّيـرمبلغ

اإلدارة - 86436.620 43-نفقات
ن الّتــأم معيدي من ا عل متحّصل 5841.839.701 915عموالت

5551.259.836 476املجموع

عــ ياةــدد23اإليضــاح ا ع ن للّتأم أخرى فنّية أعباء :

سنة
ّ
مو األخرى الفنّية األعباء قدره2018بلغت مقابل 281.243 ما مو260.790دينارا دينارا

ا2017سنة قدر ادة بز ال20.453 أي ال ارجّية ا والّنفقات الّداخلّية الّنفقات شمل و دينارا

إحدى إ ا ع توز اتيمكن .الوج

VI.النتائج قائمة حول إيضاحات

عــ التوظيـــفاتلمداخيــدد:24اإليضــاح

سنة خالل التوظيفات إيرادات مقابل1.463.557قدرهما2018بلغت دينارا1.087.406دينارا

سنة ا2017مو قدر ادة بز ي:376.151أي اآل مفّصلة دينارا

الدينار بحساب

2017.12.31 2018.12.31 التوظيفــات إيرادات

686.245 907 019 الّتـوظيفات ياة)مداخيل ا غ ع ن (التأم



401.161 556.538 الّتـوظيفات ياة)مداخيل ا ع ن (التأم

1.087.406 1.463.557 املجموع

عــ خرى ــدد:25اإليضــاح أ فنّية غ ء عبا :أ

فنّية غ ء عبا أ سنةبلغت خالل خرى مقابل876 901قدرهما2018أ دينارا359 162دينارا

سنة ادة2017مو بز اأي ي: 517 739 قدر اآل مفّصلة دينارا

الدينار بحساب

2018.12.31 خرى  أ فنّية غ ء أعبا

19 482 وك الص ع مدخرات

643 468 ن التأم وسطاء مستحقات ع مدخرات

238 925 مستخلصة غ وصوالت ع مدخرات

901 876 املجموع

V. أخرى إيضاحات

غرافيةاألقساطتقسيم.1 ا املناطق حسب الصادرة

ن التأم وسطاء عدد ن2018أواخرسنة53يبلغ ب ن ننائب42موزع ذامركز 11وتأم اكتتاب
يقارب ما إ نسمسار 20باإلضافة .تأم

ي غرافية:وفيما ا املناطق حسب الصادرة ات ا االش سبة

املبلغ املنطقة

16.691.259 ى  الك س تو

221.859 الشمال

511.638 القب الوطن

794.7436 نوب ا

4.100.678 والوسط الساحل

املجموع 29.472.870



األعوان.2 أعباء

األعوانتبلغ سنةدينار3.907.454أعباء ي2018مو اآل مفصلة :و

املبلغ املنطقة
3.153.597 أجور 
476.905 اجتماعية أعباء
29.417 األجر خالصة إجازة
66.842 التقاعد ع إحالة منحة مدخرات
97.445 ص ن تأم
83.247 أخرى  أعوان أعباء

املجموع 3.907.454

النقدية التدفقات حول إيضاحات - 

النقدية التدفقات قائمة :شمل ع

املرتبطة:.3 األطراف حول معلومات
كةبنكمعاتفاقية)أ( سال تو

نأقساطقدرت ملخاطرمتنوعةالتأم دينار 4.688 ب2018سنةخاللاملقبوضة .ألف

املا)ب( لإليجار السعودي التو ت ب

ية-   1.880.732   املحاس السنة بداية زنة ا

االستغالل-   10.057.811   شطة بأ املتصلة النقدية التدفقات

ثمار-   -6.435.791   االس شطة بأ املتصلة النقدية التدفقات

ل-   4.101.510   التمو شطة بأ املتصلة النقدية التدفقات

9.604.262 ية املحاس السنة اية نة ز ا



مجموع اداتتاتفاقيابلغ سمBEST LEASE" 31" ش دينار5.500قدرهما2018د  .ألف

مجموع بلغ ةتاتفاقياكما سم31املضار مجموعھ2018د دينار1.100ما .ألف

الالحقة.4 األحداث

املنعقد الشركة إدارة مجلس قبل من املالية القوائم ذه اعتماد لم،2019مارس11تم تأخذبالتا
خ تار ذا عد الواقعة .االحداث



املعتمدة:.5 ع التوز مفاتيح

األعباءوقع ثمحسبتقيد ا حسبطبيع ا ع إمتوز ة مفاتيحاالوج باستعمال أو عمباشرة :اباألسارتكزتتوز ع س

األعوانعدد/- أعباء
الشركة- طرف من املستغلة والفضاءات اتب امل مساحة
الك- يةاملصااس املكت للوازم
بالوظائف- للقيام املخصص الوقت

لسنة ا وج حسب أعباء إ ا طبيع حسب األعباء من االنتقال جدول ي :2018فما

القسم
الرصيد

2018.12.31

ياة ا غ ع ن ياةالتأم ا ع ن التأم

االقتناء نفقات
نفقات
االدارة

فنية أعباء
أخرى 

التصرف نفقات
ضات التعو

نفقات
االقتناء

االدارة أخرى نفقات فنية أعباء
التصرف نفقات
ضات التعو

خارجية91 خدمات :755 788328 64344 703198 49444 95769 99511 17646 58211 239
أخرى 92 خارجية خدمات :639 626360 37518 882146 8835 57590 0944 72036 7211 394
عادية93 مختلفة أعباء :67 65146946953 370---13 343-
األعوان94 أعباء :3 752 1651 664 060402 327809 626515 153276 51819 785172 16547 820
مماثلة96 ودفوعات وأداءات ضرائب :546 080456 1009 24417 21311 03545 8261 8592 9481 855
باالستغالل98 املتعلقة واملدخرات ات ال االس مخصصات :784 842517 21831 61656 90837 939119 0306 3239 4856 323

631 24468 863281 46343 659601 494614 282 2411 865507 326 1523 546 6املجموع






























