
تقرير مراجع الحسابات
حول القوائم المالية للهيئة

2017لسنة      



الهيئة العامة للتأمين 149

2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

         تقرير مراجع الحسابات حول القوائم املالية للهيئة
        للسنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2017

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

1 - تنفيذا ملهّمة مراجعة الحسابات التي أسندت إلينا من طرف مجلسكم، قمنا �راجعة القوائم املالية للهيئة العامة 
للتأم� للسنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2017.

مسؤولّية اإلدارة يف إعداد وعرض القوائم املالية:

2 - إّن إعداد القوائم املالية وضبطها وعرضها العادل وفقا ملعاي� املحاسبة التونسية والقوان� والتشاريع املعمول بها 
هي من مسؤولية مسّ�ي ومجلس الهيئة العامة للتأم�. تشمل هذه املسؤولية التصميم والتطبيق والحفاظ عىل الرقابة 
الداخلية املتعلّقة باإلعداد والعرض العادل لقوائم مالية خالية من أّي خطإ جوهري سواء كان ذلك بسبب الغّش أو الخطأ 

وكذلك إختيار التقديرات املحاسبية املعقولة �وجب الظروف املتوفرة.

مسؤولية مراجع الحسابات:  
 

بناءا عىل عملية التدقيق. لقد أنجزنا أع´لنا وفقا ملعاي�  3 - إّن مسؤوليّتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم املالية 
التدقيق املتداولة يف تونس. تستدعي هذه املعاي� بأن نقوم بتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق للتوّصل إىل درجة مقبولة من 

القناعة في´ إذا كانت القوائم املالية خالية من أّي خطأ جوهري.

تتضّمن عملية التدقيق القيام باإلجراءات الرضورية لغاية الحصول عىل أدلّة إثبات حول املبالغ واإليضاحات الواردة يف 
القوائم املالية. يقع إختيار هذه اإلجراءات باإلعت´د عىل تقدير مدقّق الحسابات �ا يف ذلك تقييم مخاطر إحتواء القوائم 
املالية عىل أخطاء جوهرية، سواء كانت نتيجة للغّش أو الخطأ. وعند تقييم تلك املخاطر فإّن مدقّق الحسابات يأخذ يف 
اإلعتبار الرقابة الداخلية السارية املفعول باملؤسسة واملتعلّقة باإلعداد والعرض العادل للقوائم املالية وذلك بهدف تحديد 
عملية  تتضّمن  فاعليّته.  مدى  حول  الرأي  إبداء  بغرض  وليس  املتوفّرة  للظروف  مالÂة  تكون  بالتدقيق  خاصة  إجراءات 
التدقيق كذلك تقيي´ ملدى مالÂة الطرق املحاسبية املعتمدة ومدى معقوليّة التقديرات املحاسبية التي قامت بها اإلدارة 

وكذلك تقيي´ لطريقة عرض القوائم املالية بشكل عام.
وإنّنا نعتقد أّن أدلّة اإلثبات التي تحّصلنا عليها كافية ومالÂة لتوف� أساس معقول إلبداء رأينا.

القواعد  نفس  وكذلك حسب  التونسية  املحاسبية  للمعاي�  طبقا   2017 لسنة  املالية  القوائم  وعرض  إعداد  وقع   -  4
والطرق املحاسبية املعمول بها سابقا.

وربحا  دينارا   20.895.862 �قدار  للموازنة  صافيا  مجموعا  تربز   2017 ديسمرب   31 يف  املختومة  املالية  القوائم 
�قدار 1.545.638 دينارا.



إبداء الرأي حول القوائم املالية:

5 - حسب رأينا، إّن القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقة وتعّرب بصورة وفيّة 
بالنسبة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017، طبقا  من كافة الجوانب الجوهرية، عن مركزها املايل وعن نتيجة نشاطها 

للمبادئ املحاسبية املعتمدة بالبالد التونسية.

6 - قمنـــا بفحص تقرير النشاط لسنة 2017 قصد التأكد من تطابق املعلومات املالية املعروضة ضمنه مع تلك املبيّنة 
يف القوائم املالية لنفس السنة، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من القوائم املالية. 

عن إتّحاد املراجعة التونيس
عبد اللّطيف عّباس
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        التقرير الخاص ملراجع الحسابات
       السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2017

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا ملا نّص عليه الفصل 9 من األمر عدد 529 لسنة 1987 املؤرخ يف 1 أفريل 1987، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه Í يقع 
إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود إتّفاقيات أبرمت ب� الهيئة العامة للتأم� وأحد أعضاء مجلسها.

ك´ أنّه خالل القيام بأع´لنا Í نتعرّض لوجود أّي إتفاقية أبرمت ب� الهيئة العامة للتأم� وأعضاء مجلس الهيئة تدخل 
تحت طائلة هذا الفصل.

عن إتّحاد املراجعة التونيس
عبد اللّطيف عّباس
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املوازنـة 
يف 31 ديسمرب 2017

20172016

1

2

3 

4

5

6

7

247 451

-101 230

146 221

3 647 071

-1 206 607

2 440 464

1 811 730

0

1 811 730

4 398 415

4 398 415

 

1 353

0

1 353

553 703

0

553 703

281 596

15 660 795

16 497 447

20 895 862

69 305

-57 096

12 209

1 226 009

-1 007 269

218 740

2 096 721

0

2 096 721

2 327 670

2 327 670

 

196 014

0

196 014

474 496

0

474 496

338 167

16 084 572

17 093 248

19 420 917

  األصــــول غ¼ الـــجــاريــة

  األصـول الثابتة

األصــول الثابتة الغ� املادية      

تطرح: اإلســتهالكات        

مجمــوع األصول الثابتة الغ¼ املادية

األصــول الثابتة املادية      

تطرح: اإلســتهالكات و املدخرات       

مجموع األصول الثابتة املادية

 األصــول املالية      

 تطــرح: املدخرات       

 

مجموع األصول الثابتة

مجموع األصول الغ¼ الجارية

 األصول الجــاريـــة

الحرفاء والحســابات املتصلة بهم 

 تطــرح: املدخرات      

مجموع الحرفاء والحســابات املتصلة بهم

أصــول جارية أخرى      

 تطــرح: املدخرات      

مجموع األصول الجارية األخرى

توظيفــات وأصول مالية أخرى      

الســيولة وما يعادل الســيولة      

مجموع األصول الجارية

مجموع األصول

Comité Général des Assurances

إيضاحاتاألصول
ســنة محاسبية مختومة يف 31 ديسمرب



الهيئة العامة للتأمين 153

2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

املوازنـة 
يف 31 ديسمرب 2017

8

9

10

200 410

628 096

16 625 902

17 454 407

1 545 638

19 000 045

 

 

262 193

1 633 624

1 895 817

 

1 895 817

 

20 895 862

200 410

488 643

15 143 508 

15 832 561

1 647 104

17 479 665

 

 

92 997

1 848 256

1 941 253

 

1 941 253

 

19 420 917

 األموال الذاتية

األمــوال املخصصة     

احتيــاط الصندوق االجت´عي     

احتياطي لإلســتث´ر يف املقر االجت´عي     

 النتائــج املؤجلة      

مجموع األموال الذاتية قبل إحتســاب نتيجة السنة املحاسبية

نتيجة الســنة املحاسبية     

مجمــوع األموال الذاتية قبل التخصيص

 الــخـــصـــوم

الخصوم  الجارية

املزودون والحسابات املرتبطة بهم

الخصوم الجارية األخرى

مجموع الخصوم الجارية

 

  مجموع الخصوم

 

مجموع األموال الذاتية والخصوم

Comité Général des Assurances

20172016

إيضاحاتاألموال الذاتية والخصوم
ســنة محاسبية مختومة يف 31 ديسمرب
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قاÂة النتائج
لسنة 2017

( به ضبط مسموح )

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

5 916 442

5 916 442

 

175 657

3 096 247

243 472

1 732 371

5 247 746

668 696

 

20 090

1 068 082

321

0

1 757 188

211 550

1 545 638

0

1 545 638

 

1 545 638

5 340 196

5 340 196

 

223 473

2 687 022

148 091

1 398 257

4 456 843

883 354

 

6 684

1 133 719

6 287

0

2 030 044

230 686

1 799 358

152 253

1 647 105

 

1 647 105

20172016

ســنة محاسبية مختومة يف 31 ديسمرب
إيضاحاتالبيانات

إيرادات اإلستغالل

مداخيل  

مجموع إيرادات اإلستغالل

أعباء اإلستغالل

مشرتيات مستهلكة 

أعباء األعوان 

مخصصات اإلستهالكات واملدخرات 

أعباء اإلستغالل األخرى  

مجموع أعباء اإلستغالل

نتيجة اإلستغالل

ايرادات واعباء مالية

 إيرادات مالية صافية

مداخيل التوظيفات

أرباح عادية اخرى

خسائر عادية أخرى

نتيجة األنشــطة العادية قبل إحتساب األداء

خصــم من املورد تحّرري عىل مداخيل التوظيفات

نتيجة األنشــطة العادية بعد إحتساب األداء

العنارص الطارئة ( املســاهمة الظرفية)

النتيجة الصافية للسنة الحسابية

 إنعكاسات التعديالت املحاسبية

النتيجة بعد التعديالت املحاسبية
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1 545 638

 

243 472

 

 

194 660

-79 207

56 570

-45 436

1 915 697

 

-2 599 208

  

284 991

 

-2 314 217

 

 

-25 257

-25 257

 

-423 777

16 084 571

15 660 795

1 647 104

 

148 091

 

 

31 391

-199 807

-42 521

-351 954

1 232 304

 

-70 383

  

-81 610

 

-151 993

 

 

-65 097

-65 097

 

1 015 213

15 069 357

16 084 571

جدول التدفقات النقدية
لسنة 2017

( به ضبط مسموح )

20172016

ســنة محاسبية مختومة يف 31 ديسمرب
إيضاحاتالبيانات

التدفقات النقدية املتصلة باإلستغالل

النتيجة الصافية

تسوية بالنسبة لـ : 

* اإلســتهالكات واملدخرات      

*فوائــد توظيفــات Í تقبض بعد      

* تغــّ¼ات :      

-الحرفاء والحســابات املتصلة بهم         

- أصــول أخــرى         

 - توظيفــات وأصــول مالية أخرى         

 - مــزودون و خصــوم أخرى         

التدفقات النقدية املتأتية من أنشــطة اإلستغالل

التدفقات النقدية املتصلة بأنشــطة اإلستث¿ر

الدفوعــات املتأتيــة من إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غ�مادية

 املقابيــض املتأتيــة من التفويت يف اصول ثابتة مادية وأصول غ� مادية

الدفوعــات املتأتية من إقتناء أصول مالية

 املقابيــض املتأتية من التفويت يف اصول مالية

التدفقات النقدية  املخصصة ألنشــطة اإلستث¿ر

التدفقات النقدية املتصلة بأنشــطة التمويل

فوائد عىل التوظيفات

الصندوق االجت´عي (صايف التدفقات)

التدفقات النقدية  املتأتية من أنشــطة التمويل

 

تغي¼ الخزينة

الخزينة يف بداية الســنة املحاسبية

الخزينة عند ختم الســنة املحاسبية


