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جمل�س �إدارة ال�رشكـة
رئي�س جمل�س الإدارة  :ال�سيدة ملياء بن حممود
�أع�ضاء جمل�س الإدارة :
 الدولة التون�سية ،ميثلها ال�سيد بلقا�سم بو�شيبة البنك الوطني الفالحي ،ميثله ال�سيد برهان بوعالق ال�رشكة التون�سية للت�أمني و�إعادة الت�أمني « ،»STARميثلها ال�سيد ل�سعد زروق وال�سيد في�صل الغربي �رشكة البحر الأبي�ض املتو�سط للت�أمني و�إعادة الت�أمني « ،»COMARميثلها ال�سيد حكيم بن يدر جممع ال�صندوق التون�سي للتعاون الفالحي والتعاونية العامة للت�أمني « ،»CTAMA-MGAميثله ال�سيد من�صور الن�رصي ال�رشكة التون�سية للبنك ،ميثلها ال�سيد عبد اهلل بن م�سعود ت�أمينات �سليم ،ميثلها ال�سيد �سامي بنوا�س ال�رشكة العقارية وللم�ساهمات « ،»SIMPARميثلها ال�سيدة �سعاد املن�سي ال�شيخاوي جممع تون�س للت�أمني « ، »GATميثله ال�سيدة مرمي الزين -ممثل عن �صغار امل�ساهمني :ال�سيد ملجد بوخري�ص

مراقب احل�سابات  :ال�سيد �شهاب الغامني
املراقبة الداخلية  :اللجنة الدائمة للتدقيق
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الفهرس

املحيط االقت�صادي واملايل خالل �سنة 2015

ن�شاط الإعادة التون�سية
 رقم املعامالت �أعباء التعوي�ضات النتائج الفنية للقبوالت -ن�شاط �إعادة الإ�سناد

النتائج الفنية ال�صافية
الت�رصف العام
قرارات اجلل�سة العامة العادية ل�سنة 2015
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�شهد الظرف االقت�صادي يف البلدان امل�صنعة خالل الثالثية الرابعة
من �سنة  2015حت�سنا ن�سبيا خا�صة يف بلدان منطقة اليورو حيث
�سجلت ن�سبة منو بلغت  1،5باملائة.
فيما �سجلت ن�سبة النمو بع�ض التباط�ؤ يف الواليات املتحدة
الأمريكية مقارنة بالثالثيات ال�سابقة من �سنة  2015لي�ستقر يف
حدود  0،7%كن�سق �سنوي له مقابل  2%يف الثالثية الثالثة من
ال�سنة نف�سها تبعا لرتاجع ن�سق اال�ستثمار بالأ�سا�س وذلك للمرة
الأوىل منذ �سنة .2002
وقد ات�سم الظرف االقت�صادي العاملي بح�سب �آخر امل�ؤ�رشات
ال�صادرة بـ :
 ه�شا�شة ا�ستعادة النمو العاملي لن�سقه املتوقع خالل �سنتي 2016و.2017
 انخفا�ض ن�سب البطالة يف البلدان املتقدمة. تراجع الأ�سعار العاملية للمواد الأ�سا�سية خا�صة منها منتجاتالطاقة.
 تدين ن�سبة الت�ضخم يف لبلدان املتقدمة. اعتماد التحكم احلذر يف ال�سيا�سة النقدية للبنك الفدرايلالأمريكي على خالف كربيات البنوك املركزية الأخرى.
 تراجع البور�صات العاملية يف بداية �سنة .2016 تنامي �سعر �رصف الدوالر الأمريكي قبالة العملة الأوروبية املوحدة«اليورو».

الظرف االقت�صادي الوطني
متيز الظرف االقت�صادي يف تون�س خا�صة بـ :
 عودة متوا�ضعة متوقعة للن�شاط االقت�صادي يف �سنة .2016 تراجع منتظر لإنتاج زيت الزيتون عن �سنة .2015-2016 توا�صل الرتاجع امللحوظ للإنتاج ال�صناعي. تدهور ن�شاط قطاع اخلدمات يف �سنة .2015 تراجع ن�سب الت�ضخم امل�سجلة يف الأ�شهر الأخرية من �سنة.2015
 تعمق �أزمة ال�سيولة لدى البنوك يف الثالثية الأخرية من �سنة.2015
 توا�صل انخفا�ض م�ؤ�رش البور�صة الذي ان�ضاف �إليه عزوفامل�ؤ�س�سات عن الإ�صدار.
 تدعم املعامالت يف ال�سوق املالية املوازية نتيجة دعوة العموملالدخار.

الن�شاط االقت�صادي
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الظرف االقت�صادي العاملي

 بقاء العجز التجاري يف م�ستويات مرتفعة فيما كانت املداخيلال�صافية لر�ؤو�س الأموال يف حدود مر�ضية.
 تراجع الدينار التون�سي قبالة الدوالر الأمريكي غري �أنه �سجلحت�سنا قبالة العملة الأوروبية «اليورو».
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املحيط االقت�صادي واملايل يف العامل خالل �سنة 2015

ال يزال الو�ضع االقت�صادي للبالد التون�سية ه�شا حيث �سجل
ن�سبة منو �ضعيفة يف �سنة  2015مع توقع عودة متوا�ضعة للحركة
االقت�صادية يف �سنة .2016
هذا وقد �شهد الن�شاط االقت�صادي يف �سنة  2015ركودا يكاد يبلغ
حد االنكما�ش يف �أهم القطاعات املنتجة با�ستثناء القطاع الفالحي
وال�صيد البحري الذي كان للمح�صول الهام واال�ستثنائي لزيت
الزيتون الف�ضل الكبري.
فيما كان للأحداث الإرهابية وقع �سيء وانعكا�سات �شديدة على
ن�شاط قطاعي كل من ال�سياحة والنقل حيث �شهدت امل�ؤ�رشات
املتعلقة بهما تدهورا حادا حتى مبقارنتها بتلك امل�سجلة يف �سنة
.2011
كذلك عرفت املعامل امل�صنعة تقل�صا يف ن�شاطها على الرغم من
ا�ستعادة منطقة اليورو لن�سق منوها االقت�صادي و�إن ب�صفة ن�سبية.
فيما يتعلق ب�سائر قطاعات الإنتاج غري امل�صنعة خا�صة منها الأن�شطة
املنجمية وبدرجة �أقل منتجات الطاقة فقد �سجلت هي الأخرى
هبوطا ملحوظا.
وينتظر يف �سنة � 2016أن تعود احلركة االقت�صادية ب�صفة تدريجية
ومتوا�ضعة حيث ت�شري التوقعات �إىل بلوغ ن�سبة منو تناهز 2،5%
و�إن بدت غري كافية ودون امل�أمول �أمام التحديات الكبرية لالقت�صاد
التون�سي خا�صة فيما يتعلق بخلق مواطن �شغل جديدة مع العلم
و�أن ن�سبة البطالة قد بلغت  15،3%خالل الثالثي الثالث من �سنة
.2015
وعلى �صعيد �آخر تراجعت ن�سبة الت�ضخم �إىل �أدنى م�ستوياتها
منذ ثالث �سنوات م�ضت .كما تراجع تطور م�ؤ�رش الأ�سعار عند
اال�ستهالك منذ منت�صف �سنة  2015و�إىل غاية �شهر جانفي 2016
حيث ا�ستقر يف حدود  3،5%مقابل  4،1%يف �شهر دي�سمرب
 2015و  5،5%يف جانفي  2015تبعا النخفا�ض ن�سق تطور
�أ�سعار املواد الغذائية.
القطاع امل�رصيف  :عرفت الودائع البنكية يف �شهر جانفي 2016
تباطئ ن�سق تطورها مقارنة ب�شهر دي�سمرب  2015حيث بلغت
 0،5%مقابل  1،9%مت�أثرة بانخفا�ض احل�سابات املحددة الأمد
وبرتاجع الإيداع بح�سابات االدخار.

7

وقد �شمل هذا الو�ضع حتى مبا تعلق مبعا�ضدة املجهود االقت�صادي
وذلك خالل نف�س ال�شهر حيث مل يتعد ن�سبة  0،8%مقابل 1،1%
يف عالقة بينة مع تراجع �إ�سناد القرو�ض الق�صرية الأجل وركود
املتو�سطة �أو الطويلة الأمد منها.

�صناعة الت�أمني يف �سنة 2015
كما هو معلوم تت�أثر �أ�سواق الت�أمني غاية الت�أثر مب�ستوى ن�سب
الفائدة وبر�ؤو�س الأموال املتوفرة وباملبالغ التي ت�ستوجبها اخل�سائر
ذات ال�صبغة الكارثية باخل�صو�ص.
ومنذ �سنوات عدة ظلت هذه العوامل تتخذ نف�س املنحى
االنحداري لأ�سعار ال�سوق مبا يحول دون تدعمه على الغالب يف
�سنة .2015
هذا الو�ضع �أ�ضحى ي�ستدعي من املت�رصف يف املخاطر ر�سم
ا�سرتاتيجية بناءة متكن من ا�ستخال�ص كل ما هو �إيجابي من الو�ضع
الراهن لل�سوق مع احلفاظ على ما ي�سمح له معه مبواجهة التقلبات
املمكنة التي قد ي�شهدها ال�سوق يف م�ستقبل الأيام.
باملوازاة مع ما �سبق يتوجب اتخاذ احليطة واحلذر من بع�ض
الأخطار التي تت�سم بالتعقيد يف تركيبتها ك�أعمال العنف ال�سيا�سية
�أو �أخطار الف�ضاء االفرتا�ضي املت�صاعدة على �شبكة الأنرتنات �أو
الكوارث الطبيعية.
�رشكات الواجهة للت�أمني و�إعادة الت�أمني � :إن �رشكات الواجهة �سواء
منها املتخ�ص�صة يف جمال الت�أمني �أو �إعادة الت�أمني تتطور يف حميط
متقلب ودائم احلركية وهي متثل يف جانب منها م�صاعب وعقبات
غري �أنه ميكن �أي�ضا اال�ستفادة منها مبا توفره من فر�ص حقيقية وهي
تخ�ضع :
 ل�سوق الت�أمني «اللني» الذي يقل�ص من مزايا اعتماد طاقة احتفا�ضية�إ�ضافية.
 الرتكيز �أو االنت�صاب بعد حتققه يف غرة جانفي  2016عرب منظومةاملالءة املالية .2
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دوالر يف �سنة  .2013كان ن�صيب كلفة امل�ؤمنة منها  35مليار
دوالر يف �سنة  2014فيما كانت  44مليار دوالر يف �سنة .2013
فيما ا�ستقر معدل كلفة الع�رشية الأخرية يف حدود  64مليار دوالر.
وقد ت�سبب التقلب املناخي يف حرمان �رشكات الت�أمني من حت�صيل
الكثري من املداخيل.
ففي درا�سة حديثة قامت بها جمموعة �أك�سا لدى �أكرث من 1104
من امل�س�ؤولني عن �رشكات ت�أمني يف �أوروبا و�أمريكا و�آ�سيا يتبني
�أن قرابة  % 59من ال�رشكات قد ت�رضرت من الأحداث النا�شئة
عن التقلبات املناخية .لرتتفع هذه الن�سبة �إىل  % 66يف البلدان
ال�صاعدة .ومل تتجاوز ن�سبة الذين قاموا بخطة مقاومة الكوارث
 % 26بح�سب الدرا�سة نف�سها.
وقد بلغ يف الع�رشية الأخرية معدل التواتر ال�سنوي للكوارث يف
العامل ما قدره  785كارثة طبيعية .وقد قدرت �رشكة �سوي�س ري
كلفة اخل�سائر االقت�صادية الناجتة عنها مبا يقارب  180مليار دوالر
�سنويا منها  % 70خ�سائر غري م�ؤمنة .فيما يبلغ ما حرمت �رشكات
الت�أمني منه من مداخيل ما قدره  1 289مليار دوالر.

قطاع الت�أمني يف تون�س
حقق قطاع الت�أمني يف تون�س يف �سنة  2015رقم معامالت جملي
بلغ  1652،4مليون دينار بن�سبة تطور قدرها  % 6،2مقارنة
بنف�س الفرتة من ال�سنة املا�ضية .ويجدر التنويه على وجه �أخ�ص ما
حققه فرع احلياة من ن�سبة تطور بلغت .% 9

وقد جنح قطاع الت�أمني التون�سي يف احلفاظ على ن�سبة تطوره
املعهودة على الرغم من ه�شا�شة الظرف االجتماعي واالقت�صادي.
هذا وقد ناهزت التعوي�ضات اجلملية مبلغا قدره  951،3مليون
دينار مقابل  837،6مليون دينار يف �سنة  2014م�سجلة تطورا
بن�سبة قدرها ( .% 13،3ا�ست�أثر فرع الت�أمني على العربات ب�أكرب
ن�سبة من التعوي�ضات حيث بلغت .)% 51

ن�شاط ال�شركة التون�سية لإعادة الت�أمني يف
�سنة 2015

�إن ال�رشوط احلالية التي توفرها �رشكات الت�أمني للفروع التقليدية
تعترب م�شجعة لتدخل �رشكات الواجهة مبا يتوجب معه �إعادة النظر
يف طرق تدخل هذه الأخرية .حيث �أن اعتماد طريقة ازدواج طاقة
االحتفاظ  /التحويل ميكن �أن تواجه تعني �رضورة توفر ق�سط �أدنى
من طرف �رشكات الت�أمني.

على الرغم من العودة البطيئة لن�سق الن�شاط االقت�صادي يف �سنة
 2015وما ات�سم به املحيط العام ،الوطني والإقليمي ،من تناف�سية
وحتديات خمتلفة فقد جنحت الإعادة التون�سية خالل �سنة 2015
يف :

�سوق �إعادة الت�أمني  :بلغ جممل �أق�ساط �إعادة الت�أمني يف العامل 245
مليار دوالر يف موفى �سنة  2014وقد تركزت يف �أغلبها لدى
معيدي الت�أمني اخلم�س الكبار بن�سبة بلغت  % 55من ال�سوق
العاملية لإعادة الت�أمني مقابل  % 47يف �سنة .2013

 رفع م�ستوى طاقة االحتفاظ ب�أربع نقاط من  % 52،2يف �سنة� 2014إىل  % 56،9يف �سنة .2015

الأحداث الطبيعية  :بلغت الكلفة االقت�صادية اجلملية الناجتة عن
الكوارث الطبيعية ما قدره  110مليار دوالر مقابل  138مليار

 حت�سني النتيجة الفنية ال�صافية بن�سبة  % 57حيث بلغت13،990مليون دينار مقابل  8،148مليون دينار يف �سنة .2014

 -حتقيق تطور لرقم املعامالت بن�سبة .% 3

 -تدعيم املدخرات الفنية بن�سبة .% 5

احلريق
احلوادث املختلفة
الهند�سة
امل�س�ؤولية الع�رشية
نقل �أج�سام ال�سفن
نقل الب�ضائع
الطاقة
الطريان
احلياة

املجموع

34،902
14،666
11،459
5،792
4،806
7،498
2،662
12،806
5،994

100،586

35
15
11
6
5
7
3
13
6

%100

حت�سن امل�ؤ�رش املركب لي�ستقر يف ن�سبة  % 91،6مقابل % 100يف �سنة .2014
 تدعيم املوارد الذاتية على �إثر جناح حتقيق عملية الزيادة يف ر�أ�ساملال ليبلغ  100مليون دينار.

32،265
11،517
12،552
5،593
4،502
8،144
2،105
16،276
4،679

97،634

33
12
12
5
4
9
2
17
5

%100

8
27
-9
4
7
-8
26
-21
28

%3

يف �سنة  2011م�سجلة تطورا بـ  % 9كمعدل .ويعود هذا التطور
باخل�صو�ص لرتكيز املجهود الت�سويقي املكثف على الأ�سواق ذات
االهتمام.

 ت�سجيل نتيجة �إجمالية �إيجابية عن ال�سنة املالية  2015بلغت 14،443مليون دينار مقابل  11،691مليون دينار يف �سنة
 2014بن�سبة تطور الفتة قدرها .% 23،5

 فيما مثلت املعامالت االختيارية ن�سبة  35باملائة من جمملرقم معامالت ال�رشكة والتي تطورت من  25،980مليون دينار
يف �سنة � 2011إىل  31،049مليون دينار يف �سنة � 2013إىل
 34،918مليون دينار يف �سنة  2015مبعدل تطور قدره
 .% 3،4ويرجع هذا االرتفاع �إىل الرفع من طاقة االكتتاب من
ناحية و�إىل ما مت بذله من جمهود غايته تطوير حمفظتنا من هذه
الأعمال من ناحية �أخرى.

كما حت�صلت ال�رشكة ،على �إثر مراجعة معمقة لإعادة تقييم
امل�صادقة على �شهادة املطابقة للمعايري املالية MSI 20000
طبقا ل�رشوط موا�صفات هذه ال�شهادة وذلك يف �شهر نوفمرب من
�سنة .2015

�أما فيما يتعلق بن�شاط �إعادة التكافل فقد حقق رقم معامالته �إىل
موفى �سنة  2015تطورا هاما بن�سبة  % 57مقارنة ب�سنة 2014
ليبلغ  6،575مليون دينار مقابل  4،331مليون دينار يف �سنة
.2014

 -الرفع من ن�سبة تغطية املخاطر لتبلغ .% 168،5

من ناحية �أخرى جنحت ال�رشكة يف املحافظة على ت�صنيفها من
طرف وكالة  AM Bestوهو  +Bجيد مع �آفاق م�ستقرة.

رقم املعامالت
ارتفع رقم معامالت ال�رشكة يف �سنة  2015ليبلغ 100،586
مليون دينار مقابل  97،634مليون دينار يف �سنة  2014م�سجال
تطورا بن�سبة  % 3مبا ميثل ن�سبة �إجناز تقدر بـ  % 98ل�سنة .2015
مع العلم و�أن رقم معامالت �سنة  2015ي�ضم مبلغ  6،575مليون
دينار مت�أت من ن�شاط �إعادة التكافل مقابل  4،331مليون دينار
يف �سنة � 2014أي بن�سبة تطور قدرها .% 52
وقد كان تطور رقم معامالت الإعادة التون�سية جليا على مدى
اخلم�س �سنوات الأخرية من  70،520مليون دينار يف �سنة 2011
�إىل  97،634مليون دينار يف �سنة  2014ليبلغ  100،586مليون
دينار يف �سنة  2015مبعدل تطور قدره .% 6،6
ويتوزع رقم املعامالت بني :
 مثلت املعامالت االتفاقية ن�سبة  65باملائة من جممل املعامالتوقد بلغت  65،608مليون دينار مقابل  44،540مليون دينار

20152015
ال�ســـنــــــوي
التقــــريـــــر
ال�ســـنــــــوي
التقــــريـــــر

فروع الت�أمني

2015
رقم املعامالت

الهيكلة %

2014
رقم املعامالت

الهيكلة %

ن�سبة التطور %

وميثل هذا الن�شاط �إمكانات تطور جد هامة مع العلم و�أن العديد من
م�شاريع القوانني املتعلقة باملالية الإ�سالمية التي تعنى بهذا الن�شاط
هي قيد الإ�صدار يف �سنة .2015
هذا ويربز توزيع رقم املعامالت ح�سب الفروع هيمنة فرعي
احلريق والأخطار الفنية يف حمفظة الأعمال حيث ميثالن تباعا
 % 35و % 17مقابل ،على التوايل % 33 ،و % 19يف ال�سنة
املا�ضية.
وقد حقق فرع احلريق ن�سبة تطور قدرها  % 8حيث بلغ 34،902
مليون دينار مقابل  32،265مليون دينار يف �سنة  2014متجاوزا
التوقعات بن�سبة  .% 4وباملثل حقق فرع احلوادث املختلفة تطورا
ناهز  % 27متجاوزا هو الآخر التقديرات بن�سبة .% 19
فيما �سجل فرع النقل (البحري والطاقة) ن�سبة تطور بلغت
 % 7لنقل �أج�سام ال�سفن و  % 26للطاقة وانخفا�ضا طفيفا لنقل
الب�ضائع مقارنة ب�سنة .2014
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�سجل رقم معامالت فرع الطريان يف �سنة  2015تراجعا بن�سبة
 % 21حيث بلغ  12،806مليون دينار مقابل  16،276مليون
دينار يف �سنة  2014ويعود ذلك لالنخفا�ض الهام لل�رشوط
الت�سعريية على امل�ستوى العاملي ول�سحب املعامالت من �رشكة
�سيفاك�س للطريان .غري �أنه با�ستبعاد ال�رشوط الت�سعريية املذكورة
ي�سجل هذا الفرع تطورا بن�سبة .% 2
حقق فرع احلياة تطورا هاما بن�سبة  % 28يف �سنة  2015ليبلغ
رقم معامالته ما قدره  5،994مليون دينار وليتقدم بنقطة واحدة
يف هيكلة رقم املعامالت العام لل�رشكة مقرتنة ب�سنة .2014
حافظ التوزع اجلغرايف لرقم معامالت ال�رشكة على ن�سق تطور
مطرد على مدى اخلم�س �سنوات الأخرية �سواء يف ال�سوق التون�سية
مبعدل � % 5+أو يف الأ�سواق اخلارجية مبعدل قدره .% 11+
وقد �سجل جممل رقم معامالتنا من ال�سوق التون�سية �إىل غاية
 2015.12.31انخفا�ضا طفيفا على م�ستوى املعامالت االختيارية
عن فرع الطريان  .% 11-فيما حققت املعامالت االتفاقية تطرا
بن�سبة  % 10مقارنة ب�سنة  2014حيث �أنها ارتفعت من 30،900
مليون دينار �إىل  33،945مليون دينار يف �سنة .2015
ومقارنة بالتقديرات �أمكن بلوغ ن�سبة  % 94من الأهداف
املر�سومة.
هيكليا يبلغ رقم معامالت ال�رشكة مع منطقة البلدان العربية ن�سبة
 % 18يف �سنة  2015مقابل  %17يف �سنة  .2014وقد تطورت
معامالتنا مع ال�سوق العربية بن�سبة  % 13مقارنة ب�سنة .2014
ويعزى هذا التطور �إىل املجهود الت�سويقي اخلا�ص الذي مت �إيال�ؤه
يف ال�سنوات الأخرية للأ�سواق العربية.
فيما �شهد معدل تطور رقم معامالتنا من بلدان املغرب العربي ن�سبة
� .% 5إذ �أن اال�ضطرابات ال�سيا�سية واالجتماعية التي �شهدتها
املنطقة وخا�صة بليبيا كان لها عظيم الأثر على الن�شاط االقت�صادي
يف املغرب العربي مما �أ�سفر عن انخفا�ض طفيف لرقم معامالت
ال�رشكة بن�سبة  % 5حيث بلغ يف �سنة  2015ما قدره 5،187
مليون دينار مقابل  5،455مليون دينار يف �سنة .2014
ويف ال�سوق الإفريقية مت ت�سجيل معدل تطور بـ  % 16خالل
�سنوات  2015-2011فيما تطوت الأق�ساط املقبولة بن�سبة
 % 29التي بلغت  9،304مليون دينار يف �سنة  .2015وذلك
نتيجة لتكثيف اجلهود الت�سويقية والتوجه اال�سرتاتيجي للإعادة
التون�سية نحو هذه ال�سوق بهدف تدعيم تواجدها وتوطيد
عالقاتها بهذه ال�سوق الواعدة.
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فيما �سجل رقم معامالتنا من ال�سوق الآ�سيوية تراجعا بن�سبة % 8
مقارنة ب�سنة  2014مرده �سحب بع�ض املعامالت االتفاقية من كل
من تركيا و�إيران وتخفي�ض م�ساهمتنا يف جممع .FAIR

�أعباء التعوي�ضات
بلغت �أعباء التعوي�ضات  50،988مليون دينار يف �سنة 2015
مقابل  51،587مليون دينار يف �سنة  ،2014م�سجلة تراجعا
بن�سبة .% 1

املدخرات الفنية
مت تخ�صي�ص ،يف �سنة  ،2015مبلغ  184،554مليون دينار
بعنوان تعوي�ضات ومدخرات فنية مقابل  178،878مليون
دينار يف �سنة  2014حيث مت تدعيم املدخرات الفنية بن�سبة
.% 3

النتائج الفنية للقبوالت
�أ�سفرت عمليات القبوالت بعنوان ال�سنة املالية  2015عن
نتيجة فنية �إيجابية بفائ�ض �إجمايل قدره  27،211مليون دينار
بن�سبة تطور الفتة بلغت .% 25
وقد �أف�ضت نتائج القبوالت االتفاقية بعنوان �سنة 2015
عن فائ�ض بلغ  10،626مليون دينار مقابل  9،617يف �سنة
 2014بن�سبة تطور بـ .% 10
�أما عن القبوالت االختيارية فقد �سجلت نتيجة �إيجابية قدرها
 14،669مليون دينار بن�سبة تطور جد هامة بلغت  42%مقارنة
ب�سنة .2014

ن�شاط �إعادة الإ�سناد
تراجعت الأق�ساط املعاد �إ�سنادها يف �سنة  2015بن�سبة % 7
مقارنة مبا مت ت�سجيله �إىل موفى �شهر دي�سمرب  2014حيث
بلغت  43،360مليون دينار .ويعود هذا لرتاجع رقم معامالتنا
عن فرع الطريان ولتعديل برنامج �إعادة الإ�سناد لل�رشكة يف
�سنة .2015
ويف هذا الإطار جتدر املالحظة �إىل تطور ن�سبة طاقة االحتفاظ
يف �سنة  2015بن�سبة  % 57مقابل  % 52يف �سنة .2014

وبدون اعتبار املعامالت مع املجمعات ف�إن طاقة
االحتفاظ اجلملية تبلغ ن�سبة .% 62
وقد بلغت �أعباء التعوي�ضات املحمّ لة على كاهل معيدي
الإ�سناد  22،533مليون دينار يف �سنة  2015مقابل 22،018
مليون دينار يف �سنة  2014بن�سبة تطور طفيفة قدرها .% 2
مع التنويه ب�أن �أعباء التعوي�ضات على م�ستوى القبوالت قد
ظلت م�ستقرة.

وبذلك تكون ن�سبة جممل الأعباء التي حتملها معيدو الإ�سناد
يف حدود  % 44يف �سنة  2015مقابل  % 43يف �سنة 2014
و % 59يف �سنة .2012

التقــــريـــــر ال�ســـنــــــوي

فيما يتعلق ب�إعادة �إ�سناد املعامالت االختيارية فقد �سجلت
انخفا�ضا بن�سبة  % 9مقارنة ب�سنة .2014

2015

هذا وقد تطورت �أعباء التعوي�ضات املحملة على �إعادة الإ�سناد
للمعامالت االتفاقية بن�سبة  % 13مقارنة مع �سنة .2014

باختتام ال�سنة املالية  2014حققت عمليات �إعادة الإ�سناد
نتائج �إيجابية بلغت  13،221مليون دينار بن�سبة تطور قدرها
 % 2مقارنة ب�سنة .2014
ويف هذا الإطار يجدر التذكري ب�أن برنامج �إعادة الإ�سناد قد
حمل معيدي الإ�سناد ن�سبة  % 44من جممل اخل�سائر يف �سنة
 2015مقابل  % 43يف �سنة .2014

النتائج الفنية ال�صافية
بلغت نتائج الن�شاط الفني ل�سنة  ،2015بعد �إعادة الإ�سناد ،ما
قدره  13،990مليون دينار مقابل  8،912مليون دينار يف �سنة
 .2014بن�سبة تطور الفتة قدرها .% 57
وبعد حذف امل�صاريف الإدارية املتعلقة بالن�شاط الفني لل�رشكة
البالغة  7،455مليون دينار يف �سنة � 2015أ�سفرت النتيجة الفنية
ال�صافية عن فائ�ض �أرباح بـ  6،535مليون دينار مقابل 1،905
مليون دينار عند اختتام ال�سنة املالية .2014
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الت�صرف العام
بلغت التوظيفات املالية والنقدية واال�ستثمارات العقارية
والودائع لدى ال�رشكات امل�سندة يف �سنة  2015ما قدره
 312،488مليون دينار مقابل  257،752مليون دينار يف
�سنة  2014بزيادة قدرها .% 21

حر�صت الإعادة التون�سية على امل�شاركة يف �أهم امللتقيات
الإقليمية منها والدولية .وقامت بت�أمني زيارة العديد من
الأ�سواق من بلدان املغرب العربي و�إفريقيا وال�رشق الأو�سط
لدعم العالقات القائمة والت�أ�سي�س لأخرى جديدة.

 -توظيفات ن�شاط �إعادة التكافل :

امل�صاريف العامـة

بلغت توظيفات ن�شاط «�إعادة التكافل» ،التي متثل ن�سبة 2%
من �إجمايل توظيفات ال�رشكة ،ما قدره  6،312مليون دينار
يف موفى ال�سنة املالية  2015بن�سبة تطور قدرها .% 61

بلغت امل�صاريف العامة بعنوان ال�سنة املالية  2015ما قدره
 8،158مليون دينار مقابل  7،630مليون دينار يف �سنة
 2014م�سجلة تطورا بن�سبة .% 7

�سجلت �إيرادات كل هذه التوظيفات واال�ستثمارات مبلغا
قدره  15،065مليون دينار مقابل  12،586مليون دينار يف
�سنة  ،2014بن�سبة تطور بلغت .% 20

الت�صرف الداخلي والعمل
الت�سويقي
ناهز عدد موظفي ال�رشكة التون�سية لإعادة الت�أمني �إىل غاية
 31دي�سمرب  2015ما جمموعه  81عونا يتوزعون بن�سبة % 55
من الرجال و % 45من الن�ساء.

وييبلغ معدل الأقدمية الفعلية ملوظفي ال�رشكة ،التي تن�شط منذ
�سنة  ،1981ما يقارب  20عاما.
�إميانا ب�أهمية مواردها الب�رشية وا�صلت ال�رشكة �سيا�ستها يف
متابعة وت�شجيع قدرات �إطاراتها و�أعوانها وتدعيم التكوين
امل�ستمر لهم يف االخت�صا�صات الفنية واملالية وبت�رشيكهم يف
خمتلف الفعاليات الوطنية والدولية.

الت�صنيف
على الرغم من الظرف ال�صعب الذي متر به البالد
التون�سية و�سائر بلدان املنطقة قامت وكالة الت�صنيف
الدولية  Am Bestيف �شهر جويلية  2016بت�أكيد ت�صنيف
ال�رشكة  +Bجيد ب�آفاق م�ستقرة.
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العمل الت�سويقي

كما ح�صلت الإعادة التون�سية يف �شهر نوفمرب من �سنة
 2015على �إثر مراجعة معمقة ،ت�أكيدا جلودة خدماتها
املالية ،جمددا على امل�صادقة على �شهادة املطابقة للمعايري
املالية .MSI 20000

فيما ارتفعت امل�صاريف الإدارية املتعلقة بالن�شاط الفني �إىل
 7،455مليون دينار مقابل  7،007مليون دينار يف �سنة
 2014ومتثل هذه امل�صاريف الإدارية ن�سبة  % 7،4من رقم
املعامالت.

النتائج ال�صافية
�أ�سفر ن�شاط ا لإعادة التون�سية يف ال�سنة املالية 2015
عن نتائج �إيجابية (�صافية من ال�رضائب وا لأداءات) بـ
 14 443 379دينار مقابل  11 690 687دينار يف ال�سنة
املالية  2014بن�سبة تطور قدرها  % 24وهو ما ميثل ن�سبة
 % 14،4من ر�أ�س املال االجتماعي.

التقــــريـــــر ال�ســـنــــــوي

2015

قرارات اجلل�سة العامة العادية ل�سنة 2015
القـرار الأول :
�إن اجلل�سـة العامـة العاديـة ،بعـد ا�ستماعها :
* �إىل تقرير جمل�س الإدارة حول ت�رصّف �سنة  2015وجدول القوائم املالية لهذه ال�سنة،
* و�إىل التقريرين العام واخلا�ص ملراقب احل�سابات املتعلقني بال�سنة املحا�سبية ،2015
ت�صادق على تقرير جمل�س الإدارة وعلى القوائم املالية املوقوفة يف  31دي�سمرب  2015والتي حتتوى علي املوازنة ,
قائمة النتائج الفنية وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية وجدول التعهدات املمنوحة واملقبولة والإي�ضاحات
حولها لل�سنة املحا�سبية  ،2015وذلك ا�ستنادا على الوثائق املقدّ مة من جمل�س الإدارة.
ومتت امل�صادقة على هذا القرار ب�إجماع احلا�رضين.

القـرار الثاين :
�إن اجلل�سة العامة العادية بعد ا�ستماعها للتقرير اخلا�ص ملراقب احل�سابات املتعلّق بالعمليات املن�صو�ص عليها بالف�صل
 200وما بعده من جملّة ال�رشكات التجارية ت�أخذ علما مبحتوى هذا التقرير وت�صادق على ما ورد فيه.
ومتت امل�صادقة على هذا القرار ب�إجماع احلا�رضين.

القـرار الثالث :
ترب أ� اجلل�سة العامة العادية متاما وبدون حتفظ ذمّة �أع�ضاء جمل�س الإدارة لت�رصّفهم بعنوان �سنة .2015
ومتت امل�صادقة على هذا القرار ب�إجماع احلا�رضين.

		
القـرار الرابـع :
ت�سجـل اجلل�سة العامة العاديـة �أن الأربـاح ال�صافية لل�سنة املحا�سبية  2015بلغـت .14 443 378،852دينار وباعتبار
ّ
الأرباح امل�ؤجلة من ال�سنة املحا�سبية  2014مبقدار  4 750 721،245دينار ،تقرّر تخ�صي�ص املبلغ اجلملي للأرباح
وقدره  19 194 100،097دينار علـى النحـو التالـي:
• نتيجـة ال�سّ نـة املحا�سبية 2015
• �أربـاح مـ�ؤجّ لـة عن �سنة 2014
* البـاقـي ()1
• احتياطات قانونيـة ()5%
* البـاقـي ()2
• �أرباح للتوزيع على الأ�سهم ( 0,500دينار على كل �سهم)
 احتياطي عــام احتياطي لإعادة الإ�ستثمار املعفى ال�صنـدوق االجتماعـي• م�ؤجّ ــل مــن جـديــد

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

14 443 378،852
4 750 721،245
19 194 100،097
959 705،005
18 234 395،092
10 000 000،000
1 000 000،000
1 030 000،000
400 000،000
5 804 395،092

دينار
دينار
دينار
دينار
دينار
دينار
دينار
دينار
دينار
دينار

ومتت امل�صادقة على هذا القرار ب�أغلبية احلا�رضين.
13

القـرار اخلامـ�س :
قررت اجلل�سة العامة العادية ت�سديد ح�ص�ص الأرباح للتوزيع بقيمة  0,500دينار عن كل �سهم مل�ستحقيها بداية من
 11جويلية  2016و ذلك لدى و�سطاء بور�صة الأوراق املالية بتون�س عن طريق ال�رشكة التون�سية للمقا�صة.
ومتت امل�صادقة على هذا القرار ب�أغلبية احلا�رضين.

القـرار ال�سـاد�س :
حدّ دت اجلل�سة العامة العادية املبلغ ال�سنوي ال�صايف ملنحة احل�ضور لأع�ضاء جمل�س الإدارة و �أع�ضاء اللجنة الدائمة
للتدقيق بعنوان �سنة  2015مببلغ  6.000دينار �صايف لكل ع�ضو مبجل�س الإدارة و لكل ع�ضو باللجنة الدائمة للتدقيق.
ومتت امل�صادقة على هذا القرار ب�إجماع احلا�رضين.

القـرار ال�سـابـع :
�إن اجلل�سة العامة العادية بعد ت�أكّ دها من �إنق�ضاء املدّ ة النيابية لأع�ضاء جمل�س الإدارة با�ستثناء ممثل �صغار امل�ساهمني �إثر
انعقاد اجلل�سة العامة العادية ، 2015تقرّر طبقا لأحكام الف�صل  21من القانون الأ�سا�سي جتديد هذه املدّ ة لأع�ضاء
جمل�س الإدارة املعنيني ل�سنـوات  2017 ,2016و  2018وذلك كالتايل:
 الــدولــة التــون�سيــة ( 2مقاعد) ممثلة :			
			

 بال�سيدة ملياء بن حممود -و بال�سيد بلقـا�سـم بـو�شيـبـة

 ال�رشكة التون�سية للت�أمني و�إعادة الت�أمني «�ستار» ( 2مقاعد) ممثلة: بال�سيد الأ�سـعــد زروق			
 و بال�سيد فـيـ�صـل الغـربــي			

 -البـنـك الوطنـي الفالحـي (مقعد  :)1ممثلة بال�سيد بـرهـان بـوعــالق

 �رشكة البحر املتو�سط للت�أمني و�إعادة الت�أمني «كومار» (مقعد  )1ممثلة بال�سيد حـكـيـم بـن يــدّ ر -تعاونية الت�أمني للتعليم (مقعد  :)1ممثلة بال�سيد لطفى بالزّرقة

 -ال�رشكـة التون�سيـة للبـنـك (مقعد  :)1ممثلة بال�سيد لطفـــي الدبـابــي

 -مـجـمـع  ( CTAMA/MGAمقعد  : )1ممثلة بال�سيد مـنـ�صـور الـنـ�صـري

� -شـركـة تـ�أمـيـنـات «�سلـيـم» (مقعد  :)1ممثلة بال�سيد �سـامــي بـنــوا�س

 ال�رشكة العقارية وللم�ساهمات «�سمبـار» (مقعد  : )1ممثلة بال�سيدة �سعاد مان�سي ال�شيخاويومتت امل�صادقة على هذا القرار ب�إجماع احلا�رضين.

			
القـرار الثـامـن :
تكلّف اجلل�سة العامة العادية الرئي�س املدير العام �أو من ينوبه بالقيام بكافة �إجراءات الإ�شهار القانوين لهذه القرارات.
ومتت امل�صادقة على هذا القرار ب�إجماع احلا�رضين.
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