


         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

الوضع القانو�

تّم إحداث الهيئة العامة للتأم  �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بتنقيح وإ�ام 
مجلّة التأم ، وهي هيئة إدارية تتمتّع باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية.

أهداف الهيئة ومهامها
 

نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم  عىل أّن أهداف الهيئة و مهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح�ية حقوق املؤمن 
لهم و املستفيدين من عقود التأم  وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم  وإعادة التأم  وقدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها، 

و عليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:

بالترشيع  إلتزامها  التأم  ومتابعة نشاطها لض�ن  املتّصلة بقطاع  التأم  واملهن  التأم  وإعادة  • مراقبة مؤسسات 
الجاري به العمل وإرساء مناخ مالئم لتطّورها �ا يحّقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وفقا ألفضل امل�رسات الدولية،

• دراسة املسائل ذات الصبغة الترشيعيّة والرتتيبية والتنظيمية املتعلّقة بعمليّات التأم  وإعادة التأم  و �ؤسسات 
التأم  و إعادة التأم  التي يعرضها عليها وزير املالية،

• دراسة املسائل التقنية واإلقتصادية املتعلّقة بتطوير قطاع التأم  وتنظيمه وعرض مقرتحات يف شأنها عىل وزير املالية،

• ض�ن تقديم كافة الخدمات التأمينية وفق معايÃ الجودة والكفاءة والشفافية من أجل ح�ية حقوق املؤمن لهم،

• تركيز الربامج والخطط الكفيلة بتطوير صناعة التأم  وتنمية الوعي التأميني،

• املساهمة يف اإلقتصاد الوطني من خالل املحافظة عىل اإلستقرار املايل،

• إرساء روابط التعاون مع هيئات تنظيم قطاع التأم  عربيا وإفريقيا ودوليا.

قيم الهيئة
 

                                 الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                 العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                 العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

تنظيم الهيئة وإدارتها  

تتكّون الهيئة من:

         رئيس الهيئة،
         مجلس الهيئة،
         لجنة التأديب،

         واملصالح الفنية واإلدارية للهيئة.

ويدير الهيئة رئيس متفّرغ من ذوي الكفاءة يف امليدان اإلقتصادي أو املايل ويعّ  �قتىض أمر بإقرتاح من وزير املالية.
 

رشكاء الهيئة

           الجامعة التونسية لرشكات التأم 
           البنك املركزي التونيس

           هيئة السوق املالية
           وزارة الشؤون اإلجت�عية 

           املكتب املوّحد التونيس للسيارات
           الغرف الوطنية النقابية لنواب التأم  والس�رسة والخرباء يف مختلف اإلختصاصات 

           اإلتحاد الوطني للتعاونيات

تتكّون سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و6 مؤسسات غÃ مقيمة. وتنقسم  التأم  28 مؤسسـة  يضّم قطاع 
 20 رشكة خفية اإلسم ورشكتان ذات صبغة تعاونية. 

ك� تتوزع املؤسسات املقيمة حسب االختصاصات التي تبارشها كالتايل:

- 15 مؤسسة تبارش مختلف أصناف التأم ،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم  عىل الحياة،

- مؤسسة مختصة يف تأم  الصادرات والقروض،
- ومؤسسة مختصة يف إعادة التأم .

أّما املؤسسات غÃ املقيمة، فتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم  أجنبيّة ومكتب  �ثيلي . وهي تختص يف 
عمليات تأم  وإعادة تأم  األشخاص غÃ املقيم . 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم  1028 نائبا يف نهاية سنة 2017 مقابل 990 نائبا يف موىف سنة 2016. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,4 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,3 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,9 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س�رسة التأم  وإعادة التأم  الناشط  بالسوق إىل 64 سمسارا سنة 2017 مقابل 66 يف نهاية سنة 2016.

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق 99 منتج تأم  عىل الحيــاة سنة 2017 مقابـل 77 يف نهاية سنــة 2016 يعمل 94 منهم لدى مؤسسة 
"مغربيـة للحياة" و5 تابع  لرشكة التأم  عىل الحياة والتثمÃ "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم  973 خبÃا يف نهاية سنة 2017 مرّسم  بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم . ويتوزّع هؤالء الخرباء 
عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، 

الطÃان، ... ). وàثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكß من 25 % من العدد الجميل للخرباء. 
 - معـاينو األضـرار:

تعد القاâة التي �سكها الجامعة التونسية لرشكات التأم  99 معاين أرضار يف نهاية سنة 2017. ويتوزّع أغلب معايني 
األرضار �نطقة الش�ل والبقية �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري  املرّسم  بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم  إىل 27 خبÃا يف نهاية 
سنة 2017 مقابل 24 يف موىف السنة السابقة.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل  بقطاع التأم  10200 عامل يف نهاية سنة 2017. وتوفّر رشكات التأم  قرابة 39 % من مواطن الشغل 
واإلختبار  السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم   نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوّزع  في�  عامال)،   4040)

ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غÃ املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

تتوىل ثالثة معاهد مختصة يف التأم  تكوين ورسكلة األعوان العامل  يف هذا القطاع التأم  بهدف مواكبة التقنيات 
العرصية للتأم  وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرå واملعهد اإلفريقي للتأم  واملركز التقني للتكوين يف التأم .

طالبتان  (منهم   14 تحّصل  العرå حيث  للمغرب  التنمية  �ويل  معهــد  طلبة  من   35 الدفعة   2017 سنة  وتخرّجت 
تونسيتان و12طالب جزائري) عىل شهادة الدراسات العليا املتخصصة يف ميدان التأم .

و تخــــّرج خـــالل نفس السنة طلبـــة الدفعة 51 من املعهـــــد اإلفــــريقي للتأم  والتي تعــــّد 76 إطــــارا منهم 
68 تونيس و9 طلبة من البلدان اإلفريقية. ك� تخرّجت الدفعة 18 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم ، وتضـّم 
املوجه لحاميل  التكوين  الباكالوريا و28 يف صنف  املوجه لحاميل شهادة  التكوين  45 طالبـا منهم 17 متخرج يف صنف  

شهــادة األستاذية أوما يعادلها. 

       مقّدمة عامة

واصلت الهيئة العامة للتأم  خالل سنة 2017 نشاطها الرامي إىل تفعيل الدور التنموي لقطاع التأم  وتعزيز مساهمته 
يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث�ر بهدف الرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب السعي إىل تحقيق 

جملة من األهداف اإلسرتاتيجية من أبرزها:

إستك�ل إعداد مرشوع املراجعة الشاملة ملجلة التأم  الذي يهدف إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم لهذا 
القطاع قصد مواكبته للمعايÃ الدولية مّ� àّكن من توفÃ املحيط املالئم لتنظيم مؤسساته وتعزيز هيكلتها ومزيد دعم 
 ßمختلف املهن املتّصلة به من جهة، ويعّزز من  صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية لتقوم بجملة األدوار املناطة بعهدتها بأك

نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة أخرى،

تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم  وإعادة التأم  يف شكل عمليات رقابة ميدانية و عىل الوثائق أو 
يف إطار أع�ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

عىل  عالوة  أرضار  ومعايني  وخرباء  تأم   وسطاء  من  املتّصلة  والهياكل  التأمينية  املهن  عىل  الرقابة  أع�ل  تكثيف 
الصناديق ذات الّصلة بالتأم .

I - مواصلة أشغال وضع وإستك�ل اإلطار الترشيعي املنظم لقطاع التأم�:

1 - إعداد مرشوع مراجعة شاملة ألحكام مجلة التأم�:

واصلت خالل سنة 2017 الفرق الفنية املحدثة صلب الهيئة و�ساعدة خبÃين أجنبي وتونيس أشغالها املتعلقة بإعداد 
مشاريع القوان  الخاصة بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم  بهدف مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 

أع�ل التأم  واملعايÃ الدولية املكرّسة يف هذا  املجال بصفة عامة.
   

وتشمل هذه املراجعة التي تعتمد عىل دراسة تقييمية للوضع الحايل وتهدف إىل تدارك مختلف الصعوبات والنقائص 
التي واجهتها هيئة الرقابة يف أداء مهامها واملرتتّبة عن تطبيق اإلطار الترشيعي الجاري به العمل وكذلك إىل تنفيذ توجهات 

اإلصالح املرتقبة، سبعة محاور أساسية ترتكّز حول: 

1.1 - تنظيم القطاع وإعادة هيكلته من خالل:

التأم   وإعادة  التأم   مؤسسات  إلحداث  الرتاخيص  مختلف  إسناد   Ãومعاي رشوط  بضبط  املتعلّقة  األحكام  مراجعة   -
وتحديد األنشطة الخاضعة للرتخيص وتوضيح مراحل وإجراءات معالجة امللفات،

- الفصل ب  نشاط التأم  عىل الحياة والتأم  عىل غÃ الحياة،
- تنظيم مختلف العمليات املتعلقة بإحالة محافظ التأم  وإندماج وإستيعاب املؤسسات،

- ضبط أحكام تتعلّق بنظام إحداث ومتابعة نشاط املؤسسات غÃ املقيمة، 
- تأطÃ وتنظيم نشاط مؤسسات التأم  ذات الصبغة التعاونية ومزيد توضيح مختلف متطلّبات الحوكمة والترصّف السليم 

والحذر داخلها. 

2.1 - تدعيم دور الهيئة العاّمة للتأم� عرب:

- تكريس دور الهيئة كسلطة ترتيبية مستقلة إداريا وماليا عىل غرار بقية هياكل الرقابة يف القطاع املايل من خالل إسنادها 
صالحيّة إصدار الرتاتيب والقرارات الفردية الرضورية مل�رسة مهامها وإضفاء الصبغة اإللزامية عىل هذه النصوص �ا àّكنها 

من م�رسة الدور املناط بعهدتها بأكß نجاعة،
- مراجعة صالحيات مجلس الهيئة �ا يراعي توسيع مشموالت الهيئة وتكريس إستقالليتها وإحداث لجان قارة متفّرعة عنه 

تساعده عىل إنجاز املهام املوكلة إليه، إىل جانب تحديد حاالت إنهاء عضوية أعضائه،
- إحداث لجنة عقوبات مستقلة عن أجهزة الهيئة تختّص بالبّت يف املخالفات املستوجبة للعقوبات �قتىض أحكام مجلة 

التأم  والتي تخرج عن مجال العقوبات املسلّطة من قبل رئيس الهيئة،
- إحداث لجنة تراخيص مستقلة عن مجلس الهيئة تختّص �نح وسحب الرتاخيص املسندة مل�رسة نشاط التأم  ونشاط 
إعادة التأم  والرتخيص لعمليات توسيع النشاط واإلندماج واإلنقسام واإلنحالل والتحويل الجزî أو الكيل ملحفظة عقود 

التأم  وتغيÃ الشكل القانوñ وإحالة األصول أو الخصوم والتخفيض يف رأس املال،
العقوبات  لجنتي  الهيئة وأعضاء مجلسها وأعوانها وأعضاء  والتي تشمل كّال من رئيس  بالهيئة  الحوكمة  - تدعيم قواعد 

والرتاخيص،
- إقرار مسك الهيئة لسجّل املعطيات املتعلقة بعقود التأم  والحوادث والتعويضات وتحديد رشوط الترصيح به والولوج 

إليه،
إلتزام  التأم  وعىل مدى  قطاع  املتدخل  يف  لكافة  التجارية  امل�رسات  الرقابة عىل  الهيئة يف مجال  دور  التأكيد عىل   -

األشخاص الخاضع  لرقابتها باألحكام الترشيعية والرتتيبية املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال، 
- توسيع مجال إرشاف ورقابة الهيئة ليشمل الجمعيّات التعاونية. 

3.1 - تعزيز الرقابة الحذرة عىل نشاط التأم� عرب:

- مراجعة نظام املالءة املالية لرشكات التأم  يف إتّجاه إرساء مبدأ املالءة املعتمدة عىل املخاطر وتحديد القواعد الكمية 
والنوعية لض�ن الترصف السليم 

- الّرتفيع يف رأس املال األدò لرشكات التأم  وإعادة التأم  وصندوق املال املشرتك للرشكات ذات الصبغة التعاونية قصد 
تحس  صالبتها املاليّة،

- تأطÃ نشاط إعادة التأم  عرب ضبط املؤسسات والهياكل املخّول لها قبول املخاطر والرشوط الواجب توفّرها والتأكيد عىل 
املسندة. مع �ك   للعمليات  بالنسبة  الحذر  والترصّف  املالية  السالمة  قواعد  الالزمة ومراعاة  العناية   Ãتداب بذل  واجب 

الهيئة من إتخاذ إجراءات تحفظيّة يف الحاالت التي يتبّ  فيها وجود تهديد للسالمة املالية لرشكات التأم ،
- إرساء الرقابة التكميلية عىل مجموعات التأم  واملجّمعات املالية قصد تدعيم الرقابة عىل السالمة املالية لرشكة تأم  

عىل أساس فردي.

4.1 - تطوير آليات الرقابة والّتتّبع من خالل: 

- تطوير آليات الرقابة امليدانية بالخصوص وتدعيم الصالحيات املمنوحة للهيئة من حيث تركيز الرقابة عىل أساس مدّعم 
والرقابة التكميلية عىل املجمعات من خالل التنسيق مع الهيئات الرقابية عىل القطاع املايل،

- ح�ية املراقب  أثناء تأدية مهامهم، 
- توسيع مجال الرقابة لتشمل مسدي خدمات املساعدة وجميع الجهات املتعاقد معها يف إطار اإلسناد الخارجي لض�ن 

جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم وح�ية املستفيدين من عقود التأم ،
- وضع إطار متكامل وتدريجي ملعالجة وإنقاذ رشكات التأم  التي تشكو من صعوبات، 

- تحديد املخالفات والعقوبات املرتتبة عن مخالفة الترشيع الجاري به العمل وضبط صالحيات كل من رئيس الهيئة ولجنة 
العقوبات يف إطار اختصاص كل منه�. 

5.1 - تعزيز منظومة الحوكمة °ؤسسات التأم� وإعادة التأم� من خالل وضع أحكام ترمي إىل:
 

 ،Ãالفصل الواضح ب  وظائف هياكل اإلدارة أو املراقبة والهياكل املكلفة بالتسي -
- تدعيم وجوبية وضع نظام للرقابة الداخلية يكفل املتابعة والتقييم الدوري لإلجراءات املعمول بها، 

- تكريس وجوبية إعالم الهيئة بهوية مراقبي الحسابات والخبÃ اإلكتواري املستقل املعتزم تعيينهم،
- تكريس وجوبية تعي  أعضاء مستقل  �جلس اإلدارة وتعزيزه بلجنة التحكم يف املخاطر ولجنة داâة للتدقيق الداخيل 

ولجنة التأجÃ والتعيينات، 
ومراقبة  واإلكتواريا  املخاطر  وإدارة  الداخيل  بـالتدقيق  تتعلق  التنظيمي  الهيكل  مستوى  عىل  مستقلة  وظائف  إرساء   -

اإلمتثال.

6.1 - مزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم� من خالل: 
 

- التنصيص عىل إحداث الهياكل املهنيّة التي تنضوي يف إطارها مختلف املهن املرتبطة بقطاع التأم ،  
- إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لنشاط عرض عمليات التأم  وإعادة التأم ،

- ضبط واجبات اإلفصاح املحمولة عىل مختلف املتدّخل ، 
- تدعيم الجانب التنظيمي والرقاå ملهنة اإلختبار ومعاينة األرضار،

اإلفصاح  واجبات  يف  النظر  وإعادة  بهم  خاصة  مهنية  جمعية  تكوين  عرب  التأم   قطاع  لدى  اإلكتواري   مهنة  تأهيل   -
املحمولة عليهم لسلطة الرقابة ونظام العقوبات الخاصة بهم.

7.1 - تنظيم بعض أصناف وفروع التأم� من خالل إضافة أحكام جديدة ومزيد توضيح بعض األحكام األخرى املتعلقة 
باملسائل التالية: 

- إقرار إلزامية تأم  األخطار املوجودة بالجمهورية التونسيّة، 
- إقرار إلزامية إستجابة رشكات التأم  لتوفÃ التغطية املتعلقة بالتأمينات الوجوبية طبقا للترشيع الجاري به العمل، 

- تحجÃ عرض عقود التأم  قبل إنقضاء أجل شهر من إيداعها، مع  فرض إيداع عنارص التعريفة بالنسبة لعقود التأم  عىل 
غÃ الحياة واإلشهاد بصحتها من قبل إكتواري مؤهل من قبل الهيئة، 

- تنظيم عملية إبرام عقود التأم  عن بعد قصد مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة.

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن µويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن:

يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات، قام فريق عمل مكون من ممثل  عن الهيئة وبعثة الدعم الفني للبنك الدويل 
ووزارة التجارة ورشكة "كوتيناس" بإعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة 
 ßما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

إستقطابا للبنوك وأكß تكيّفا مع احتياجات املصدرين من جهة أخرى. 

وتتعلق هذه التنقيحات أساسا باملحاور التالية:
- توسيع مجال تدخل الصندوق إىل كافة املؤسسات املصّدرة واإلستغناء عن إستثناءات التغطية التي تعيق اإلقبال عليه 

والتنصيص رصاحة عىل تأمينه للكفاالت،
املؤسسات  لتكريس مصداقيته يف عالقته مع  أول طلب  عند  وتفعيله  املستقل  الض�ن  الصندوق صبغة  تدّخل  إكساء   -

البنكية،
- إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املترصّفة يف الصندوق لسجّل البنك املركزي املنصوص عليه بالقانون عدد 35 املؤرخ يف 25 
أفريل 2016 املتعلق بضبط النظام األسايس للبنك املركزي التونيس، وإستغالل املعطيات املُضّمنة به وهو ما سيؤسس لتوازن 

املنظومة املزمع إرساؤها واملحافظة عىل التوازنات املالية للصندوق والتحّكم يف خطر املديونية.

3 - إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لقانون التأم� التكــافيل:

تواصلت مشاركة إطارات الهيئة يف أشغال لجنة القيادة املكلّفة بإعداد املعايÃ املحاسبية لنشاط التأم  التكافيل يف إطار 
إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لهذه املنظومة وقد �ّت املصادقة عىل هذه املعايÃ من قبل املجلس الوطني 

للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017.

4 - إعداد مرشوع إطار قانو� ملراجعة الترشيع الخاص بالجمعيات التعاونية:

�ت خالل سنة 2017 إعادة إحالة مرشوع اإلطار القانوñ الجديد للجمعيات التعاونية إىل رئاسة الحكومة قصد إدراجه 
ببوابة الترشيع للحكومة إلبداء الرأي للعموم.

II - املشاركة يف إنجاز عدد من الدراسات واملشاريع الرامية إىل تطوير قطاع التأم�:

1 - مواصلة إنجاز عمليات "التقييم الذاÁ الدورية لإلطار الترشيعي لقطاع التأم� بتونس":

 تواصلت عمليات التقييم الذاú الّدورية ملدى امتثال اإلطار الترشيعي الوطني للمعايÃ الّدولية والتي تندرج يف إطار 
اإلقتصادي  والنمو  التعاون  ومنظمة   (IAIS) التأم   عىل  اإلرشاف  لهيئات  الدولية  الجمعية  أشغال  يف  الهيئة  مساهمة 

(OCDE)، وشملت بالخصوص املعايÃ املتعلّقة باملسائل التالية:

- نظام التعديل واملراقبة لسلطة اإلرشاف عىل قطاع التأم ،
- قواعد الخروج من سوق التأم  والسلطة التعديلية،  
- توازنات سلطات اإلرشاف ب  اإلستقاللية واملسؤولية،

- تبادل املعلومات ب  سلطات الرقابة والتعاون والتنسيق يف ميدان الرقابة عىل املؤسسات التأمينية،
التصحيحية واإلجراءات  الحوكمة  ومنظومة  وإحالتها  املخاطر  يف  والترصف  الداخلية  والرقابة  الوثائق  عىل  الرقابة   -

  والعقوبات، 
- إعادة التأم . 

2 - مواصلة أشغال تركيز مرشوع قاعدة بيانات وطنية خاصة بتطبيق نظام املكافأة لـتأم� السّيارات:

إثر مصادقة الهيئة خالل سنة 2015 عىل نتائج الدراسة التي أنجزها خرباء من البنك الدويل حول تقييم املنظومة الحالية 
تّم  بلورتها يف شكل مخطط عمل،  أن �ّت  السيارات وبعد  تأم   لفرع  املدنية  املسؤولية  تعريفات  تحديد  املعتمدة يف 

الرشوع يف إحداث قاعدة بيانات وطنية عىل مستوى الهيئة تهدف إىل إحكام تطبيق نظام املكافأة لهذا الفرع.
 

وتتوّىل لجنة املتابعة املحدثة صلب الهيئة اإلرشاف والتنسيق بخصوص كافة األشغال واإلستعدادات الالّزمة لتنفيذ هذا 
املرشوع وذلك يف إطار عقد تعاون ورشاكة مع كّل من الجامعة املغربية لرشكات التأم  واملدرسة العليا الخاصة للهندسة 

والتكنولوجيا "ESPRIT" والوكالة التونسية للنقل الربي. 

ويف هذا الصدد، قامت الهيئة بإقتناء التجهيزات واملعّدات اإلعالمية الخاصة بهذا املرشوع وتّم خالل النصف الثاñ من 
سنة 2017 إيواؤها بقاعة املوزّعات الخاصة �ؤسسة "إتصاالت تونس". ك� إستكملت عمليات الربط ب  مؤسسات التأم  
السالمة  لرشوط  وفقا  أخرى  جهة  من  الربي  للنقل  الفنية  والوكالة  املخاطر  مركزية  وب   جهة  من  املخاطر  ومركزية 

املعلوماتيّة.

الفعيل  اإلنطالق  عند  قصد ض�ن حسن سÃها  اإلعالمية  املنظومة  تجربة  مراحل   2017 سنة  وتواصلت خالل  هذا، 
للمرشوع املنتظر يف مطلع سنة 2019. 

III - الرقابة واإلرشاف عىل قطاع التأم� لض�ن سالمة مالءته املالية:

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

• عمليات الرقابة امليدانية:

- تواصلت عملية الرقابة امليدانية التي إنطلقت منذ سنت  لدى إحدى مؤسسات التأم  املقيمة والتي شملت يف مرحلة 
من  والتثبت  السيارات  تأم   لفرع  واملادية  البدنية  الحوادث  بعنوان  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم  أوىل 

إجراءات الترصف يف ملفات هذه الحوادث وتركّزت يف املرحلة الثانية عىل عدد من أوجه الترصّف داخل املؤسسة.
     

- ورشع املراقبون خالل سنة 2017 يف مه�ت جديدة شملت ثالث مؤسسات تأم  مقيمة وإهتّمت بالتدقيق يف عدد من 
الجوانب املتعلّقة �شاريع قواâها املالية لسنة 2016 وكذلك يف بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

• تقييم مدخرات التعويضات تحت التسوية ومدخرات األقساط لإللغاء لتأم  السيارات.
• التدقيق يف كلفة الحوادث املاديّة والبدنيّة بعنوان فرع تأم  السيّارات والتثبت من إجراءات الترصف يف ملفات

 هذه الحوادث.
• التثبت من حسن تطبيق إتفاقيات إعادة التأم  والتنظيم اإلداري واملعلوماú ملصلحة إعادة التأم .

• تقييم اإلجراءات املتعلقة بالترصف يف التوظيفات والتحقق من توفرها وإعادة تقييمها طبقا لألحكام املنصوص عليها 
�جلة التأم .

• تقييم املدخرات الحسابية والتثبت من املذكرات الفنية لصنف التأم  عىل الحياة.
• متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم  ومعيدي التأم .

- ك� واصل املراقبون القيام �هّ�ت الرقابة امليدانية األفقية التي رشعوا فيها سنة 2016 والتي إهتمّت أساسا باملسائل 
التالية:

• متابعة ملف تأم� الدّراجات الناريّة صغÆة الحجم: 

إثر توّصل الهيئة بالعديد من العرائض الصادرة عن مواطن  بخصوص رفض تأم  دراجاتهم النارية صغÃة الحجم أو 
الرتفيع يف التعريفة، توّىل املراقبون القيام بعمليّة رقابة ميدانيّة أفقية خالل شهر جويلية 2017 لدى جميع رشكات التأم  
التي تنشط بإحدى الواليات واملرّخص لها يف تأم  العربات الربيّة ذات محرّك وشملت 16 نقطة بيع موزّعة ب  10 نيابات 

تأم  و6 فروع تأم  تابعة لهذه املؤّسسات، قصد معاينة كّل املخالفات التي تصدر عن املكلف  باإلكتتاب بنقاط البيع.

دراسة  عنارص مرجعية إلنجاز  إعداد  العمل عىل  بالخصوص  أكتوبر2017   17 بتاريخ  املنعقد  الهيئة  أقّر مجلس  وقد 
تهدف إىل إقرتاح نظام لتشخيص الدراجات النارية وتكوين لجنة قيادة تضّم كافة املتدخل  يف املنظومة.

• متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم بعنوان فرع تأم� السيارات:     

تّم خالل سنتي 2015 و2016 القيام بعملية رقابة ميدانية أفقية حول مختلف أوجه الترصف يف ملفات الحوادث املادية 
لتأم  السيارات لدى خمس مؤسسات تأم  وتقييم جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم باإلعت�د عىل دراسة عيّنة من 

ملفات التعويض بالتدقيق يف الجوانب التالية: 

- اآلجال الفعلية لتعويض ملفات الحوادث املادية للسيارات،
- مدى احرتام االتفاقيات املربمة يف إطار الجامعة التونسية لرشكات التأم ،

- اإلجراءات التنظيمية الخاصة بطريقة مسك ملفات الحوادث املادية والترصف فيها،

وقد تّم إعداد تقرير عام يحوصل أهّم اإلخالالت والنقائص املسّجلة يف موىف سنة 2017 وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة 
وكذلك خالل اإلجت�ع الدوري ب  الهيئة وممثيل القطاع.

هذا مع العلم وأنّه يف إطار متابعة وتقييم جودة الخدمات املسداة إىل املؤّمن لهم من قبل مؤسسات التأم ، تّم تحديد 
طريقة موّحدة لكافة املؤسسات الحتساب متوّسط آجال التعويض حسب مختلف أصناف وفروع التأم  ومناقشتها مع 

مراقبي حساباتها واإلتّفاق عىل وجوب إعت�دها مستقبال. 
   

2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع�ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2016:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2017 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم  لسنة 2016 وكذلك التقارير 
مراقبي  بعض  مع  اجت�عات  وعقد  تقاريرهم  الستك�ل  املؤسسات  إىل  مراسالت  وتوجيه  الحسابات،  ملراقبي  الخاصة 
الحسابات لتدارس نتائج أع�لهم. وتّم عرض تقرير شامل حول نتائج أع�ل الرقابة عىل الوثائق لسنة 2016 عىل أنظار 

مجلس الهيئة املنعقد بتاريخ 22 ديسمرب 2017 وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم  لسنة 2016 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم  ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

،Ãحوصلة للمالحظات بخصوص الرقابة الداخلية وهياكل التسي -
- متابعة توصيات الرّقابة للسنوات السابقة.

• متابعة عملية إحالة رشكة تأم� لعدد من العقود إىل عقود إدخار وإكتتاب عقود هامة سنة 2016: 

تبّ  من خالل دراسة التقرير السنوي إلحدى رشكات التأم  وتقرير مراقب حساباتها حول نشاط سنة 2016 قيامها 
بتحويل عدد من عقود تكوين األموال املكتتبة لديها إىل عقود تكوين أموال أخرى. لذا، �ت مراسلة املؤسسة لطلب موافاة 
الهيئة بقاâة عقود التأم  التي �ت إحالتها مع املعطيات املتعلقة بها واألسباب والدواعي للقيام بهذه العملية واإلجراءات 

املتخذة للغرض.
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التقرير السنوي لقطاع التأمين

         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

الوضع القانو�

تّم إحداث الهيئة العامة للتأم  �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بتنقيح وإ�ام 
مجلّة التأم ، وهي هيئة إدارية تتمتّع باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية.

أهداف الهيئة ومهامها
 

نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم  عىل أّن أهداف الهيئة و مهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح�ية حقوق املؤمن 
لهم و املستفيدين من عقود التأم  وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم  وإعادة التأم  وقدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها، 

و عليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:

بالترشيع  إلتزامها  التأم  ومتابعة نشاطها لض�ن  املتّصلة بقطاع  التأم  واملهن  التأم  وإعادة  • مراقبة مؤسسات 
الجاري به العمل وإرساء مناخ مالئم لتطّورها �ا يحّقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وفقا ألفضل امل�رسات الدولية،

• دراسة املسائل ذات الصبغة الترشيعيّة والرتتيبية والتنظيمية املتعلّقة بعمليّات التأم  وإعادة التأم  و �ؤسسات 
التأم  و إعادة التأم  التي يعرضها عليها وزير املالية،

• دراسة املسائل التقنية واإلقتصادية املتعلّقة بتطوير قطاع التأم  وتنظيمه وعرض مقرتحات يف شأنها عىل وزير املالية،

• ض�ن تقديم كافة الخدمات التأمينية وفق معايÃ الجودة والكفاءة والشفافية من أجل ح�ية حقوق املؤمن لهم،

• تركيز الربامج والخطط الكفيلة بتطوير صناعة التأم  وتنمية الوعي التأميني،

• املساهمة يف اإلقتصاد الوطني من خالل املحافظة عىل اإلستقرار املايل،

• إرساء روابط التعاون مع هيئات تنظيم قطاع التأم  عربيا وإفريقيا ودوليا.

قيم الهيئة
 

                                 الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                 العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                 العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

تنظيم الهيئة وإدارتها  

تتكّون الهيئة من:

         رئيس الهيئة،
         مجلس الهيئة،
         لجنة التأديب،

         واملصالح الفنية واإلدارية للهيئة.

ويدير الهيئة رئيس متفّرغ من ذوي الكفاءة يف امليدان اإلقتصادي أو املايل ويعّ  �قتىض أمر بإقرتاح من وزير املالية.
 

رشكاء الهيئة

           الجامعة التونسية لرشكات التأم 
           البنك املركزي التونيس

           هيئة السوق املالية
           وزارة الشؤون اإلجت�عية 

           املكتب املوّحد التونيس للسيارات
           الغرف الوطنية النقابية لنواب التأم  والس�رسة والخرباء يف مختلف اإلختصاصات 

           اإلتحاد الوطني للتعاونيات

تتكّون سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و6 مؤسسات غÃ مقيمة. وتنقسم  التأم  28 مؤسسـة  يضّم قطاع 
 20 رشكة خفية اإلسم ورشكتان ذات صبغة تعاونية. 

ك� تتوزع املؤسسات املقيمة حسب االختصاصات التي تبارشها كالتايل:

- 15 مؤسسة تبارش مختلف أصناف التأم ،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم  عىل الحياة،

- مؤسسة مختصة يف تأم  الصادرات والقروض،
- ومؤسسة مختصة يف إعادة التأم .

أّما املؤسسات غÃ املقيمة، فتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم  أجنبيّة ومكتب  �ثيلي . وهي تختص يف 
عمليات تأم  وإعادة تأم  األشخاص غÃ املقيم . 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم  1028 نائبا يف نهاية سنة 2017 مقابل 990 نائبا يف موىف سنة 2016. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,4 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,3 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,9 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س�رسة التأم  وإعادة التأم  الناشط  بالسوق إىل 64 سمسارا سنة 2017 مقابل 66 يف نهاية سنة 2016.

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق 99 منتج تأم  عىل الحيــاة سنة 2017 مقابـل 77 يف نهاية سنــة 2016 يعمل 94 منهم لدى مؤسسة 
"مغربيـة للحياة" و5 تابع  لرشكة التأم  عىل الحياة والتثمÃ "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم  973 خبÃا يف نهاية سنة 2017 مرّسم  بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم . ويتوزّع هؤالء الخرباء 
عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، 

الطÃان، ... ). وàثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكß من 25 % من العدد الجميل للخرباء. 
 - معـاينو األضـرار:

تعد القاâة التي �سكها الجامعة التونسية لرشكات التأم  99 معاين أرضار يف نهاية سنة 2017. ويتوزّع أغلب معايني 
األرضار �نطقة الش�ل والبقية �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري  املرّسم  بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم  إىل 27 خبÃا يف نهاية 
سنة 2017 مقابل 24 يف موىف السنة السابقة.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل  بقطاع التأم  10200 عامل يف نهاية سنة 2017. وتوفّر رشكات التأم  قرابة 39 % من مواطن الشغل 
واإلختبار  السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم   نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوّزع  في�  عامال)،   4040)

ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غÃ املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

تتوىل ثالثة معاهد مختصة يف التأم  تكوين ورسكلة األعوان العامل  يف هذا القطاع التأم  بهدف مواكبة التقنيات 
العرصية للتأم  وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرå واملعهد اإلفريقي للتأم  واملركز التقني للتكوين يف التأم .

طالبتان  (منهم   14 تحّصل  العرå حيث  للمغرب  التنمية  �ويل  معهــد  طلبة  من   35 الدفعة   2017 سنة  وتخرّجت 
تونسيتان و12طالب جزائري) عىل شهادة الدراسات العليا املتخصصة يف ميدان التأم .

و تخــــّرج خـــالل نفس السنة طلبـــة الدفعة 51 من املعهـــــد اإلفــــريقي للتأم  والتي تعــــّد 76 إطــــارا منهم 
68 تونيس و9 طلبة من البلدان اإلفريقية. ك� تخرّجت الدفعة 18 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم ، وتضـّم 
املوجه لحاميل  التكوين  الباكالوريا و28 يف صنف  املوجه لحاميل شهادة  التكوين  45 طالبـا منهم 17 متخرج يف صنف  

شهــادة األستاذية أوما يعادلها. 

       مقّدمة عامة

واصلت الهيئة العامة للتأم  خالل سنة 2017 نشاطها الرامي إىل تفعيل الدور التنموي لقطاع التأم  وتعزيز مساهمته 
يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث�ر بهدف الرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب السعي إىل تحقيق 

جملة من األهداف اإلسرتاتيجية من أبرزها:

إستك�ل إعداد مرشوع املراجعة الشاملة ملجلة التأم  الذي يهدف إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم لهذا 
القطاع قصد مواكبته للمعايÃ الدولية مّ� àّكن من توفÃ املحيط املالئم لتنظيم مؤسساته وتعزيز هيكلتها ومزيد دعم 
 ßمختلف املهن املتّصلة به من جهة، ويعّزز من  صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية لتقوم بجملة األدوار املناطة بعهدتها بأك

نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة أخرى،

تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم  وإعادة التأم  يف شكل عمليات رقابة ميدانية و عىل الوثائق أو 
يف إطار أع�ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

عىل  عالوة  أرضار  ومعايني  وخرباء  تأم   وسطاء  من  املتّصلة  والهياكل  التأمينية  املهن  عىل  الرقابة  أع�ل  تكثيف 
الصناديق ذات الّصلة بالتأم .

I - مواصلة أشغال وضع وإستك�ل اإلطار الترشيعي املنظم لقطاع التأم�:

1 - إعداد مرشوع مراجعة شاملة ألحكام مجلة التأم�:

واصلت خالل سنة 2017 الفرق الفنية املحدثة صلب الهيئة و�ساعدة خبÃين أجنبي وتونيس أشغالها املتعلقة بإعداد 
مشاريع القوان  الخاصة بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم  بهدف مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 

أع�ل التأم  واملعايÃ الدولية املكرّسة يف هذا  املجال بصفة عامة.
   

وتشمل هذه املراجعة التي تعتمد عىل دراسة تقييمية للوضع الحايل وتهدف إىل تدارك مختلف الصعوبات والنقائص 
التي واجهتها هيئة الرقابة يف أداء مهامها واملرتتّبة عن تطبيق اإلطار الترشيعي الجاري به العمل وكذلك إىل تنفيذ توجهات 

اإلصالح املرتقبة، سبعة محاور أساسية ترتكّز حول: 

1.1 - تنظيم القطاع وإعادة هيكلته من خالل:

التأم   وإعادة  التأم   مؤسسات  إلحداث  الرتاخيص  مختلف  إسناد   Ãومعاي رشوط  بضبط  املتعلّقة  األحكام  مراجعة   -
وتحديد األنشطة الخاضعة للرتخيص وتوضيح مراحل وإجراءات معالجة امللفات،

- الفصل ب  نشاط التأم  عىل الحياة والتأم  عىل غÃ الحياة،
- تنظيم مختلف العمليات املتعلقة بإحالة محافظ التأم  وإندماج وإستيعاب املؤسسات،

- ضبط أحكام تتعلّق بنظام إحداث ومتابعة نشاط املؤسسات غÃ املقيمة، 
- تأطÃ وتنظيم نشاط مؤسسات التأم  ذات الصبغة التعاونية ومزيد توضيح مختلف متطلّبات الحوكمة والترصّف السليم 

والحذر داخلها. 

2.1 - تدعيم دور الهيئة العاّمة للتأم� عرب:

- تكريس دور الهيئة كسلطة ترتيبية مستقلة إداريا وماليا عىل غرار بقية هياكل الرقابة يف القطاع املايل من خالل إسنادها 
صالحيّة إصدار الرتاتيب والقرارات الفردية الرضورية مل�رسة مهامها وإضفاء الصبغة اإللزامية عىل هذه النصوص �ا àّكنها 

من م�رسة الدور املناط بعهدتها بأكß نجاعة،
- مراجعة صالحيات مجلس الهيئة �ا يراعي توسيع مشموالت الهيئة وتكريس إستقالليتها وإحداث لجان قارة متفّرعة عنه 

تساعده عىل إنجاز املهام املوكلة إليه، إىل جانب تحديد حاالت إنهاء عضوية أعضائه،
- إحداث لجنة عقوبات مستقلة عن أجهزة الهيئة تختّص بالبّت يف املخالفات املستوجبة للعقوبات �قتىض أحكام مجلة 

التأم  والتي تخرج عن مجال العقوبات املسلّطة من قبل رئيس الهيئة،
- إحداث لجنة تراخيص مستقلة عن مجلس الهيئة تختّص �نح وسحب الرتاخيص املسندة مل�رسة نشاط التأم  ونشاط 
إعادة التأم  والرتخيص لعمليات توسيع النشاط واإلندماج واإلنقسام واإلنحالل والتحويل الجزî أو الكيل ملحفظة عقود 

التأم  وتغيÃ الشكل القانوñ وإحالة األصول أو الخصوم والتخفيض يف رأس املال،
العقوبات  لجنتي  الهيئة وأعضاء مجلسها وأعوانها وأعضاء  والتي تشمل كّال من رئيس  بالهيئة  الحوكمة  - تدعيم قواعد 

والرتاخيص،
- إقرار مسك الهيئة لسجّل املعطيات املتعلقة بعقود التأم  والحوادث والتعويضات وتحديد رشوط الترصيح به والولوج 

إليه،
إلتزام  التأم  وعىل مدى  قطاع  املتدخل  يف  لكافة  التجارية  امل�رسات  الرقابة عىل  الهيئة يف مجال  دور  التأكيد عىل   -

األشخاص الخاضع  لرقابتها باألحكام الترشيعية والرتتيبية املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال، 
- توسيع مجال إرشاف ورقابة الهيئة ليشمل الجمعيّات التعاونية. 

3.1 - تعزيز الرقابة الحذرة عىل نشاط التأم� عرب:

- مراجعة نظام املالءة املالية لرشكات التأم  يف إتّجاه إرساء مبدأ املالءة املعتمدة عىل املخاطر وتحديد القواعد الكمية 
والنوعية لض�ن الترصف السليم 

- الّرتفيع يف رأس املال األدò لرشكات التأم  وإعادة التأم  وصندوق املال املشرتك للرشكات ذات الصبغة التعاونية قصد 
تحس  صالبتها املاليّة،

- تأطÃ نشاط إعادة التأم  عرب ضبط املؤسسات والهياكل املخّول لها قبول املخاطر والرشوط الواجب توفّرها والتأكيد عىل 
املسندة. مع �ك   للعمليات  بالنسبة  الحذر  والترصّف  املالية  السالمة  قواعد  الالزمة ومراعاة  العناية   Ãتداب بذل  واجب 

الهيئة من إتخاذ إجراءات تحفظيّة يف الحاالت التي يتبّ  فيها وجود تهديد للسالمة املالية لرشكات التأم ،
- إرساء الرقابة التكميلية عىل مجموعات التأم  واملجّمعات املالية قصد تدعيم الرقابة عىل السالمة املالية لرشكة تأم  

عىل أساس فردي.

4.1 - تطوير آليات الرقابة والّتتّبع من خالل: 

- تطوير آليات الرقابة امليدانية بالخصوص وتدعيم الصالحيات املمنوحة للهيئة من حيث تركيز الرقابة عىل أساس مدّعم 
والرقابة التكميلية عىل املجمعات من خالل التنسيق مع الهيئات الرقابية عىل القطاع املايل،

- ح�ية املراقب  أثناء تأدية مهامهم، 
- توسيع مجال الرقابة لتشمل مسدي خدمات املساعدة وجميع الجهات املتعاقد معها يف إطار اإلسناد الخارجي لض�ن 

جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم وح�ية املستفيدين من عقود التأم ،
- وضع إطار متكامل وتدريجي ملعالجة وإنقاذ رشكات التأم  التي تشكو من صعوبات، 

- تحديد املخالفات والعقوبات املرتتبة عن مخالفة الترشيع الجاري به العمل وضبط صالحيات كل من رئيس الهيئة ولجنة 
العقوبات يف إطار اختصاص كل منه�. 

5.1 - تعزيز منظومة الحوكمة °ؤسسات التأم� وإعادة التأم� من خالل وضع أحكام ترمي إىل:
 

 ،Ãالفصل الواضح ب  وظائف هياكل اإلدارة أو املراقبة والهياكل املكلفة بالتسي -
- تدعيم وجوبية وضع نظام للرقابة الداخلية يكفل املتابعة والتقييم الدوري لإلجراءات املعمول بها، 

- تكريس وجوبية إعالم الهيئة بهوية مراقبي الحسابات والخبÃ اإلكتواري املستقل املعتزم تعيينهم،
- تكريس وجوبية تعي  أعضاء مستقل  �جلس اإلدارة وتعزيزه بلجنة التحكم يف املخاطر ولجنة داâة للتدقيق الداخيل 

ولجنة التأجÃ والتعيينات، 
ومراقبة  واإلكتواريا  املخاطر  وإدارة  الداخيل  بـالتدقيق  تتعلق  التنظيمي  الهيكل  مستوى  عىل  مستقلة  وظائف  إرساء   -

اإلمتثال.

6.1 - مزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم� من خالل: 
 

- التنصيص عىل إحداث الهياكل املهنيّة التي تنضوي يف إطارها مختلف املهن املرتبطة بقطاع التأم ،  
- إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لنشاط عرض عمليات التأم  وإعادة التأم ،

- ضبط واجبات اإلفصاح املحمولة عىل مختلف املتدّخل ، 
- تدعيم الجانب التنظيمي والرقاå ملهنة اإلختبار ومعاينة األرضار،

اإلفصاح  واجبات  يف  النظر  وإعادة  بهم  خاصة  مهنية  جمعية  تكوين  عرب  التأم   قطاع  لدى  اإلكتواري   مهنة  تأهيل   -
املحمولة عليهم لسلطة الرقابة ونظام العقوبات الخاصة بهم.

7.1 - تنظيم بعض أصناف وفروع التأم� من خالل إضافة أحكام جديدة ومزيد توضيح بعض األحكام األخرى املتعلقة 
باملسائل التالية: 

- إقرار إلزامية تأم  األخطار املوجودة بالجمهورية التونسيّة، 
- إقرار إلزامية إستجابة رشكات التأم  لتوفÃ التغطية املتعلقة بالتأمينات الوجوبية طبقا للترشيع الجاري به العمل، 

- تحجÃ عرض عقود التأم  قبل إنقضاء أجل شهر من إيداعها، مع  فرض إيداع عنارص التعريفة بالنسبة لعقود التأم  عىل 
غÃ الحياة واإلشهاد بصحتها من قبل إكتواري مؤهل من قبل الهيئة، 

- تنظيم عملية إبرام عقود التأم  عن بعد قصد مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة.

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن µويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن:

يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات، قام فريق عمل مكون من ممثل  عن الهيئة وبعثة الدعم الفني للبنك الدويل 
ووزارة التجارة ورشكة "كوتيناس" بإعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة 
 ßما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

إستقطابا للبنوك وأكß تكيّفا مع احتياجات املصدرين من جهة أخرى. 

وتتعلق هذه التنقيحات أساسا باملحاور التالية:
- توسيع مجال تدخل الصندوق إىل كافة املؤسسات املصّدرة واإلستغناء عن إستثناءات التغطية التي تعيق اإلقبال عليه 

والتنصيص رصاحة عىل تأمينه للكفاالت،
املؤسسات  لتكريس مصداقيته يف عالقته مع  أول طلب  عند  وتفعيله  املستقل  الض�ن  الصندوق صبغة  تدّخل  إكساء   -

البنكية،
- إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املترصّفة يف الصندوق لسجّل البنك املركزي املنصوص عليه بالقانون عدد 35 املؤرخ يف 25 
أفريل 2016 املتعلق بضبط النظام األسايس للبنك املركزي التونيس، وإستغالل املعطيات املُضّمنة به وهو ما سيؤسس لتوازن 

املنظومة املزمع إرساؤها واملحافظة عىل التوازنات املالية للصندوق والتحّكم يف خطر املديونية.

3 - إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لقانون التأم� التكــافيل:

تواصلت مشاركة إطارات الهيئة يف أشغال لجنة القيادة املكلّفة بإعداد املعايÃ املحاسبية لنشاط التأم  التكافيل يف إطار 
إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لهذه املنظومة وقد �ّت املصادقة عىل هذه املعايÃ من قبل املجلس الوطني 

للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017.

4 - إعداد مرشوع إطار قانو� ملراجعة الترشيع الخاص بالجمعيات التعاونية:

�ت خالل سنة 2017 إعادة إحالة مرشوع اإلطار القانوñ الجديد للجمعيات التعاونية إىل رئاسة الحكومة قصد إدراجه 
ببوابة الترشيع للحكومة إلبداء الرأي للعموم.

II - املشاركة يف إنجاز عدد من الدراسات واملشاريع الرامية إىل تطوير قطاع التأم�:

1 - مواصلة إنجاز عمليات "التقييم الذاÁ الدورية لإلطار الترشيعي لقطاع التأم� بتونس":

 تواصلت عمليات التقييم الذاú الّدورية ملدى امتثال اإلطار الترشيعي الوطني للمعايÃ الّدولية والتي تندرج يف إطار 
اإلقتصادي  والنمو  التعاون  ومنظمة   (IAIS) التأم   عىل  اإلرشاف  لهيئات  الدولية  الجمعية  أشغال  يف  الهيئة  مساهمة 

(OCDE)، وشملت بالخصوص املعايÃ املتعلّقة باملسائل التالية:

- نظام التعديل واملراقبة لسلطة اإلرشاف عىل قطاع التأم ،
- قواعد الخروج من سوق التأم  والسلطة التعديلية،  
- توازنات سلطات اإلرشاف ب  اإلستقاللية واملسؤولية،

- تبادل املعلومات ب  سلطات الرقابة والتعاون والتنسيق يف ميدان الرقابة عىل املؤسسات التأمينية،
التصحيحية واإلجراءات  الحوكمة  ومنظومة  وإحالتها  املخاطر  يف  والترصف  الداخلية  والرقابة  الوثائق  عىل  الرقابة   -

  والعقوبات، 
- إعادة التأم . 

2 - مواصلة أشغال تركيز مرشوع قاعدة بيانات وطنية خاصة بتطبيق نظام املكافأة لـتأم� السّيارات:

إثر مصادقة الهيئة خالل سنة 2015 عىل نتائج الدراسة التي أنجزها خرباء من البنك الدويل حول تقييم املنظومة الحالية 
تّم  بلورتها يف شكل مخطط عمل،  أن �ّت  السيارات وبعد  تأم   لفرع  املدنية  املسؤولية  تعريفات  تحديد  املعتمدة يف 

الرشوع يف إحداث قاعدة بيانات وطنية عىل مستوى الهيئة تهدف إىل إحكام تطبيق نظام املكافأة لهذا الفرع.
 

وتتوّىل لجنة املتابعة املحدثة صلب الهيئة اإلرشاف والتنسيق بخصوص كافة األشغال واإلستعدادات الالّزمة لتنفيذ هذا 
املرشوع وذلك يف إطار عقد تعاون ورشاكة مع كّل من الجامعة املغربية لرشكات التأم  واملدرسة العليا الخاصة للهندسة 

والتكنولوجيا "ESPRIT" والوكالة التونسية للنقل الربي. 

ويف هذا الصدد، قامت الهيئة بإقتناء التجهيزات واملعّدات اإلعالمية الخاصة بهذا املرشوع وتّم خالل النصف الثاñ من 
سنة 2017 إيواؤها بقاعة املوزّعات الخاصة �ؤسسة "إتصاالت تونس". ك� إستكملت عمليات الربط ب  مؤسسات التأم  
السالمة  لرشوط  وفقا  أخرى  جهة  من  الربي  للنقل  الفنية  والوكالة  املخاطر  مركزية  وب   جهة  من  املخاطر  ومركزية 

املعلوماتيّة.

الفعيل  اإلنطالق  عند  قصد ض�ن حسن سÃها  اإلعالمية  املنظومة  تجربة  مراحل   2017 سنة  وتواصلت خالل  هذا، 
للمرشوع املنتظر يف مطلع سنة 2019. 

III - الرقابة واإلرشاف عىل قطاع التأم� لض�ن سالمة مالءته املالية:

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

• عمليات الرقابة امليدانية:

- تواصلت عملية الرقابة امليدانية التي إنطلقت منذ سنت  لدى إحدى مؤسسات التأم  املقيمة والتي شملت يف مرحلة 
من  والتثبت  السيارات  تأم   لفرع  واملادية  البدنية  الحوادث  بعنوان  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم  أوىل 

إجراءات الترصف يف ملفات هذه الحوادث وتركّزت يف املرحلة الثانية عىل عدد من أوجه الترصّف داخل املؤسسة.
     

- ورشع املراقبون خالل سنة 2017 يف مه�ت جديدة شملت ثالث مؤسسات تأم  مقيمة وإهتّمت بالتدقيق يف عدد من 
الجوانب املتعلّقة �شاريع قواâها املالية لسنة 2016 وكذلك يف بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

• تقييم مدخرات التعويضات تحت التسوية ومدخرات األقساط لإللغاء لتأم  السيارات.
• التدقيق يف كلفة الحوادث املاديّة والبدنيّة بعنوان فرع تأم  السيّارات والتثبت من إجراءات الترصف يف ملفات

 هذه الحوادث.
• التثبت من حسن تطبيق إتفاقيات إعادة التأم  والتنظيم اإلداري واملعلوماú ملصلحة إعادة التأم .

• تقييم اإلجراءات املتعلقة بالترصف يف التوظيفات والتحقق من توفرها وإعادة تقييمها طبقا لألحكام املنصوص عليها 
�جلة التأم .

• تقييم املدخرات الحسابية والتثبت من املذكرات الفنية لصنف التأم  عىل الحياة.
• متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم  ومعيدي التأم .

- ك� واصل املراقبون القيام �هّ�ت الرقابة امليدانية األفقية التي رشعوا فيها سنة 2016 والتي إهتمّت أساسا باملسائل 
التالية:

• متابعة ملف تأم� الدّراجات الناريّة صغÆة الحجم: 

إثر توّصل الهيئة بالعديد من العرائض الصادرة عن مواطن  بخصوص رفض تأم  دراجاتهم النارية صغÃة الحجم أو 
الرتفيع يف التعريفة، توّىل املراقبون القيام بعمليّة رقابة ميدانيّة أفقية خالل شهر جويلية 2017 لدى جميع رشكات التأم  
التي تنشط بإحدى الواليات واملرّخص لها يف تأم  العربات الربيّة ذات محرّك وشملت 16 نقطة بيع موزّعة ب  10 نيابات 

تأم  و6 فروع تأم  تابعة لهذه املؤّسسات، قصد معاينة كّل املخالفات التي تصدر عن املكلف  باإلكتتاب بنقاط البيع.

دراسة  عنارص مرجعية إلنجاز  إعداد  العمل عىل  بالخصوص  أكتوبر2017   17 بتاريخ  املنعقد  الهيئة  أقّر مجلس  وقد 
تهدف إىل إقرتاح نظام لتشخيص الدراجات النارية وتكوين لجنة قيادة تضّم كافة املتدخل  يف املنظومة.

• متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم بعنوان فرع تأم� السيارات:     

تّم خالل سنتي 2015 و2016 القيام بعملية رقابة ميدانية أفقية حول مختلف أوجه الترصف يف ملفات الحوادث املادية 
لتأم  السيارات لدى خمس مؤسسات تأم  وتقييم جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم باإلعت�د عىل دراسة عيّنة من 

ملفات التعويض بالتدقيق يف الجوانب التالية: 

- اآلجال الفعلية لتعويض ملفات الحوادث املادية للسيارات،
- مدى احرتام االتفاقيات املربمة يف إطار الجامعة التونسية لرشكات التأم ،

- اإلجراءات التنظيمية الخاصة بطريقة مسك ملفات الحوادث املادية والترصف فيها،

وقد تّم إعداد تقرير عام يحوصل أهّم اإلخالالت والنقائص املسّجلة يف موىف سنة 2017 وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة 
وكذلك خالل اإلجت�ع الدوري ب  الهيئة وممثيل القطاع.

هذا مع العلم وأنّه يف إطار متابعة وتقييم جودة الخدمات املسداة إىل املؤّمن لهم من قبل مؤسسات التأم ، تّم تحديد 
طريقة موّحدة لكافة املؤسسات الحتساب متوّسط آجال التعويض حسب مختلف أصناف وفروع التأم  ومناقشتها مع 

مراقبي حساباتها واإلتّفاق عىل وجوب إعت�دها مستقبال. 
   

2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع�ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2016:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2017 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم  لسنة 2016 وكذلك التقارير 
مراقبي  بعض  مع  اجت�عات  وعقد  تقاريرهم  الستك�ل  املؤسسات  إىل  مراسالت  وتوجيه  الحسابات،  ملراقبي  الخاصة 
الحسابات لتدارس نتائج أع�لهم. وتّم عرض تقرير شامل حول نتائج أع�ل الرقابة عىل الوثائق لسنة 2016 عىل أنظار 

مجلس الهيئة املنعقد بتاريخ 22 ديسمرب 2017 وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم  لسنة 2016 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم  ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

،Ãحوصلة للمالحظات بخصوص الرقابة الداخلية وهياكل التسي -
- متابعة توصيات الرّقابة للسنوات السابقة.

• متابعة عملية إحالة رشكة تأم� لعدد من العقود إىل عقود إدخار وإكتتاب عقود هامة سنة 2016: 

تبّ  من خالل دراسة التقرير السنوي إلحدى رشكات التأم  وتقرير مراقب حساباتها حول نشاط سنة 2016 قيامها 
بتحويل عدد من عقود تكوين األموال املكتتبة لديها إىل عقود تكوين أموال أخرى. لذا، �ت مراسلة املؤسسة لطلب موافاة 
الهيئة بقاâة عقود التأم  التي �ت إحالتها مع املعطيات املتعلقة بها واألسباب والدواعي للقيام بهذه العملية واإلجراءات 

املتخذة للغرض.
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

الوضع القانو�

تّم إحداث الهيئة العامة للتأم  �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بتنقيح وإ�ام 
مجلّة التأم ، وهي هيئة إدارية تتمتّع باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية.

أهداف الهيئة ومهامها
 

نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم  عىل أّن أهداف الهيئة و مهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح�ية حقوق املؤمن 
لهم و املستفيدين من عقود التأم  وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم  وإعادة التأم  وقدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها، 

و عليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:

بالترشيع  إلتزامها  التأم  ومتابعة نشاطها لض�ن  املتّصلة بقطاع  التأم  واملهن  التأم  وإعادة  • مراقبة مؤسسات 
الجاري به العمل وإرساء مناخ مالئم لتطّورها �ا يحّقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وفقا ألفضل امل�رسات الدولية،

• دراسة املسائل ذات الصبغة الترشيعيّة والرتتيبية والتنظيمية املتعلّقة بعمليّات التأم  وإعادة التأم  و �ؤسسات 
التأم  و إعادة التأم  التي يعرضها عليها وزير املالية،

• دراسة املسائل التقنية واإلقتصادية املتعلّقة بتطوير قطاع التأم  وتنظيمه وعرض مقرتحات يف شأنها عىل وزير املالية،

• ض�ن تقديم كافة الخدمات التأمينية وفق معايÃ الجودة والكفاءة والشفافية من أجل ح�ية حقوق املؤمن لهم،

• تركيز الربامج والخطط الكفيلة بتطوير صناعة التأم  وتنمية الوعي التأميني،

• املساهمة يف اإلقتصاد الوطني من خالل املحافظة عىل اإلستقرار املايل،

• إرساء روابط التعاون مع هيئات تنظيم قطاع التأم  عربيا وإفريقيا ودوليا.

قيم الهيئة
 

                                 الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                 العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                 العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

تنظيم الهيئة وإدارتها  

تتكّون الهيئة من:

         رئيس الهيئة،
         مجلس الهيئة،
         لجنة التأديب،

         واملصالح الفنية واإلدارية للهيئة.

ويدير الهيئة رئيس متفّرغ من ذوي الكفاءة يف امليدان اإلقتصادي أو املايل ويعّ  �قتىض أمر بإقرتاح من وزير املالية.
 

رشكاء الهيئة

           الجامعة التونسية لرشكات التأم 
           البنك املركزي التونيس

           هيئة السوق املالية
           وزارة الشؤون اإلجت�عية 

           املكتب املوّحد التونيس للسيارات
           الغرف الوطنية النقابية لنواب التأم  والس�رسة والخرباء يف مختلف اإلختصاصات 

           اإلتحاد الوطني للتعاونيات

تتكّون سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و6 مؤسسات غÃ مقيمة. وتنقسم  التأم  28 مؤسسـة  يضّم قطاع 
 20 رشكة خفية اإلسم ورشكتان ذات صبغة تعاونية. 

ك� تتوزع املؤسسات املقيمة حسب االختصاصات التي تبارشها كالتايل:

- 15 مؤسسة تبارش مختلف أصناف التأم ،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم  عىل الحياة،

- مؤسسة مختصة يف تأم  الصادرات والقروض،
- ومؤسسة مختصة يف إعادة التأم .

أّما املؤسسات غÃ املقيمة، فتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم  أجنبيّة ومكتب  �ثيلي . وهي تختص يف 
عمليات تأم  وإعادة تأم  األشخاص غÃ املقيم . 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم  1028 نائبا يف نهاية سنة 2017 مقابل 990 نائبا يف موىف سنة 2016. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,4 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,3 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,9 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س�رسة التأم  وإعادة التأم  الناشط  بالسوق إىل 64 سمسارا سنة 2017 مقابل 66 يف نهاية سنة 2016.

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق 99 منتج تأم  عىل الحيــاة سنة 2017 مقابـل 77 يف نهاية سنــة 2016 يعمل 94 منهم لدى مؤسسة 
"مغربيـة للحياة" و5 تابع  لرشكة التأم  عىل الحياة والتثمÃ "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم  973 خبÃا يف نهاية سنة 2017 مرّسم  بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم . ويتوزّع هؤالء الخرباء 
عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، 

الطÃان، ... ). وàثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكß من 25 % من العدد الجميل للخرباء. 
 - معـاينو األضـرار:

تعد القاâة التي �سكها الجامعة التونسية لرشكات التأم  99 معاين أرضار يف نهاية سنة 2017. ويتوزّع أغلب معايني 
األرضار �نطقة الش�ل والبقية �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري  املرّسم  بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم  إىل 27 خبÃا يف نهاية 
سنة 2017 مقابل 24 يف موىف السنة السابقة.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل  بقطاع التأم  10200 عامل يف نهاية سنة 2017. وتوفّر رشكات التأم  قرابة 39 % من مواطن الشغل 
واإلختبار  السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم   نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوّزع  في�  عامال)،   4040)

ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غÃ املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

تتوىل ثالثة معاهد مختصة يف التأم  تكوين ورسكلة األعوان العامل  يف هذا القطاع التأم  بهدف مواكبة التقنيات 
العرصية للتأم  وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرå واملعهد اإلفريقي للتأم  واملركز التقني للتكوين يف التأم .

طالبتان  (منهم   14 تحّصل  العرå حيث  للمغرب  التنمية  �ويل  معهــد  طلبة  من   35 الدفعة   2017 سنة  وتخرّجت 
تونسيتان و12طالب جزائري) عىل شهادة الدراسات العليا املتخصصة يف ميدان التأم .

و تخــــّرج خـــالل نفس السنة طلبـــة الدفعة 51 من املعهـــــد اإلفــــريقي للتأم  والتي تعــــّد 76 إطــــارا منهم 
68 تونيس و9 طلبة من البلدان اإلفريقية. ك� تخرّجت الدفعة 18 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم ، وتضـّم 
املوجه لحاميل  التكوين  الباكالوريا و28 يف صنف  املوجه لحاميل شهادة  التكوين  45 طالبـا منهم 17 متخرج يف صنف  

شهــادة األستاذية أوما يعادلها. 

       مقّدمة عامة

واصلت الهيئة العامة للتأم  خالل سنة 2017 نشاطها الرامي إىل تفعيل الدور التنموي لقطاع التأم  وتعزيز مساهمته 
يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث�ر بهدف الرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب السعي إىل تحقيق 

جملة من األهداف اإلسرتاتيجية من أبرزها:

إستك�ل إعداد مرشوع املراجعة الشاملة ملجلة التأم  الذي يهدف إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم لهذا 
القطاع قصد مواكبته للمعايÃ الدولية مّ� àّكن من توفÃ املحيط املالئم لتنظيم مؤسساته وتعزيز هيكلتها ومزيد دعم 
 ßمختلف املهن املتّصلة به من جهة، ويعّزز من  صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية لتقوم بجملة األدوار املناطة بعهدتها بأك

نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة أخرى،

تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم  وإعادة التأم  يف شكل عمليات رقابة ميدانية و عىل الوثائق أو 
يف إطار أع�ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

عىل  عالوة  أرضار  ومعايني  وخرباء  تأم   وسطاء  من  املتّصلة  والهياكل  التأمينية  املهن  عىل  الرقابة  أع�ل  تكثيف 
الصناديق ذات الّصلة بالتأم .

I - مواصلة أشغال وضع وإستك�ل اإلطار الترشيعي املنظم لقطاع التأم�:

1 - إعداد مرشوع مراجعة شاملة ألحكام مجلة التأم�:

واصلت خالل سنة 2017 الفرق الفنية املحدثة صلب الهيئة و�ساعدة خبÃين أجنبي وتونيس أشغالها املتعلقة بإعداد 
مشاريع القوان  الخاصة بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم  بهدف مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 

أع�ل التأم  واملعايÃ الدولية املكرّسة يف هذا  املجال بصفة عامة.
   

وتشمل هذه املراجعة التي تعتمد عىل دراسة تقييمية للوضع الحايل وتهدف إىل تدارك مختلف الصعوبات والنقائص 
التي واجهتها هيئة الرقابة يف أداء مهامها واملرتتّبة عن تطبيق اإلطار الترشيعي الجاري به العمل وكذلك إىل تنفيذ توجهات 

اإلصالح املرتقبة، سبعة محاور أساسية ترتكّز حول: 

1.1 - تنظيم القطاع وإعادة هيكلته من خالل:

التأم   وإعادة  التأم   مؤسسات  إلحداث  الرتاخيص  مختلف  إسناد   Ãومعاي رشوط  بضبط  املتعلّقة  األحكام  مراجعة   -
وتحديد األنشطة الخاضعة للرتخيص وتوضيح مراحل وإجراءات معالجة امللفات،

- الفصل ب  نشاط التأم  عىل الحياة والتأم  عىل غÃ الحياة،
- تنظيم مختلف العمليات املتعلقة بإحالة محافظ التأم  وإندماج وإستيعاب املؤسسات،

- ضبط أحكام تتعلّق بنظام إحداث ومتابعة نشاط املؤسسات غÃ املقيمة، 
- تأطÃ وتنظيم نشاط مؤسسات التأم  ذات الصبغة التعاونية ومزيد توضيح مختلف متطلّبات الحوكمة والترصّف السليم 

والحذر داخلها. 

2.1 - تدعيم دور الهيئة العاّمة للتأم� عرب:

- تكريس دور الهيئة كسلطة ترتيبية مستقلة إداريا وماليا عىل غرار بقية هياكل الرقابة يف القطاع املايل من خالل إسنادها 
صالحيّة إصدار الرتاتيب والقرارات الفردية الرضورية مل�رسة مهامها وإضفاء الصبغة اإللزامية عىل هذه النصوص �ا àّكنها 

من م�رسة الدور املناط بعهدتها بأكß نجاعة،
- مراجعة صالحيات مجلس الهيئة �ا يراعي توسيع مشموالت الهيئة وتكريس إستقالليتها وإحداث لجان قارة متفّرعة عنه 

تساعده عىل إنجاز املهام املوكلة إليه، إىل جانب تحديد حاالت إنهاء عضوية أعضائه،
- إحداث لجنة عقوبات مستقلة عن أجهزة الهيئة تختّص بالبّت يف املخالفات املستوجبة للعقوبات �قتىض أحكام مجلة 

التأم  والتي تخرج عن مجال العقوبات املسلّطة من قبل رئيس الهيئة،
- إحداث لجنة تراخيص مستقلة عن مجلس الهيئة تختّص �نح وسحب الرتاخيص املسندة مل�رسة نشاط التأم  ونشاط 
إعادة التأم  والرتخيص لعمليات توسيع النشاط واإلندماج واإلنقسام واإلنحالل والتحويل الجزî أو الكيل ملحفظة عقود 

التأم  وتغيÃ الشكل القانوñ وإحالة األصول أو الخصوم والتخفيض يف رأس املال،
العقوبات  لجنتي  الهيئة وأعضاء مجلسها وأعوانها وأعضاء  والتي تشمل كّال من رئيس  بالهيئة  الحوكمة  - تدعيم قواعد 

والرتاخيص،
- إقرار مسك الهيئة لسجّل املعطيات املتعلقة بعقود التأم  والحوادث والتعويضات وتحديد رشوط الترصيح به والولوج 

إليه،
إلتزام  التأم  وعىل مدى  قطاع  املتدخل  يف  لكافة  التجارية  امل�رسات  الرقابة عىل  الهيئة يف مجال  دور  التأكيد عىل   -

األشخاص الخاضع  لرقابتها باألحكام الترشيعية والرتتيبية املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال، 
- توسيع مجال إرشاف ورقابة الهيئة ليشمل الجمعيّات التعاونية. 

3.1 - تعزيز الرقابة الحذرة عىل نشاط التأم� عرب:

- مراجعة نظام املالءة املالية لرشكات التأم  يف إتّجاه إرساء مبدأ املالءة املعتمدة عىل املخاطر وتحديد القواعد الكمية 
والنوعية لض�ن الترصف السليم 

- الّرتفيع يف رأس املال األدò لرشكات التأم  وإعادة التأم  وصندوق املال املشرتك للرشكات ذات الصبغة التعاونية قصد 
تحس  صالبتها املاليّة،

- تأطÃ نشاط إعادة التأم  عرب ضبط املؤسسات والهياكل املخّول لها قبول املخاطر والرشوط الواجب توفّرها والتأكيد عىل 
املسندة. مع �ك   للعمليات  بالنسبة  الحذر  والترصّف  املالية  السالمة  قواعد  الالزمة ومراعاة  العناية   Ãتداب بذل  واجب 

الهيئة من إتخاذ إجراءات تحفظيّة يف الحاالت التي يتبّ  فيها وجود تهديد للسالمة املالية لرشكات التأم ،
- إرساء الرقابة التكميلية عىل مجموعات التأم  واملجّمعات املالية قصد تدعيم الرقابة عىل السالمة املالية لرشكة تأم  

عىل أساس فردي.

4.1 - تطوير آليات الرقابة والّتتّبع من خالل: 

- تطوير آليات الرقابة امليدانية بالخصوص وتدعيم الصالحيات املمنوحة للهيئة من حيث تركيز الرقابة عىل أساس مدّعم 
والرقابة التكميلية عىل املجمعات من خالل التنسيق مع الهيئات الرقابية عىل القطاع املايل،

- ح�ية املراقب  أثناء تأدية مهامهم، 
- توسيع مجال الرقابة لتشمل مسدي خدمات املساعدة وجميع الجهات املتعاقد معها يف إطار اإلسناد الخارجي لض�ن 

جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم وح�ية املستفيدين من عقود التأم ،
- وضع إطار متكامل وتدريجي ملعالجة وإنقاذ رشكات التأم  التي تشكو من صعوبات، 

- تحديد املخالفات والعقوبات املرتتبة عن مخالفة الترشيع الجاري به العمل وضبط صالحيات كل من رئيس الهيئة ولجنة 
العقوبات يف إطار اختصاص كل منه�. 

5.1 - تعزيز منظومة الحوكمة °ؤسسات التأم� وإعادة التأم� من خالل وضع أحكام ترمي إىل:
 

 ،Ãالفصل الواضح ب  وظائف هياكل اإلدارة أو املراقبة والهياكل املكلفة بالتسي -
- تدعيم وجوبية وضع نظام للرقابة الداخلية يكفل املتابعة والتقييم الدوري لإلجراءات املعمول بها، 

- تكريس وجوبية إعالم الهيئة بهوية مراقبي الحسابات والخبÃ اإلكتواري املستقل املعتزم تعيينهم،
- تكريس وجوبية تعي  أعضاء مستقل  �جلس اإلدارة وتعزيزه بلجنة التحكم يف املخاطر ولجنة داâة للتدقيق الداخيل 

ولجنة التأجÃ والتعيينات، 
ومراقبة  واإلكتواريا  املخاطر  وإدارة  الداخيل  بـالتدقيق  تتعلق  التنظيمي  الهيكل  مستوى  عىل  مستقلة  وظائف  إرساء   -

اإلمتثال.

6.1 - مزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم� من خالل: 
 

- التنصيص عىل إحداث الهياكل املهنيّة التي تنضوي يف إطارها مختلف املهن املرتبطة بقطاع التأم ،  
- إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لنشاط عرض عمليات التأم  وإعادة التأم ،

- ضبط واجبات اإلفصاح املحمولة عىل مختلف املتدّخل ، 
- تدعيم الجانب التنظيمي والرقاå ملهنة اإلختبار ومعاينة األرضار،

اإلفصاح  واجبات  يف  النظر  وإعادة  بهم  خاصة  مهنية  جمعية  تكوين  عرب  التأم   قطاع  لدى  اإلكتواري   مهنة  تأهيل   -
املحمولة عليهم لسلطة الرقابة ونظام العقوبات الخاصة بهم.

7.1 - تنظيم بعض أصناف وفروع التأم� من خالل إضافة أحكام جديدة ومزيد توضيح بعض األحكام األخرى املتعلقة 
باملسائل التالية: 

- إقرار إلزامية تأم  األخطار املوجودة بالجمهورية التونسيّة، 
- إقرار إلزامية إستجابة رشكات التأم  لتوفÃ التغطية املتعلقة بالتأمينات الوجوبية طبقا للترشيع الجاري به العمل، 

- تحجÃ عرض عقود التأم  قبل إنقضاء أجل شهر من إيداعها، مع  فرض إيداع عنارص التعريفة بالنسبة لعقود التأم  عىل 
غÃ الحياة واإلشهاد بصحتها من قبل إكتواري مؤهل من قبل الهيئة، 

- تنظيم عملية إبرام عقود التأم  عن بعد قصد مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة.

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن µويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن:

يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات، قام فريق عمل مكون من ممثل  عن الهيئة وبعثة الدعم الفني للبنك الدويل 
ووزارة التجارة ورشكة "كوتيناس" بإعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة 
 ßما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

إستقطابا للبنوك وأكß تكيّفا مع احتياجات املصدرين من جهة أخرى. 

وتتعلق هذه التنقيحات أساسا باملحاور التالية:
- توسيع مجال تدخل الصندوق إىل كافة املؤسسات املصّدرة واإلستغناء عن إستثناءات التغطية التي تعيق اإلقبال عليه 

والتنصيص رصاحة عىل تأمينه للكفاالت،
املؤسسات  لتكريس مصداقيته يف عالقته مع  أول طلب  عند  وتفعيله  املستقل  الض�ن  الصندوق صبغة  تدّخل  إكساء   -

البنكية،
- إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املترصّفة يف الصندوق لسجّل البنك املركزي املنصوص عليه بالقانون عدد 35 املؤرخ يف 25 
أفريل 2016 املتعلق بضبط النظام األسايس للبنك املركزي التونيس، وإستغالل املعطيات املُضّمنة به وهو ما سيؤسس لتوازن 

املنظومة املزمع إرساؤها واملحافظة عىل التوازنات املالية للصندوق والتحّكم يف خطر املديونية.

3 - إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لقانون التأم� التكــافيل:

تواصلت مشاركة إطارات الهيئة يف أشغال لجنة القيادة املكلّفة بإعداد املعايÃ املحاسبية لنشاط التأم  التكافيل يف إطار 
إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لهذه املنظومة وقد �ّت املصادقة عىل هذه املعايÃ من قبل املجلس الوطني 

للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017.

4 - إعداد مرشوع إطار قانو� ملراجعة الترشيع الخاص بالجمعيات التعاونية:

�ت خالل سنة 2017 إعادة إحالة مرشوع اإلطار القانوñ الجديد للجمعيات التعاونية إىل رئاسة الحكومة قصد إدراجه 
ببوابة الترشيع للحكومة إلبداء الرأي للعموم.

II - املشاركة يف إنجاز عدد من الدراسات واملشاريع الرامية إىل تطوير قطاع التأم�:

1 - مواصلة إنجاز عمليات "التقييم الذاÁ الدورية لإلطار الترشيعي لقطاع التأم� بتونس":

 تواصلت عمليات التقييم الذاú الّدورية ملدى امتثال اإلطار الترشيعي الوطني للمعايÃ الّدولية والتي تندرج يف إطار 
اإلقتصادي  والنمو  التعاون  ومنظمة   (IAIS) التأم   عىل  اإلرشاف  لهيئات  الدولية  الجمعية  أشغال  يف  الهيئة  مساهمة 

(OCDE)، وشملت بالخصوص املعايÃ املتعلّقة باملسائل التالية:

- نظام التعديل واملراقبة لسلطة اإلرشاف عىل قطاع التأم ،
- قواعد الخروج من سوق التأم  والسلطة التعديلية،  
- توازنات سلطات اإلرشاف ب  اإلستقاللية واملسؤولية،

- تبادل املعلومات ب  سلطات الرقابة والتعاون والتنسيق يف ميدان الرقابة عىل املؤسسات التأمينية،
التصحيحية واإلجراءات  الحوكمة  ومنظومة  وإحالتها  املخاطر  يف  والترصف  الداخلية  والرقابة  الوثائق  عىل  الرقابة   -

  والعقوبات، 
- إعادة التأم . 

2 - مواصلة أشغال تركيز مرشوع قاعدة بيانات وطنية خاصة بتطبيق نظام املكافأة لـتأم� السّيارات:

إثر مصادقة الهيئة خالل سنة 2015 عىل نتائج الدراسة التي أنجزها خرباء من البنك الدويل حول تقييم املنظومة الحالية 
تّم  بلورتها يف شكل مخطط عمل،  أن �ّت  السيارات وبعد  تأم   لفرع  املدنية  املسؤولية  تعريفات  تحديد  املعتمدة يف 

الرشوع يف إحداث قاعدة بيانات وطنية عىل مستوى الهيئة تهدف إىل إحكام تطبيق نظام املكافأة لهذا الفرع.
 

وتتوّىل لجنة املتابعة املحدثة صلب الهيئة اإلرشاف والتنسيق بخصوص كافة األشغال واإلستعدادات الالّزمة لتنفيذ هذا 
املرشوع وذلك يف إطار عقد تعاون ورشاكة مع كّل من الجامعة املغربية لرشكات التأم  واملدرسة العليا الخاصة للهندسة 

والتكنولوجيا "ESPRIT" والوكالة التونسية للنقل الربي. 

ويف هذا الصدد، قامت الهيئة بإقتناء التجهيزات واملعّدات اإلعالمية الخاصة بهذا املرشوع وتّم خالل النصف الثاñ من 
سنة 2017 إيواؤها بقاعة املوزّعات الخاصة �ؤسسة "إتصاالت تونس". ك� إستكملت عمليات الربط ب  مؤسسات التأم  
السالمة  لرشوط  وفقا  أخرى  جهة  من  الربي  للنقل  الفنية  والوكالة  املخاطر  مركزية  وب   جهة  من  املخاطر  ومركزية 

املعلوماتيّة.

الفعيل  اإلنطالق  عند  قصد ض�ن حسن سÃها  اإلعالمية  املنظومة  تجربة  مراحل   2017 سنة  وتواصلت خالل  هذا، 
للمرشوع املنتظر يف مطلع سنة 2019. 

III - الرقابة واإلرشاف عىل قطاع التأم� لض�ن سالمة مالءته املالية:

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

• عمليات الرقابة امليدانية:

- تواصلت عملية الرقابة امليدانية التي إنطلقت منذ سنت  لدى إحدى مؤسسات التأم  املقيمة والتي شملت يف مرحلة 
من  والتثبت  السيارات  تأم   لفرع  واملادية  البدنية  الحوادث  بعنوان  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم  أوىل 

إجراءات الترصف يف ملفات هذه الحوادث وتركّزت يف املرحلة الثانية عىل عدد من أوجه الترصّف داخل املؤسسة.
     

- ورشع املراقبون خالل سنة 2017 يف مه�ت جديدة شملت ثالث مؤسسات تأم  مقيمة وإهتّمت بالتدقيق يف عدد من 
الجوانب املتعلّقة �شاريع قواâها املالية لسنة 2016 وكذلك يف بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

• تقييم مدخرات التعويضات تحت التسوية ومدخرات األقساط لإللغاء لتأم  السيارات.
• التدقيق يف كلفة الحوادث املاديّة والبدنيّة بعنوان فرع تأم  السيّارات والتثبت من إجراءات الترصف يف ملفات

 هذه الحوادث.
• التثبت من حسن تطبيق إتفاقيات إعادة التأم  والتنظيم اإلداري واملعلوماú ملصلحة إعادة التأم .

• تقييم اإلجراءات املتعلقة بالترصف يف التوظيفات والتحقق من توفرها وإعادة تقييمها طبقا لألحكام املنصوص عليها 
�جلة التأم .

• تقييم املدخرات الحسابية والتثبت من املذكرات الفنية لصنف التأم  عىل الحياة.
• متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم  ومعيدي التأم .

- ك� واصل املراقبون القيام �هّ�ت الرقابة امليدانية األفقية التي رشعوا فيها سنة 2016 والتي إهتمّت أساسا باملسائل 
التالية:

• متابعة ملف تأم� الدّراجات الناريّة صغÆة الحجم: 

إثر توّصل الهيئة بالعديد من العرائض الصادرة عن مواطن  بخصوص رفض تأم  دراجاتهم النارية صغÃة الحجم أو 
الرتفيع يف التعريفة، توّىل املراقبون القيام بعمليّة رقابة ميدانيّة أفقية خالل شهر جويلية 2017 لدى جميع رشكات التأم  
التي تنشط بإحدى الواليات واملرّخص لها يف تأم  العربات الربيّة ذات محرّك وشملت 16 نقطة بيع موزّعة ب  10 نيابات 

تأم  و6 فروع تأم  تابعة لهذه املؤّسسات، قصد معاينة كّل املخالفات التي تصدر عن املكلف  باإلكتتاب بنقاط البيع.

دراسة  عنارص مرجعية إلنجاز  إعداد  العمل عىل  بالخصوص  أكتوبر2017   17 بتاريخ  املنعقد  الهيئة  أقّر مجلس  وقد 
تهدف إىل إقرتاح نظام لتشخيص الدراجات النارية وتكوين لجنة قيادة تضّم كافة املتدخل  يف املنظومة.

• متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم بعنوان فرع تأم� السيارات:     

تّم خالل سنتي 2015 و2016 القيام بعملية رقابة ميدانية أفقية حول مختلف أوجه الترصف يف ملفات الحوادث املادية 
لتأم  السيارات لدى خمس مؤسسات تأم  وتقييم جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم باإلعت�د عىل دراسة عيّنة من 

ملفات التعويض بالتدقيق يف الجوانب التالية: 

- اآلجال الفعلية لتعويض ملفات الحوادث املادية للسيارات،
- مدى احرتام االتفاقيات املربمة يف إطار الجامعة التونسية لرشكات التأم ،

- اإلجراءات التنظيمية الخاصة بطريقة مسك ملفات الحوادث املادية والترصف فيها،

وقد تّم إعداد تقرير عام يحوصل أهّم اإلخالالت والنقائص املسّجلة يف موىف سنة 2017 وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة 
وكذلك خالل اإلجت�ع الدوري ب  الهيئة وممثيل القطاع.

هذا مع العلم وأنّه يف إطار متابعة وتقييم جودة الخدمات املسداة إىل املؤّمن لهم من قبل مؤسسات التأم ، تّم تحديد 
طريقة موّحدة لكافة املؤسسات الحتساب متوّسط آجال التعويض حسب مختلف أصناف وفروع التأم  ومناقشتها مع 

مراقبي حساباتها واإلتّفاق عىل وجوب إعت�دها مستقبال. 
   

2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع�ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2016:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2017 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم  لسنة 2016 وكذلك التقارير 
مراقبي  بعض  مع  اجت�عات  وعقد  تقاريرهم  الستك�ل  املؤسسات  إىل  مراسالت  وتوجيه  الحسابات،  ملراقبي  الخاصة 
الحسابات لتدارس نتائج أع�لهم. وتّم عرض تقرير شامل حول نتائج أع�ل الرقابة عىل الوثائق لسنة 2016 عىل أنظار 

مجلس الهيئة املنعقد بتاريخ 22 ديسمرب 2017 وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم  لسنة 2016 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم  ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

،Ãحوصلة للمالحظات بخصوص الرقابة الداخلية وهياكل التسي -
- متابعة توصيات الرّقابة للسنوات السابقة.

• متابعة عملية إحالة رشكة تأم� لعدد من العقود إىل عقود إدخار وإكتتاب عقود هامة سنة 2016: 

تبّ  من خالل دراسة التقرير السنوي إلحدى رشكات التأم  وتقرير مراقب حساباتها حول نشاط سنة 2016 قيامها 
بتحويل عدد من عقود تكوين األموال املكتتبة لديها إىل عقود تكوين أموال أخرى. لذا، �ت مراسلة املؤسسة لطلب موافاة 
الهيئة بقاâة عقود التأم  التي �ت إحالتها مع املعطيات املتعلقة بها واألسباب والدواعي للقيام بهذه العملية واإلجراءات 

املتخذة للغرض.

كلمة رئيس الهيئة
املجهودات  تواصل  ورغم  متصاعد،   åإيجا بنسق  األخÃة  السنوات  خالل  تونس  يف  التأم   قطاع  نشاط  تطّور  رغم 
القطاعات  بقية  املأمول مقارنة مع  تزال دون  املسّجلة ال  النتائج  أّن  إالّ  امليدان،  املنجزة يف هذا  والدراسات  واإلصالحات 

املـــالية من ناحية ومع نظرائه يف البلدان املجاورة أو ذات اإلقتصاديات امل�ثلة من ناحية أخرى. 

ونظرا ألهمية الرهانات املحمولة عىل قطاع التأم ، وإعتبارا للظّرف اإلقتصادي الصعب الذي �ّر به بالدنا منذ عّدة 
سنوات، أصبح من املتأكّد اإلرساع بتحديث هذا القطاع وتوفÃ مقومات الصالبة املالية ملؤسساته وتعزيز هيكلتها واإلرتقاء 
بجودة خدماتها وباملستوى املهني ملختلف املتدّخل  يف السوق وإرساء محيط مالئم لربوز مؤسسات رائدة ذات قدرات 
الوطني،  اإلقتصاد  يف  القطاع  هذا  إندماج  نسبة  مضاعفة  أجل  من  املنشود  التطّور  قيادة  عىل  قادرة  هاّمة  وفنيّة  مالية 

وإستيعاب متطلّبات التطّور اإلقتصادي ومواكبة مختلف املستجّدات سواء عىل املستوى الوطني أو العاملي. 

وقد تّم إدراج جميع هذه األهداف ضمن مرشوع املراجعة الشاملة ملجلة التأم  الذي إستكملت الهيئة إعداده من 
أجل تفعيل الدور التنموي لقطاع التأم  وتعزيز مساهمته يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث�ر وتدعيم أنظمة التأم  

االجت�عي.

وبالفعل، فقد تّم إعداد هذا املرشوع الذي شمل كافّة الجوانب املتعلّقة بتنظيم قطاع التأم  ومختلف املهن املنضوية 
يف إطاره والذي سيتّم قريبا عرضه عىل الهياكل املختّصة للمصادقة:

• وفقا للمسار اإلصالحي الذي إنطلق منذ سنوات والذي ينبني عىل تشخيص تشارü لإلشكاليات والصعوبات التي 
وأنظمة  بحرفائها  املؤسسات  وعالقة  والحوكمة   Ãوالتسي اإلحداث  حيث  من  املطلوب  بالشكل  القطاع  آداء  تطّور  تُعيق 

التّرصف املايل والفّني ومعايÃ الحذر املعتمدة واإلجراءات الرقابية والتصحيحية والتأديبية املطبّقة، 

• بعد دراسة التّجارب املقارنة الرائدة واإلستئناس باملعايÃ الدولية املتعلّقة بقواعد الترصّف الحذر ومختلف امل�رسات 
السليمة املكرّسة يف مجال التأم  واملجال املايل بصفة عاّمة وكذلك بالتطّورات الترشيعيّة باإلتّحاد األوروå عموما و�جموعة 

من بلدان منطقة الرشق األوسط وش�ل إفريقيا،

• مواكبة للتطّور املسّجل يف ظّل توّجه دويل نحو مزيد من التعديل والتنظيم ملختلف مكّونات القطاع املايل لحساسية 
وخصوصية نشاطه من ناحية، وللمسؤولية املعنويّة املتنامية للّسلط التعديلية والرقابية تجاه مستهلý الخدمات املالية من 

ناحية أخرى،

• لتجاوز الصعوبات والنقائص املرتتّبة عن تطبيق اإلطار الترشيعي الحايل يف إطار وضعيّة بعض املتدّخل  يف القطاع، 

• ولتدارك مختلف العوائق التي واجهتها فرق  الرقابة التابعة للهيئة يف أداء املهام املنوطة بعهدتها كسلطة تعديلية 
ومزيد تدعيم وتعزيز مكانتها ونفوذها عىل غرار ما هو معمول به يف بقية بلدان العاþ عرب تكريس إستقالليتها اإلدارية 

واملالية.
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         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

الوضع القانو�

تّم إحداث الهيئة العامة للتأم  �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بتنقيح وإ�ام 
مجلّة التأم ، وهي هيئة إدارية تتمتّع باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية.

أهداف الهيئة ومهامها
 

نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم  عىل أّن أهداف الهيئة و مهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح�ية حقوق املؤمن 
لهم و املستفيدين من عقود التأم  وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم  وإعادة التأم  وقدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها، 

و عليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:

بالترشيع  إلتزامها  التأم  ومتابعة نشاطها لض�ن  املتّصلة بقطاع  التأم  واملهن  التأم  وإعادة  • مراقبة مؤسسات 
الجاري به العمل وإرساء مناخ مالئم لتطّورها �ا يحّقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وفقا ألفضل امل�رسات الدولية،

• دراسة املسائل ذات الصبغة الترشيعيّة والرتتيبية والتنظيمية املتعلّقة بعمليّات التأم  وإعادة التأم  و �ؤسسات 
التأم  و إعادة التأم  التي يعرضها عليها وزير املالية،

• دراسة املسائل التقنية واإلقتصادية املتعلّقة بتطوير قطاع التأم  وتنظيمه وعرض مقرتحات يف شأنها عىل وزير املالية،

• ض�ن تقديم كافة الخدمات التأمينية وفق معايÃ الجودة والكفاءة والشفافية من أجل ح�ية حقوق املؤمن لهم،

• تركيز الربامج والخطط الكفيلة بتطوير صناعة التأم  وتنمية الوعي التأميني،

• املساهمة يف اإلقتصاد الوطني من خالل املحافظة عىل اإلستقرار املايل،

• إرساء روابط التعاون مع هيئات تنظيم قطاع التأم  عربيا وإفريقيا ودوليا.

قيم الهيئة
 

                                 الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                 العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                 العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

تنظيم الهيئة وإدارتها  

تتكّون الهيئة من:

         رئيس الهيئة،
         مجلس الهيئة،
         لجنة التأديب،

         واملصالح الفنية واإلدارية للهيئة.

ويدير الهيئة رئيس متفّرغ من ذوي الكفاءة يف امليدان اإلقتصادي أو املايل ويعّ  �قتىض أمر بإقرتاح من وزير املالية.
 

رشكاء الهيئة

           الجامعة التونسية لرشكات التأم 
           البنك املركزي التونيس

           هيئة السوق املالية
           وزارة الشؤون اإلجت�عية 

           املكتب املوّحد التونيس للسيارات
           الغرف الوطنية النقابية لنواب التأم  والس�رسة والخرباء يف مختلف اإلختصاصات 

           اإلتحاد الوطني للتعاونيات

تتكّون سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و6 مؤسسات غÃ مقيمة. وتنقسم  التأم  28 مؤسسـة  يضّم قطاع 
 20 رشكة خفية اإلسم ورشكتان ذات صبغة تعاونية. 

ك� تتوزع املؤسسات املقيمة حسب االختصاصات التي تبارشها كالتايل:

- 15 مؤسسة تبارش مختلف أصناف التأم ،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم  عىل الحياة،

- مؤسسة مختصة يف تأم  الصادرات والقروض،
- ومؤسسة مختصة يف إعادة التأم .

أّما املؤسسات غÃ املقيمة، فتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم  أجنبيّة ومكتب  �ثيلي . وهي تختص يف 
عمليات تأم  وإعادة تأم  األشخاص غÃ املقيم . 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم  1028 نائبا يف نهاية سنة 2017 مقابل 990 نائبا يف موىف سنة 2016. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,4 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,3 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,9 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س�رسة التأم  وإعادة التأم  الناشط  بالسوق إىل 64 سمسارا سنة 2017 مقابل 66 يف نهاية سنة 2016.

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق 99 منتج تأم  عىل الحيــاة سنة 2017 مقابـل 77 يف نهاية سنــة 2016 يعمل 94 منهم لدى مؤسسة 
"مغربيـة للحياة" و5 تابع  لرشكة التأم  عىل الحياة والتثمÃ "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم  973 خبÃا يف نهاية سنة 2017 مرّسم  بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم . ويتوزّع هؤالء الخرباء 
عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، 

الطÃان، ... ). وàثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكß من 25 % من العدد الجميل للخرباء. 
 - معـاينو األضـرار:

تعد القاâة التي �سكها الجامعة التونسية لرشكات التأم  99 معاين أرضار يف نهاية سنة 2017. ويتوزّع أغلب معايني 
األرضار �نطقة الش�ل والبقية �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري  املرّسم  بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم  إىل 27 خبÃا يف نهاية 
سنة 2017 مقابل 24 يف موىف السنة السابقة.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل  بقطاع التأم  10200 عامل يف نهاية سنة 2017. وتوفّر رشكات التأم  قرابة 39 % من مواطن الشغل 
واإلختبار  السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم   نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوّزع  في�  عامال)،   4040)

ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غÃ املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

تتوىل ثالثة معاهد مختصة يف التأم  تكوين ورسكلة األعوان العامل  يف هذا القطاع التأم  بهدف مواكبة التقنيات 
العرصية للتأم  وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرå واملعهد اإلفريقي للتأم  واملركز التقني للتكوين يف التأم .

طالبتان  (منهم   14 تحّصل  العرå حيث  للمغرب  التنمية  �ويل  معهــد  طلبة  من   35 الدفعة   2017 سنة  وتخرّجت 
تونسيتان و12طالب جزائري) عىل شهادة الدراسات العليا املتخصصة يف ميدان التأم .

و تخــــّرج خـــالل نفس السنة طلبـــة الدفعة 51 من املعهـــــد اإلفــــريقي للتأم  والتي تعــــّد 76 إطــــارا منهم 
68 تونيس و9 طلبة من البلدان اإلفريقية. ك� تخرّجت الدفعة 18 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم ، وتضـّم 
املوجه لحاميل  التكوين  الباكالوريا و28 يف صنف  املوجه لحاميل شهادة  التكوين  45 طالبـا منهم 17 متخرج يف صنف  

شهــادة األستاذية أوما يعادلها. 

       مقّدمة عامة

واصلت الهيئة العامة للتأم  خالل سنة 2017 نشاطها الرامي إىل تفعيل الدور التنموي لقطاع التأم  وتعزيز مساهمته 
يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث�ر بهدف الرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب السعي إىل تحقيق 

جملة من األهداف اإلسرتاتيجية من أبرزها:

إستك�ل إعداد مرشوع املراجعة الشاملة ملجلة التأم  الذي يهدف إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم لهذا 
القطاع قصد مواكبته للمعايÃ الدولية مّ� àّكن من توفÃ املحيط املالئم لتنظيم مؤسساته وتعزيز هيكلتها ومزيد دعم 
 ßمختلف املهن املتّصلة به من جهة، ويعّزز من  صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية لتقوم بجملة األدوار املناطة بعهدتها بأك

نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة أخرى،

تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم  وإعادة التأم  يف شكل عمليات رقابة ميدانية و عىل الوثائق أو 
يف إطار أع�ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

عىل  عالوة  أرضار  ومعايني  وخرباء  تأم   وسطاء  من  املتّصلة  والهياكل  التأمينية  املهن  عىل  الرقابة  أع�ل  تكثيف 
الصناديق ذات الّصلة بالتأم .

I - مواصلة أشغال وضع وإستك�ل اإلطار الترشيعي املنظم لقطاع التأم�:

1 - إعداد مرشوع مراجعة شاملة ألحكام مجلة التأم�:

واصلت خالل سنة 2017 الفرق الفنية املحدثة صلب الهيئة و�ساعدة خبÃين أجنبي وتونيس أشغالها املتعلقة بإعداد 
مشاريع القوان  الخاصة بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم  بهدف مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 

أع�ل التأم  واملعايÃ الدولية املكرّسة يف هذا  املجال بصفة عامة.
   

وتشمل هذه املراجعة التي تعتمد عىل دراسة تقييمية للوضع الحايل وتهدف إىل تدارك مختلف الصعوبات والنقائص 
التي واجهتها هيئة الرقابة يف أداء مهامها واملرتتّبة عن تطبيق اإلطار الترشيعي الجاري به العمل وكذلك إىل تنفيذ توجهات 

اإلصالح املرتقبة، سبعة محاور أساسية ترتكّز حول: 

1.1 - تنظيم القطاع وإعادة هيكلته من خالل:

التأم   وإعادة  التأم   مؤسسات  إلحداث  الرتاخيص  مختلف  إسناد   Ãومعاي رشوط  بضبط  املتعلّقة  األحكام  مراجعة   -
وتحديد األنشطة الخاضعة للرتخيص وتوضيح مراحل وإجراءات معالجة امللفات،

- الفصل ب  نشاط التأم  عىل الحياة والتأم  عىل غÃ الحياة،
- تنظيم مختلف العمليات املتعلقة بإحالة محافظ التأم  وإندماج وإستيعاب املؤسسات،

- ضبط أحكام تتعلّق بنظام إحداث ومتابعة نشاط املؤسسات غÃ املقيمة، 
- تأطÃ وتنظيم نشاط مؤسسات التأم  ذات الصبغة التعاونية ومزيد توضيح مختلف متطلّبات الحوكمة والترصّف السليم 

والحذر داخلها. 

2.1 - تدعيم دور الهيئة العاّمة للتأم� عرب:

- تكريس دور الهيئة كسلطة ترتيبية مستقلة إداريا وماليا عىل غرار بقية هياكل الرقابة يف القطاع املايل من خالل إسنادها 
صالحيّة إصدار الرتاتيب والقرارات الفردية الرضورية مل�رسة مهامها وإضفاء الصبغة اإللزامية عىل هذه النصوص �ا àّكنها 

من م�رسة الدور املناط بعهدتها بأكß نجاعة،
- مراجعة صالحيات مجلس الهيئة �ا يراعي توسيع مشموالت الهيئة وتكريس إستقالليتها وإحداث لجان قارة متفّرعة عنه 

تساعده عىل إنجاز املهام املوكلة إليه، إىل جانب تحديد حاالت إنهاء عضوية أعضائه،
- إحداث لجنة عقوبات مستقلة عن أجهزة الهيئة تختّص بالبّت يف املخالفات املستوجبة للعقوبات �قتىض أحكام مجلة 

التأم  والتي تخرج عن مجال العقوبات املسلّطة من قبل رئيس الهيئة،
- إحداث لجنة تراخيص مستقلة عن مجلس الهيئة تختّص �نح وسحب الرتاخيص املسندة مل�رسة نشاط التأم  ونشاط 
إعادة التأم  والرتخيص لعمليات توسيع النشاط واإلندماج واإلنقسام واإلنحالل والتحويل الجزî أو الكيل ملحفظة عقود 

التأم  وتغيÃ الشكل القانوñ وإحالة األصول أو الخصوم والتخفيض يف رأس املال،
العقوبات  لجنتي  الهيئة وأعضاء مجلسها وأعوانها وأعضاء  والتي تشمل كّال من رئيس  بالهيئة  الحوكمة  - تدعيم قواعد 

والرتاخيص،
- إقرار مسك الهيئة لسجّل املعطيات املتعلقة بعقود التأم  والحوادث والتعويضات وتحديد رشوط الترصيح به والولوج 

إليه،
إلتزام  التأم  وعىل مدى  قطاع  املتدخل  يف  لكافة  التجارية  امل�رسات  الرقابة عىل  الهيئة يف مجال  دور  التأكيد عىل   -

األشخاص الخاضع  لرقابتها باألحكام الترشيعية والرتتيبية املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال، 
- توسيع مجال إرشاف ورقابة الهيئة ليشمل الجمعيّات التعاونية. 

3.1 - تعزيز الرقابة الحذرة عىل نشاط التأم� عرب:

- مراجعة نظام املالءة املالية لرشكات التأم  يف إتّجاه إرساء مبدأ املالءة املعتمدة عىل املخاطر وتحديد القواعد الكمية 
والنوعية لض�ن الترصف السليم 

- الّرتفيع يف رأس املال األدò لرشكات التأم  وإعادة التأم  وصندوق املال املشرتك للرشكات ذات الصبغة التعاونية قصد 
تحس  صالبتها املاليّة،

- تأطÃ نشاط إعادة التأم  عرب ضبط املؤسسات والهياكل املخّول لها قبول املخاطر والرشوط الواجب توفّرها والتأكيد عىل 
املسندة. مع �ك   للعمليات  بالنسبة  الحذر  والترصّف  املالية  السالمة  قواعد  الالزمة ومراعاة  العناية   Ãتداب بذل  واجب 

الهيئة من إتخاذ إجراءات تحفظيّة يف الحاالت التي يتبّ  فيها وجود تهديد للسالمة املالية لرشكات التأم ،
- إرساء الرقابة التكميلية عىل مجموعات التأم  واملجّمعات املالية قصد تدعيم الرقابة عىل السالمة املالية لرشكة تأم  

عىل أساس فردي.

4.1 - تطوير آليات الرقابة والّتتّبع من خالل: 

- تطوير آليات الرقابة امليدانية بالخصوص وتدعيم الصالحيات املمنوحة للهيئة من حيث تركيز الرقابة عىل أساس مدّعم 
والرقابة التكميلية عىل املجمعات من خالل التنسيق مع الهيئات الرقابية عىل القطاع املايل،

- ح�ية املراقب  أثناء تأدية مهامهم، 
- توسيع مجال الرقابة لتشمل مسدي خدمات املساعدة وجميع الجهات املتعاقد معها يف إطار اإلسناد الخارجي لض�ن 

جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم وح�ية املستفيدين من عقود التأم ،
- وضع إطار متكامل وتدريجي ملعالجة وإنقاذ رشكات التأم  التي تشكو من صعوبات، 

- تحديد املخالفات والعقوبات املرتتبة عن مخالفة الترشيع الجاري به العمل وضبط صالحيات كل من رئيس الهيئة ولجنة 
العقوبات يف إطار اختصاص كل منه�. 

5.1 - تعزيز منظومة الحوكمة °ؤسسات التأم� وإعادة التأم� من خالل وضع أحكام ترمي إىل:
 

 ،Ãالفصل الواضح ب  وظائف هياكل اإلدارة أو املراقبة والهياكل املكلفة بالتسي -
- تدعيم وجوبية وضع نظام للرقابة الداخلية يكفل املتابعة والتقييم الدوري لإلجراءات املعمول بها، 

- تكريس وجوبية إعالم الهيئة بهوية مراقبي الحسابات والخبÃ اإلكتواري املستقل املعتزم تعيينهم،
- تكريس وجوبية تعي  أعضاء مستقل  �جلس اإلدارة وتعزيزه بلجنة التحكم يف املخاطر ولجنة داâة للتدقيق الداخيل 

ولجنة التأجÃ والتعيينات، 
ومراقبة  واإلكتواريا  املخاطر  وإدارة  الداخيل  بـالتدقيق  تتعلق  التنظيمي  الهيكل  مستوى  عىل  مستقلة  وظائف  إرساء   -

اإلمتثال.

6.1 - مزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم� من خالل: 
 

- التنصيص عىل إحداث الهياكل املهنيّة التي تنضوي يف إطارها مختلف املهن املرتبطة بقطاع التأم ،  
- إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لنشاط عرض عمليات التأم  وإعادة التأم ،

- ضبط واجبات اإلفصاح املحمولة عىل مختلف املتدّخل ، 
- تدعيم الجانب التنظيمي والرقاå ملهنة اإلختبار ومعاينة األرضار،

اإلفصاح  واجبات  يف  النظر  وإعادة  بهم  خاصة  مهنية  جمعية  تكوين  عرب  التأم   قطاع  لدى  اإلكتواري   مهنة  تأهيل   -
املحمولة عليهم لسلطة الرقابة ونظام العقوبات الخاصة بهم.

7.1 - تنظيم بعض أصناف وفروع التأم� من خالل إضافة أحكام جديدة ومزيد توضيح بعض األحكام األخرى املتعلقة 
باملسائل التالية: 

- إقرار إلزامية تأم  األخطار املوجودة بالجمهورية التونسيّة، 
- إقرار إلزامية إستجابة رشكات التأم  لتوفÃ التغطية املتعلقة بالتأمينات الوجوبية طبقا للترشيع الجاري به العمل، 

- تحجÃ عرض عقود التأم  قبل إنقضاء أجل شهر من إيداعها، مع  فرض إيداع عنارص التعريفة بالنسبة لعقود التأم  عىل 
غÃ الحياة واإلشهاد بصحتها من قبل إكتواري مؤهل من قبل الهيئة، 

- تنظيم عملية إبرام عقود التأم  عن بعد قصد مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة.

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن µويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن:

يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات، قام فريق عمل مكون من ممثل  عن الهيئة وبعثة الدعم الفني للبنك الدويل 
ووزارة التجارة ورشكة "كوتيناس" بإعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة 
 ßما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

إستقطابا للبنوك وأكß تكيّفا مع احتياجات املصدرين من جهة أخرى. 

وتتعلق هذه التنقيحات أساسا باملحاور التالية:
- توسيع مجال تدخل الصندوق إىل كافة املؤسسات املصّدرة واإلستغناء عن إستثناءات التغطية التي تعيق اإلقبال عليه 

والتنصيص رصاحة عىل تأمينه للكفاالت،
املؤسسات  لتكريس مصداقيته يف عالقته مع  أول طلب  عند  وتفعيله  املستقل  الض�ن  الصندوق صبغة  تدّخل  إكساء   -

البنكية،
- إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املترصّفة يف الصندوق لسجّل البنك املركزي املنصوص عليه بالقانون عدد 35 املؤرخ يف 25 
أفريل 2016 املتعلق بضبط النظام األسايس للبنك املركزي التونيس، وإستغالل املعطيات املُضّمنة به وهو ما سيؤسس لتوازن 

املنظومة املزمع إرساؤها واملحافظة عىل التوازنات املالية للصندوق والتحّكم يف خطر املديونية.

3 - إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لقانون التأم� التكــافيل:

تواصلت مشاركة إطارات الهيئة يف أشغال لجنة القيادة املكلّفة بإعداد املعايÃ املحاسبية لنشاط التأم  التكافيل يف إطار 
إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لهذه املنظومة وقد �ّت املصادقة عىل هذه املعايÃ من قبل املجلس الوطني 

للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017.

4 - إعداد مرشوع إطار قانو� ملراجعة الترشيع الخاص بالجمعيات التعاونية:

�ت خالل سنة 2017 إعادة إحالة مرشوع اإلطار القانوñ الجديد للجمعيات التعاونية إىل رئاسة الحكومة قصد إدراجه 
ببوابة الترشيع للحكومة إلبداء الرأي للعموم.

II - املشاركة يف إنجاز عدد من الدراسات واملشاريع الرامية إىل تطوير قطاع التأم�:

1 - مواصلة إنجاز عمليات "التقييم الذاÁ الدورية لإلطار الترشيعي لقطاع التأم� بتونس":

 تواصلت عمليات التقييم الذاú الّدورية ملدى امتثال اإلطار الترشيعي الوطني للمعايÃ الّدولية والتي تندرج يف إطار 
اإلقتصادي  والنمو  التعاون  ومنظمة   (IAIS) التأم   عىل  اإلرشاف  لهيئات  الدولية  الجمعية  أشغال  يف  الهيئة  مساهمة 

(OCDE)، وشملت بالخصوص املعايÃ املتعلّقة باملسائل التالية:

- نظام التعديل واملراقبة لسلطة اإلرشاف عىل قطاع التأم ،
- قواعد الخروج من سوق التأم  والسلطة التعديلية،  
- توازنات سلطات اإلرشاف ب  اإلستقاللية واملسؤولية،

- تبادل املعلومات ب  سلطات الرقابة والتعاون والتنسيق يف ميدان الرقابة عىل املؤسسات التأمينية،
التصحيحية واإلجراءات  الحوكمة  ومنظومة  وإحالتها  املخاطر  يف  والترصف  الداخلية  والرقابة  الوثائق  عىل  الرقابة   -

  والعقوبات، 
- إعادة التأم . 

2 - مواصلة أشغال تركيز مرشوع قاعدة بيانات وطنية خاصة بتطبيق نظام املكافأة لـتأم� السّيارات:

إثر مصادقة الهيئة خالل سنة 2015 عىل نتائج الدراسة التي أنجزها خرباء من البنك الدويل حول تقييم املنظومة الحالية 
تّم  بلورتها يف شكل مخطط عمل،  أن �ّت  السيارات وبعد  تأم   لفرع  املدنية  املسؤولية  تعريفات  تحديد  املعتمدة يف 

الرشوع يف إحداث قاعدة بيانات وطنية عىل مستوى الهيئة تهدف إىل إحكام تطبيق نظام املكافأة لهذا الفرع.
 

وتتوّىل لجنة املتابعة املحدثة صلب الهيئة اإلرشاف والتنسيق بخصوص كافة األشغال واإلستعدادات الالّزمة لتنفيذ هذا 
املرشوع وذلك يف إطار عقد تعاون ورشاكة مع كّل من الجامعة املغربية لرشكات التأم  واملدرسة العليا الخاصة للهندسة 

والتكنولوجيا "ESPRIT" والوكالة التونسية للنقل الربي. 

ويف هذا الصدد، قامت الهيئة بإقتناء التجهيزات واملعّدات اإلعالمية الخاصة بهذا املرشوع وتّم خالل النصف الثاñ من 
سنة 2017 إيواؤها بقاعة املوزّعات الخاصة �ؤسسة "إتصاالت تونس". ك� إستكملت عمليات الربط ب  مؤسسات التأم  
السالمة  لرشوط  وفقا  أخرى  جهة  من  الربي  للنقل  الفنية  والوكالة  املخاطر  مركزية  وب   جهة  من  املخاطر  ومركزية 

املعلوماتيّة.

الفعيل  اإلنطالق  عند  قصد ض�ن حسن سÃها  اإلعالمية  املنظومة  تجربة  مراحل   2017 سنة  وتواصلت خالل  هذا، 
للمرشوع املنتظر يف مطلع سنة 2019. 

III - الرقابة واإلرشاف عىل قطاع التأم� لض�ن سالمة مالءته املالية:

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

• عمليات الرقابة امليدانية:

- تواصلت عملية الرقابة امليدانية التي إنطلقت منذ سنت  لدى إحدى مؤسسات التأم  املقيمة والتي شملت يف مرحلة 
من  والتثبت  السيارات  تأم   لفرع  واملادية  البدنية  الحوادث  بعنوان  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم  أوىل 

إجراءات الترصف يف ملفات هذه الحوادث وتركّزت يف املرحلة الثانية عىل عدد من أوجه الترصّف داخل املؤسسة.
     

- ورشع املراقبون خالل سنة 2017 يف مه�ت جديدة شملت ثالث مؤسسات تأم  مقيمة وإهتّمت بالتدقيق يف عدد من 
الجوانب املتعلّقة �شاريع قواâها املالية لسنة 2016 وكذلك يف بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

• تقييم مدخرات التعويضات تحت التسوية ومدخرات األقساط لإللغاء لتأم  السيارات.
• التدقيق يف كلفة الحوادث املاديّة والبدنيّة بعنوان فرع تأم  السيّارات والتثبت من إجراءات الترصف يف ملفات

 هذه الحوادث.
• التثبت من حسن تطبيق إتفاقيات إعادة التأم  والتنظيم اإلداري واملعلوماú ملصلحة إعادة التأم .

• تقييم اإلجراءات املتعلقة بالترصف يف التوظيفات والتحقق من توفرها وإعادة تقييمها طبقا لألحكام املنصوص عليها 
�جلة التأم .

• تقييم املدخرات الحسابية والتثبت من املذكرات الفنية لصنف التأم  عىل الحياة.
• متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم  ومعيدي التأم .

- ك� واصل املراقبون القيام �هّ�ت الرقابة امليدانية األفقية التي رشعوا فيها سنة 2016 والتي إهتمّت أساسا باملسائل 
التالية:

• متابعة ملف تأم� الدّراجات الناريّة صغÆة الحجم: 

إثر توّصل الهيئة بالعديد من العرائض الصادرة عن مواطن  بخصوص رفض تأم  دراجاتهم النارية صغÃة الحجم أو 
الرتفيع يف التعريفة، توّىل املراقبون القيام بعمليّة رقابة ميدانيّة أفقية خالل شهر جويلية 2017 لدى جميع رشكات التأم  
التي تنشط بإحدى الواليات واملرّخص لها يف تأم  العربات الربيّة ذات محرّك وشملت 16 نقطة بيع موزّعة ب  10 نيابات 

تأم  و6 فروع تأم  تابعة لهذه املؤّسسات، قصد معاينة كّل املخالفات التي تصدر عن املكلف  باإلكتتاب بنقاط البيع.

دراسة  عنارص مرجعية إلنجاز  إعداد  العمل عىل  بالخصوص  أكتوبر2017   17 بتاريخ  املنعقد  الهيئة  أقّر مجلس  وقد 
تهدف إىل إقرتاح نظام لتشخيص الدراجات النارية وتكوين لجنة قيادة تضّم كافة املتدخل  يف املنظومة.

• متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم بعنوان فرع تأم� السيارات:     

تّم خالل سنتي 2015 و2016 القيام بعملية رقابة ميدانية أفقية حول مختلف أوجه الترصف يف ملفات الحوادث املادية 
لتأم  السيارات لدى خمس مؤسسات تأم  وتقييم جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم باإلعت�د عىل دراسة عيّنة من 

ملفات التعويض بالتدقيق يف الجوانب التالية: 

- اآلجال الفعلية لتعويض ملفات الحوادث املادية للسيارات،
- مدى احرتام االتفاقيات املربمة يف إطار الجامعة التونسية لرشكات التأم ،

- اإلجراءات التنظيمية الخاصة بطريقة مسك ملفات الحوادث املادية والترصف فيها،

وقد تّم إعداد تقرير عام يحوصل أهّم اإلخالالت والنقائص املسّجلة يف موىف سنة 2017 وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة 
وكذلك خالل اإلجت�ع الدوري ب  الهيئة وممثيل القطاع.

هذا مع العلم وأنّه يف إطار متابعة وتقييم جودة الخدمات املسداة إىل املؤّمن لهم من قبل مؤسسات التأم ، تّم تحديد 
طريقة موّحدة لكافة املؤسسات الحتساب متوّسط آجال التعويض حسب مختلف أصناف وفروع التأم  ومناقشتها مع 

مراقبي حساباتها واإلتّفاق عىل وجوب إعت�دها مستقبال. 
   

2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع�ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2016:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2017 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم  لسنة 2016 وكذلك التقارير 
مراقبي  بعض  مع  اجت�عات  وعقد  تقاريرهم  الستك�ل  املؤسسات  إىل  مراسالت  وتوجيه  الحسابات،  ملراقبي  الخاصة 
الحسابات لتدارس نتائج أع�لهم. وتّم عرض تقرير شامل حول نتائج أع�ل الرقابة عىل الوثائق لسنة 2016 عىل أنظار 

مجلس الهيئة املنعقد بتاريخ 22 ديسمرب 2017 وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم  لسنة 2016 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم  ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

،Ãحوصلة للمالحظات بخصوص الرقابة الداخلية وهياكل التسي -
- متابعة توصيات الرّقابة للسنوات السابقة.

• متابعة عملية إحالة رشكة تأم� لعدد من العقود إىل عقود إدخار وإكتتاب عقود هامة سنة 2016: 

تبّ  من خالل دراسة التقرير السنوي إلحدى رشكات التأم  وتقرير مراقب حساباتها حول نشاط سنة 2016 قيامها 
بتحويل عدد من عقود تكوين األموال املكتتبة لديها إىل عقود تكوين أموال أخرى. لذا، �ت مراسلة املؤسسة لطلب موافاة 
الهيئة بقاâة عقود التأم  التي �ت إحالتها مع املعطيات املتعلقة بها واألسباب والدواعي للقيام بهذه العملية واإلجراءات 

املتخذة للغرض.

ومن جهة أخرى، فقد أصبح لزاما عىل الهيئة العامة للتأم  ورشكات التأم  وإعادة التأم  أن تتظافر جهودها من أجل 
تعزيز قدرات القطاع وتطوير أدائه عىل كافة املستويات من خالل:

اإلرساع يف إستك�ل مرشوع إحداث مركزية للمخاطر قصد إحكام تطبيق نظام املكافأة لفرع تأم  السيارات يف مرحلة 
أوىل وإستغاللها لتطوير عملية تبادل البيانات يف شتّى املجاالت التأمينية يف مرحلة ثانية، 

مواصلة تقييم جودة ورسعة الخدمات املسداة إىل املؤّمن لهم من قبل مؤّسسات التأم  ومختلف املتدخل  يف القطاع، 
تكثيف املجهودات املبذولة لنرش الوعي التأميني وتطوير فروع التأم  غÃ املستغلّة بالقدر الكايف،

تدعيم دور القطاع يف مجال الوقاية من حوادث املرور وإكساب تدّخالت صندوق الوقاية من حوادث املرور وبرامجه 
الوقائية مزيدا من النجاعة والجدوى.

التأم   املسّجلة يف قطاع  النتائج  أجل مزيد تحس   الحثيثة من  أشغالها  القادمة  الفرتة  الهيئة خالل  هذا، وستواصل 
وتطوير أدائه التموييل واإلستث�ري من خالل العمل عىل تدعيم قواعد الحوكمة وتطوير أع�ل الرقابة والتدقيق وتقييم 

املخاطر ومتابعتها. 

نشاط  مؤّرشات  أهّم  تطّور  عليكم  نعرض  أن  يسعدنا   ،2017 لسنة  التـأم   لقطاع  السنوي  التقرير  هذا  خالل  ومن 
مؤسسات التأم  وإعادة التأم  ببالدنا والتي سّجلت عموما ~وا إيجابيا، باإلضافة إىل حوصلة لنشاط الهيئة يف مختلف 

امليادين املتّصلة بالرقابة والدراسات والترشيع وتطوير القطاع. 

و اللّه وّيل التوفيق ...

   

   رئيس الهيئة العامة للتأمين  
حافظ الغربي
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

الوضع القانو�

تّم إحداث الهيئة العامة للتأم  �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بتنقيح وإ�ام 
مجلّة التأم ، وهي هيئة إدارية تتمتّع باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية.

أهداف الهيئة ومهامها
 

نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم  عىل أّن أهداف الهيئة و مهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح�ية حقوق املؤمن 
لهم و املستفيدين من عقود التأم  وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم  وإعادة التأم  وقدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها، 

و عليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:

بالترشيع  إلتزامها  التأم  ومتابعة نشاطها لض�ن  املتّصلة بقطاع  التأم  واملهن  التأم  وإعادة  • مراقبة مؤسسات 
الجاري به العمل وإرساء مناخ مالئم لتطّورها �ا يحّقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وفقا ألفضل امل�رسات الدولية،

• دراسة املسائل ذات الصبغة الترشيعيّة والرتتيبية والتنظيمية املتعلّقة بعمليّات التأم  وإعادة التأم  و �ؤسسات 
التأم  و إعادة التأم  التي يعرضها عليها وزير املالية،

• دراسة املسائل التقنية واإلقتصادية املتعلّقة بتطوير قطاع التأم  وتنظيمه وعرض مقرتحات يف شأنها عىل وزير املالية،

• ض�ن تقديم كافة الخدمات التأمينية وفق معايÃ الجودة والكفاءة والشفافية من أجل ح�ية حقوق املؤمن لهم،

• تركيز الربامج والخطط الكفيلة بتطوير صناعة التأم  وتنمية الوعي التأميني،

• املساهمة يف اإلقتصاد الوطني من خالل املحافظة عىل اإلستقرار املايل،

• إرساء روابط التعاون مع هيئات تنظيم قطاع التأم  عربيا وإفريقيا ودوليا.

قيم الهيئة
 

                                 الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                 العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                 العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

تنظيم الهيئة وإدارتها  

تتكّون الهيئة من:

         رئيس الهيئة،
         مجلس الهيئة،
         لجنة التأديب،

         واملصالح الفنية واإلدارية للهيئة.

ويدير الهيئة رئيس متفّرغ من ذوي الكفاءة يف امليدان اإلقتصادي أو املايل ويعّ  �قتىض أمر بإقرتاح من وزير املالية.
 

رشكاء الهيئة

           الجامعة التونسية لرشكات التأم 
           البنك املركزي التونيس

           هيئة السوق املالية
           وزارة الشؤون اإلجت�عية 

           املكتب املوّحد التونيس للسيارات
           الغرف الوطنية النقابية لنواب التأم  والس�رسة والخرباء يف مختلف اإلختصاصات 

           اإلتحاد الوطني للتعاونيات

تتكّون سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و6 مؤسسات غÃ مقيمة. وتنقسم  التأم  28 مؤسسـة  يضّم قطاع 
 20 رشكة خفية اإلسم ورشكتان ذات صبغة تعاونية. 

ك� تتوزع املؤسسات املقيمة حسب االختصاصات التي تبارشها كالتايل:

- 15 مؤسسة تبارش مختلف أصناف التأم ،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم  عىل الحياة،

- مؤسسة مختصة يف تأم  الصادرات والقروض،
- ومؤسسة مختصة يف إعادة التأم .

أّما املؤسسات غÃ املقيمة، فتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم  أجنبيّة ومكتب  �ثيلي . وهي تختص يف 
عمليات تأم  وإعادة تأم  األشخاص غÃ املقيم . 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم  1028 نائبا يف نهاية سنة 2017 مقابل 990 نائبا يف موىف سنة 2016. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,4 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,3 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,9 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س�رسة التأم  وإعادة التأم  الناشط  بالسوق إىل 64 سمسارا سنة 2017 مقابل 66 يف نهاية سنة 2016.

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق 99 منتج تأم  عىل الحيــاة سنة 2017 مقابـل 77 يف نهاية سنــة 2016 يعمل 94 منهم لدى مؤسسة 
"مغربيـة للحياة" و5 تابع  لرشكة التأم  عىل الحياة والتثمÃ "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم  973 خبÃا يف نهاية سنة 2017 مرّسم  بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم . ويتوزّع هؤالء الخرباء 
عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، 

الطÃان، ... ). وàثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكß من 25 % من العدد الجميل للخرباء. 
 - معـاينو األضـرار:

تعد القاâة التي �سكها الجامعة التونسية لرشكات التأم  99 معاين أرضار يف نهاية سنة 2017. ويتوزّع أغلب معايني 
األرضار �نطقة الش�ل والبقية �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري  املرّسم  بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم  إىل 27 خبÃا يف نهاية 
سنة 2017 مقابل 24 يف موىف السنة السابقة.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل  بقطاع التأم  10200 عامل يف نهاية سنة 2017. وتوفّر رشكات التأم  قرابة 39 % من مواطن الشغل 
واإلختبار  السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم   نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوّزع  في�  عامال)،   4040)

ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غÃ املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

تتوىل ثالثة معاهد مختصة يف التأم  تكوين ورسكلة األعوان العامل  يف هذا القطاع التأم  بهدف مواكبة التقنيات 
العرصية للتأم  وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرå واملعهد اإلفريقي للتأم  واملركز التقني للتكوين يف التأم .

طالبتان  (منهم   14 تحّصل  العرå حيث  للمغرب  التنمية  �ويل  معهــد  طلبة  من   35 الدفعة   2017 سنة  وتخرّجت 
تونسيتان و12طالب جزائري) عىل شهادة الدراسات العليا املتخصصة يف ميدان التأم .

و تخــــّرج خـــالل نفس السنة طلبـــة الدفعة 51 من املعهـــــد اإلفــــريقي للتأم  والتي تعــــّد 76 إطــــارا منهم 
68 تونيس و9 طلبة من البلدان اإلفريقية. ك� تخرّجت الدفعة 18 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم ، وتضـّم 
املوجه لحاميل  التكوين  الباكالوريا و28 يف صنف  املوجه لحاميل شهادة  التكوين  45 طالبـا منهم 17 متخرج يف صنف  

شهــادة األستاذية أوما يعادلها. 

       مقّدمة عامة

واصلت الهيئة العامة للتأم  خالل سنة 2017 نشاطها الرامي إىل تفعيل الدور التنموي لقطاع التأم  وتعزيز مساهمته 
يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث�ر بهدف الرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب السعي إىل تحقيق 

جملة من األهداف اإلسرتاتيجية من أبرزها:

إستك�ل إعداد مرشوع املراجعة الشاملة ملجلة التأم  الذي يهدف إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم لهذا 
القطاع قصد مواكبته للمعايÃ الدولية مّ� àّكن من توفÃ املحيط املالئم لتنظيم مؤسساته وتعزيز هيكلتها ومزيد دعم 
 ßمختلف املهن املتّصلة به من جهة، ويعّزز من  صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية لتقوم بجملة األدوار املناطة بعهدتها بأك

نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة أخرى،

تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم  وإعادة التأم  يف شكل عمليات رقابة ميدانية و عىل الوثائق أو 
يف إطار أع�ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

عىل  عالوة  أرضار  ومعايني  وخرباء  تأم   وسطاء  من  املتّصلة  والهياكل  التأمينية  املهن  عىل  الرقابة  أع�ل  تكثيف 
الصناديق ذات الّصلة بالتأم .

I - مواصلة أشغال وضع وإستك�ل اإلطار الترشيعي املنظم لقطاع التأم�:

1 - إعداد مرشوع مراجعة شاملة ألحكام مجلة التأم�:

واصلت خالل سنة 2017 الفرق الفنية املحدثة صلب الهيئة و�ساعدة خبÃين أجنبي وتونيس أشغالها املتعلقة بإعداد 
مشاريع القوان  الخاصة بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم  بهدف مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 

أع�ل التأم  واملعايÃ الدولية املكرّسة يف هذا  املجال بصفة عامة.
   

وتشمل هذه املراجعة التي تعتمد عىل دراسة تقييمية للوضع الحايل وتهدف إىل تدارك مختلف الصعوبات والنقائص 
التي واجهتها هيئة الرقابة يف أداء مهامها واملرتتّبة عن تطبيق اإلطار الترشيعي الجاري به العمل وكذلك إىل تنفيذ توجهات 

اإلصالح املرتقبة، سبعة محاور أساسية ترتكّز حول: 

1.1 - تنظيم القطاع وإعادة هيكلته من خالل:

التأم   وإعادة  التأم   مؤسسات  إلحداث  الرتاخيص  مختلف  إسناد   Ãومعاي رشوط  بضبط  املتعلّقة  األحكام  مراجعة   -
وتحديد األنشطة الخاضعة للرتخيص وتوضيح مراحل وإجراءات معالجة امللفات،

- الفصل ب  نشاط التأم  عىل الحياة والتأم  عىل غÃ الحياة،
- تنظيم مختلف العمليات املتعلقة بإحالة محافظ التأم  وإندماج وإستيعاب املؤسسات،

- ضبط أحكام تتعلّق بنظام إحداث ومتابعة نشاط املؤسسات غÃ املقيمة، 
- تأطÃ وتنظيم نشاط مؤسسات التأم  ذات الصبغة التعاونية ومزيد توضيح مختلف متطلّبات الحوكمة والترصّف السليم 

والحذر داخلها. 

2.1 - تدعيم دور الهيئة العاّمة للتأم� عرب:

- تكريس دور الهيئة كسلطة ترتيبية مستقلة إداريا وماليا عىل غرار بقية هياكل الرقابة يف القطاع املايل من خالل إسنادها 
صالحيّة إصدار الرتاتيب والقرارات الفردية الرضورية مل�رسة مهامها وإضفاء الصبغة اإللزامية عىل هذه النصوص �ا àّكنها 

من م�رسة الدور املناط بعهدتها بأكß نجاعة،
- مراجعة صالحيات مجلس الهيئة �ا يراعي توسيع مشموالت الهيئة وتكريس إستقالليتها وإحداث لجان قارة متفّرعة عنه 

تساعده عىل إنجاز املهام املوكلة إليه، إىل جانب تحديد حاالت إنهاء عضوية أعضائه،
- إحداث لجنة عقوبات مستقلة عن أجهزة الهيئة تختّص بالبّت يف املخالفات املستوجبة للعقوبات �قتىض أحكام مجلة 

التأم  والتي تخرج عن مجال العقوبات املسلّطة من قبل رئيس الهيئة،
- إحداث لجنة تراخيص مستقلة عن مجلس الهيئة تختّص �نح وسحب الرتاخيص املسندة مل�رسة نشاط التأم  ونشاط 
إعادة التأم  والرتخيص لعمليات توسيع النشاط واإلندماج واإلنقسام واإلنحالل والتحويل الجزî أو الكيل ملحفظة عقود 

التأم  وتغيÃ الشكل القانوñ وإحالة األصول أو الخصوم والتخفيض يف رأس املال،
العقوبات  لجنتي  الهيئة وأعضاء مجلسها وأعوانها وأعضاء  والتي تشمل كّال من رئيس  بالهيئة  الحوكمة  - تدعيم قواعد 

والرتاخيص،
- إقرار مسك الهيئة لسجّل املعطيات املتعلقة بعقود التأم  والحوادث والتعويضات وتحديد رشوط الترصيح به والولوج 

إليه،
إلتزام  التأم  وعىل مدى  قطاع  املتدخل  يف  لكافة  التجارية  امل�رسات  الرقابة عىل  الهيئة يف مجال  دور  التأكيد عىل   -

األشخاص الخاضع  لرقابتها باألحكام الترشيعية والرتتيبية املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال، 
- توسيع مجال إرشاف ورقابة الهيئة ليشمل الجمعيّات التعاونية. 

3.1 - تعزيز الرقابة الحذرة عىل نشاط التأم� عرب:

- مراجعة نظام املالءة املالية لرشكات التأم  يف إتّجاه إرساء مبدأ املالءة املعتمدة عىل املخاطر وتحديد القواعد الكمية 
والنوعية لض�ن الترصف السليم 

- الّرتفيع يف رأس املال األدò لرشكات التأم  وإعادة التأم  وصندوق املال املشرتك للرشكات ذات الصبغة التعاونية قصد 
تحس  صالبتها املاليّة،

- تأطÃ نشاط إعادة التأم  عرب ضبط املؤسسات والهياكل املخّول لها قبول املخاطر والرشوط الواجب توفّرها والتأكيد عىل 
املسندة. مع �ك   للعمليات  بالنسبة  الحذر  والترصّف  املالية  السالمة  قواعد  الالزمة ومراعاة  العناية   Ãتداب بذل  واجب 

الهيئة من إتخاذ إجراءات تحفظيّة يف الحاالت التي يتبّ  فيها وجود تهديد للسالمة املالية لرشكات التأم ،
- إرساء الرقابة التكميلية عىل مجموعات التأم  واملجّمعات املالية قصد تدعيم الرقابة عىل السالمة املالية لرشكة تأم  

عىل أساس فردي.

4.1 - تطوير آليات الرقابة والّتتّبع من خالل: 

- تطوير آليات الرقابة امليدانية بالخصوص وتدعيم الصالحيات املمنوحة للهيئة من حيث تركيز الرقابة عىل أساس مدّعم 
والرقابة التكميلية عىل املجمعات من خالل التنسيق مع الهيئات الرقابية عىل القطاع املايل،

- ح�ية املراقب  أثناء تأدية مهامهم، 
- توسيع مجال الرقابة لتشمل مسدي خدمات املساعدة وجميع الجهات املتعاقد معها يف إطار اإلسناد الخارجي لض�ن 

جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم وح�ية املستفيدين من عقود التأم ،
- وضع إطار متكامل وتدريجي ملعالجة وإنقاذ رشكات التأم  التي تشكو من صعوبات، 

- تحديد املخالفات والعقوبات املرتتبة عن مخالفة الترشيع الجاري به العمل وضبط صالحيات كل من رئيس الهيئة ولجنة 
العقوبات يف إطار اختصاص كل منه�. 

5.1 - تعزيز منظومة الحوكمة °ؤسسات التأم� وإعادة التأم� من خالل وضع أحكام ترمي إىل:
 

 ،Ãالفصل الواضح ب  وظائف هياكل اإلدارة أو املراقبة والهياكل املكلفة بالتسي -
- تدعيم وجوبية وضع نظام للرقابة الداخلية يكفل املتابعة والتقييم الدوري لإلجراءات املعمول بها، 

- تكريس وجوبية إعالم الهيئة بهوية مراقبي الحسابات والخبÃ اإلكتواري املستقل املعتزم تعيينهم،
- تكريس وجوبية تعي  أعضاء مستقل  �جلس اإلدارة وتعزيزه بلجنة التحكم يف املخاطر ولجنة داâة للتدقيق الداخيل 

ولجنة التأجÃ والتعيينات، 
ومراقبة  واإلكتواريا  املخاطر  وإدارة  الداخيل  بـالتدقيق  تتعلق  التنظيمي  الهيكل  مستوى  عىل  مستقلة  وظائف  إرساء   -

اإلمتثال.

6.1 - مزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم� من خالل: 
 

- التنصيص عىل إحداث الهياكل املهنيّة التي تنضوي يف إطارها مختلف املهن املرتبطة بقطاع التأم ،  
- إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لنشاط عرض عمليات التأم  وإعادة التأم ،

- ضبط واجبات اإلفصاح املحمولة عىل مختلف املتدّخل ، 
- تدعيم الجانب التنظيمي والرقاå ملهنة اإلختبار ومعاينة األرضار،

اإلفصاح  واجبات  يف  النظر  وإعادة  بهم  خاصة  مهنية  جمعية  تكوين  عرب  التأم   قطاع  لدى  اإلكتواري   مهنة  تأهيل   -
املحمولة عليهم لسلطة الرقابة ونظام العقوبات الخاصة بهم.

7.1 - تنظيم بعض أصناف وفروع التأم� من خالل إضافة أحكام جديدة ومزيد توضيح بعض األحكام األخرى املتعلقة 
باملسائل التالية: 

- إقرار إلزامية تأم  األخطار املوجودة بالجمهورية التونسيّة، 
- إقرار إلزامية إستجابة رشكات التأم  لتوفÃ التغطية املتعلقة بالتأمينات الوجوبية طبقا للترشيع الجاري به العمل، 

- تحجÃ عرض عقود التأم  قبل إنقضاء أجل شهر من إيداعها، مع  فرض إيداع عنارص التعريفة بالنسبة لعقود التأم  عىل 
غÃ الحياة واإلشهاد بصحتها من قبل إكتواري مؤهل من قبل الهيئة، 

- تنظيم عملية إبرام عقود التأم  عن بعد قصد مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة.

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن µويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن:

يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات، قام فريق عمل مكون من ممثل  عن الهيئة وبعثة الدعم الفني للبنك الدويل 
ووزارة التجارة ورشكة "كوتيناس" بإعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة 
 ßما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

إستقطابا للبنوك وأكß تكيّفا مع احتياجات املصدرين من جهة أخرى. 

وتتعلق هذه التنقيحات أساسا باملحاور التالية:
- توسيع مجال تدخل الصندوق إىل كافة املؤسسات املصّدرة واإلستغناء عن إستثناءات التغطية التي تعيق اإلقبال عليه 

والتنصيص رصاحة عىل تأمينه للكفاالت،
املؤسسات  لتكريس مصداقيته يف عالقته مع  أول طلب  عند  وتفعيله  املستقل  الض�ن  الصندوق صبغة  تدّخل  إكساء   -

البنكية،
- إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املترصّفة يف الصندوق لسجّل البنك املركزي املنصوص عليه بالقانون عدد 35 املؤرخ يف 25 
أفريل 2016 املتعلق بضبط النظام األسايس للبنك املركزي التونيس، وإستغالل املعطيات املُضّمنة به وهو ما سيؤسس لتوازن 

املنظومة املزمع إرساؤها واملحافظة عىل التوازنات املالية للصندوق والتحّكم يف خطر املديونية.

3 - إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لقانون التأم� التكــافيل:

تواصلت مشاركة إطارات الهيئة يف أشغال لجنة القيادة املكلّفة بإعداد املعايÃ املحاسبية لنشاط التأم  التكافيل يف إطار 
إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لهذه املنظومة وقد �ّت املصادقة عىل هذه املعايÃ من قبل املجلس الوطني 

للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017.

4 - إعداد مرشوع إطار قانو� ملراجعة الترشيع الخاص بالجمعيات التعاونية:

�ت خالل سنة 2017 إعادة إحالة مرشوع اإلطار القانوñ الجديد للجمعيات التعاونية إىل رئاسة الحكومة قصد إدراجه 
ببوابة الترشيع للحكومة إلبداء الرأي للعموم.

II - املشاركة يف إنجاز عدد من الدراسات واملشاريع الرامية إىل تطوير قطاع التأم�:

1 - مواصلة إنجاز عمليات "التقييم الذاÁ الدورية لإلطار الترشيعي لقطاع التأم� بتونس":

 تواصلت عمليات التقييم الذاú الّدورية ملدى امتثال اإلطار الترشيعي الوطني للمعايÃ الّدولية والتي تندرج يف إطار 
اإلقتصادي  والنمو  التعاون  ومنظمة   (IAIS) التأم   عىل  اإلرشاف  لهيئات  الدولية  الجمعية  أشغال  يف  الهيئة  مساهمة 

(OCDE)، وشملت بالخصوص املعايÃ املتعلّقة باملسائل التالية:

- نظام التعديل واملراقبة لسلطة اإلرشاف عىل قطاع التأم ،
- قواعد الخروج من سوق التأم  والسلطة التعديلية،  
- توازنات سلطات اإلرشاف ب  اإلستقاللية واملسؤولية،

- تبادل املعلومات ب  سلطات الرقابة والتعاون والتنسيق يف ميدان الرقابة عىل املؤسسات التأمينية،
التصحيحية واإلجراءات  الحوكمة  ومنظومة  وإحالتها  املخاطر  يف  والترصف  الداخلية  والرقابة  الوثائق  عىل  الرقابة   -

  والعقوبات، 
- إعادة التأم . 

2 - مواصلة أشغال تركيز مرشوع قاعدة بيانات وطنية خاصة بتطبيق نظام املكافأة لـتأم� السّيارات:

إثر مصادقة الهيئة خالل سنة 2015 عىل نتائج الدراسة التي أنجزها خرباء من البنك الدويل حول تقييم املنظومة الحالية 
تّم  بلورتها يف شكل مخطط عمل،  أن �ّت  السيارات وبعد  تأم   لفرع  املدنية  املسؤولية  تعريفات  تحديد  املعتمدة يف 

الرشوع يف إحداث قاعدة بيانات وطنية عىل مستوى الهيئة تهدف إىل إحكام تطبيق نظام املكافأة لهذا الفرع.
 

وتتوّىل لجنة املتابعة املحدثة صلب الهيئة اإلرشاف والتنسيق بخصوص كافة األشغال واإلستعدادات الالّزمة لتنفيذ هذا 
املرشوع وذلك يف إطار عقد تعاون ورشاكة مع كّل من الجامعة املغربية لرشكات التأم  واملدرسة العليا الخاصة للهندسة 

والتكنولوجيا "ESPRIT" والوكالة التونسية للنقل الربي. 

ويف هذا الصدد، قامت الهيئة بإقتناء التجهيزات واملعّدات اإلعالمية الخاصة بهذا املرشوع وتّم خالل النصف الثاñ من 
سنة 2017 إيواؤها بقاعة املوزّعات الخاصة �ؤسسة "إتصاالت تونس". ك� إستكملت عمليات الربط ب  مؤسسات التأم  
السالمة  لرشوط  وفقا  أخرى  جهة  من  الربي  للنقل  الفنية  والوكالة  املخاطر  مركزية  وب   جهة  من  املخاطر  ومركزية 

املعلوماتيّة.

الفعيل  اإلنطالق  عند  قصد ض�ن حسن سÃها  اإلعالمية  املنظومة  تجربة  مراحل   2017 سنة  وتواصلت خالل  هذا، 
للمرشوع املنتظر يف مطلع سنة 2019. 

III - الرقابة واإلرشاف عىل قطاع التأم� لض�ن سالمة مالءته املالية:

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

• عمليات الرقابة امليدانية:

- تواصلت عملية الرقابة امليدانية التي إنطلقت منذ سنت  لدى إحدى مؤسسات التأم  املقيمة والتي شملت يف مرحلة 
من  والتثبت  السيارات  تأم   لفرع  واملادية  البدنية  الحوادث  بعنوان  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم  أوىل 

إجراءات الترصف يف ملفات هذه الحوادث وتركّزت يف املرحلة الثانية عىل عدد من أوجه الترصّف داخل املؤسسة.
     

- ورشع املراقبون خالل سنة 2017 يف مه�ت جديدة شملت ثالث مؤسسات تأم  مقيمة وإهتّمت بالتدقيق يف عدد من 
الجوانب املتعلّقة �شاريع قواâها املالية لسنة 2016 وكذلك يف بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

• تقييم مدخرات التعويضات تحت التسوية ومدخرات األقساط لإللغاء لتأم  السيارات.
• التدقيق يف كلفة الحوادث املاديّة والبدنيّة بعنوان فرع تأم  السيّارات والتثبت من إجراءات الترصف يف ملفات

 هذه الحوادث.
• التثبت من حسن تطبيق إتفاقيات إعادة التأم  والتنظيم اإلداري واملعلوماú ملصلحة إعادة التأم .

• تقييم اإلجراءات املتعلقة بالترصف يف التوظيفات والتحقق من توفرها وإعادة تقييمها طبقا لألحكام املنصوص عليها 
�جلة التأم .

• تقييم املدخرات الحسابية والتثبت من املذكرات الفنية لصنف التأم  عىل الحياة.
• متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم  ومعيدي التأم .

- ك� واصل املراقبون القيام �هّ�ت الرقابة امليدانية األفقية التي رشعوا فيها سنة 2016 والتي إهتمّت أساسا باملسائل 
التالية:

• متابعة ملف تأم� الدّراجات الناريّة صغÆة الحجم: 

إثر توّصل الهيئة بالعديد من العرائض الصادرة عن مواطن  بخصوص رفض تأم  دراجاتهم النارية صغÃة الحجم أو 
الرتفيع يف التعريفة، توّىل املراقبون القيام بعمليّة رقابة ميدانيّة أفقية خالل شهر جويلية 2017 لدى جميع رشكات التأم  
التي تنشط بإحدى الواليات واملرّخص لها يف تأم  العربات الربيّة ذات محرّك وشملت 16 نقطة بيع موزّعة ب  10 نيابات 

تأم  و6 فروع تأم  تابعة لهذه املؤّسسات، قصد معاينة كّل املخالفات التي تصدر عن املكلف  باإلكتتاب بنقاط البيع.

دراسة  عنارص مرجعية إلنجاز  إعداد  العمل عىل  بالخصوص  أكتوبر2017   17 بتاريخ  املنعقد  الهيئة  أقّر مجلس  وقد 
تهدف إىل إقرتاح نظام لتشخيص الدراجات النارية وتكوين لجنة قيادة تضّم كافة املتدخل  يف املنظومة.

• متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم بعنوان فرع تأم� السيارات:     

تّم خالل سنتي 2015 و2016 القيام بعملية رقابة ميدانية أفقية حول مختلف أوجه الترصف يف ملفات الحوادث املادية 
لتأم  السيارات لدى خمس مؤسسات تأم  وتقييم جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم باإلعت�د عىل دراسة عيّنة من 

ملفات التعويض بالتدقيق يف الجوانب التالية: 

- اآلجال الفعلية لتعويض ملفات الحوادث املادية للسيارات،
- مدى احرتام االتفاقيات املربمة يف إطار الجامعة التونسية لرشكات التأم ،

- اإلجراءات التنظيمية الخاصة بطريقة مسك ملفات الحوادث املادية والترصف فيها،

وقد تّم إعداد تقرير عام يحوصل أهّم اإلخالالت والنقائص املسّجلة يف موىف سنة 2017 وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة 
وكذلك خالل اإلجت�ع الدوري ب  الهيئة وممثيل القطاع.

هذا مع العلم وأنّه يف إطار متابعة وتقييم جودة الخدمات املسداة إىل املؤّمن لهم من قبل مؤسسات التأم ، تّم تحديد 
طريقة موّحدة لكافة املؤسسات الحتساب متوّسط آجال التعويض حسب مختلف أصناف وفروع التأم  ومناقشتها مع 

مراقبي حساباتها واإلتّفاق عىل وجوب إعت�دها مستقبال. 
   

2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع�ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2016:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2017 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم  لسنة 2016 وكذلك التقارير 
مراقبي  بعض  مع  اجت�عات  وعقد  تقاريرهم  الستك�ل  املؤسسات  إىل  مراسالت  وتوجيه  الحسابات،  ملراقبي  الخاصة 
الحسابات لتدارس نتائج أع�لهم. وتّم عرض تقرير شامل حول نتائج أع�ل الرقابة عىل الوثائق لسنة 2016 عىل أنظار 

مجلس الهيئة املنعقد بتاريخ 22 ديسمرب 2017 وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم  لسنة 2016 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم  ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

،Ãحوصلة للمالحظات بخصوص الرقابة الداخلية وهياكل التسي -
- متابعة توصيات الرّقابة للسنوات السابقة.

• متابعة عملية إحالة رشكة تأم� لعدد من العقود إىل عقود إدخار وإكتتاب عقود هامة سنة 2016: 

تبّ  من خالل دراسة التقرير السنوي إلحدى رشكات التأم  وتقرير مراقب حساباتها حول نشاط سنة 2016 قيامها 
بتحويل عدد من عقود تكوين األموال املكتتبة لديها إىل عقود تكوين أموال أخرى. لذا، �ت مراسلة املؤسسة لطلب موافاة 
الهيئة بقاâة عقود التأم  التي �ت إحالتها مع املعطيات املتعلقة بها واألسباب والدواعي للقيام بهذه العملية واإلجراءات 

املتخذة للغرض.
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

الوضع القانو�

تّم إحداث الهيئة العامة للتأم  �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بتنقيح وإ�ام 
مجلّة التأم ، وهي هيئة إدارية تتمتّع باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية.

أهداف الهيئة ومهامها
 

نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم  عىل أّن أهداف الهيئة و مهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح�ية حقوق املؤمن 
لهم و املستفيدين من عقود التأم  وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم  وإعادة التأم  وقدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها، 

و عليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:

بالترشيع  إلتزامها  التأم  ومتابعة نشاطها لض�ن  املتّصلة بقطاع  التأم  واملهن  التأم  وإعادة  • مراقبة مؤسسات 
الجاري به العمل وإرساء مناخ مالئم لتطّورها �ا يحّقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وفقا ألفضل امل�رسات الدولية،

• دراسة املسائل ذات الصبغة الترشيعيّة والرتتيبية والتنظيمية املتعلّقة بعمليّات التأم  وإعادة التأم  و �ؤسسات 
التأم  و إعادة التأم  التي يعرضها عليها وزير املالية،

• دراسة املسائل التقنية واإلقتصادية املتعلّقة بتطوير قطاع التأم  وتنظيمه وعرض مقرتحات يف شأنها عىل وزير املالية،

• ض�ن تقديم كافة الخدمات التأمينية وفق معايÃ الجودة والكفاءة والشفافية من أجل ح�ية حقوق املؤمن لهم،

• تركيز الربامج والخطط الكفيلة بتطوير صناعة التأم  وتنمية الوعي التأميني،

• املساهمة يف اإلقتصاد الوطني من خالل املحافظة عىل اإلستقرار املايل،

• إرساء روابط التعاون مع هيئات تنظيم قطاع التأم  عربيا وإفريقيا ودوليا.

قيم الهيئة
 

                                 الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                 العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                 العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

تنظيم الهيئة وإدارتها  

تتكّون الهيئة من:

         رئيس الهيئة،
         مجلس الهيئة،
         لجنة التأديب،

         واملصالح الفنية واإلدارية للهيئة.

ويدير الهيئة رئيس متفّرغ من ذوي الكفاءة يف امليدان اإلقتصادي أو املايل ويعّ  �قتىض أمر بإقرتاح من وزير املالية.
 

رشكاء الهيئة

           الجامعة التونسية لرشكات التأم 
           البنك املركزي التونيس

           هيئة السوق املالية
           وزارة الشؤون اإلجت�عية 

           املكتب املوّحد التونيس للسيارات
           الغرف الوطنية النقابية لنواب التأم  والس�رسة والخرباء يف مختلف اإلختصاصات 

           اإلتحاد الوطني للتعاونيات

تتكّون سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و6 مؤسسات غÃ مقيمة. وتنقسم  التأم  28 مؤسسـة  يضّم قطاع 
 20 رشكة خفية اإلسم ورشكتان ذات صبغة تعاونية. 

ك� تتوزع املؤسسات املقيمة حسب االختصاصات التي تبارشها كالتايل:

- 15 مؤسسة تبارش مختلف أصناف التأم ،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم  عىل الحياة،

- مؤسسة مختصة يف تأم  الصادرات والقروض،
- ومؤسسة مختصة يف إعادة التأم .

أّما املؤسسات غÃ املقيمة، فتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم  أجنبيّة ومكتب  �ثيلي . وهي تختص يف 
عمليات تأم  وإعادة تأم  األشخاص غÃ املقيم . 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم  1028 نائبا يف نهاية سنة 2017 مقابل 990 نائبا يف موىف سنة 2016. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,4 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,3 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,9 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س�رسة التأم  وإعادة التأم  الناشط  بالسوق إىل 64 سمسارا سنة 2017 مقابل 66 يف نهاية سنة 2016.

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق 99 منتج تأم  عىل الحيــاة سنة 2017 مقابـل 77 يف نهاية سنــة 2016 يعمل 94 منهم لدى مؤسسة 
"مغربيـة للحياة" و5 تابع  لرشكة التأم  عىل الحياة والتثمÃ "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم  973 خبÃا يف نهاية سنة 2017 مرّسم  بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم . ويتوزّع هؤالء الخرباء 
عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، 

الطÃان، ... ). وàثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكß من 25 % من العدد الجميل للخرباء. 
 - معـاينو األضـرار:

تعد القاâة التي �سكها الجامعة التونسية لرشكات التأم  99 معاين أرضار يف نهاية سنة 2017. ويتوزّع أغلب معايني 
األرضار �نطقة الش�ل والبقية �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري  املرّسم  بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم  إىل 27 خبÃا يف نهاية 
سنة 2017 مقابل 24 يف موىف السنة السابقة.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل  بقطاع التأم  10200 عامل يف نهاية سنة 2017. وتوفّر رشكات التأم  قرابة 39 % من مواطن الشغل 
واإلختبار  السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم   نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوّزع  في�  عامال)،   4040)

ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غÃ املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

تتوىل ثالثة معاهد مختصة يف التأم  تكوين ورسكلة األعوان العامل  يف هذا القطاع التأم  بهدف مواكبة التقنيات 
العرصية للتأم  وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرå واملعهد اإلفريقي للتأم  واملركز التقني للتكوين يف التأم .

طالبتان  (منهم   14 تحّصل  العرå حيث  للمغرب  التنمية  �ويل  معهــد  طلبة  من   35 الدفعة   2017 سنة  وتخرّجت 
تونسيتان و12طالب جزائري) عىل شهادة الدراسات العليا املتخصصة يف ميدان التأم .

و تخــــّرج خـــالل نفس السنة طلبـــة الدفعة 51 من املعهـــــد اإلفــــريقي للتأم  والتي تعــــّد 76 إطــــارا منهم 
68 تونيس و9 طلبة من البلدان اإلفريقية. ك� تخرّجت الدفعة 18 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم ، وتضـّم 
املوجه لحاميل  التكوين  الباكالوريا و28 يف صنف  املوجه لحاميل شهادة  التكوين  45 طالبـا منهم 17 متخرج يف صنف  

شهــادة األستاذية أوما يعادلها. 

       مقّدمة عامة

واصلت الهيئة العامة للتأم  خالل سنة 2017 نشاطها الرامي إىل تفعيل الدور التنموي لقطاع التأم  وتعزيز مساهمته 
يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث�ر بهدف الرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب السعي إىل تحقيق 

جملة من األهداف اإلسرتاتيجية من أبرزها:

إستك�ل إعداد مرشوع املراجعة الشاملة ملجلة التأم  الذي يهدف إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم لهذا 
القطاع قصد مواكبته للمعايÃ الدولية مّ� àّكن من توفÃ املحيط املالئم لتنظيم مؤسساته وتعزيز هيكلتها ومزيد دعم 
 ßمختلف املهن املتّصلة به من جهة، ويعّزز من  صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية لتقوم بجملة األدوار املناطة بعهدتها بأك

نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة أخرى،

تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم  وإعادة التأم  يف شكل عمليات رقابة ميدانية و عىل الوثائق أو 
يف إطار أع�ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

عىل  عالوة  أرضار  ومعايني  وخرباء  تأم   وسطاء  من  املتّصلة  والهياكل  التأمينية  املهن  عىل  الرقابة  أع�ل  تكثيف 
الصناديق ذات الّصلة بالتأم .

I - مواصلة أشغال وضع وإستك�ل اإلطار الترشيعي املنظم لقطاع التأم�:

1 - إعداد مرشوع مراجعة شاملة ألحكام مجلة التأم�:

واصلت خالل سنة 2017 الفرق الفنية املحدثة صلب الهيئة و�ساعدة خبÃين أجنبي وتونيس أشغالها املتعلقة بإعداد 
مشاريع القوان  الخاصة بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم  بهدف مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 

أع�ل التأم  واملعايÃ الدولية املكرّسة يف هذا  املجال بصفة عامة.
   

وتشمل هذه املراجعة التي تعتمد عىل دراسة تقييمية للوضع الحايل وتهدف إىل تدارك مختلف الصعوبات والنقائص 
التي واجهتها هيئة الرقابة يف أداء مهامها واملرتتّبة عن تطبيق اإلطار الترشيعي الجاري به العمل وكذلك إىل تنفيذ توجهات 

اإلصالح املرتقبة، سبعة محاور أساسية ترتكّز حول: 

1.1 - تنظيم القطاع وإعادة هيكلته من خالل:

التأم   وإعادة  التأم   مؤسسات  إلحداث  الرتاخيص  مختلف  إسناد   Ãومعاي رشوط  بضبط  املتعلّقة  األحكام  مراجعة   -
وتحديد األنشطة الخاضعة للرتخيص وتوضيح مراحل وإجراءات معالجة امللفات،

- الفصل ب  نشاط التأم  عىل الحياة والتأم  عىل غÃ الحياة،
- تنظيم مختلف العمليات املتعلقة بإحالة محافظ التأم  وإندماج وإستيعاب املؤسسات،

- ضبط أحكام تتعلّق بنظام إحداث ومتابعة نشاط املؤسسات غÃ املقيمة، 
- تأطÃ وتنظيم نشاط مؤسسات التأم  ذات الصبغة التعاونية ومزيد توضيح مختلف متطلّبات الحوكمة والترصّف السليم 

والحذر داخلها. 

2.1 - تدعيم دور الهيئة العاّمة للتأم� عرب:

- تكريس دور الهيئة كسلطة ترتيبية مستقلة إداريا وماليا عىل غرار بقية هياكل الرقابة يف القطاع املايل من خالل إسنادها 
صالحيّة إصدار الرتاتيب والقرارات الفردية الرضورية مل�رسة مهامها وإضفاء الصبغة اإللزامية عىل هذه النصوص �ا àّكنها 

من م�رسة الدور املناط بعهدتها بأكß نجاعة،
- مراجعة صالحيات مجلس الهيئة �ا يراعي توسيع مشموالت الهيئة وتكريس إستقالليتها وإحداث لجان قارة متفّرعة عنه 

تساعده عىل إنجاز املهام املوكلة إليه، إىل جانب تحديد حاالت إنهاء عضوية أعضائه،
- إحداث لجنة عقوبات مستقلة عن أجهزة الهيئة تختّص بالبّت يف املخالفات املستوجبة للعقوبات �قتىض أحكام مجلة 

التأم  والتي تخرج عن مجال العقوبات املسلّطة من قبل رئيس الهيئة،
- إحداث لجنة تراخيص مستقلة عن مجلس الهيئة تختّص �نح وسحب الرتاخيص املسندة مل�رسة نشاط التأم  ونشاط 
إعادة التأم  والرتخيص لعمليات توسيع النشاط واإلندماج واإلنقسام واإلنحالل والتحويل الجزî أو الكيل ملحفظة عقود 

التأم  وتغيÃ الشكل القانوñ وإحالة األصول أو الخصوم والتخفيض يف رأس املال،
العقوبات  لجنتي  الهيئة وأعضاء مجلسها وأعوانها وأعضاء  والتي تشمل كّال من رئيس  بالهيئة  الحوكمة  - تدعيم قواعد 

والرتاخيص،
- إقرار مسك الهيئة لسجّل املعطيات املتعلقة بعقود التأم  والحوادث والتعويضات وتحديد رشوط الترصيح به والولوج 

إليه،
إلتزام  التأم  وعىل مدى  قطاع  املتدخل  يف  لكافة  التجارية  امل�رسات  الرقابة عىل  الهيئة يف مجال  دور  التأكيد عىل   -

األشخاص الخاضع  لرقابتها باألحكام الترشيعية والرتتيبية املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال، 
- توسيع مجال إرشاف ورقابة الهيئة ليشمل الجمعيّات التعاونية. 

3.1 - تعزيز الرقابة الحذرة عىل نشاط التأم� عرب:

- مراجعة نظام املالءة املالية لرشكات التأم  يف إتّجاه إرساء مبدأ املالءة املعتمدة عىل املخاطر وتحديد القواعد الكمية 
والنوعية لض�ن الترصف السليم 

- الّرتفيع يف رأس املال األدò لرشكات التأم  وإعادة التأم  وصندوق املال املشرتك للرشكات ذات الصبغة التعاونية قصد 
تحس  صالبتها املاليّة،

- تأطÃ نشاط إعادة التأم  عرب ضبط املؤسسات والهياكل املخّول لها قبول املخاطر والرشوط الواجب توفّرها والتأكيد عىل 
املسندة. مع �ك   للعمليات  بالنسبة  الحذر  والترصّف  املالية  السالمة  قواعد  الالزمة ومراعاة  العناية   Ãتداب بذل  واجب 

الهيئة من إتخاذ إجراءات تحفظيّة يف الحاالت التي يتبّ  فيها وجود تهديد للسالمة املالية لرشكات التأم ،
- إرساء الرقابة التكميلية عىل مجموعات التأم  واملجّمعات املالية قصد تدعيم الرقابة عىل السالمة املالية لرشكة تأم  

عىل أساس فردي.

4.1 - تطوير آليات الرقابة والّتتّبع من خالل: 

- تطوير آليات الرقابة امليدانية بالخصوص وتدعيم الصالحيات املمنوحة للهيئة من حيث تركيز الرقابة عىل أساس مدّعم 
والرقابة التكميلية عىل املجمعات من خالل التنسيق مع الهيئات الرقابية عىل القطاع املايل،

- ح�ية املراقب  أثناء تأدية مهامهم، 
- توسيع مجال الرقابة لتشمل مسدي خدمات املساعدة وجميع الجهات املتعاقد معها يف إطار اإلسناد الخارجي لض�ن 

جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم وح�ية املستفيدين من عقود التأم ،
- وضع إطار متكامل وتدريجي ملعالجة وإنقاذ رشكات التأم  التي تشكو من صعوبات، 

- تحديد املخالفات والعقوبات املرتتبة عن مخالفة الترشيع الجاري به العمل وضبط صالحيات كل من رئيس الهيئة ولجنة 
العقوبات يف إطار اختصاص كل منه�. 

5.1 - تعزيز منظومة الحوكمة °ؤسسات التأم� وإعادة التأم� من خالل وضع أحكام ترمي إىل:
 

 ،Ãالفصل الواضح ب  وظائف هياكل اإلدارة أو املراقبة والهياكل املكلفة بالتسي -
- تدعيم وجوبية وضع نظام للرقابة الداخلية يكفل املتابعة والتقييم الدوري لإلجراءات املعمول بها، 

- تكريس وجوبية إعالم الهيئة بهوية مراقبي الحسابات والخبÃ اإلكتواري املستقل املعتزم تعيينهم،
- تكريس وجوبية تعي  أعضاء مستقل  �جلس اإلدارة وتعزيزه بلجنة التحكم يف املخاطر ولجنة داâة للتدقيق الداخيل 

ولجنة التأجÃ والتعيينات، 
ومراقبة  واإلكتواريا  املخاطر  وإدارة  الداخيل  بـالتدقيق  تتعلق  التنظيمي  الهيكل  مستوى  عىل  مستقلة  وظائف  إرساء   -

اإلمتثال.

6.1 - مزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم� من خالل: 
 

- التنصيص عىل إحداث الهياكل املهنيّة التي تنضوي يف إطارها مختلف املهن املرتبطة بقطاع التأم ،  
- إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لنشاط عرض عمليات التأم  وإعادة التأم ،

- ضبط واجبات اإلفصاح املحمولة عىل مختلف املتدّخل ، 
- تدعيم الجانب التنظيمي والرقاå ملهنة اإلختبار ومعاينة األرضار،

اإلفصاح  واجبات  يف  النظر  وإعادة  بهم  خاصة  مهنية  جمعية  تكوين  عرب  التأم   قطاع  لدى  اإلكتواري   مهنة  تأهيل   -
املحمولة عليهم لسلطة الرقابة ونظام العقوبات الخاصة بهم.

7.1 - تنظيم بعض أصناف وفروع التأم� من خالل إضافة أحكام جديدة ومزيد توضيح بعض األحكام األخرى املتعلقة 
باملسائل التالية: 

- إقرار إلزامية تأم  األخطار املوجودة بالجمهورية التونسيّة، 
- إقرار إلزامية إستجابة رشكات التأم  لتوفÃ التغطية املتعلقة بالتأمينات الوجوبية طبقا للترشيع الجاري به العمل، 

- تحجÃ عرض عقود التأم  قبل إنقضاء أجل شهر من إيداعها، مع  فرض إيداع عنارص التعريفة بالنسبة لعقود التأم  عىل 
غÃ الحياة واإلشهاد بصحتها من قبل إكتواري مؤهل من قبل الهيئة، 

- تنظيم عملية إبرام عقود التأم  عن بعد قصد مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة.

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن µويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن:

يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات، قام فريق عمل مكون من ممثل  عن الهيئة وبعثة الدعم الفني للبنك الدويل 
ووزارة التجارة ورشكة "كوتيناس" بإعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة 
 ßما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

إستقطابا للبنوك وأكß تكيّفا مع احتياجات املصدرين من جهة أخرى. 

وتتعلق هذه التنقيحات أساسا باملحاور التالية:
- توسيع مجال تدخل الصندوق إىل كافة املؤسسات املصّدرة واإلستغناء عن إستثناءات التغطية التي تعيق اإلقبال عليه 

والتنصيص رصاحة عىل تأمينه للكفاالت،
املؤسسات  لتكريس مصداقيته يف عالقته مع  أول طلب  عند  وتفعيله  املستقل  الض�ن  الصندوق صبغة  تدّخل  إكساء   -

البنكية،
- إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املترصّفة يف الصندوق لسجّل البنك املركزي املنصوص عليه بالقانون عدد 35 املؤرخ يف 25 
أفريل 2016 املتعلق بضبط النظام األسايس للبنك املركزي التونيس، وإستغالل املعطيات املُضّمنة به وهو ما سيؤسس لتوازن 

املنظومة املزمع إرساؤها واملحافظة عىل التوازنات املالية للصندوق والتحّكم يف خطر املديونية.

3 - إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لقانون التأم� التكــافيل:

تواصلت مشاركة إطارات الهيئة يف أشغال لجنة القيادة املكلّفة بإعداد املعايÃ املحاسبية لنشاط التأم  التكافيل يف إطار 
إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لهذه املنظومة وقد �ّت املصادقة عىل هذه املعايÃ من قبل املجلس الوطني 

للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017.

4 - إعداد مرشوع إطار قانو� ملراجعة الترشيع الخاص بالجمعيات التعاونية:

�ت خالل سنة 2017 إعادة إحالة مرشوع اإلطار القانوñ الجديد للجمعيات التعاونية إىل رئاسة الحكومة قصد إدراجه 
ببوابة الترشيع للحكومة إلبداء الرأي للعموم.

II - املشاركة يف إنجاز عدد من الدراسات واملشاريع الرامية إىل تطوير قطاع التأم�:

1 - مواصلة إنجاز عمليات "التقييم الذاÁ الدورية لإلطار الترشيعي لقطاع التأم� بتونس":

 تواصلت عمليات التقييم الذاú الّدورية ملدى امتثال اإلطار الترشيعي الوطني للمعايÃ الّدولية والتي تندرج يف إطار 
اإلقتصادي  والنمو  التعاون  ومنظمة   (IAIS) التأم   عىل  اإلرشاف  لهيئات  الدولية  الجمعية  أشغال  يف  الهيئة  مساهمة 

(OCDE)، وشملت بالخصوص املعايÃ املتعلّقة باملسائل التالية:

- نظام التعديل واملراقبة لسلطة اإلرشاف عىل قطاع التأم ،
- قواعد الخروج من سوق التأم  والسلطة التعديلية،  
- توازنات سلطات اإلرشاف ب  اإلستقاللية واملسؤولية،

- تبادل املعلومات ب  سلطات الرقابة والتعاون والتنسيق يف ميدان الرقابة عىل املؤسسات التأمينية،
التصحيحية واإلجراءات  الحوكمة  ومنظومة  وإحالتها  املخاطر  يف  والترصف  الداخلية  والرقابة  الوثائق  عىل  الرقابة   -

  والعقوبات، 
- إعادة التأم . 

2 - مواصلة أشغال تركيز مرشوع قاعدة بيانات وطنية خاصة بتطبيق نظام املكافأة لـتأم� السّيارات:

إثر مصادقة الهيئة خالل سنة 2015 عىل نتائج الدراسة التي أنجزها خرباء من البنك الدويل حول تقييم املنظومة الحالية 
تّم  بلورتها يف شكل مخطط عمل،  أن �ّت  السيارات وبعد  تأم   لفرع  املدنية  املسؤولية  تعريفات  تحديد  املعتمدة يف 

الرشوع يف إحداث قاعدة بيانات وطنية عىل مستوى الهيئة تهدف إىل إحكام تطبيق نظام املكافأة لهذا الفرع.
 

وتتوّىل لجنة املتابعة املحدثة صلب الهيئة اإلرشاف والتنسيق بخصوص كافة األشغال واإلستعدادات الالّزمة لتنفيذ هذا 
املرشوع وذلك يف إطار عقد تعاون ورشاكة مع كّل من الجامعة املغربية لرشكات التأم  واملدرسة العليا الخاصة للهندسة 

والتكنولوجيا "ESPRIT" والوكالة التونسية للنقل الربي. 

ويف هذا الصدد، قامت الهيئة بإقتناء التجهيزات واملعّدات اإلعالمية الخاصة بهذا املرشوع وتّم خالل النصف الثاñ من 
سنة 2017 إيواؤها بقاعة املوزّعات الخاصة �ؤسسة "إتصاالت تونس". ك� إستكملت عمليات الربط ب  مؤسسات التأم  
السالمة  لرشوط  وفقا  أخرى  جهة  من  الربي  للنقل  الفنية  والوكالة  املخاطر  مركزية  وب   جهة  من  املخاطر  ومركزية 

املعلوماتيّة.

الفعيل  اإلنطالق  عند  قصد ض�ن حسن سÃها  اإلعالمية  املنظومة  تجربة  مراحل   2017 سنة  وتواصلت خالل  هذا، 
للمرشوع املنتظر يف مطلع سنة 2019. 

III - الرقابة واإلرشاف عىل قطاع التأم� لض�ن سالمة مالءته املالية:

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

• عمليات الرقابة امليدانية:

- تواصلت عملية الرقابة امليدانية التي إنطلقت منذ سنت  لدى إحدى مؤسسات التأم  املقيمة والتي شملت يف مرحلة 
من  والتثبت  السيارات  تأم   لفرع  واملادية  البدنية  الحوادث  بعنوان  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم  أوىل 

إجراءات الترصف يف ملفات هذه الحوادث وتركّزت يف املرحلة الثانية عىل عدد من أوجه الترصّف داخل املؤسسة.
     

- ورشع املراقبون خالل سنة 2017 يف مه�ت جديدة شملت ثالث مؤسسات تأم  مقيمة وإهتّمت بالتدقيق يف عدد من 
الجوانب املتعلّقة �شاريع قواâها املالية لسنة 2016 وكذلك يف بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

• تقييم مدخرات التعويضات تحت التسوية ومدخرات األقساط لإللغاء لتأم  السيارات.
• التدقيق يف كلفة الحوادث املاديّة والبدنيّة بعنوان فرع تأم  السيّارات والتثبت من إجراءات الترصف يف ملفات

 هذه الحوادث.
• التثبت من حسن تطبيق إتفاقيات إعادة التأم  والتنظيم اإلداري واملعلوماú ملصلحة إعادة التأم .

• تقييم اإلجراءات املتعلقة بالترصف يف التوظيفات والتحقق من توفرها وإعادة تقييمها طبقا لألحكام املنصوص عليها 
�جلة التأم .

• تقييم املدخرات الحسابية والتثبت من املذكرات الفنية لصنف التأم  عىل الحياة.
• متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم  ومعيدي التأم .

- ك� واصل املراقبون القيام �هّ�ت الرقابة امليدانية األفقية التي رشعوا فيها سنة 2016 والتي إهتمّت أساسا باملسائل 
التالية:

• متابعة ملف تأم� الدّراجات الناريّة صغÆة الحجم: 

إثر توّصل الهيئة بالعديد من العرائض الصادرة عن مواطن  بخصوص رفض تأم  دراجاتهم النارية صغÃة الحجم أو 
الرتفيع يف التعريفة، توّىل املراقبون القيام بعمليّة رقابة ميدانيّة أفقية خالل شهر جويلية 2017 لدى جميع رشكات التأم  
التي تنشط بإحدى الواليات واملرّخص لها يف تأم  العربات الربيّة ذات محرّك وشملت 16 نقطة بيع موزّعة ب  10 نيابات 

تأم  و6 فروع تأم  تابعة لهذه املؤّسسات، قصد معاينة كّل املخالفات التي تصدر عن املكلف  باإلكتتاب بنقاط البيع.

دراسة  عنارص مرجعية إلنجاز  إعداد  العمل عىل  بالخصوص  أكتوبر2017   17 بتاريخ  املنعقد  الهيئة  أقّر مجلس  وقد 
تهدف إىل إقرتاح نظام لتشخيص الدراجات النارية وتكوين لجنة قيادة تضّم كافة املتدخل  يف املنظومة.

• متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم بعنوان فرع تأم� السيارات:     

تّم خالل سنتي 2015 و2016 القيام بعملية رقابة ميدانية أفقية حول مختلف أوجه الترصف يف ملفات الحوادث املادية 
لتأم  السيارات لدى خمس مؤسسات تأم  وتقييم جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم باإلعت�د عىل دراسة عيّنة من 

ملفات التعويض بالتدقيق يف الجوانب التالية: 

- اآلجال الفعلية لتعويض ملفات الحوادث املادية للسيارات،
- مدى احرتام االتفاقيات املربمة يف إطار الجامعة التونسية لرشكات التأم ،

- اإلجراءات التنظيمية الخاصة بطريقة مسك ملفات الحوادث املادية والترصف فيها،

وقد تّم إعداد تقرير عام يحوصل أهّم اإلخالالت والنقائص املسّجلة يف موىف سنة 2017 وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة 
وكذلك خالل اإلجت�ع الدوري ب  الهيئة وممثيل القطاع.

هذا مع العلم وأنّه يف إطار متابعة وتقييم جودة الخدمات املسداة إىل املؤّمن لهم من قبل مؤسسات التأم ، تّم تحديد 
طريقة موّحدة لكافة املؤسسات الحتساب متوّسط آجال التعويض حسب مختلف أصناف وفروع التأم  ومناقشتها مع 

مراقبي حساباتها واإلتّفاق عىل وجوب إعت�دها مستقبال. 
   

2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع�ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2016:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2017 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم  لسنة 2016 وكذلك التقارير 
مراقبي  بعض  مع  اجت�عات  وعقد  تقاريرهم  الستك�ل  املؤسسات  إىل  مراسالت  وتوجيه  الحسابات،  ملراقبي  الخاصة 
الحسابات لتدارس نتائج أع�لهم. وتّم عرض تقرير شامل حول نتائج أع�ل الرقابة عىل الوثائق لسنة 2016 عىل أنظار 

مجلس الهيئة املنعقد بتاريخ 22 ديسمرب 2017 وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم  لسنة 2016 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم  ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

،Ãحوصلة للمالحظات بخصوص الرقابة الداخلية وهياكل التسي -
- متابعة توصيات الرّقابة للسنوات السابقة.

• متابعة عملية إحالة رشكة تأم� لعدد من العقود إىل عقود إدخار وإكتتاب عقود هامة سنة 2016: 

تبّ  من خالل دراسة التقرير السنوي إلحدى رشكات التأم  وتقرير مراقب حساباتها حول نشاط سنة 2016 قيامها 
بتحويل عدد من عقود تكوين األموال املكتتبة لديها إىل عقود تكوين أموال أخرى. لذا، �ت مراسلة املؤسسة لطلب موافاة 
الهيئة بقاâة عقود التأم  التي �ت إحالتها مع املعطيات املتعلقة بها واألسباب والدواعي للقيام بهذه العملية واإلجراءات 

املتخذة للغرض.

IV- األعباء الفنية ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 75

V- النشاط الفّني واملايل للقطاع وأهم مؤرشات السالمة املالية ........................................................................................................................................................... 78

VI- نشاط إعادة التأم  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 83

VII- نشاط مؤسسات إعادة التأم  غÃ املقيمة ............................................................................................................................................................................................................ 88

ثالثا: جـباية قـطاع التـأم  ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 90

I- النظام الجباî لعقود التأم  ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 91

II- التشجيعات والحوافز الجبائية لقطاع التأم  ........................................................................................................................................................................................................... 95

قاâة الجداول واملـالحق ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 97

ملحق عدد 1 : اإلطار الترشيعي والرتتيبي لقطاع التأم  ................................................................................................................................................................................. 98

ملحق عدد 2 : العقود املتداولة بسوق التأم  ............................................................................................................................................................................................................... 108

ملحق عدد 3 : هيكلة سوق التأم  .................................................................................................................................................................................................................................................. 110

ملحق عدد 4 : التوزيع الجغرايف لوسطاء التأم  ......................................................................................................................................................................................................... 111

ملحق عدد 5  :

ملحق عدد 5-1 : النتائج الفنية لفروع التأم  عىل غÃ الحياة ............................................................................................................................................................. 112

ملحق عدد 5-2 : النتائج الفنية لصنف التأم  عىل الحياة وتكوين األموال ............................................................................................................... 113

ملحق عدد 6  :

ملحق عدد 6-1 : أهم مؤرشات نشاط قطاع التأم  حسب املؤسسات ............................................................................................................................. 114

ملحق عدد 6-2 : أهم مؤرشات نشاط مؤسسات التأم  حسب أصناف وفروع التأم  ....................................................................... 115

ملحق عدد 7  : 

ملحق عدد 7-1 : تطور رقم املعامالت حسب أصناف التأم  ............................................................................................................................................................... 124

ملحق عدد 7-2 : األقساط الصادرة حسب مسالك التوزيع وحسب الفروع (النسبة من مجموع اإلصدارات)...... 125

ملحق عدد 7-3 : األقساط الصادرة حسب مسالك التوزيع وحسب الفروع (النسبة من اإلصدارات لكل فرع) ..126

ملحق عدد 8  : تطور التعويضات املدفوعة حسب أصناف التأم  .............................................................................................................................................. 127

ملحق عدد 9  : تطور املدخرات الفنية حسب أصناف التأم  .......................................................................................................................................................... 128

ملحق عدد 10 : 

ملحق عدد 10-1: تطور األعباء الفنية حسب أصناف التأم  ............................................................................................................................................................. 129

ملحق عدد 10-2: تطور األعباء الفنية حسب طبيعتها ..................................................................................................................................................................................... 130

ملحق عدد 11 : تطور األموال الذاتية ........................................................................................................................................................................................................................................... 131

ملحق عدد 12 : تطور األموال املوظفة ....................................................................................................................................................................................................................................... 132

ملحق عدد 13 : تطّور تغطية املدخرات الفنية ............................................................................................................................................................................................................. 133

ملحق عدد 14 : أهم مؤرشات التأم  عىل الحياة وتكوين األموال ............................................................................................................................................ 134

ملحق عدد 15 : أهم مؤرشات تأم  السيارات .............................................................................................................................................................................................................. 135

ملحق عدد 16 : أهم مؤرشات التأم  من الحريق واألخطار املختلفة .................................................................................................................................. 136

س
هــــر

الــفــ



الهيئة العامة للتأمين 7

2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

الوضع القانو�

تّم إحداث الهيئة العامة للتأم  �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بتنقيح وإ�ام 
مجلّة التأم ، وهي هيئة إدارية تتمتّع باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية.

أهداف الهيئة ومهامها
 

نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم  عىل أّن أهداف الهيئة و مهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح�ية حقوق املؤمن 
لهم و املستفيدين من عقود التأم  وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم  وإعادة التأم  وقدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها، 

و عليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:

بالترشيع  إلتزامها  التأم  ومتابعة نشاطها لض�ن  املتّصلة بقطاع  التأم  واملهن  التأم  وإعادة  • مراقبة مؤسسات 
الجاري به العمل وإرساء مناخ مالئم لتطّورها �ا يحّقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وفقا ألفضل امل�رسات الدولية،

• دراسة املسائل ذات الصبغة الترشيعيّة والرتتيبية والتنظيمية املتعلّقة بعمليّات التأم  وإعادة التأم  و �ؤسسات 
التأم  و إعادة التأم  التي يعرضها عليها وزير املالية،

• دراسة املسائل التقنية واإلقتصادية املتعلّقة بتطوير قطاع التأم  وتنظيمه وعرض مقرتحات يف شأنها عىل وزير املالية،

• ض�ن تقديم كافة الخدمات التأمينية وفق معايÃ الجودة والكفاءة والشفافية من أجل ح�ية حقوق املؤمن لهم،

• تركيز الربامج والخطط الكفيلة بتطوير صناعة التأم  وتنمية الوعي التأميني،

• املساهمة يف اإلقتصاد الوطني من خالل املحافظة عىل اإلستقرار املايل،

• إرساء روابط التعاون مع هيئات تنظيم قطاع التأم  عربيا وإفريقيا ودوليا.

قيم الهيئة
 

                                 الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                 العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                 العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

تنظيم الهيئة وإدارتها  

تتكّون الهيئة من:

         رئيس الهيئة،
         مجلس الهيئة،
         لجنة التأديب،

         واملصالح الفنية واإلدارية للهيئة.

ويدير الهيئة رئيس متفّرغ من ذوي الكفاءة يف امليدان اإلقتصادي أو املايل ويعّ  �قتىض أمر بإقرتاح من وزير املالية.
 

رشكاء الهيئة

           الجامعة التونسية لرشكات التأم 
           البنك املركزي التونيس

           هيئة السوق املالية
           وزارة الشؤون اإلجت�عية 

           املكتب املوّحد التونيس للسيارات
           الغرف الوطنية النقابية لنواب التأم  والس�رسة والخرباء يف مختلف اإلختصاصات 

           اإلتحاد الوطني للتعاونيات

تتكّون سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و6 مؤسسات غÃ مقيمة. وتنقسم  التأم  28 مؤسسـة  يضّم قطاع 
 20 رشكة خفية اإلسم ورشكتان ذات صبغة تعاونية. 

ك� تتوزع املؤسسات املقيمة حسب االختصاصات التي تبارشها كالتايل:

- 15 مؤسسة تبارش مختلف أصناف التأم ،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم  عىل الحياة،

- مؤسسة مختصة يف تأم  الصادرات والقروض،
- ومؤسسة مختصة يف إعادة التأم .

أّما املؤسسات غÃ املقيمة، فتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم  أجنبيّة ومكتب  �ثيلي . وهي تختص يف 
عمليات تأم  وإعادة تأم  األشخاص غÃ املقيم . 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم  1028 نائبا يف نهاية سنة 2017 مقابل 990 نائبا يف موىف سنة 2016. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,4 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,3 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,9 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س�رسة التأم  وإعادة التأم  الناشط  بالسوق إىل 64 سمسارا سنة 2017 مقابل 66 يف نهاية سنة 2016.

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق 99 منتج تأم  عىل الحيــاة سنة 2017 مقابـل 77 يف نهاية سنــة 2016 يعمل 94 منهم لدى مؤسسة 
"مغربيـة للحياة" و5 تابع  لرشكة التأم  عىل الحياة والتثمÃ "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم  973 خبÃا يف نهاية سنة 2017 مرّسم  بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم . ويتوزّع هؤالء الخرباء 
عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، 

الطÃان، ... ). وàثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكß من 25 % من العدد الجميل للخرباء. 
 - معـاينو األضـرار:

تعد القاâة التي �سكها الجامعة التونسية لرشكات التأم  99 معاين أرضار يف نهاية سنة 2017. ويتوزّع أغلب معايني 
األرضار �نطقة الش�ل والبقية �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري  املرّسم  بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم  إىل 27 خبÃا يف نهاية 
سنة 2017 مقابل 24 يف موىف السنة السابقة.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل  بقطاع التأم  10200 عامل يف نهاية سنة 2017. وتوفّر رشكات التأم  قرابة 39 % من مواطن الشغل 
واإلختبار  السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم   نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوّزع  في�  عامال)،   4040)

ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غÃ املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

تتوىل ثالثة معاهد مختصة يف التأم  تكوين ورسكلة األعوان العامل  يف هذا القطاع التأم  بهدف مواكبة التقنيات 
العرصية للتأم  وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرå واملعهد اإلفريقي للتأم  واملركز التقني للتكوين يف التأم .

طالبتان  (منهم   14 تحّصل  العرå حيث  للمغرب  التنمية  �ويل  معهــد  طلبة  من   35 الدفعة   2017 سنة  وتخرّجت 
تونسيتان و12طالب جزائري) عىل شهادة الدراسات العليا املتخصصة يف ميدان التأم .

و تخــــّرج خـــالل نفس السنة طلبـــة الدفعة 51 من املعهـــــد اإلفــــريقي للتأم  والتي تعــــّد 76 إطــــارا منهم 
68 تونيس و9 طلبة من البلدان اإلفريقية. ك� تخرّجت الدفعة 18 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم ، وتضـّم 
املوجه لحاميل  التكوين  الباكالوريا و28 يف صنف  املوجه لحاميل شهادة  التكوين  45 طالبـا منهم 17 متخرج يف صنف  

شهــادة األستاذية أوما يعادلها. 

       مقّدمة عامة

واصلت الهيئة العامة للتأم  خالل سنة 2017 نشاطها الرامي إىل تفعيل الدور التنموي لقطاع التأم  وتعزيز مساهمته 
يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث�ر بهدف الرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب السعي إىل تحقيق 

جملة من األهداف اإلسرتاتيجية من أبرزها:

إستك�ل إعداد مرشوع املراجعة الشاملة ملجلة التأم  الذي يهدف إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم لهذا 
القطاع قصد مواكبته للمعايÃ الدولية مّ� àّكن من توفÃ املحيط املالئم لتنظيم مؤسساته وتعزيز هيكلتها ومزيد دعم 
 ßمختلف املهن املتّصلة به من جهة، ويعّزز من  صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية لتقوم بجملة األدوار املناطة بعهدتها بأك

نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة أخرى،

تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم  وإعادة التأم  يف شكل عمليات رقابة ميدانية و عىل الوثائق أو 
يف إطار أع�ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

عىل  عالوة  أرضار  ومعايني  وخرباء  تأم   وسطاء  من  املتّصلة  والهياكل  التأمينية  املهن  عىل  الرقابة  أع�ل  تكثيف 
الصناديق ذات الّصلة بالتأم .

I - مواصلة أشغال وضع وإستك�ل اإلطار الترشيعي املنظم لقطاع التأم�:

1 - إعداد مرشوع مراجعة شاملة ألحكام مجلة التأم�:

واصلت خالل سنة 2017 الفرق الفنية املحدثة صلب الهيئة و�ساعدة خبÃين أجنبي وتونيس أشغالها املتعلقة بإعداد 
مشاريع القوان  الخاصة بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم  بهدف مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 

أع�ل التأم  واملعايÃ الدولية املكرّسة يف هذا  املجال بصفة عامة.
   

وتشمل هذه املراجعة التي تعتمد عىل دراسة تقييمية للوضع الحايل وتهدف إىل تدارك مختلف الصعوبات والنقائص 
التي واجهتها هيئة الرقابة يف أداء مهامها واملرتتّبة عن تطبيق اإلطار الترشيعي الجاري به العمل وكذلك إىل تنفيذ توجهات 

اإلصالح املرتقبة، سبعة محاور أساسية ترتكّز حول: 

1.1 - تنظيم القطاع وإعادة هيكلته من خالل:

التأم   وإعادة  التأم   مؤسسات  إلحداث  الرتاخيص  مختلف  إسناد   Ãومعاي رشوط  بضبط  املتعلّقة  األحكام  مراجعة   -
وتحديد األنشطة الخاضعة للرتخيص وتوضيح مراحل وإجراءات معالجة امللفات،

- الفصل ب  نشاط التأم  عىل الحياة والتأم  عىل غÃ الحياة،
- تنظيم مختلف العمليات املتعلقة بإحالة محافظ التأم  وإندماج وإستيعاب املؤسسات،

- ضبط أحكام تتعلّق بنظام إحداث ومتابعة نشاط املؤسسات غÃ املقيمة، 
- تأطÃ وتنظيم نشاط مؤسسات التأم  ذات الصبغة التعاونية ومزيد توضيح مختلف متطلّبات الحوكمة والترصّف السليم 

والحذر داخلها. 

2.1 - تدعيم دور الهيئة العاّمة للتأم� عرب:

- تكريس دور الهيئة كسلطة ترتيبية مستقلة إداريا وماليا عىل غرار بقية هياكل الرقابة يف القطاع املايل من خالل إسنادها 
صالحيّة إصدار الرتاتيب والقرارات الفردية الرضورية مل�رسة مهامها وإضفاء الصبغة اإللزامية عىل هذه النصوص �ا àّكنها 

من م�رسة الدور املناط بعهدتها بأكß نجاعة،
- مراجعة صالحيات مجلس الهيئة �ا يراعي توسيع مشموالت الهيئة وتكريس إستقالليتها وإحداث لجان قارة متفّرعة عنه 

تساعده عىل إنجاز املهام املوكلة إليه، إىل جانب تحديد حاالت إنهاء عضوية أعضائه،
- إحداث لجنة عقوبات مستقلة عن أجهزة الهيئة تختّص بالبّت يف املخالفات املستوجبة للعقوبات �قتىض أحكام مجلة 

التأم  والتي تخرج عن مجال العقوبات املسلّطة من قبل رئيس الهيئة،
- إحداث لجنة تراخيص مستقلة عن مجلس الهيئة تختّص �نح وسحب الرتاخيص املسندة مل�رسة نشاط التأم  ونشاط 
إعادة التأم  والرتخيص لعمليات توسيع النشاط واإلندماج واإلنقسام واإلنحالل والتحويل الجزî أو الكيل ملحفظة عقود 

التأم  وتغيÃ الشكل القانوñ وإحالة األصول أو الخصوم والتخفيض يف رأس املال،
العقوبات  لجنتي  الهيئة وأعضاء مجلسها وأعوانها وأعضاء  والتي تشمل كّال من رئيس  بالهيئة  الحوكمة  - تدعيم قواعد 

والرتاخيص،
- إقرار مسك الهيئة لسجّل املعطيات املتعلقة بعقود التأم  والحوادث والتعويضات وتحديد رشوط الترصيح به والولوج 

إليه،
إلتزام  التأم  وعىل مدى  قطاع  املتدخل  يف  لكافة  التجارية  امل�رسات  الرقابة عىل  الهيئة يف مجال  دور  التأكيد عىل   -

األشخاص الخاضع  لرقابتها باألحكام الترشيعية والرتتيبية املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال، 
- توسيع مجال إرشاف ورقابة الهيئة ليشمل الجمعيّات التعاونية. 

3.1 - تعزيز الرقابة الحذرة عىل نشاط التأم� عرب:

- مراجعة نظام املالءة املالية لرشكات التأم  يف إتّجاه إرساء مبدأ املالءة املعتمدة عىل املخاطر وتحديد القواعد الكمية 
والنوعية لض�ن الترصف السليم 

- الّرتفيع يف رأس املال األدò لرشكات التأم  وإعادة التأم  وصندوق املال املشرتك للرشكات ذات الصبغة التعاونية قصد 
تحس  صالبتها املاليّة،

- تأطÃ نشاط إعادة التأم  عرب ضبط املؤسسات والهياكل املخّول لها قبول املخاطر والرشوط الواجب توفّرها والتأكيد عىل 
املسندة. مع �ك   للعمليات  بالنسبة  الحذر  والترصّف  املالية  السالمة  قواعد  الالزمة ومراعاة  العناية   Ãتداب بذل  واجب 

الهيئة من إتخاذ إجراءات تحفظيّة يف الحاالت التي يتبّ  فيها وجود تهديد للسالمة املالية لرشكات التأم ،
- إرساء الرقابة التكميلية عىل مجموعات التأم  واملجّمعات املالية قصد تدعيم الرقابة عىل السالمة املالية لرشكة تأم  

عىل أساس فردي.

4.1 - تطوير آليات الرقابة والّتتّبع من خالل: 

- تطوير آليات الرقابة امليدانية بالخصوص وتدعيم الصالحيات املمنوحة للهيئة من حيث تركيز الرقابة عىل أساس مدّعم 
والرقابة التكميلية عىل املجمعات من خالل التنسيق مع الهيئات الرقابية عىل القطاع املايل،

- ح�ية املراقب  أثناء تأدية مهامهم، 
- توسيع مجال الرقابة لتشمل مسدي خدمات املساعدة وجميع الجهات املتعاقد معها يف إطار اإلسناد الخارجي لض�ن 

جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم وح�ية املستفيدين من عقود التأم ،
- وضع إطار متكامل وتدريجي ملعالجة وإنقاذ رشكات التأم  التي تشكو من صعوبات، 

- تحديد املخالفات والعقوبات املرتتبة عن مخالفة الترشيع الجاري به العمل وضبط صالحيات كل من رئيس الهيئة ولجنة 
العقوبات يف إطار اختصاص كل منه�. 

5.1 - تعزيز منظومة الحوكمة °ؤسسات التأم� وإعادة التأم� من خالل وضع أحكام ترمي إىل:
 

 ،Ãالفصل الواضح ب  وظائف هياكل اإلدارة أو املراقبة والهياكل املكلفة بالتسي -
- تدعيم وجوبية وضع نظام للرقابة الداخلية يكفل املتابعة والتقييم الدوري لإلجراءات املعمول بها، 

- تكريس وجوبية إعالم الهيئة بهوية مراقبي الحسابات والخبÃ اإلكتواري املستقل املعتزم تعيينهم،
- تكريس وجوبية تعي  أعضاء مستقل  �جلس اإلدارة وتعزيزه بلجنة التحكم يف املخاطر ولجنة داâة للتدقيق الداخيل 

ولجنة التأجÃ والتعيينات، 
ومراقبة  واإلكتواريا  املخاطر  وإدارة  الداخيل  بـالتدقيق  تتعلق  التنظيمي  الهيكل  مستوى  عىل  مستقلة  وظائف  إرساء   -

اإلمتثال.

6.1 - مزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم� من خالل: 
 

- التنصيص عىل إحداث الهياكل املهنيّة التي تنضوي يف إطارها مختلف املهن املرتبطة بقطاع التأم ،  
- إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لنشاط عرض عمليات التأم  وإعادة التأم ،

- ضبط واجبات اإلفصاح املحمولة عىل مختلف املتدّخل ، 
- تدعيم الجانب التنظيمي والرقاå ملهنة اإلختبار ومعاينة األرضار،

اإلفصاح  واجبات  يف  النظر  وإعادة  بهم  خاصة  مهنية  جمعية  تكوين  عرب  التأم   قطاع  لدى  اإلكتواري   مهنة  تأهيل   -
املحمولة عليهم لسلطة الرقابة ونظام العقوبات الخاصة بهم.

7.1 - تنظيم بعض أصناف وفروع التأم� من خالل إضافة أحكام جديدة ومزيد توضيح بعض األحكام األخرى املتعلقة 
باملسائل التالية: 

- إقرار إلزامية تأم  األخطار املوجودة بالجمهورية التونسيّة، 
- إقرار إلزامية إستجابة رشكات التأم  لتوفÃ التغطية املتعلقة بالتأمينات الوجوبية طبقا للترشيع الجاري به العمل، 

- تحجÃ عرض عقود التأم  قبل إنقضاء أجل شهر من إيداعها، مع  فرض إيداع عنارص التعريفة بالنسبة لعقود التأم  عىل 
غÃ الحياة واإلشهاد بصحتها من قبل إكتواري مؤهل من قبل الهيئة، 

- تنظيم عملية إبرام عقود التأم  عن بعد قصد مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة.

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن µويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن:

يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات، قام فريق عمل مكون من ممثل  عن الهيئة وبعثة الدعم الفني للبنك الدويل 
ووزارة التجارة ورشكة "كوتيناس" بإعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة 
 ßما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

إستقطابا للبنوك وأكß تكيّفا مع احتياجات املصدرين من جهة أخرى. 

وتتعلق هذه التنقيحات أساسا باملحاور التالية:
- توسيع مجال تدخل الصندوق إىل كافة املؤسسات املصّدرة واإلستغناء عن إستثناءات التغطية التي تعيق اإلقبال عليه 

والتنصيص رصاحة عىل تأمينه للكفاالت،
املؤسسات  لتكريس مصداقيته يف عالقته مع  أول طلب  عند  وتفعيله  املستقل  الض�ن  الصندوق صبغة  تدّخل  إكساء   -

البنكية،
- إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املترصّفة يف الصندوق لسجّل البنك املركزي املنصوص عليه بالقانون عدد 35 املؤرخ يف 25 
أفريل 2016 املتعلق بضبط النظام األسايس للبنك املركزي التونيس، وإستغالل املعطيات املُضّمنة به وهو ما سيؤسس لتوازن 

املنظومة املزمع إرساؤها واملحافظة عىل التوازنات املالية للصندوق والتحّكم يف خطر املديونية.

3 - إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لقانون التأم� التكــافيل:

تواصلت مشاركة إطارات الهيئة يف أشغال لجنة القيادة املكلّفة بإعداد املعايÃ املحاسبية لنشاط التأم  التكافيل يف إطار 
إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لهذه املنظومة وقد �ّت املصادقة عىل هذه املعايÃ من قبل املجلس الوطني 

للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017.

4 - إعداد مرشوع إطار قانو� ملراجعة الترشيع الخاص بالجمعيات التعاونية:

�ت خالل سنة 2017 إعادة إحالة مرشوع اإلطار القانوñ الجديد للجمعيات التعاونية إىل رئاسة الحكومة قصد إدراجه 
ببوابة الترشيع للحكومة إلبداء الرأي للعموم.

II - املشاركة يف إنجاز عدد من الدراسات واملشاريع الرامية إىل تطوير قطاع التأم�:

1 - مواصلة إنجاز عمليات "التقييم الذاÁ الدورية لإلطار الترشيعي لقطاع التأم� بتونس":

 تواصلت عمليات التقييم الذاú الّدورية ملدى امتثال اإلطار الترشيعي الوطني للمعايÃ الّدولية والتي تندرج يف إطار 
اإلقتصادي  والنمو  التعاون  ومنظمة   (IAIS) التأم   عىل  اإلرشاف  لهيئات  الدولية  الجمعية  أشغال  يف  الهيئة  مساهمة 

(OCDE)، وشملت بالخصوص املعايÃ املتعلّقة باملسائل التالية:

- نظام التعديل واملراقبة لسلطة اإلرشاف عىل قطاع التأم ،
- قواعد الخروج من سوق التأم  والسلطة التعديلية،  
- توازنات سلطات اإلرشاف ب  اإلستقاللية واملسؤولية،

- تبادل املعلومات ب  سلطات الرقابة والتعاون والتنسيق يف ميدان الرقابة عىل املؤسسات التأمينية،
التصحيحية واإلجراءات  الحوكمة  ومنظومة  وإحالتها  املخاطر  يف  والترصف  الداخلية  والرقابة  الوثائق  عىل  الرقابة   -

  والعقوبات، 
- إعادة التأم . 

2 - مواصلة أشغال تركيز مرشوع قاعدة بيانات وطنية خاصة بتطبيق نظام املكافأة لـتأم� السّيارات:

إثر مصادقة الهيئة خالل سنة 2015 عىل نتائج الدراسة التي أنجزها خرباء من البنك الدويل حول تقييم املنظومة الحالية 
تّم  بلورتها يف شكل مخطط عمل،  أن �ّت  السيارات وبعد  تأم   لفرع  املدنية  املسؤولية  تعريفات  تحديد  املعتمدة يف 

الرشوع يف إحداث قاعدة بيانات وطنية عىل مستوى الهيئة تهدف إىل إحكام تطبيق نظام املكافأة لهذا الفرع.
 

وتتوّىل لجنة املتابعة املحدثة صلب الهيئة اإلرشاف والتنسيق بخصوص كافة األشغال واإلستعدادات الالّزمة لتنفيذ هذا 
املرشوع وذلك يف إطار عقد تعاون ورشاكة مع كّل من الجامعة املغربية لرشكات التأم  واملدرسة العليا الخاصة للهندسة 

والتكنولوجيا "ESPRIT" والوكالة التونسية للنقل الربي. 

ويف هذا الصدد، قامت الهيئة بإقتناء التجهيزات واملعّدات اإلعالمية الخاصة بهذا املرشوع وتّم خالل النصف الثاñ من 
سنة 2017 إيواؤها بقاعة املوزّعات الخاصة �ؤسسة "إتصاالت تونس". ك� إستكملت عمليات الربط ب  مؤسسات التأم  
السالمة  لرشوط  وفقا  أخرى  جهة  من  الربي  للنقل  الفنية  والوكالة  املخاطر  مركزية  وب   جهة  من  املخاطر  ومركزية 

املعلوماتيّة.

الفعيل  اإلنطالق  عند  قصد ض�ن حسن سÃها  اإلعالمية  املنظومة  تجربة  مراحل   2017 سنة  وتواصلت خالل  هذا، 
للمرشوع املنتظر يف مطلع سنة 2019. 

III - الرقابة واإلرشاف عىل قطاع التأم� لض�ن سالمة مالءته املالية:

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

• عمليات الرقابة امليدانية:

- تواصلت عملية الرقابة امليدانية التي إنطلقت منذ سنت  لدى إحدى مؤسسات التأم  املقيمة والتي شملت يف مرحلة 
من  والتثبت  السيارات  تأم   لفرع  واملادية  البدنية  الحوادث  بعنوان  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم  أوىل 

إجراءات الترصف يف ملفات هذه الحوادث وتركّزت يف املرحلة الثانية عىل عدد من أوجه الترصّف داخل املؤسسة.
     

- ورشع املراقبون خالل سنة 2017 يف مه�ت جديدة شملت ثالث مؤسسات تأم  مقيمة وإهتّمت بالتدقيق يف عدد من 
الجوانب املتعلّقة �شاريع قواâها املالية لسنة 2016 وكذلك يف بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

• تقييم مدخرات التعويضات تحت التسوية ومدخرات األقساط لإللغاء لتأم  السيارات.
• التدقيق يف كلفة الحوادث املاديّة والبدنيّة بعنوان فرع تأم  السيّارات والتثبت من إجراءات الترصف يف ملفات

 هذه الحوادث.
• التثبت من حسن تطبيق إتفاقيات إعادة التأم  والتنظيم اإلداري واملعلوماú ملصلحة إعادة التأم .

• تقييم اإلجراءات املتعلقة بالترصف يف التوظيفات والتحقق من توفرها وإعادة تقييمها طبقا لألحكام املنصوص عليها 
�جلة التأم .

• تقييم املدخرات الحسابية والتثبت من املذكرات الفنية لصنف التأم  عىل الحياة.
• متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم  ومعيدي التأم .

- ك� واصل املراقبون القيام �هّ�ت الرقابة امليدانية األفقية التي رشعوا فيها سنة 2016 والتي إهتمّت أساسا باملسائل 
التالية:

• متابعة ملف تأم� الدّراجات الناريّة صغÆة الحجم: 

إثر توّصل الهيئة بالعديد من العرائض الصادرة عن مواطن  بخصوص رفض تأم  دراجاتهم النارية صغÃة الحجم أو 
الرتفيع يف التعريفة، توّىل املراقبون القيام بعمليّة رقابة ميدانيّة أفقية خالل شهر جويلية 2017 لدى جميع رشكات التأم  
التي تنشط بإحدى الواليات واملرّخص لها يف تأم  العربات الربيّة ذات محرّك وشملت 16 نقطة بيع موزّعة ب  10 نيابات 

تأم  و6 فروع تأم  تابعة لهذه املؤّسسات، قصد معاينة كّل املخالفات التي تصدر عن املكلف  باإلكتتاب بنقاط البيع.

دراسة  عنارص مرجعية إلنجاز  إعداد  العمل عىل  بالخصوص  أكتوبر2017   17 بتاريخ  املنعقد  الهيئة  أقّر مجلس  وقد 
تهدف إىل إقرتاح نظام لتشخيص الدراجات النارية وتكوين لجنة قيادة تضّم كافة املتدخل  يف املنظومة.

• متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم بعنوان فرع تأم� السيارات:     

تّم خالل سنتي 2015 و2016 القيام بعملية رقابة ميدانية أفقية حول مختلف أوجه الترصف يف ملفات الحوادث املادية 
لتأم  السيارات لدى خمس مؤسسات تأم  وتقييم جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم باإلعت�د عىل دراسة عيّنة من 

ملفات التعويض بالتدقيق يف الجوانب التالية: 

- اآلجال الفعلية لتعويض ملفات الحوادث املادية للسيارات،
- مدى احرتام االتفاقيات املربمة يف إطار الجامعة التونسية لرشكات التأم ،

- اإلجراءات التنظيمية الخاصة بطريقة مسك ملفات الحوادث املادية والترصف فيها،

وقد تّم إعداد تقرير عام يحوصل أهّم اإلخالالت والنقائص املسّجلة يف موىف سنة 2017 وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة 
وكذلك خالل اإلجت�ع الدوري ب  الهيئة وممثيل القطاع.

هذا مع العلم وأنّه يف إطار متابعة وتقييم جودة الخدمات املسداة إىل املؤّمن لهم من قبل مؤسسات التأم ، تّم تحديد 
طريقة موّحدة لكافة املؤسسات الحتساب متوّسط آجال التعويض حسب مختلف أصناف وفروع التأم  ومناقشتها مع 

مراقبي حساباتها واإلتّفاق عىل وجوب إعت�دها مستقبال. 
   

2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع�ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2016:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2017 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم  لسنة 2016 وكذلك التقارير 
مراقبي  بعض  مع  اجت�عات  وعقد  تقاريرهم  الستك�ل  املؤسسات  إىل  مراسالت  وتوجيه  الحسابات،  ملراقبي  الخاصة 
الحسابات لتدارس نتائج أع�لهم. وتّم عرض تقرير شامل حول نتائج أع�ل الرقابة عىل الوثائق لسنة 2016 عىل أنظار 

مجلس الهيئة املنعقد بتاريخ 22 ديسمرب 2017 وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم  لسنة 2016 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم  ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

،Ãحوصلة للمالحظات بخصوص الرقابة الداخلية وهياكل التسي -
- متابعة توصيات الرّقابة للسنوات السابقة.

• متابعة عملية إحالة رشكة تأم� لعدد من العقود إىل عقود إدخار وإكتتاب عقود هامة سنة 2016: 

تبّ  من خالل دراسة التقرير السنوي إلحدى رشكات التأم  وتقرير مراقب حساباتها حول نشاط سنة 2016 قيامها 
بتحويل عدد من عقود تكوين األموال املكتتبة لديها إىل عقود تكوين أموال أخرى. لذا، �ت مراسلة املؤسسة لطلب موافاة 
الهيئة بقاâة عقود التأم  التي �ت إحالتها مع املعطيات املتعلقة بها واألسباب والدواعي للقيام بهذه العملية واإلجراءات 

املتخذة للغرض.
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

الوضع القانو�

تّم إحداث الهيئة العامة للتأم  �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بتنقيح وإ�ام 
مجلّة التأم ، وهي هيئة إدارية تتمتّع باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية.

أهداف الهيئة ومهامها
 

نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم  عىل أّن أهداف الهيئة و مهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح�ية حقوق املؤمن 
لهم و املستفيدين من عقود التأم  وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم  وإعادة التأم  وقدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها، 

و عليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:

بالترشيع  إلتزامها  التأم  ومتابعة نشاطها لض�ن  املتّصلة بقطاع  التأم  واملهن  التأم  وإعادة  • مراقبة مؤسسات 
الجاري به العمل وإرساء مناخ مالئم لتطّورها �ا يحّقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وفقا ألفضل امل�رسات الدولية،

• دراسة املسائل ذات الصبغة الترشيعيّة والرتتيبية والتنظيمية املتعلّقة بعمليّات التأم  وإعادة التأم  و �ؤسسات 
التأم  و إعادة التأم  التي يعرضها عليها وزير املالية،

• دراسة املسائل التقنية واإلقتصادية املتعلّقة بتطوير قطاع التأم  وتنظيمه وعرض مقرتحات يف شأنها عىل وزير املالية،

• ض�ن تقديم كافة الخدمات التأمينية وفق معايÃ الجودة والكفاءة والشفافية من أجل ح�ية حقوق املؤمن لهم،

• تركيز الربامج والخطط الكفيلة بتطوير صناعة التأم  وتنمية الوعي التأميني،

• املساهمة يف اإلقتصاد الوطني من خالل املحافظة عىل اإلستقرار املايل،

• إرساء روابط التعاون مع هيئات تنظيم قطاع التأم  عربيا وإفريقيا ودوليا.

قيم الهيئة
 

                                 الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                 العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                 العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

تنظيم الهيئة وإدارتها  

تتكّون الهيئة من:

         رئيس الهيئة،
         مجلس الهيئة،
         لجنة التأديب،

         واملصالح الفنية واإلدارية للهيئة.

ويدير الهيئة رئيس متفّرغ من ذوي الكفاءة يف امليدان اإلقتصادي أو املايل ويعّ  �قتىض أمر بإقرتاح من وزير املالية.
 

رشكاء الهيئة

           الجامعة التونسية لرشكات التأم 
           البنك املركزي التونيس

           هيئة السوق املالية
           وزارة الشؤون اإلجت�عية 

           املكتب املوّحد التونيس للسيارات
           الغرف الوطنية النقابية لنواب التأم  والس�رسة والخرباء يف مختلف اإلختصاصات 

           اإلتحاد الوطني للتعاونيات

تتكّون سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و6 مؤسسات غÃ مقيمة. وتنقسم  التأم  28 مؤسسـة  يضّم قطاع 
 20 رشكة خفية اإلسم ورشكتان ذات صبغة تعاونية. 

ك� تتوزع املؤسسات املقيمة حسب االختصاصات التي تبارشها كالتايل:

- 15 مؤسسة تبارش مختلف أصناف التأم ،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم  عىل الحياة،

- مؤسسة مختصة يف تأم  الصادرات والقروض،
- ومؤسسة مختصة يف إعادة التأم .

أّما املؤسسات غÃ املقيمة، فتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم  أجنبيّة ومكتب  �ثيلي . وهي تختص يف 
عمليات تأم  وإعادة تأم  األشخاص غÃ املقيم . 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم  1028 نائبا يف نهاية سنة 2017 مقابل 990 نائبا يف موىف سنة 2016. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,4 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,3 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,9 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س�رسة التأم  وإعادة التأم  الناشط  بالسوق إىل 64 سمسارا سنة 2017 مقابل 66 يف نهاية سنة 2016.

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق 99 منتج تأم  عىل الحيــاة سنة 2017 مقابـل 77 يف نهاية سنــة 2016 يعمل 94 منهم لدى مؤسسة 
"مغربيـة للحياة" و5 تابع  لرشكة التأم  عىل الحياة والتثمÃ "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم  973 خبÃا يف نهاية سنة 2017 مرّسم  بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم . ويتوزّع هؤالء الخرباء 
عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، 

الطÃان، ... ). وàثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكß من 25 % من العدد الجميل للخرباء. 
 - معـاينو األضـرار:

تعد القاâة التي �سكها الجامعة التونسية لرشكات التأم  99 معاين أرضار يف نهاية سنة 2017. ويتوزّع أغلب معايني 
األرضار �نطقة الش�ل والبقية �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري  املرّسم  بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم  إىل 27 خبÃا يف نهاية 
سنة 2017 مقابل 24 يف موىف السنة السابقة.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل  بقطاع التأم  10200 عامل يف نهاية سنة 2017. وتوفّر رشكات التأم  قرابة 39 % من مواطن الشغل 
واإلختبار  السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم   نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوّزع  في�  عامال)،   4040)

ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غÃ املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

تتوىل ثالثة معاهد مختصة يف التأم  تكوين ورسكلة األعوان العامل  يف هذا القطاع التأم  بهدف مواكبة التقنيات 
العرصية للتأم  وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرå واملعهد اإلفريقي للتأم  واملركز التقني للتكوين يف التأم .

طالبتان  (منهم   14 تحّصل  العرå حيث  للمغرب  التنمية  �ويل  معهــد  طلبة  من   35 الدفعة   2017 سنة  وتخرّجت 
تونسيتان و12طالب جزائري) عىل شهادة الدراسات العليا املتخصصة يف ميدان التأم .

و تخــــّرج خـــالل نفس السنة طلبـــة الدفعة 51 من املعهـــــد اإلفــــريقي للتأم  والتي تعــــّد 76 إطــــارا منهم 
68 تونيس و9 طلبة من البلدان اإلفريقية. ك� تخرّجت الدفعة 18 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم ، وتضـّم 
املوجه لحاميل  التكوين  الباكالوريا و28 يف صنف  املوجه لحاميل شهادة  التكوين  45 طالبـا منهم 17 متخرج يف صنف  

شهــادة األستاذية أوما يعادلها. 

       مقّدمة عامة

واصلت الهيئة العامة للتأم  خالل سنة 2017 نشاطها الرامي إىل تفعيل الدور التنموي لقطاع التأم  وتعزيز مساهمته 
يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث�ر بهدف الرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب السعي إىل تحقيق 

جملة من األهداف اإلسرتاتيجية من أبرزها:

إستك�ل إعداد مرشوع املراجعة الشاملة ملجلة التأم  الذي يهدف إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم لهذا 
القطاع قصد مواكبته للمعايÃ الدولية مّ� àّكن من توفÃ املحيط املالئم لتنظيم مؤسساته وتعزيز هيكلتها ومزيد دعم 
 ßمختلف املهن املتّصلة به من جهة، ويعّزز من  صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية لتقوم بجملة األدوار املناطة بعهدتها بأك

نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة أخرى،

تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم  وإعادة التأم  يف شكل عمليات رقابة ميدانية و عىل الوثائق أو 
يف إطار أع�ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

عىل  عالوة  أرضار  ومعايني  وخرباء  تأم   وسطاء  من  املتّصلة  والهياكل  التأمينية  املهن  عىل  الرقابة  أع�ل  تكثيف 
الصناديق ذات الّصلة بالتأم .

I - مواصلة أشغال وضع وإستك�ل اإلطار الترشيعي املنظم لقطاع التأم�:

1 - إعداد مرشوع مراجعة شاملة ألحكام مجلة التأم�:

واصلت خالل سنة 2017 الفرق الفنية املحدثة صلب الهيئة و�ساعدة خبÃين أجنبي وتونيس أشغالها املتعلقة بإعداد 
مشاريع القوان  الخاصة بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم  بهدف مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 

أع�ل التأم  واملعايÃ الدولية املكرّسة يف هذا  املجال بصفة عامة.
   

وتشمل هذه املراجعة التي تعتمد عىل دراسة تقييمية للوضع الحايل وتهدف إىل تدارك مختلف الصعوبات والنقائص 
التي واجهتها هيئة الرقابة يف أداء مهامها واملرتتّبة عن تطبيق اإلطار الترشيعي الجاري به العمل وكذلك إىل تنفيذ توجهات 

اإلصالح املرتقبة، سبعة محاور أساسية ترتكّز حول: 

1.1 - تنظيم القطاع وإعادة هيكلته من خالل:

التأم   وإعادة  التأم   مؤسسات  إلحداث  الرتاخيص  مختلف  إسناد   Ãومعاي رشوط  بضبط  املتعلّقة  األحكام  مراجعة   -
وتحديد األنشطة الخاضعة للرتخيص وتوضيح مراحل وإجراءات معالجة امللفات،

- الفصل ب  نشاط التأم  عىل الحياة والتأم  عىل غÃ الحياة،
- تنظيم مختلف العمليات املتعلقة بإحالة محافظ التأم  وإندماج وإستيعاب املؤسسات،

- ضبط أحكام تتعلّق بنظام إحداث ومتابعة نشاط املؤسسات غÃ املقيمة، 
- تأطÃ وتنظيم نشاط مؤسسات التأم  ذات الصبغة التعاونية ومزيد توضيح مختلف متطلّبات الحوكمة والترصّف السليم 

والحذر داخلها. 

2.1 - تدعيم دور الهيئة العاّمة للتأم� عرب:

- تكريس دور الهيئة كسلطة ترتيبية مستقلة إداريا وماليا عىل غرار بقية هياكل الرقابة يف القطاع املايل من خالل إسنادها 
صالحيّة إصدار الرتاتيب والقرارات الفردية الرضورية مل�رسة مهامها وإضفاء الصبغة اإللزامية عىل هذه النصوص �ا àّكنها 

من م�رسة الدور املناط بعهدتها بأكß نجاعة،
- مراجعة صالحيات مجلس الهيئة �ا يراعي توسيع مشموالت الهيئة وتكريس إستقالليتها وإحداث لجان قارة متفّرعة عنه 

تساعده عىل إنجاز املهام املوكلة إليه، إىل جانب تحديد حاالت إنهاء عضوية أعضائه،
- إحداث لجنة عقوبات مستقلة عن أجهزة الهيئة تختّص بالبّت يف املخالفات املستوجبة للعقوبات �قتىض أحكام مجلة 

التأم  والتي تخرج عن مجال العقوبات املسلّطة من قبل رئيس الهيئة،
- إحداث لجنة تراخيص مستقلة عن مجلس الهيئة تختّص �نح وسحب الرتاخيص املسندة مل�رسة نشاط التأم  ونشاط 
إعادة التأم  والرتخيص لعمليات توسيع النشاط واإلندماج واإلنقسام واإلنحالل والتحويل الجزî أو الكيل ملحفظة عقود 

التأم  وتغيÃ الشكل القانوñ وإحالة األصول أو الخصوم والتخفيض يف رأس املال،
العقوبات  لجنتي  الهيئة وأعضاء مجلسها وأعوانها وأعضاء  والتي تشمل كّال من رئيس  بالهيئة  الحوكمة  - تدعيم قواعد 

والرتاخيص،
- إقرار مسك الهيئة لسجّل املعطيات املتعلقة بعقود التأم  والحوادث والتعويضات وتحديد رشوط الترصيح به والولوج 

إليه،
إلتزام  التأم  وعىل مدى  قطاع  املتدخل  يف  لكافة  التجارية  امل�رسات  الرقابة عىل  الهيئة يف مجال  دور  التأكيد عىل   -

األشخاص الخاضع  لرقابتها باألحكام الترشيعية والرتتيبية املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال، 
- توسيع مجال إرشاف ورقابة الهيئة ليشمل الجمعيّات التعاونية. 

3.1 - تعزيز الرقابة الحذرة عىل نشاط التأم� عرب:

- مراجعة نظام املالءة املالية لرشكات التأم  يف إتّجاه إرساء مبدأ املالءة املعتمدة عىل املخاطر وتحديد القواعد الكمية 
والنوعية لض�ن الترصف السليم 

- الّرتفيع يف رأس املال األدò لرشكات التأم  وإعادة التأم  وصندوق املال املشرتك للرشكات ذات الصبغة التعاونية قصد 
تحس  صالبتها املاليّة،

- تأطÃ نشاط إعادة التأم  عرب ضبط املؤسسات والهياكل املخّول لها قبول املخاطر والرشوط الواجب توفّرها والتأكيد عىل 
املسندة. مع �ك   للعمليات  بالنسبة  الحذر  والترصّف  املالية  السالمة  قواعد  الالزمة ومراعاة  العناية   Ãتداب بذل  واجب 

الهيئة من إتخاذ إجراءات تحفظيّة يف الحاالت التي يتبّ  فيها وجود تهديد للسالمة املالية لرشكات التأم ،
- إرساء الرقابة التكميلية عىل مجموعات التأم  واملجّمعات املالية قصد تدعيم الرقابة عىل السالمة املالية لرشكة تأم  

عىل أساس فردي.

4.1 - تطوير آليات الرقابة والّتتّبع من خالل: 

- تطوير آليات الرقابة امليدانية بالخصوص وتدعيم الصالحيات املمنوحة للهيئة من حيث تركيز الرقابة عىل أساس مدّعم 
والرقابة التكميلية عىل املجمعات من خالل التنسيق مع الهيئات الرقابية عىل القطاع املايل،

- ح�ية املراقب  أثناء تأدية مهامهم، 
- توسيع مجال الرقابة لتشمل مسدي خدمات املساعدة وجميع الجهات املتعاقد معها يف إطار اإلسناد الخارجي لض�ن 

جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم وح�ية املستفيدين من عقود التأم ،
- وضع إطار متكامل وتدريجي ملعالجة وإنقاذ رشكات التأم  التي تشكو من صعوبات، 

- تحديد املخالفات والعقوبات املرتتبة عن مخالفة الترشيع الجاري به العمل وضبط صالحيات كل من رئيس الهيئة ولجنة 
العقوبات يف إطار اختصاص كل منه�. 

5.1 - تعزيز منظومة الحوكمة °ؤسسات التأم� وإعادة التأم� من خالل وضع أحكام ترمي إىل:
 

 ،Ãالفصل الواضح ب  وظائف هياكل اإلدارة أو املراقبة والهياكل املكلفة بالتسي -
- تدعيم وجوبية وضع نظام للرقابة الداخلية يكفل املتابعة والتقييم الدوري لإلجراءات املعمول بها، 

- تكريس وجوبية إعالم الهيئة بهوية مراقبي الحسابات والخبÃ اإلكتواري املستقل املعتزم تعيينهم،
- تكريس وجوبية تعي  أعضاء مستقل  �جلس اإلدارة وتعزيزه بلجنة التحكم يف املخاطر ولجنة داâة للتدقيق الداخيل 

ولجنة التأجÃ والتعيينات، 
ومراقبة  واإلكتواريا  املخاطر  وإدارة  الداخيل  بـالتدقيق  تتعلق  التنظيمي  الهيكل  مستوى  عىل  مستقلة  وظائف  إرساء   -

اإلمتثال.

6.1 - مزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم� من خالل: 
 

- التنصيص عىل إحداث الهياكل املهنيّة التي تنضوي يف إطارها مختلف املهن املرتبطة بقطاع التأم ،  
- إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لنشاط عرض عمليات التأم  وإعادة التأم ،

- ضبط واجبات اإلفصاح املحمولة عىل مختلف املتدّخل ، 
- تدعيم الجانب التنظيمي والرقاå ملهنة اإلختبار ومعاينة األرضار،

اإلفصاح  واجبات  يف  النظر  وإعادة  بهم  خاصة  مهنية  جمعية  تكوين  عرب  التأم   قطاع  لدى  اإلكتواري   مهنة  تأهيل   -
املحمولة عليهم لسلطة الرقابة ونظام العقوبات الخاصة بهم.

7.1 - تنظيم بعض أصناف وفروع التأم� من خالل إضافة أحكام جديدة ومزيد توضيح بعض األحكام األخرى املتعلقة 
باملسائل التالية: 

- إقرار إلزامية تأم  األخطار املوجودة بالجمهورية التونسيّة، 
- إقرار إلزامية إستجابة رشكات التأم  لتوفÃ التغطية املتعلقة بالتأمينات الوجوبية طبقا للترشيع الجاري به العمل، 

- تحجÃ عرض عقود التأم  قبل إنقضاء أجل شهر من إيداعها، مع  فرض إيداع عنارص التعريفة بالنسبة لعقود التأم  عىل 
غÃ الحياة واإلشهاد بصحتها من قبل إكتواري مؤهل من قبل الهيئة، 

- تنظيم عملية إبرام عقود التأم  عن بعد قصد مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة.

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن µويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن:

يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات، قام فريق عمل مكون من ممثل  عن الهيئة وبعثة الدعم الفني للبنك الدويل 
ووزارة التجارة ورشكة "كوتيناس" بإعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة 
 ßما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

إستقطابا للبنوك وأكß تكيّفا مع احتياجات املصدرين من جهة أخرى. 

وتتعلق هذه التنقيحات أساسا باملحاور التالية:
- توسيع مجال تدخل الصندوق إىل كافة املؤسسات املصّدرة واإلستغناء عن إستثناءات التغطية التي تعيق اإلقبال عليه 

والتنصيص رصاحة عىل تأمينه للكفاالت،
املؤسسات  لتكريس مصداقيته يف عالقته مع  أول طلب  عند  وتفعيله  املستقل  الض�ن  الصندوق صبغة  تدّخل  إكساء   -

البنكية،
- إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املترصّفة يف الصندوق لسجّل البنك املركزي املنصوص عليه بالقانون عدد 35 املؤرخ يف 25 
أفريل 2016 املتعلق بضبط النظام األسايس للبنك املركزي التونيس، وإستغالل املعطيات املُضّمنة به وهو ما سيؤسس لتوازن 

املنظومة املزمع إرساؤها واملحافظة عىل التوازنات املالية للصندوق والتحّكم يف خطر املديونية.

3 - إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لقانون التأم� التكــافيل:

تواصلت مشاركة إطارات الهيئة يف أشغال لجنة القيادة املكلّفة بإعداد املعايÃ املحاسبية لنشاط التأم  التكافيل يف إطار 
إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لهذه املنظومة وقد �ّت املصادقة عىل هذه املعايÃ من قبل املجلس الوطني 

للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017.

4 - إعداد مرشوع إطار قانو� ملراجعة الترشيع الخاص بالجمعيات التعاونية:

�ت خالل سنة 2017 إعادة إحالة مرشوع اإلطار القانوñ الجديد للجمعيات التعاونية إىل رئاسة الحكومة قصد إدراجه 
ببوابة الترشيع للحكومة إلبداء الرأي للعموم.

II - املشاركة يف إنجاز عدد من الدراسات واملشاريع الرامية إىل تطوير قطاع التأم�:

1 - مواصلة إنجاز عمليات "التقييم الذاÁ الدورية لإلطار الترشيعي لقطاع التأم� بتونس":

 تواصلت عمليات التقييم الذاú الّدورية ملدى امتثال اإلطار الترشيعي الوطني للمعايÃ الّدولية والتي تندرج يف إطار 
اإلقتصادي  والنمو  التعاون  ومنظمة   (IAIS) التأم   عىل  اإلرشاف  لهيئات  الدولية  الجمعية  أشغال  يف  الهيئة  مساهمة 

(OCDE)، وشملت بالخصوص املعايÃ املتعلّقة باملسائل التالية:

- نظام التعديل واملراقبة لسلطة اإلرشاف عىل قطاع التأم ،
- قواعد الخروج من سوق التأم  والسلطة التعديلية،  
- توازنات سلطات اإلرشاف ب  اإلستقاللية واملسؤولية،

- تبادل املعلومات ب  سلطات الرقابة والتعاون والتنسيق يف ميدان الرقابة عىل املؤسسات التأمينية،
التصحيحية واإلجراءات  الحوكمة  ومنظومة  وإحالتها  املخاطر  يف  والترصف  الداخلية  والرقابة  الوثائق  عىل  الرقابة   -

  والعقوبات، 
- إعادة التأم . 

2 - مواصلة أشغال تركيز مرشوع قاعدة بيانات وطنية خاصة بتطبيق نظام املكافأة لـتأم� السّيارات:

إثر مصادقة الهيئة خالل سنة 2015 عىل نتائج الدراسة التي أنجزها خرباء من البنك الدويل حول تقييم املنظومة الحالية 
تّم  بلورتها يف شكل مخطط عمل،  أن �ّت  السيارات وبعد  تأم   لفرع  املدنية  املسؤولية  تعريفات  تحديد  املعتمدة يف 

الرشوع يف إحداث قاعدة بيانات وطنية عىل مستوى الهيئة تهدف إىل إحكام تطبيق نظام املكافأة لهذا الفرع.
 

وتتوّىل لجنة املتابعة املحدثة صلب الهيئة اإلرشاف والتنسيق بخصوص كافة األشغال واإلستعدادات الالّزمة لتنفيذ هذا 
املرشوع وذلك يف إطار عقد تعاون ورشاكة مع كّل من الجامعة املغربية لرشكات التأم  واملدرسة العليا الخاصة للهندسة 

والتكنولوجيا "ESPRIT" والوكالة التونسية للنقل الربي. 

ويف هذا الصدد، قامت الهيئة بإقتناء التجهيزات واملعّدات اإلعالمية الخاصة بهذا املرشوع وتّم خالل النصف الثاñ من 
سنة 2017 إيواؤها بقاعة املوزّعات الخاصة �ؤسسة "إتصاالت تونس". ك� إستكملت عمليات الربط ب  مؤسسات التأم  
السالمة  لرشوط  وفقا  أخرى  جهة  من  الربي  للنقل  الفنية  والوكالة  املخاطر  مركزية  وب   جهة  من  املخاطر  ومركزية 

املعلوماتيّة.

الفعيل  اإلنطالق  عند  قصد ض�ن حسن سÃها  اإلعالمية  املنظومة  تجربة  مراحل   2017 سنة  وتواصلت خالل  هذا، 
للمرشوع املنتظر يف مطلع سنة 2019. 

III - الرقابة واإلرشاف عىل قطاع التأم� لض�ن سالمة مالءته املالية:

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

• عمليات الرقابة امليدانية:

- تواصلت عملية الرقابة امليدانية التي إنطلقت منذ سنت  لدى إحدى مؤسسات التأم  املقيمة والتي شملت يف مرحلة 
من  والتثبت  السيارات  تأم   لفرع  واملادية  البدنية  الحوادث  بعنوان  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم  أوىل 

إجراءات الترصف يف ملفات هذه الحوادث وتركّزت يف املرحلة الثانية عىل عدد من أوجه الترصّف داخل املؤسسة.
     

- ورشع املراقبون خالل سنة 2017 يف مه�ت جديدة شملت ثالث مؤسسات تأم  مقيمة وإهتّمت بالتدقيق يف عدد من 
الجوانب املتعلّقة �شاريع قواâها املالية لسنة 2016 وكذلك يف بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

• تقييم مدخرات التعويضات تحت التسوية ومدخرات األقساط لإللغاء لتأم  السيارات.
• التدقيق يف كلفة الحوادث املاديّة والبدنيّة بعنوان فرع تأم  السيّارات والتثبت من إجراءات الترصف يف ملفات

 هذه الحوادث.
• التثبت من حسن تطبيق إتفاقيات إعادة التأم  والتنظيم اإلداري واملعلوماú ملصلحة إعادة التأم .

• تقييم اإلجراءات املتعلقة بالترصف يف التوظيفات والتحقق من توفرها وإعادة تقييمها طبقا لألحكام املنصوص عليها 
�جلة التأم .

• تقييم املدخرات الحسابية والتثبت من املذكرات الفنية لصنف التأم  عىل الحياة.
• متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم  ومعيدي التأم .

- ك� واصل املراقبون القيام �هّ�ت الرقابة امليدانية األفقية التي رشعوا فيها سنة 2016 والتي إهتمّت أساسا باملسائل 
التالية:

• متابعة ملف تأم� الدّراجات الناريّة صغÆة الحجم: 

إثر توّصل الهيئة بالعديد من العرائض الصادرة عن مواطن  بخصوص رفض تأم  دراجاتهم النارية صغÃة الحجم أو 
الرتفيع يف التعريفة، توّىل املراقبون القيام بعمليّة رقابة ميدانيّة أفقية خالل شهر جويلية 2017 لدى جميع رشكات التأم  
التي تنشط بإحدى الواليات واملرّخص لها يف تأم  العربات الربيّة ذات محرّك وشملت 16 نقطة بيع موزّعة ب  10 نيابات 

تأم  و6 فروع تأم  تابعة لهذه املؤّسسات، قصد معاينة كّل املخالفات التي تصدر عن املكلف  باإلكتتاب بنقاط البيع.

دراسة  عنارص مرجعية إلنجاز  إعداد  العمل عىل  بالخصوص  أكتوبر2017   17 بتاريخ  املنعقد  الهيئة  أقّر مجلس  وقد 
تهدف إىل إقرتاح نظام لتشخيص الدراجات النارية وتكوين لجنة قيادة تضّم كافة املتدخل  يف املنظومة.

• متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم بعنوان فرع تأم� السيارات:     

تّم خالل سنتي 2015 و2016 القيام بعملية رقابة ميدانية أفقية حول مختلف أوجه الترصف يف ملفات الحوادث املادية 
لتأم  السيارات لدى خمس مؤسسات تأم  وتقييم جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم باإلعت�د عىل دراسة عيّنة من 

ملفات التعويض بالتدقيق يف الجوانب التالية: 

- اآلجال الفعلية لتعويض ملفات الحوادث املادية للسيارات،
- مدى احرتام االتفاقيات املربمة يف إطار الجامعة التونسية لرشكات التأم ،

- اإلجراءات التنظيمية الخاصة بطريقة مسك ملفات الحوادث املادية والترصف فيها،

وقد تّم إعداد تقرير عام يحوصل أهّم اإلخالالت والنقائص املسّجلة يف موىف سنة 2017 وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة 
وكذلك خالل اإلجت�ع الدوري ب  الهيئة وممثيل القطاع.

هذا مع العلم وأنّه يف إطار متابعة وتقييم جودة الخدمات املسداة إىل املؤّمن لهم من قبل مؤسسات التأم ، تّم تحديد 
طريقة موّحدة لكافة املؤسسات الحتساب متوّسط آجال التعويض حسب مختلف أصناف وفروع التأم  ومناقشتها مع 

مراقبي حساباتها واإلتّفاق عىل وجوب إعت�دها مستقبال. 
   

2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع�ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2016:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2017 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم  لسنة 2016 وكذلك التقارير 
مراقبي  بعض  مع  اجت�عات  وعقد  تقاريرهم  الستك�ل  املؤسسات  إىل  مراسالت  وتوجيه  الحسابات،  ملراقبي  الخاصة 
الحسابات لتدارس نتائج أع�لهم. وتّم عرض تقرير شامل حول نتائج أع�ل الرقابة عىل الوثائق لسنة 2016 عىل أنظار 

مجلس الهيئة املنعقد بتاريخ 22 ديسمرب 2017 وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم  لسنة 2016 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم  ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

،Ãحوصلة للمالحظات بخصوص الرقابة الداخلية وهياكل التسي -
- متابعة توصيات الرّقابة للسنوات السابقة.

• متابعة عملية إحالة رشكة تأم� لعدد من العقود إىل عقود إدخار وإكتتاب عقود هامة سنة 2016: 

تبّ  من خالل دراسة التقرير السنوي إلحدى رشكات التأم  وتقرير مراقب حساباتها حول نشاط سنة 2016 قيامها 
بتحويل عدد من عقود تكوين األموال املكتتبة لديها إىل عقود تكوين أموال أخرى. لذا، �ت مراسلة املؤسسة لطلب موافاة 
الهيئة بقاâة عقود التأم  التي �ت إحالتها مع املعطيات املتعلقة بها واألسباب والدواعي للقيام بهذه العملية واإلجراءات 

املتخذة للغرض.



         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

الوضع القانو�

تّم إحداث الهيئة العامة للتأم  �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بتنقيح وإ�ام 
مجلّة التأم ، وهي هيئة إدارية تتمتّع باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية.

أهداف الهيئة ومهامها
 

نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم  عىل أّن أهداف الهيئة و مهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح�ية حقوق املؤمن 
لهم و املستفيدين من عقود التأم  وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم  وإعادة التأم  وقدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها، 

و عليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:

بالترشيع  إلتزامها  التأم  ومتابعة نشاطها لض�ن  املتّصلة بقطاع  التأم  واملهن  التأم  وإعادة  • مراقبة مؤسسات 
الجاري به العمل وإرساء مناخ مالئم لتطّورها �ا يحّقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وفقا ألفضل امل�رسات الدولية،

• دراسة املسائل ذات الصبغة الترشيعيّة والرتتيبية والتنظيمية املتعلّقة بعمليّات التأم  وإعادة التأم  و �ؤسسات 
التأم  و إعادة التأم  التي يعرضها عليها وزير املالية،

• دراسة املسائل التقنية واإلقتصادية املتعلّقة بتطوير قطاع التأم  وتنظيمه وعرض مقرتحات يف شأنها عىل وزير املالية،

• ض�ن تقديم كافة الخدمات التأمينية وفق معايÃ الجودة والكفاءة والشفافية من أجل ح�ية حقوق املؤمن لهم،

• تركيز الربامج والخطط الكفيلة بتطوير صناعة التأم  وتنمية الوعي التأميني،

• املساهمة يف اإلقتصاد الوطني من خالل املحافظة عىل اإلستقرار املايل،

• إرساء روابط التعاون مع هيئات تنظيم قطاع التأم  عربيا وإفريقيا ودوليا.

قيم الهيئة
 

                                 الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                 العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                 العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

تنظيم الهيئة وإدارتها  

تتكّون الهيئة من:

         رئيس الهيئة،
         مجلس الهيئة،
         لجنة التأديب،

         واملصالح الفنية واإلدارية للهيئة.

ويدير الهيئة رئيس متفّرغ من ذوي الكفاءة يف امليدان اإلقتصادي أو املايل ويعّ  �قتىض أمر بإقرتاح من وزير املالية.
 

رشكاء الهيئة

           الجامعة التونسية لرشكات التأم 
           البنك املركزي التونيس

           هيئة السوق املالية
           وزارة الشؤون اإلجت�عية 

           املكتب املوّحد التونيس للسيارات
           الغرف الوطنية النقابية لنواب التأم  والس�رسة والخرباء يف مختلف اإلختصاصات 

           اإلتحاد الوطني للتعاونيات

تتكّون سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و6 مؤسسات غÃ مقيمة. وتنقسم  التأم  28 مؤسسـة  يضّم قطاع 
 20 رشكة خفية اإلسم ورشكتان ذات صبغة تعاونية. 

ك� تتوزع املؤسسات املقيمة حسب االختصاصات التي تبارشها كالتايل:

- 15 مؤسسة تبارش مختلف أصناف التأم ،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم  عىل الحياة،

- مؤسسة مختصة يف تأم  الصادرات والقروض،
- ومؤسسة مختصة يف إعادة التأم .

أّما املؤسسات غÃ املقيمة، فتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم  أجنبيّة ومكتب  �ثيلي . وهي تختص يف 
عمليات تأم  وإعادة تأم  األشخاص غÃ املقيم . 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم  1028 نائبا يف نهاية سنة 2017 مقابل 990 نائبا يف موىف سنة 2016. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,4 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,3 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,9 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س�رسة التأم  وإعادة التأم  الناشط  بالسوق إىل 64 سمسارا سنة 2017 مقابل 66 يف نهاية سنة 2016.

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق 99 منتج تأم  عىل الحيــاة سنة 2017 مقابـل 77 يف نهاية سنــة 2016 يعمل 94 منهم لدى مؤسسة 
"مغربيـة للحياة" و5 تابع  لرشكة التأم  عىل الحياة والتثمÃ "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم  973 خبÃا يف نهاية سنة 2017 مرّسم  بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم . ويتوزّع هؤالء الخرباء 
عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، 

الطÃان، ... ). وàثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكß من 25 % من العدد الجميل للخرباء. 
 - معـاينو األضـرار:

تعد القاâة التي �سكها الجامعة التونسية لرشكات التأم  99 معاين أرضار يف نهاية سنة 2017. ويتوزّع أغلب معايني 
األرضار �نطقة الش�ل والبقية �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري  املرّسم  بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم  إىل 27 خبÃا يف نهاية 
سنة 2017 مقابل 24 يف موىف السنة السابقة.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل  بقطاع التأم  10200 عامل يف نهاية سنة 2017. وتوفّر رشكات التأم  قرابة 39 % من مواطن الشغل 
واإلختبار  السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم   نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوّزع  في�  عامال)،   4040)

ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غÃ املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

تتوىل ثالثة معاهد مختصة يف التأم  تكوين ورسكلة األعوان العامل  يف هذا القطاع التأم  بهدف مواكبة التقنيات 
العرصية للتأم  وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرå واملعهد اإلفريقي للتأم  واملركز التقني للتكوين يف التأم .

طالبتان  (منهم   14 تحّصل  العرå حيث  للمغرب  التنمية  �ويل  معهــد  طلبة  من   35 الدفعة   2017 سنة  وتخرّجت 
تونسيتان و12طالب جزائري) عىل شهادة الدراسات العليا املتخصصة يف ميدان التأم .

و تخــــّرج خـــالل نفس السنة طلبـــة الدفعة 51 من املعهـــــد اإلفــــريقي للتأم  والتي تعــــّد 76 إطــــارا منهم 
68 تونيس و9 طلبة من البلدان اإلفريقية. ك� تخرّجت الدفعة 18 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم ، وتضـّم 
املوجه لحاميل  التكوين  الباكالوريا و28 يف صنف  املوجه لحاميل شهادة  التكوين  45 طالبـا منهم 17 متخرج يف صنف  

شهــادة األستاذية أوما يعادلها. 

       مقّدمة عامة

واصلت الهيئة العامة للتأم  خالل سنة 2017 نشاطها الرامي إىل تفعيل الدور التنموي لقطاع التأم  وتعزيز مساهمته 
يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث�ر بهدف الرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب السعي إىل تحقيق 

جملة من األهداف اإلسرتاتيجية من أبرزها:

إستك�ل إعداد مرشوع املراجعة الشاملة ملجلة التأم  الذي يهدف إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم لهذا 
القطاع قصد مواكبته للمعايÃ الدولية مّ� àّكن من توفÃ املحيط املالئم لتنظيم مؤسساته وتعزيز هيكلتها ومزيد دعم 
 ßمختلف املهن املتّصلة به من جهة، ويعّزز من  صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية لتقوم بجملة األدوار املناطة بعهدتها بأك

نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة أخرى،

تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم  وإعادة التأم  يف شكل عمليات رقابة ميدانية و عىل الوثائق أو 
يف إطار أع�ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

عىل  عالوة  أرضار  ومعايني  وخرباء  تأم   وسطاء  من  املتّصلة  والهياكل  التأمينية  املهن  عىل  الرقابة  أع�ل  تكثيف 
الصناديق ذات الّصلة بالتأم .

I - مواصلة أشغال وضع وإستك�ل اإلطار الترشيعي املنظم لقطاع التأم�:

1 - إعداد مرشوع مراجعة شاملة ألحكام مجلة التأم�:

واصلت خالل سنة 2017 الفرق الفنية املحدثة صلب الهيئة و�ساعدة خبÃين أجنبي وتونيس أشغالها املتعلقة بإعداد 
مشاريع القوان  الخاصة بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم  بهدف مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 

أع�ل التأم  واملعايÃ الدولية املكرّسة يف هذا  املجال بصفة عامة.
   

وتشمل هذه املراجعة التي تعتمد عىل دراسة تقييمية للوضع الحايل وتهدف إىل تدارك مختلف الصعوبات والنقائص 
التي واجهتها هيئة الرقابة يف أداء مهامها واملرتتّبة عن تطبيق اإلطار الترشيعي الجاري به العمل وكذلك إىل تنفيذ توجهات 

اإلصالح املرتقبة، سبعة محاور أساسية ترتكّز حول: 

1.1 - تنظيم القطاع وإعادة هيكلته من خالل:

التأم   وإعادة  التأم   مؤسسات  إلحداث  الرتاخيص  مختلف  إسناد   Ãومعاي رشوط  بضبط  املتعلّقة  األحكام  مراجعة   -
وتحديد األنشطة الخاضعة للرتخيص وتوضيح مراحل وإجراءات معالجة امللفات،

- الفصل ب  نشاط التأم  عىل الحياة والتأم  عىل غÃ الحياة،
- تنظيم مختلف العمليات املتعلقة بإحالة محافظ التأم  وإندماج وإستيعاب املؤسسات،

- ضبط أحكام تتعلّق بنظام إحداث ومتابعة نشاط املؤسسات غÃ املقيمة، 
- تأطÃ وتنظيم نشاط مؤسسات التأم  ذات الصبغة التعاونية ومزيد توضيح مختلف متطلّبات الحوكمة والترصّف السليم 

والحذر داخلها. 

2.1 - تدعيم دور الهيئة العاّمة للتأم� عرب:

- تكريس دور الهيئة كسلطة ترتيبية مستقلة إداريا وماليا عىل غرار بقية هياكل الرقابة يف القطاع املايل من خالل إسنادها 
صالحيّة إصدار الرتاتيب والقرارات الفردية الرضورية مل�رسة مهامها وإضفاء الصبغة اإللزامية عىل هذه النصوص �ا àّكنها 

من م�رسة الدور املناط بعهدتها بأكß نجاعة،
- مراجعة صالحيات مجلس الهيئة �ا يراعي توسيع مشموالت الهيئة وتكريس إستقالليتها وإحداث لجان قارة متفّرعة عنه 

تساعده عىل إنجاز املهام املوكلة إليه، إىل جانب تحديد حاالت إنهاء عضوية أعضائه،
- إحداث لجنة عقوبات مستقلة عن أجهزة الهيئة تختّص بالبّت يف املخالفات املستوجبة للعقوبات �قتىض أحكام مجلة 

التأم  والتي تخرج عن مجال العقوبات املسلّطة من قبل رئيس الهيئة،
- إحداث لجنة تراخيص مستقلة عن مجلس الهيئة تختّص �نح وسحب الرتاخيص املسندة مل�رسة نشاط التأم  ونشاط 
إعادة التأم  والرتخيص لعمليات توسيع النشاط واإلندماج واإلنقسام واإلنحالل والتحويل الجزî أو الكيل ملحفظة عقود 

التأم  وتغيÃ الشكل القانوñ وإحالة األصول أو الخصوم والتخفيض يف رأس املال،
العقوبات  لجنتي  الهيئة وأعضاء مجلسها وأعوانها وأعضاء  والتي تشمل كّال من رئيس  بالهيئة  الحوكمة  - تدعيم قواعد 

والرتاخيص،
- إقرار مسك الهيئة لسجّل املعطيات املتعلقة بعقود التأم  والحوادث والتعويضات وتحديد رشوط الترصيح به والولوج 

إليه،
إلتزام  التأم  وعىل مدى  قطاع  املتدخل  يف  لكافة  التجارية  امل�رسات  الرقابة عىل  الهيئة يف مجال  دور  التأكيد عىل   -

األشخاص الخاضع  لرقابتها باألحكام الترشيعية والرتتيبية املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال، 
- توسيع مجال إرشاف ورقابة الهيئة ليشمل الجمعيّات التعاونية. 

3.1 - تعزيز الرقابة الحذرة عىل نشاط التأم� عرب:

- مراجعة نظام املالءة املالية لرشكات التأم  يف إتّجاه إرساء مبدأ املالءة املعتمدة عىل املخاطر وتحديد القواعد الكمية 
والنوعية لض�ن الترصف السليم 

- الّرتفيع يف رأس املال األدò لرشكات التأم  وإعادة التأم  وصندوق املال املشرتك للرشكات ذات الصبغة التعاونية قصد 
تحس  صالبتها املاليّة،

- تأطÃ نشاط إعادة التأم  عرب ضبط املؤسسات والهياكل املخّول لها قبول املخاطر والرشوط الواجب توفّرها والتأكيد عىل 
املسندة. مع �ك   للعمليات  بالنسبة  الحذر  والترصّف  املالية  السالمة  قواعد  الالزمة ومراعاة  العناية   Ãتداب بذل  واجب 

الهيئة من إتخاذ إجراءات تحفظيّة يف الحاالت التي يتبّ  فيها وجود تهديد للسالمة املالية لرشكات التأم ،
- إرساء الرقابة التكميلية عىل مجموعات التأم  واملجّمعات املالية قصد تدعيم الرقابة عىل السالمة املالية لرشكة تأم  

عىل أساس فردي.

4.1 - تطوير آليات الرقابة والّتتّبع من خالل: 

- تطوير آليات الرقابة امليدانية بالخصوص وتدعيم الصالحيات املمنوحة للهيئة من حيث تركيز الرقابة عىل أساس مدّعم 
والرقابة التكميلية عىل املجمعات من خالل التنسيق مع الهيئات الرقابية عىل القطاع املايل،

- ح�ية املراقب  أثناء تأدية مهامهم، 
- توسيع مجال الرقابة لتشمل مسدي خدمات املساعدة وجميع الجهات املتعاقد معها يف إطار اإلسناد الخارجي لض�ن 

جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم وح�ية املستفيدين من عقود التأم ،
- وضع إطار متكامل وتدريجي ملعالجة وإنقاذ رشكات التأم  التي تشكو من صعوبات، 

- تحديد املخالفات والعقوبات املرتتبة عن مخالفة الترشيع الجاري به العمل وضبط صالحيات كل من رئيس الهيئة ولجنة 
العقوبات يف إطار اختصاص كل منه�. 

5.1 - تعزيز منظومة الحوكمة °ؤسسات التأم� وإعادة التأم� من خالل وضع أحكام ترمي إىل:
 

 ،Ãالفصل الواضح ب  وظائف هياكل اإلدارة أو املراقبة والهياكل املكلفة بالتسي -
- تدعيم وجوبية وضع نظام للرقابة الداخلية يكفل املتابعة والتقييم الدوري لإلجراءات املعمول بها، 

- تكريس وجوبية إعالم الهيئة بهوية مراقبي الحسابات والخبÃ اإلكتواري املستقل املعتزم تعيينهم،
- تكريس وجوبية تعي  أعضاء مستقل  �جلس اإلدارة وتعزيزه بلجنة التحكم يف املخاطر ولجنة داâة للتدقيق الداخيل 

ولجنة التأجÃ والتعيينات، 
ومراقبة  واإلكتواريا  املخاطر  وإدارة  الداخيل  بـالتدقيق  تتعلق  التنظيمي  الهيكل  مستوى  عىل  مستقلة  وظائف  إرساء   -

اإلمتثال.

6.1 - مزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم� من خالل: 
 

- التنصيص عىل إحداث الهياكل املهنيّة التي تنضوي يف إطارها مختلف املهن املرتبطة بقطاع التأم ،  
- إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لنشاط عرض عمليات التأم  وإعادة التأم ،

- ضبط واجبات اإلفصاح املحمولة عىل مختلف املتدّخل ، 
- تدعيم الجانب التنظيمي والرقاå ملهنة اإلختبار ومعاينة األرضار،

اإلفصاح  واجبات  يف  النظر  وإعادة  بهم  خاصة  مهنية  جمعية  تكوين  عرب  التأم   قطاع  لدى  اإلكتواري   مهنة  تأهيل   -
املحمولة عليهم لسلطة الرقابة ونظام العقوبات الخاصة بهم.

7.1 - تنظيم بعض أصناف وفروع التأم� من خالل إضافة أحكام جديدة ومزيد توضيح بعض األحكام األخرى املتعلقة 
باملسائل التالية: 

- إقرار إلزامية تأم  األخطار املوجودة بالجمهورية التونسيّة، 
- إقرار إلزامية إستجابة رشكات التأم  لتوفÃ التغطية املتعلقة بالتأمينات الوجوبية طبقا للترشيع الجاري به العمل، 

- تحجÃ عرض عقود التأم  قبل إنقضاء أجل شهر من إيداعها، مع  فرض إيداع عنارص التعريفة بالنسبة لعقود التأم  عىل 
غÃ الحياة واإلشهاد بصحتها من قبل إكتواري مؤهل من قبل الهيئة، 

- تنظيم عملية إبرام عقود التأم  عن بعد قصد مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة.

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن µويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن:

يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات، قام فريق عمل مكون من ممثل  عن الهيئة وبعثة الدعم الفني للبنك الدويل 
ووزارة التجارة ورشكة "كوتيناس" بإعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة 
 ßما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

إستقطابا للبنوك وأكß تكيّفا مع احتياجات املصدرين من جهة أخرى. 

وتتعلق هذه التنقيحات أساسا باملحاور التالية:
- توسيع مجال تدخل الصندوق إىل كافة املؤسسات املصّدرة واإلستغناء عن إستثناءات التغطية التي تعيق اإلقبال عليه 

والتنصيص رصاحة عىل تأمينه للكفاالت،
املؤسسات  لتكريس مصداقيته يف عالقته مع  أول طلب  عند  وتفعيله  املستقل  الض�ن  الصندوق صبغة  تدّخل  إكساء   -

البنكية،
- إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املترصّفة يف الصندوق لسجّل البنك املركزي املنصوص عليه بالقانون عدد 35 املؤرخ يف 25 
أفريل 2016 املتعلق بضبط النظام األسايس للبنك املركزي التونيس، وإستغالل املعطيات املُضّمنة به وهو ما سيؤسس لتوازن 

املنظومة املزمع إرساؤها واملحافظة عىل التوازنات املالية للصندوق والتحّكم يف خطر املديونية.

3 - إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لقانون التأم� التكــافيل:

تواصلت مشاركة إطارات الهيئة يف أشغال لجنة القيادة املكلّفة بإعداد املعايÃ املحاسبية لنشاط التأم  التكافيل يف إطار 
إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لهذه املنظومة وقد �ّت املصادقة عىل هذه املعايÃ من قبل املجلس الوطني 

للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017.

4 - إعداد مرشوع إطار قانو� ملراجعة الترشيع الخاص بالجمعيات التعاونية:

�ت خالل سنة 2017 إعادة إحالة مرشوع اإلطار القانوñ الجديد للجمعيات التعاونية إىل رئاسة الحكومة قصد إدراجه 
ببوابة الترشيع للحكومة إلبداء الرأي للعموم.

II - املشاركة يف إنجاز عدد من الدراسات واملشاريع الرامية إىل تطوير قطاع التأم�:

1 - مواصلة إنجاز عمليات "التقييم الذاÁ الدورية لإلطار الترشيعي لقطاع التأم� بتونس":

 تواصلت عمليات التقييم الذاú الّدورية ملدى امتثال اإلطار الترشيعي الوطني للمعايÃ الّدولية والتي تندرج يف إطار 
اإلقتصادي  والنمو  التعاون  ومنظمة   (IAIS) التأم   عىل  اإلرشاف  لهيئات  الدولية  الجمعية  أشغال  يف  الهيئة  مساهمة 

(OCDE)، وشملت بالخصوص املعايÃ املتعلّقة باملسائل التالية:

- نظام التعديل واملراقبة لسلطة اإلرشاف عىل قطاع التأم ،
- قواعد الخروج من سوق التأم  والسلطة التعديلية،  
- توازنات سلطات اإلرشاف ب  اإلستقاللية واملسؤولية،

- تبادل املعلومات ب  سلطات الرقابة والتعاون والتنسيق يف ميدان الرقابة عىل املؤسسات التأمينية،
التصحيحية واإلجراءات  الحوكمة  ومنظومة  وإحالتها  املخاطر  يف  والترصف  الداخلية  والرقابة  الوثائق  عىل  الرقابة   -

  والعقوبات، 
- إعادة التأم . 

2 - مواصلة أشغال تركيز مرشوع قاعدة بيانات وطنية خاصة بتطبيق نظام املكافأة لـتأم� السّيارات:

إثر مصادقة الهيئة خالل سنة 2015 عىل نتائج الدراسة التي أنجزها خرباء من البنك الدويل حول تقييم املنظومة الحالية 
تّم  بلورتها يف شكل مخطط عمل،  أن �ّت  السيارات وبعد  تأم   لفرع  املدنية  املسؤولية  تعريفات  تحديد  املعتمدة يف 

الرشوع يف إحداث قاعدة بيانات وطنية عىل مستوى الهيئة تهدف إىل إحكام تطبيق نظام املكافأة لهذا الفرع.
 

وتتوّىل لجنة املتابعة املحدثة صلب الهيئة اإلرشاف والتنسيق بخصوص كافة األشغال واإلستعدادات الالّزمة لتنفيذ هذا 
املرشوع وذلك يف إطار عقد تعاون ورشاكة مع كّل من الجامعة املغربية لرشكات التأم  واملدرسة العليا الخاصة للهندسة 

والتكنولوجيا "ESPRIT" والوكالة التونسية للنقل الربي. 

ويف هذا الصدد، قامت الهيئة بإقتناء التجهيزات واملعّدات اإلعالمية الخاصة بهذا املرشوع وتّم خالل النصف الثاñ من 
سنة 2017 إيواؤها بقاعة املوزّعات الخاصة �ؤسسة "إتصاالت تونس". ك� إستكملت عمليات الربط ب  مؤسسات التأم  
السالمة  لرشوط  وفقا  أخرى  جهة  من  الربي  للنقل  الفنية  والوكالة  املخاطر  مركزية  وب   جهة  من  املخاطر  ومركزية 

املعلوماتيّة.

الفعيل  اإلنطالق  عند  قصد ض�ن حسن سÃها  اإلعالمية  املنظومة  تجربة  مراحل   2017 سنة  وتواصلت خالل  هذا، 
للمرشوع املنتظر يف مطلع سنة 2019. 

III - الرقابة واإلرشاف عىل قطاع التأم� لض�ن سالمة مالءته املالية:

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

• عمليات الرقابة امليدانية:

- تواصلت عملية الرقابة امليدانية التي إنطلقت منذ سنت  لدى إحدى مؤسسات التأم  املقيمة والتي شملت يف مرحلة 
من  والتثبت  السيارات  تأم   لفرع  واملادية  البدنية  الحوادث  بعنوان  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم  أوىل 

إجراءات الترصف يف ملفات هذه الحوادث وتركّزت يف املرحلة الثانية عىل عدد من أوجه الترصّف داخل املؤسسة.
     

- ورشع املراقبون خالل سنة 2017 يف مه�ت جديدة شملت ثالث مؤسسات تأم  مقيمة وإهتّمت بالتدقيق يف عدد من 
الجوانب املتعلّقة �شاريع قواâها املالية لسنة 2016 وكذلك يف بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

• تقييم مدخرات التعويضات تحت التسوية ومدخرات األقساط لإللغاء لتأم  السيارات.
• التدقيق يف كلفة الحوادث املاديّة والبدنيّة بعنوان فرع تأم  السيّارات والتثبت من إجراءات الترصف يف ملفات

 هذه الحوادث.
• التثبت من حسن تطبيق إتفاقيات إعادة التأم  والتنظيم اإلداري واملعلوماú ملصلحة إعادة التأم .

• تقييم اإلجراءات املتعلقة بالترصف يف التوظيفات والتحقق من توفرها وإعادة تقييمها طبقا لألحكام املنصوص عليها 
�جلة التأم .

• تقييم املدخرات الحسابية والتثبت من املذكرات الفنية لصنف التأم  عىل الحياة.
• متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم  ومعيدي التأم .

- ك� واصل املراقبون القيام �هّ�ت الرقابة امليدانية األفقية التي رشعوا فيها سنة 2016 والتي إهتمّت أساسا باملسائل 
التالية:

• متابعة ملف تأم� الدّراجات الناريّة صغÆة الحجم: 

إثر توّصل الهيئة بالعديد من العرائض الصادرة عن مواطن  بخصوص رفض تأم  دراجاتهم النارية صغÃة الحجم أو 
الرتفيع يف التعريفة، توّىل املراقبون القيام بعمليّة رقابة ميدانيّة أفقية خالل شهر جويلية 2017 لدى جميع رشكات التأم  
التي تنشط بإحدى الواليات واملرّخص لها يف تأم  العربات الربيّة ذات محرّك وشملت 16 نقطة بيع موزّعة ب  10 نيابات 

تأم  و6 فروع تأم  تابعة لهذه املؤّسسات، قصد معاينة كّل املخالفات التي تصدر عن املكلف  باإلكتتاب بنقاط البيع.

دراسة  عنارص مرجعية إلنجاز  إعداد  العمل عىل  بالخصوص  أكتوبر2017   17 بتاريخ  املنعقد  الهيئة  أقّر مجلس  وقد 
تهدف إىل إقرتاح نظام لتشخيص الدراجات النارية وتكوين لجنة قيادة تضّم كافة املتدخل  يف املنظومة.

• متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم بعنوان فرع تأم� السيارات:     

تّم خالل سنتي 2015 و2016 القيام بعملية رقابة ميدانية أفقية حول مختلف أوجه الترصف يف ملفات الحوادث املادية 
لتأم  السيارات لدى خمس مؤسسات تأم  وتقييم جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم باإلعت�د عىل دراسة عيّنة من 

ملفات التعويض بالتدقيق يف الجوانب التالية: 

- اآلجال الفعلية لتعويض ملفات الحوادث املادية للسيارات،
- مدى احرتام االتفاقيات املربمة يف إطار الجامعة التونسية لرشكات التأم ،

- اإلجراءات التنظيمية الخاصة بطريقة مسك ملفات الحوادث املادية والترصف فيها،

وقد تّم إعداد تقرير عام يحوصل أهّم اإلخالالت والنقائص املسّجلة يف موىف سنة 2017 وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة 
وكذلك خالل اإلجت�ع الدوري ب  الهيئة وممثيل القطاع.

هذا مع العلم وأنّه يف إطار متابعة وتقييم جودة الخدمات املسداة إىل املؤّمن لهم من قبل مؤسسات التأم ، تّم تحديد 
طريقة موّحدة لكافة املؤسسات الحتساب متوّسط آجال التعويض حسب مختلف أصناف وفروع التأم  ومناقشتها مع 

مراقبي حساباتها واإلتّفاق عىل وجوب إعت�دها مستقبال. 
   

2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع�ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2016:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2017 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم  لسنة 2016 وكذلك التقارير 
مراقبي  بعض  مع  اجت�عات  وعقد  تقاريرهم  الستك�ل  املؤسسات  إىل  مراسالت  وتوجيه  الحسابات،  ملراقبي  الخاصة 
الحسابات لتدارس نتائج أع�لهم. وتّم عرض تقرير شامل حول نتائج أع�ل الرقابة عىل الوثائق لسنة 2016 عىل أنظار 

مجلس الهيئة املنعقد بتاريخ 22 ديسمرب 2017 وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم  لسنة 2016 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم  ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

،Ãحوصلة للمالحظات بخصوص الرقابة الداخلية وهياكل التسي -
- متابعة توصيات الرّقابة للسنوات السابقة.

• متابعة عملية إحالة رشكة تأم� لعدد من العقود إىل عقود إدخار وإكتتاب عقود هامة سنة 2016: 

تبّ  من خالل دراسة التقرير السنوي إلحدى رشكات التأم  وتقرير مراقب حساباتها حول نشاط سنة 2016 قيامها 
بتحويل عدد من عقود تكوين األموال املكتتبة لديها إىل عقود تكوين أموال أخرى. لذا، �ت مراسلة املؤسسة لطلب موافاة 
الهيئة بقاâة عقود التأم  التي �ت إحالتها مع املعطيات املتعلقة بها واألسباب والدواعي للقيام بهذه العملية واإلجراءات 

املتخذة للغرض.

الرؤيــــا

الرسالة

هيئة رقابية فاعلة تعمل عىل اإلرتقاء بسوق التأم� وإعادة التأم�

وح�ية مصالح كافة املتدخل� فيها

التنظيم واإلرشاف والرقابة عىل قطاع التأم� بالبالد التونسية

وتطوير أداء مؤسساته 

من أجل االرتقاء بجودة خدماته وتحس� تنافسيته إقليميا ودوليا

Comité Général des Assurances
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

الوضع القانو�

تّم إحداث الهيئة العامة للتأم  �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بتنقيح وإ�ام 
مجلّة التأم ، وهي هيئة إدارية تتمتّع باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية.

أهداف الهيئة ومهامها
 

نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم  عىل أّن أهداف الهيئة و مهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح�ية حقوق املؤمن 
لهم و املستفيدين من عقود التأم  وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم  وإعادة التأم  وقدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها، 

و عليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:

بالترشيع  إلتزامها  التأم  ومتابعة نشاطها لض�ن  املتّصلة بقطاع  التأم  واملهن  التأم  وإعادة  • مراقبة مؤسسات 
الجاري به العمل وإرساء مناخ مالئم لتطّورها �ا يحّقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وفقا ألفضل امل�رسات الدولية،

• دراسة املسائل ذات الصبغة الترشيعيّة والرتتيبية والتنظيمية املتعلّقة بعمليّات التأم  وإعادة التأم  و �ؤسسات 
التأم  و إعادة التأم  التي يعرضها عليها وزير املالية،

• دراسة املسائل التقنية واإلقتصادية املتعلّقة بتطوير قطاع التأم  وتنظيمه وعرض مقرتحات يف شأنها عىل وزير املالية،

• ض�ن تقديم كافة الخدمات التأمينية وفق معايÃ الجودة والكفاءة والشفافية من أجل ح�ية حقوق املؤمن لهم،

• تركيز الربامج والخطط الكفيلة بتطوير صناعة التأم  وتنمية الوعي التأميني،

• املساهمة يف اإلقتصاد الوطني من خالل املحافظة عىل اإلستقرار املايل،

• إرساء روابط التعاون مع هيئات تنظيم قطاع التأم  عربيا وإفريقيا ودوليا.

قيم الهيئة
 

                                 الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                 العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                 العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

تنظيم الهيئة وإدارتها  

تتكّون الهيئة من:

         رئيس الهيئة،
         مجلس الهيئة،
         لجنة التأديب،

         واملصالح الفنية واإلدارية للهيئة.

ويدير الهيئة رئيس متفّرغ من ذوي الكفاءة يف امليدان اإلقتصادي أو املايل ويعّ  �قتىض أمر بإقرتاح من وزير املالية.
 

رشكاء الهيئة

           الجامعة التونسية لرشكات التأم 
           البنك املركزي التونيس

           هيئة السوق املالية
           وزارة الشؤون اإلجت�عية 

           املكتب املوّحد التونيس للسيارات
           الغرف الوطنية النقابية لنواب التأم  والس�رسة والخرباء يف مختلف اإلختصاصات 

           اإلتحاد الوطني للتعاونيات

تتكّون سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و6 مؤسسات غÃ مقيمة. وتنقسم  التأم  28 مؤسسـة  يضّم قطاع 
 20 رشكة خفية اإلسم ورشكتان ذات صبغة تعاونية. 

ك� تتوزع املؤسسات املقيمة حسب االختصاصات التي تبارشها كالتايل:

- 15 مؤسسة تبارش مختلف أصناف التأم ،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم  عىل الحياة،

- مؤسسة مختصة يف تأم  الصادرات والقروض،
- ومؤسسة مختصة يف إعادة التأم .

أّما املؤسسات غÃ املقيمة، فتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم  أجنبيّة ومكتب  �ثيلي . وهي تختص يف 
عمليات تأم  وإعادة تأم  األشخاص غÃ املقيم . 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم  1028 نائبا يف نهاية سنة 2017 مقابل 990 نائبا يف موىف سنة 2016. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,4 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,3 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,9 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س�رسة التأم  وإعادة التأم  الناشط  بالسوق إىل 64 سمسارا سنة 2017 مقابل 66 يف نهاية سنة 2016.

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق 99 منتج تأم  عىل الحيــاة سنة 2017 مقابـل 77 يف نهاية سنــة 2016 يعمل 94 منهم لدى مؤسسة 
"مغربيـة للحياة" و5 تابع  لرشكة التأم  عىل الحياة والتثمÃ "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم  973 خبÃا يف نهاية سنة 2017 مرّسم  بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم . ويتوزّع هؤالء الخرباء 
عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، 

الطÃان، ... ). وàثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكß من 25 % من العدد الجميل للخرباء. 
 - معـاينو األضـرار:

تعد القاâة التي �سكها الجامعة التونسية لرشكات التأم  99 معاين أرضار يف نهاية سنة 2017. ويتوزّع أغلب معايني 
األرضار �نطقة الش�ل والبقية �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري  املرّسم  بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم  إىل 27 خبÃا يف نهاية 
سنة 2017 مقابل 24 يف موىف السنة السابقة.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل  بقطاع التأم  10200 عامل يف نهاية سنة 2017. وتوفّر رشكات التأم  قرابة 39 % من مواطن الشغل 
واإلختبار  السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم   نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوّزع  في�  عامال)،   4040)

ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غÃ املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

تتوىل ثالثة معاهد مختصة يف التأم  تكوين ورسكلة األعوان العامل  يف هذا القطاع التأم  بهدف مواكبة التقنيات 
العرصية للتأم  وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرå واملعهد اإلفريقي للتأم  واملركز التقني للتكوين يف التأم .

طالبتان  (منهم   14 تحّصل  العرå حيث  للمغرب  التنمية  �ويل  معهــد  طلبة  من   35 الدفعة   2017 سنة  وتخرّجت 
تونسيتان و12طالب جزائري) عىل شهادة الدراسات العليا املتخصصة يف ميدان التأم .

و تخــــّرج خـــالل نفس السنة طلبـــة الدفعة 51 من املعهـــــد اإلفــــريقي للتأم  والتي تعــــّد 76 إطــــارا منهم 
68 تونيس و9 طلبة من البلدان اإلفريقية. ك� تخرّجت الدفعة 18 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم ، وتضـّم 
املوجه لحاميل  التكوين  الباكالوريا و28 يف صنف  املوجه لحاميل شهادة  التكوين  45 طالبـا منهم 17 متخرج يف صنف  

شهــادة األستاذية أوما يعادلها. 

       مقّدمة عامة

واصلت الهيئة العامة للتأم  خالل سنة 2017 نشاطها الرامي إىل تفعيل الدور التنموي لقطاع التأم  وتعزيز مساهمته 
يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث�ر بهدف الرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب السعي إىل تحقيق 

جملة من األهداف اإلسرتاتيجية من أبرزها:

إستك�ل إعداد مرشوع املراجعة الشاملة ملجلة التأم  الذي يهدف إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم لهذا 
القطاع قصد مواكبته للمعايÃ الدولية مّ� àّكن من توفÃ املحيط املالئم لتنظيم مؤسساته وتعزيز هيكلتها ومزيد دعم 
 ßمختلف املهن املتّصلة به من جهة، ويعّزز من  صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية لتقوم بجملة األدوار املناطة بعهدتها بأك

نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة أخرى،

تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم  وإعادة التأم  يف شكل عمليات رقابة ميدانية و عىل الوثائق أو 
يف إطار أع�ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

عىل  عالوة  أرضار  ومعايني  وخرباء  تأم   وسطاء  من  املتّصلة  والهياكل  التأمينية  املهن  عىل  الرقابة  أع�ل  تكثيف 
الصناديق ذات الّصلة بالتأم .

I - مواصلة أشغال وضع وإستك�ل اإلطار الترشيعي املنظم لقطاع التأم�:

1 - إعداد مرشوع مراجعة شاملة ألحكام مجلة التأم�:

واصلت خالل سنة 2017 الفرق الفنية املحدثة صلب الهيئة و�ساعدة خبÃين أجنبي وتونيس أشغالها املتعلقة بإعداد 
مشاريع القوان  الخاصة بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم  بهدف مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 

أع�ل التأم  واملعايÃ الدولية املكرّسة يف هذا  املجال بصفة عامة.
   

وتشمل هذه املراجعة التي تعتمد عىل دراسة تقييمية للوضع الحايل وتهدف إىل تدارك مختلف الصعوبات والنقائص 
التي واجهتها هيئة الرقابة يف أداء مهامها واملرتتّبة عن تطبيق اإلطار الترشيعي الجاري به العمل وكذلك إىل تنفيذ توجهات 

اإلصالح املرتقبة، سبعة محاور أساسية ترتكّز حول: 

1.1 - تنظيم القطاع وإعادة هيكلته من خالل:

التأم   وإعادة  التأم   مؤسسات  إلحداث  الرتاخيص  مختلف  إسناد   Ãومعاي رشوط  بضبط  املتعلّقة  األحكام  مراجعة   -
وتحديد األنشطة الخاضعة للرتخيص وتوضيح مراحل وإجراءات معالجة امللفات،

- الفصل ب  نشاط التأم  عىل الحياة والتأم  عىل غÃ الحياة،
- تنظيم مختلف العمليات املتعلقة بإحالة محافظ التأم  وإندماج وإستيعاب املؤسسات،

- ضبط أحكام تتعلّق بنظام إحداث ومتابعة نشاط املؤسسات غÃ املقيمة، 
- تأطÃ وتنظيم نشاط مؤسسات التأم  ذات الصبغة التعاونية ومزيد توضيح مختلف متطلّبات الحوكمة والترصّف السليم 

والحذر داخلها. 

2.1 - تدعيم دور الهيئة العاّمة للتأم� عرب:

- تكريس دور الهيئة كسلطة ترتيبية مستقلة إداريا وماليا عىل غرار بقية هياكل الرقابة يف القطاع املايل من خالل إسنادها 
صالحيّة إصدار الرتاتيب والقرارات الفردية الرضورية مل�رسة مهامها وإضفاء الصبغة اإللزامية عىل هذه النصوص �ا àّكنها 

من م�رسة الدور املناط بعهدتها بأكß نجاعة،
- مراجعة صالحيات مجلس الهيئة �ا يراعي توسيع مشموالت الهيئة وتكريس إستقالليتها وإحداث لجان قارة متفّرعة عنه 

تساعده عىل إنجاز املهام املوكلة إليه، إىل جانب تحديد حاالت إنهاء عضوية أعضائه،
- إحداث لجنة عقوبات مستقلة عن أجهزة الهيئة تختّص بالبّت يف املخالفات املستوجبة للعقوبات �قتىض أحكام مجلة 

التأم  والتي تخرج عن مجال العقوبات املسلّطة من قبل رئيس الهيئة،
- إحداث لجنة تراخيص مستقلة عن مجلس الهيئة تختّص �نح وسحب الرتاخيص املسندة مل�رسة نشاط التأم  ونشاط 
إعادة التأم  والرتخيص لعمليات توسيع النشاط واإلندماج واإلنقسام واإلنحالل والتحويل الجزî أو الكيل ملحفظة عقود 

التأم  وتغيÃ الشكل القانوñ وإحالة األصول أو الخصوم والتخفيض يف رأس املال،
العقوبات  لجنتي  الهيئة وأعضاء مجلسها وأعوانها وأعضاء  والتي تشمل كّال من رئيس  بالهيئة  الحوكمة  - تدعيم قواعد 

والرتاخيص،
- إقرار مسك الهيئة لسجّل املعطيات املتعلقة بعقود التأم  والحوادث والتعويضات وتحديد رشوط الترصيح به والولوج 

إليه،
إلتزام  التأم  وعىل مدى  قطاع  املتدخل  يف  لكافة  التجارية  امل�رسات  الرقابة عىل  الهيئة يف مجال  دور  التأكيد عىل   -

األشخاص الخاضع  لرقابتها باألحكام الترشيعية والرتتيبية املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال، 
- توسيع مجال إرشاف ورقابة الهيئة ليشمل الجمعيّات التعاونية. 

3.1 - تعزيز الرقابة الحذرة عىل نشاط التأم� عرب:

- مراجعة نظام املالءة املالية لرشكات التأم  يف إتّجاه إرساء مبدأ املالءة املعتمدة عىل املخاطر وتحديد القواعد الكمية 
والنوعية لض�ن الترصف السليم 

- الّرتفيع يف رأس املال األدò لرشكات التأم  وإعادة التأم  وصندوق املال املشرتك للرشكات ذات الصبغة التعاونية قصد 
تحس  صالبتها املاليّة،

- تأطÃ نشاط إعادة التأم  عرب ضبط املؤسسات والهياكل املخّول لها قبول املخاطر والرشوط الواجب توفّرها والتأكيد عىل 
املسندة. مع �ك   للعمليات  بالنسبة  الحذر  والترصّف  املالية  السالمة  قواعد  الالزمة ومراعاة  العناية   Ãتداب بذل  واجب 

الهيئة من إتخاذ إجراءات تحفظيّة يف الحاالت التي يتبّ  فيها وجود تهديد للسالمة املالية لرشكات التأم ،
- إرساء الرقابة التكميلية عىل مجموعات التأم  واملجّمعات املالية قصد تدعيم الرقابة عىل السالمة املالية لرشكة تأم  

عىل أساس فردي.

4.1 - تطوير آليات الرقابة والّتتّبع من خالل: 

- تطوير آليات الرقابة امليدانية بالخصوص وتدعيم الصالحيات املمنوحة للهيئة من حيث تركيز الرقابة عىل أساس مدّعم 
والرقابة التكميلية عىل املجمعات من خالل التنسيق مع الهيئات الرقابية عىل القطاع املايل،

- ح�ية املراقب  أثناء تأدية مهامهم، 
- توسيع مجال الرقابة لتشمل مسدي خدمات املساعدة وجميع الجهات املتعاقد معها يف إطار اإلسناد الخارجي لض�ن 

جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم وح�ية املستفيدين من عقود التأم ،
- وضع إطار متكامل وتدريجي ملعالجة وإنقاذ رشكات التأم  التي تشكو من صعوبات، 

- تحديد املخالفات والعقوبات املرتتبة عن مخالفة الترشيع الجاري به العمل وضبط صالحيات كل من رئيس الهيئة ولجنة 
العقوبات يف إطار اختصاص كل منه�. 

5.1 - تعزيز منظومة الحوكمة °ؤسسات التأم� وإعادة التأم� من خالل وضع أحكام ترمي إىل:
 

 ،Ãالفصل الواضح ب  وظائف هياكل اإلدارة أو املراقبة والهياكل املكلفة بالتسي -
- تدعيم وجوبية وضع نظام للرقابة الداخلية يكفل املتابعة والتقييم الدوري لإلجراءات املعمول بها، 

- تكريس وجوبية إعالم الهيئة بهوية مراقبي الحسابات والخبÃ اإلكتواري املستقل املعتزم تعيينهم،
- تكريس وجوبية تعي  أعضاء مستقل  �جلس اإلدارة وتعزيزه بلجنة التحكم يف املخاطر ولجنة داâة للتدقيق الداخيل 

ولجنة التأجÃ والتعيينات، 
ومراقبة  واإلكتواريا  املخاطر  وإدارة  الداخيل  بـالتدقيق  تتعلق  التنظيمي  الهيكل  مستوى  عىل  مستقلة  وظائف  إرساء   -

اإلمتثال.

6.1 - مزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم� من خالل: 
 

- التنصيص عىل إحداث الهياكل املهنيّة التي تنضوي يف إطارها مختلف املهن املرتبطة بقطاع التأم ،  
- إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لنشاط عرض عمليات التأم  وإعادة التأم ،

- ضبط واجبات اإلفصاح املحمولة عىل مختلف املتدّخل ، 
- تدعيم الجانب التنظيمي والرقاå ملهنة اإلختبار ومعاينة األرضار،

اإلفصاح  واجبات  يف  النظر  وإعادة  بهم  خاصة  مهنية  جمعية  تكوين  عرب  التأم   قطاع  لدى  اإلكتواري   مهنة  تأهيل   -
املحمولة عليهم لسلطة الرقابة ونظام العقوبات الخاصة بهم.

7.1 - تنظيم بعض أصناف وفروع التأم� من خالل إضافة أحكام جديدة ومزيد توضيح بعض األحكام األخرى املتعلقة 
باملسائل التالية: 

- إقرار إلزامية تأم  األخطار املوجودة بالجمهورية التونسيّة، 
- إقرار إلزامية إستجابة رشكات التأم  لتوفÃ التغطية املتعلقة بالتأمينات الوجوبية طبقا للترشيع الجاري به العمل، 

- تحجÃ عرض عقود التأم  قبل إنقضاء أجل شهر من إيداعها، مع  فرض إيداع عنارص التعريفة بالنسبة لعقود التأم  عىل 
غÃ الحياة واإلشهاد بصحتها من قبل إكتواري مؤهل من قبل الهيئة، 

- تنظيم عملية إبرام عقود التأم  عن بعد قصد مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة.

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن µويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن:

يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات، قام فريق عمل مكون من ممثل  عن الهيئة وبعثة الدعم الفني للبنك الدويل 
ووزارة التجارة ورشكة "كوتيناس" بإعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة 
 ßما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

إستقطابا للبنوك وأكß تكيّفا مع احتياجات املصدرين من جهة أخرى. 

وتتعلق هذه التنقيحات أساسا باملحاور التالية:
- توسيع مجال تدخل الصندوق إىل كافة املؤسسات املصّدرة واإلستغناء عن إستثناءات التغطية التي تعيق اإلقبال عليه 

والتنصيص رصاحة عىل تأمينه للكفاالت،
املؤسسات  لتكريس مصداقيته يف عالقته مع  أول طلب  عند  وتفعيله  املستقل  الض�ن  الصندوق صبغة  تدّخل  إكساء   -

البنكية،
- إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املترصّفة يف الصندوق لسجّل البنك املركزي املنصوص عليه بالقانون عدد 35 املؤرخ يف 25 
أفريل 2016 املتعلق بضبط النظام األسايس للبنك املركزي التونيس، وإستغالل املعطيات املُضّمنة به وهو ما سيؤسس لتوازن 

املنظومة املزمع إرساؤها واملحافظة عىل التوازنات املالية للصندوق والتحّكم يف خطر املديونية.

3 - إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لقانون التأم� التكــافيل:

تواصلت مشاركة إطارات الهيئة يف أشغال لجنة القيادة املكلّفة بإعداد املعايÃ املحاسبية لنشاط التأم  التكافيل يف إطار 
إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لهذه املنظومة وقد �ّت املصادقة عىل هذه املعايÃ من قبل املجلس الوطني 

للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017.

4 - إعداد مرشوع إطار قانو� ملراجعة الترشيع الخاص بالجمعيات التعاونية:

�ت خالل سنة 2017 إعادة إحالة مرشوع اإلطار القانوñ الجديد للجمعيات التعاونية إىل رئاسة الحكومة قصد إدراجه 
ببوابة الترشيع للحكومة إلبداء الرأي للعموم.

II - املشاركة يف إنجاز عدد من الدراسات واملشاريع الرامية إىل تطوير قطاع التأم�:

1 - مواصلة إنجاز عمليات "التقييم الذاÁ الدورية لإلطار الترشيعي لقطاع التأم� بتونس":

 تواصلت عمليات التقييم الذاú الّدورية ملدى امتثال اإلطار الترشيعي الوطني للمعايÃ الّدولية والتي تندرج يف إطار 
اإلقتصادي  والنمو  التعاون  ومنظمة   (IAIS) التأم   عىل  اإلرشاف  لهيئات  الدولية  الجمعية  أشغال  يف  الهيئة  مساهمة 

(OCDE)، وشملت بالخصوص املعايÃ املتعلّقة باملسائل التالية:

- نظام التعديل واملراقبة لسلطة اإلرشاف عىل قطاع التأم ،
- قواعد الخروج من سوق التأم  والسلطة التعديلية،  
- توازنات سلطات اإلرشاف ب  اإلستقاللية واملسؤولية،

- تبادل املعلومات ب  سلطات الرقابة والتعاون والتنسيق يف ميدان الرقابة عىل املؤسسات التأمينية،
التصحيحية واإلجراءات  الحوكمة  ومنظومة  وإحالتها  املخاطر  يف  والترصف  الداخلية  والرقابة  الوثائق  عىل  الرقابة   -

  والعقوبات، 
- إعادة التأم . 

2 - مواصلة أشغال تركيز مرشوع قاعدة بيانات وطنية خاصة بتطبيق نظام املكافأة لـتأم� السّيارات:

إثر مصادقة الهيئة خالل سنة 2015 عىل نتائج الدراسة التي أنجزها خرباء من البنك الدويل حول تقييم املنظومة الحالية 
تّم  بلورتها يف شكل مخطط عمل،  أن �ّت  السيارات وبعد  تأم   لفرع  املدنية  املسؤولية  تعريفات  تحديد  املعتمدة يف 

الرشوع يف إحداث قاعدة بيانات وطنية عىل مستوى الهيئة تهدف إىل إحكام تطبيق نظام املكافأة لهذا الفرع.
 

وتتوّىل لجنة املتابعة املحدثة صلب الهيئة اإلرشاف والتنسيق بخصوص كافة األشغال واإلستعدادات الالّزمة لتنفيذ هذا 
املرشوع وذلك يف إطار عقد تعاون ورشاكة مع كّل من الجامعة املغربية لرشكات التأم  واملدرسة العليا الخاصة للهندسة 

والتكنولوجيا "ESPRIT" والوكالة التونسية للنقل الربي. 

ويف هذا الصدد، قامت الهيئة بإقتناء التجهيزات واملعّدات اإلعالمية الخاصة بهذا املرشوع وتّم خالل النصف الثاñ من 
سنة 2017 إيواؤها بقاعة املوزّعات الخاصة �ؤسسة "إتصاالت تونس". ك� إستكملت عمليات الربط ب  مؤسسات التأم  
السالمة  لرشوط  وفقا  أخرى  جهة  من  الربي  للنقل  الفنية  والوكالة  املخاطر  مركزية  وب   جهة  من  املخاطر  ومركزية 

املعلوماتيّة.

الفعيل  اإلنطالق  عند  قصد ض�ن حسن سÃها  اإلعالمية  املنظومة  تجربة  مراحل   2017 سنة  وتواصلت خالل  هذا، 
للمرشوع املنتظر يف مطلع سنة 2019. 

III - الرقابة واإلرشاف عىل قطاع التأم� لض�ن سالمة مالءته املالية:

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

• عمليات الرقابة امليدانية:

- تواصلت عملية الرقابة امليدانية التي إنطلقت منذ سنت  لدى إحدى مؤسسات التأم  املقيمة والتي شملت يف مرحلة 
من  والتثبت  السيارات  تأم   لفرع  واملادية  البدنية  الحوادث  بعنوان  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم  أوىل 

إجراءات الترصف يف ملفات هذه الحوادث وتركّزت يف املرحلة الثانية عىل عدد من أوجه الترصّف داخل املؤسسة.
     

- ورشع املراقبون خالل سنة 2017 يف مه�ت جديدة شملت ثالث مؤسسات تأم  مقيمة وإهتّمت بالتدقيق يف عدد من 
الجوانب املتعلّقة �شاريع قواâها املالية لسنة 2016 وكذلك يف بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

• تقييم مدخرات التعويضات تحت التسوية ومدخرات األقساط لإللغاء لتأم  السيارات.
• التدقيق يف كلفة الحوادث املاديّة والبدنيّة بعنوان فرع تأم  السيّارات والتثبت من إجراءات الترصف يف ملفات

 هذه الحوادث.
• التثبت من حسن تطبيق إتفاقيات إعادة التأم  والتنظيم اإلداري واملعلوماú ملصلحة إعادة التأم .

• تقييم اإلجراءات املتعلقة بالترصف يف التوظيفات والتحقق من توفرها وإعادة تقييمها طبقا لألحكام املنصوص عليها 
�جلة التأم .

• تقييم املدخرات الحسابية والتثبت من املذكرات الفنية لصنف التأم  عىل الحياة.
• متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم  ومعيدي التأم .

- ك� واصل املراقبون القيام �هّ�ت الرقابة امليدانية األفقية التي رشعوا فيها سنة 2016 والتي إهتمّت أساسا باملسائل 
التالية:

• متابعة ملف تأم� الدّراجات الناريّة صغÆة الحجم: 

إثر توّصل الهيئة بالعديد من العرائض الصادرة عن مواطن  بخصوص رفض تأم  دراجاتهم النارية صغÃة الحجم أو 
الرتفيع يف التعريفة، توّىل املراقبون القيام بعمليّة رقابة ميدانيّة أفقية خالل شهر جويلية 2017 لدى جميع رشكات التأم  
التي تنشط بإحدى الواليات واملرّخص لها يف تأم  العربات الربيّة ذات محرّك وشملت 16 نقطة بيع موزّعة ب  10 نيابات 

تأم  و6 فروع تأم  تابعة لهذه املؤّسسات، قصد معاينة كّل املخالفات التي تصدر عن املكلف  باإلكتتاب بنقاط البيع.

دراسة  عنارص مرجعية إلنجاز  إعداد  العمل عىل  بالخصوص  أكتوبر2017   17 بتاريخ  املنعقد  الهيئة  أقّر مجلس  وقد 
تهدف إىل إقرتاح نظام لتشخيص الدراجات النارية وتكوين لجنة قيادة تضّم كافة املتدخل  يف املنظومة.

• متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم بعنوان فرع تأم� السيارات:     

تّم خالل سنتي 2015 و2016 القيام بعملية رقابة ميدانية أفقية حول مختلف أوجه الترصف يف ملفات الحوادث املادية 
لتأم  السيارات لدى خمس مؤسسات تأم  وتقييم جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم باإلعت�د عىل دراسة عيّنة من 

ملفات التعويض بالتدقيق يف الجوانب التالية: 

- اآلجال الفعلية لتعويض ملفات الحوادث املادية للسيارات،
- مدى احرتام االتفاقيات املربمة يف إطار الجامعة التونسية لرشكات التأم ،

- اإلجراءات التنظيمية الخاصة بطريقة مسك ملفات الحوادث املادية والترصف فيها،

وقد تّم إعداد تقرير عام يحوصل أهّم اإلخالالت والنقائص املسّجلة يف موىف سنة 2017 وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة 
وكذلك خالل اإلجت�ع الدوري ب  الهيئة وممثيل القطاع.

هذا مع العلم وأنّه يف إطار متابعة وتقييم جودة الخدمات املسداة إىل املؤّمن لهم من قبل مؤسسات التأم ، تّم تحديد 
طريقة موّحدة لكافة املؤسسات الحتساب متوّسط آجال التعويض حسب مختلف أصناف وفروع التأم  ومناقشتها مع 

مراقبي حساباتها واإلتّفاق عىل وجوب إعت�دها مستقبال. 
   

2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع�ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2016:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2017 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم  لسنة 2016 وكذلك التقارير 
مراقبي  بعض  مع  اجت�عات  وعقد  تقاريرهم  الستك�ل  املؤسسات  إىل  مراسالت  وتوجيه  الحسابات،  ملراقبي  الخاصة 
الحسابات لتدارس نتائج أع�لهم. وتّم عرض تقرير شامل حول نتائج أع�ل الرقابة عىل الوثائق لسنة 2016 عىل أنظار 

مجلس الهيئة املنعقد بتاريخ 22 ديسمرب 2017 وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم  لسنة 2016 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم  ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

،Ãحوصلة للمالحظات بخصوص الرقابة الداخلية وهياكل التسي -
- متابعة توصيات الرّقابة للسنوات السابقة.

• متابعة عملية إحالة رشكة تأم� لعدد من العقود إىل عقود إدخار وإكتتاب عقود هامة سنة 2016: 

تبّ  من خالل دراسة التقرير السنوي إلحدى رشكات التأم  وتقرير مراقب حساباتها حول نشاط سنة 2016 قيامها 
بتحويل عدد من عقود تكوين األموال املكتتبة لديها إىل عقود تكوين أموال أخرى. لذا، �ت مراسلة املؤسسة لطلب موافاة 
الهيئة بقاâة عقود التأم  التي �ت إحالتها مع املعطيات املتعلقة بها واألسباب والدواعي للقيام بهذه العملية واإلجراءات 

املتخذة للغرض.
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

الوضع القانو�

تّم إحداث الهيئة العامة للتأم  �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بتنقيح وإ�ام 
مجلّة التأم ، وهي هيئة إدارية تتمتّع باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية.

أهداف الهيئة ومهامها
 

نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم  عىل أّن أهداف الهيئة و مهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح�ية حقوق املؤمن 
لهم و املستفيدين من عقود التأم  وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم  وإعادة التأم  وقدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها، 

و عليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:

بالترشيع  إلتزامها  التأم  ومتابعة نشاطها لض�ن  املتّصلة بقطاع  التأم  واملهن  التأم  وإعادة  • مراقبة مؤسسات 
الجاري به العمل وإرساء مناخ مالئم لتطّورها �ا يحّقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وفقا ألفضل امل�رسات الدولية،

• دراسة املسائل ذات الصبغة الترشيعيّة والرتتيبية والتنظيمية املتعلّقة بعمليّات التأم  وإعادة التأم  و �ؤسسات 
التأم  و إعادة التأم  التي يعرضها عليها وزير املالية،

• دراسة املسائل التقنية واإلقتصادية املتعلّقة بتطوير قطاع التأم  وتنظيمه وعرض مقرتحات يف شأنها عىل وزير املالية،

• ض�ن تقديم كافة الخدمات التأمينية وفق معايÃ الجودة والكفاءة والشفافية من أجل ح�ية حقوق املؤمن لهم،

• تركيز الربامج والخطط الكفيلة بتطوير صناعة التأم  وتنمية الوعي التأميني،

• املساهمة يف اإلقتصاد الوطني من خالل املحافظة عىل اإلستقرار املايل،

• إرساء روابط التعاون مع هيئات تنظيم قطاع التأم  عربيا وإفريقيا ودوليا.

قيم الهيئة
 

                                 الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                 العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                 العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

تنظيم الهيئة وإدارتها  

تتكّون الهيئة من:

         رئيس الهيئة،
         مجلس الهيئة،
         لجنة التأديب،

         واملصالح الفنية واإلدارية للهيئة.

ويدير الهيئة رئيس متفّرغ من ذوي الكفاءة يف امليدان اإلقتصادي أو املايل ويعّ  �قتىض أمر بإقرتاح من وزير املالية.
 

رشكاء الهيئة

           الجامعة التونسية لرشكات التأم 
           البنك املركزي التونيس

           هيئة السوق املالية
           وزارة الشؤون اإلجت�عية 

           املكتب املوّحد التونيس للسيارات
           الغرف الوطنية النقابية لنواب التأم  والس�رسة والخرباء يف مختلف اإلختصاصات 

           اإلتحاد الوطني للتعاونيات

تتكّون سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و6 مؤسسات غÃ مقيمة. وتنقسم  التأم  28 مؤسسـة  يضّم قطاع 
 20 رشكة خفية اإلسم ورشكتان ذات صبغة تعاونية. 

ك� تتوزع املؤسسات املقيمة حسب االختصاصات التي تبارشها كالتايل:

- 15 مؤسسة تبارش مختلف أصناف التأم ،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم  عىل الحياة،

- مؤسسة مختصة يف تأم  الصادرات والقروض،
- ومؤسسة مختصة يف إعادة التأم .

أّما املؤسسات غÃ املقيمة، فتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم  أجنبيّة ومكتب  �ثيلي . وهي تختص يف 
عمليات تأم  وإعادة تأم  األشخاص غÃ املقيم . 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم  1028 نائبا يف نهاية سنة 2017 مقابل 990 نائبا يف موىف سنة 2016. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,4 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,3 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,9 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س�رسة التأم  وإعادة التأم  الناشط  بالسوق إىل 64 سمسارا سنة 2017 مقابل 66 يف نهاية سنة 2016.

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق 99 منتج تأم  عىل الحيــاة سنة 2017 مقابـل 77 يف نهاية سنــة 2016 يعمل 94 منهم لدى مؤسسة 
"مغربيـة للحياة" و5 تابع  لرشكة التأم  عىل الحياة والتثمÃ "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم  973 خبÃا يف نهاية سنة 2017 مرّسم  بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم . ويتوزّع هؤالء الخرباء 
عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، 

الطÃان، ... ). وàثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكß من 25 % من العدد الجميل للخرباء. 
 - معـاينو األضـرار:

تعد القاâة التي �سكها الجامعة التونسية لرشكات التأم  99 معاين أرضار يف نهاية سنة 2017. ويتوزّع أغلب معايني 
األرضار �نطقة الش�ل والبقية �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري  املرّسم  بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم  إىل 27 خبÃا يف نهاية 
سنة 2017 مقابل 24 يف موىف السنة السابقة.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل  بقطاع التأم  10200 عامل يف نهاية سنة 2017. وتوفّر رشكات التأم  قرابة 39 % من مواطن الشغل 
واإلختبار  السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم   نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوّزع  في�  عامال)،   4040)

ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غÃ املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

تتوىل ثالثة معاهد مختصة يف التأم  تكوين ورسكلة األعوان العامل  يف هذا القطاع التأم  بهدف مواكبة التقنيات 
العرصية للتأم  وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرå واملعهد اإلفريقي للتأم  واملركز التقني للتكوين يف التأم .

طالبتان  (منهم   14 تحّصل  العرå حيث  للمغرب  التنمية  �ويل  معهــد  طلبة  من   35 الدفعة   2017 سنة  وتخرّجت 
تونسيتان و12طالب جزائري) عىل شهادة الدراسات العليا املتخصصة يف ميدان التأم .

و تخــــّرج خـــالل نفس السنة طلبـــة الدفعة 51 من املعهـــــد اإلفــــريقي للتأم  والتي تعــــّد 76 إطــــارا منهم 
68 تونيس و9 طلبة من البلدان اإلفريقية. ك� تخرّجت الدفعة 18 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم ، وتضـّم 
املوجه لحاميل  التكوين  الباكالوريا و28 يف صنف  املوجه لحاميل شهادة  التكوين  45 طالبـا منهم 17 متخرج يف صنف  

شهــادة األستاذية أوما يعادلها. 

       مقّدمة عامة

واصلت الهيئة العامة للتأم  خالل سنة 2017 نشاطها الرامي إىل تفعيل الدور التنموي لقطاع التأم  وتعزيز مساهمته 
يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث�ر بهدف الرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب السعي إىل تحقيق 

جملة من األهداف اإلسرتاتيجية من أبرزها:

إستك�ل إعداد مرشوع املراجعة الشاملة ملجلة التأم  الذي يهدف إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم لهذا 
القطاع قصد مواكبته للمعايÃ الدولية مّ� àّكن من توفÃ املحيط املالئم لتنظيم مؤسساته وتعزيز هيكلتها ومزيد دعم 
 ßمختلف املهن املتّصلة به من جهة، ويعّزز من  صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية لتقوم بجملة األدوار املناطة بعهدتها بأك

نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة أخرى،

تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم  وإعادة التأم  يف شكل عمليات رقابة ميدانية و عىل الوثائق أو 
يف إطار أع�ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

عىل  عالوة  أرضار  ومعايني  وخرباء  تأم   وسطاء  من  املتّصلة  والهياكل  التأمينية  املهن  عىل  الرقابة  أع�ل  تكثيف 
الصناديق ذات الّصلة بالتأم .

I - مواصلة أشغال وضع وإستك�ل اإلطار الترشيعي املنظم لقطاع التأم�:

1 - إعداد مرشوع مراجعة شاملة ألحكام مجلة التأم�:

واصلت خالل سنة 2017 الفرق الفنية املحدثة صلب الهيئة و�ساعدة خبÃين أجنبي وتونيس أشغالها املتعلقة بإعداد 
مشاريع القوان  الخاصة بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم  بهدف مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 

أع�ل التأم  واملعايÃ الدولية املكرّسة يف هذا  املجال بصفة عامة.
   

وتشمل هذه املراجعة التي تعتمد عىل دراسة تقييمية للوضع الحايل وتهدف إىل تدارك مختلف الصعوبات والنقائص 
التي واجهتها هيئة الرقابة يف أداء مهامها واملرتتّبة عن تطبيق اإلطار الترشيعي الجاري به العمل وكذلك إىل تنفيذ توجهات 

اإلصالح املرتقبة، سبعة محاور أساسية ترتكّز حول: 

1.1 - تنظيم القطاع وإعادة هيكلته من خالل:

التأم   وإعادة  التأم   مؤسسات  إلحداث  الرتاخيص  مختلف  إسناد   Ãومعاي رشوط  بضبط  املتعلّقة  األحكام  مراجعة   -
وتحديد األنشطة الخاضعة للرتخيص وتوضيح مراحل وإجراءات معالجة امللفات،

- الفصل ب  نشاط التأم  عىل الحياة والتأم  عىل غÃ الحياة،
- تنظيم مختلف العمليات املتعلقة بإحالة محافظ التأم  وإندماج وإستيعاب املؤسسات،

- ضبط أحكام تتعلّق بنظام إحداث ومتابعة نشاط املؤسسات غÃ املقيمة، 
- تأطÃ وتنظيم نشاط مؤسسات التأم  ذات الصبغة التعاونية ومزيد توضيح مختلف متطلّبات الحوكمة والترصّف السليم 

والحذر داخلها. 

2.1 - تدعيم دور الهيئة العاّمة للتأم� عرب:

- تكريس دور الهيئة كسلطة ترتيبية مستقلة إداريا وماليا عىل غرار بقية هياكل الرقابة يف القطاع املايل من خالل إسنادها 
صالحيّة إصدار الرتاتيب والقرارات الفردية الرضورية مل�رسة مهامها وإضفاء الصبغة اإللزامية عىل هذه النصوص �ا àّكنها 

من م�رسة الدور املناط بعهدتها بأكß نجاعة،
- مراجعة صالحيات مجلس الهيئة �ا يراعي توسيع مشموالت الهيئة وتكريس إستقالليتها وإحداث لجان قارة متفّرعة عنه 

تساعده عىل إنجاز املهام املوكلة إليه، إىل جانب تحديد حاالت إنهاء عضوية أعضائه،
- إحداث لجنة عقوبات مستقلة عن أجهزة الهيئة تختّص بالبّت يف املخالفات املستوجبة للعقوبات �قتىض أحكام مجلة 

التأم  والتي تخرج عن مجال العقوبات املسلّطة من قبل رئيس الهيئة،
- إحداث لجنة تراخيص مستقلة عن مجلس الهيئة تختّص �نح وسحب الرتاخيص املسندة مل�رسة نشاط التأم  ونشاط 
إعادة التأم  والرتخيص لعمليات توسيع النشاط واإلندماج واإلنقسام واإلنحالل والتحويل الجزî أو الكيل ملحفظة عقود 

التأم  وتغيÃ الشكل القانوñ وإحالة األصول أو الخصوم والتخفيض يف رأس املال،
العقوبات  لجنتي  الهيئة وأعضاء مجلسها وأعوانها وأعضاء  والتي تشمل كّال من رئيس  بالهيئة  الحوكمة  - تدعيم قواعد 

والرتاخيص،
- إقرار مسك الهيئة لسجّل املعطيات املتعلقة بعقود التأم  والحوادث والتعويضات وتحديد رشوط الترصيح به والولوج 

إليه،
إلتزام  التأم  وعىل مدى  قطاع  املتدخل  يف  لكافة  التجارية  امل�رسات  الرقابة عىل  الهيئة يف مجال  دور  التأكيد عىل   -

األشخاص الخاضع  لرقابتها باألحكام الترشيعية والرتتيبية املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال، 
- توسيع مجال إرشاف ورقابة الهيئة ليشمل الجمعيّات التعاونية. 

3.1 - تعزيز الرقابة الحذرة عىل نشاط التأم� عرب:

- مراجعة نظام املالءة املالية لرشكات التأم  يف إتّجاه إرساء مبدأ املالءة املعتمدة عىل املخاطر وتحديد القواعد الكمية 
والنوعية لض�ن الترصف السليم 

- الّرتفيع يف رأس املال األدò لرشكات التأم  وإعادة التأم  وصندوق املال املشرتك للرشكات ذات الصبغة التعاونية قصد 
تحس  صالبتها املاليّة،

- تأطÃ نشاط إعادة التأم  عرب ضبط املؤسسات والهياكل املخّول لها قبول املخاطر والرشوط الواجب توفّرها والتأكيد عىل 
املسندة. مع �ك   للعمليات  بالنسبة  الحذر  والترصّف  املالية  السالمة  قواعد  الالزمة ومراعاة  العناية   Ãتداب بذل  واجب 

الهيئة من إتخاذ إجراءات تحفظيّة يف الحاالت التي يتبّ  فيها وجود تهديد للسالمة املالية لرشكات التأم ،
- إرساء الرقابة التكميلية عىل مجموعات التأم  واملجّمعات املالية قصد تدعيم الرقابة عىل السالمة املالية لرشكة تأم  

عىل أساس فردي.

4.1 - تطوير آليات الرقابة والّتتّبع من خالل: 

- تطوير آليات الرقابة امليدانية بالخصوص وتدعيم الصالحيات املمنوحة للهيئة من حيث تركيز الرقابة عىل أساس مدّعم 
والرقابة التكميلية عىل املجمعات من خالل التنسيق مع الهيئات الرقابية عىل القطاع املايل،

- ح�ية املراقب  أثناء تأدية مهامهم، 
- توسيع مجال الرقابة لتشمل مسدي خدمات املساعدة وجميع الجهات املتعاقد معها يف إطار اإلسناد الخارجي لض�ن 

جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم وح�ية املستفيدين من عقود التأم ،
- وضع إطار متكامل وتدريجي ملعالجة وإنقاذ رشكات التأم  التي تشكو من صعوبات، 

- تحديد املخالفات والعقوبات املرتتبة عن مخالفة الترشيع الجاري به العمل وضبط صالحيات كل من رئيس الهيئة ولجنة 
العقوبات يف إطار اختصاص كل منه�. 

5.1 - تعزيز منظومة الحوكمة °ؤسسات التأم� وإعادة التأم� من خالل وضع أحكام ترمي إىل:
 

 ،Ãالفصل الواضح ب  وظائف هياكل اإلدارة أو املراقبة والهياكل املكلفة بالتسي -
- تدعيم وجوبية وضع نظام للرقابة الداخلية يكفل املتابعة والتقييم الدوري لإلجراءات املعمول بها، 

- تكريس وجوبية إعالم الهيئة بهوية مراقبي الحسابات والخبÃ اإلكتواري املستقل املعتزم تعيينهم،
- تكريس وجوبية تعي  أعضاء مستقل  �جلس اإلدارة وتعزيزه بلجنة التحكم يف املخاطر ولجنة داâة للتدقيق الداخيل 

ولجنة التأجÃ والتعيينات، 
ومراقبة  واإلكتواريا  املخاطر  وإدارة  الداخيل  بـالتدقيق  تتعلق  التنظيمي  الهيكل  مستوى  عىل  مستقلة  وظائف  إرساء   -

اإلمتثال.

6.1 - مزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم� من خالل: 
 

- التنصيص عىل إحداث الهياكل املهنيّة التي تنضوي يف إطارها مختلف املهن املرتبطة بقطاع التأم ،  
- إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لنشاط عرض عمليات التأم  وإعادة التأم ،

- ضبط واجبات اإلفصاح املحمولة عىل مختلف املتدّخل ، 
- تدعيم الجانب التنظيمي والرقاå ملهنة اإلختبار ومعاينة األرضار،

اإلفصاح  واجبات  يف  النظر  وإعادة  بهم  خاصة  مهنية  جمعية  تكوين  عرب  التأم   قطاع  لدى  اإلكتواري   مهنة  تأهيل   -
املحمولة عليهم لسلطة الرقابة ونظام العقوبات الخاصة بهم.

7.1 - تنظيم بعض أصناف وفروع التأم� من خالل إضافة أحكام جديدة ومزيد توضيح بعض األحكام األخرى املتعلقة 
باملسائل التالية: 

- إقرار إلزامية تأم  األخطار املوجودة بالجمهورية التونسيّة، 
- إقرار إلزامية إستجابة رشكات التأم  لتوفÃ التغطية املتعلقة بالتأمينات الوجوبية طبقا للترشيع الجاري به العمل، 

- تحجÃ عرض عقود التأم  قبل إنقضاء أجل شهر من إيداعها، مع  فرض إيداع عنارص التعريفة بالنسبة لعقود التأم  عىل 
غÃ الحياة واإلشهاد بصحتها من قبل إكتواري مؤهل من قبل الهيئة، 

- تنظيم عملية إبرام عقود التأم  عن بعد قصد مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة.

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن µويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن:

يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات، قام فريق عمل مكون من ممثل  عن الهيئة وبعثة الدعم الفني للبنك الدويل 
ووزارة التجارة ورشكة "كوتيناس" بإعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة 
 ßما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

إستقطابا للبنوك وأكß تكيّفا مع احتياجات املصدرين من جهة أخرى. 

وتتعلق هذه التنقيحات أساسا باملحاور التالية:
- توسيع مجال تدخل الصندوق إىل كافة املؤسسات املصّدرة واإلستغناء عن إستثناءات التغطية التي تعيق اإلقبال عليه 

والتنصيص رصاحة عىل تأمينه للكفاالت،
املؤسسات  لتكريس مصداقيته يف عالقته مع  أول طلب  عند  وتفعيله  املستقل  الض�ن  الصندوق صبغة  تدّخل  إكساء   -

البنكية،
- إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املترصّفة يف الصندوق لسجّل البنك املركزي املنصوص عليه بالقانون عدد 35 املؤرخ يف 25 
أفريل 2016 املتعلق بضبط النظام األسايس للبنك املركزي التونيس، وإستغالل املعطيات املُضّمنة به وهو ما سيؤسس لتوازن 

املنظومة املزمع إرساؤها واملحافظة عىل التوازنات املالية للصندوق والتحّكم يف خطر املديونية.

3 - إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لقانون التأم� التكــافيل:

تواصلت مشاركة إطارات الهيئة يف أشغال لجنة القيادة املكلّفة بإعداد املعايÃ املحاسبية لنشاط التأم  التكافيل يف إطار 
إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لهذه املنظومة وقد �ّت املصادقة عىل هذه املعايÃ من قبل املجلس الوطني 

للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017.

4 - إعداد مرشوع إطار قانو� ملراجعة الترشيع الخاص بالجمعيات التعاونية:

�ت خالل سنة 2017 إعادة إحالة مرشوع اإلطار القانوñ الجديد للجمعيات التعاونية إىل رئاسة الحكومة قصد إدراجه 
ببوابة الترشيع للحكومة إلبداء الرأي للعموم.

II - املشاركة يف إنجاز عدد من الدراسات واملشاريع الرامية إىل تطوير قطاع التأم�:

1 - مواصلة إنجاز عمليات "التقييم الذاÁ الدورية لإلطار الترشيعي لقطاع التأم� بتونس":

 تواصلت عمليات التقييم الذاú الّدورية ملدى امتثال اإلطار الترشيعي الوطني للمعايÃ الّدولية والتي تندرج يف إطار 
اإلقتصادي  والنمو  التعاون  ومنظمة   (IAIS) التأم   عىل  اإلرشاف  لهيئات  الدولية  الجمعية  أشغال  يف  الهيئة  مساهمة 

(OCDE)، وشملت بالخصوص املعايÃ املتعلّقة باملسائل التالية:

- نظام التعديل واملراقبة لسلطة اإلرشاف عىل قطاع التأم ،
- قواعد الخروج من سوق التأم  والسلطة التعديلية،  
- توازنات سلطات اإلرشاف ب  اإلستقاللية واملسؤولية،

- تبادل املعلومات ب  سلطات الرقابة والتعاون والتنسيق يف ميدان الرقابة عىل املؤسسات التأمينية،
التصحيحية واإلجراءات  الحوكمة  ومنظومة  وإحالتها  املخاطر  يف  والترصف  الداخلية  والرقابة  الوثائق  عىل  الرقابة   -

  والعقوبات، 
- إعادة التأم . 

2 - مواصلة أشغال تركيز مرشوع قاعدة بيانات وطنية خاصة بتطبيق نظام املكافأة لـتأم� السّيارات:

إثر مصادقة الهيئة خالل سنة 2015 عىل نتائج الدراسة التي أنجزها خرباء من البنك الدويل حول تقييم املنظومة الحالية 
تّم  بلورتها يف شكل مخطط عمل،  أن �ّت  السيارات وبعد  تأم   لفرع  املدنية  املسؤولية  تعريفات  تحديد  املعتمدة يف 

الرشوع يف إحداث قاعدة بيانات وطنية عىل مستوى الهيئة تهدف إىل إحكام تطبيق نظام املكافأة لهذا الفرع.
 

وتتوّىل لجنة املتابعة املحدثة صلب الهيئة اإلرشاف والتنسيق بخصوص كافة األشغال واإلستعدادات الالّزمة لتنفيذ هذا 
املرشوع وذلك يف إطار عقد تعاون ورشاكة مع كّل من الجامعة املغربية لرشكات التأم  واملدرسة العليا الخاصة للهندسة 

والتكنولوجيا "ESPRIT" والوكالة التونسية للنقل الربي. 

ويف هذا الصدد، قامت الهيئة بإقتناء التجهيزات واملعّدات اإلعالمية الخاصة بهذا املرشوع وتّم خالل النصف الثاñ من 
سنة 2017 إيواؤها بقاعة املوزّعات الخاصة �ؤسسة "إتصاالت تونس". ك� إستكملت عمليات الربط ب  مؤسسات التأم  
السالمة  لرشوط  وفقا  أخرى  جهة  من  الربي  للنقل  الفنية  والوكالة  املخاطر  مركزية  وب   جهة  من  املخاطر  ومركزية 

املعلوماتيّة.

الفعيل  اإلنطالق  عند  قصد ض�ن حسن سÃها  اإلعالمية  املنظومة  تجربة  مراحل   2017 سنة  وتواصلت خالل  هذا، 
للمرشوع املنتظر يف مطلع سنة 2019. 

III - الرقابة واإلرشاف عىل قطاع التأم� لض�ن سالمة مالءته املالية:

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

• عمليات الرقابة امليدانية:

- تواصلت عملية الرقابة امليدانية التي إنطلقت منذ سنت  لدى إحدى مؤسسات التأم  املقيمة والتي شملت يف مرحلة 
من  والتثبت  السيارات  تأم   لفرع  واملادية  البدنية  الحوادث  بعنوان  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم  أوىل 

إجراءات الترصف يف ملفات هذه الحوادث وتركّزت يف املرحلة الثانية عىل عدد من أوجه الترصّف داخل املؤسسة.
     

- ورشع املراقبون خالل سنة 2017 يف مه�ت جديدة شملت ثالث مؤسسات تأم  مقيمة وإهتّمت بالتدقيق يف عدد من 
الجوانب املتعلّقة �شاريع قواâها املالية لسنة 2016 وكذلك يف بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

• تقييم مدخرات التعويضات تحت التسوية ومدخرات األقساط لإللغاء لتأم  السيارات.
• التدقيق يف كلفة الحوادث املاديّة والبدنيّة بعنوان فرع تأم  السيّارات والتثبت من إجراءات الترصف يف ملفات

 هذه الحوادث.
• التثبت من حسن تطبيق إتفاقيات إعادة التأم  والتنظيم اإلداري واملعلوماú ملصلحة إعادة التأم .

• تقييم اإلجراءات املتعلقة بالترصف يف التوظيفات والتحقق من توفرها وإعادة تقييمها طبقا لألحكام املنصوص عليها 
�جلة التأم .

• تقييم املدخرات الحسابية والتثبت من املذكرات الفنية لصنف التأم  عىل الحياة.
• متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم  ومعيدي التأم .

- ك� واصل املراقبون القيام �هّ�ت الرقابة امليدانية األفقية التي رشعوا فيها سنة 2016 والتي إهتمّت أساسا باملسائل 
التالية:

• متابعة ملف تأم� الدّراجات الناريّة صغÆة الحجم: 

إثر توّصل الهيئة بالعديد من العرائض الصادرة عن مواطن  بخصوص رفض تأم  دراجاتهم النارية صغÃة الحجم أو 
الرتفيع يف التعريفة، توّىل املراقبون القيام بعمليّة رقابة ميدانيّة أفقية خالل شهر جويلية 2017 لدى جميع رشكات التأم  
التي تنشط بإحدى الواليات واملرّخص لها يف تأم  العربات الربيّة ذات محرّك وشملت 16 نقطة بيع موزّعة ب  10 نيابات 

تأم  و6 فروع تأم  تابعة لهذه املؤّسسات، قصد معاينة كّل املخالفات التي تصدر عن املكلف  باإلكتتاب بنقاط البيع.

دراسة  عنارص مرجعية إلنجاز  إعداد  العمل عىل  بالخصوص  أكتوبر2017   17 بتاريخ  املنعقد  الهيئة  أقّر مجلس  وقد 
تهدف إىل إقرتاح نظام لتشخيص الدراجات النارية وتكوين لجنة قيادة تضّم كافة املتدخل  يف املنظومة.

• متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم بعنوان فرع تأم� السيارات:     

تّم خالل سنتي 2015 و2016 القيام بعملية رقابة ميدانية أفقية حول مختلف أوجه الترصف يف ملفات الحوادث املادية 
لتأم  السيارات لدى خمس مؤسسات تأم  وتقييم جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم باإلعت�د عىل دراسة عيّنة من 

ملفات التعويض بالتدقيق يف الجوانب التالية: 

- اآلجال الفعلية لتعويض ملفات الحوادث املادية للسيارات،
- مدى احرتام االتفاقيات املربمة يف إطار الجامعة التونسية لرشكات التأم ،

- اإلجراءات التنظيمية الخاصة بطريقة مسك ملفات الحوادث املادية والترصف فيها،

وقد تّم إعداد تقرير عام يحوصل أهّم اإلخالالت والنقائص املسّجلة يف موىف سنة 2017 وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة 
وكذلك خالل اإلجت�ع الدوري ب  الهيئة وممثيل القطاع.

هذا مع العلم وأنّه يف إطار متابعة وتقييم جودة الخدمات املسداة إىل املؤّمن لهم من قبل مؤسسات التأم ، تّم تحديد 
طريقة موّحدة لكافة املؤسسات الحتساب متوّسط آجال التعويض حسب مختلف أصناف وفروع التأم  ومناقشتها مع 

مراقبي حساباتها واإلتّفاق عىل وجوب إعت�دها مستقبال. 
   

2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع�ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2016:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2017 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم  لسنة 2016 وكذلك التقارير 
مراقبي  بعض  مع  اجت�عات  وعقد  تقاريرهم  الستك�ل  املؤسسات  إىل  مراسالت  وتوجيه  الحسابات،  ملراقبي  الخاصة 
الحسابات لتدارس نتائج أع�لهم. وتّم عرض تقرير شامل حول نتائج أع�ل الرقابة عىل الوثائق لسنة 2016 عىل أنظار 

مجلس الهيئة املنعقد بتاريخ 22 ديسمرب 2017 وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم  لسنة 2016 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم  ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

،Ãحوصلة للمالحظات بخصوص الرقابة الداخلية وهياكل التسي -
- متابعة توصيات الرّقابة للسنوات السابقة.

• متابعة عملية إحالة رشكة تأم� لعدد من العقود إىل عقود إدخار وإكتتاب عقود هامة سنة 2016: 

تبّ  من خالل دراسة التقرير السنوي إلحدى رشكات التأم  وتقرير مراقب حساباتها حول نشاط سنة 2016 قيامها 
بتحويل عدد من عقود تكوين األموال املكتتبة لديها إىل عقود تكوين أموال أخرى. لذا، �ت مراسلة املؤسسة لطلب موافاة 
الهيئة بقاâة عقود التأم  التي �ت إحالتها مع املعطيات املتعلقة بها واألسباب والدواعي للقيام بهذه العملية واإلجراءات 

املتخذة للغرض.
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

الوضع القانو�

تّم إحداث الهيئة العامة للتأم  �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بتنقيح وإ�ام 
مجلّة التأم ، وهي هيئة إدارية تتمتّع باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية.

أهداف الهيئة ومهامها
 

نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم  عىل أّن أهداف الهيئة و مهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح�ية حقوق املؤمن 
لهم و املستفيدين من عقود التأم  وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم  وإعادة التأم  وقدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها، 

و عليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:

بالترشيع  إلتزامها  التأم  ومتابعة نشاطها لض�ن  املتّصلة بقطاع  التأم  واملهن  التأم  وإعادة  • مراقبة مؤسسات 
الجاري به العمل وإرساء مناخ مالئم لتطّورها �ا يحّقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وفقا ألفضل امل�رسات الدولية،

• دراسة املسائل ذات الصبغة الترشيعيّة والرتتيبية والتنظيمية املتعلّقة بعمليّات التأم  وإعادة التأم  و �ؤسسات 
التأم  و إعادة التأم  التي يعرضها عليها وزير املالية،

• دراسة املسائل التقنية واإلقتصادية املتعلّقة بتطوير قطاع التأم  وتنظيمه وعرض مقرتحات يف شأنها عىل وزير املالية،

• ض�ن تقديم كافة الخدمات التأمينية وفق معايÃ الجودة والكفاءة والشفافية من أجل ح�ية حقوق املؤمن لهم،

• تركيز الربامج والخطط الكفيلة بتطوير صناعة التأم  وتنمية الوعي التأميني،

• املساهمة يف اإلقتصاد الوطني من خالل املحافظة عىل اإلستقرار املايل،

• إرساء روابط التعاون مع هيئات تنظيم قطاع التأم  عربيا وإفريقيا ودوليا.

قيم الهيئة
 

                                 الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                 العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                 العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

تنظيم الهيئة وإدارتها  

تتكّون الهيئة من:

         رئيس الهيئة،
         مجلس الهيئة،
         لجنة التأديب،

         واملصالح الفنية واإلدارية للهيئة.

ويدير الهيئة رئيس متفّرغ من ذوي الكفاءة يف امليدان اإلقتصادي أو املايل ويعّ  �قتىض أمر بإقرتاح من وزير املالية.
 

رشكاء الهيئة

           الجامعة التونسية لرشكات التأم 
           البنك املركزي التونيس

           هيئة السوق املالية
           وزارة الشؤون اإلجت�عية 

           املكتب املوّحد التونيس للسيارات
           الغرف الوطنية النقابية لنواب التأم  والس�رسة والخرباء يف مختلف اإلختصاصات 

           اإلتحاد الوطني للتعاونيات

تتكّون سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و6 مؤسسات غÃ مقيمة. وتنقسم  التأم  28 مؤسسـة  يضّم قطاع 
 20 رشكة خفية اإلسم ورشكتان ذات صبغة تعاونية. 

ك� تتوزع املؤسسات املقيمة حسب االختصاصات التي تبارشها كالتايل:

- 15 مؤسسة تبارش مختلف أصناف التأم ،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم  عىل الحياة،

- مؤسسة مختصة يف تأم  الصادرات والقروض،
- ومؤسسة مختصة يف إعادة التأم .

أّما املؤسسات غÃ املقيمة، فتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم  أجنبيّة ومكتب  �ثيلي . وهي تختص يف 
عمليات تأم  وإعادة تأم  األشخاص غÃ املقيم . 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم  1028 نائبا يف نهاية سنة 2017 مقابل 990 نائبا يف موىف سنة 2016. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,4 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,3 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,9 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س�رسة التأم  وإعادة التأم  الناشط  بالسوق إىل 64 سمسارا سنة 2017 مقابل 66 يف نهاية سنة 2016.

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق 99 منتج تأم  عىل الحيــاة سنة 2017 مقابـل 77 يف نهاية سنــة 2016 يعمل 94 منهم لدى مؤسسة 
"مغربيـة للحياة" و5 تابع  لرشكة التأم  عىل الحياة والتثمÃ "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم  973 خبÃا يف نهاية سنة 2017 مرّسم  بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم . ويتوزّع هؤالء الخرباء 
عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، 

الطÃان، ... ). وàثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكß من 25 % من العدد الجميل للخرباء. 
 - معـاينو األضـرار:

تعد القاâة التي �سكها الجامعة التونسية لرشكات التأم  99 معاين أرضار يف نهاية سنة 2017. ويتوزّع أغلب معايني 
األرضار �نطقة الش�ل والبقية �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري  املرّسم  بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم  إىل 27 خبÃا يف نهاية 
سنة 2017 مقابل 24 يف موىف السنة السابقة.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل  بقطاع التأم  10200 عامل يف نهاية سنة 2017. وتوفّر رشكات التأم  قرابة 39 % من مواطن الشغل 
واإلختبار  السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم   نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوّزع  في�  عامال)،   4040)

ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غÃ املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

تتوىل ثالثة معاهد مختصة يف التأم  تكوين ورسكلة األعوان العامل  يف هذا القطاع التأم  بهدف مواكبة التقنيات 
العرصية للتأم  وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرå واملعهد اإلفريقي للتأم  واملركز التقني للتكوين يف التأم .

طالبتان  (منهم   14 تحّصل  العرå حيث  للمغرب  التنمية  �ويل  معهــد  طلبة  من   35 الدفعة   2017 سنة  وتخرّجت 
تونسيتان و12طالب جزائري) عىل شهادة الدراسات العليا املتخصصة يف ميدان التأم .

و تخــــّرج خـــالل نفس السنة طلبـــة الدفعة 51 من املعهـــــد اإلفــــريقي للتأم  والتي تعــــّد 76 إطــــارا منهم 
68 تونيس و9 طلبة من البلدان اإلفريقية. ك� تخرّجت الدفعة 18 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم ، وتضـّم 
املوجه لحاميل  التكوين  الباكالوريا و28 يف صنف  املوجه لحاميل شهادة  التكوين  45 طالبـا منهم 17 متخرج يف صنف  

شهــادة األستاذية أوما يعادلها. 

       مقّدمة عامة

واصلت الهيئة العامة للتأم  خالل سنة 2017 نشاطها الرامي إىل تفعيل الدور التنموي لقطاع التأم  وتعزيز مساهمته 
يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث�ر بهدف الرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب السعي إىل تحقيق 

جملة من األهداف اإلسرتاتيجية من أبرزها:

إستك�ل إعداد مرشوع املراجعة الشاملة ملجلة التأم  الذي يهدف إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم لهذا 
القطاع قصد مواكبته للمعايÃ الدولية مّ� àّكن من توفÃ املحيط املالئم لتنظيم مؤسساته وتعزيز هيكلتها ومزيد دعم 
 ßمختلف املهن املتّصلة به من جهة، ويعّزز من  صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية لتقوم بجملة األدوار املناطة بعهدتها بأك

نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة أخرى،

تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم  وإعادة التأم  يف شكل عمليات رقابة ميدانية و عىل الوثائق أو 
يف إطار أع�ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

عىل  عالوة  أرضار  ومعايني  وخرباء  تأم   وسطاء  من  املتّصلة  والهياكل  التأمينية  املهن  عىل  الرقابة  أع�ل  تكثيف 
الصناديق ذات الّصلة بالتأم .

I - مواصلة أشغال وضع وإستك�ل اإلطار الترشيعي املنظم لقطاع التأم�:

1 - إعداد مرشوع مراجعة شاملة ألحكام مجلة التأم�:

واصلت خالل سنة 2017 الفرق الفنية املحدثة صلب الهيئة و�ساعدة خبÃين أجنبي وتونيس أشغالها املتعلقة بإعداد 
مشاريع القوان  الخاصة بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم  بهدف مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 

أع�ل التأم  واملعايÃ الدولية املكرّسة يف هذا  املجال بصفة عامة.
   

وتشمل هذه املراجعة التي تعتمد عىل دراسة تقييمية للوضع الحايل وتهدف إىل تدارك مختلف الصعوبات والنقائص 
التي واجهتها هيئة الرقابة يف أداء مهامها واملرتتّبة عن تطبيق اإلطار الترشيعي الجاري به العمل وكذلك إىل تنفيذ توجهات 

اإلصالح املرتقبة، سبعة محاور أساسية ترتكّز حول: 

1.1 - تنظيم القطاع وإعادة هيكلته من خالل:

التأم   وإعادة  التأم   مؤسسات  إلحداث  الرتاخيص  مختلف  إسناد   Ãومعاي رشوط  بضبط  املتعلّقة  األحكام  مراجعة   -
وتحديد األنشطة الخاضعة للرتخيص وتوضيح مراحل وإجراءات معالجة امللفات،

- الفصل ب  نشاط التأم  عىل الحياة والتأم  عىل غÃ الحياة،
- تنظيم مختلف العمليات املتعلقة بإحالة محافظ التأم  وإندماج وإستيعاب املؤسسات،

- ضبط أحكام تتعلّق بنظام إحداث ومتابعة نشاط املؤسسات غÃ املقيمة، 
- تأطÃ وتنظيم نشاط مؤسسات التأم  ذات الصبغة التعاونية ومزيد توضيح مختلف متطلّبات الحوكمة والترصّف السليم 

والحذر داخلها. 

2.1 - تدعيم دور الهيئة العاّمة للتأم� عرب:

- تكريس دور الهيئة كسلطة ترتيبية مستقلة إداريا وماليا عىل غرار بقية هياكل الرقابة يف القطاع املايل من خالل إسنادها 
صالحيّة إصدار الرتاتيب والقرارات الفردية الرضورية مل�رسة مهامها وإضفاء الصبغة اإللزامية عىل هذه النصوص �ا àّكنها 

من م�رسة الدور املناط بعهدتها بأكß نجاعة،
- مراجعة صالحيات مجلس الهيئة �ا يراعي توسيع مشموالت الهيئة وتكريس إستقالليتها وإحداث لجان قارة متفّرعة عنه 

تساعده عىل إنجاز املهام املوكلة إليه، إىل جانب تحديد حاالت إنهاء عضوية أعضائه،
- إحداث لجنة عقوبات مستقلة عن أجهزة الهيئة تختّص بالبّت يف املخالفات املستوجبة للعقوبات �قتىض أحكام مجلة 

التأم  والتي تخرج عن مجال العقوبات املسلّطة من قبل رئيس الهيئة،
- إحداث لجنة تراخيص مستقلة عن مجلس الهيئة تختّص �نح وسحب الرتاخيص املسندة مل�رسة نشاط التأم  ونشاط 
إعادة التأم  والرتخيص لعمليات توسيع النشاط واإلندماج واإلنقسام واإلنحالل والتحويل الجزî أو الكيل ملحفظة عقود 

التأم  وتغيÃ الشكل القانوñ وإحالة األصول أو الخصوم والتخفيض يف رأس املال،
العقوبات  لجنتي  الهيئة وأعضاء مجلسها وأعوانها وأعضاء  والتي تشمل كّال من رئيس  بالهيئة  الحوكمة  - تدعيم قواعد 

والرتاخيص،
- إقرار مسك الهيئة لسجّل املعطيات املتعلقة بعقود التأم  والحوادث والتعويضات وتحديد رشوط الترصيح به والولوج 

إليه،
إلتزام  التأم  وعىل مدى  قطاع  املتدخل  يف  لكافة  التجارية  امل�رسات  الرقابة عىل  الهيئة يف مجال  دور  التأكيد عىل   -

األشخاص الخاضع  لرقابتها باألحكام الترشيعية والرتتيبية املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال، 
- توسيع مجال إرشاف ورقابة الهيئة ليشمل الجمعيّات التعاونية. 

3.1 - تعزيز الرقابة الحذرة عىل نشاط التأم� عرب:

- مراجعة نظام املالءة املالية لرشكات التأم  يف إتّجاه إرساء مبدأ املالءة املعتمدة عىل املخاطر وتحديد القواعد الكمية 
والنوعية لض�ن الترصف السليم 

- الّرتفيع يف رأس املال األدò لرشكات التأم  وإعادة التأم  وصندوق املال املشرتك للرشكات ذات الصبغة التعاونية قصد 
تحس  صالبتها املاليّة،

- تأطÃ نشاط إعادة التأم  عرب ضبط املؤسسات والهياكل املخّول لها قبول املخاطر والرشوط الواجب توفّرها والتأكيد عىل 
املسندة. مع �ك   للعمليات  بالنسبة  الحذر  والترصّف  املالية  السالمة  قواعد  الالزمة ومراعاة  العناية   Ãتداب بذل  واجب 

الهيئة من إتخاذ إجراءات تحفظيّة يف الحاالت التي يتبّ  فيها وجود تهديد للسالمة املالية لرشكات التأم ،
- إرساء الرقابة التكميلية عىل مجموعات التأم  واملجّمعات املالية قصد تدعيم الرقابة عىل السالمة املالية لرشكة تأم  

عىل أساس فردي.

4.1 - تطوير آليات الرقابة والّتتّبع من خالل: 

- تطوير آليات الرقابة امليدانية بالخصوص وتدعيم الصالحيات املمنوحة للهيئة من حيث تركيز الرقابة عىل أساس مدّعم 
والرقابة التكميلية عىل املجمعات من خالل التنسيق مع الهيئات الرقابية عىل القطاع املايل،

- ح�ية املراقب  أثناء تأدية مهامهم، 
- توسيع مجال الرقابة لتشمل مسدي خدمات املساعدة وجميع الجهات املتعاقد معها يف إطار اإلسناد الخارجي لض�ن 

جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم وح�ية املستفيدين من عقود التأم ،
- وضع إطار متكامل وتدريجي ملعالجة وإنقاذ رشكات التأم  التي تشكو من صعوبات، 

- تحديد املخالفات والعقوبات املرتتبة عن مخالفة الترشيع الجاري به العمل وضبط صالحيات كل من رئيس الهيئة ولجنة 
العقوبات يف إطار اختصاص كل منه�. 

5.1 - تعزيز منظومة الحوكمة °ؤسسات التأم� وإعادة التأم� من خالل وضع أحكام ترمي إىل:
 

 ،Ãالفصل الواضح ب  وظائف هياكل اإلدارة أو املراقبة والهياكل املكلفة بالتسي -
- تدعيم وجوبية وضع نظام للرقابة الداخلية يكفل املتابعة والتقييم الدوري لإلجراءات املعمول بها، 

- تكريس وجوبية إعالم الهيئة بهوية مراقبي الحسابات والخبÃ اإلكتواري املستقل املعتزم تعيينهم،
- تكريس وجوبية تعي  أعضاء مستقل  �جلس اإلدارة وتعزيزه بلجنة التحكم يف املخاطر ولجنة داâة للتدقيق الداخيل 

ولجنة التأجÃ والتعيينات، 
ومراقبة  واإلكتواريا  املخاطر  وإدارة  الداخيل  بـالتدقيق  تتعلق  التنظيمي  الهيكل  مستوى  عىل  مستقلة  وظائف  إرساء   -

اإلمتثال.

6.1 - مزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم� من خالل: 
 

- التنصيص عىل إحداث الهياكل املهنيّة التي تنضوي يف إطارها مختلف املهن املرتبطة بقطاع التأم ،  
- إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لنشاط عرض عمليات التأم  وإعادة التأم ،

- ضبط واجبات اإلفصاح املحمولة عىل مختلف املتدّخل ، 
- تدعيم الجانب التنظيمي والرقاå ملهنة اإلختبار ومعاينة األرضار،

اإلفصاح  واجبات  يف  النظر  وإعادة  بهم  خاصة  مهنية  جمعية  تكوين  عرب  التأم   قطاع  لدى  اإلكتواري   مهنة  تأهيل   -
املحمولة عليهم لسلطة الرقابة ونظام العقوبات الخاصة بهم.

7.1 - تنظيم بعض أصناف وفروع التأم� من خالل إضافة أحكام جديدة ومزيد توضيح بعض األحكام األخرى املتعلقة 
باملسائل التالية: 

- إقرار إلزامية تأم  األخطار املوجودة بالجمهورية التونسيّة، 
- إقرار إلزامية إستجابة رشكات التأم  لتوفÃ التغطية املتعلقة بالتأمينات الوجوبية طبقا للترشيع الجاري به العمل، 

- تحجÃ عرض عقود التأم  قبل إنقضاء أجل شهر من إيداعها، مع  فرض إيداع عنارص التعريفة بالنسبة لعقود التأم  عىل 
غÃ الحياة واإلشهاد بصحتها من قبل إكتواري مؤهل من قبل الهيئة، 

- تنظيم عملية إبرام عقود التأم  عن بعد قصد مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة.

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن µويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن:

يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات، قام فريق عمل مكون من ممثل  عن الهيئة وبعثة الدعم الفني للبنك الدويل 
ووزارة التجارة ورشكة "كوتيناس" بإعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة 
 ßما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

إستقطابا للبنوك وأكß تكيّفا مع احتياجات املصدرين من جهة أخرى. 

وتتعلق هذه التنقيحات أساسا باملحاور التالية:
- توسيع مجال تدخل الصندوق إىل كافة املؤسسات املصّدرة واإلستغناء عن إستثناءات التغطية التي تعيق اإلقبال عليه 

والتنصيص رصاحة عىل تأمينه للكفاالت،
املؤسسات  لتكريس مصداقيته يف عالقته مع  أول طلب  عند  وتفعيله  املستقل  الض�ن  الصندوق صبغة  تدّخل  إكساء   -

البنكية،
- إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املترصّفة يف الصندوق لسجّل البنك املركزي املنصوص عليه بالقانون عدد 35 املؤرخ يف 25 
أفريل 2016 املتعلق بضبط النظام األسايس للبنك املركزي التونيس، وإستغالل املعطيات املُضّمنة به وهو ما سيؤسس لتوازن 

املنظومة املزمع إرساؤها واملحافظة عىل التوازنات املالية للصندوق والتحّكم يف خطر املديونية.

3 - إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لقانون التأم� التكــافيل:

تواصلت مشاركة إطارات الهيئة يف أشغال لجنة القيادة املكلّفة بإعداد املعايÃ املحاسبية لنشاط التأم  التكافيل يف إطار 
إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لهذه املنظومة وقد �ّت املصادقة عىل هذه املعايÃ من قبل املجلس الوطني 

للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017.

4 - إعداد مرشوع إطار قانو� ملراجعة الترشيع الخاص بالجمعيات التعاونية:

�ت خالل سنة 2017 إعادة إحالة مرشوع اإلطار القانوñ الجديد للجمعيات التعاونية إىل رئاسة الحكومة قصد إدراجه 
ببوابة الترشيع للحكومة إلبداء الرأي للعموم.

II - املشاركة يف إنجاز عدد من الدراسات واملشاريع الرامية إىل تطوير قطاع التأم�:

1 - مواصلة إنجاز عمليات "التقييم الذاÁ الدورية لإلطار الترشيعي لقطاع التأم� بتونس":

 تواصلت عمليات التقييم الذاú الّدورية ملدى امتثال اإلطار الترشيعي الوطني للمعايÃ الّدولية والتي تندرج يف إطار 
اإلقتصادي  والنمو  التعاون  ومنظمة   (IAIS) التأم   عىل  اإلرشاف  لهيئات  الدولية  الجمعية  أشغال  يف  الهيئة  مساهمة 

(OCDE)، وشملت بالخصوص املعايÃ املتعلّقة باملسائل التالية:

- نظام التعديل واملراقبة لسلطة اإلرشاف عىل قطاع التأم ،
- قواعد الخروج من سوق التأم  والسلطة التعديلية،  
- توازنات سلطات اإلرشاف ب  اإلستقاللية واملسؤولية،

- تبادل املعلومات ب  سلطات الرقابة والتعاون والتنسيق يف ميدان الرقابة عىل املؤسسات التأمينية،
التصحيحية واإلجراءات  الحوكمة  ومنظومة  وإحالتها  املخاطر  يف  والترصف  الداخلية  والرقابة  الوثائق  عىل  الرقابة   -

  والعقوبات، 
- إعادة التأم . 

2 - مواصلة أشغال تركيز مرشوع قاعدة بيانات وطنية خاصة بتطبيق نظام املكافأة لـتأم� السّيارات:

إثر مصادقة الهيئة خالل سنة 2015 عىل نتائج الدراسة التي أنجزها خرباء من البنك الدويل حول تقييم املنظومة الحالية 
تّم  بلورتها يف شكل مخطط عمل،  أن �ّت  السيارات وبعد  تأم   لفرع  املدنية  املسؤولية  تعريفات  تحديد  املعتمدة يف 

الرشوع يف إحداث قاعدة بيانات وطنية عىل مستوى الهيئة تهدف إىل إحكام تطبيق نظام املكافأة لهذا الفرع.
 

وتتوّىل لجنة املتابعة املحدثة صلب الهيئة اإلرشاف والتنسيق بخصوص كافة األشغال واإلستعدادات الالّزمة لتنفيذ هذا 
املرشوع وذلك يف إطار عقد تعاون ورشاكة مع كّل من الجامعة املغربية لرشكات التأم  واملدرسة العليا الخاصة للهندسة 

والتكنولوجيا "ESPRIT" والوكالة التونسية للنقل الربي. 

ويف هذا الصدد، قامت الهيئة بإقتناء التجهيزات واملعّدات اإلعالمية الخاصة بهذا املرشوع وتّم خالل النصف الثاñ من 
سنة 2017 إيواؤها بقاعة املوزّعات الخاصة �ؤسسة "إتصاالت تونس". ك� إستكملت عمليات الربط ب  مؤسسات التأم  
السالمة  لرشوط  وفقا  أخرى  جهة  من  الربي  للنقل  الفنية  والوكالة  املخاطر  مركزية  وب   جهة  من  املخاطر  ومركزية 

املعلوماتيّة.

الفعيل  اإلنطالق  عند  قصد ض�ن حسن سÃها  اإلعالمية  املنظومة  تجربة  مراحل   2017 سنة  وتواصلت خالل  هذا، 
للمرشوع املنتظر يف مطلع سنة 2019. 

III - الرقابة واإلرشاف عىل قطاع التأم� لض�ن سالمة مالءته املالية:

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

• عمليات الرقابة امليدانية:

- تواصلت عملية الرقابة امليدانية التي إنطلقت منذ سنت  لدى إحدى مؤسسات التأم  املقيمة والتي شملت يف مرحلة 
من  والتثبت  السيارات  تأم   لفرع  واملادية  البدنية  الحوادث  بعنوان  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم  أوىل 

إجراءات الترصف يف ملفات هذه الحوادث وتركّزت يف املرحلة الثانية عىل عدد من أوجه الترصّف داخل املؤسسة.
     

- ورشع املراقبون خالل سنة 2017 يف مه�ت جديدة شملت ثالث مؤسسات تأم  مقيمة وإهتّمت بالتدقيق يف عدد من 
الجوانب املتعلّقة �شاريع قواâها املالية لسنة 2016 وكذلك يف بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

• تقييم مدخرات التعويضات تحت التسوية ومدخرات األقساط لإللغاء لتأم  السيارات.
• التدقيق يف كلفة الحوادث املاديّة والبدنيّة بعنوان فرع تأم  السيّارات والتثبت من إجراءات الترصف يف ملفات

 هذه الحوادث.
• التثبت من حسن تطبيق إتفاقيات إعادة التأم  والتنظيم اإلداري واملعلوماú ملصلحة إعادة التأم .

• تقييم اإلجراءات املتعلقة بالترصف يف التوظيفات والتحقق من توفرها وإعادة تقييمها طبقا لألحكام املنصوص عليها 
�جلة التأم .

• تقييم املدخرات الحسابية والتثبت من املذكرات الفنية لصنف التأم  عىل الحياة.
• متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم  ومعيدي التأم .

- ك� واصل املراقبون القيام �هّ�ت الرقابة امليدانية األفقية التي رشعوا فيها سنة 2016 والتي إهتمّت أساسا باملسائل 
التالية:

• متابعة ملف تأم� الدّراجات الناريّة صغÆة الحجم: 

إثر توّصل الهيئة بالعديد من العرائض الصادرة عن مواطن  بخصوص رفض تأم  دراجاتهم النارية صغÃة الحجم أو 
الرتفيع يف التعريفة، توّىل املراقبون القيام بعمليّة رقابة ميدانيّة أفقية خالل شهر جويلية 2017 لدى جميع رشكات التأم  
التي تنشط بإحدى الواليات واملرّخص لها يف تأم  العربات الربيّة ذات محرّك وشملت 16 نقطة بيع موزّعة ب  10 نيابات 

تأم  و6 فروع تأم  تابعة لهذه املؤّسسات، قصد معاينة كّل املخالفات التي تصدر عن املكلف  باإلكتتاب بنقاط البيع.

دراسة  عنارص مرجعية إلنجاز  إعداد  العمل عىل  بالخصوص  أكتوبر2017   17 بتاريخ  املنعقد  الهيئة  أقّر مجلس  وقد 
تهدف إىل إقرتاح نظام لتشخيص الدراجات النارية وتكوين لجنة قيادة تضّم كافة املتدخل  يف املنظومة.

• متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم بعنوان فرع تأم� السيارات:     

تّم خالل سنتي 2015 و2016 القيام بعملية رقابة ميدانية أفقية حول مختلف أوجه الترصف يف ملفات الحوادث املادية 
لتأم  السيارات لدى خمس مؤسسات تأم  وتقييم جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم باإلعت�د عىل دراسة عيّنة من 

ملفات التعويض بالتدقيق يف الجوانب التالية: 

- اآلجال الفعلية لتعويض ملفات الحوادث املادية للسيارات،
- مدى احرتام االتفاقيات املربمة يف إطار الجامعة التونسية لرشكات التأم ،

- اإلجراءات التنظيمية الخاصة بطريقة مسك ملفات الحوادث املادية والترصف فيها،

وقد تّم إعداد تقرير عام يحوصل أهّم اإلخالالت والنقائص املسّجلة يف موىف سنة 2017 وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة 
وكذلك خالل اإلجت�ع الدوري ب  الهيئة وممثيل القطاع.

هذا مع العلم وأنّه يف إطار متابعة وتقييم جودة الخدمات املسداة إىل املؤّمن لهم من قبل مؤسسات التأم ، تّم تحديد 
طريقة موّحدة لكافة املؤسسات الحتساب متوّسط آجال التعويض حسب مختلف أصناف وفروع التأم  ومناقشتها مع 

مراقبي حساباتها واإلتّفاق عىل وجوب إعت�دها مستقبال. 
   

2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع�ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2016:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2017 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم  لسنة 2016 وكذلك التقارير 
مراقبي  بعض  مع  اجت�عات  وعقد  تقاريرهم  الستك�ل  املؤسسات  إىل  مراسالت  وتوجيه  الحسابات،  ملراقبي  الخاصة 
الحسابات لتدارس نتائج أع�لهم. وتّم عرض تقرير شامل حول نتائج أع�ل الرقابة عىل الوثائق لسنة 2016 عىل أنظار 

مجلس الهيئة املنعقد بتاريخ 22 ديسمرب 2017 وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم  لسنة 2016 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم  ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

،Ãحوصلة للمالحظات بخصوص الرقابة الداخلية وهياكل التسي -
- متابعة توصيات الرّقابة للسنوات السابقة.

• متابعة عملية إحالة رشكة تأم� لعدد من العقود إىل عقود إدخار وإكتتاب عقود هامة سنة 2016: 

تبّ  من خالل دراسة التقرير السنوي إلحدى رشكات التأم  وتقرير مراقب حساباتها حول نشاط سنة 2016 قيامها 
بتحويل عدد من عقود تكوين األموال املكتتبة لديها إىل عقود تكوين أموال أخرى. لذا، �ت مراسلة املؤسسة لطلب موافاة 
الهيئة بقاâة عقود التأم  التي �ت إحالتها مع املعطيات املتعلقة بها واألسباب والدواعي للقيام بهذه العملية واإلجراءات 

املتخذة للغرض.

تركيبة مجلس الهيئة

رئيس املجلس 

عضو (نائب الرئيس)

عضو

عضوة

عضو

عضو

عضوة

عضوة

عضو

عضو

عضو

الصفة

 الهيئة العامة للتأم 

وزارة املالية

قايض من الرتبة الثالثة

مستشارة لدى املحكمة اإلدارية

مستشار لدى دائرة املحاسبات

وزارة الّشؤون اإلجت�عية

البنك املركزي التونيس

هيئة السوق املالية

من ذوي الخربة

من ذوي الخربة

خبÃ إكتواري

الهياكل التابع� لها

 åالّسيد حــــافظ الغـــــر

الّسيد عبد الرح�ن الخشتايل

الّسيد شكري بالصادق

الّسيدة روضة املشييش

الّسيد محّمد الطرابليس

الّسيد ك�ل املدوري

الّسيدة نادية قمحة

الّسيدة فاتن عياد حرم بنوري

الّسيد عبد الحّي شويخة

الّسيد محمد حشيشة

الّسيد أرشف الرقّي

األعضاء



         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

الوضع القانو�

تّم إحداث الهيئة العامة للتأم  �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بتنقيح وإ�ام 
مجلّة التأم ، وهي هيئة إدارية تتمتّع باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية.

أهداف الهيئة ومهامها
 

نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم  عىل أّن أهداف الهيئة و مهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح�ية حقوق املؤمن 
لهم و املستفيدين من عقود التأم  وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم  وإعادة التأم  وقدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها، 

و عليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:

بالترشيع  إلتزامها  التأم  ومتابعة نشاطها لض�ن  املتّصلة بقطاع  التأم  واملهن  التأم  وإعادة  • مراقبة مؤسسات 
الجاري به العمل وإرساء مناخ مالئم لتطّورها �ا يحّقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وفقا ألفضل امل�رسات الدولية،

• دراسة املسائل ذات الصبغة الترشيعيّة والرتتيبية والتنظيمية املتعلّقة بعمليّات التأم  وإعادة التأم  و �ؤسسات 
التأم  و إعادة التأم  التي يعرضها عليها وزير املالية،

• دراسة املسائل التقنية واإلقتصادية املتعلّقة بتطوير قطاع التأم  وتنظيمه وعرض مقرتحات يف شأنها عىل وزير املالية،

• ض�ن تقديم كافة الخدمات التأمينية وفق معايÃ الجودة والكفاءة والشفافية من أجل ح�ية حقوق املؤمن لهم،

• تركيز الربامج والخطط الكفيلة بتطوير صناعة التأم  وتنمية الوعي التأميني،

• املساهمة يف اإلقتصاد الوطني من خالل املحافظة عىل اإلستقرار املايل،

• إرساء روابط التعاون مع هيئات تنظيم قطاع التأم  عربيا وإفريقيا ودوليا.

قيم الهيئة
 

                                 الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                 العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                 العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

تنظيم الهيئة وإدارتها  

تتكّون الهيئة من:

         رئيس الهيئة،
         مجلس الهيئة،
         لجنة التأديب،

         واملصالح الفنية واإلدارية للهيئة.

ويدير الهيئة رئيس متفّرغ من ذوي الكفاءة يف امليدان اإلقتصادي أو املايل ويعّ  �قتىض أمر بإقرتاح من وزير املالية.
 

رشكاء الهيئة

           الجامعة التونسية لرشكات التأم 
           البنك املركزي التونيس

           هيئة السوق املالية
           وزارة الشؤون اإلجت�عية 

           املكتب املوّحد التونيس للسيارات
           الغرف الوطنية النقابية لنواب التأم  والس�رسة والخرباء يف مختلف اإلختصاصات 

           اإلتحاد الوطني للتعاونيات

تتكّون سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و6 مؤسسات غÃ مقيمة. وتنقسم  التأم  28 مؤسسـة  يضّم قطاع 
 20 رشكة خفية اإلسم ورشكتان ذات صبغة تعاونية. 

ك� تتوزع املؤسسات املقيمة حسب االختصاصات التي تبارشها كالتايل:

- 15 مؤسسة تبارش مختلف أصناف التأم ،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم  عىل الحياة،

- مؤسسة مختصة يف تأم  الصادرات والقروض،
- ومؤسسة مختصة يف إعادة التأم .

أّما املؤسسات غÃ املقيمة، فتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم  أجنبيّة ومكتب  �ثيلي . وهي تختص يف 
عمليات تأم  وإعادة تأم  األشخاص غÃ املقيم . 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم  1028 نائبا يف نهاية سنة 2017 مقابل 990 نائبا يف موىف سنة 2016. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,4 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,3 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,9 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س�رسة التأم  وإعادة التأم  الناشط  بالسوق إىل 64 سمسارا سنة 2017 مقابل 66 يف نهاية سنة 2016.

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق 99 منتج تأم  عىل الحيــاة سنة 2017 مقابـل 77 يف نهاية سنــة 2016 يعمل 94 منهم لدى مؤسسة 
"مغربيـة للحياة" و5 تابع  لرشكة التأم  عىل الحياة والتثمÃ "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم  973 خبÃا يف نهاية سنة 2017 مرّسم  بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم . ويتوزّع هؤالء الخرباء 
عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، 

الطÃان، ... ). وàثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكß من 25 % من العدد الجميل للخرباء. 
 - معـاينو األضـرار:

تعد القاâة التي �سكها الجامعة التونسية لرشكات التأم  99 معاين أرضار يف نهاية سنة 2017. ويتوزّع أغلب معايني 
األرضار �نطقة الش�ل والبقية �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري  املرّسم  بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم  إىل 27 خبÃا يف نهاية 
سنة 2017 مقابل 24 يف موىف السنة السابقة.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل  بقطاع التأم  10200 عامل يف نهاية سنة 2017. وتوفّر رشكات التأم  قرابة 39 % من مواطن الشغل 
واإلختبار  السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم   نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوّزع  في�  عامال)،   4040)

ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غÃ املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

تتوىل ثالثة معاهد مختصة يف التأم  تكوين ورسكلة األعوان العامل  يف هذا القطاع التأم  بهدف مواكبة التقنيات 
العرصية للتأم  وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرå واملعهد اإلفريقي للتأم  واملركز التقني للتكوين يف التأم .

طالبتان  (منهم   14 تحّصل  العرå حيث  للمغرب  التنمية  �ويل  معهــد  طلبة  من   35 الدفعة   2017 سنة  وتخرّجت 
تونسيتان و12طالب جزائري) عىل شهادة الدراسات العليا املتخصصة يف ميدان التأم .

و تخــــّرج خـــالل نفس السنة طلبـــة الدفعة 51 من املعهـــــد اإلفــــريقي للتأم  والتي تعــــّد 76 إطــــارا منهم 
68 تونيس و9 طلبة من البلدان اإلفريقية. ك� تخرّجت الدفعة 18 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم ، وتضـّم 
املوجه لحاميل  التكوين  الباكالوريا و28 يف صنف  املوجه لحاميل شهادة  التكوين  45 طالبـا منهم 17 متخرج يف صنف  

شهــادة األستاذية أوما يعادلها. 

       مقّدمة عامة

واصلت الهيئة العامة للتأم  خالل سنة 2017 نشاطها الرامي إىل تفعيل الدور التنموي لقطاع التأم  وتعزيز مساهمته 
يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث�ر بهدف الرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب السعي إىل تحقيق 

جملة من األهداف اإلسرتاتيجية من أبرزها:

إستك�ل إعداد مرشوع املراجعة الشاملة ملجلة التأم  الذي يهدف إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم لهذا 
القطاع قصد مواكبته للمعايÃ الدولية مّ� àّكن من توفÃ املحيط املالئم لتنظيم مؤسساته وتعزيز هيكلتها ومزيد دعم 
 ßمختلف املهن املتّصلة به من جهة، ويعّزز من  صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية لتقوم بجملة األدوار املناطة بعهدتها بأك

نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة أخرى،

تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم  وإعادة التأم  يف شكل عمليات رقابة ميدانية و عىل الوثائق أو 
يف إطار أع�ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

عىل  عالوة  أرضار  ومعايني  وخرباء  تأم   وسطاء  من  املتّصلة  والهياكل  التأمينية  املهن  عىل  الرقابة  أع�ل  تكثيف 
الصناديق ذات الّصلة بالتأم .

I - مواصلة أشغال وضع وإستك�ل اإلطار الترشيعي املنظم لقطاع التأم�:

1 - إعداد مرشوع مراجعة شاملة ألحكام مجلة التأم�:

واصلت خالل سنة 2017 الفرق الفنية املحدثة صلب الهيئة و�ساعدة خبÃين أجنبي وتونيس أشغالها املتعلقة بإعداد 
مشاريع القوان  الخاصة بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم  بهدف مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 

أع�ل التأم  واملعايÃ الدولية املكرّسة يف هذا  املجال بصفة عامة.
   

وتشمل هذه املراجعة التي تعتمد عىل دراسة تقييمية للوضع الحايل وتهدف إىل تدارك مختلف الصعوبات والنقائص 
التي واجهتها هيئة الرقابة يف أداء مهامها واملرتتّبة عن تطبيق اإلطار الترشيعي الجاري به العمل وكذلك إىل تنفيذ توجهات 

اإلصالح املرتقبة، سبعة محاور أساسية ترتكّز حول: 

1.1 - تنظيم القطاع وإعادة هيكلته من خالل:

التأم   وإعادة  التأم   مؤسسات  إلحداث  الرتاخيص  مختلف  إسناد   Ãومعاي رشوط  بضبط  املتعلّقة  األحكام  مراجعة   -
وتحديد األنشطة الخاضعة للرتخيص وتوضيح مراحل وإجراءات معالجة امللفات،

- الفصل ب  نشاط التأم  عىل الحياة والتأم  عىل غÃ الحياة،
- تنظيم مختلف العمليات املتعلقة بإحالة محافظ التأم  وإندماج وإستيعاب املؤسسات،

- ضبط أحكام تتعلّق بنظام إحداث ومتابعة نشاط املؤسسات غÃ املقيمة، 
- تأطÃ وتنظيم نشاط مؤسسات التأم  ذات الصبغة التعاونية ومزيد توضيح مختلف متطلّبات الحوكمة والترصّف السليم 

والحذر داخلها. 

2.1 - تدعيم دور الهيئة العاّمة للتأم� عرب:

- تكريس دور الهيئة كسلطة ترتيبية مستقلة إداريا وماليا عىل غرار بقية هياكل الرقابة يف القطاع املايل من خالل إسنادها 
صالحيّة إصدار الرتاتيب والقرارات الفردية الرضورية مل�رسة مهامها وإضفاء الصبغة اإللزامية عىل هذه النصوص �ا àّكنها 

من م�رسة الدور املناط بعهدتها بأكß نجاعة،
- مراجعة صالحيات مجلس الهيئة �ا يراعي توسيع مشموالت الهيئة وتكريس إستقالليتها وإحداث لجان قارة متفّرعة عنه 

تساعده عىل إنجاز املهام املوكلة إليه، إىل جانب تحديد حاالت إنهاء عضوية أعضائه،
- إحداث لجنة عقوبات مستقلة عن أجهزة الهيئة تختّص بالبّت يف املخالفات املستوجبة للعقوبات �قتىض أحكام مجلة 

التأم  والتي تخرج عن مجال العقوبات املسلّطة من قبل رئيس الهيئة،
- إحداث لجنة تراخيص مستقلة عن مجلس الهيئة تختّص �نح وسحب الرتاخيص املسندة مل�رسة نشاط التأم  ونشاط 
إعادة التأم  والرتخيص لعمليات توسيع النشاط واإلندماج واإلنقسام واإلنحالل والتحويل الجزî أو الكيل ملحفظة عقود 

التأم  وتغيÃ الشكل القانوñ وإحالة األصول أو الخصوم والتخفيض يف رأس املال،
العقوبات  لجنتي  الهيئة وأعضاء مجلسها وأعوانها وأعضاء  والتي تشمل كّال من رئيس  بالهيئة  الحوكمة  - تدعيم قواعد 

والرتاخيص،
- إقرار مسك الهيئة لسجّل املعطيات املتعلقة بعقود التأم  والحوادث والتعويضات وتحديد رشوط الترصيح به والولوج 

إليه،
إلتزام  التأم  وعىل مدى  قطاع  املتدخل  يف  لكافة  التجارية  امل�رسات  الرقابة عىل  الهيئة يف مجال  دور  التأكيد عىل   -

األشخاص الخاضع  لرقابتها باألحكام الترشيعية والرتتيبية املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال، 
- توسيع مجال إرشاف ورقابة الهيئة ليشمل الجمعيّات التعاونية. 

3.1 - تعزيز الرقابة الحذرة عىل نشاط التأم� عرب:

- مراجعة نظام املالءة املالية لرشكات التأم  يف إتّجاه إرساء مبدأ املالءة املعتمدة عىل املخاطر وتحديد القواعد الكمية 
والنوعية لض�ن الترصف السليم 

- الّرتفيع يف رأس املال األدò لرشكات التأم  وإعادة التأم  وصندوق املال املشرتك للرشكات ذات الصبغة التعاونية قصد 
تحس  صالبتها املاليّة،

- تأطÃ نشاط إعادة التأم  عرب ضبط املؤسسات والهياكل املخّول لها قبول املخاطر والرشوط الواجب توفّرها والتأكيد عىل 
املسندة. مع �ك   للعمليات  بالنسبة  الحذر  والترصّف  املالية  السالمة  قواعد  الالزمة ومراعاة  العناية   Ãتداب بذل  واجب 

الهيئة من إتخاذ إجراءات تحفظيّة يف الحاالت التي يتبّ  فيها وجود تهديد للسالمة املالية لرشكات التأم ،
- إرساء الرقابة التكميلية عىل مجموعات التأم  واملجّمعات املالية قصد تدعيم الرقابة عىل السالمة املالية لرشكة تأم  

عىل أساس فردي.

4.1 - تطوير آليات الرقابة والّتتّبع من خالل: 

- تطوير آليات الرقابة امليدانية بالخصوص وتدعيم الصالحيات املمنوحة للهيئة من حيث تركيز الرقابة عىل أساس مدّعم 
والرقابة التكميلية عىل املجمعات من خالل التنسيق مع الهيئات الرقابية عىل القطاع املايل،

- ح�ية املراقب  أثناء تأدية مهامهم، 
- توسيع مجال الرقابة لتشمل مسدي خدمات املساعدة وجميع الجهات املتعاقد معها يف إطار اإلسناد الخارجي لض�ن 

جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم وح�ية املستفيدين من عقود التأم ،
- وضع إطار متكامل وتدريجي ملعالجة وإنقاذ رشكات التأم  التي تشكو من صعوبات، 

- تحديد املخالفات والعقوبات املرتتبة عن مخالفة الترشيع الجاري به العمل وضبط صالحيات كل من رئيس الهيئة ولجنة 
العقوبات يف إطار اختصاص كل منه�. 

5.1 - تعزيز منظومة الحوكمة °ؤسسات التأم� وإعادة التأم� من خالل وضع أحكام ترمي إىل:
 

 ،Ãالفصل الواضح ب  وظائف هياكل اإلدارة أو املراقبة والهياكل املكلفة بالتسي -
- تدعيم وجوبية وضع نظام للرقابة الداخلية يكفل املتابعة والتقييم الدوري لإلجراءات املعمول بها، 

- تكريس وجوبية إعالم الهيئة بهوية مراقبي الحسابات والخبÃ اإلكتواري املستقل املعتزم تعيينهم،
- تكريس وجوبية تعي  أعضاء مستقل  �جلس اإلدارة وتعزيزه بلجنة التحكم يف املخاطر ولجنة داâة للتدقيق الداخيل 

ولجنة التأجÃ والتعيينات، 
ومراقبة  واإلكتواريا  املخاطر  وإدارة  الداخيل  بـالتدقيق  تتعلق  التنظيمي  الهيكل  مستوى  عىل  مستقلة  وظائف  إرساء   -

اإلمتثال.

6.1 - مزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم� من خالل: 
 

- التنصيص عىل إحداث الهياكل املهنيّة التي تنضوي يف إطارها مختلف املهن املرتبطة بقطاع التأم ،  
- إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لنشاط عرض عمليات التأم  وإعادة التأم ،

- ضبط واجبات اإلفصاح املحمولة عىل مختلف املتدّخل ، 
- تدعيم الجانب التنظيمي والرقاå ملهنة اإلختبار ومعاينة األرضار،

اإلفصاح  واجبات  يف  النظر  وإعادة  بهم  خاصة  مهنية  جمعية  تكوين  عرب  التأم   قطاع  لدى  اإلكتواري   مهنة  تأهيل   -
املحمولة عليهم لسلطة الرقابة ونظام العقوبات الخاصة بهم.

7.1 - تنظيم بعض أصناف وفروع التأم� من خالل إضافة أحكام جديدة ومزيد توضيح بعض األحكام األخرى املتعلقة 
باملسائل التالية: 

- إقرار إلزامية تأم  األخطار املوجودة بالجمهورية التونسيّة، 
- إقرار إلزامية إستجابة رشكات التأم  لتوفÃ التغطية املتعلقة بالتأمينات الوجوبية طبقا للترشيع الجاري به العمل، 

- تحجÃ عرض عقود التأم  قبل إنقضاء أجل شهر من إيداعها، مع  فرض إيداع عنارص التعريفة بالنسبة لعقود التأم  عىل 
غÃ الحياة واإلشهاد بصحتها من قبل إكتواري مؤهل من قبل الهيئة، 

- تنظيم عملية إبرام عقود التأم  عن بعد قصد مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة.

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن µويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن:

يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات، قام فريق عمل مكون من ممثل  عن الهيئة وبعثة الدعم الفني للبنك الدويل 
ووزارة التجارة ورشكة "كوتيناس" بإعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة 
 ßما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

إستقطابا للبنوك وأكß تكيّفا مع احتياجات املصدرين من جهة أخرى. 

وتتعلق هذه التنقيحات أساسا باملحاور التالية:
- توسيع مجال تدخل الصندوق إىل كافة املؤسسات املصّدرة واإلستغناء عن إستثناءات التغطية التي تعيق اإلقبال عليه 

والتنصيص رصاحة عىل تأمينه للكفاالت،
املؤسسات  لتكريس مصداقيته يف عالقته مع  أول طلب  عند  وتفعيله  املستقل  الض�ن  الصندوق صبغة  تدّخل  إكساء   -

البنكية،
- إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املترصّفة يف الصندوق لسجّل البنك املركزي املنصوص عليه بالقانون عدد 35 املؤرخ يف 25 
أفريل 2016 املتعلق بضبط النظام األسايس للبنك املركزي التونيس، وإستغالل املعطيات املُضّمنة به وهو ما سيؤسس لتوازن 

املنظومة املزمع إرساؤها واملحافظة عىل التوازنات املالية للصندوق والتحّكم يف خطر املديونية.

3 - إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لقانون التأم� التكــافيل:

تواصلت مشاركة إطارات الهيئة يف أشغال لجنة القيادة املكلّفة بإعداد املعايÃ املحاسبية لنشاط التأم  التكافيل يف إطار 
إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لهذه املنظومة وقد �ّت املصادقة عىل هذه املعايÃ من قبل املجلس الوطني 

للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017.

4 - إعداد مرشوع إطار قانو� ملراجعة الترشيع الخاص بالجمعيات التعاونية:

�ت خالل سنة 2017 إعادة إحالة مرشوع اإلطار القانوñ الجديد للجمعيات التعاونية إىل رئاسة الحكومة قصد إدراجه 
ببوابة الترشيع للحكومة إلبداء الرأي للعموم.

II - املشاركة يف إنجاز عدد من الدراسات واملشاريع الرامية إىل تطوير قطاع التأم�:

1 - مواصلة إنجاز عمليات "التقييم الذاÁ الدورية لإلطار الترشيعي لقطاع التأم� بتونس":

 تواصلت عمليات التقييم الذاú الّدورية ملدى امتثال اإلطار الترشيعي الوطني للمعايÃ الّدولية والتي تندرج يف إطار 
اإلقتصادي  والنمو  التعاون  ومنظمة   (IAIS) التأم   عىل  اإلرشاف  لهيئات  الدولية  الجمعية  أشغال  يف  الهيئة  مساهمة 

(OCDE)، وشملت بالخصوص املعايÃ املتعلّقة باملسائل التالية:

- نظام التعديل واملراقبة لسلطة اإلرشاف عىل قطاع التأم ،
- قواعد الخروج من سوق التأم  والسلطة التعديلية،  
- توازنات سلطات اإلرشاف ب  اإلستقاللية واملسؤولية،

- تبادل املعلومات ب  سلطات الرقابة والتعاون والتنسيق يف ميدان الرقابة عىل املؤسسات التأمينية،
التصحيحية واإلجراءات  الحوكمة  ومنظومة  وإحالتها  املخاطر  يف  والترصف  الداخلية  والرقابة  الوثائق  عىل  الرقابة   -

  والعقوبات، 
- إعادة التأم . 

2 - مواصلة أشغال تركيز مرشوع قاعدة بيانات وطنية خاصة بتطبيق نظام املكافأة لـتأم� السّيارات:

إثر مصادقة الهيئة خالل سنة 2015 عىل نتائج الدراسة التي أنجزها خرباء من البنك الدويل حول تقييم املنظومة الحالية 
تّم  بلورتها يف شكل مخطط عمل،  أن �ّت  السيارات وبعد  تأم   لفرع  املدنية  املسؤولية  تعريفات  تحديد  املعتمدة يف 

الرشوع يف إحداث قاعدة بيانات وطنية عىل مستوى الهيئة تهدف إىل إحكام تطبيق نظام املكافأة لهذا الفرع.
 

وتتوّىل لجنة املتابعة املحدثة صلب الهيئة اإلرشاف والتنسيق بخصوص كافة األشغال واإلستعدادات الالّزمة لتنفيذ هذا 
املرشوع وذلك يف إطار عقد تعاون ورشاكة مع كّل من الجامعة املغربية لرشكات التأم  واملدرسة العليا الخاصة للهندسة 

والتكنولوجيا "ESPRIT" والوكالة التونسية للنقل الربي. 

ويف هذا الصدد، قامت الهيئة بإقتناء التجهيزات واملعّدات اإلعالمية الخاصة بهذا املرشوع وتّم خالل النصف الثاñ من 
سنة 2017 إيواؤها بقاعة املوزّعات الخاصة �ؤسسة "إتصاالت تونس". ك� إستكملت عمليات الربط ب  مؤسسات التأم  
السالمة  لرشوط  وفقا  أخرى  جهة  من  الربي  للنقل  الفنية  والوكالة  املخاطر  مركزية  وب   جهة  من  املخاطر  ومركزية 

املعلوماتيّة.

الفعيل  اإلنطالق  عند  قصد ض�ن حسن سÃها  اإلعالمية  املنظومة  تجربة  مراحل   2017 سنة  وتواصلت خالل  هذا، 
للمرشوع املنتظر يف مطلع سنة 2019. 

III - الرقابة واإلرشاف عىل قطاع التأم� لض�ن سالمة مالءته املالية:

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

• عمليات الرقابة امليدانية:

- تواصلت عملية الرقابة امليدانية التي إنطلقت منذ سنت  لدى إحدى مؤسسات التأم  املقيمة والتي شملت يف مرحلة 
من  والتثبت  السيارات  تأم   لفرع  واملادية  البدنية  الحوادث  بعنوان  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم  أوىل 

إجراءات الترصف يف ملفات هذه الحوادث وتركّزت يف املرحلة الثانية عىل عدد من أوجه الترصّف داخل املؤسسة.
     

- ورشع املراقبون خالل سنة 2017 يف مه�ت جديدة شملت ثالث مؤسسات تأم  مقيمة وإهتّمت بالتدقيق يف عدد من 
الجوانب املتعلّقة �شاريع قواâها املالية لسنة 2016 وكذلك يف بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

• تقييم مدخرات التعويضات تحت التسوية ومدخرات األقساط لإللغاء لتأم  السيارات.
• التدقيق يف كلفة الحوادث املاديّة والبدنيّة بعنوان فرع تأم  السيّارات والتثبت من إجراءات الترصف يف ملفات

 هذه الحوادث.
• التثبت من حسن تطبيق إتفاقيات إعادة التأم  والتنظيم اإلداري واملعلوماú ملصلحة إعادة التأم .

• تقييم اإلجراءات املتعلقة بالترصف يف التوظيفات والتحقق من توفرها وإعادة تقييمها طبقا لألحكام املنصوص عليها 
�جلة التأم .

• تقييم املدخرات الحسابية والتثبت من املذكرات الفنية لصنف التأم  عىل الحياة.
• متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم  ومعيدي التأم .

- ك� واصل املراقبون القيام �هّ�ت الرقابة امليدانية األفقية التي رشعوا فيها سنة 2016 والتي إهتمّت أساسا باملسائل 
التالية:

• متابعة ملف تأم� الدّراجات الناريّة صغÆة الحجم: 

إثر توّصل الهيئة بالعديد من العرائض الصادرة عن مواطن  بخصوص رفض تأم  دراجاتهم النارية صغÃة الحجم أو 
الرتفيع يف التعريفة، توّىل املراقبون القيام بعمليّة رقابة ميدانيّة أفقية خالل شهر جويلية 2017 لدى جميع رشكات التأم  
التي تنشط بإحدى الواليات واملرّخص لها يف تأم  العربات الربيّة ذات محرّك وشملت 16 نقطة بيع موزّعة ب  10 نيابات 

تأم  و6 فروع تأم  تابعة لهذه املؤّسسات، قصد معاينة كّل املخالفات التي تصدر عن املكلف  باإلكتتاب بنقاط البيع.

دراسة  عنارص مرجعية إلنجاز  إعداد  العمل عىل  بالخصوص  أكتوبر2017   17 بتاريخ  املنعقد  الهيئة  أقّر مجلس  وقد 
تهدف إىل إقرتاح نظام لتشخيص الدراجات النارية وتكوين لجنة قيادة تضّم كافة املتدخل  يف املنظومة.

• متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم بعنوان فرع تأم� السيارات:     

تّم خالل سنتي 2015 و2016 القيام بعملية رقابة ميدانية أفقية حول مختلف أوجه الترصف يف ملفات الحوادث املادية 
لتأم  السيارات لدى خمس مؤسسات تأم  وتقييم جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم باإلعت�د عىل دراسة عيّنة من 

ملفات التعويض بالتدقيق يف الجوانب التالية: 

- اآلجال الفعلية لتعويض ملفات الحوادث املادية للسيارات،
- مدى احرتام االتفاقيات املربمة يف إطار الجامعة التونسية لرشكات التأم ،

- اإلجراءات التنظيمية الخاصة بطريقة مسك ملفات الحوادث املادية والترصف فيها،

وقد تّم إعداد تقرير عام يحوصل أهّم اإلخالالت والنقائص املسّجلة يف موىف سنة 2017 وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة 
وكذلك خالل اإلجت�ع الدوري ب  الهيئة وممثيل القطاع.

هذا مع العلم وأنّه يف إطار متابعة وتقييم جودة الخدمات املسداة إىل املؤّمن لهم من قبل مؤسسات التأم ، تّم تحديد 
طريقة موّحدة لكافة املؤسسات الحتساب متوّسط آجال التعويض حسب مختلف أصناف وفروع التأم  ومناقشتها مع 

مراقبي حساباتها واإلتّفاق عىل وجوب إعت�دها مستقبال. 
   

2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع�ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2016:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2017 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم  لسنة 2016 وكذلك التقارير 
مراقبي  بعض  مع  اجت�عات  وعقد  تقاريرهم  الستك�ل  املؤسسات  إىل  مراسالت  وتوجيه  الحسابات،  ملراقبي  الخاصة 
الحسابات لتدارس نتائج أع�لهم. وتّم عرض تقرير شامل حول نتائج أع�ل الرقابة عىل الوثائق لسنة 2016 عىل أنظار 

مجلس الهيئة املنعقد بتاريخ 22 ديسمرب 2017 وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم  لسنة 2016 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم  ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

،Ãحوصلة للمالحظات بخصوص الرقابة الداخلية وهياكل التسي -
- متابعة توصيات الرّقابة للسنوات السابقة.

• متابعة عملية إحالة رشكة تأم� لعدد من العقود إىل عقود إدخار وإكتتاب عقود هامة سنة 2016: 

تبّ  من خالل دراسة التقرير السنوي إلحدى رشكات التأم  وتقرير مراقب حساباتها حول نشاط سنة 2016 قيامها 
بتحويل عدد من عقود تكوين األموال املكتتبة لديها إىل عقود تكوين أموال أخرى. لذا، �ت مراسلة املؤسسة لطلب موافاة 
الهيئة بقاâة عقود التأم  التي �ت إحالتها مع املعطيات املتعلقة بها واألسباب والدواعي للقيام بهذه العملية واإلجراءات 

املتخذة للغرض.

هيكلة سوق التأمين
التونسية
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

الوضع القانو�

تّم إحداث الهيئة العامة للتأم  �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بتنقيح وإ�ام 
مجلّة التأم ، وهي هيئة إدارية تتمتّع باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية.

أهداف الهيئة ومهامها
 

نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم  عىل أّن أهداف الهيئة و مهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح�ية حقوق املؤمن 
لهم و املستفيدين من عقود التأم  وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم  وإعادة التأم  وقدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها، 

و عليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:

بالترشيع  إلتزامها  التأم  ومتابعة نشاطها لض�ن  املتّصلة بقطاع  التأم  واملهن  التأم  وإعادة  • مراقبة مؤسسات 
الجاري به العمل وإرساء مناخ مالئم لتطّورها �ا يحّقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وفقا ألفضل امل�رسات الدولية،

• دراسة املسائل ذات الصبغة الترشيعيّة والرتتيبية والتنظيمية املتعلّقة بعمليّات التأم  وإعادة التأم  و �ؤسسات 
التأم  و إعادة التأم  التي يعرضها عليها وزير املالية،

• دراسة املسائل التقنية واإلقتصادية املتعلّقة بتطوير قطاع التأم  وتنظيمه وعرض مقرتحات يف شأنها عىل وزير املالية،

• ض�ن تقديم كافة الخدمات التأمينية وفق معايÃ الجودة والكفاءة والشفافية من أجل ح�ية حقوق املؤمن لهم،

• تركيز الربامج والخطط الكفيلة بتطوير صناعة التأم  وتنمية الوعي التأميني،

• املساهمة يف اإلقتصاد الوطني من خالل املحافظة عىل اإلستقرار املايل،

• إرساء روابط التعاون مع هيئات تنظيم قطاع التأم  عربيا وإفريقيا ودوليا.

قيم الهيئة
 

                                 الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                 العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                 العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

تنظيم الهيئة وإدارتها  

تتكّون الهيئة من:

         رئيس الهيئة،
         مجلس الهيئة،
         لجنة التأديب،

         واملصالح الفنية واإلدارية للهيئة.

ويدير الهيئة رئيس متفّرغ من ذوي الكفاءة يف امليدان اإلقتصادي أو املايل ويعّ  �قتىض أمر بإقرتاح من وزير املالية.
 

رشكاء الهيئة

           الجامعة التونسية لرشكات التأم 
           البنك املركزي التونيس

           هيئة السوق املالية
           وزارة الشؤون اإلجت�عية 

           املكتب املوّحد التونيس للسيارات
           الغرف الوطنية النقابية لنواب التأم  والس�رسة والخرباء يف مختلف اإلختصاصات 

           اإلتحاد الوطني للتعاونيات

هيكلة سوق التأم� التونسية

تتكّون سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و6 مؤسسات غÃ مقيمة. وتنقسم  التأم  28 مؤسسـة  يضّم قطاع 
 20 رشكة خفية اإلسم ورشكتان ذات صبغة تعاونية. 

ك� تتوزع املؤسسات املقيمة حسب االختصاصات التي تبارشها كالتايل:

- 15 مؤسسة تبارش مختلف أصناف التأم ،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم  عىل الحياة،

- مؤسسة مختصة يف تأم  الصادرات والقروض،
- ومؤسسة مختصة يف إعادة التأم .

أّما املؤسسات غÃ املقيمة، فتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم  أجنبيّة ومكتب  �ثيلي . وهي تختص يف 
عمليات تأم  وإعادة تأم  األشخاص غÃ املقيم . 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم  1028 نائبا يف نهاية سنة 2017 مقابل 990 نائبا يف موىف سنة 2016. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,4 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,3 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,9 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س�رسة التأم  وإعادة التأم  الناشط  بالسوق إىل 64 سمسارا سنة 2017 مقابل 66 يف نهاية سنة 2016.

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق 99 منتج تأم  عىل الحيــاة سنة 2017 مقابـل 77 يف نهاية سنــة 2016 يعمل 94 منهم لدى مؤسسة 
"مغربيـة للحياة" و5 تابع  لرشكة التأم  عىل الحياة والتثمÃ "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم  973 خبÃا يف نهاية سنة 2017 مرّسم  بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم . ويتوزّع هؤالء الخرباء 
عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، 

الطÃان، ... ). وàثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكß من 25 % من العدد الجميل للخرباء. 
 - معـاينو األضـرار:

تعد القاâة التي �سكها الجامعة التونسية لرشكات التأم  99 معاين أرضار يف نهاية سنة 2017. ويتوزّع أغلب معايني 
األرضار �نطقة الش�ل والبقية �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري  املرّسم  بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم  إىل 27 خبÃا يف نهاية 
سنة 2017 مقابل 24 يف موىف السنة السابقة.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل  بقطاع التأم  10200 عامل يف نهاية سنة 2017. وتوفّر رشكات التأم  قرابة 39 % من مواطن الشغل 
واإلختبار  السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم   نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوّزع  في�  عامال)،   4040)

ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غÃ املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

تتوىل ثالثة معاهد مختصة يف التأم  تكوين ورسكلة األعوان العامل  يف هذا القطاع التأم  بهدف مواكبة التقنيات 
العرصية للتأم  وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرå واملعهد اإلفريقي للتأم  واملركز التقني للتكوين يف التأم .

طالبتان  (منهم   14 تحّصل  العرå حيث  للمغرب  التنمية  �ويل  معهــد  طلبة  من   35 الدفعة   2017 سنة  وتخرّجت 
تونسيتان و12طالب جزائري) عىل شهادة الدراسات العليا املتخصصة يف ميدان التأم .

و تخــــّرج خـــالل نفس السنة طلبـــة الدفعة 51 من املعهـــــد اإلفــــريقي للتأم  والتي تعــــّد 76 إطــــارا منهم 
68 تونيس و9 طلبة من البلدان اإلفريقية. ك� تخرّجت الدفعة 18 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم ، وتضـّم 
املوجه لحاميل  التكوين  الباكالوريا و28 يف صنف  املوجه لحاميل شهادة  التكوين  45 طالبـا منهم 17 متخرج يف صنف  

شهــادة األستاذية أوما يعادلها. 

       مقّدمة عامة

واصلت الهيئة العامة للتأم  خالل سنة 2017 نشاطها الرامي إىل تفعيل الدور التنموي لقطاع التأم  وتعزيز مساهمته 
يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث�ر بهدف الرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب السعي إىل تحقيق 

جملة من األهداف اإلسرتاتيجية من أبرزها:

إستك�ل إعداد مرشوع املراجعة الشاملة ملجلة التأم  الذي يهدف إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم لهذا 
القطاع قصد مواكبته للمعايÃ الدولية مّ� àّكن من توفÃ املحيط املالئم لتنظيم مؤسساته وتعزيز هيكلتها ومزيد دعم 
 ßمختلف املهن املتّصلة به من جهة، ويعّزز من  صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية لتقوم بجملة األدوار املناطة بعهدتها بأك

نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة أخرى،

تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم  وإعادة التأم  يف شكل عمليات رقابة ميدانية و عىل الوثائق أو 
يف إطار أع�ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

عىل  عالوة  أرضار  ومعايني  وخرباء  تأم   وسطاء  من  املتّصلة  والهياكل  التأمينية  املهن  عىل  الرقابة  أع�ل  تكثيف 
الصناديق ذات الّصلة بالتأم .

I - مواصلة أشغال وضع وإستك�ل اإلطار الترشيعي املنظم لقطاع التأم�:

1 - إعداد مرشوع مراجعة شاملة ألحكام مجلة التأم�:

واصلت خالل سنة 2017 الفرق الفنية املحدثة صلب الهيئة و�ساعدة خبÃين أجنبي وتونيس أشغالها املتعلقة بإعداد 
مشاريع القوان  الخاصة بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم  بهدف مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 

أع�ل التأم  واملعايÃ الدولية املكرّسة يف هذا  املجال بصفة عامة.
   

وتشمل هذه املراجعة التي تعتمد عىل دراسة تقييمية للوضع الحايل وتهدف إىل تدارك مختلف الصعوبات والنقائص 
التي واجهتها هيئة الرقابة يف أداء مهامها واملرتتّبة عن تطبيق اإلطار الترشيعي الجاري به العمل وكذلك إىل تنفيذ توجهات 

اإلصالح املرتقبة، سبعة محاور أساسية ترتكّز حول: 

1.1 - تنظيم القطاع وإعادة هيكلته من خالل:

التأم   وإعادة  التأم   مؤسسات  إلحداث  الرتاخيص  مختلف  إسناد   Ãومعاي رشوط  بضبط  املتعلّقة  األحكام  مراجعة   -
وتحديد األنشطة الخاضعة للرتخيص وتوضيح مراحل وإجراءات معالجة امللفات،

- الفصل ب  نشاط التأم  عىل الحياة والتأم  عىل غÃ الحياة،
- تنظيم مختلف العمليات املتعلقة بإحالة محافظ التأم  وإندماج وإستيعاب املؤسسات،

- ضبط أحكام تتعلّق بنظام إحداث ومتابعة نشاط املؤسسات غÃ املقيمة، 
- تأطÃ وتنظيم نشاط مؤسسات التأم  ذات الصبغة التعاونية ومزيد توضيح مختلف متطلّبات الحوكمة والترصّف السليم 

والحذر داخلها. 

2.1 - تدعيم دور الهيئة العاّمة للتأم� عرب:

- تكريس دور الهيئة كسلطة ترتيبية مستقلة إداريا وماليا عىل غرار بقية هياكل الرقابة يف القطاع املايل من خالل إسنادها 
صالحيّة إصدار الرتاتيب والقرارات الفردية الرضورية مل�رسة مهامها وإضفاء الصبغة اإللزامية عىل هذه النصوص �ا àّكنها 

من م�رسة الدور املناط بعهدتها بأكß نجاعة،
- مراجعة صالحيات مجلس الهيئة �ا يراعي توسيع مشموالت الهيئة وتكريس إستقالليتها وإحداث لجان قارة متفّرعة عنه 

تساعده عىل إنجاز املهام املوكلة إليه، إىل جانب تحديد حاالت إنهاء عضوية أعضائه،
- إحداث لجنة عقوبات مستقلة عن أجهزة الهيئة تختّص بالبّت يف املخالفات املستوجبة للعقوبات �قتىض أحكام مجلة 

التأم  والتي تخرج عن مجال العقوبات املسلّطة من قبل رئيس الهيئة،
- إحداث لجنة تراخيص مستقلة عن مجلس الهيئة تختّص �نح وسحب الرتاخيص املسندة مل�رسة نشاط التأم  ونشاط 
إعادة التأم  والرتخيص لعمليات توسيع النشاط واإلندماج واإلنقسام واإلنحالل والتحويل الجزî أو الكيل ملحفظة عقود 

التأم  وتغيÃ الشكل القانوñ وإحالة األصول أو الخصوم والتخفيض يف رأس املال،
العقوبات  لجنتي  الهيئة وأعضاء مجلسها وأعوانها وأعضاء  والتي تشمل كّال من رئيس  بالهيئة  الحوكمة  - تدعيم قواعد 

والرتاخيص،
- إقرار مسك الهيئة لسجّل املعطيات املتعلقة بعقود التأم  والحوادث والتعويضات وتحديد رشوط الترصيح به والولوج 

إليه،
إلتزام  التأم  وعىل مدى  قطاع  املتدخل  يف  لكافة  التجارية  امل�رسات  الرقابة عىل  الهيئة يف مجال  دور  التأكيد عىل   -

األشخاص الخاضع  لرقابتها باألحكام الترشيعية والرتتيبية املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال، 
- توسيع مجال إرشاف ورقابة الهيئة ليشمل الجمعيّات التعاونية. 

3.1 - تعزيز الرقابة الحذرة عىل نشاط التأم� عرب:

- مراجعة نظام املالءة املالية لرشكات التأم  يف إتّجاه إرساء مبدأ املالءة املعتمدة عىل املخاطر وتحديد القواعد الكمية 
والنوعية لض�ن الترصف السليم 

- الّرتفيع يف رأس املال األدò لرشكات التأم  وإعادة التأم  وصندوق املال املشرتك للرشكات ذات الصبغة التعاونية قصد 
تحس  صالبتها املاليّة،

- تأطÃ نشاط إعادة التأم  عرب ضبط املؤسسات والهياكل املخّول لها قبول املخاطر والرشوط الواجب توفّرها والتأكيد عىل 
املسندة. مع �ك   للعمليات  بالنسبة  الحذر  والترصّف  املالية  السالمة  قواعد  الالزمة ومراعاة  العناية   Ãتداب بذل  واجب 

الهيئة من إتخاذ إجراءات تحفظيّة يف الحاالت التي يتبّ  فيها وجود تهديد للسالمة املالية لرشكات التأم ،
- إرساء الرقابة التكميلية عىل مجموعات التأم  واملجّمعات املالية قصد تدعيم الرقابة عىل السالمة املالية لرشكة تأم  

عىل أساس فردي.

4.1 - تطوير آليات الرقابة والّتتّبع من خالل: 

- تطوير آليات الرقابة امليدانية بالخصوص وتدعيم الصالحيات املمنوحة للهيئة من حيث تركيز الرقابة عىل أساس مدّعم 
والرقابة التكميلية عىل املجمعات من خالل التنسيق مع الهيئات الرقابية عىل القطاع املايل،

- ح�ية املراقب  أثناء تأدية مهامهم، 
- توسيع مجال الرقابة لتشمل مسدي خدمات املساعدة وجميع الجهات املتعاقد معها يف إطار اإلسناد الخارجي لض�ن 

جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم وح�ية املستفيدين من عقود التأم ،
- وضع إطار متكامل وتدريجي ملعالجة وإنقاذ رشكات التأم  التي تشكو من صعوبات، 

- تحديد املخالفات والعقوبات املرتتبة عن مخالفة الترشيع الجاري به العمل وضبط صالحيات كل من رئيس الهيئة ولجنة 
العقوبات يف إطار اختصاص كل منه�. 

5.1 - تعزيز منظومة الحوكمة °ؤسسات التأم� وإعادة التأم� من خالل وضع أحكام ترمي إىل:
 

 ،Ãالفصل الواضح ب  وظائف هياكل اإلدارة أو املراقبة والهياكل املكلفة بالتسي -
- تدعيم وجوبية وضع نظام للرقابة الداخلية يكفل املتابعة والتقييم الدوري لإلجراءات املعمول بها، 

- تكريس وجوبية إعالم الهيئة بهوية مراقبي الحسابات والخبÃ اإلكتواري املستقل املعتزم تعيينهم،
- تكريس وجوبية تعي  أعضاء مستقل  �جلس اإلدارة وتعزيزه بلجنة التحكم يف املخاطر ولجنة داâة للتدقيق الداخيل 

ولجنة التأجÃ والتعيينات، 
ومراقبة  واإلكتواريا  املخاطر  وإدارة  الداخيل  بـالتدقيق  تتعلق  التنظيمي  الهيكل  مستوى  عىل  مستقلة  وظائف  إرساء   -

اإلمتثال.

6.1 - مزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم� من خالل: 
 

- التنصيص عىل إحداث الهياكل املهنيّة التي تنضوي يف إطارها مختلف املهن املرتبطة بقطاع التأم ،  
- إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لنشاط عرض عمليات التأم  وإعادة التأم ،

- ضبط واجبات اإلفصاح املحمولة عىل مختلف املتدّخل ، 
- تدعيم الجانب التنظيمي والرقاå ملهنة اإلختبار ومعاينة األرضار،

اإلفصاح  واجبات  يف  النظر  وإعادة  بهم  خاصة  مهنية  جمعية  تكوين  عرب  التأم   قطاع  لدى  اإلكتواري   مهنة  تأهيل   -
املحمولة عليهم لسلطة الرقابة ونظام العقوبات الخاصة بهم.

7.1 - تنظيم بعض أصناف وفروع التأم� من خالل إضافة أحكام جديدة ومزيد توضيح بعض األحكام األخرى املتعلقة 
باملسائل التالية: 

- إقرار إلزامية تأم  األخطار املوجودة بالجمهورية التونسيّة، 
- إقرار إلزامية إستجابة رشكات التأم  لتوفÃ التغطية املتعلقة بالتأمينات الوجوبية طبقا للترشيع الجاري به العمل، 

- تحجÃ عرض عقود التأم  قبل إنقضاء أجل شهر من إيداعها، مع  فرض إيداع عنارص التعريفة بالنسبة لعقود التأم  عىل 
غÃ الحياة واإلشهاد بصحتها من قبل إكتواري مؤهل من قبل الهيئة، 

- تنظيم عملية إبرام عقود التأم  عن بعد قصد مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة.

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن µويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن:

يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات، قام فريق عمل مكون من ممثل  عن الهيئة وبعثة الدعم الفني للبنك الدويل 
ووزارة التجارة ورشكة "كوتيناس" بإعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة 
 ßما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

إستقطابا للبنوك وأكß تكيّفا مع احتياجات املصدرين من جهة أخرى. 

وتتعلق هذه التنقيحات أساسا باملحاور التالية:
- توسيع مجال تدخل الصندوق إىل كافة املؤسسات املصّدرة واإلستغناء عن إستثناءات التغطية التي تعيق اإلقبال عليه 

والتنصيص رصاحة عىل تأمينه للكفاالت،
املؤسسات  لتكريس مصداقيته يف عالقته مع  أول طلب  عند  وتفعيله  املستقل  الض�ن  الصندوق صبغة  تدّخل  إكساء   -

البنكية،
- إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املترصّفة يف الصندوق لسجّل البنك املركزي املنصوص عليه بالقانون عدد 35 املؤرخ يف 25 
أفريل 2016 املتعلق بضبط النظام األسايس للبنك املركزي التونيس، وإستغالل املعطيات املُضّمنة به وهو ما سيؤسس لتوازن 

املنظومة املزمع إرساؤها واملحافظة عىل التوازنات املالية للصندوق والتحّكم يف خطر املديونية.

3 - إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لقانون التأم� التكــافيل:

تواصلت مشاركة إطارات الهيئة يف أشغال لجنة القيادة املكلّفة بإعداد املعايÃ املحاسبية لنشاط التأم  التكافيل يف إطار 
إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لهذه املنظومة وقد �ّت املصادقة عىل هذه املعايÃ من قبل املجلس الوطني 

للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017.

4 - إعداد مرشوع إطار قانو� ملراجعة الترشيع الخاص بالجمعيات التعاونية:

�ت خالل سنة 2017 إعادة إحالة مرشوع اإلطار القانوñ الجديد للجمعيات التعاونية إىل رئاسة الحكومة قصد إدراجه 
ببوابة الترشيع للحكومة إلبداء الرأي للعموم.

II - املشاركة يف إنجاز عدد من الدراسات واملشاريع الرامية إىل تطوير قطاع التأم�:

1 - مواصلة إنجاز عمليات "التقييم الذاÁ الدورية لإلطار الترشيعي لقطاع التأم� بتونس":

 تواصلت عمليات التقييم الذاú الّدورية ملدى امتثال اإلطار الترشيعي الوطني للمعايÃ الّدولية والتي تندرج يف إطار 
اإلقتصادي  والنمو  التعاون  ومنظمة   (IAIS) التأم   عىل  اإلرشاف  لهيئات  الدولية  الجمعية  أشغال  يف  الهيئة  مساهمة 

(OCDE)، وشملت بالخصوص املعايÃ املتعلّقة باملسائل التالية:

- نظام التعديل واملراقبة لسلطة اإلرشاف عىل قطاع التأم ،
- قواعد الخروج من سوق التأم  والسلطة التعديلية،  
- توازنات سلطات اإلرشاف ب  اإلستقاللية واملسؤولية،

- تبادل املعلومات ب  سلطات الرقابة والتعاون والتنسيق يف ميدان الرقابة عىل املؤسسات التأمينية،
التصحيحية واإلجراءات  الحوكمة  ومنظومة  وإحالتها  املخاطر  يف  والترصف  الداخلية  والرقابة  الوثائق  عىل  الرقابة   -

  والعقوبات، 
- إعادة التأم . 

2 - مواصلة أشغال تركيز مرشوع قاعدة بيانات وطنية خاصة بتطبيق نظام املكافأة لـتأم� السّيارات:

إثر مصادقة الهيئة خالل سنة 2015 عىل نتائج الدراسة التي أنجزها خرباء من البنك الدويل حول تقييم املنظومة الحالية 
تّم  بلورتها يف شكل مخطط عمل،  أن �ّت  السيارات وبعد  تأم   لفرع  املدنية  املسؤولية  تعريفات  تحديد  املعتمدة يف 

الرشوع يف إحداث قاعدة بيانات وطنية عىل مستوى الهيئة تهدف إىل إحكام تطبيق نظام املكافأة لهذا الفرع.
 

وتتوّىل لجنة املتابعة املحدثة صلب الهيئة اإلرشاف والتنسيق بخصوص كافة األشغال واإلستعدادات الالّزمة لتنفيذ هذا 
املرشوع وذلك يف إطار عقد تعاون ورشاكة مع كّل من الجامعة املغربية لرشكات التأم  واملدرسة العليا الخاصة للهندسة 

والتكنولوجيا "ESPRIT" والوكالة التونسية للنقل الربي. 

ويف هذا الصدد، قامت الهيئة بإقتناء التجهيزات واملعّدات اإلعالمية الخاصة بهذا املرشوع وتّم خالل النصف الثاñ من 
سنة 2017 إيواؤها بقاعة املوزّعات الخاصة �ؤسسة "إتصاالت تونس". ك� إستكملت عمليات الربط ب  مؤسسات التأم  
السالمة  لرشوط  وفقا  أخرى  جهة  من  الربي  للنقل  الفنية  والوكالة  املخاطر  مركزية  وب   جهة  من  املخاطر  ومركزية 

املعلوماتيّة.

الفعيل  اإلنطالق  عند  قصد ض�ن حسن سÃها  اإلعالمية  املنظومة  تجربة  مراحل   2017 سنة  وتواصلت خالل  هذا، 
للمرشوع املنتظر يف مطلع سنة 2019. 

III - الرقابة واإلرشاف عىل قطاع التأم� لض�ن سالمة مالءته املالية:

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

• عمليات الرقابة امليدانية:

- تواصلت عملية الرقابة امليدانية التي إنطلقت منذ سنت  لدى إحدى مؤسسات التأم  املقيمة والتي شملت يف مرحلة 
من  والتثبت  السيارات  تأم   لفرع  واملادية  البدنية  الحوادث  بعنوان  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم  أوىل 

إجراءات الترصف يف ملفات هذه الحوادث وتركّزت يف املرحلة الثانية عىل عدد من أوجه الترصّف داخل املؤسسة.
     

- ورشع املراقبون خالل سنة 2017 يف مه�ت جديدة شملت ثالث مؤسسات تأم  مقيمة وإهتّمت بالتدقيق يف عدد من 
الجوانب املتعلّقة �شاريع قواâها املالية لسنة 2016 وكذلك يف بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

• تقييم مدخرات التعويضات تحت التسوية ومدخرات األقساط لإللغاء لتأم  السيارات.
• التدقيق يف كلفة الحوادث املاديّة والبدنيّة بعنوان فرع تأم  السيّارات والتثبت من إجراءات الترصف يف ملفات

 هذه الحوادث.
• التثبت من حسن تطبيق إتفاقيات إعادة التأم  والتنظيم اإلداري واملعلوماú ملصلحة إعادة التأم .

• تقييم اإلجراءات املتعلقة بالترصف يف التوظيفات والتحقق من توفرها وإعادة تقييمها طبقا لألحكام املنصوص عليها 
�جلة التأم .

• تقييم املدخرات الحسابية والتثبت من املذكرات الفنية لصنف التأم  عىل الحياة.
• متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم  ومعيدي التأم .

- ك� واصل املراقبون القيام �هّ�ت الرقابة امليدانية األفقية التي رشعوا فيها سنة 2016 والتي إهتمّت أساسا باملسائل 
التالية:

• متابعة ملف تأم� الدّراجات الناريّة صغÆة الحجم: 

إثر توّصل الهيئة بالعديد من العرائض الصادرة عن مواطن  بخصوص رفض تأم  دراجاتهم النارية صغÃة الحجم أو 
الرتفيع يف التعريفة، توّىل املراقبون القيام بعمليّة رقابة ميدانيّة أفقية خالل شهر جويلية 2017 لدى جميع رشكات التأم  
التي تنشط بإحدى الواليات واملرّخص لها يف تأم  العربات الربيّة ذات محرّك وشملت 16 نقطة بيع موزّعة ب  10 نيابات 

تأم  و6 فروع تأم  تابعة لهذه املؤّسسات، قصد معاينة كّل املخالفات التي تصدر عن املكلف  باإلكتتاب بنقاط البيع.

دراسة  عنارص مرجعية إلنجاز  إعداد  العمل عىل  بالخصوص  أكتوبر2017   17 بتاريخ  املنعقد  الهيئة  أقّر مجلس  وقد 
تهدف إىل إقرتاح نظام لتشخيص الدراجات النارية وتكوين لجنة قيادة تضّم كافة املتدخل  يف املنظومة.

• متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم بعنوان فرع تأم� السيارات:     

تّم خالل سنتي 2015 و2016 القيام بعملية رقابة ميدانية أفقية حول مختلف أوجه الترصف يف ملفات الحوادث املادية 
لتأم  السيارات لدى خمس مؤسسات تأم  وتقييم جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم باإلعت�د عىل دراسة عيّنة من 

ملفات التعويض بالتدقيق يف الجوانب التالية: 

- اآلجال الفعلية لتعويض ملفات الحوادث املادية للسيارات،
- مدى احرتام االتفاقيات املربمة يف إطار الجامعة التونسية لرشكات التأم ،

- اإلجراءات التنظيمية الخاصة بطريقة مسك ملفات الحوادث املادية والترصف فيها،

وقد تّم إعداد تقرير عام يحوصل أهّم اإلخالالت والنقائص املسّجلة يف موىف سنة 2017 وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة 
وكذلك خالل اإلجت�ع الدوري ب  الهيئة وممثيل القطاع.

هذا مع العلم وأنّه يف إطار متابعة وتقييم جودة الخدمات املسداة إىل املؤّمن لهم من قبل مؤسسات التأم ، تّم تحديد 
طريقة موّحدة لكافة املؤسسات الحتساب متوّسط آجال التعويض حسب مختلف أصناف وفروع التأم  ومناقشتها مع 

مراقبي حساباتها واإلتّفاق عىل وجوب إعت�دها مستقبال. 
   

2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع�ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2016:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2017 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم  لسنة 2016 وكذلك التقارير 
مراقبي  بعض  مع  اجت�عات  وعقد  تقاريرهم  الستك�ل  املؤسسات  إىل  مراسالت  وتوجيه  الحسابات،  ملراقبي  الخاصة 
الحسابات لتدارس نتائج أع�لهم. وتّم عرض تقرير شامل حول نتائج أع�ل الرقابة عىل الوثائق لسنة 2016 عىل أنظار 

مجلس الهيئة املنعقد بتاريخ 22 ديسمرب 2017 وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم  لسنة 2016 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم  ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

،Ãحوصلة للمالحظات بخصوص الرقابة الداخلية وهياكل التسي -
- متابعة توصيات الرّقابة للسنوات السابقة.

• متابعة عملية إحالة رشكة تأم� لعدد من العقود إىل عقود إدخار وإكتتاب عقود هامة سنة 2016: 

تبّ  من خالل دراسة التقرير السنوي إلحدى رشكات التأم  وتقرير مراقب حساباتها حول نشاط سنة 2016 قيامها 
بتحويل عدد من عقود تكوين األموال املكتتبة لديها إىل عقود تكوين أموال أخرى. لذا، �ت مراسلة املؤسسة لطلب موافاة 
الهيئة بقاâة عقود التأم  التي �ت إحالتها مع املعطيات املتعلقة بها واألسباب والدواعي للقيام بهذه العملية واإلجراءات 

املتخذة للغرض.
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مؤسسات التأم� وإعادة التأم� املقيمة

الفروع واملكاتب التمثيلية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� غÆ املقيمة

الصناديق
ذات الصلة بالتأم�

املتدخلون
يف سوق التأم�

الهياكل الخدماتية
املساندة لقطاع التأم�

MAPFRE ASISTENCIA  فرع الرشكة اإلسبانية

 BEST-RE LABUAN فرع مؤسسة

AVENI RE   ثييل للشـركة اإليفوارية إلعادة التأم�مكتب 

ACE American Insurance Company ثييل ملؤسسة�مكتب 

CONTINENTAL RE   ية إلعادة التأمÃفــرع الشـركة النيج

CICA RE  فــرع الشـركة التوقية إلعادة التأم

صندوق ض�ن املؤمن لهم

صندوق ض�ن ضحايا حوادث املرور

صندوق الوقاية من حوادث املرور

صندوق ض�ن �ويل الصادرات 

ملرحلة ما قبل الشحن

صندوق ض�ن مخاطر التصدير

نواب التأم 

س�رسة التأم 

الخرباء ومعاينو األرضار

الخرباء اإلكتواريون

الغرف الوطنية النقابية واملهنية لنواب التأم 

و الس�رسة والخرباء و معايني األرضار

اإلتحاد الوطني للتعاونيات

املكتب املوّحد التونيس للسيارات

الجمعية التونسية للخرباء اإلكتواري 

مؤسسات خفية اإلسم

مؤسسات متعّددة الفروع (10)

تعاونية التأم  للتعليم

ستار - كومار - قات - مغربية - أسرتي - كارت

 - تأمينات "بيات" - اللويد التونيس - تأمينات

 "سليم" - املتعّددة لألخطار "اإلتحاد"

مؤسسات مختصة يف التأم  عىل الحياة 

وتكوين األموال (5)

تأمينات "مغربية للحياة" - تأمينات "حياة"

تأمينات "كارت حياة" 

رشكة "التجاري تأم " - تأمينات "قات للحياة"

ñالصندوق التونيس للتأم  التعاو

الفالحي "كتاما"

مؤسسات مختصة يف التأم  التكافيل (3)
تأمينات "الزيتونة تكافل" - تأمينات "األمانة

 تكافل" - تأمينات "التكافلية"

مؤسسة مختصة يف التأم 

عىل الصادرات والقروض (1)

الرشكة التونسية لتأم  التجارة الخارجية

 "كوتيناس"

الرشكة التونسية إلعادة التأم  "اإلعادة التونسية"مؤسسة مختصة يف إعادة التأم  (1)

رشكات ذات صبغة تعاونية
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

الوضع القانو�

تّم إحداث الهيئة العامة للتأم  �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بتنقيح وإ�ام 
مجلّة التأم ، وهي هيئة إدارية تتمتّع باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية.

أهداف الهيئة ومهامها
 

نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم  عىل أّن أهداف الهيئة و مهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح�ية حقوق املؤمن 
لهم و املستفيدين من عقود التأم  وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم  وإعادة التأم  وقدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها، 

و عليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:

بالترشيع  إلتزامها  التأم  ومتابعة نشاطها لض�ن  املتّصلة بقطاع  التأم  واملهن  التأم  وإعادة  • مراقبة مؤسسات 
الجاري به العمل وإرساء مناخ مالئم لتطّورها �ا يحّقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وفقا ألفضل امل�رسات الدولية،

• دراسة املسائل ذات الصبغة الترشيعيّة والرتتيبية والتنظيمية املتعلّقة بعمليّات التأم  وإعادة التأم  و �ؤسسات 
التأم  و إعادة التأم  التي يعرضها عليها وزير املالية،

• دراسة املسائل التقنية واإلقتصادية املتعلّقة بتطوير قطاع التأم  وتنظيمه وعرض مقرتحات يف شأنها عىل وزير املالية،

• ض�ن تقديم كافة الخدمات التأمينية وفق معايÃ الجودة والكفاءة والشفافية من أجل ح�ية حقوق املؤمن لهم،

• تركيز الربامج والخطط الكفيلة بتطوير صناعة التأم  وتنمية الوعي التأميني،

• املساهمة يف اإلقتصاد الوطني من خالل املحافظة عىل اإلستقرار املايل،

• إرساء روابط التعاون مع هيئات تنظيم قطاع التأم  عربيا وإفريقيا ودوليا.

قيم الهيئة
 

                                 الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                 العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                 العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

تنظيم الهيئة وإدارتها  

تتكّون الهيئة من:

         رئيس الهيئة،
         مجلس الهيئة،
         لجنة التأديب،

         واملصالح الفنية واإلدارية للهيئة.

ويدير الهيئة رئيس متفّرغ من ذوي الكفاءة يف امليدان اإلقتصادي أو املايل ويعّ  �قتىض أمر بإقرتاح من وزير املالية.
 

رشكاء الهيئة

           الجامعة التونسية لرشكات التأم 
           البنك املركزي التونيس

           هيئة السوق املالية
           وزارة الشؤون اإلجت�عية 

           املكتب املوّحد التونيس للسيارات
           الغرف الوطنية النقابية لنواب التأم  والس�رسة والخرباء يف مختلف اإلختصاصات 

           اإلتحاد الوطني للتعاونيات

تتكّون سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و6 مؤسسات غÃ مقيمة. وتنقسم  التأم  28 مؤسسـة  يضّم قطاع 
 20 رشكة خفية اإلسم ورشكتان ذات صبغة تعاونية. 

ك� تتوزع املؤسسات املقيمة حسب االختصاصات التي تبارشها كالتايل:

- 15 مؤسسة تبارش مختلف أصناف التأم ،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم  عىل الحياة،

- مؤسسة مختصة يف تأم  الصادرات والقروض،
- ومؤسسة مختصة يف إعادة التأم .

أّما املؤسسات غÃ املقيمة، فتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم  أجنبيّة ومكتب  �ثيلي . وهي تختص يف 
عمليات تأم  وإعادة تأم  األشخاص غÃ املقيم . 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم  1028 نائبا يف نهاية سنة 2017 مقابل 990 نائبا يف موىف سنة 2016. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,4 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,3 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,9 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س�رسة التأم  وإعادة التأم  الناشط  بالسوق إىل 64 سمسارا سنة 2017 مقابل 66 يف نهاية سنة 2016.

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق 99 منتج تأم  عىل الحيــاة سنة 2017 مقابـل 77 يف نهاية سنــة 2016 يعمل 94 منهم لدى مؤسسة 
"مغربيـة للحياة" و5 تابع  لرشكة التأم  عىل الحياة والتثمÃ "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم  973 خبÃا يف نهاية سنة 2017 مرّسم  بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم . ويتوزّع هؤالء الخرباء 
عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، 

الطÃان، ... ). وàثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكß من 25 % من العدد الجميل للخرباء. 
 - معـاينو األضـرار:

تعد القاâة التي �سكها الجامعة التونسية لرشكات التأم  99 معاين أرضار يف نهاية سنة 2017. ويتوزّع أغلب معايني 
األرضار �نطقة الش�ل والبقية �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري  املرّسم  بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم  إىل 27 خبÃا يف نهاية 
سنة 2017 مقابل 24 يف موىف السنة السابقة.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل  بقطاع التأم  10200 عامل يف نهاية سنة 2017. وتوفّر رشكات التأم  قرابة 39 % من مواطن الشغل 
واإلختبار  السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم   نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوّزع  في�  عامال)،   4040)

ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غÃ املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

تتوىل ثالثة معاهد مختصة يف التأم  تكوين ورسكلة األعوان العامل  يف هذا القطاع التأم  بهدف مواكبة التقنيات 
العرصية للتأم  وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرå واملعهد اإلفريقي للتأم  واملركز التقني للتكوين يف التأم .

طالبتان  (منهم   14 تحّصل  العرå حيث  للمغرب  التنمية  �ويل  معهــد  طلبة  من   35 الدفعة   2017 سنة  وتخرّجت 
تونسيتان و12طالب جزائري) عىل شهادة الدراسات العليا املتخصصة يف ميدان التأم .

و تخــــّرج خـــالل نفس السنة طلبـــة الدفعة 51 من املعهـــــد اإلفــــريقي للتأم  والتي تعــــّد 76 إطــــارا منهم 
68 تونيس و9 طلبة من البلدان اإلفريقية. ك� تخرّجت الدفعة 18 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم ، وتضـّم 
املوجه لحاميل  التكوين  الباكالوريا و28 يف صنف  املوجه لحاميل شهادة  التكوين  45 طالبـا منهم 17 متخرج يف صنف  

شهــادة األستاذية أوما يعادلها. 

       مقّدمة عامة

واصلت الهيئة العامة للتأم  خالل سنة 2017 نشاطها الرامي إىل تفعيل الدور التنموي لقطاع التأم  وتعزيز مساهمته 
يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث�ر بهدف الرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب السعي إىل تحقيق 

جملة من األهداف اإلسرتاتيجية من أبرزها:

إستك�ل إعداد مرشوع املراجعة الشاملة ملجلة التأم  الذي يهدف إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم لهذا 
القطاع قصد مواكبته للمعايÃ الدولية مّ� àّكن من توفÃ املحيط املالئم لتنظيم مؤسساته وتعزيز هيكلتها ومزيد دعم 
 ßمختلف املهن املتّصلة به من جهة، ويعّزز من  صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية لتقوم بجملة األدوار املناطة بعهدتها بأك

نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة أخرى،

تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم  وإعادة التأم  يف شكل عمليات رقابة ميدانية و عىل الوثائق أو 
يف إطار أع�ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

عىل  عالوة  أرضار  ومعايني  وخرباء  تأم   وسطاء  من  املتّصلة  والهياكل  التأمينية  املهن  عىل  الرقابة  أع�ل  تكثيف 
الصناديق ذات الّصلة بالتأم .

I - مواصلة أشغال وضع وإستك�ل اإلطار الترشيعي املنظم لقطاع التأم�:

1 - إعداد مرشوع مراجعة شاملة ألحكام مجلة التأم�:

واصلت خالل سنة 2017 الفرق الفنية املحدثة صلب الهيئة و�ساعدة خبÃين أجنبي وتونيس أشغالها املتعلقة بإعداد 
مشاريع القوان  الخاصة بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم  بهدف مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 

أع�ل التأم  واملعايÃ الدولية املكرّسة يف هذا  املجال بصفة عامة.
   

وتشمل هذه املراجعة التي تعتمد عىل دراسة تقييمية للوضع الحايل وتهدف إىل تدارك مختلف الصعوبات والنقائص 
التي واجهتها هيئة الرقابة يف أداء مهامها واملرتتّبة عن تطبيق اإلطار الترشيعي الجاري به العمل وكذلك إىل تنفيذ توجهات 

اإلصالح املرتقبة، سبعة محاور أساسية ترتكّز حول: 

1.1 - تنظيم القطاع وإعادة هيكلته من خالل:

التأم   وإعادة  التأم   مؤسسات  إلحداث  الرتاخيص  مختلف  إسناد   Ãومعاي رشوط  بضبط  املتعلّقة  األحكام  مراجعة   -
وتحديد األنشطة الخاضعة للرتخيص وتوضيح مراحل وإجراءات معالجة امللفات،

- الفصل ب  نشاط التأم  عىل الحياة والتأم  عىل غÃ الحياة،
- تنظيم مختلف العمليات املتعلقة بإحالة محافظ التأم  وإندماج وإستيعاب املؤسسات،

- ضبط أحكام تتعلّق بنظام إحداث ومتابعة نشاط املؤسسات غÃ املقيمة، 
- تأطÃ وتنظيم نشاط مؤسسات التأم  ذات الصبغة التعاونية ومزيد توضيح مختلف متطلّبات الحوكمة والترصّف السليم 

والحذر داخلها. 

2.1 - تدعيم دور الهيئة العاّمة للتأم� عرب:

- تكريس دور الهيئة كسلطة ترتيبية مستقلة إداريا وماليا عىل غرار بقية هياكل الرقابة يف القطاع املايل من خالل إسنادها 
صالحيّة إصدار الرتاتيب والقرارات الفردية الرضورية مل�رسة مهامها وإضفاء الصبغة اإللزامية عىل هذه النصوص �ا àّكنها 

من م�رسة الدور املناط بعهدتها بأكß نجاعة،
- مراجعة صالحيات مجلس الهيئة �ا يراعي توسيع مشموالت الهيئة وتكريس إستقالليتها وإحداث لجان قارة متفّرعة عنه 

تساعده عىل إنجاز املهام املوكلة إليه، إىل جانب تحديد حاالت إنهاء عضوية أعضائه،
- إحداث لجنة عقوبات مستقلة عن أجهزة الهيئة تختّص بالبّت يف املخالفات املستوجبة للعقوبات �قتىض أحكام مجلة 

التأم  والتي تخرج عن مجال العقوبات املسلّطة من قبل رئيس الهيئة،
- إحداث لجنة تراخيص مستقلة عن مجلس الهيئة تختّص �نح وسحب الرتاخيص املسندة مل�رسة نشاط التأم  ونشاط 
إعادة التأم  والرتخيص لعمليات توسيع النشاط واإلندماج واإلنقسام واإلنحالل والتحويل الجزî أو الكيل ملحفظة عقود 

التأم  وتغيÃ الشكل القانوñ وإحالة األصول أو الخصوم والتخفيض يف رأس املال،
العقوبات  لجنتي  الهيئة وأعضاء مجلسها وأعوانها وأعضاء  والتي تشمل كّال من رئيس  بالهيئة  الحوكمة  - تدعيم قواعد 

والرتاخيص،
- إقرار مسك الهيئة لسجّل املعطيات املتعلقة بعقود التأم  والحوادث والتعويضات وتحديد رشوط الترصيح به والولوج 

إليه،
إلتزام  التأم  وعىل مدى  قطاع  املتدخل  يف  لكافة  التجارية  امل�رسات  الرقابة عىل  الهيئة يف مجال  دور  التأكيد عىل   -

األشخاص الخاضع  لرقابتها باألحكام الترشيعية والرتتيبية املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال، 
- توسيع مجال إرشاف ورقابة الهيئة ليشمل الجمعيّات التعاونية. 

3.1 - تعزيز الرقابة الحذرة عىل نشاط التأم� عرب:

- مراجعة نظام املالءة املالية لرشكات التأم  يف إتّجاه إرساء مبدأ املالءة املعتمدة عىل املخاطر وتحديد القواعد الكمية 
والنوعية لض�ن الترصف السليم 

- الّرتفيع يف رأس املال األدò لرشكات التأم  وإعادة التأم  وصندوق املال املشرتك للرشكات ذات الصبغة التعاونية قصد 
تحس  صالبتها املاليّة،

- تأطÃ نشاط إعادة التأم  عرب ضبط املؤسسات والهياكل املخّول لها قبول املخاطر والرشوط الواجب توفّرها والتأكيد عىل 
املسندة. مع �ك   للعمليات  بالنسبة  الحذر  والترصّف  املالية  السالمة  قواعد  الالزمة ومراعاة  العناية   Ãتداب بذل  واجب 

الهيئة من إتخاذ إجراءات تحفظيّة يف الحاالت التي يتبّ  فيها وجود تهديد للسالمة املالية لرشكات التأم ،
- إرساء الرقابة التكميلية عىل مجموعات التأم  واملجّمعات املالية قصد تدعيم الرقابة عىل السالمة املالية لرشكة تأم  

عىل أساس فردي.

4.1 - تطوير آليات الرقابة والّتتّبع من خالل: 

- تطوير آليات الرقابة امليدانية بالخصوص وتدعيم الصالحيات املمنوحة للهيئة من حيث تركيز الرقابة عىل أساس مدّعم 
والرقابة التكميلية عىل املجمعات من خالل التنسيق مع الهيئات الرقابية عىل القطاع املايل،

- ح�ية املراقب  أثناء تأدية مهامهم، 
- توسيع مجال الرقابة لتشمل مسدي خدمات املساعدة وجميع الجهات املتعاقد معها يف إطار اإلسناد الخارجي لض�ن 

جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم وح�ية املستفيدين من عقود التأم ،
- وضع إطار متكامل وتدريجي ملعالجة وإنقاذ رشكات التأم  التي تشكو من صعوبات، 

- تحديد املخالفات والعقوبات املرتتبة عن مخالفة الترشيع الجاري به العمل وضبط صالحيات كل من رئيس الهيئة ولجنة 
العقوبات يف إطار اختصاص كل منه�. 

5.1 - تعزيز منظومة الحوكمة °ؤسسات التأم� وإعادة التأم� من خالل وضع أحكام ترمي إىل:
 

 ،Ãالفصل الواضح ب  وظائف هياكل اإلدارة أو املراقبة والهياكل املكلفة بالتسي -
- تدعيم وجوبية وضع نظام للرقابة الداخلية يكفل املتابعة والتقييم الدوري لإلجراءات املعمول بها، 

- تكريس وجوبية إعالم الهيئة بهوية مراقبي الحسابات والخبÃ اإلكتواري املستقل املعتزم تعيينهم،
- تكريس وجوبية تعي  أعضاء مستقل  �جلس اإلدارة وتعزيزه بلجنة التحكم يف املخاطر ولجنة داâة للتدقيق الداخيل 

ولجنة التأجÃ والتعيينات، 
ومراقبة  واإلكتواريا  املخاطر  وإدارة  الداخيل  بـالتدقيق  تتعلق  التنظيمي  الهيكل  مستوى  عىل  مستقلة  وظائف  إرساء   -

اإلمتثال.

6.1 - مزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم� من خالل: 
 

- التنصيص عىل إحداث الهياكل املهنيّة التي تنضوي يف إطارها مختلف املهن املرتبطة بقطاع التأم ،  
- إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لنشاط عرض عمليات التأم  وإعادة التأم ،

- ضبط واجبات اإلفصاح املحمولة عىل مختلف املتدّخل ، 
- تدعيم الجانب التنظيمي والرقاå ملهنة اإلختبار ومعاينة األرضار،

اإلفصاح  واجبات  يف  النظر  وإعادة  بهم  خاصة  مهنية  جمعية  تكوين  عرب  التأم   قطاع  لدى  اإلكتواري   مهنة  تأهيل   -
املحمولة عليهم لسلطة الرقابة ونظام العقوبات الخاصة بهم.

7.1 - تنظيم بعض أصناف وفروع التأم� من خالل إضافة أحكام جديدة ومزيد توضيح بعض األحكام األخرى املتعلقة 
باملسائل التالية: 

- إقرار إلزامية تأم  األخطار املوجودة بالجمهورية التونسيّة، 
- إقرار إلزامية إستجابة رشكات التأم  لتوفÃ التغطية املتعلقة بالتأمينات الوجوبية طبقا للترشيع الجاري به العمل، 

- تحجÃ عرض عقود التأم  قبل إنقضاء أجل شهر من إيداعها، مع  فرض إيداع عنارص التعريفة بالنسبة لعقود التأم  عىل 
غÃ الحياة واإلشهاد بصحتها من قبل إكتواري مؤهل من قبل الهيئة، 

- تنظيم عملية إبرام عقود التأم  عن بعد قصد مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة.

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن µويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن:

يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات، قام فريق عمل مكون من ممثل  عن الهيئة وبعثة الدعم الفني للبنك الدويل 
ووزارة التجارة ورشكة "كوتيناس" بإعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة 
 ßما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

إستقطابا للبنوك وأكß تكيّفا مع احتياجات املصدرين من جهة أخرى. 

وتتعلق هذه التنقيحات أساسا باملحاور التالية:
- توسيع مجال تدخل الصندوق إىل كافة املؤسسات املصّدرة واإلستغناء عن إستثناءات التغطية التي تعيق اإلقبال عليه 

والتنصيص رصاحة عىل تأمينه للكفاالت،
املؤسسات  لتكريس مصداقيته يف عالقته مع  أول طلب  عند  وتفعيله  املستقل  الض�ن  الصندوق صبغة  تدّخل  إكساء   -

البنكية،
- إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املترصّفة يف الصندوق لسجّل البنك املركزي املنصوص عليه بالقانون عدد 35 املؤرخ يف 25 
أفريل 2016 املتعلق بضبط النظام األسايس للبنك املركزي التونيس، وإستغالل املعطيات املُضّمنة به وهو ما سيؤسس لتوازن 

املنظومة املزمع إرساؤها واملحافظة عىل التوازنات املالية للصندوق والتحّكم يف خطر املديونية.

3 - إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لقانون التأم� التكــافيل:

تواصلت مشاركة إطارات الهيئة يف أشغال لجنة القيادة املكلّفة بإعداد املعايÃ املحاسبية لنشاط التأم  التكافيل يف إطار 
إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لهذه املنظومة وقد �ّت املصادقة عىل هذه املعايÃ من قبل املجلس الوطني 

للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017.

4 - إعداد مرشوع إطار قانو� ملراجعة الترشيع الخاص بالجمعيات التعاونية:

�ت خالل سنة 2017 إعادة إحالة مرشوع اإلطار القانوñ الجديد للجمعيات التعاونية إىل رئاسة الحكومة قصد إدراجه 
ببوابة الترشيع للحكومة إلبداء الرأي للعموم.

II - املشاركة يف إنجاز عدد من الدراسات واملشاريع الرامية إىل تطوير قطاع التأم�:

1 - مواصلة إنجاز عمليات "التقييم الذاÁ الدورية لإلطار الترشيعي لقطاع التأم� بتونس":

 تواصلت عمليات التقييم الذاú الّدورية ملدى امتثال اإلطار الترشيعي الوطني للمعايÃ الّدولية والتي تندرج يف إطار 
اإلقتصادي  والنمو  التعاون  ومنظمة   (IAIS) التأم   عىل  اإلرشاف  لهيئات  الدولية  الجمعية  أشغال  يف  الهيئة  مساهمة 

(OCDE)، وشملت بالخصوص املعايÃ املتعلّقة باملسائل التالية:

- نظام التعديل واملراقبة لسلطة اإلرشاف عىل قطاع التأم ،
- قواعد الخروج من سوق التأم  والسلطة التعديلية،  
- توازنات سلطات اإلرشاف ب  اإلستقاللية واملسؤولية،

- تبادل املعلومات ب  سلطات الرقابة والتعاون والتنسيق يف ميدان الرقابة عىل املؤسسات التأمينية،
التصحيحية واإلجراءات  الحوكمة  ومنظومة  وإحالتها  املخاطر  يف  والترصف  الداخلية  والرقابة  الوثائق  عىل  الرقابة   -

  والعقوبات، 
- إعادة التأم . 

2 - مواصلة أشغال تركيز مرشوع قاعدة بيانات وطنية خاصة بتطبيق نظام املكافأة لـتأم� السّيارات:

إثر مصادقة الهيئة خالل سنة 2015 عىل نتائج الدراسة التي أنجزها خرباء من البنك الدويل حول تقييم املنظومة الحالية 
تّم  بلورتها يف شكل مخطط عمل،  أن �ّت  السيارات وبعد  تأم   لفرع  املدنية  املسؤولية  تعريفات  تحديد  املعتمدة يف 

الرشوع يف إحداث قاعدة بيانات وطنية عىل مستوى الهيئة تهدف إىل إحكام تطبيق نظام املكافأة لهذا الفرع.
 

وتتوّىل لجنة املتابعة املحدثة صلب الهيئة اإلرشاف والتنسيق بخصوص كافة األشغال واإلستعدادات الالّزمة لتنفيذ هذا 
املرشوع وذلك يف إطار عقد تعاون ورشاكة مع كّل من الجامعة املغربية لرشكات التأم  واملدرسة العليا الخاصة للهندسة 

والتكنولوجيا "ESPRIT" والوكالة التونسية للنقل الربي. 

ويف هذا الصدد، قامت الهيئة بإقتناء التجهيزات واملعّدات اإلعالمية الخاصة بهذا املرشوع وتّم خالل النصف الثاñ من 
سنة 2017 إيواؤها بقاعة املوزّعات الخاصة �ؤسسة "إتصاالت تونس". ك� إستكملت عمليات الربط ب  مؤسسات التأم  
السالمة  لرشوط  وفقا  أخرى  جهة  من  الربي  للنقل  الفنية  والوكالة  املخاطر  مركزية  وب   جهة  من  املخاطر  ومركزية 

املعلوماتيّة.

الفعيل  اإلنطالق  عند  قصد ض�ن حسن سÃها  اإلعالمية  املنظومة  تجربة  مراحل   2017 سنة  وتواصلت خالل  هذا، 
للمرشوع املنتظر يف مطلع سنة 2019. 

III - الرقابة واإلرشاف عىل قطاع التأم� لض�ن سالمة مالءته املالية:

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

• عمليات الرقابة امليدانية:

- تواصلت عملية الرقابة امليدانية التي إنطلقت منذ سنت  لدى إحدى مؤسسات التأم  املقيمة والتي شملت يف مرحلة 
من  والتثبت  السيارات  تأم   لفرع  واملادية  البدنية  الحوادث  بعنوان  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم  أوىل 

إجراءات الترصف يف ملفات هذه الحوادث وتركّزت يف املرحلة الثانية عىل عدد من أوجه الترصّف داخل املؤسسة.
     

- ورشع املراقبون خالل سنة 2017 يف مه�ت جديدة شملت ثالث مؤسسات تأم  مقيمة وإهتّمت بالتدقيق يف عدد من 
الجوانب املتعلّقة �شاريع قواâها املالية لسنة 2016 وكذلك يف بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

• تقييم مدخرات التعويضات تحت التسوية ومدخرات األقساط لإللغاء لتأم  السيارات.
• التدقيق يف كلفة الحوادث املاديّة والبدنيّة بعنوان فرع تأم  السيّارات والتثبت من إجراءات الترصف يف ملفات

 هذه الحوادث.
• التثبت من حسن تطبيق إتفاقيات إعادة التأم  والتنظيم اإلداري واملعلوماú ملصلحة إعادة التأم .

• تقييم اإلجراءات املتعلقة بالترصف يف التوظيفات والتحقق من توفرها وإعادة تقييمها طبقا لألحكام املنصوص عليها 
�جلة التأم .

• تقييم املدخرات الحسابية والتثبت من املذكرات الفنية لصنف التأم  عىل الحياة.
• متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم  ومعيدي التأم .

- ك� واصل املراقبون القيام �هّ�ت الرقابة امليدانية األفقية التي رشعوا فيها سنة 2016 والتي إهتمّت أساسا باملسائل 
التالية:

• متابعة ملف تأم� الدّراجات الناريّة صغÆة الحجم: 

إثر توّصل الهيئة بالعديد من العرائض الصادرة عن مواطن  بخصوص رفض تأم  دراجاتهم النارية صغÃة الحجم أو 
الرتفيع يف التعريفة، توّىل املراقبون القيام بعمليّة رقابة ميدانيّة أفقية خالل شهر جويلية 2017 لدى جميع رشكات التأم  
التي تنشط بإحدى الواليات واملرّخص لها يف تأم  العربات الربيّة ذات محرّك وشملت 16 نقطة بيع موزّعة ب  10 نيابات 

تأم  و6 فروع تأم  تابعة لهذه املؤّسسات، قصد معاينة كّل املخالفات التي تصدر عن املكلف  باإلكتتاب بنقاط البيع.

دراسة  عنارص مرجعية إلنجاز  إعداد  العمل عىل  بالخصوص  أكتوبر2017   17 بتاريخ  املنعقد  الهيئة  أقّر مجلس  وقد 
تهدف إىل إقرتاح نظام لتشخيص الدراجات النارية وتكوين لجنة قيادة تضّم كافة املتدخل  يف املنظومة.

• متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم بعنوان فرع تأم� السيارات:     

تّم خالل سنتي 2015 و2016 القيام بعملية رقابة ميدانية أفقية حول مختلف أوجه الترصف يف ملفات الحوادث املادية 
لتأم  السيارات لدى خمس مؤسسات تأم  وتقييم جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم باإلعت�د عىل دراسة عيّنة من 

ملفات التعويض بالتدقيق يف الجوانب التالية: 

- اآلجال الفعلية لتعويض ملفات الحوادث املادية للسيارات،
- مدى احرتام االتفاقيات املربمة يف إطار الجامعة التونسية لرشكات التأم ،

- اإلجراءات التنظيمية الخاصة بطريقة مسك ملفات الحوادث املادية والترصف فيها،

وقد تّم إعداد تقرير عام يحوصل أهّم اإلخالالت والنقائص املسّجلة يف موىف سنة 2017 وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة 
وكذلك خالل اإلجت�ع الدوري ب  الهيئة وممثيل القطاع.

هذا مع العلم وأنّه يف إطار متابعة وتقييم جودة الخدمات املسداة إىل املؤّمن لهم من قبل مؤسسات التأم ، تّم تحديد 
طريقة موّحدة لكافة املؤسسات الحتساب متوّسط آجال التعويض حسب مختلف أصناف وفروع التأم  ومناقشتها مع 

مراقبي حساباتها واإلتّفاق عىل وجوب إعت�دها مستقبال. 
   

2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع�ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2016:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2017 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم  لسنة 2016 وكذلك التقارير 
مراقبي  بعض  مع  اجت�عات  وعقد  تقاريرهم  الستك�ل  املؤسسات  إىل  مراسالت  وتوجيه  الحسابات،  ملراقبي  الخاصة 
الحسابات لتدارس نتائج أع�لهم. وتّم عرض تقرير شامل حول نتائج أع�ل الرقابة عىل الوثائق لسنة 2016 عىل أنظار 

مجلس الهيئة املنعقد بتاريخ 22 ديسمرب 2017 وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم  لسنة 2016 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم  ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

،Ãحوصلة للمالحظات بخصوص الرقابة الداخلية وهياكل التسي -
- متابعة توصيات الرّقابة للسنوات السابقة.

• متابعة عملية إحالة رشكة تأم� لعدد من العقود إىل عقود إدخار وإكتتاب عقود هامة سنة 2016: 

تبّ  من خالل دراسة التقرير السنوي إلحدى رشكات التأم  وتقرير مراقب حساباتها حول نشاط سنة 2016 قيامها 
بتحويل عدد من عقود تكوين األموال املكتتبة لديها إىل عقود تكوين أموال أخرى. لذا، �ت مراسلة املؤسسة لطلب موافاة 
الهيئة بقاâة عقود التأم  التي �ت إحالتها مع املعطيات املتعلقة بها واألسباب والدواعي للقيام بهذه العملية واإلجراءات 

املتخذة للغرض.
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

الوضع القانو�

تّم إحداث الهيئة العامة للتأم  �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بتنقيح وإ�ام 
مجلّة التأم ، وهي هيئة إدارية تتمتّع باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية.

أهداف الهيئة ومهامها
 

نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم  عىل أّن أهداف الهيئة و مهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح�ية حقوق املؤمن 
لهم و املستفيدين من عقود التأم  وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم  وإعادة التأم  وقدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها، 

و عليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:

بالترشيع  إلتزامها  التأم  ومتابعة نشاطها لض�ن  املتّصلة بقطاع  التأم  واملهن  التأم  وإعادة  • مراقبة مؤسسات 
الجاري به العمل وإرساء مناخ مالئم لتطّورها �ا يحّقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وفقا ألفضل امل�رسات الدولية،

• دراسة املسائل ذات الصبغة الترشيعيّة والرتتيبية والتنظيمية املتعلّقة بعمليّات التأم  وإعادة التأم  و �ؤسسات 
التأم  و إعادة التأم  التي يعرضها عليها وزير املالية،

• دراسة املسائل التقنية واإلقتصادية املتعلّقة بتطوير قطاع التأم  وتنظيمه وعرض مقرتحات يف شأنها عىل وزير املالية،

• ض�ن تقديم كافة الخدمات التأمينية وفق معايÃ الجودة والكفاءة والشفافية من أجل ح�ية حقوق املؤمن لهم،

• تركيز الربامج والخطط الكفيلة بتطوير صناعة التأم  وتنمية الوعي التأميني،

• املساهمة يف اإلقتصاد الوطني من خالل املحافظة عىل اإلستقرار املايل،

• إرساء روابط التعاون مع هيئات تنظيم قطاع التأم  عربيا وإفريقيا ودوليا.

قيم الهيئة
 

                                 الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                 العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                 العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

تنظيم الهيئة وإدارتها  

تتكّون الهيئة من:

         رئيس الهيئة،
         مجلس الهيئة،
         لجنة التأديب،

         واملصالح الفنية واإلدارية للهيئة.

ويدير الهيئة رئيس متفّرغ من ذوي الكفاءة يف امليدان اإلقتصادي أو املايل ويعّ  �قتىض أمر بإقرتاح من وزير املالية.
 

رشكاء الهيئة

           الجامعة التونسية لرشكات التأم 
           البنك املركزي التونيس

           هيئة السوق املالية
           وزارة الشؤون اإلجت�عية 

           املكتب املوّحد التونيس للسيارات
           الغرف الوطنية النقابية لنواب التأم  والس�رسة والخرباء يف مختلف اإلختصاصات 

           اإلتحاد الوطني للتعاونيات

تتكّون سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و6 مؤسسات غÃ مقيمة. وتنقسم  التأم  28 مؤسسـة  يضّم قطاع 
 20 رشكة خفية اإلسم ورشكتان ذات صبغة تعاونية. 

ك� تتوزع املؤسسات املقيمة حسب االختصاصات التي تبارشها كالتايل:

- 15 مؤسسة تبارش مختلف أصناف التأم ،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم  عىل الحياة،

- مؤسسة مختصة يف تأم  الصادرات والقروض،
- ومؤسسة مختصة يف إعادة التأم .

أّما املؤسسات غÃ املقيمة، فتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم  أجنبيّة ومكتب  �ثيلي . وهي تختص يف 
عمليات تأم  وإعادة تأم  األشخاص غÃ املقيم . 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم  1028 نائبا يف نهاية سنة 2017 مقابل 990 نائبا يف موىف سنة 2016. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,4 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,3 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,9 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س�رسة التأم  وإعادة التأم  الناشط  بالسوق إىل 64 سمسارا سنة 2017 مقابل 66 يف نهاية سنة 2016.

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق 99 منتج تأم  عىل الحيــاة سنة 2017 مقابـل 77 يف نهاية سنــة 2016 يعمل 94 منهم لدى مؤسسة 
"مغربيـة للحياة" و5 تابع  لرشكة التأم  عىل الحياة والتثمÃ "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم  973 خبÃا يف نهاية سنة 2017 مرّسم  بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم . ويتوزّع هؤالء الخرباء 
عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، 

الطÃان، ... ). وàثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكß من 25 % من العدد الجميل للخرباء. 
 - معـاينو األضـرار:

تعد القاâة التي �سكها الجامعة التونسية لرشكات التأم  99 معاين أرضار يف نهاية سنة 2017. ويتوزّع أغلب معايني 
األرضار �نطقة الش�ل والبقية �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري  املرّسم  بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم  إىل 27 خبÃا يف نهاية 
سنة 2017 مقابل 24 يف موىف السنة السابقة.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل  بقطاع التأم  10200 عامل يف نهاية سنة 2017. وتوفّر رشكات التأم  قرابة 39 % من مواطن الشغل 
واإلختبار  السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم   نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوّزع  في�  عامال)،   4040)

ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غÃ املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

تتوىل ثالثة معاهد مختصة يف التأم  تكوين ورسكلة األعوان العامل  يف هذا القطاع التأم  بهدف مواكبة التقنيات 
العرصية للتأم  وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرå واملعهد اإلفريقي للتأم  واملركز التقني للتكوين يف التأم .

طالبتان  (منهم   14 تحّصل  العرå حيث  للمغرب  التنمية  �ويل  معهــد  طلبة  من   35 الدفعة   2017 سنة  وتخرّجت 
تونسيتان و12طالب جزائري) عىل شهادة الدراسات العليا املتخصصة يف ميدان التأم .

و تخــــّرج خـــالل نفس السنة طلبـــة الدفعة 51 من املعهـــــد اإلفــــريقي للتأم  والتي تعــــّد 76 إطــــارا منهم 
68 تونيس و9 طلبة من البلدان اإلفريقية. ك� تخرّجت الدفعة 18 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم ، وتضـّم 
املوجه لحاميل  التكوين  الباكالوريا و28 يف صنف  املوجه لحاميل شهادة  التكوين  45 طالبـا منهم 17 متخرج يف صنف  

شهــادة األستاذية أوما يعادلها. 

       مقّدمة عامة

واصلت الهيئة العامة للتأم  خالل سنة 2017 نشاطها الرامي إىل تفعيل الدور التنموي لقطاع التأم  وتعزيز مساهمته 
يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث�ر بهدف الرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب السعي إىل تحقيق 

جملة من األهداف اإلسرتاتيجية من أبرزها:

إستك�ل إعداد مرشوع املراجعة الشاملة ملجلة التأم  الذي يهدف إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم لهذا 
القطاع قصد مواكبته للمعايÃ الدولية مّ� àّكن من توفÃ املحيط املالئم لتنظيم مؤسساته وتعزيز هيكلتها ومزيد دعم 
 ßمختلف املهن املتّصلة به من جهة، ويعّزز من  صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية لتقوم بجملة األدوار املناطة بعهدتها بأك

نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة أخرى،

تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم  وإعادة التأم  يف شكل عمليات رقابة ميدانية و عىل الوثائق أو 
يف إطار أع�ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

عىل  عالوة  أرضار  ومعايني  وخرباء  تأم   وسطاء  من  املتّصلة  والهياكل  التأمينية  املهن  عىل  الرقابة  أع�ل  تكثيف 
الصناديق ذات الّصلة بالتأم .

I - مواصلة أشغال وضع وإستك�ل اإلطار الترشيعي املنظم لقطاع التأم�:

1 - إعداد مرشوع مراجعة شاملة ألحكام مجلة التأم�:

واصلت خالل سنة 2017 الفرق الفنية املحدثة صلب الهيئة و�ساعدة خبÃين أجنبي وتونيس أشغالها املتعلقة بإعداد 
مشاريع القوان  الخاصة بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم  بهدف مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 

أع�ل التأم  واملعايÃ الدولية املكرّسة يف هذا  املجال بصفة عامة.
   

وتشمل هذه املراجعة التي تعتمد عىل دراسة تقييمية للوضع الحايل وتهدف إىل تدارك مختلف الصعوبات والنقائص 
التي واجهتها هيئة الرقابة يف أداء مهامها واملرتتّبة عن تطبيق اإلطار الترشيعي الجاري به العمل وكذلك إىل تنفيذ توجهات 

اإلصالح املرتقبة، سبعة محاور أساسية ترتكّز حول: 

1.1 - تنظيم القطاع وإعادة هيكلته من خالل:

التأم   وإعادة  التأم   مؤسسات  إلحداث  الرتاخيص  مختلف  إسناد   Ãومعاي رشوط  بضبط  املتعلّقة  األحكام  مراجعة   -
وتحديد األنشطة الخاضعة للرتخيص وتوضيح مراحل وإجراءات معالجة امللفات،

- الفصل ب  نشاط التأم  عىل الحياة والتأم  عىل غÃ الحياة،
- تنظيم مختلف العمليات املتعلقة بإحالة محافظ التأم  وإندماج وإستيعاب املؤسسات،

- ضبط أحكام تتعلّق بنظام إحداث ومتابعة نشاط املؤسسات غÃ املقيمة، 
- تأطÃ وتنظيم نشاط مؤسسات التأم  ذات الصبغة التعاونية ومزيد توضيح مختلف متطلّبات الحوكمة والترصّف السليم 

والحذر داخلها. 

2.1 - تدعيم دور الهيئة العاّمة للتأم� عرب:

- تكريس دور الهيئة كسلطة ترتيبية مستقلة إداريا وماليا عىل غرار بقية هياكل الرقابة يف القطاع املايل من خالل إسنادها 
صالحيّة إصدار الرتاتيب والقرارات الفردية الرضورية مل�رسة مهامها وإضفاء الصبغة اإللزامية عىل هذه النصوص �ا àّكنها 

من م�رسة الدور املناط بعهدتها بأكß نجاعة،
- مراجعة صالحيات مجلس الهيئة �ا يراعي توسيع مشموالت الهيئة وتكريس إستقالليتها وإحداث لجان قارة متفّرعة عنه 

تساعده عىل إنجاز املهام املوكلة إليه، إىل جانب تحديد حاالت إنهاء عضوية أعضائه،
- إحداث لجنة عقوبات مستقلة عن أجهزة الهيئة تختّص بالبّت يف املخالفات املستوجبة للعقوبات �قتىض أحكام مجلة 

التأم  والتي تخرج عن مجال العقوبات املسلّطة من قبل رئيس الهيئة،
- إحداث لجنة تراخيص مستقلة عن مجلس الهيئة تختّص �نح وسحب الرتاخيص املسندة مل�رسة نشاط التأم  ونشاط 
إعادة التأم  والرتخيص لعمليات توسيع النشاط واإلندماج واإلنقسام واإلنحالل والتحويل الجزî أو الكيل ملحفظة عقود 

التأم  وتغيÃ الشكل القانوñ وإحالة األصول أو الخصوم والتخفيض يف رأس املال،
العقوبات  لجنتي  الهيئة وأعضاء مجلسها وأعوانها وأعضاء  والتي تشمل كّال من رئيس  بالهيئة  الحوكمة  - تدعيم قواعد 

والرتاخيص،
- إقرار مسك الهيئة لسجّل املعطيات املتعلقة بعقود التأم  والحوادث والتعويضات وتحديد رشوط الترصيح به والولوج 

إليه،
إلتزام  التأم  وعىل مدى  قطاع  املتدخل  يف  لكافة  التجارية  امل�رسات  الرقابة عىل  الهيئة يف مجال  دور  التأكيد عىل   -

األشخاص الخاضع  لرقابتها باألحكام الترشيعية والرتتيبية املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال، 
- توسيع مجال إرشاف ورقابة الهيئة ليشمل الجمعيّات التعاونية. 

3.1 - تعزيز الرقابة الحذرة عىل نشاط التأم� عرب:

- مراجعة نظام املالءة املالية لرشكات التأم  يف إتّجاه إرساء مبدأ املالءة املعتمدة عىل املخاطر وتحديد القواعد الكمية 
والنوعية لض�ن الترصف السليم 

- الّرتفيع يف رأس املال األدò لرشكات التأم  وإعادة التأم  وصندوق املال املشرتك للرشكات ذات الصبغة التعاونية قصد 
تحس  صالبتها املاليّة،

- تأطÃ نشاط إعادة التأم  عرب ضبط املؤسسات والهياكل املخّول لها قبول املخاطر والرشوط الواجب توفّرها والتأكيد عىل 
املسندة. مع �ك   للعمليات  بالنسبة  الحذر  والترصّف  املالية  السالمة  قواعد  الالزمة ومراعاة  العناية   Ãتداب بذل  واجب 

الهيئة من إتخاذ إجراءات تحفظيّة يف الحاالت التي يتبّ  فيها وجود تهديد للسالمة املالية لرشكات التأم ،
- إرساء الرقابة التكميلية عىل مجموعات التأم  واملجّمعات املالية قصد تدعيم الرقابة عىل السالمة املالية لرشكة تأم  

عىل أساس فردي.

4.1 - تطوير آليات الرقابة والّتتّبع من خالل: 

- تطوير آليات الرقابة امليدانية بالخصوص وتدعيم الصالحيات املمنوحة للهيئة من حيث تركيز الرقابة عىل أساس مدّعم 
والرقابة التكميلية عىل املجمعات من خالل التنسيق مع الهيئات الرقابية عىل القطاع املايل،

- ح�ية املراقب  أثناء تأدية مهامهم، 
- توسيع مجال الرقابة لتشمل مسدي خدمات املساعدة وجميع الجهات املتعاقد معها يف إطار اإلسناد الخارجي لض�ن 

جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم وح�ية املستفيدين من عقود التأم ،
- وضع إطار متكامل وتدريجي ملعالجة وإنقاذ رشكات التأم  التي تشكو من صعوبات، 

- تحديد املخالفات والعقوبات املرتتبة عن مخالفة الترشيع الجاري به العمل وضبط صالحيات كل من رئيس الهيئة ولجنة 
العقوبات يف إطار اختصاص كل منه�. 

5.1 - تعزيز منظومة الحوكمة °ؤسسات التأم� وإعادة التأم� من خالل وضع أحكام ترمي إىل:
 

 ،Ãالفصل الواضح ب  وظائف هياكل اإلدارة أو املراقبة والهياكل املكلفة بالتسي -
- تدعيم وجوبية وضع نظام للرقابة الداخلية يكفل املتابعة والتقييم الدوري لإلجراءات املعمول بها، 

- تكريس وجوبية إعالم الهيئة بهوية مراقبي الحسابات والخبÃ اإلكتواري املستقل املعتزم تعيينهم،
- تكريس وجوبية تعي  أعضاء مستقل  �جلس اإلدارة وتعزيزه بلجنة التحكم يف املخاطر ولجنة داâة للتدقيق الداخيل 

ولجنة التأجÃ والتعيينات، 
ومراقبة  واإلكتواريا  املخاطر  وإدارة  الداخيل  بـالتدقيق  تتعلق  التنظيمي  الهيكل  مستوى  عىل  مستقلة  وظائف  إرساء   -

اإلمتثال.

6.1 - مزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم� من خالل: 
 

- التنصيص عىل إحداث الهياكل املهنيّة التي تنضوي يف إطارها مختلف املهن املرتبطة بقطاع التأم ،  
- إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لنشاط عرض عمليات التأم  وإعادة التأم ،

- ضبط واجبات اإلفصاح املحمولة عىل مختلف املتدّخل ، 
- تدعيم الجانب التنظيمي والرقاå ملهنة اإلختبار ومعاينة األرضار،

اإلفصاح  واجبات  يف  النظر  وإعادة  بهم  خاصة  مهنية  جمعية  تكوين  عرب  التأم   قطاع  لدى  اإلكتواري   مهنة  تأهيل   -
املحمولة عليهم لسلطة الرقابة ونظام العقوبات الخاصة بهم.

7.1 - تنظيم بعض أصناف وفروع التأم� من خالل إضافة أحكام جديدة ومزيد توضيح بعض األحكام األخرى املتعلقة 
باملسائل التالية: 

- إقرار إلزامية تأم  األخطار املوجودة بالجمهورية التونسيّة، 
- إقرار إلزامية إستجابة رشكات التأم  لتوفÃ التغطية املتعلقة بالتأمينات الوجوبية طبقا للترشيع الجاري به العمل، 

- تحجÃ عرض عقود التأم  قبل إنقضاء أجل شهر من إيداعها، مع  فرض إيداع عنارص التعريفة بالنسبة لعقود التأم  عىل 
غÃ الحياة واإلشهاد بصحتها من قبل إكتواري مؤهل من قبل الهيئة، 

- تنظيم عملية إبرام عقود التأم  عن بعد قصد مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة.

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن µويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن:

يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات، قام فريق عمل مكون من ممثل  عن الهيئة وبعثة الدعم الفني للبنك الدويل 
ووزارة التجارة ورشكة "كوتيناس" بإعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة 
 ßما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

إستقطابا للبنوك وأكß تكيّفا مع احتياجات املصدرين من جهة أخرى. 

وتتعلق هذه التنقيحات أساسا باملحاور التالية:
- توسيع مجال تدخل الصندوق إىل كافة املؤسسات املصّدرة واإلستغناء عن إستثناءات التغطية التي تعيق اإلقبال عليه 

والتنصيص رصاحة عىل تأمينه للكفاالت،
املؤسسات  لتكريس مصداقيته يف عالقته مع  أول طلب  عند  وتفعيله  املستقل  الض�ن  الصندوق صبغة  تدّخل  إكساء   -

البنكية،
- إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املترصّفة يف الصندوق لسجّل البنك املركزي املنصوص عليه بالقانون عدد 35 املؤرخ يف 25 
أفريل 2016 املتعلق بضبط النظام األسايس للبنك املركزي التونيس، وإستغالل املعطيات املُضّمنة به وهو ما سيؤسس لتوازن 

املنظومة املزمع إرساؤها واملحافظة عىل التوازنات املالية للصندوق والتحّكم يف خطر املديونية.

3 - إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لقانون التأم� التكــافيل:

تواصلت مشاركة إطارات الهيئة يف أشغال لجنة القيادة املكلّفة بإعداد املعايÃ املحاسبية لنشاط التأم  التكافيل يف إطار 
إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لهذه املنظومة وقد �ّت املصادقة عىل هذه املعايÃ من قبل املجلس الوطني 

للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017.

4 - إعداد مرشوع إطار قانو� ملراجعة الترشيع الخاص بالجمعيات التعاونية:

�ت خالل سنة 2017 إعادة إحالة مرشوع اإلطار القانوñ الجديد للجمعيات التعاونية إىل رئاسة الحكومة قصد إدراجه 
ببوابة الترشيع للحكومة إلبداء الرأي للعموم.

II - املشاركة يف إنجاز عدد من الدراسات واملشاريع الرامية إىل تطوير قطاع التأم�:

1 - مواصلة إنجاز عمليات "التقييم الذاÁ الدورية لإلطار الترشيعي لقطاع التأم� بتونس":

 تواصلت عمليات التقييم الذاú الّدورية ملدى امتثال اإلطار الترشيعي الوطني للمعايÃ الّدولية والتي تندرج يف إطار 
اإلقتصادي  والنمو  التعاون  ومنظمة   (IAIS) التأم   عىل  اإلرشاف  لهيئات  الدولية  الجمعية  أشغال  يف  الهيئة  مساهمة 

(OCDE)، وشملت بالخصوص املعايÃ املتعلّقة باملسائل التالية:

- نظام التعديل واملراقبة لسلطة اإلرشاف عىل قطاع التأم ،
- قواعد الخروج من سوق التأم  والسلطة التعديلية،  
- توازنات سلطات اإلرشاف ب  اإلستقاللية واملسؤولية،

- تبادل املعلومات ب  سلطات الرقابة والتعاون والتنسيق يف ميدان الرقابة عىل املؤسسات التأمينية،
التصحيحية واإلجراءات  الحوكمة  ومنظومة  وإحالتها  املخاطر  يف  والترصف  الداخلية  والرقابة  الوثائق  عىل  الرقابة   -

  والعقوبات، 
- إعادة التأم . 

2 - مواصلة أشغال تركيز مرشوع قاعدة بيانات وطنية خاصة بتطبيق نظام املكافأة لـتأم� السّيارات:

إثر مصادقة الهيئة خالل سنة 2015 عىل نتائج الدراسة التي أنجزها خرباء من البنك الدويل حول تقييم املنظومة الحالية 
تّم  بلورتها يف شكل مخطط عمل،  أن �ّت  السيارات وبعد  تأم   لفرع  املدنية  املسؤولية  تعريفات  تحديد  املعتمدة يف 

الرشوع يف إحداث قاعدة بيانات وطنية عىل مستوى الهيئة تهدف إىل إحكام تطبيق نظام املكافأة لهذا الفرع.
 

وتتوّىل لجنة املتابعة املحدثة صلب الهيئة اإلرشاف والتنسيق بخصوص كافة األشغال واإلستعدادات الالّزمة لتنفيذ هذا 
املرشوع وذلك يف إطار عقد تعاون ورشاكة مع كّل من الجامعة املغربية لرشكات التأم  واملدرسة العليا الخاصة للهندسة 

والتكنولوجيا "ESPRIT" والوكالة التونسية للنقل الربي. 

ويف هذا الصدد، قامت الهيئة بإقتناء التجهيزات واملعّدات اإلعالمية الخاصة بهذا املرشوع وتّم خالل النصف الثاñ من 
سنة 2017 إيواؤها بقاعة املوزّعات الخاصة �ؤسسة "إتصاالت تونس". ك� إستكملت عمليات الربط ب  مؤسسات التأم  
السالمة  لرشوط  وفقا  أخرى  جهة  من  الربي  للنقل  الفنية  والوكالة  املخاطر  مركزية  وب   جهة  من  املخاطر  ومركزية 

املعلوماتيّة.

الفعيل  اإلنطالق  عند  قصد ض�ن حسن سÃها  اإلعالمية  املنظومة  تجربة  مراحل   2017 سنة  وتواصلت خالل  هذا، 
للمرشوع املنتظر يف مطلع سنة 2019. 

III - الرقابة واإلرشاف عىل قطاع التأم� لض�ن سالمة مالءته املالية:

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

• عمليات الرقابة امليدانية:

- تواصلت عملية الرقابة امليدانية التي إنطلقت منذ سنت  لدى إحدى مؤسسات التأم  املقيمة والتي شملت يف مرحلة 
من  والتثبت  السيارات  تأم   لفرع  واملادية  البدنية  الحوادث  بعنوان  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم  أوىل 

إجراءات الترصف يف ملفات هذه الحوادث وتركّزت يف املرحلة الثانية عىل عدد من أوجه الترصّف داخل املؤسسة.
     

- ورشع املراقبون خالل سنة 2017 يف مه�ت جديدة شملت ثالث مؤسسات تأم  مقيمة وإهتّمت بالتدقيق يف عدد من 
الجوانب املتعلّقة �شاريع قواâها املالية لسنة 2016 وكذلك يف بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

• تقييم مدخرات التعويضات تحت التسوية ومدخرات األقساط لإللغاء لتأم  السيارات.
• التدقيق يف كلفة الحوادث املاديّة والبدنيّة بعنوان فرع تأم  السيّارات والتثبت من إجراءات الترصف يف ملفات

 هذه الحوادث.
• التثبت من حسن تطبيق إتفاقيات إعادة التأم  والتنظيم اإلداري واملعلوماú ملصلحة إعادة التأم .

• تقييم اإلجراءات املتعلقة بالترصف يف التوظيفات والتحقق من توفرها وإعادة تقييمها طبقا لألحكام املنصوص عليها 
�جلة التأم .

• تقييم املدخرات الحسابية والتثبت من املذكرات الفنية لصنف التأم  عىل الحياة.
• متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم  ومعيدي التأم .

- ك� واصل املراقبون القيام �هّ�ت الرقابة امليدانية األفقية التي رشعوا فيها سنة 2016 والتي إهتمّت أساسا باملسائل 
التالية:

• متابعة ملف تأم� الدّراجات الناريّة صغÆة الحجم: 

إثر توّصل الهيئة بالعديد من العرائض الصادرة عن مواطن  بخصوص رفض تأم  دراجاتهم النارية صغÃة الحجم أو 
الرتفيع يف التعريفة، توّىل املراقبون القيام بعمليّة رقابة ميدانيّة أفقية خالل شهر جويلية 2017 لدى جميع رشكات التأم  
التي تنشط بإحدى الواليات واملرّخص لها يف تأم  العربات الربيّة ذات محرّك وشملت 16 نقطة بيع موزّعة ب  10 نيابات 

تأم  و6 فروع تأم  تابعة لهذه املؤّسسات، قصد معاينة كّل املخالفات التي تصدر عن املكلف  باإلكتتاب بنقاط البيع.

دراسة  عنارص مرجعية إلنجاز  إعداد  العمل عىل  بالخصوص  أكتوبر2017   17 بتاريخ  املنعقد  الهيئة  أقّر مجلس  وقد 
تهدف إىل إقرتاح نظام لتشخيص الدراجات النارية وتكوين لجنة قيادة تضّم كافة املتدخل  يف املنظومة.

• متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم بعنوان فرع تأم� السيارات:     

تّم خالل سنتي 2015 و2016 القيام بعملية رقابة ميدانية أفقية حول مختلف أوجه الترصف يف ملفات الحوادث املادية 
لتأم  السيارات لدى خمس مؤسسات تأم  وتقييم جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم باإلعت�د عىل دراسة عيّنة من 

ملفات التعويض بالتدقيق يف الجوانب التالية: 

- اآلجال الفعلية لتعويض ملفات الحوادث املادية للسيارات،
- مدى احرتام االتفاقيات املربمة يف إطار الجامعة التونسية لرشكات التأم ،

- اإلجراءات التنظيمية الخاصة بطريقة مسك ملفات الحوادث املادية والترصف فيها،

وقد تّم إعداد تقرير عام يحوصل أهّم اإلخالالت والنقائص املسّجلة يف موىف سنة 2017 وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة 
وكذلك خالل اإلجت�ع الدوري ب  الهيئة وممثيل القطاع.

هذا مع العلم وأنّه يف إطار متابعة وتقييم جودة الخدمات املسداة إىل املؤّمن لهم من قبل مؤسسات التأم ، تّم تحديد 
طريقة موّحدة لكافة املؤسسات الحتساب متوّسط آجال التعويض حسب مختلف أصناف وفروع التأم  ومناقشتها مع 

مراقبي حساباتها واإلتّفاق عىل وجوب إعت�دها مستقبال. 
   

2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع�ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2016:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2017 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم  لسنة 2016 وكذلك التقارير 
مراقبي  بعض  مع  اجت�عات  وعقد  تقاريرهم  الستك�ل  املؤسسات  إىل  مراسالت  وتوجيه  الحسابات،  ملراقبي  الخاصة 
الحسابات لتدارس نتائج أع�لهم. وتّم عرض تقرير شامل حول نتائج أع�ل الرقابة عىل الوثائق لسنة 2016 عىل أنظار 

مجلس الهيئة املنعقد بتاريخ 22 ديسمرب 2017 وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم  لسنة 2016 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم  ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

،Ãحوصلة للمالحظات بخصوص الرقابة الداخلية وهياكل التسي -
- متابعة توصيات الرّقابة للسنوات السابقة.

• متابعة عملية إحالة رشكة تأم� لعدد من العقود إىل عقود إدخار وإكتتاب عقود هامة سنة 2016: 

تبّ  من خالل دراسة التقرير السنوي إلحدى رشكات التأم  وتقرير مراقب حساباتها حول نشاط سنة 2016 قيامها 
بتحويل عدد من عقود تكوين األموال املكتتبة لديها إىل عقود تكوين أموال أخرى. لذا، �ت مراسلة املؤسسة لطلب موافاة 
الهيئة بقاâة عقود التأم  التي �ت إحالتها مع املعطيات املتعلقة بها واألسباب والدواعي للقيام بهذه العملية واإلجراءات 

املتخذة للغرض.
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

الوضع القانو�

تّم إحداث الهيئة العامة للتأم  �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بتنقيح وإ�ام 
مجلّة التأم ، وهي هيئة إدارية تتمتّع باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية.

أهداف الهيئة ومهامها
 

نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم  عىل أّن أهداف الهيئة و مهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح�ية حقوق املؤمن 
لهم و املستفيدين من عقود التأم  وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم  وإعادة التأم  وقدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها، 

و عليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:

بالترشيع  إلتزامها  التأم  ومتابعة نشاطها لض�ن  املتّصلة بقطاع  التأم  واملهن  التأم  وإعادة  • مراقبة مؤسسات 
الجاري به العمل وإرساء مناخ مالئم لتطّورها �ا يحّقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وفقا ألفضل امل�رسات الدولية،

• دراسة املسائل ذات الصبغة الترشيعيّة والرتتيبية والتنظيمية املتعلّقة بعمليّات التأم  وإعادة التأم  و �ؤسسات 
التأم  و إعادة التأم  التي يعرضها عليها وزير املالية،

• دراسة املسائل التقنية واإلقتصادية املتعلّقة بتطوير قطاع التأم  وتنظيمه وعرض مقرتحات يف شأنها عىل وزير املالية،

• ض�ن تقديم كافة الخدمات التأمينية وفق معايÃ الجودة والكفاءة والشفافية من أجل ح�ية حقوق املؤمن لهم،

• تركيز الربامج والخطط الكفيلة بتطوير صناعة التأم  وتنمية الوعي التأميني،

• املساهمة يف اإلقتصاد الوطني من خالل املحافظة عىل اإلستقرار املايل،

• إرساء روابط التعاون مع هيئات تنظيم قطاع التأم  عربيا وإفريقيا ودوليا.

قيم الهيئة
 

                                 الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                 العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                 العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

تنظيم الهيئة وإدارتها  

تتكّون الهيئة من:

         رئيس الهيئة،
         مجلس الهيئة،
         لجنة التأديب،

         واملصالح الفنية واإلدارية للهيئة.

ويدير الهيئة رئيس متفّرغ من ذوي الكفاءة يف امليدان اإلقتصادي أو املايل ويعّ  �قتىض أمر بإقرتاح من وزير املالية.
 

رشكاء الهيئة

           الجامعة التونسية لرشكات التأم 
           البنك املركزي التونيس

           هيئة السوق املالية
           وزارة الشؤون اإلجت�عية 

           املكتب املوّحد التونيس للسيارات
           الغرف الوطنية النقابية لنواب التأم  والس�رسة والخرباء يف مختلف اإلختصاصات 

           اإلتحاد الوطني للتعاونيات

تتكّون سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و6 مؤسسات غÃ مقيمة. وتنقسم  التأم  28 مؤسسـة  يضّم قطاع 
 20 رشكة خفية اإلسم ورشكتان ذات صبغة تعاونية. 

ك� تتوزع املؤسسات املقيمة حسب االختصاصات التي تبارشها كالتايل:

- 15 مؤسسة تبارش مختلف أصناف التأم ،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم  عىل الحياة،

- مؤسسة مختصة يف تأم  الصادرات والقروض،
- ومؤسسة مختصة يف إعادة التأم .

أّما املؤسسات غÃ املقيمة، فتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم  أجنبيّة ومكتب  �ثيلي . وهي تختص يف 
عمليات تأم  وإعادة تأم  األشخاص غÃ املقيم . 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم  1028 نائبا يف نهاية سنة 2017 مقابل 990 نائبا يف موىف سنة 2016. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,4 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,3 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,9 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س�رسة التأم  وإعادة التأم  الناشط  بالسوق إىل 64 سمسارا سنة 2017 مقابل 66 يف نهاية سنة 2016.

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق 99 منتج تأم  عىل الحيــاة سنة 2017 مقابـل 77 يف نهاية سنــة 2016 يعمل 94 منهم لدى مؤسسة 
"مغربيـة للحياة" و5 تابع  لرشكة التأم  عىل الحياة والتثمÃ "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم  973 خبÃا يف نهاية سنة 2017 مرّسم  بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم . ويتوزّع هؤالء الخرباء 
عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، 

الطÃان، ... ). وàثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكß من 25 % من العدد الجميل للخرباء. 
 - معـاينو األضـرار:

تعد القاâة التي �سكها الجامعة التونسية لرشكات التأم  99 معاين أرضار يف نهاية سنة 2017. ويتوزّع أغلب معايني 
األرضار �نطقة الش�ل والبقية �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري  املرّسم  بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم  إىل 27 خبÃا يف نهاية 
سنة 2017 مقابل 24 يف موىف السنة السابقة.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل  بقطاع التأم  10200 عامل يف نهاية سنة 2017. وتوفّر رشكات التأم  قرابة 39 % من مواطن الشغل 
واإلختبار  السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم   نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوّزع  في�  عامال)،   4040)

ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غÃ املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

تتوىل ثالثة معاهد مختصة يف التأم  تكوين ورسكلة األعوان العامل  يف هذا القطاع التأم  بهدف مواكبة التقنيات 
العرصية للتأم  وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرå واملعهد اإلفريقي للتأم  واملركز التقني للتكوين يف التأم .

طالبتان  (منهم   14 تحّصل  العرå حيث  للمغرب  التنمية  �ويل  معهــد  طلبة  من   35 الدفعة   2017 سنة  وتخرّجت 
تونسيتان و12طالب جزائري) عىل شهادة الدراسات العليا املتخصصة يف ميدان التأم .

و تخــــّرج خـــالل نفس السنة طلبـــة الدفعة 51 من املعهـــــد اإلفــــريقي للتأم  والتي تعــــّد 76 إطــــارا منهم 
68 تونيس و9 طلبة من البلدان اإلفريقية. ك� تخرّجت الدفعة 18 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم ، وتضـّم 
املوجه لحاميل  التكوين  الباكالوريا و28 يف صنف  املوجه لحاميل شهادة  التكوين  45 طالبـا منهم 17 متخرج يف صنف  

شهــادة األستاذية أوما يعادلها. 

       مقّدمة عامة

واصلت الهيئة العامة للتأم  خالل سنة 2017 نشاطها الرامي إىل تفعيل الدور التنموي لقطاع التأم  وتعزيز مساهمته 
يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث�ر بهدف الرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب السعي إىل تحقيق 

جملة من األهداف اإلسرتاتيجية من أبرزها:

إستك�ل إعداد مرشوع املراجعة الشاملة ملجلة التأم  الذي يهدف إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم لهذا 
القطاع قصد مواكبته للمعايÃ الدولية مّ� àّكن من توفÃ املحيط املالئم لتنظيم مؤسساته وتعزيز هيكلتها ومزيد دعم 
 ßمختلف املهن املتّصلة به من جهة، ويعّزز من  صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية لتقوم بجملة األدوار املناطة بعهدتها بأك

نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة أخرى،

تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم  وإعادة التأم  يف شكل عمليات رقابة ميدانية و عىل الوثائق أو 
يف إطار أع�ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

عىل  عالوة  أرضار  ومعايني  وخرباء  تأم   وسطاء  من  املتّصلة  والهياكل  التأمينية  املهن  عىل  الرقابة  أع�ل  تكثيف 
الصناديق ذات الّصلة بالتأم .

I - مواصلة أشغال وضع وإستك�ل اإلطار الترشيعي املنظم لقطاع التأم�:

1 - إعداد مرشوع مراجعة شاملة ألحكام مجلة التأم�:

واصلت خالل سنة 2017 الفرق الفنية املحدثة صلب الهيئة و�ساعدة خبÃين أجنبي وتونيس أشغالها املتعلقة بإعداد 
مشاريع القوان  الخاصة بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم  بهدف مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 

أع�ل التأم  واملعايÃ الدولية املكرّسة يف هذا  املجال بصفة عامة.
   

وتشمل هذه املراجعة التي تعتمد عىل دراسة تقييمية للوضع الحايل وتهدف إىل تدارك مختلف الصعوبات والنقائص 
التي واجهتها هيئة الرقابة يف أداء مهامها واملرتتّبة عن تطبيق اإلطار الترشيعي الجاري به العمل وكذلك إىل تنفيذ توجهات 

اإلصالح املرتقبة، سبعة محاور أساسية ترتكّز حول: 

1.1 - تنظيم القطاع وإعادة هيكلته من خالل:

التأم   وإعادة  التأم   مؤسسات  إلحداث  الرتاخيص  مختلف  إسناد   Ãومعاي رشوط  بضبط  املتعلّقة  األحكام  مراجعة   -
وتحديد األنشطة الخاضعة للرتخيص وتوضيح مراحل وإجراءات معالجة امللفات،

- الفصل ب  نشاط التأم  عىل الحياة والتأم  عىل غÃ الحياة،
- تنظيم مختلف العمليات املتعلقة بإحالة محافظ التأم  وإندماج وإستيعاب املؤسسات،

- ضبط أحكام تتعلّق بنظام إحداث ومتابعة نشاط املؤسسات غÃ املقيمة، 
- تأطÃ وتنظيم نشاط مؤسسات التأم  ذات الصبغة التعاونية ومزيد توضيح مختلف متطلّبات الحوكمة والترصّف السليم 

والحذر داخلها. 

2.1 - تدعيم دور الهيئة العاّمة للتأم� عرب:

- تكريس دور الهيئة كسلطة ترتيبية مستقلة إداريا وماليا عىل غرار بقية هياكل الرقابة يف القطاع املايل من خالل إسنادها 
صالحيّة إصدار الرتاتيب والقرارات الفردية الرضورية مل�رسة مهامها وإضفاء الصبغة اإللزامية عىل هذه النصوص �ا àّكنها 

من م�رسة الدور املناط بعهدتها بأكß نجاعة،
- مراجعة صالحيات مجلس الهيئة �ا يراعي توسيع مشموالت الهيئة وتكريس إستقالليتها وإحداث لجان قارة متفّرعة عنه 

تساعده عىل إنجاز املهام املوكلة إليه، إىل جانب تحديد حاالت إنهاء عضوية أعضائه،
- إحداث لجنة عقوبات مستقلة عن أجهزة الهيئة تختّص بالبّت يف املخالفات املستوجبة للعقوبات �قتىض أحكام مجلة 

التأم  والتي تخرج عن مجال العقوبات املسلّطة من قبل رئيس الهيئة،
- إحداث لجنة تراخيص مستقلة عن مجلس الهيئة تختّص �نح وسحب الرتاخيص املسندة مل�رسة نشاط التأم  ونشاط 
إعادة التأم  والرتخيص لعمليات توسيع النشاط واإلندماج واإلنقسام واإلنحالل والتحويل الجزî أو الكيل ملحفظة عقود 

التأم  وتغيÃ الشكل القانوñ وإحالة األصول أو الخصوم والتخفيض يف رأس املال،
العقوبات  لجنتي  الهيئة وأعضاء مجلسها وأعوانها وأعضاء  والتي تشمل كّال من رئيس  بالهيئة  الحوكمة  - تدعيم قواعد 

والرتاخيص،
- إقرار مسك الهيئة لسجّل املعطيات املتعلقة بعقود التأم  والحوادث والتعويضات وتحديد رشوط الترصيح به والولوج 

إليه،
إلتزام  التأم  وعىل مدى  قطاع  املتدخل  يف  لكافة  التجارية  امل�رسات  الرقابة عىل  الهيئة يف مجال  دور  التأكيد عىل   -

األشخاص الخاضع  لرقابتها باألحكام الترشيعية والرتتيبية املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال، 
- توسيع مجال إرشاف ورقابة الهيئة ليشمل الجمعيّات التعاونية. 

3.1 - تعزيز الرقابة الحذرة عىل نشاط التأم� عرب:

- مراجعة نظام املالءة املالية لرشكات التأم  يف إتّجاه إرساء مبدأ املالءة املعتمدة عىل املخاطر وتحديد القواعد الكمية 
والنوعية لض�ن الترصف السليم 

- الّرتفيع يف رأس املال األدò لرشكات التأم  وإعادة التأم  وصندوق املال املشرتك للرشكات ذات الصبغة التعاونية قصد 
تحس  صالبتها املاليّة،

- تأطÃ نشاط إعادة التأم  عرب ضبط املؤسسات والهياكل املخّول لها قبول املخاطر والرشوط الواجب توفّرها والتأكيد عىل 
املسندة. مع �ك   للعمليات  بالنسبة  الحذر  والترصّف  املالية  السالمة  قواعد  الالزمة ومراعاة  العناية   Ãتداب بذل  واجب 

الهيئة من إتخاذ إجراءات تحفظيّة يف الحاالت التي يتبّ  فيها وجود تهديد للسالمة املالية لرشكات التأم ،
- إرساء الرقابة التكميلية عىل مجموعات التأم  واملجّمعات املالية قصد تدعيم الرقابة عىل السالمة املالية لرشكة تأم  

عىل أساس فردي.

4.1 - تطوير آليات الرقابة والّتتّبع من خالل: 

- تطوير آليات الرقابة امليدانية بالخصوص وتدعيم الصالحيات املمنوحة للهيئة من حيث تركيز الرقابة عىل أساس مدّعم 
والرقابة التكميلية عىل املجمعات من خالل التنسيق مع الهيئات الرقابية عىل القطاع املايل،

- ح�ية املراقب  أثناء تأدية مهامهم، 
- توسيع مجال الرقابة لتشمل مسدي خدمات املساعدة وجميع الجهات املتعاقد معها يف إطار اإلسناد الخارجي لض�ن 

جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم وح�ية املستفيدين من عقود التأم ،
- وضع إطار متكامل وتدريجي ملعالجة وإنقاذ رشكات التأم  التي تشكو من صعوبات، 

- تحديد املخالفات والعقوبات املرتتبة عن مخالفة الترشيع الجاري به العمل وضبط صالحيات كل من رئيس الهيئة ولجنة 
العقوبات يف إطار اختصاص كل منه�. 

5.1 - تعزيز منظومة الحوكمة °ؤسسات التأم� وإعادة التأم� من خالل وضع أحكام ترمي إىل:
 

 ،Ãالفصل الواضح ب  وظائف هياكل اإلدارة أو املراقبة والهياكل املكلفة بالتسي -
- تدعيم وجوبية وضع نظام للرقابة الداخلية يكفل املتابعة والتقييم الدوري لإلجراءات املعمول بها، 

- تكريس وجوبية إعالم الهيئة بهوية مراقبي الحسابات والخبÃ اإلكتواري املستقل املعتزم تعيينهم،
- تكريس وجوبية تعي  أعضاء مستقل  �جلس اإلدارة وتعزيزه بلجنة التحكم يف املخاطر ولجنة داâة للتدقيق الداخيل 

ولجنة التأجÃ والتعيينات، 
ومراقبة  واإلكتواريا  املخاطر  وإدارة  الداخيل  بـالتدقيق  تتعلق  التنظيمي  الهيكل  مستوى  عىل  مستقلة  وظائف  إرساء   -

اإلمتثال.

6.1 - مزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم� من خالل: 
 

- التنصيص عىل إحداث الهياكل املهنيّة التي تنضوي يف إطارها مختلف املهن املرتبطة بقطاع التأم ،  
- إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لنشاط عرض عمليات التأم  وإعادة التأم ،

- ضبط واجبات اإلفصاح املحمولة عىل مختلف املتدّخل ، 
- تدعيم الجانب التنظيمي والرقاå ملهنة اإلختبار ومعاينة األرضار،

اإلفصاح  واجبات  يف  النظر  وإعادة  بهم  خاصة  مهنية  جمعية  تكوين  عرب  التأم   قطاع  لدى  اإلكتواري   مهنة  تأهيل   -
املحمولة عليهم لسلطة الرقابة ونظام العقوبات الخاصة بهم.

7.1 - تنظيم بعض أصناف وفروع التأم� من خالل إضافة أحكام جديدة ومزيد توضيح بعض األحكام األخرى املتعلقة 
باملسائل التالية: 

- إقرار إلزامية تأم  األخطار املوجودة بالجمهورية التونسيّة، 
- إقرار إلزامية إستجابة رشكات التأم  لتوفÃ التغطية املتعلقة بالتأمينات الوجوبية طبقا للترشيع الجاري به العمل، 

- تحجÃ عرض عقود التأم  قبل إنقضاء أجل شهر من إيداعها، مع  فرض إيداع عنارص التعريفة بالنسبة لعقود التأم  عىل 
غÃ الحياة واإلشهاد بصحتها من قبل إكتواري مؤهل من قبل الهيئة، 

- تنظيم عملية إبرام عقود التأم  عن بعد قصد مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة.

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن µويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن:

يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات، قام فريق عمل مكون من ممثل  عن الهيئة وبعثة الدعم الفني للبنك الدويل 
ووزارة التجارة ورشكة "كوتيناس" بإعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة 
 ßما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

إستقطابا للبنوك وأكß تكيّفا مع احتياجات املصدرين من جهة أخرى. 

وتتعلق هذه التنقيحات أساسا باملحاور التالية:
- توسيع مجال تدخل الصندوق إىل كافة املؤسسات املصّدرة واإلستغناء عن إستثناءات التغطية التي تعيق اإلقبال عليه 

والتنصيص رصاحة عىل تأمينه للكفاالت،
املؤسسات  لتكريس مصداقيته يف عالقته مع  أول طلب  عند  وتفعيله  املستقل  الض�ن  الصندوق صبغة  تدّخل  إكساء   -

البنكية،
- إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املترصّفة يف الصندوق لسجّل البنك املركزي املنصوص عليه بالقانون عدد 35 املؤرخ يف 25 
أفريل 2016 املتعلق بضبط النظام األسايس للبنك املركزي التونيس، وإستغالل املعطيات املُضّمنة به وهو ما سيؤسس لتوازن 

املنظومة املزمع إرساؤها واملحافظة عىل التوازنات املالية للصندوق والتحّكم يف خطر املديونية.

3 - إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لقانون التأم� التكــافيل:

تواصلت مشاركة إطارات الهيئة يف أشغال لجنة القيادة املكلّفة بإعداد املعايÃ املحاسبية لنشاط التأم  التكافيل يف إطار 
إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لهذه املنظومة وقد �ّت املصادقة عىل هذه املعايÃ من قبل املجلس الوطني 

للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017.

4 - إعداد مرشوع إطار قانو� ملراجعة الترشيع الخاص بالجمعيات التعاونية:

�ت خالل سنة 2017 إعادة إحالة مرشوع اإلطار القانوñ الجديد للجمعيات التعاونية إىل رئاسة الحكومة قصد إدراجه 
ببوابة الترشيع للحكومة إلبداء الرأي للعموم.

II - املشاركة يف إنجاز عدد من الدراسات واملشاريع الرامية إىل تطوير قطاع التأم�:

1 - مواصلة إنجاز عمليات "التقييم الذاÁ الدورية لإلطار الترشيعي لقطاع التأم� بتونس":

 تواصلت عمليات التقييم الذاú الّدورية ملدى امتثال اإلطار الترشيعي الوطني للمعايÃ الّدولية والتي تندرج يف إطار 
اإلقتصادي  والنمو  التعاون  ومنظمة   (IAIS) التأم   عىل  اإلرشاف  لهيئات  الدولية  الجمعية  أشغال  يف  الهيئة  مساهمة 

(OCDE)، وشملت بالخصوص املعايÃ املتعلّقة باملسائل التالية:

- نظام التعديل واملراقبة لسلطة اإلرشاف عىل قطاع التأم ،
- قواعد الخروج من سوق التأم  والسلطة التعديلية،  
- توازنات سلطات اإلرشاف ب  اإلستقاللية واملسؤولية،

- تبادل املعلومات ب  سلطات الرقابة والتعاون والتنسيق يف ميدان الرقابة عىل املؤسسات التأمينية،
التصحيحية واإلجراءات  الحوكمة  ومنظومة  وإحالتها  املخاطر  يف  والترصف  الداخلية  والرقابة  الوثائق  عىل  الرقابة   -

  والعقوبات، 
- إعادة التأم . 

2 - مواصلة أشغال تركيز مرشوع قاعدة بيانات وطنية خاصة بتطبيق نظام املكافأة لـتأم� السّيارات:

إثر مصادقة الهيئة خالل سنة 2015 عىل نتائج الدراسة التي أنجزها خرباء من البنك الدويل حول تقييم املنظومة الحالية 
تّم  بلورتها يف شكل مخطط عمل،  أن �ّت  السيارات وبعد  تأم   لفرع  املدنية  املسؤولية  تعريفات  تحديد  املعتمدة يف 

الرشوع يف إحداث قاعدة بيانات وطنية عىل مستوى الهيئة تهدف إىل إحكام تطبيق نظام املكافأة لهذا الفرع.
 

وتتوّىل لجنة املتابعة املحدثة صلب الهيئة اإلرشاف والتنسيق بخصوص كافة األشغال واإلستعدادات الالّزمة لتنفيذ هذا 
املرشوع وذلك يف إطار عقد تعاون ورشاكة مع كّل من الجامعة املغربية لرشكات التأم  واملدرسة العليا الخاصة للهندسة 

والتكنولوجيا "ESPRIT" والوكالة التونسية للنقل الربي. 

ويف هذا الصدد، قامت الهيئة بإقتناء التجهيزات واملعّدات اإلعالمية الخاصة بهذا املرشوع وتّم خالل النصف الثاñ من 
سنة 2017 إيواؤها بقاعة املوزّعات الخاصة �ؤسسة "إتصاالت تونس". ك� إستكملت عمليات الربط ب  مؤسسات التأم  
السالمة  لرشوط  وفقا  أخرى  جهة  من  الربي  للنقل  الفنية  والوكالة  املخاطر  مركزية  وب   جهة  من  املخاطر  ومركزية 

املعلوماتيّة.

الفعيل  اإلنطالق  عند  قصد ض�ن حسن سÃها  اإلعالمية  املنظومة  تجربة  مراحل   2017 سنة  وتواصلت خالل  هذا، 
للمرشوع املنتظر يف مطلع سنة 2019. 

III - الرقابة واإلرشاف عىل قطاع التأم� لض�ن سالمة مالءته املالية:

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

• عمليات الرقابة امليدانية:

- تواصلت عملية الرقابة امليدانية التي إنطلقت منذ سنت  لدى إحدى مؤسسات التأم  املقيمة والتي شملت يف مرحلة 
من  والتثبت  السيارات  تأم   لفرع  واملادية  البدنية  الحوادث  بعنوان  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم  أوىل 

إجراءات الترصف يف ملفات هذه الحوادث وتركّزت يف املرحلة الثانية عىل عدد من أوجه الترصّف داخل املؤسسة.
     

- ورشع املراقبون خالل سنة 2017 يف مه�ت جديدة شملت ثالث مؤسسات تأم  مقيمة وإهتّمت بالتدقيق يف عدد من 
الجوانب املتعلّقة �شاريع قواâها املالية لسنة 2016 وكذلك يف بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

• تقييم مدخرات التعويضات تحت التسوية ومدخرات األقساط لإللغاء لتأم  السيارات.
• التدقيق يف كلفة الحوادث املاديّة والبدنيّة بعنوان فرع تأم  السيّارات والتثبت من إجراءات الترصف يف ملفات

 هذه الحوادث.
• التثبت من حسن تطبيق إتفاقيات إعادة التأم  والتنظيم اإلداري واملعلوماú ملصلحة إعادة التأم .

• تقييم اإلجراءات املتعلقة بالترصف يف التوظيفات والتحقق من توفرها وإعادة تقييمها طبقا لألحكام املنصوص عليها 
�جلة التأم .

• تقييم املدخرات الحسابية والتثبت من املذكرات الفنية لصنف التأم  عىل الحياة.
• متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم  ومعيدي التأم .

- ك� واصل املراقبون القيام �هّ�ت الرقابة امليدانية األفقية التي رشعوا فيها سنة 2016 والتي إهتمّت أساسا باملسائل 
التالية:

• متابعة ملف تأم� الدّراجات الناريّة صغÆة الحجم: 

إثر توّصل الهيئة بالعديد من العرائض الصادرة عن مواطن  بخصوص رفض تأم  دراجاتهم النارية صغÃة الحجم أو 
الرتفيع يف التعريفة، توّىل املراقبون القيام بعمليّة رقابة ميدانيّة أفقية خالل شهر جويلية 2017 لدى جميع رشكات التأم  
التي تنشط بإحدى الواليات واملرّخص لها يف تأم  العربات الربيّة ذات محرّك وشملت 16 نقطة بيع موزّعة ب  10 نيابات 

تأم  و6 فروع تأم  تابعة لهذه املؤّسسات، قصد معاينة كّل املخالفات التي تصدر عن املكلف  باإلكتتاب بنقاط البيع.

دراسة  عنارص مرجعية إلنجاز  إعداد  العمل عىل  بالخصوص  أكتوبر2017   17 بتاريخ  املنعقد  الهيئة  أقّر مجلس  وقد 
تهدف إىل إقرتاح نظام لتشخيص الدراجات النارية وتكوين لجنة قيادة تضّم كافة املتدخل  يف املنظومة.

• متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم بعنوان فرع تأم� السيارات:     

تّم خالل سنتي 2015 و2016 القيام بعملية رقابة ميدانية أفقية حول مختلف أوجه الترصف يف ملفات الحوادث املادية 
لتأم  السيارات لدى خمس مؤسسات تأم  وتقييم جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم باإلعت�د عىل دراسة عيّنة من 

ملفات التعويض بالتدقيق يف الجوانب التالية: 

- اآلجال الفعلية لتعويض ملفات الحوادث املادية للسيارات،
- مدى احرتام االتفاقيات املربمة يف إطار الجامعة التونسية لرشكات التأم ،

- اإلجراءات التنظيمية الخاصة بطريقة مسك ملفات الحوادث املادية والترصف فيها،

وقد تّم إعداد تقرير عام يحوصل أهّم اإلخالالت والنقائص املسّجلة يف موىف سنة 2017 وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة 
وكذلك خالل اإلجت�ع الدوري ب  الهيئة وممثيل القطاع.

هذا مع العلم وأنّه يف إطار متابعة وتقييم جودة الخدمات املسداة إىل املؤّمن لهم من قبل مؤسسات التأم ، تّم تحديد 
طريقة موّحدة لكافة املؤسسات الحتساب متوّسط آجال التعويض حسب مختلف أصناف وفروع التأم  ومناقشتها مع 

مراقبي حساباتها واإلتّفاق عىل وجوب إعت�دها مستقبال. 
   

2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع�ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2016:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2017 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم  لسنة 2016 وكذلك التقارير 
مراقبي  بعض  مع  اجت�عات  وعقد  تقاريرهم  الستك�ل  املؤسسات  إىل  مراسالت  وتوجيه  الحسابات،  ملراقبي  الخاصة 
الحسابات لتدارس نتائج أع�لهم. وتّم عرض تقرير شامل حول نتائج أع�ل الرقابة عىل الوثائق لسنة 2016 عىل أنظار 

مجلس الهيئة املنعقد بتاريخ 22 ديسمرب 2017 وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم  لسنة 2016 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم  ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

،Ãحوصلة للمالحظات بخصوص الرقابة الداخلية وهياكل التسي -
- متابعة توصيات الرّقابة للسنوات السابقة.

• متابعة عملية إحالة رشكة تأم� لعدد من العقود إىل عقود إدخار وإكتتاب عقود هامة سنة 2016: 

تبّ  من خالل دراسة التقرير السنوي إلحدى رشكات التأم  وتقرير مراقب حساباتها حول نشاط سنة 2016 قيامها 
بتحويل عدد من عقود تكوين األموال املكتتبة لديها إىل عقود تكوين أموال أخرى. لذا، �ت مراسلة املؤسسة لطلب موافاة 
الهيئة بقاâة عقود التأم  التي �ت إحالتها مع املعطيات املتعلقة بها واألسباب والدواعي للقيام بهذه العملية واإلجراءات 

املتخذة للغرض.

املعـاهـد املختصـة فـي التكـوين والرسكلة
يف ميـدان التأميـن

املعهد اإلفريقي للتأم�

تأسس سنة 1967 �بادرة من الرشكة التونسية 
تكوين  قصد  "ستار"  التأم   وإعادة  للتأم  
عىل  اإلفريقية  الجنسية  ذوي  من  الحاصل  
ميدان  يف  يعادلها  ما  أو  الباكالوريا  شهادة 
التأم . ويتحصل املشارك يف الدورة التكوينية 
لدى  بها  معرتف  نجاح  شهادة  عىل 

مؤسسات التأم .

الجامعة  من  �بادرة   1999 سنة  تأسس 
املركز  ويوفّر  التأم .  لرشكات  التونسية 

صنف  من التكوين يف ميدان التأم :
الباكالوريا  شهادة  لحاميل  موجه  األول 
والثاñ موجه لحاميل شهادة األستاذية أو ما 
مع  رشاكة  برنامج  إطار  يف  وذلك  يعادلها 
ك�   PARIS-DAUPHINE فرنسا  جامعة 
يوفر املركز دورات تكوينية يف شكل ندوات 

قصد رسكلة العامل  بقطاع التأم .

Ðويل التنمية للمغرب العرµ معهد

تأسس سنة 1981 �وجب إتفاقية مربمة ب  الحكومة التونسية والحكومة الجزائرية. ويتوىل املعهد تكوين 
حاميل شهادة املاجستÃ أو ما يعادلها من بلدان املغرب العرå، بعد نجاحهم يف إجتياز مناظرة يف الغرض 
سنت   مدة  يدوم  الذي  التكوين  ويتّوج  املالية.  املؤسسات  قبل  من  تبني"   " عقود  ورشط حصولهم عىل 

تتخلله� 3 تربصات مهنية بالحصول عىل شهادة الدراسات املعمقة يف إختصايص "التأم " أو" البنوك". 

املركز التقني للتكوين يف التأم�
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         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

الوضع القانو�

تّم إحداث الهيئة العامة للتأم  �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بتنقيح وإ�ام 
مجلّة التأم ، وهي هيئة إدارية تتمتّع باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية.

أهداف الهيئة ومهامها
 

نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم  عىل أّن أهداف الهيئة و مهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح�ية حقوق املؤمن 
لهم و املستفيدين من عقود التأم  وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم  وإعادة التأم  وقدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها، 

و عليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:

بالترشيع  إلتزامها  التأم  ومتابعة نشاطها لض�ن  املتّصلة بقطاع  التأم  واملهن  التأم  وإعادة  • مراقبة مؤسسات 
الجاري به العمل وإرساء مناخ مالئم لتطّورها �ا يحّقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وفقا ألفضل امل�رسات الدولية،

• دراسة املسائل ذات الصبغة الترشيعيّة والرتتيبية والتنظيمية املتعلّقة بعمليّات التأم  وإعادة التأم  و �ؤسسات 
التأم  و إعادة التأم  التي يعرضها عليها وزير املالية،

• دراسة املسائل التقنية واإلقتصادية املتعلّقة بتطوير قطاع التأم  وتنظيمه وعرض مقرتحات يف شأنها عىل وزير املالية،

• ض�ن تقديم كافة الخدمات التأمينية وفق معايÃ الجودة والكفاءة والشفافية من أجل ح�ية حقوق املؤمن لهم،

• تركيز الربامج والخطط الكفيلة بتطوير صناعة التأم  وتنمية الوعي التأميني،

• املساهمة يف اإلقتصاد الوطني من خالل املحافظة عىل اإلستقرار املايل،

• إرساء روابط التعاون مع هيئات تنظيم قطاع التأم  عربيا وإفريقيا ودوليا.

قيم الهيئة
 

                                 الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                 العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                 العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

تنظيم الهيئة وإدارتها  

تتكّون الهيئة من:

         رئيس الهيئة،
         مجلس الهيئة،
         لجنة التأديب،

         واملصالح الفنية واإلدارية للهيئة.

ويدير الهيئة رئيس متفّرغ من ذوي الكفاءة يف امليدان اإلقتصادي أو املايل ويعّ  �قتىض أمر بإقرتاح من وزير املالية.
 

رشكاء الهيئة

           الجامعة التونسية لرشكات التأم 
           البنك املركزي التونيس

           هيئة السوق املالية
           وزارة الشؤون اإلجت�عية 

           املكتب املوّحد التونيس للسيارات
           الغرف الوطنية النقابية لنواب التأم  والس�رسة والخرباء يف مختلف اإلختصاصات 

           اإلتحاد الوطني للتعاونيات

تتكّون سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و6 مؤسسات غÃ مقيمة. وتنقسم  التأم  28 مؤسسـة  يضّم قطاع 
 20 رشكة خفية اإلسم ورشكتان ذات صبغة تعاونية. 

ك� تتوزع املؤسسات املقيمة حسب االختصاصات التي تبارشها كالتايل:

- 15 مؤسسة تبارش مختلف أصناف التأم ،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم  عىل الحياة،

- مؤسسة مختصة يف تأم  الصادرات والقروض،
- ومؤسسة مختصة يف إعادة التأم .

أّما املؤسسات غÃ املقيمة، فتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم  أجنبيّة ومكتب  �ثيلي . وهي تختص يف 
عمليات تأم  وإعادة تأم  األشخاص غÃ املقيم . 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم  1028 نائبا يف نهاية سنة 2017 مقابل 990 نائبا يف موىف سنة 2016. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,4 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,3 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,9 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س�رسة التأم  وإعادة التأم  الناشط  بالسوق إىل 64 سمسارا سنة 2017 مقابل 66 يف نهاية سنة 2016.

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق 99 منتج تأم  عىل الحيــاة سنة 2017 مقابـل 77 يف نهاية سنــة 2016 يعمل 94 منهم لدى مؤسسة 
"مغربيـة للحياة" و5 تابع  لرشكة التأم  عىل الحياة والتثمÃ "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم  973 خبÃا يف نهاية سنة 2017 مرّسم  بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم . ويتوزّع هؤالء الخرباء 
عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، 

الطÃان، ... ). وàثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكß من 25 % من العدد الجميل للخرباء. 
 - معـاينو األضـرار:

تعد القاâة التي �سكها الجامعة التونسية لرشكات التأم  99 معاين أرضار يف نهاية سنة 2017. ويتوزّع أغلب معايني 
األرضار �نطقة الش�ل والبقية �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري  املرّسم  بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم  إىل 27 خبÃا يف نهاية 
سنة 2017 مقابل 24 يف موىف السنة السابقة.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل  بقطاع التأم  10200 عامل يف نهاية سنة 2017. وتوفّر رشكات التأم  قرابة 39 % من مواطن الشغل 
واإلختبار  السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم   نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوّزع  في�  عامال)،   4040)

ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غÃ املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

تتوىل ثالثة معاهد مختصة يف التأم  تكوين ورسكلة األعوان العامل  يف هذا القطاع التأم  بهدف مواكبة التقنيات 
العرصية للتأم  وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرå واملعهد اإلفريقي للتأم  واملركز التقني للتكوين يف التأم .

طالبتان  (منهم   14 تحّصل  العرå حيث  للمغرب  التنمية  �ويل  معهــد  طلبة  من   35 الدفعة   2017 سنة  وتخرّجت 
تونسيتان و12طالب جزائري) عىل شهادة الدراسات العليا املتخصصة يف ميدان التأم .

و تخــــّرج خـــالل نفس السنة طلبـــة الدفعة 51 من املعهـــــد اإلفــــريقي للتأم  والتي تعــــّد 76 إطــــارا منهم 
68 تونيس و9 طلبة من البلدان اإلفريقية. ك� تخرّجت الدفعة 18 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم ، وتضـّم 
املوجه لحاميل  التكوين  الباكالوريا و28 يف صنف  املوجه لحاميل شهادة  التكوين  45 طالبـا منهم 17 متخرج يف صنف  

شهــادة األستاذية أوما يعادلها. 

       مقّدمة عامة

واصلت الهيئة العامة للتأم  خالل سنة 2017 نشاطها الرامي إىل تفعيل الدور التنموي لقطاع التأم  وتعزيز مساهمته 
يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث�ر بهدف الرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب السعي إىل تحقيق 

جملة من األهداف اإلسرتاتيجية من أبرزها:

إستك�ل إعداد مرشوع املراجعة الشاملة ملجلة التأم  الذي يهدف إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم لهذا 
القطاع قصد مواكبته للمعايÃ الدولية مّ� àّكن من توفÃ املحيط املالئم لتنظيم مؤسساته وتعزيز هيكلتها ومزيد دعم 
 ßمختلف املهن املتّصلة به من جهة، ويعّزز من  صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية لتقوم بجملة األدوار املناطة بعهدتها بأك

نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة أخرى،

تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم  وإعادة التأم  يف شكل عمليات رقابة ميدانية و عىل الوثائق أو 
يف إطار أع�ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

عىل  عالوة  أرضار  ومعايني  وخرباء  تأم   وسطاء  من  املتّصلة  والهياكل  التأمينية  املهن  عىل  الرقابة  أع�ل  تكثيف 
الصناديق ذات الّصلة بالتأم .

I - مواصلة أشغال وضع وإستك�ل اإلطار الترشيعي املنظم لقطاع التأم�:

1 - إعداد مرشوع مراجعة شاملة ألحكام مجلة التأم�:

واصلت خالل سنة 2017 الفرق الفنية املحدثة صلب الهيئة و�ساعدة خبÃين أجنبي وتونيس أشغالها املتعلقة بإعداد 
مشاريع القوان  الخاصة بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم  بهدف مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 

أع�ل التأم  واملعايÃ الدولية املكرّسة يف هذا  املجال بصفة عامة.
   

وتشمل هذه املراجعة التي تعتمد عىل دراسة تقييمية للوضع الحايل وتهدف إىل تدارك مختلف الصعوبات والنقائص 
التي واجهتها هيئة الرقابة يف أداء مهامها واملرتتّبة عن تطبيق اإلطار الترشيعي الجاري به العمل وكذلك إىل تنفيذ توجهات 

اإلصالح املرتقبة، سبعة محاور أساسية ترتكّز حول: 

1.1 - تنظيم القطاع وإعادة هيكلته من خالل:

التأم   وإعادة  التأم   مؤسسات  إلحداث  الرتاخيص  مختلف  إسناد   Ãومعاي رشوط  بضبط  املتعلّقة  األحكام  مراجعة   -
وتحديد األنشطة الخاضعة للرتخيص وتوضيح مراحل وإجراءات معالجة امللفات،

- الفصل ب  نشاط التأم  عىل الحياة والتأم  عىل غÃ الحياة،
- تنظيم مختلف العمليات املتعلقة بإحالة محافظ التأم  وإندماج وإستيعاب املؤسسات،

- ضبط أحكام تتعلّق بنظام إحداث ومتابعة نشاط املؤسسات غÃ املقيمة، 
- تأطÃ وتنظيم نشاط مؤسسات التأم  ذات الصبغة التعاونية ومزيد توضيح مختلف متطلّبات الحوكمة والترصّف السليم 

والحذر داخلها. 

2.1 - تدعيم دور الهيئة العاّمة للتأم� عرب:

- تكريس دور الهيئة كسلطة ترتيبية مستقلة إداريا وماليا عىل غرار بقية هياكل الرقابة يف القطاع املايل من خالل إسنادها 
صالحيّة إصدار الرتاتيب والقرارات الفردية الرضورية مل�رسة مهامها وإضفاء الصبغة اإللزامية عىل هذه النصوص �ا àّكنها 

من م�رسة الدور املناط بعهدتها بأكß نجاعة،
- مراجعة صالحيات مجلس الهيئة �ا يراعي توسيع مشموالت الهيئة وتكريس إستقالليتها وإحداث لجان قارة متفّرعة عنه 

تساعده عىل إنجاز املهام املوكلة إليه، إىل جانب تحديد حاالت إنهاء عضوية أعضائه،
- إحداث لجنة عقوبات مستقلة عن أجهزة الهيئة تختّص بالبّت يف املخالفات املستوجبة للعقوبات �قتىض أحكام مجلة 

التأم  والتي تخرج عن مجال العقوبات املسلّطة من قبل رئيس الهيئة،
- إحداث لجنة تراخيص مستقلة عن مجلس الهيئة تختّص �نح وسحب الرتاخيص املسندة مل�رسة نشاط التأم  ونشاط 
إعادة التأم  والرتخيص لعمليات توسيع النشاط واإلندماج واإلنقسام واإلنحالل والتحويل الجزî أو الكيل ملحفظة عقود 

التأم  وتغيÃ الشكل القانوñ وإحالة األصول أو الخصوم والتخفيض يف رأس املال،
العقوبات  لجنتي  الهيئة وأعضاء مجلسها وأعوانها وأعضاء  والتي تشمل كّال من رئيس  بالهيئة  الحوكمة  - تدعيم قواعد 

والرتاخيص،
- إقرار مسك الهيئة لسجّل املعطيات املتعلقة بعقود التأم  والحوادث والتعويضات وتحديد رشوط الترصيح به والولوج 

إليه،
إلتزام  التأم  وعىل مدى  قطاع  املتدخل  يف  لكافة  التجارية  امل�رسات  الرقابة عىل  الهيئة يف مجال  دور  التأكيد عىل   -

األشخاص الخاضع  لرقابتها باألحكام الترشيعية والرتتيبية املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال، 
- توسيع مجال إرشاف ورقابة الهيئة ليشمل الجمعيّات التعاونية. 

3.1 - تعزيز الرقابة الحذرة عىل نشاط التأم� عرب:

- مراجعة نظام املالءة املالية لرشكات التأم  يف إتّجاه إرساء مبدأ املالءة املعتمدة عىل املخاطر وتحديد القواعد الكمية 
والنوعية لض�ن الترصف السليم 

- الّرتفيع يف رأس املال األدò لرشكات التأم  وإعادة التأم  وصندوق املال املشرتك للرشكات ذات الصبغة التعاونية قصد 
تحس  صالبتها املاليّة،

- تأطÃ نشاط إعادة التأم  عرب ضبط املؤسسات والهياكل املخّول لها قبول املخاطر والرشوط الواجب توفّرها والتأكيد عىل 
املسندة. مع �ك   للعمليات  بالنسبة  الحذر  والترصّف  املالية  السالمة  قواعد  الالزمة ومراعاة  العناية   Ãتداب بذل  واجب 

الهيئة من إتخاذ إجراءات تحفظيّة يف الحاالت التي يتبّ  فيها وجود تهديد للسالمة املالية لرشكات التأم ،
- إرساء الرقابة التكميلية عىل مجموعات التأم  واملجّمعات املالية قصد تدعيم الرقابة عىل السالمة املالية لرشكة تأم  

عىل أساس فردي.

4.1 - تطوير آليات الرقابة والّتتّبع من خالل: 

- تطوير آليات الرقابة امليدانية بالخصوص وتدعيم الصالحيات املمنوحة للهيئة من حيث تركيز الرقابة عىل أساس مدّعم 
والرقابة التكميلية عىل املجمعات من خالل التنسيق مع الهيئات الرقابية عىل القطاع املايل،

- ح�ية املراقب  أثناء تأدية مهامهم، 
- توسيع مجال الرقابة لتشمل مسدي خدمات املساعدة وجميع الجهات املتعاقد معها يف إطار اإلسناد الخارجي لض�ن 

جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم وح�ية املستفيدين من عقود التأم ،
- وضع إطار متكامل وتدريجي ملعالجة وإنقاذ رشكات التأم  التي تشكو من صعوبات، 

- تحديد املخالفات والعقوبات املرتتبة عن مخالفة الترشيع الجاري به العمل وضبط صالحيات كل من رئيس الهيئة ولجنة 
العقوبات يف إطار اختصاص كل منه�. 

5.1 - تعزيز منظومة الحوكمة °ؤسسات التأم� وإعادة التأم� من خالل وضع أحكام ترمي إىل:
 

 ،Ãالفصل الواضح ب  وظائف هياكل اإلدارة أو املراقبة والهياكل املكلفة بالتسي -
- تدعيم وجوبية وضع نظام للرقابة الداخلية يكفل املتابعة والتقييم الدوري لإلجراءات املعمول بها، 

- تكريس وجوبية إعالم الهيئة بهوية مراقبي الحسابات والخبÃ اإلكتواري املستقل املعتزم تعيينهم،
- تكريس وجوبية تعي  أعضاء مستقل  �جلس اإلدارة وتعزيزه بلجنة التحكم يف املخاطر ولجنة داâة للتدقيق الداخيل 

ولجنة التأجÃ والتعيينات، 
ومراقبة  واإلكتواريا  املخاطر  وإدارة  الداخيل  بـالتدقيق  تتعلق  التنظيمي  الهيكل  مستوى  عىل  مستقلة  وظائف  إرساء   -

اإلمتثال.

6.1 - مزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم� من خالل: 
 

- التنصيص عىل إحداث الهياكل املهنيّة التي تنضوي يف إطارها مختلف املهن املرتبطة بقطاع التأم ،  
- إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لنشاط عرض عمليات التأم  وإعادة التأم ،

- ضبط واجبات اإلفصاح املحمولة عىل مختلف املتدّخل ، 
- تدعيم الجانب التنظيمي والرقاå ملهنة اإلختبار ومعاينة األرضار،

اإلفصاح  واجبات  يف  النظر  وإعادة  بهم  خاصة  مهنية  جمعية  تكوين  عرب  التأم   قطاع  لدى  اإلكتواري   مهنة  تأهيل   -
املحمولة عليهم لسلطة الرقابة ونظام العقوبات الخاصة بهم.

7.1 - تنظيم بعض أصناف وفروع التأم� من خالل إضافة أحكام جديدة ومزيد توضيح بعض األحكام األخرى املتعلقة 
باملسائل التالية: 

- إقرار إلزامية تأم  األخطار املوجودة بالجمهورية التونسيّة، 
- إقرار إلزامية إستجابة رشكات التأم  لتوفÃ التغطية املتعلقة بالتأمينات الوجوبية طبقا للترشيع الجاري به العمل، 

- تحجÃ عرض عقود التأم  قبل إنقضاء أجل شهر من إيداعها، مع  فرض إيداع عنارص التعريفة بالنسبة لعقود التأم  عىل 
غÃ الحياة واإلشهاد بصحتها من قبل إكتواري مؤهل من قبل الهيئة، 

- تنظيم عملية إبرام عقود التأم  عن بعد قصد مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة.

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن µويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن:

يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات، قام فريق عمل مكون من ممثل  عن الهيئة وبعثة الدعم الفني للبنك الدويل 
ووزارة التجارة ورشكة "كوتيناس" بإعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة 
 ßما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

إستقطابا للبنوك وأكß تكيّفا مع احتياجات املصدرين من جهة أخرى. 

وتتعلق هذه التنقيحات أساسا باملحاور التالية:
- توسيع مجال تدخل الصندوق إىل كافة املؤسسات املصّدرة واإلستغناء عن إستثناءات التغطية التي تعيق اإلقبال عليه 

والتنصيص رصاحة عىل تأمينه للكفاالت،
املؤسسات  لتكريس مصداقيته يف عالقته مع  أول طلب  عند  وتفعيله  املستقل  الض�ن  الصندوق صبغة  تدّخل  إكساء   -

البنكية،
- إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املترصّفة يف الصندوق لسجّل البنك املركزي املنصوص عليه بالقانون عدد 35 املؤرخ يف 25 
أفريل 2016 املتعلق بضبط النظام األسايس للبنك املركزي التونيس، وإستغالل املعطيات املُضّمنة به وهو ما سيؤسس لتوازن 

املنظومة املزمع إرساؤها واملحافظة عىل التوازنات املالية للصندوق والتحّكم يف خطر املديونية.

3 - إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لقانون التأم� التكــافيل:

تواصلت مشاركة إطارات الهيئة يف أشغال لجنة القيادة املكلّفة بإعداد املعايÃ املحاسبية لنشاط التأم  التكافيل يف إطار 
إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لهذه املنظومة وقد �ّت املصادقة عىل هذه املعايÃ من قبل املجلس الوطني 

للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017.

4 - إعداد مرشوع إطار قانو� ملراجعة الترشيع الخاص بالجمعيات التعاونية:

�ت خالل سنة 2017 إعادة إحالة مرشوع اإلطار القانوñ الجديد للجمعيات التعاونية إىل رئاسة الحكومة قصد إدراجه 
ببوابة الترشيع للحكومة إلبداء الرأي للعموم.

II - املشاركة يف إنجاز عدد من الدراسات واملشاريع الرامية إىل تطوير قطاع التأم�:

1 - مواصلة إنجاز عمليات "التقييم الذاÁ الدورية لإلطار الترشيعي لقطاع التأم� بتونس":

 تواصلت عمليات التقييم الذاú الّدورية ملدى امتثال اإلطار الترشيعي الوطني للمعايÃ الّدولية والتي تندرج يف إطار 
اإلقتصادي  والنمو  التعاون  ومنظمة   (IAIS) التأم   عىل  اإلرشاف  لهيئات  الدولية  الجمعية  أشغال  يف  الهيئة  مساهمة 

(OCDE)، وشملت بالخصوص املعايÃ املتعلّقة باملسائل التالية:

- نظام التعديل واملراقبة لسلطة اإلرشاف عىل قطاع التأم ،
- قواعد الخروج من سوق التأم  والسلطة التعديلية،  
- توازنات سلطات اإلرشاف ب  اإلستقاللية واملسؤولية،

- تبادل املعلومات ب  سلطات الرقابة والتعاون والتنسيق يف ميدان الرقابة عىل املؤسسات التأمينية،
التصحيحية واإلجراءات  الحوكمة  ومنظومة  وإحالتها  املخاطر  يف  والترصف  الداخلية  والرقابة  الوثائق  عىل  الرقابة   -

  والعقوبات، 
- إعادة التأم . 

2 - مواصلة أشغال تركيز مرشوع قاعدة بيانات وطنية خاصة بتطبيق نظام املكافأة لـتأم� السّيارات:

إثر مصادقة الهيئة خالل سنة 2015 عىل نتائج الدراسة التي أنجزها خرباء من البنك الدويل حول تقييم املنظومة الحالية 
تّم  بلورتها يف شكل مخطط عمل،  أن �ّت  السيارات وبعد  تأم   لفرع  املدنية  املسؤولية  تعريفات  تحديد  املعتمدة يف 

الرشوع يف إحداث قاعدة بيانات وطنية عىل مستوى الهيئة تهدف إىل إحكام تطبيق نظام املكافأة لهذا الفرع.
 

وتتوّىل لجنة املتابعة املحدثة صلب الهيئة اإلرشاف والتنسيق بخصوص كافة األشغال واإلستعدادات الالّزمة لتنفيذ هذا 
املرشوع وذلك يف إطار عقد تعاون ورشاكة مع كّل من الجامعة املغربية لرشكات التأم  واملدرسة العليا الخاصة للهندسة 

والتكنولوجيا "ESPRIT" والوكالة التونسية للنقل الربي. 

ويف هذا الصدد، قامت الهيئة بإقتناء التجهيزات واملعّدات اإلعالمية الخاصة بهذا املرشوع وتّم خالل النصف الثاñ من 
سنة 2017 إيواؤها بقاعة املوزّعات الخاصة �ؤسسة "إتصاالت تونس". ك� إستكملت عمليات الربط ب  مؤسسات التأم  
السالمة  لرشوط  وفقا  أخرى  جهة  من  الربي  للنقل  الفنية  والوكالة  املخاطر  مركزية  وب   جهة  من  املخاطر  ومركزية 

املعلوماتيّة.

الفعيل  اإلنطالق  عند  قصد ض�ن حسن سÃها  اإلعالمية  املنظومة  تجربة  مراحل   2017 سنة  وتواصلت خالل  هذا، 
للمرشوع املنتظر يف مطلع سنة 2019. 

III - الرقابة واإلرشاف عىل قطاع التأم� لض�ن سالمة مالءته املالية:

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

• عمليات الرقابة امليدانية:

- تواصلت عملية الرقابة امليدانية التي إنطلقت منذ سنت  لدى إحدى مؤسسات التأم  املقيمة والتي شملت يف مرحلة 
من  والتثبت  السيارات  تأم   لفرع  واملادية  البدنية  الحوادث  بعنوان  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم  أوىل 

إجراءات الترصف يف ملفات هذه الحوادث وتركّزت يف املرحلة الثانية عىل عدد من أوجه الترصّف داخل املؤسسة.
     

- ورشع املراقبون خالل سنة 2017 يف مه�ت جديدة شملت ثالث مؤسسات تأم  مقيمة وإهتّمت بالتدقيق يف عدد من 
الجوانب املتعلّقة �شاريع قواâها املالية لسنة 2016 وكذلك يف بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

• تقييم مدخرات التعويضات تحت التسوية ومدخرات األقساط لإللغاء لتأم  السيارات.
• التدقيق يف كلفة الحوادث املاديّة والبدنيّة بعنوان فرع تأم  السيّارات والتثبت من إجراءات الترصف يف ملفات

 هذه الحوادث.
• التثبت من حسن تطبيق إتفاقيات إعادة التأم  والتنظيم اإلداري واملعلوماú ملصلحة إعادة التأم .

• تقييم اإلجراءات املتعلقة بالترصف يف التوظيفات والتحقق من توفرها وإعادة تقييمها طبقا لألحكام املنصوص عليها 
�جلة التأم .

• تقييم املدخرات الحسابية والتثبت من املذكرات الفنية لصنف التأم  عىل الحياة.
• متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم  ومعيدي التأم .

- ك� واصل املراقبون القيام �هّ�ت الرقابة امليدانية األفقية التي رشعوا فيها سنة 2016 والتي إهتمّت أساسا باملسائل 
التالية:

• متابعة ملف تأم� الدّراجات الناريّة صغÆة الحجم: 

إثر توّصل الهيئة بالعديد من العرائض الصادرة عن مواطن  بخصوص رفض تأم  دراجاتهم النارية صغÃة الحجم أو 
الرتفيع يف التعريفة، توّىل املراقبون القيام بعمليّة رقابة ميدانيّة أفقية خالل شهر جويلية 2017 لدى جميع رشكات التأم  
التي تنشط بإحدى الواليات واملرّخص لها يف تأم  العربات الربيّة ذات محرّك وشملت 16 نقطة بيع موزّعة ب  10 نيابات 

تأم  و6 فروع تأم  تابعة لهذه املؤّسسات، قصد معاينة كّل املخالفات التي تصدر عن املكلف  باإلكتتاب بنقاط البيع.

دراسة  عنارص مرجعية إلنجاز  إعداد  العمل عىل  بالخصوص  أكتوبر2017   17 بتاريخ  املنعقد  الهيئة  أقّر مجلس  وقد 
تهدف إىل إقرتاح نظام لتشخيص الدراجات النارية وتكوين لجنة قيادة تضّم كافة املتدخل  يف املنظومة.

• متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم بعنوان فرع تأم� السيارات:     

تّم خالل سنتي 2015 و2016 القيام بعملية رقابة ميدانية أفقية حول مختلف أوجه الترصف يف ملفات الحوادث املادية 
لتأم  السيارات لدى خمس مؤسسات تأم  وتقييم جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم باإلعت�د عىل دراسة عيّنة من 

ملفات التعويض بالتدقيق يف الجوانب التالية: 

- اآلجال الفعلية لتعويض ملفات الحوادث املادية للسيارات،
- مدى احرتام االتفاقيات املربمة يف إطار الجامعة التونسية لرشكات التأم ،

- اإلجراءات التنظيمية الخاصة بطريقة مسك ملفات الحوادث املادية والترصف فيها،

وقد تّم إعداد تقرير عام يحوصل أهّم اإلخالالت والنقائص املسّجلة يف موىف سنة 2017 وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة 
وكذلك خالل اإلجت�ع الدوري ب  الهيئة وممثيل القطاع.

هذا مع العلم وأنّه يف إطار متابعة وتقييم جودة الخدمات املسداة إىل املؤّمن لهم من قبل مؤسسات التأم ، تّم تحديد 
طريقة موّحدة لكافة املؤسسات الحتساب متوّسط آجال التعويض حسب مختلف أصناف وفروع التأم  ومناقشتها مع 

مراقبي حساباتها واإلتّفاق عىل وجوب إعت�دها مستقبال. 
   

2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع�ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2016:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2017 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم  لسنة 2016 وكذلك التقارير 
مراقبي  بعض  مع  اجت�عات  وعقد  تقاريرهم  الستك�ل  املؤسسات  إىل  مراسالت  وتوجيه  الحسابات،  ملراقبي  الخاصة 
الحسابات لتدارس نتائج أع�لهم. وتّم عرض تقرير شامل حول نتائج أع�ل الرقابة عىل الوثائق لسنة 2016 عىل أنظار 

مجلس الهيئة املنعقد بتاريخ 22 ديسمرب 2017 وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم  لسنة 2016 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم  ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

،Ãحوصلة للمالحظات بخصوص الرقابة الداخلية وهياكل التسي -
- متابعة توصيات الرّقابة للسنوات السابقة.

• متابعة عملية إحالة رشكة تأم� لعدد من العقود إىل عقود إدخار وإكتتاب عقود هامة سنة 2016: 

تبّ  من خالل دراسة التقرير السنوي إلحدى رشكات التأم  وتقرير مراقب حساباتها حول نشاط سنة 2016 قيامها 
بتحويل عدد من عقود تكوين األموال املكتتبة لديها إىل عقود تكوين أموال أخرى. لذا، �ت مراسلة املؤسسة لطلب موافاة 
الهيئة بقاâة عقود التأم  التي �ت إحالتها مع املعطيات املتعلقة بها واألسباب والدواعي للقيام بهذه العملية واإلجراءات 

املتخذة للغرض.

العنوان األّول
نشــاط الهيئة خالل

سنة       
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

الوضع القانو�

تّم إحداث الهيئة العامة للتأم  �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بتنقيح وإ�ام 
مجلّة التأم ، وهي هيئة إدارية تتمتّع باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية.

أهداف الهيئة ومهامها
 

نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم  عىل أّن أهداف الهيئة و مهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح�ية حقوق املؤمن 
لهم و املستفيدين من عقود التأم  وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم  وإعادة التأم  وقدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها، 

و عليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:

بالترشيع  إلتزامها  التأم  ومتابعة نشاطها لض�ن  املتّصلة بقطاع  التأم  واملهن  التأم  وإعادة  • مراقبة مؤسسات 
الجاري به العمل وإرساء مناخ مالئم لتطّورها �ا يحّقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وفقا ألفضل امل�رسات الدولية،

• دراسة املسائل ذات الصبغة الترشيعيّة والرتتيبية والتنظيمية املتعلّقة بعمليّات التأم  وإعادة التأم  و �ؤسسات 
التأم  و إعادة التأم  التي يعرضها عليها وزير املالية،

• دراسة املسائل التقنية واإلقتصادية املتعلّقة بتطوير قطاع التأم  وتنظيمه وعرض مقرتحات يف شأنها عىل وزير املالية،

• ض�ن تقديم كافة الخدمات التأمينية وفق معايÃ الجودة والكفاءة والشفافية من أجل ح�ية حقوق املؤمن لهم،

• تركيز الربامج والخطط الكفيلة بتطوير صناعة التأم  وتنمية الوعي التأميني،

• املساهمة يف اإلقتصاد الوطني من خالل املحافظة عىل اإلستقرار املايل،

• إرساء روابط التعاون مع هيئات تنظيم قطاع التأم  عربيا وإفريقيا ودوليا.

قيم الهيئة
 

                                 الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                 العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                 العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

تنظيم الهيئة وإدارتها  

تتكّون الهيئة من:

         رئيس الهيئة،
         مجلس الهيئة،
         لجنة التأديب،

         واملصالح الفنية واإلدارية للهيئة.

ويدير الهيئة رئيس متفّرغ من ذوي الكفاءة يف امليدان اإلقتصادي أو املايل ويعّ  �قتىض أمر بإقرتاح من وزير املالية.
 

رشكاء الهيئة

           الجامعة التونسية لرشكات التأم 
           البنك املركزي التونيس

           هيئة السوق املالية
           وزارة الشؤون اإلجت�عية 

           املكتب املوّحد التونيس للسيارات
           الغرف الوطنية النقابية لنواب التأم  والس�رسة والخرباء يف مختلف اإلختصاصات 

           اإلتحاد الوطني للتعاونيات

تتكّون سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و6 مؤسسات غÃ مقيمة. وتنقسم  التأم  28 مؤسسـة  يضّم قطاع 
 20 رشكة خفية اإلسم ورشكتان ذات صبغة تعاونية. 

ك� تتوزع املؤسسات املقيمة حسب االختصاصات التي تبارشها كالتايل:

- 15 مؤسسة تبارش مختلف أصناف التأم ،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم  عىل الحياة،

- مؤسسة مختصة يف تأم  الصادرات والقروض،
- ومؤسسة مختصة يف إعادة التأم .

أّما املؤسسات غÃ املقيمة، فتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم  أجنبيّة ومكتب  �ثيلي . وهي تختص يف 
عمليات تأم  وإعادة تأم  األشخاص غÃ املقيم . 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم  1028 نائبا يف نهاية سنة 2017 مقابل 990 نائبا يف موىف سنة 2016. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,4 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,3 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,9 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س�رسة التأم  وإعادة التأم  الناشط  بالسوق إىل 64 سمسارا سنة 2017 مقابل 66 يف نهاية سنة 2016.

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق 99 منتج تأم  عىل الحيــاة سنة 2017 مقابـل 77 يف نهاية سنــة 2016 يعمل 94 منهم لدى مؤسسة 
"مغربيـة للحياة" و5 تابع  لرشكة التأم  عىل الحياة والتثمÃ "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم  973 خبÃا يف نهاية سنة 2017 مرّسم  بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم . ويتوزّع هؤالء الخرباء 
عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، 

الطÃان، ... ). وàثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكß من 25 % من العدد الجميل للخرباء. 
 - معـاينو األضـرار:

تعد القاâة التي �سكها الجامعة التونسية لرشكات التأم  99 معاين أرضار يف نهاية سنة 2017. ويتوزّع أغلب معايني 
األرضار �نطقة الش�ل والبقية �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري  املرّسم  بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم  إىل 27 خبÃا يف نهاية 
سنة 2017 مقابل 24 يف موىف السنة السابقة.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل  بقطاع التأم  10200 عامل يف نهاية سنة 2017. وتوفّر رشكات التأم  قرابة 39 % من مواطن الشغل 
واإلختبار  السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم   نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوّزع  في�  عامال)،   4040)

ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غÃ املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

تتوىل ثالثة معاهد مختصة يف التأم  تكوين ورسكلة األعوان العامل  يف هذا القطاع التأم  بهدف مواكبة التقنيات 
العرصية للتأم  وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرå واملعهد اإلفريقي للتأم  واملركز التقني للتكوين يف التأم .

طالبتان  (منهم   14 تحّصل  العرå حيث  للمغرب  التنمية  �ويل  معهــد  طلبة  من   35 الدفعة   2017 سنة  وتخرّجت 
تونسيتان و12طالب جزائري) عىل شهادة الدراسات العليا املتخصصة يف ميدان التأم .

و تخــــّرج خـــالل نفس السنة طلبـــة الدفعة 51 من املعهـــــد اإلفــــريقي للتأم  والتي تعــــّد 76 إطــــارا منهم 
68 تونيس و9 طلبة من البلدان اإلفريقية. ك� تخرّجت الدفعة 18 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم ، وتضـّم 
املوجه لحاميل  التكوين  الباكالوريا و28 يف صنف  املوجه لحاميل شهادة  التكوين  45 طالبـا منهم 17 متخرج يف صنف  

شهــادة األستاذية أوما يعادلها. 

       مقّدمة عامة

واصلت الهيئة العامة للتأم  خالل سنة 2017 نشاطها الرامي إىل تفعيل الدور التنموي لقطاع التأم  وتعزيز مساهمته 
يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث�ر بهدف الرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب السعي إىل تحقيق 

جملة من األهداف اإلسرتاتيجية من أبرزها:

إستك�ل إعداد مرشوع املراجعة الشاملة ملجلة التأم  الذي يهدف إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم لهذا 
القطاع قصد مواكبته للمعايÃ الدولية مّ� àّكن من توفÃ املحيط املالئم لتنظيم مؤسساته وتعزيز هيكلتها ومزيد دعم 
 ßمختلف املهن املتّصلة به من جهة، ويعّزز من  صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية لتقوم بجملة األدوار املناطة بعهدتها بأك

نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة أخرى،

تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم  وإعادة التأم  يف شكل عمليات رقابة ميدانية و عىل الوثائق أو 
يف إطار أع�ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

عىل  عالوة  أرضار  ومعايني  وخرباء  تأم   وسطاء  من  املتّصلة  والهياكل  التأمينية  املهن  عىل  الرقابة  أع�ل  تكثيف 
الصناديق ذات الّصلة بالتأم .

I - مواصلة أشغال وضع وإستك�ل اإلطار الترشيعي املنظم لقطاع التأم�:

1 - إعداد مرشوع مراجعة شاملة ألحكام مجلة التأم�:

واصلت خالل سنة 2017 الفرق الفنية املحدثة صلب الهيئة و�ساعدة خبÃين أجنبي وتونيس أشغالها املتعلقة بإعداد 
مشاريع القوان  الخاصة بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم  بهدف مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 

أع�ل التأم  واملعايÃ الدولية املكرّسة يف هذا  املجال بصفة عامة.
   

وتشمل هذه املراجعة التي تعتمد عىل دراسة تقييمية للوضع الحايل وتهدف إىل تدارك مختلف الصعوبات والنقائص 
التي واجهتها هيئة الرقابة يف أداء مهامها واملرتتّبة عن تطبيق اإلطار الترشيعي الجاري به العمل وكذلك إىل تنفيذ توجهات 

اإلصالح املرتقبة، سبعة محاور أساسية ترتكّز حول: 

1.1 - تنظيم القطاع وإعادة هيكلته من خالل:

التأم   وإعادة  التأم   مؤسسات  إلحداث  الرتاخيص  مختلف  إسناد   Ãومعاي رشوط  بضبط  املتعلّقة  األحكام  مراجعة   -
وتحديد األنشطة الخاضعة للرتخيص وتوضيح مراحل وإجراءات معالجة امللفات،

- الفصل ب  نشاط التأم  عىل الحياة والتأم  عىل غÃ الحياة،
- تنظيم مختلف العمليات املتعلقة بإحالة محافظ التأم  وإندماج وإستيعاب املؤسسات،

- ضبط أحكام تتعلّق بنظام إحداث ومتابعة نشاط املؤسسات غÃ املقيمة، 
- تأطÃ وتنظيم نشاط مؤسسات التأم  ذات الصبغة التعاونية ومزيد توضيح مختلف متطلّبات الحوكمة والترصّف السليم 

والحذر داخلها. 

2.1 - تدعيم دور الهيئة العاّمة للتأم� عرب:

- تكريس دور الهيئة كسلطة ترتيبية مستقلة إداريا وماليا عىل غرار بقية هياكل الرقابة يف القطاع املايل من خالل إسنادها 
صالحيّة إصدار الرتاتيب والقرارات الفردية الرضورية مل�رسة مهامها وإضفاء الصبغة اإللزامية عىل هذه النصوص �ا àّكنها 

من م�رسة الدور املناط بعهدتها بأكß نجاعة،
- مراجعة صالحيات مجلس الهيئة �ا يراعي توسيع مشموالت الهيئة وتكريس إستقالليتها وإحداث لجان قارة متفّرعة عنه 

تساعده عىل إنجاز املهام املوكلة إليه، إىل جانب تحديد حاالت إنهاء عضوية أعضائه،
- إحداث لجنة عقوبات مستقلة عن أجهزة الهيئة تختّص بالبّت يف املخالفات املستوجبة للعقوبات �قتىض أحكام مجلة 

التأم  والتي تخرج عن مجال العقوبات املسلّطة من قبل رئيس الهيئة،
- إحداث لجنة تراخيص مستقلة عن مجلس الهيئة تختّص �نح وسحب الرتاخيص املسندة مل�رسة نشاط التأم  ونشاط 
إعادة التأم  والرتخيص لعمليات توسيع النشاط واإلندماج واإلنقسام واإلنحالل والتحويل الجزî أو الكيل ملحفظة عقود 

التأم  وتغيÃ الشكل القانوñ وإحالة األصول أو الخصوم والتخفيض يف رأس املال،
العقوبات  لجنتي  الهيئة وأعضاء مجلسها وأعوانها وأعضاء  والتي تشمل كّال من رئيس  بالهيئة  الحوكمة  - تدعيم قواعد 

والرتاخيص،
- إقرار مسك الهيئة لسجّل املعطيات املتعلقة بعقود التأم  والحوادث والتعويضات وتحديد رشوط الترصيح به والولوج 

إليه،
إلتزام  التأم  وعىل مدى  قطاع  املتدخل  يف  لكافة  التجارية  امل�رسات  الرقابة عىل  الهيئة يف مجال  دور  التأكيد عىل   -

األشخاص الخاضع  لرقابتها باألحكام الترشيعية والرتتيبية املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال، 
- توسيع مجال إرشاف ورقابة الهيئة ليشمل الجمعيّات التعاونية. 

3.1 - تعزيز الرقابة الحذرة عىل نشاط التأم� عرب:

- مراجعة نظام املالءة املالية لرشكات التأم  يف إتّجاه إرساء مبدأ املالءة املعتمدة عىل املخاطر وتحديد القواعد الكمية 
والنوعية لض�ن الترصف السليم 

- الّرتفيع يف رأس املال األدò لرشكات التأم  وإعادة التأم  وصندوق املال املشرتك للرشكات ذات الصبغة التعاونية قصد 
تحس  صالبتها املاليّة،

- تأطÃ نشاط إعادة التأم  عرب ضبط املؤسسات والهياكل املخّول لها قبول املخاطر والرشوط الواجب توفّرها والتأكيد عىل 
املسندة. مع �ك   للعمليات  بالنسبة  الحذر  والترصّف  املالية  السالمة  قواعد  الالزمة ومراعاة  العناية   Ãتداب بذل  واجب 

الهيئة من إتخاذ إجراءات تحفظيّة يف الحاالت التي يتبّ  فيها وجود تهديد للسالمة املالية لرشكات التأم ،
- إرساء الرقابة التكميلية عىل مجموعات التأم  واملجّمعات املالية قصد تدعيم الرقابة عىل السالمة املالية لرشكة تأم  

عىل أساس فردي.

4.1 - تطوير آليات الرقابة والّتتّبع من خالل: 

- تطوير آليات الرقابة امليدانية بالخصوص وتدعيم الصالحيات املمنوحة للهيئة من حيث تركيز الرقابة عىل أساس مدّعم 
والرقابة التكميلية عىل املجمعات من خالل التنسيق مع الهيئات الرقابية عىل القطاع املايل،

- ح�ية املراقب  أثناء تأدية مهامهم، 
- توسيع مجال الرقابة لتشمل مسدي خدمات املساعدة وجميع الجهات املتعاقد معها يف إطار اإلسناد الخارجي لض�ن 

جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم وح�ية املستفيدين من عقود التأم ،
- وضع إطار متكامل وتدريجي ملعالجة وإنقاذ رشكات التأم  التي تشكو من صعوبات، 

- تحديد املخالفات والعقوبات املرتتبة عن مخالفة الترشيع الجاري به العمل وضبط صالحيات كل من رئيس الهيئة ولجنة 
العقوبات يف إطار اختصاص كل منه�. 

5.1 - تعزيز منظومة الحوكمة °ؤسسات التأم� وإعادة التأم� من خالل وضع أحكام ترمي إىل:
 

 ،Ãالفصل الواضح ب  وظائف هياكل اإلدارة أو املراقبة والهياكل املكلفة بالتسي -
- تدعيم وجوبية وضع نظام للرقابة الداخلية يكفل املتابعة والتقييم الدوري لإلجراءات املعمول بها، 

- تكريس وجوبية إعالم الهيئة بهوية مراقبي الحسابات والخبÃ اإلكتواري املستقل املعتزم تعيينهم،
- تكريس وجوبية تعي  أعضاء مستقل  �جلس اإلدارة وتعزيزه بلجنة التحكم يف املخاطر ولجنة داâة للتدقيق الداخيل 

ولجنة التأجÃ والتعيينات، 
ومراقبة  واإلكتواريا  املخاطر  وإدارة  الداخيل  بـالتدقيق  تتعلق  التنظيمي  الهيكل  مستوى  عىل  مستقلة  وظائف  إرساء   -

اإلمتثال.

6.1 - مزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم� من خالل: 
 

- التنصيص عىل إحداث الهياكل املهنيّة التي تنضوي يف إطارها مختلف املهن املرتبطة بقطاع التأم ،  
- إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لنشاط عرض عمليات التأم  وإعادة التأم ،

- ضبط واجبات اإلفصاح املحمولة عىل مختلف املتدّخل ، 
- تدعيم الجانب التنظيمي والرقاå ملهنة اإلختبار ومعاينة األرضار،

اإلفصاح  واجبات  يف  النظر  وإعادة  بهم  خاصة  مهنية  جمعية  تكوين  عرب  التأم   قطاع  لدى  اإلكتواري   مهنة  تأهيل   -
املحمولة عليهم لسلطة الرقابة ونظام العقوبات الخاصة بهم.

7.1 - تنظيم بعض أصناف وفروع التأم� من خالل إضافة أحكام جديدة ومزيد توضيح بعض األحكام األخرى املتعلقة 
باملسائل التالية: 

- إقرار إلزامية تأم  األخطار املوجودة بالجمهورية التونسيّة، 
- إقرار إلزامية إستجابة رشكات التأم  لتوفÃ التغطية املتعلقة بالتأمينات الوجوبية طبقا للترشيع الجاري به العمل، 

- تحجÃ عرض عقود التأم  قبل إنقضاء أجل شهر من إيداعها، مع  فرض إيداع عنارص التعريفة بالنسبة لعقود التأم  عىل 
غÃ الحياة واإلشهاد بصحتها من قبل إكتواري مؤهل من قبل الهيئة، 

- تنظيم عملية إبرام عقود التأم  عن بعد قصد مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة.

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن µويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن:

يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات، قام فريق عمل مكون من ممثل  عن الهيئة وبعثة الدعم الفني للبنك الدويل 
ووزارة التجارة ورشكة "كوتيناس" بإعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة 
 ßما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

إستقطابا للبنوك وأكß تكيّفا مع احتياجات املصدرين من جهة أخرى. 

وتتعلق هذه التنقيحات أساسا باملحاور التالية:
- توسيع مجال تدخل الصندوق إىل كافة املؤسسات املصّدرة واإلستغناء عن إستثناءات التغطية التي تعيق اإلقبال عليه 

والتنصيص رصاحة عىل تأمينه للكفاالت،
املؤسسات  لتكريس مصداقيته يف عالقته مع  أول طلب  عند  وتفعيله  املستقل  الض�ن  الصندوق صبغة  تدّخل  إكساء   -

البنكية،
- إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املترصّفة يف الصندوق لسجّل البنك املركزي املنصوص عليه بالقانون عدد 35 املؤرخ يف 25 
أفريل 2016 املتعلق بضبط النظام األسايس للبنك املركزي التونيس، وإستغالل املعطيات املُضّمنة به وهو ما سيؤسس لتوازن 

املنظومة املزمع إرساؤها واملحافظة عىل التوازنات املالية للصندوق والتحّكم يف خطر املديونية.

3 - إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لقانون التأم� التكــافيل:

تواصلت مشاركة إطارات الهيئة يف أشغال لجنة القيادة املكلّفة بإعداد املعايÃ املحاسبية لنشاط التأم  التكافيل يف إطار 
إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لهذه املنظومة وقد �ّت املصادقة عىل هذه املعايÃ من قبل املجلس الوطني 

للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017.

4 - إعداد مرشوع إطار قانو� ملراجعة الترشيع الخاص بالجمعيات التعاونية:

�ت خالل سنة 2017 إعادة إحالة مرشوع اإلطار القانوñ الجديد للجمعيات التعاونية إىل رئاسة الحكومة قصد إدراجه 
ببوابة الترشيع للحكومة إلبداء الرأي للعموم.

II - املشاركة يف إنجاز عدد من الدراسات واملشاريع الرامية إىل تطوير قطاع التأم�:

1 - مواصلة إنجاز عمليات "التقييم الذاÁ الدورية لإلطار الترشيعي لقطاع التأم� بتونس":

 تواصلت عمليات التقييم الذاú الّدورية ملدى امتثال اإلطار الترشيعي الوطني للمعايÃ الّدولية والتي تندرج يف إطار 
اإلقتصادي  والنمو  التعاون  ومنظمة   (IAIS) التأم   عىل  اإلرشاف  لهيئات  الدولية  الجمعية  أشغال  يف  الهيئة  مساهمة 

(OCDE)، وشملت بالخصوص املعايÃ املتعلّقة باملسائل التالية:

- نظام التعديل واملراقبة لسلطة اإلرشاف عىل قطاع التأم ،
- قواعد الخروج من سوق التأم  والسلطة التعديلية،  
- توازنات سلطات اإلرشاف ب  اإلستقاللية واملسؤولية،

- تبادل املعلومات ب  سلطات الرقابة والتعاون والتنسيق يف ميدان الرقابة عىل املؤسسات التأمينية،
التصحيحية واإلجراءات  الحوكمة  ومنظومة  وإحالتها  املخاطر  يف  والترصف  الداخلية  والرقابة  الوثائق  عىل  الرقابة   -

  والعقوبات، 
- إعادة التأم . 

2 - مواصلة أشغال تركيز مرشوع قاعدة بيانات وطنية خاصة بتطبيق نظام املكافأة لـتأم� السّيارات:

إثر مصادقة الهيئة خالل سنة 2015 عىل نتائج الدراسة التي أنجزها خرباء من البنك الدويل حول تقييم املنظومة الحالية 
تّم  بلورتها يف شكل مخطط عمل،  أن �ّت  السيارات وبعد  تأم   لفرع  املدنية  املسؤولية  تعريفات  تحديد  املعتمدة يف 

الرشوع يف إحداث قاعدة بيانات وطنية عىل مستوى الهيئة تهدف إىل إحكام تطبيق نظام املكافأة لهذا الفرع.
 

وتتوّىل لجنة املتابعة املحدثة صلب الهيئة اإلرشاف والتنسيق بخصوص كافة األشغال واإلستعدادات الالّزمة لتنفيذ هذا 
املرشوع وذلك يف إطار عقد تعاون ورشاكة مع كّل من الجامعة املغربية لرشكات التأم  واملدرسة العليا الخاصة للهندسة 

والتكنولوجيا "ESPRIT" والوكالة التونسية للنقل الربي. 

ويف هذا الصدد، قامت الهيئة بإقتناء التجهيزات واملعّدات اإلعالمية الخاصة بهذا املرشوع وتّم خالل النصف الثاñ من 
سنة 2017 إيواؤها بقاعة املوزّعات الخاصة �ؤسسة "إتصاالت تونس". ك� إستكملت عمليات الربط ب  مؤسسات التأم  
السالمة  لرشوط  وفقا  أخرى  جهة  من  الربي  للنقل  الفنية  والوكالة  املخاطر  مركزية  وب   جهة  من  املخاطر  ومركزية 

املعلوماتيّة.

الفعيل  اإلنطالق  عند  قصد ض�ن حسن سÃها  اإلعالمية  املنظومة  تجربة  مراحل   2017 سنة  وتواصلت خالل  هذا، 
للمرشوع املنتظر يف مطلع سنة 2019. 

III - الرقابة واإلرشاف عىل قطاع التأم� لض�ن سالمة مالءته املالية:

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

• عمليات الرقابة امليدانية:

- تواصلت عملية الرقابة امليدانية التي إنطلقت منذ سنت  لدى إحدى مؤسسات التأم  املقيمة والتي شملت يف مرحلة 
من  والتثبت  السيارات  تأم   لفرع  واملادية  البدنية  الحوادث  بعنوان  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم  أوىل 

إجراءات الترصف يف ملفات هذه الحوادث وتركّزت يف املرحلة الثانية عىل عدد من أوجه الترصّف داخل املؤسسة.
     

- ورشع املراقبون خالل سنة 2017 يف مه�ت جديدة شملت ثالث مؤسسات تأم  مقيمة وإهتّمت بالتدقيق يف عدد من 
الجوانب املتعلّقة �شاريع قواâها املالية لسنة 2016 وكذلك يف بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

• تقييم مدخرات التعويضات تحت التسوية ومدخرات األقساط لإللغاء لتأم  السيارات.
• التدقيق يف كلفة الحوادث املاديّة والبدنيّة بعنوان فرع تأم  السيّارات والتثبت من إجراءات الترصف يف ملفات

 هذه الحوادث.
• التثبت من حسن تطبيق إتفاقيات إعادة التأم  والتنظيم اإلداري واملعلوماú ملصلحة إعادة التأم .

• تقييم اإلجراءات املتعلقة بالترصف يف التوظيفات والتحقق من توفرها وإعادة تقييمها طبقا لألحكام املنصوص عليها 
�جلة التأم .

• تقييم املدخرات الحسابية والتثبت من املذكرات الفنية لصنف التأم  عىل الحياة.
• متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم  ومعيدي التأم .

- ك� واصل املراقبون القيام �هّ�ت الرقابة امليدانية األفقية التي رشعوا فيها سنة 2016 والتي إهتمّت أساسا باملسائل 
التالية:

• متابعة ملف تأم� الدّراجات الناريّة صغÆة الحجم: 

إثر توّصل الهيئة بالعديد من العرائض الصادرة عن مواطن  بخصوص رفض تأم  دراجاتهم النارية صغÃة الحجم أو 
الرتفيع يف التعريفة، توّىل املراقبون القيام بعمليّة رقابة ميدانيّة أفقية خالل شهر جويلية 2017 لدى جميع رشكات التأم  
التي تنشط بإحدى الواليات واملرّخص لها يف تأم  العربات الربيّة ذات محرّك وشملت 16 نقطة بيع موزّعة ب  10 نيابات 

تأم  و6 فروع تأم  تابعة لهذه املؤّسسات، قصد معاينة كّل املخالفات التي تصدر عن املكلف  باإلكتتاب بنقاط البيع.

دراسة  عنارص مرجعية إلنجاز  إعداد  العمل عىل  بالخصوص  أكتوبر2017   17 بتاريخ  املنعقد  الهيئة  أقّر مجلس  وقد 
تهدف إىل إقرتاح نظام لتشخيص الدراجات النارية وتكوين لجنة قيادة تضّم كافة املتدخل  يف املنظومة.

• متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم بعنوان فرع تأم� السيارات:     

تّم خالل سنتي 2015 و2016 القيام بعملية رقابة ميدانية أفقية حول مختلف أوجه الترصف يف ملفات الحوادث املادية 
لتأم  السيارات لدى خمس مؤسسات تأم  وتقييم جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم باإلعت�د عىل دراسة عيّنة من 

ملفات التعويض بالتدقيق يف الجوانب التالية: 

- اآلجال الفعلية لتعويض ملفات الحوادث املادية للسيارات،
- مدى احرتام االتفاقيات املربمة يف إطار الجامعة التونسية لرشكات التأم ،

- اإلجراءات التنظيمية الخاصة بطريقة مسك ملفات الحوادث املادية والترصف فيها،

وقد تّم إعداد تقرير عام يحوصل أهّم اإلخالالت والنقائص املسّجلة يف موىف سنة 2017 وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة 
وكذلك خالل اإلجت�ع الدوري ب  الهيئة وممثيل القطاع.

هذا مع العلم وأنّه يف إطار متابعة وتقييم جودة الخدمات املسداة إىل املؤّمن لهم من قبل مؤسسات التأم ، تّم تحديد 
طريقة موّحدة لكافة املؤسسات الحتساب متوّسط آجال التعويض حسب مختلف أصناف وفروع التأم  ومناقشتها مع 

مراقبي حساباتها واإلتّفاق عىل وجوب إعت�دها مستقبال. 
   

2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع�ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2016:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2017 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم  لسنة 2016 وكذلك التقارير 
مراقبي  بعض  مع  اجت�عات  وعقد  تقاريرهم  الستك�ل  املؤسسات  إىل  مراسالت  وتوجيه  الحسابات،  ملراقبي  الخاصة 
الحسابات لتدارس نتائج أع�لهم. وتّم عرض تقرير شامل حول نتائج أع�ل الرقابة عىل الوثائق لسنة 2016 عىل أنظار 

مجلس الهيئة املنعقد بتاريخ 22 ديسمرب 2017 وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم  لسنة 2016 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم  ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

،Ãحوصلة للمالحظات بخصوص الرقابة الداخلية وهياكل التسي -
- متابعة توصيات الرّقابة للسنوات السابقة.

• متابعة عملية إحالة رشكة تأم� لعدد من العقود إىل عقود إدخار وإكتتاب عقود هامة سنة 2016: 

تبّ  من خالل دراسة التقرير السنوي إلحدى رشكات التأم  وتقرير مراقب حساباتها حول نشاط سنة 2016 قيامها 
بتحويل عدد من عقود تكوين األموال املكتتبة لديها إىل عقود تكوين أموال أخرى. لذا، �ت مراسلة املؤسسة لطلب موافاة 
الهيئة بقاâة عقود التأم  التي �ت إحالتها مع املعطيات املتعلقة بها واألسباب والدواعي للقيام بهذه العملية واإلجراءات 

املتخذة للغرض.



         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

الوضع القانو�

تّم إحداث الهيئة العامة للتأم  �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بتنقيح وإ�ام 
مجلّة التأم ، وهي هيئة إدارية تتمتّع باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية.

أهداف الهيئة ومهامها
 

نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم  عىل أّن أهداف الهيئة و مهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح�ية حقوق املؤمن 
لهم و املستفيدين من عقود التأم  وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم  وإعادة التأم  وقدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها، 

و عليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:

بالترشيع  إلتزامها  التأم  ومتابعة نشاطها لض�ن  املتّصلة بقطاع  التأم  واملهن  التأم  وإعادة  • مراقبة مؤسسات 
الجاري به العمل وإرساء مناخ مالئم لتطّورها �ا يحّقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وفقا ألفضل امل�رسات الدولية،

• دراسة املسائل ذات الصبغة الترشيعيّة والرتتيبية والتنظيمية املتعلّقة بعمليّات التأم  وإعادة التأم  و �ؤسسات 
التأم  و إعادة التأم  التي يعرضها عليها وزير املالية،

• دراسة املسائل التقنية واإلقتصادية املتعلّقة بتطوير قطاع التأم  وتنظيمه وعرض مقرتحات يف شأنها عىل وزير املالية،

• ض�ن تقديم كافة الخدمات التأمينية وفق معايÃ الجودة والكفاءة والشفافية من أجل ح�ية حقوق املؤمن لهم،

• تركيز الربامج والخطط الكفيلة بتطوير صناعة التأم  وتنمية الوعي التأميني،

• املساهمة يف اإلقتصاد الوطني من خالل املحافظة عىل اإلستقرار املايل،

• إرساء روابط التعاون مع هيئات تنظيم قطاع التأم  عربيا وإفريقيا ودوليا.

قيم الهيئة
 

                                 الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                 العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                 العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

تنظيم الهيئة وإدارتها  

تتكّون الهيئة من:

         رئيس الهيئة،
         مجلس الهيئة،
         لجنة التأديب،

         واملصالح الفنية واإلدارية للهيئة.

ويدير الهيئة رئيس متفّرغ من ذوي الكفاءة يف امليدان اإلقتصادي أو املايل ويعّ  �قتىض أمر بإقرتاح من وزير املالية.
 

رشكاء الهيئة

           الجامعة التونسية لرشكات التأم 
           البنك املركزي التونيس

           هيئة السوق املالية
           وزارة الشؤون اإلجت�عية 

           املكتب املوّحد التونيس للسيارات
           الغرف الوطنية النقابية لنواب التأم  والس�رسة والخرباء يف مختلف اإلختصاصات 

           اإلتحاد الوطني للتعاونيات

تتكّون سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و6 مؤسسات غÃ مقيمة. وتنقسم  التأم  28 مؤسسـة  يضّم قطاع 
 20 رشكة خفية اإلسم ورشكتان ذات صبغة تعاونية. 

ك� تتوزع املؤسسات املقيمة حسب االختصاصات التي تبارشها كالتايل:

- 15 مؤسسة تبارش مختلف أصناف التأم ،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم  عىل الحياة،

- مؤسسة مختصة يف تأم  الصادرات والقروض،
- ومؤسسة مختصة يف إعادة التأم .

أّما املؤسسات غÃ املقيمة، فتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم  أجنبيّة ومكتب  �ثيلي . وهي تختص يف 
عمليات تأم  وإعادة تأم  األشخاص غÃ املقيم . 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم  1028 نائبا يف نهاية سنة 2017 مقابل 990 نائبا يف موىف سنة 2016. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,4 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,3 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,9 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س�رسة التأم  وإعادة التأم  الناشط  بالسوق إىل 64 سمسارا سنة 2017 مقابل 66 يف نهاية سنة 2016.

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق 99 منتج تأم  عىل الحيــاة سنة 2017 مقابـل 77 يف نهاية سنــة 2016 يعمل 94 منهم لدى مؤسسة 
"مغربيـة للحياة" و5 تابع  لرشكة التأم  عىل الحياة والتثمÃ "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم  973 خبÃا يف نهاية سنة 2017 مرّسم  بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم . ويتوزّع هؤالء الخرباء 
عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، 

الطÃان، ... ). وàثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكß من 25 % من العدد الجميل للخرباء. 
 - معـاينو األضـرار:

تعد القاâة التي �سكها الجامعة التونسية لرشكات التأم  99 معاين أرضار يف نهاية سنة 2017. ويتوزّع أغلب معايني 
األرضار �نطقة الش�ل والبقية �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري  املرّسم  بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم  إىل 27 خبÃا يف نهاية 
سنة 2017 مقابل 24 يف موىف السنة السابقة.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل  بقطاع التأم  10200 عامل يف نهاية سنة 2017. وتوفّر رشكات التأم  قرابة 39 % من مواطن الشغل 
واإلختبار  السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم   نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوّزع  في�  عامال)،   4040)

ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غÃ املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

تتوىل ثالثة معاهد مختصة يف التأم  تكوين ورسكلة األعوان العامل  يف هذا القطاع التأم  بهدف مواكبة التقنيات 
العرصية للتأم  وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرå واملعهد اإلفريقي للتأم  واملركز التقني للتكوين يف التأم .

طالبتان  (منهم   14 تحّصل  العرå حيث  للمغرب  التنمية  �ويل  معهــد  طلبة  من   35 الدفعة   2017 سنة  وتخرّجت 
تونسيتان و12طالب جزائري) عىل شهادة الدراسات العليا املتخصصة يف ميدان التأم .

و تخــــّرج خـــالل نفس السنة طلبـــة الدفعة 51 من املعهـــــد اإلفــــريقي للتأم  والتي تعــــّد 76 إطــــارا منهم 
68 تونيس و9 طلبة من البلدان اإلفريقية. ك� تخرّجت الدفعة 18 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم ، وتضـّم 
املوجه لحاميل  التكوين  الباكالوريا و28 يف صنف  املوجه لحاميل شهادة  التكوين  45 طالبـا منهم 17 متخرج يف صنف  

شهــادة األستاذية أوما يعادلها. 

       مقّدمة عامة

واصلت الهيئة العامة للتأم  خالل سنة 2017 نشاطها الرامي إىل تفعيل الدور التنموي لقطاع التأم  وتعزيز مساهمته 
يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث�ر بهدف الرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب السعي إىل تحقيق 

جملة من األهداف اإلسرتاتيجية من أبرزها:

إستك�ل إعداد مرشوع املراجعة الشاملة ملجلة التأم  الذي يهدف إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم لهذا 
القطاع قصد مواكبته للمعايÃ الدولية مّ� àّكن من توفÃ املحيط املالئم لتنظيم مؤسساته وتعزيز هيكلتها ومزيد دعم 
 ßمختلف املهن املتّصلة به من جهة، ويعّزز من  صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية لتقوم بجملة األدوار املناطة بعهدتها بأك

نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة أخرى،

تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم  وإعادة التأم  يف شكل عمليات رقابة ميدانية و عىل الوثائق أو 
يف إطار أع�ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

عىل  عالوة  أرضار  ومعايني  وخرباء  تأم   وسطاء  من  املتّصلة  والهياكل  التأمينية  املهن  عىل  الرقابة  أع�ل  تكثيف 
الصناديق ذات الّصلة بالتأم .

I - مواصلة أشغال وضع وإستك�ل اإلطار الترشيعي املنظم لقطاع التأم�:

1 - إعداد مرشوع مراجعة شاملة ألحكام مجلة التأم�:

واصلت خالل سنة 2017 الفرق الفنية املحدثة صلب الهيئة و�ساعدة خبÃين أجنبي وتونيس أشغالها املتعلقة بإعداد 
مشاريع القوان  الخاصة بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم  بهدف مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 

أع�ل التأم  واملعايÃ الدولية املكرّسة يف هذا  املجال بصفة عامة.
   

وتشمل هذه املراجعة التي تعتمد عىل دراسة تقييمية للوضع الحايل وتهدف إىل تدارك مختلف الصعوبات والنقائص 
التي واجهتها هيئة الرقابة يف أداء مهامها واملرتتّبة عن تطبيق اإلطار الترشيعي الجاري به العمل وكذلك إىل تنفيذ توجهات 

اإلصالح املرتقبة، سبعة محاور أساسية ترتكّز حول: 

1.1 - تنظيم القطاع وإعادة هيكلته من خالل:

التأم   وإعادة  التأم   مؤسسات  إلحداث  الرتاخيص  مختلف  إسناد   Ãومعاي رشوط  بضبط  املتعلّقة  األحكام  مراجعة   -
وتحديد األنشطة الخاضعة للرتخيص وتوضيح مراحل وإجراءات معالجة امللفات،

- الفصل ب  نشاط التأم  عىل الحياة والتأم  عىل غÃ الحياة،
- تنظيم مختلف العمليات املتعلقة بإحالة محافظ التأم  وإندماج وإستيعاب املؤسسات،

- ضبط أحكام تتعلّق بنظام إحداث ومتابعة نشاط املؤسسات غÃ املقيمة، 
- تأطÃ وتنظيم نشاط مؤسسات التأم  ذات الصبغة التعاونية ومزيد توضيح مختلف متطلّبات الحوكمة والترصّف السليم 

والحذر داخلها. 

2.1 - تدعيم دور الهيئة العاّمة للتأم� عرب:

- تكريس دور الهيئة كسلطة ترتيبية مستقلة إداريا وماليا عىل غرار بقية هياكل الرقابة يف القطاع املايل من خالل إسنادها 
صالحيّة إصدار الرتاتيب والقرارات الفردية الرضورية مل�رسة مهامها وإضفاء الصبغة اإللزامية عىل هذه النصوص �ا àّكنها 

من م�رسة الدور املناط بعهدتها بأكß نجاعة،
- مراجعة صالحيات مجلس الهيئة �ا يراعي توسيع مشموالت الهيئة وتكريس إستقالليتها وإحداث لجان قارة متفّرعة عنه 

تساعده عىل إنجاز املهام املوكلة إليه، إىل جانب تحديد حاالت إنهاء عضوية أعضائه،
- إحداث لجنة عقوبات مستقلة عن أجهزة الهيئة تختّص بالبّت يف املخالفات املستوجبة للعقوبات �قتىض أحكام مجلة 

التأم  والتي تخرج عن مجال العقوبات املسلّطة من قبل رئيس الهيئة،
- إحداث لجنة تراخيص مستقلة عن مجلس الهيئة تختّص �نح وسحب الرتاخيص املسندة مل�رسة نشاط التأم  ونشاط 
إعادة التأم  والرتخيص لعمليات توسيع النشاط واإلندماج واإلنقسام واإلنحالل والتحويل الجزî أو الكيل ملحفظة عقود 

التأم  وتغيÃ الشكل القانوñ وإحالة األصول أو الخصوم والتخفيض يف رأس املال،
العقوبات  لجنتي  الهيئة وأعضاء مجلسها وأعوانها وأعضاء  والتي تشمل كّال من رئيس  بالهيئة  الحوكمة  - تدعيم قواعد 

والرتاخيص،
- إقرار مسك الهيئة لسجّل املعطيات املتعلقة بعقود التأم  والحوادث والتعويضات وتحديد رشوط الترصيح به والولوج 

إليه،
إلتزام  التأم  وعىل مدى  قطاع  املتدخل  يف  لكافة  التجارية  امل�رسات  الرقابة عىل  الهيئة يف مجال  دور  التأكيد عىل   -

األشخاص الخاضع  لرقابتها باألحكام الترشيعية والرتتيبية املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال، 
- توسيع مجال إرشاف ورقابة الهيئة ليشمل الجمعيّات التعاونية. 

3.1 - تعزيز الرقابة الحذرة عىل نشاط التأم� عرب:

- مراجعة نظام املالءة املالية لرشكات التأم  يف إتّجاه إرساء مبدأ املالءة املعتمدة عىل املخاطر وتحديد القواعد الكمية 
والنوعية لض�ن الترصف السليم 

- الّرتفيع يف رأس املال األدò لرشكات التأم  وإعادة التأم  وصندوق املال املشرتك للرشكات ذات الصبغة التعاونية قصد 
تحس  صالبتها املاليّة،

- تأطÃ نشاط إعادة التأم  عرب ضبط املؤسسات والهياكل املخّول لها قبول املخاطر والرشوط الواجب توفّرها والتأكيد عىل 
املسندة. مع �ك   للعمليات  بالنسبة  الحذر  والترصّف  املالية  السالمة  قواعد  الالزمة ومراعاة  العناية   Ãتداب بذل  واجب 

الهيئة من إتخاذ إجراءات تحفظيّة يف الحاالت التي يتبّ  فيها وجود تهديد للسالمة املالية لرشكات التأم ،
- إرساء الرقابة التكميلية عىل مجموعات التأم  واملجّمعات املالية قصد تدعيم الرقابة عىل السالمة املالية لرشكة تأم  

عىل أساس فردي.

4.1 - تطوير آليات الرقابة والّتتّبع من خالل: 

- تطوير آليات الرقابة امليدانية بالخصوص وتدعيم الصالحيات املمنوحة للهيئة من حيث تركيز الرقابة عىل أساس مدّعم 
والرقابة التكميلية عىل املجمعات من خالل التنسيق مع الهيئات الرقابية عىل القطاع املايل،

- ح�ية املراقب  أثناء تأدية مهامهم، 
- توسيع مجال الرقابة لتشمل مسدي خدمات املساعدة وجميع الجهات املتعاقد معها يف إطار اإلسناد الخارجي لض�ن 

جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم وح�ية املستفيدين من عقود التأم ،
- وضع إطار متكامل وتدريجي ملعالجة وإنقاذ رشكات التأم  التي تشكو من صعوبات، 

- تحديد املخالفات والعقوبات املرتتبة عن مخالفة الترشيع الجاري به العمل وضبط صالحيات كل من رئيس الهيئة ولجنة 
العقوبات يف إطار اختصاص كل منه�. 

5.1 - تعزيز منظومة الحوكمة °ؤسسات التأم� وإعادة التأم� من خالل وضع أحكام ترمي إىل:
 

 ،Ãالفصل الواضح ب  وظائف هياكل اإلدارة أو املراقبة والهياكل املكلفة بالتسي -
- تدعيم وجوبية وضع نظام للرقابة الداخلية يكفل املتابعة والتقييم الدوري لإلجراءات املعمول بها، 

- تكريس وجوبية إعالم الهيئة بهوية مراقبي الحسابات والخبÃ اإلكتواري املستقل املعتزم تعيينهم،
- تكريس وجوبية تعي  أعضاء مستقل  �جلس اإلدارة وتعزيزه بلجنة التحكم يف املخاطر ولجنة داâة للتدقيق الداخيل 

ولجنة التأجÃ والتعيينات، 
ومراقبة  واإلكتواريا  املخاطر  وإدارة  الداخيل  بـالتدقيق  تتعلق  التنظيمي  الهيكل  مستوى  عىل  مستقلة  وظائف  إرساء   -

اإلمتثال.

6.1 - مزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم� من خالل: 
 

- التنصيص عىل إحداث الهياكل املهنيّة التي تنضوي يف إطارها مختلف املهن املرتبطة بقطاع التأم ،  
- إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لنشاط عرض عمليات التأم  وإعادة التأم ،

- ضبط واجبات اإلفصاح املحمولة عىل مختلف املتدّخل ، 
- تدعيم الجانب التنظيمي والرقاå ملهنة اإلختبار ومعاينة األرضار،

اإلفصاح  واجبات  يف  النظر  وإعادة  بهم  خاصة  مهنية  جمعية  تكوين  عرب  التأم   قطاع  لدى  اإلكتواري   مهنة  تأهيل   -
املحمولة عليهم لسلطة الرقابة ونظام العقوبات الخاصة بهم.

7.1 - تنظيم بعض أصناف وفروع التأم� من خالل إضافة أحكام جديدة ومزيد توضيح بعض األحكام األخرى املتعلقة 
باملسائل التالية: 

- إقرار إلزامية تأم  األخطار املوجودة بالجمهورية التونسيّة، 
- إقرار إلزامية إستجابة رشكات التأم  لتوفÃ التغطية املتعلقة بالتأمينات الوجوبية طبقا للترشيع الجاري به العمل، 

- تحجÃ عرض عقود التأم  قبل إنقضاء أجل شهر من إيداعها، مع  فرض إيداع عنارص التعريفة بالنسبة لعقود التأم  عىل 
غÃ الحياة واإلشهاد بصحتها من قبل إكتواري مؤهل من قبل الهيئة، 

- تنظيم عملية إبرام عقود التأم  عن بعد قصد مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة.

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن µويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن:

يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات، قام فريق عمل مكون من ممثل  عن الهيئة وبعثة الدعم الفني للبنك الدويل 
ووزارة التجارة ورشكة "كوتيناس" بإعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة 
 ßما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

إستقطابا للبنوك وأكß تكيّفا مع احتياجات املصدرين من جهة أخرى. 

وتتعلق هذه التنقيحات أساسا باملحاور التالية:
- توسيع مجال تدخل الصندوق إىل كافة املؤسسات املصّدرة واإلستغناء عن إستثناءات التغطية التي تعيق اإلقبال عليه 

والتنصيص رصاحة عىل تأمينه للكفاالت،
املؤسسات  لتكريس مصداقيته يف عالقته مع  أول طلب  عند  وتفعيله  املستقل  الض�ن  الصندوق صبغة  تدّخل  إكساء   -

البنكية،
- إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املترصّفة يف الصندوق لسجّل البنك املركزي املنصوص عليه بالقانون عدد 35 املؤرخ يف 25 
أفريل 2016 املتعلق بضبط النظام األسايس للبنك املركزي التونيس، وإستغالل املعطيات املُضّمنة به وهو ما سيؤسس لتوازن 

املنظومة املزمع إرساؤها واملحافظة عىل التوازنات املالية للصندوق والتحّكم يف خطر املديونية.

3 - إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لقانون التأم� التكــافيل:

تواصلت مشاركة إطارات الهيئة يف أشغال لجنة القيادة املكلّفة بإعداد املعايÃ املحاسبية لنشاط التأم  التكافيل يف إطار 
إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لهذه املنظومة وقد �ّت املصادقة عىل هذه املعايÃ من قبل املجلس الوطني 

للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017.

4 - إعداد مرشوع إطار قانو� ملراجعة الترشيع الخاص بالجمعيات التعاونية:

�ت خالل سنة 2017 إعادة إحالة مرشوع اإلطار القانوñ الجديد للجمعيات التعاونية إىل رئاسة الحكومة قصد إدراجه 
ببوابة الترشيع للحكومة إلبداء الرأي للعموم.

II - املشاركة يف إنجاز عدد من الدراسات واملشاريع الرامية إىل تطوير قطاع التأم�:

1 - مواصلة إنجاز عمليات "التقييم الذاÁ الدورية لإلطار الترشيعي لقطاع التأم� بتونس":

 تواصلت عمليات التقييم الذاú الّدورية ملدى امتثال اإلطار الترشيعي الوطني للمعايÃ الّدولية والتي تندرج يف إطار 
اإلقتصادي  والنمو  التعاون  ومنظمة   (IAIS) التأم   عىل  اإلرشاف  لهيئات  الدولية  الجمعية  أشغال  يف  الهيئة  مساهمة 

(OCDE)، وشملت بالخصوص املعايÃ املتعلّقة باملسائل التالية:

- نظام التعديل واملراقبة لسلطة اإلرشاف عىل قطاع التأم ،
- قواعد الخروج من سوق التأم  والسلطة التعديلية،  
- توازنات سلطات اإلرشاف ب  اإلستقاللية واملسؤولية،

- تبادل املعلومات ب  سلطات الرقابة والتعاون والتنسيق يف ميدان الرقابة عىل املؤسسات التأمينية،
التصحيحية واإلجراءات  الحوكمة  ومنظومة  وإحالتها  املخاطر  يف  والترصف  الداخلية  والرقابة  الوثائق  عىل  الرقابة   -

  والعقوبات، 
- إعادة التأم . 

2 - مواصلة أشغال تركيز مرشوع قاعدة بيانات وطنية خاصة بتطبيق نظام املكافأة لـتأم� السّيارات:

إثر مصادقة الهيئة خالل سنة 2015 عىل نتائج الدراسة التي أنجزها خرباء من البنك الدويل حول تقييم املنظومة الحالية 
تّم  بلورتها يف شكل مخطط عمل،  أن �ّت  السيارات وبعد  تأم   لفرع  املدنية  املسؤولية  تعريفات  تحديد  املعتمدة يف 

الرشوع يف إحداث قاعدة بيانات وطنية عىل مستوى الهيئة تهدف إىل إحكام تطبيق نظام املكافأة لهذا الفرع.
 

وتتوّىل لجنة املتابعة املحدثة صلب الهيئة اإلرشاف والتنسيق بخصوص كافة األشغال واإلستعدادات الالّزمة لتنفيذ هذا 
املرشوع وذلك يف إطار عقد تعاون ورشاكة مع كّل من الجامعة املغربية لرشكات التأم  واملدرسة العليا الخاصة للهندسة 

والتكنولوجيا "ESPRIT" والوكالة التونسية للنقل الربي. 

ويف هذا الصدد، قامت الهيئة بإقتناء التجهيزات واملعّدات اإلعالمية الخاصة بهذا املرشوع وتّم خالل النصف الثاñ من 
سنة 2017 إيواؤها بقاعة املوزّعات الخاصة �ؤسسة "إتصاالت تونس". ك� إستكملت عمليات الربط ب  مؤسسات التأم  
السالمة  لرشوط  وفقا  أخرى  جهة  من  الربي  للنقل  الفنية  والوكالة  املخاطر  مركزية  وب   جهة  من  املخاطر  ومركزية 

املعلوماتيّة.

الفعيل  اإلنطالق  عند  قصد ض�ن حسن سÃها  اإلعالمية  املنظومة  تجربة  مراحل   2017 سنة  وتواصلت خالل  هذا، 
للمرشوع املنتظر يف مطلع سنة 2019. 

III - الرقابة واإلرشاف عىل قطاع التأم� لض�ن سالمة مالءته املالية:

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

• عمليات الرقابة امليدانية:

- تواصلت عملية الرقابة امليدانية التي إنطلقت منذ سنت  لدى إحدى مؤسسات التأم  املقيمة والتي شملت يف مرحلة 
من  والتثبت  السيارات  تأم   لفرع  واملادية  البدنية  الحوادث  بعنوان  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم  أوىل 

إجراءات الترصف يف ملفات هذه الحوادث وتركّزت يف املرحلة الثانية عىل عدد من أوجه الترصّف داخل املؤسسة.
     

- ورشع املراقبون خالل سنة 2017 يف مه�ت جديدة شملت ثالث مؤسسات تأم  مقيمة وإهتّمت بالتدقيق يف عدد من 
الجوانب املتعلّقة �شاريع قواâها املالية لسنة 2016 وكذلك يف بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

• تقييم مدخرات التعويضات تحت التسوية ومدخرات األقساط لإللغاء لتأم  السيارات.
• التدقيق يف كلفة الحوادث املاديّة والبدنيّة بعنوان فرع تأم  السيّارات والتثبت من إجراءات الترصف يف ملفات

 هذه الحوادث.
• التثبت من حسن تطبيق إتفاقيات إعادة التأم  والتنظيم اإلداري واملعلوماú ملصلحة إعادة التأم .

• تقييم اإلجراءات املتعلقة بالترصف يف التوظيفات والتحقق من توفرها وإعادة تقييمها طبقا لألحكام املنصوص عليها 
�جلة التأم .

• تقييم املدخرات الحسابية والتثبت من املذكرات الفنية لصنف التأم  عىل الحياة.
• متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم  ومعيدي التأم .

- ك� واصل املراقبون القيام �هّ�ت الرقابة امليدانية األفقية التي رشعوا فيها سنة 2016 والتي إهتمّت أساسا باملسائل 
التالية:

• متابعة ملف تأم� الدّراجات الناريّة صغÆة الحجم: 

إثر توّصل الهيئة بالعديد من العرائض الصادرة عن مواطن  بخصوص رفض تأم  دراجاتهم النارية صغÃة الحجم أو 
الرتفيع يف التعريفة، توّىل املراقبون القيام بعمليّة رقابة ميدانيّة أفقية خالل شهر جويلية 2017 لدى جميع رشكات التأم  
التي تنشط بإحدى الواليات واملرّخص لها يف تأم  العربات الربيّة ذات محرّك وشملت 16 نقطة بيع موزّعة ب  10 نيابات 

تأم  و6 فروع تأم  تابعة لهذه املؤّسسات، قصد معاينة كّل املخالفات التي تصدر عن املكلف  باإلكتتاب بنقاط البيع.

دراسة  عنارص مرجعية إلنجاز  إعداد  العمل عىل  بالخصوص  أكتوبر2017   17 بتاريخ  املنعقد  الهيئة  أقّر مجلس  وقد 
تهدف إىل إقرتاح نظام لتشخيص الدراجات النارية وتكوين لجنة قيادة تضّم كافة املتدخل  يف املنظومة.

• متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم بعنوان فرع تأم� السيارات:     

تّم خالل سنتي 2015 و2016 القيام بعملية رقابة ميدانية أفقية حول مختلف أوجه الترصف يف ملفات الحوادث املادية 
لتأم  السيارات لدى خمس مؤسسات تأم  وتقييم جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم باإلعت�د عىل دراسة عيّنة من 

ملفات التعويض بالتدقيق يف الجوانب التالية: 

- اآلجال الفعلية لتعويض ملفات الحوادث املادية للسيارات،
- مدى احرتام االتفاقيات املربمة يف إطار الجامعة التونسية لرشكات التأم ،

- اإلجراءات التنظيمية الخاصة بطريقة مسك ملفات الحوادث املادية والترصف فيها،

وقد تّم إعداد تقرير عام يحوصل أهّم اإلخالالت والنقائص املسّجلة يف موىف سنة 2017 وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة 
وكذلك خالل اإلجت�ع الدوري ب  الهيئة وممثيل القطاع.

هذا مع العلم وأنّه يف إطار متابعة وتقييم جودة الخدمات املسداة إىل املؤّمن لهم من قبل مؤسسات التأم ، تّم تحديد 
طريقة موّحدة لكافة املؤسسات الحتساب متوّسط آجال التعويض حسب مختلف أصناف وفروع التأم  ومناقشتها مع 

مراقبي حساباتها واإلتّفاق عىل وجوب إعت�دها مستقبال. 
   

2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع�ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2016:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2017 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم  لسنة 2016 وكذلك التقارير 
مراقبي  بعض  مع  اجت�عات  وعقد  تقاريرهم  الستك�ل  املؤسسات  إىل  مراسالت  وتوجيه  الحسابات،  ملراقبي  الخاصة 
الحسابات لتدارس نتائج أع�لهم. وتّم عرض تقرير شامل حول نتائج أع�ل الرقابة عىل الوثائق لسنة 2016 عىل أنظار 

مجلس الهيئة املنعقد بتاريخ 22 ديسمرب 2017 وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم  لسنة 2016 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم  ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

،Ãحوصلة للمالحظات بخصوص الرقابة الداخلية وهياكل التسي -
- متابعة توصيات الرّقابة للسنوات السابقة.

• متابعة عملية إحالة رشكة تأم� لعدد من العقود إىل عقود إدخار وإكتتاب عقود هامة سنة 2016: 

تبّ  من خالل دراسة التقرير السنوي إلحدى رشكات التأم  وتقرير مراقب حساباتها حول نشاط سنة 2016 قيامها 
بتحويل عدد من عقود تكوين األموال املكتتبة لديها إىل عقود تكوين أموال أخرى. لذا، �ت مراسلة املؤسسة لطلب موافاة 
الهيئة بقاâة عقود التأم  التي �ت إحالتها مع املعطيات املتعلقة بها واألسباب والدواعي للقيام بهذه العملية واإلجراءات 

املتخذة للغرض.

 أّوال
 تنظيم و تطوير

قطاع التأمين



الهيئة العامة للتأمين 21

2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

الوضع القانو�

تّم إحداث الهيئة العامة للتأم  �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بتنقيح وإ�ام 
مجلّة التأم ، وهي هيئة إدارية تتمتّع باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية.

أهداف الهيئة ومهامها
 

نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم  عىل أّن أهداف الهيئة و مهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح�ية حقوق املؤمن 
لهم و املستفيدين من عقود التأم  وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم  وإعادة التأم  وقدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها، 

و عليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:

بالترشيع  إلتزامها  التأم  ومتابعة نشاطها لض�ن  املتّصلة بقطاع  التأم  واملهن  التأم  وإعادة  • مراقبة مؤسسات 
الجاري به العمل وإرساء مناخ مالئم لتطّورها �ا يحّقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وفقا ألفضل امل�رسات الدولية،

• دراسة املسائل ذات الصبغة الترشيعيّة والرتتيبية والتنظيمية املتعلّقة بعمليّات التأم  وإعادة التأم  و �ؤسسات 
التأم  و إعادة التأم  التي يعرضها عليها وزير املالية،

• دراسة املسائل التقنية واإلقتصادية املتعلّقة بتطوير قطاع التأم  وتنظيمه وعرض مقرتحات يف شأنها عىل وزير املالية،

• ض�ن تقديم كافة الخدمات التأمينية وفق معايÃ الجودة والكفاءة والشفافية من أجل ح�ية حقوق املؤمن لهم،

• تركيز الربامج والخطط الكفيلة بتطوير صناعة التأم  وتنمية الوعي التأميني،

• املساهمة يف اإلقتصاد الوطني من خالل املحافظة عىل اإلستقرار املايل،

• إرساء روابط التعاون مع هيئات تنظيم قطاع التأم  عربيا وإفريقيا ودوليا.

قيم الهيئة
 

                                 الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                 العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                 العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

تنظيم الهيئة وإدارتها  

تتكّون الهيئة من:

         رئيس الهيئة،
         مجلس الهيئة،
         لجنة التأديب،

         واملصالح الفنية واإلدارية للهيئة.

ويدير الهيئة رئيس متفّرغ من ذوي الكفاءة يف امليدان اإلقتصادي أو املايل ويعّ  �قتىض أمر بإقرتاح من وزير املالية.
 

رشكاء الهيئة

           الجامعة التونسية لرشكات التأم 
           البنك املركزي التونيس

           هيئة السوق املالية
           وزارة الشؤون اإلجت�عية 

           املكتب املوّحد التونيس للسيارات
           الغرف الوطنية النقابية لنواب التأم  والس�رسة والخرباء يف مختلف اإلختصاصات 

           اإلتحاد الوطني للتعاونيات

تتكّون سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و6 مؤسسات غÃ مقيمة. وتنقسم  التأم  28 مؤسسـة  يضّم قطاع 
 20 رشكة خفية اإلسم ورشكتان ذات صبغة تعاونية. 

ك� تتوزع املؤسسات املقيمة حسب االختصاصات التي تبارشها كالتايل:

- 15 مؤسسة تبارش مختلف أصناف التأم ،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم  عىل الحياة،

- مؤسسة مختصة يف تأم  الصادرات والقروض،
- ومؤسسة مختصة يف إعادة التأم .

أّما املؤسسات غÃ املقيمة، فتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم  أجنبيّة ومكتب  �ثيلي . وهي تختص يف 
عمليات تأم  وإعادة تأم  األشخاص غÃ املقيم . 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم  1028 نائبا يف نهاية سنة 2017 مقابل 990 نائبا يف موىف سنة 2016. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,4 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,3 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,9 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س�رسة التأم  وإعادة التأم  الناشط  بالسوق إىل 64 سمسارا سنة 2017 مقابل 66 يف نهاية سنة 2016.

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق 99 منتج تأم  عىل الحيــاة سنة 2017 مقابـل 77 يف نهاية سنــة 2016 يعمل 94 منهم لدى مؤسسة 
"مغربيـة للحياة" و5 تابع  لرشكة التأم  عىل الحياة والتثمÃ "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم  973 خبÃا يف نهاية سنة 2017 مرّسم  بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم . ويتوزّع هؤالء الخرباء 
عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، 

الطÃان، ... ). وàثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكß من 25 % من العدد الجميل للخرباء. 
 - معـاينو األضـرار:

تعد القاâة التي �سكها الجامعة التونسية لرشكات التأم  99 معاين أرضار يف نهاية سنة 2017. ويتوزّع أغلب معايني 
األرضار �نطقة الش�ل والبقية �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري  املرّسم  بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم  إىل 27 خبÃا يف نهاية 
سنة 2017 مقابل 24 يف موىف السنة السابقة.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل  بقطاع التأم  10200 عامل يف نهاية سنة 2017. وتوفّر رشكات التأم  قرابة 39 % من مواطن الشغل 
واإلختبار  السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم   نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوّزع  في�  عامال)،   4040)

ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غÃ املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

تتوىل ثالثة معاهد مختصة يف التأم  تكوين ورسكلة األعوان العامل  يف هذا القطاع التأم  بهدف مواكبة التقنيات 
العرصية للتأم  وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرå واملعهد اإلفريقي للتأم  واملركز التقني للتكوين يف التأم .

طالبتان  (منهم   14 تحّصل  العرå حيث  للمغرب  التنمية  �ويل  معهــد  طلبة  من   35 الدفعة   2017 سنة  وتخرّجت 
تونسيتان و12طالب جزائري) عىل شهادة الدراسات العليا املتخصصة يف ميدان التأم .

و تخــــّرج خـــالل نفس السنة طلبـــة الدفعة 51 من املعهـــــد اإلفــــريقي للتأم  والتي تعــــّد 76 إطــــارا منهم 
68 تونيس و9 طلبة من البلدان اإلفريقية. ك� تخرّجت الدفعة 18 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم ، وتضـّم 
املوجه لحاميل  التكوين  الباكالوريا و28 يف صنف  املوجه لحاميل شهادة  التكوين  45 طالبـا منهم 17 متخرج يف صنف  

شهــادة األستاذية أوما يعادلها. 

       مقّدمة عامة

واصلت الهيئة العامة للتأم  خالل سنة 2017 نشاطها الرامي إىل تفعيل الدور التنموي لقطاع التأم  وتعزيز مساهمته 
يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث�ر بهدف الرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب السعي إىل تحقيق 

جملة من األهداف اإلسرتاتيجية من أبرزها:

إستك�ل إعداد مرشوع املراجعة الشاملة ملجلة التأم  الذي يهدف إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم لهذا 
القطاع قصد مواكبته للمعايÃ الدولية مّ� àّكن من توفÃ املحيط املالئم لتنظيم مؤسساته وتعزيز هيكلتها ومزيد دعم 
 ßمختلف املهن املتّصلة به من جهة، ويعّزز من  صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية لتقوم بجملة األدوار املناطة بعهدتها بأك

نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة أخرى،

تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم  وإعادة التأم  يف شكل عمليات رقابة ميدانية و عىل الوثائق أو 
يف إطار أع�ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

عىل  عالوة  أرضار  ومعايني  وخرباء  تأم   وسطاء  من  املتّصلة  والهياكل  التأمينية  املهن  عىل  الرقابة  أع�ل  تكثيف 
الصناديق ذات الّصلة بالتأم .

I - مواصلة أشغال وضع وإستك�ل اإلطار الترشيعي املنظم لقطاع التأم�:

1 - إعداد مرشوع مراجعة شاملة ألحكام مجلة التأم�:

واصلت خالل سنة 2017 الفرق الفنية املحدثة صلب الهيئة و�ساعدة خبÃين أجنبي وتونيس أشغالها املتعلقة بإعداد 
مشاريع القوان  الخاصة بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم  بهدف مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 

أع�ل التأم  واملعايÃ الدولية املكرّسة يف هذا  املجال بصفة عامة.
   

وتشمل هذه املراجعة التي تعتمد عىل دراسة تقييمية للوضع الحايل وتهدف إىل تدارك مختلف الصعوبات والنقائص 
التي واجهتها هيئة الرقابة يف أداء مهامها واملرتتّبة عن تطبيق اإلطار الترشيعي الجاري به العمل وكذلك إىل تنفيذ توجهات 

اإلصالح املرتقبة، سبعة محاور أساسية ترتكّز حول: 

1.1 - تنظيم القطاع وإعادة هيكلته من خالل:

التأم   وإعادة  التأم   مؤسسات  إلحداث  الرتاخيص  مختلف  إسناد   Ãومعاي رشوط  بضبط  املتعلّقة  األحكام  مراجعة   -
وتحديد األنشطة الخاضعة للرتخيص وتوضيح مراحل وإجراءات معالجة امللفات،

- الفصل ب  نشاط التأم  عىل الحياة والتأم  عىل غÃ الحياة،
- تنظيم مختلف العمليات املتعلقة بإحالة محافظ التأم  وإندماج وإستيعاب املؤسسات،

- ضبط أحكام تتعلّق بنظام إحداث ومتابعة نشاط املؤسسات غÃ املقيمة، 
- تأطÃ وتنظيم نشاط مؤسسات التأم  ذات الصبغة التعاونية ومزيد توضيح مختلف متطلّبات الحوكمة والترصّف السليم 

والحذر داخلها. 

2.1 - تدعيم دور الهيئة العاّمة للتأم� عرب:

- تكريس دور الهيئة كسلطة ترتيبية مستقلة إداريا وماليا عىل غرار بقية هياكل الرقابة يف القطاع املايل من خالل إسنادها 
صالحيّة إصدار الرتاتيب والقرارات الفردية الرضورية مل�رسة مهامها وإضفاء الصبغة اإللزامية عىل هذه النصوص �ا àّكنها 

من م�رسة الدور املناط بعهدتها بأكß نجاعة،
- مراجعة صالحيات مجلس الهيئة �ا يراعي توسيع مشموالت الهيئة وتكريس إستقالليتها وإحداث لجان قارة متفّرعة عنه 

تساعده عىل إنجاز املهام املوكلة إليه، إىل جانب تحديد حاالت إنهاء عضوية أعضائه،
- إحداث لجنة عقوبات مستقلة عن أجهزة الهيئة تختّص بالبّت يف املخالفات املستوجبة للعقوبات �قتىض أحكام مجلة 

التأم  والتي تخرج عن مجال العقوبات املسلّطة من قبل رئيس الهيئة،
- إحداث لجنة تراخيص مستقلة عن مجلس الهيئة تختّص �نح وسحب الرتاخيص املسندة مل�رسة نشاط التأم  ونشاط 
إعادة التأم  والرتخيص لعمليات توسيع النشاط واإلندماج واإلنقسام واإلنحالل والتحويل الجزî أو الكيل ملحفظة عقود 

التأم  وتغيÃ الشكل القانوñ وإحالة األصول أو الخصوم والتخفيض يف رأس املال،
العقوبات  لجنتي  الهيئة وأعضاء مجلسها وأعوانها وأعضاء  والتي تشمل كّال من رئيس  بالهيئة  الحوكمة  - تدعيم قواعد 

والرتاخيص،
- إقرار مسك الهيئة لسجّل املعطيات املتعلقة بعقود التأم  والحوادث والتعويضات وتحديد رشوط الترصيح به والولوج 

إليه،
إلتزام  التأم  وعىل مدى  قطاع  املتدخل  يف  لكافة  التجارية  امل�رسات  الرقابة عىل  الهيئة يف مجال  دور  التأكيد عىل   -

األشخاص الخاضع  لرقابتها باألحكام الترشيعية والرتتيبية املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال، 
- توسيع مجال إرشاف ورقابة الهيئة ليشمل الجمعيّات التعاونية. 

3.1 - تعزيز الرقابة الحذرة عىل نشاط التأم� عرب:

- مراجعة نظام املالءة املالية لرشكات التأم  يف إتّجاه إرساء مبدأ املالءة املعتمدة عىل املخاطر وتحديد القواعد الكمية 
والنوعية لض�ن الترصف السليم 

- الّرتفيع يف رأس املال األدò لرشكات التأم  وإعادة التأم  وصندوق املال املشرتك للرشكات ذات الصبغة التعاونية قصد 
تحس  صالبتها املاليّة،

- تأطÃ نشاط إعادة التأم  عرب ضبط املؤسسات والهياكل املخّول لها قبول املخاطر والرشوط الواجب توفّرها والتأكيد عىل 
املسندة. مع �ك   للعمليات  بالنسبة  الحذر  والترصّف  املالية  السالمة  قواعد  الالزمة ومراعاة  العناية   Ãتداب بذل  واجب 

الهيئة من إتخاذ إجراءات تحفظيّة يف الحاالت التي يتبّ  فيها وجود تهديد للسالمة املالية لرشكات التأم ،
- إرساء الرقابة التكميلية عىل مجموعات التأم  واملجّمعات املالية قصد تدعيم الرقابة عىل السالمة املالية لرشكة تأم  

عىل أساس فردي.

4.1 - تطوير آليات الرقابة والّتتّبع من خالل: 

- تطوير آليات الرقابة امليدانية بالخصوص وتدعيم الصالحيات املمنوحة للهيئة من حيث تركيز الرقابة عىل أساس مدّعم 
والرقابة التكميلية عىل املجمعات من خالل التنسيق مع الهيئات الرقابية عىل القطاع املايل،

- ح�ية املراقب  أثناء تأدية مهامهم، 
- توسيع مجال الرقابة لتشمل مسدي خدمات املساعدة وجميع الجهات املتعاقد معها يف إطار اإلسناد الخارجي لض�ن 

جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم وح�ية املستفيدين من عقود التأم ،
- وضع إطار متكامل وتدريجي ملعالجة وإنقاذ رشكات التأم  التي تشكو من صعوبات، 

- تحديد املخالفات والعقوبات املرتتبة عن مخالفة الترشيع الجاري به العمل وضبط صالحيات كل من رئيس الهيئة ولجنة 
العقوبات يف إطار اختصاص كل منه�. 

5.1 - تعزيز منظومة الحوكمة °ؤسسات التأم� وإعادة التأم� من خالل وضع أحكام ترمي إىل:
 

 ،Ãالفصل الواضح ب  وظائف هياكل اإلدارة أو املراقبة والهياكل املكلفة بالتسي -
- تدعيم وجوبية وضع نظام للرقابة الداخلية يكفل املتابعة والتقييم الدوري لإلجراءات املعمول بها، 

- تكريس وجوبية إعالم الهيئة بهوية مراقبي الحسابات والخبÃ اإلكتواري املستقل املعتزم تعيينهم،
- تكريس وجوبية تعي  أعضاء مستقل  �جلس اإلدارة وتعزيزه بلجنة التحكم يف املخاطر ولجنة داâة للتدقيق الداخيل 

ولجنة التأجÃ والتعيينات، 
ومراقبة  واإلكتواريا  املخاطر  وإدارة  الداخيل  بـالتدقيق  تتعلق  التنظيمي  الهيكل  مستوى  عىل  مستقلة  وظائف  إرساء   -

اإلمتثال.

6.1 - مزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم� من خالل: 
 

- التنصيص عىل إحداث الهياكل املهنيّة التي تنضوي يف إطارها مختلف املهن املرتبطة بقطاع التأم ،  
- إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لنشاط عرض عمليات التأم  وإعادة التأم ،

- ضبط واجبات اإلفصاح املحمولة عىل مختلف املتدّخل ، 
- تدعيم الجانب التنظيمي والرقاå ملهنة اإلختبار ومعاينة األرضار،

اإلفصاح  واجبات  يف  النظر  وإعادة  بهم  خاصة  مهنية  جمعية  تكوين  عرب  التأم   قطاع  لدى  اإلكتواري   مهنة  تأهيل   -
املحمولة عليهم لسلطة الرقابة ونظام العقوبات الخاصة بهم.

7.1 - تنظيم بعض أصناف وفروع التأم� من خالل إضافة أحكام جديدة ومزيد توضيح بعض األحكام األخرى املتعلقة 
باملسائل التالية: 

- إقرار إلزامية تأم  األخطار املوجودة بالجمهورية التونسيّة، 
- إقرار إلزامية إستجابة رشكات التأم  لتوفÃ التغطية املتعلقة بالتأمينات الوجوبية طبقا للترشيع الجاري به العمل، 

- تحجÃ عرض عقود التأم  قبل إنقضاء أجل شهر من إيداعها، مع  فرض إيداع عنارص التعريفة بالنسبة لعقود التأم  عىل 
غÃ الحياة واإلشهاد بصحتها من قبل إكتواري مؤهل من قبل الهيئة، 

- تنظيم عملية إبرام عقود التأم  عن بعد قصد مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة.

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن µويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن:

يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات، قام فريق عمل مكون من ممثل  عن الهيئة وبعثة الدعم الفني للبنك الدويل 
ووزارة التجارة ورشكة "كوتيناس" بإعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة 
 ßما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

إستقطابا للبنوك وأكß تكيّفا مع احتياجات املصدرين من جهة أخرى. 

وتتعلق هذه التنقيحات أساسا باملحاور التالية:
- توسيع مجال تدخل الصندوق إىل كافة املؤسسات املصّدرة واإلستغناء عن إستثناءات التغطية التي تعيق اإلقبال عليه 

والتنصيص رصاحة عىل تأمينه للكفاالت،
املؤسسات  لتكريس مصداقيته يف عالقته مع  أول طلب  عند  وتفعيله  املستقل  الض�ن  الصندوق صبغة  تدّخل  إكساء   -

البنكية،
- إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املترصّفة يف الصندوق لسجّل البنك املركزي املنصوص عليه بالقانون عدد 35 املؤرخ يف 25 
أفريل 2016 املتعلق بضبط النظام األسايس للبنك املركزي التونيس، وإستغالل املعطيات املُضّمنة به وهو ما سيؤسس لتوازن 

املنظومة املزمع إرساؤها واملحافظة عىل التوازنات املالية للصندوق والتحّكم يف خطر املديونية.

3 - إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لقانون التأم� التكــافيل:

تواصلت مشاركة إطارات الهيئة يف أشغال لجنة القيادة املكلّفة بإعداد املعايÃ املحاسبية لنشاط التأم  التكافيل يف إطار 
إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لهذه املنظومة وقد �ّت املصادقة عىل هذه املعايÃ من قبل املجلس الوطني 

للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017.

4 - إعداد مرشوع إطار قانو� ملراجعة الترشيع الخاص بالجمعيات التعاونية:

�ت خالل سنة 2017 إعادة إحالة مرشوع اإلطار القانوñ الجديد للجمعيات التعاونية إىل رئاسة الحكومة قصد إدراجه 
ببوابة الترشيع للحكومة إلبداء الرأي للعموم.

II - املشاركة يف إنجاز عدد من الدراسات واملشاريع الرامية إىل تطوير قطاع التأم�:

1 - مواصلة إنجاز عمليات "التقييم الذاÁ الدورية لإلطار الترشيعي لقطاع التأم� بتونس":

 تواصلت عمليات التقييم الذاú الّدورية ملدى امتثال اإلطار الترشيعي الوطني للمعايÃ الّدولية والتي تندرج يف إطار 
اإلقتصادي  والنمو  التعاون  ومنظمة   (IAIS) التأم   عىل  اإلرشاف  لهيئات  الدولية  الجمعية  أشغال  يف  الهيئة  مساهمة 

(OCDE)، وشملت بالخصوص املعايÃ املتعلّقة باملسائل التالية:

- نظام التعديل واملراقبة لسلطة اإلرشاف عىل قطاع التأم ،
- قواعد الخروج من سوق التأم  والسلطة التعديلية،  
- توازنات سلطات اإلرشاف ب  اإلستقاللية واملسؤولية،

- تبادل املعلومات ب  سلطات الرقابة والتعاون والتنسيق يف ميدان الرقابة عىل املؤسسات التأمينية،
التصحيحية واإلجراءات  الحوكمة  ومنظومة  وإحالتها  املخاطر  يف  والترصف  الداخلية  والرقابة  الوثائق  عىل  الرقابة   -

  والعقوبات، 
- إعادة التأم . 

2 - مواصلة أشغال تركيز مرشوع قاعدة بيانات وطنية خاصة بتطبيق نظام املكافأة لـتأم� السّيارات:

إثر مصادقة الهيئة خالل سنة 2015 عىل نتائج الدراسة التي أنجزها خرباء من البنك الدويل حول تقييم املنظومة الحالية 
تّم  بلورتها يف شكل مخطط عمل،  أن �ّت  السيارات وبعد  تأم   لفرع  املدنية  املسؤولية  تعريفات  تحديد  املعتمدة يف 

الرشوع يف إحداث قاعدة بيانات وطنية عىل مستوى الهيئة تهدف إىل إحكام تطبيق نظام املكافأة لهذا الفرع.
 

وتتوّىل لجنة املتابعة املحدثة صلب الهيئة اإلرشاف والتنسيق بخصوص كافة األشغال واإلستعدادات الالّزمة لتنفيذ هذا 
املرشوع وذلك يف إطار عقد تعاون ورشاكة مع كّل من الجامعة املغربية لرشكات التأم  واملدرسة العليا الخاصة للهندسة 

والتكنولوجيا "ESPRIT" والوكالة التونسية للنقل الربي. 

ويف هذا الصدد، قامت الهيئة بإقتناء التجهيزات واملعّدات اإلعالمية الخاصة بهذا املرشوع وتّم خالل النصف الثاñ من 
سنة 2017 إيواؤها بقاعة املوزّعات الخاصة �ؤسسة "إتصاالت تونس". ك� إستكملت عمليات الربط ب  مؤسسات التأم  
السالمة  لرشوط  وفقا  أخرى  جهة  من  الربي  للنقل  الفنية  والوكالة  املخاطر  مركزية  وب   جهة  من  املخاطر  ومركزية 

املعلوماتيّة.

الفعيل  اإلنطالق  عند  قصد ض�ن حسن سÃها  اإلعالمية  املنظومة  تجربة  مراحل   2017 سنة  وتواصلت خالل  هذا، 
للمرشوع املنتظر يف مطلع سنة 2019. 

III - الرقابة واإلرشاف عىل قطاع التأم� لض�ن سالمة مالءته املالية:

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

• عمليات الرقابة امليدانية:

- تواصلت عملية الرقابة امليدانية التي إنطلقت منذ سنت  لدى إحدى مؤسسات التأم  املقيمة والتي شملت يف مرحلة 
من  والتثبت  السيارات  تأم   لفرع  واملادية  البدنية  الحوادث  بعنوان  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم  أوىل 

إجراءات الترصف يف ملفات هذه الحوادث وتركّزت يف املرحلة الثانية عىل عدد من أوجه الترصّف داخل املؤسسة.
     

- ورشع املراقبون خالل سنة 2017 يف مه�ت جديدة شملت ثالث مؤسسات تأم  مقيمة وإهتّمت بالتدقيق يف عدد من 
الجوانب املتعلّقة �شاريع قواâها املالية لسنة 2016 وكذلك يف بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

• تقييم مدخرات التعويضات تحت التسوية ومدخرات األقساط لإللغاء لتأم  السيارات.
• التدقيق يف كلفة الحوادث املاديّة والبدنيّة بعنوان فرع تأم  السيّارات والتثبت من إجراءات الترصف يف ملفات

 هذه الحوادث.
• التثبت من حسن تطبيق إتفاقيات إعادة التأم  والتنظيم اإلداري واملعلوماú ملصلحة إعادة التأم .

• تقييم اإلجراءات املتعلقة بالترصف يف التوظيفات والتحقق من توفرها وإعادة تقييمها طبقا لألحكام املنصوص عليها 
�جلة التأم .

• تقييم املدخرات الحسابية والتثبت من املذكرات الفنية لصنف التأم  عىل الحياة.
• متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم  ومعيدي التأم .

- ك� واصل املراقبون القيام �هّ�ت الرقابة امليدانية األفقية التي رشعوا فيها سنة 2016 والتي إهتمّت أساسا باملسائل 
التالية:

• متابعة ملف تأم� الدّراجات الناريّة صغÆة الحجم: 

إثر توّصل الهيئة بالعديد من العرائض الصادرة عن مواطن  بخصوص رفض تأم  دراجاتهم النارية صغÃة الحجم أو 
الرتفيع يف التعريفة، توّىل املراقبون القيام بعمليّة رقابة ميدانيّة أفقية خالل شهر جويلية 2017 لدى جميع رشكات التأم  
التي تنشط بإحدى الواليات واملرّخص لها يف تأم  العربات الربيّة ذات محرّك وشملت 16 نقطة بيع موزّعة ب  10 نيابات 

تأم  و6 فروع تأم  تابعة لهذه املؤّسسات، قصد معاينة كّل املخالفات التي تصدر عن املكلف  باإلكتتاب بنقاط البيع.

دراسة  عنارص مرجعية إلنجاز  إعداد  العمل عىل  بالخصوص  أكتوبر2017   17 بتاريخ  املنعقد  الهيئة  أقّر مجلس  وقد 
تهدف إىل إقرتاح نظام لتشخيص الدراجات النارية وتكوين لجنة قيادة تضّم كافة املتدخل  يف املنظومة.

• متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم بعنوان فرع تأم� السيارات:     

تّم خالل سنتي 2015 و2016 القيام بعملية رقابة ميدانية أفقية حول مختلف أوجه الترصف يف ملفات الحوادث املادية 
لتأم  السيارات لدى خمس مؤسسات تأم  وتقييم جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم باإلعت�د عىل دراسة عيّنة من 

ملفات التعويض بالتدقيق يف الجوانب التالية: 

- اآلجال الفعلية لتعويض ملفات الحوادث املادية للسيارات،
- مدى احرتام االتفاقيات املربمة يف إطار الجامعة التونسية لرشكات التأم ،

- اإلجراءات التنظيمية الخاصة بطريقة مسك ملفات الحوادث املادية والترصف فيها،

وقد تّم إعداد تقرير عام يحوصل أهّم اإلخالالت والنقائص املسّجلة يف موىف سنة 2017 وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة 
وكذلك خالل اإلجت�ع الدوري ب  الهيئة وممثيل القطاع.

هذا مع العلم وأنّه يف إطار متابعة وتقييم جودة الخدمات املسداة إىل املؤّمن لهم من قبل مؤسسات التأم ، تّم تحديد 
طريقة موّحدة لكافة املؤسسات الحتساب متوّسط آجال التعويض حسب مختلف أصناف وفروع التأم  ومناقشتها مع 

مراقبي حساباتها واإلتّفاق عىل وجوب إعت�دها مستقبال. 
   

2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع�ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2016:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2017 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم  لسنة 2016 وكذلك التقارير 
مراقبي  بعض  مع  اجت�عات  وعقد  تقاريرهم  الستك�ل  املؤسسات  إىل  مراسالت  وتوجيه  الحسابات،  ملراقبي  الخاصة 
الحسابات لتدارس نتائج أع�لهم. وتّم عرض تقرير شامل حول نتائج أع�ل الرقابة عىل الوثائق لسنة 2016 عىل أنظار 

مجلس الهيئة املنعقد بتاريخ 22 ديسمرب 2017 وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم  لسنة 2016 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم  ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

،Ãحوصلة للمالحظات بخصوص الرقابة الداخلية وهياكل التسي -
- متابعة توصيات الرّقابة للسنوات السابقة.

• متابعة عملية إحالة رشكة تأم� لعدد من العقود إىل عقود إدخار وإكتتاب عقود هامة سنة 2016: 

تبّ  من خالل دراسة التقرير السنوي إلحدى رشكات التأم  وتقرير مراقب حساباتها حول نشاط سنة 2016 قيامها 
بتحويل عدد من عقود تكوين األموال املكتتبة لديها إىل عقود تكوين أموال أخرى. لذا، �ت مراسلة املؤسسة لطلب موافاة 
الهيئة بقاâة عقود التأم  التي �ت إحالتها مع املعطيات املتعلقة بها واألسباب والدواعي للقيام بهذه العملية واإلجراءات 

املتخذة للغرض.
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

الوضع القانو�

تّم إحداث الهيئة العامة للتأم  �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بتنقيح وإ�ام 
مجلّة التأم ، وهي هيئة إدارية تتمتّع باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية.

أهداف الهيئة ومهامها
 

نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم  عىل أّن أهداف الهيئة و مهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح�ية حقوق املؤمن 
لهم و املستفيدين من عقود التأم  وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم  وإعادة التأم  وقدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها، 

و عليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:

بالترشيع  إلتزامها  التأم  ومتابعة نشاطها لض�ن  املتّصلة بقطاع  التأم  واملهن  التأم  وإعادة  • مراقبة مؤسسات 
الجاري به العمل وإرساء مناخ مالئم لتطّورها �ا يحّقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وفقا ألفضل امل�رسات الدولية،

• دراسة املسائل ذات الصبغة الترشيعيّة والرتتيبية والتنظيمية املتعلّقة بعمليّات التأم  وإعادة التأم  و �ؤسسات 
التأم  و إعادة التأم  التي يعرضها عليها وزير املالية،

• دراسة املسائل التقنية واإلقتصادية املتعلّقة بتطوير قطاع التأم  وتنظيمه وعرض مقرتحات يف شأنها عىل وزير املالية،

• ض�ن تقديم كافة الخدمات التأمينية وفق معايÃ الجودة والكفاءة والشفافية من أجل ح�ية حقوق املؤمن لهم،

• تركيز الربامج والخطط الكفيلة بتطوير صناعة التأم  وتنمية الوعي التأميني،

• املساهمة يف اإلقتصاد الوطني من خالل املحافظة عىل اإلستقرار املايل،

• إرساء روابط التعاون مع هيئات تنظيم قطاع التأم  عربيا وإفريقيا ودوليا.

قيم الهيئة
 

                                 الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                 العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                 العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

تنظيم الهيئة وإدارتها  

تتكّون الهيئة من:

         رئيس الهيئة،
         مجلس الهيئة،
         لجنة التأديب،

         واملصالح الفنية واإلدارية للهيئة.

ويدير الهيئة رئيس متفّرغ من ذوي الكفاءة يف امليدان اإلقتصادي أو املايل ويعّ  �قتىض أمر بإقرتاح من وزير املالية.
 

رشكاء الهيئة

           الجامعة التونسية لرشكات التأم 
           البنك املركزي التونيس

           هيئة السوق املالية
           وزارة الشؤون اإلجت�عية 

           املكتب املوّحد التونيس للسيارات
           الغرف الوطنية النقابية لنواب التأم  والس�رسة والخرباء يف مختلف اإلختصاصات 

           اإلتحاد الوطني للتعاونيات

تتكّون سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و6 مؤسسات غÃ مقيمة. وتنقسم  التأم  28 مؤسسـة  يضّم قطاع 
 20 رشكة خفية اإلسم ورشكتان ذات صبغة تعاونية. 

ك� تتوزع املؤسسات املقيمة حسب االختصاصات التي تبارشها كالتايل:

- 15 مؤسسة تبارش مختلف أصناف التأم ،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم  عىل الحياة،

- مؤسسة مختصة يف تأم  الصادرات والقروض،
- ومؤسسة مختصة يف إعادة التأم .

أّما املؤسسات غÃ املقيمة، فتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم  أجنبيّة ومكتب  �ثيلي . وهي تختص يف 
عمليات تأم  وإعادة تأم  األشخاص غÃ املقيم . 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم  1028 نائبا يف نهاية سنة 2017 مقابل 990 نائبا يف موىف سنة 2016. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,4 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,3 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,9 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س�رسة التأم  وإعادة التأم  الناشط  بالسوق إىل 64 سمسارا سنة 2017 مقابل 66 يف نهاية سنة 2016.

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق 99 منتج تأم  عىل الحيــاة سنة 2017 مقابـل 77 يف نهاية سنــة 2016 يعمل 94 منهم لدى مؤسسة 
"مغربيـة للحياة" و5 تابع  لرشكة التأم  عىل الحياة والتثمÃ "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم  973 خبÃا يف نهاية سنة 2017 مرّسم  بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم . ويتوزّع هؤالء الخرباء 
عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، 

الطÃان، ... ). وàثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكß من 25 % من العدد الجميل للخرباء. 
 - معـاينو األضـرار:

تعد القاâة التي �سكها الجامعة التونسية لرشكات التأم  99 معاين أرضار يف نهاية سنة 2017. ويتوزّع أغلب معايني 
األرضار �نطقة الش�ل والبقية �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري  املرّسم  بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم  إىل 27 خبÃا يف نهاية 
سنة 2017 مقابل 24 يف موىف السنة السابقة.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل  بقطاع التأم  10200 عامل يف نهاية سنة 2017. وتوفّر رشكات التأم  قرابة 39 % من مواطن الشغل 
واإلختبار  السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم   نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوّزع  في�  عامال)،   4040)

ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غÃ املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

تتوىل ثالثة معاهد مختصة يف التأم  تكوين ورسكلة األعوان العامل  يف هذا القطاع التأم  بهدف مواكبة التقنيات 
العرصية للتأم  وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرå واملعهد اإلفريقي للتأم  واملركز التقني للتكوين يف التأم .

طالبتان  (منهم   14 تحّصل  العرå حيث  للمغرب  التنمية  �ويل  معهــد  طلبة  من   35 الدفعة   2017 سنة  وتخرّجت 
تونسيتان و12طالب جزائري) عىل شهادة الدراسات العليا املتخصصة يف ميدان التأم .

و تخــــّرج خـــالل نفس السنة طلبـــة الدفعة 51 من املعهـــــد اإلفــــريقي للتأم  والتي تعــــّد 76 إطــــارا منهم 
68 تونيس و9 طلبة من البلدان اإلفريقية. ك� تخرّجت الدفعة 18 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم ، وتضـّم 
املوجه لحاميل  التكوين  الباكالوريا و28 يف صنف  املوجه لحاميل شهادة  التكوين  45 طالبـا منهم 17 متخرج يف صنف  

شهــادة األستاذية أوما يعادلها. 

       مقّدمة عامة

واصلت الهيئة العامة للتأم  خالل سنة 2017 نشاطها الرامي إىل تفعيل الدور التنموي لقطاع التأم  وتعزيز مساهمته 
يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث�ر بهدف الرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب السعي إىل تحقيق 

جملة من األهداف اإلسرتاتيجية من أبرزها:

إستك�ل إعداد مرشوع املراجعة الشاملة ملجلة التأم  الذي يهدف إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم لهذا 
القطاع قصد مواكبته للمعايÃ الدولية مّ� àّكن من توفÃ املحيط املالئم لتنظيم مؤسساته وتعزيز هيكلتها ومزيد دعم 
 ßمختلف املهن املتّصلة به من جهة، ويعّزز من  صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية لتقوم بجملة األدوار املناطة بعهدتها بأك

نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة أخرى،

تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم  وإعادة التأم  يف شكل عمليات رقابة ميدانية و عىل الوثائق أو 
يف إطار أع�ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

عىل  عالوة  أرضار  ومعايني  وخرباء  تأم   وسطاء  من  املتّصلة  والهياكل  التأمينية  املهن  عىل  الرقابة  أع�ل  تكثيف 
الصناديق ذات الّصلة بالتأم .

I - مواصلة أشغال وضع وإستك�ل اإلطار الترشيعي املنظم لقطاع التأم�:

1 - إعداد مرشوع مراجعة شاملة ألحكام مجلة التأم�:

واصلت خالل سنة 2017 الفرق الفنية املحدثة صلب الهيئة و�ساعدة خبÃين أجنبي وتونيس أشغالها املتعلقة بإعداد 
مشاريع القوان  الخاصة بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم  بهدف مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 

أع�ل التأم  واملعايÃ الدولية املكرّسة يف هذا  املجال بصفة عامة.
   

وتشمل هذه املراجعة التي تعتمد عىل دراسة تقييمية للوضع الحايل وتهدف إىل تدارك مختلف الصعوبات والنقائص 
التي واجهتها هيئة الرقابة يف أداء مهامها واملرتتّبة عن تطبيق اإلطار الترشيعي الجاري به العمل وكذلك إىل تنفيذ توجهات 

اإلصالح املرتقبة، سبعة محاور أساسية ترتكّز حول: 

1.1 - تنظيم القطاع وإعادة هيكلته من خالل:

التأم   وإعادة  التأم   مؤسسات  إلحداث  الرتاخيص  مختلف  إسناد   Ãومعاي رشوط  بضبط  املتعلّقة  األحكام  مراجعة   -
وتحديد األنشطة الخاضعة للرتخيص وتوضيح مراحل وإجراءات معالجة امللفات،

- الفصل ب  نشاط التأم  عىل الحياة والتأم  عىل غÃ الحياة،
- تنظيم مختلف العمليات املتعلقة بإحالة محافظ التأم  وإندماج وإستيعاب املؤسسات،

- ضبط أحكام تتعلّق بنظام إحداث ومتابعة نشاط املؤسسات غÃ املقيمة، 
- تأطÃ وتنظيم نشاط مؤسسات التأم  ذات الصبغة التعاونية ومزيد توضيح مختلف متطلّبات الحوكمة والترصّف السليم 

والحذر داخلها. 

2.1 - تدعيم دور الهيئة العاّمة للتأم� عرب:

- تكريس دور الهيئة كسلطة ترتيبية مستقلة إداريا وماليا عىل غرار بقية هياكل الرقابة يف القطاع املايل من خالل إسنادها 
صالحيّة إصدار الرتاتيب والقرارات الفردية الرضورية مل�رسة مهامها وإضفاء الصبغة اإللزامية عىل هذه النصوص �ا àّكنها 

من م�رسة الدور املناط بعهدتها بأكß نجاعة،
- مراجعة صالحيات مجلس الهيئة �ا يراعي توسيع مشموالت الهيئة وتكريس إستقالليتها وإحداث لجان قارة متفّرعة عنه 

تساعده عىل إنجاز املهام املوكلة إليه، إىل جانب تحديد حاالت إنهاء عضوية أعضائه،
- إحداث لجنة عقوبات مستقلة عن أجهزة الهيئة تختّص بالبّت يف املخالفات املستوجبة للعقوبات �قتىض أحكام مجلة 

التأم  والتي تخرج عن مجال العقوبات املسلّطة من قبل رئيس الهيئة،
- إحداث لجنة تراخيص مستقلة عن مجلس الهيئة تختّص �نح وسحب الرتاخيص املسندة مل�رسة نشاط التأم  ونشاط 
إعادة التأم  والرتخيص لعمليات توسيع النشاط واإلندماج واإلنقسام واإلنحالل والتحويل الجزî أو الكيل ملحفظة عقود 

التأم  وتغيÃ الشكل القانوñ وإحالة األصول أو الخصوم والتخفيض يف رأس املال،
العقوبات  لجنتي  الهيئة وأعضاء مجلسها وأعوانها وأعضاء  والتي تشمل كّال من رئيس  بالهيئة  الحوكمة  - تدعيم قواعد 

والرتاخيص،
- إقرار مسك الهيئة لسجّل املعطيات املتعلقة بعقود التأم  والحوادث والتعويضات وتحديد رشوط الترصيح به والولوج 

إليه،
إلتزام  التأم  وعىل مدى  قطاع  املتدخل  يف  لكافة  التجارية  امل�رسات  الرقابة عىل  الهيئة يف مجال  دور  التأكيد عىل   -

األشخاص الخاضع  لرقابتها باألحكام الترشيعية والرتتيبية املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال، 
- توسيع مجال إرشاف ورقابة الهيئة ليشمل الجمعيّات التعاونية. 

3.1 - تعزيز الرقابة الحذرة عىل نشاط التأم� عرب:

- مراجعة نظام املالءة املالية لرشكات التأم  يف إتّجاه إرساء مبدأ املالءة املعتمدة عىل املخاطر وتحديد القواعد الكمية 
والنوعية لض�ن الترصف السليم 

- الّرتفيع يف رأس املال األدò لرشكات التأم  وإعادة التأم  وصندوق املال املشرتك للرشكات ذات الصبغة التعاونية قصد 
تحس  صالبتها املاليّة،

- تأطÃ نشاط إعادة التأم  عرب ضبط املؤسسات والهياكل املخّول لها قبول املخاطر والرشوط الواجب توفّرها والتأكيد عىل 
املسندة. مع �ك   للعمليات  بالنسبة  الحذر  والترصّف  املالية  السالمة  قواعد  الالزمة ومراعاة  العناية   Ãتداب بذل  واجب 

الهيئة من إتخاذ إجراءات تحفظيّة يف الحاالت التي يتبّ  فيها وجود تهديد للسالمة املالية لرشكات التأم ،
- إرساء الرقابة التكميلية عىل مجموعات التأم  واملجّمعات املالية قصد تدعيم الرقابة عىل السالمة املالية لرشكة تأم  

عىل أساس فردي.

4.1 - تطوير آليات الرقابة والّتتّبع من خالل: 

- تطوير آليات الرقابة امليدانية بالخصوص وتدعيم الصالحيات املمنوحة للهيئة من حيث تركيز الرقابة عىل أساس مدّعم 
والرقابة التكميلية عىل املجمعات من خالل التنسيق مع الهيئات الرقابية عىل القطاع املايل،

- ح�ية املراقب  أثناء تأدية مهامهم، 
- توسيع مجال الرقابة لتشمل مسدي خدمات املساعدة وجميع الجهات املتعاقد معها يف إطار اإلسناد الخارجي لض�ن 

جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم وح�ية املستفيدين من عقود التأم ،
- وضع إطار متكامل وتدريجي ملعالجة وإنقاذ رشكات التأم  التي تشكو من صعوبات، 

- تحديد املخالفات والعقوبات املرتتبة عن مخالفة الترشيع الجاري به العمل وضبط صالحيات كل من رئيس الهيئة ولجنة 
العقوبات يف إطار اختصاص كل منه�. 

5.1 - تعزيز منظومة الحوكمة °ؤسسات التأم� وإعادة التأم� من خالل وضع أحكام ترمي إىل:
 

 ،Ãالفصل الواضح ب  وظائف هياكل اإلدارة أو املراقبة والهياكل املكلفة بالتسي -
- تدعيم وجوبية وضع نظام للرقابة الداخلية يكفل املتابعة والتقييم الدوري لإلجراءات املعمول بها، 

- تكريس وجوبية إعالم الهيئة بهوية مراقبي الحسابات والخبÃ اإلكتواري املستقل املعتزم تعيينهم،
- تكريس وجوبية تعي  أعضاء مستقل  �جلس اإلدارة وتعزيزه بلجنة التحكم يف املخاطر ولجنة داâة للتدقيق الداخيل 

ولجنة التأجÃ والتعيينات، 
ومراقبة  واإلكتواريا  املخاطر  وإدارة  الداخيل  بـالتدقيق  تتعلق  التنظيمي  الهيكل  مستوى  عىل  مستقلة  وظائف  إرساء   -

اإلمتثال.

6.1 - مزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم� من خالل: 
 

- التنصيص عىل إحداث الهياكل املهنيّة التي تنضوي يف إطارها مختلف املهن املرتبطة بقطاع التأم ،  
- إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لنشاط عرض عمليات التأم  وإعادة التأم ،

- ضبط واجبات اإلفصاح املحمولة عىل مختلف املتدّخل ، 
- تدعيم الجانب التنظيمي والرقاå ملهنة اإلختبار ومعاينة األرضار،

اإلفصاح  واجبات  يف  النظر  وإعادة  بهم  خاصة  مهنية  جمعية  تكوين  عرب  التأم   قطاع  لدى  اإلكتواري   مهنة  تأهيل   -
املحمولة عليهم لسلطة الرقابة ونظام العقوبات الخاصة بهم.

7.1 - تنظيم بعض أصناف وفروع التأم� من خالل إضافة أحكام جديدة ومزيد توضيح بعض األحكام األخرى املتعلقة 
باملسائل التالية: 

- إقرار إلزامية تأم  األخطار املوجودة بالجمهورية التونسيّة، 
- إقرار إلزامية إستجابة رشكات التأم  لتوفÃ التغطية املتعلقة بالتأمينات الوجوبية طبقا للترشيع الجاري به العمل، 

- تحجÃ عرض عقود التأم  قبل إنقضاء أجل شهر من إيداعها، مع  فرض إيداع عنارص التعريفة بالنسبة لعقود التأم  عىل 
غÃ الحياة واإلشهاد بصحتها من قبل إكتواري مؤهل من قبل الهيئة، 

- تنظيم عملية إبرام عقود التأم  عن بعد قصد مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة.

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن µويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن:

يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات، قام فريق عمل مكون من ممثل  عن الهيئة وبعثة الدعم الفني للبنك الدويل 
ووزارة التجارة ورشكة "كوتيناس" بإعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة 
 ßما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

إستقطابا للبنوك وأكß تكيّفا مع احتياجات املصدرين من جهة أخرى. 

وتتعلق هذه التنقيحات أساسا باملحاور التالية:
- توسيع مجال تدخل الصندوق إىل كافة املؤسسات املصّدرة واإلستغناء عن إستثناءات التغطية التي تعيق اإلقبال عليه 

والتنصيص رصاحة عىل تأمينه للكفاالت،
املؤسسات  لتكريس مصداقيته يف عالقته مع  أول طلب  عند  وتفعيله  املستقل  الض�ن  الصندوق صبغة  تدّخل  إكساء   -

البنكية،
- إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املترصّفة يف الصندوق لسجّل البنك املركزي املنصوص عليه بالقانون عدد 35 املؤرخ يف 25 
أفريل 2016 املتعلق بضبط النظام األسايس للبنك املركزي التونيس، وإستغالل املعطيات املُضّمنة به وهو ما سيؤسس لتوازن 

املنظومة املزمع إرساؤها واملحافظة عىل التوازنات املالية للصندوق والتحّكم يف خطر املديونية.

3 - إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لقانون التأم� التكــافيل:

تواصلت مشاركة إطارات الهيئة يف أشغال لجنة القيادة املكلّفة بإعداد املعايÃ املحاسبية لنشاط التأم  التكافيل يف إطار 
إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لهذه املنظومة وقد �ّت املصادقة عىل هذه املعايÃ من قبل املجلس الوطني 

للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017.

4 - إعداد مرشوع إطار قانو� ملراجعة الترشيع الخاص بالجمعيات التعاونية:

�ت خالل سنة 2017 إعادة إحالة مرشوع اإلطار القانوñ الجديد للجمعيات التعاونية إىل رئاسة الحكومة قصد إدراجه 
ببوابة الترشيع للحكومة إلبداء الرأي للعموم.

II - املشاركة يف إنجاز عدد من الدراسات واملشاريع الرامية إىل تطوير قطاع التأم�:

1 - مواصلة إنجاز عمليات "التقييم الذاÁ الدورية لإلطار الترشيعي لقطاع التأم� بتونس":

 تواصلت عمليات التقييم الذاú الّدورية ملدى امتثال اإلطار الترشيعي الوطني للمعايÃ الّدولية والتي تندرج يف إطار 
اإلقتصادي  والنمو  التعاون  ومنظمة   (IAIS) التأم   عىل  اإلرشاف  لهيئات  الدولية  الجمعية  أشغال  يف  الهيئة  مساهمة 

(OCDE)، وشملت بالخصوص املعايÃ املتعلّقة باملسائل التالية:

- نظام التعديل واملراقبة لسلطة اإلرشاف عىل قطاع التأم ،
- قواعد الخروج من سوق التأم  والسلطة التعديلية،  
- توازنات سلطات اإلرشاف ب  اإلستقاللية واملسؤولية،

- تبادل املعلومات ب  سلطات الرقابة والتعاون والتنسيق يف ميدان الرقابة عىل املؤسسات التأمينية،
التصحيحية واإلجراءات  الحوكمة  ومنظومة  وإحالتها  املخاطر  يف  والترصف  الداخلية  والرقابة  الوثائق  عىل  الرقابة   -

  والعقوبات، 
- إعادة التأم . 

2 - مواصلة أشغال تركيز مرشوع قاعدة بيانات وطنية خاصة بتطبيق نظام املكافأة لـتأم� السّيارات:

إثر مصادقة الهيئة خالل سنة 2015 عىل نتائج الدراسة التي أنجزها خرباء من البنك الدويل حول تقييم املنظومة الحالية 
تّم  بلورتها يف شكل مخطط عمل،  أن �ّت  السيارات وبعد  تأم   لفرع  املدنية  املسؤولية  تعريفات  تحديد  املعتمدة يف 

الرشوع يف إحداث قاعدة بيانات وطنية عىل مستوى الهيئة تهدف إىل إحكام تطبيق نظام املكافأة لهذا الفرع.
 

وتتوّىل لجنة املتابعة املحدثة صلب الهيئة اإلرشاف والتنسيق بخصوص كافة األشغال واإلستعدادات الالّزمة لتنفيذ هذا 
املرشوع وذلك يف إطار عقد تعاون ورشاكة مع كّل من الجامعة املغربية لرشكات التأم  واملدرسة العليا الخاصة للهندسة 

والتكنولوجيا "ESPRIT" والوكالة التونسية للنقل الربي. 

ويف هذا الصدد، قامت الهيئة بإقتناء التجهيزات واملعّدات اإلعالمية الخاصة بهذا املرشوع وتّم خالل النصف الثاñ من 
سنة 2017 إيواؤها بقاعة املوزّعات الخاصة �ؤسسة "إتصاالت تونس". ك� إستكملت عمليات الربط ب  مؤسسات التأم  
السالمة  لرشوط  وفقا  أخرى  جهة  من  الربي  للنقل  الفنية  والوكالة  املخاطر  مركزية  وب   جهة  من  املخاطر  ومركزية 

املعلوماتيّة.

الفعيل  اإلنطالق  عند  قصد ض�ن حسن سÃها  اإلعالمية  املنظومة  تجربة  مراحل   2017 سنة  وتواصلت خالل  هذا، 
للمرشوع املنتظر يف مطلع سنة 2019. 

III - الرقابة واإلرشاف عىل قطاع التأم� لض�ن سالمة مالءته املالية:

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

• عمليات الرقابة امليدانية:

- تواصلت عملية الرقابة امليدانية التي إنطلقت منذ سنت  لدى إحدى مؤسسات التأم  املقيمة والتي شملت يف مرحلة 
من  والتثبت  السيارات  تأم   لفرع  واملادية  البدنية  الحوادث  بعنوان  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم  أوىل 

إجراءات الترصف يف ملفات هذه الحوادث وتركّزت يف املرحلة الثانية عىل عدد من أوجه الترصّف داخل املؤسسة.
     

- ورشع املراقبون خالل سنة 2017 يف مه�ت جديدة شملت ثالث مؤسسات تأم  مقيمة وإهتّمت بالتدقيق يف عدد من 
الجوانب املتعلّقة �شاريع قواâها املالية لسنة 2016 وكذلك يف بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

• تقييم مدخرات التعويضات تحت التسوية ومدخرات األقساط لإللغاء لتأم  السيارات.
• التدقيق يف كلفة الحوادث املاديّة والبدنيّة بعنوان فرع تأم  السيّارات والتثبت من إجراءات الترصف يف ملفات

 هذه الحوادث.
• التثبت من حسن تطبيق إتفاقيات إعادة التأم  والتنظيم اإلداري واملعلوماú ملصلحة إعادة التأم .

• تقييم اإلجراءات املتعلقة بالترصف يف التوظيفات والتحقق من توفرها وإعادة تقييمها طبقا لألحكام املنصوص عليها 
�جلة التأم .

• تقييم املدخرات الحسابية والتثبت من املذكرات الفنية لصنف التأم  عىل الحياة.
• متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم  ومعيدي التأم .

- ك� واصل املراقبون القيام �هّ�ت الرقابة امليدانية األفقية التي رشعوا فيها سنة 2016 والتي إهتمّت أساسا باملسائل 
التالية:

• متابعة ملف تأم� الدّراجات الناريّة صغÆة الحجم: 

إثر توّصل الهيئة بالعديد من العرائض الصادرة عن مواطن  بخصوص رفض تأم  دراجاتهم النارية صغÃة الحجم أو 
الرتفيع يف التعريفة، توّىل املراقبون القيام بعمليّة رقابة ميدانيّة أفقية خالل شهر جويلية 2017 لدى جميع رشكات التأم  
التي تنشط بإحدى الواليات واملرّخص لها يف تأم  العربات الربيّة ذات محرّك وشملت 16 نقطة بيع موزّعة ب  10 نيابات 

تأم  و6 فروع تأم  تابعة لهذه املؤّسسات، قصد معاينة كّل املخالفات التي تصدر عن املكلف  باإلكتتاب بنقاط البيع.

دراسة  عنارص مرجعية إلنجاز  إعداد  العمل عىل  بالخصوص  أكتوبر2017   17 بتاريخ  املنعقد  الهيئة  أقّر مجلس  وقد 
تهدف إىل إقرتاح نظام لتشخيص الدراجات النارية وتكوين لجنة قيادة تضّم كافة املتدخل  يف املنظومة.

• متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم بعنوان فرع تأم� السيارات:     

تّم خالل سنتي 2015 و2016 القيام بعملية رقابة ميدانية أفقية حول مختلف أوجه الترصف يف ملفات الحوادث املادية 
لتأم  السيارات لدى خمس مؤسسات تأم  وتقييم جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم باإلعت�د عىل دراسة عيّنة من 

ملفات التعويض بالتدقيق يف الجوانب التالية: 

- اآلجال الفعلية لتعويض ملفات الحوادث املادية للسيارات،
- مدى احرتام االتفاقيات املربمة يف إطار الجامعة التونسية لرشكات التأم ،

- اإلجراءات التنظيمية الخاصة بطريقة مسك ملفات الحوادث املادية والترصف فيها،

وقد تّم إعداد تقرير عام يحوصل أهّم اإلخالالت والنقائص املسّجلة يف موىف سنة 2017 وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة 
وكذلك خالل اإلجت�ع الدوري ب  الهيئة وممثيل القطاع.

هذا مع العلم وأنّه يف إطار متابعة وتقييم جودة الخدمات املسداة إىل املؤّمن لهم من قبل مؤسسات التأم ، تّم تحديد 
طريقة موّحدة لكافة املؤسسات الحتساب متوّسط آجال التعويض حسب مختلف أصناف وفروع التأم  ومناقشتها مع 

مراقبي حساباتها واإلتّفاق عىل وجوب إعت�دها مستقبال. 
   

2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع�ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2016:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2017 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم  لسنة 2016 وكذلك التقارير 
مراقبي  بعض  مع  اجت�عات  وعقد  تقاريرهم  الستك�ل  املؤسسات  إىل  مراسالت  وتوجيه  الحسابات،  ملراقبي  الخاصة 
الحسابات لتدارس نتائج أع�لهم. وتّم عرض تقرير شامل حول نتائج أع�ل الرقابة عىل الوثائق لسنة 2016 عىل أنظار 

مجلس الهيئة املنعقد بتاريخ 22 ديسمرب 2017 وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم  لسنة 2016 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم  ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

،Ãحوصلة للمالحظات بخصوص الرقابة الداخلية وهياكل التسي -
- متابعة توصيات الرّقابة للسنوات السابقة.

• متابعة عملية إحالة رشكة تأم� لعدد من العقود إىل عقود إدخار وإكتتاب عقود هامة سنة 2016: 

تبّ  من خالل دراسة التقرير السنوي إلحدى رشكات التأم  وتقرير مراقب حساباتها حول نشاط سنة 2016 قيامها 
بتحويل عدد من عقود تكوين األموال املكتتبة لديها إىل عقود تكوين أموال أخرى. لذا، �ت مراسلة املؤسسة لطلب موافاة 
الهيئة بقاâة عقود التأم  التي �ت إحالتها مع املعطيات املتعلقة بها واألسباب والدواعي للقيام بهذه العملية واإلجراءات 

املتخذة للغرض.
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

الوضع القانو�

تّم إحداث الهيئة العامة للتأم  �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بتنقيح وإ�ام 
مجلّة التأم ، وهي هيئة إدارية تتمتّع باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية.

أهداف الهيئة ومهامها
 

نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم  عىل أّن أهداف الهيئة و مهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح�ية حقوق املؤمن 
لهم و املستفيدين من عقود التأم  وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم  وإعادة التأم  وقدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها، 

و عليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:

بالترشيع  إلتزامها  التأم  ومتابعة نشاطها لض�ن  املتّصلة بقطاع  التأم  واملهن  التأم  وإعادة  • مراقبة مؤسسات 
الجاري به العمل وإرساء مناخ مالئم لتطّورها �ا يحّقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وفقا ألفضل امل�رسات الدولية،

• دراسة املسائل ذات الصبغة الترشيعيّة والرتتيبية والتنظيمية املتعلّقة بعمليّات التأم  وإعادة التأم  و �ؤسسات 
التأم  و إعادة التأم  التي يعرضها عليها وزير املالية،

• دراسة املسائل التقنية واإلقتصادية املتعلّقة بتطوير قطاع التأم  وتنظيمه وعرض مقرتحات يف شأنها عىل وزير املالية،

• ض�ن تقديم كافة الخدمات التأمينية وفق معايÃ الجودة والكفاءة والشفافية من أجل ح�ية حقوق املؤمن لهم،

• تركيز الربامج والخطط الكفيلة بتطوير صناعة التأم  وتنمية الوعي التأميني،

• املساهمة يف اإلقتصاد الوطني من خالل املحافظة عىل اإلستقرار املايل،

• إرساء روابط التعاون مع هيئات تنظيم قطاع التأم  عربيا وإفريقيا ودوليا.

قيم الهيئة
 

                                 الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                 العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                 العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

تنظيم الهيئة وإدارتها  

تتكّون الهيئة من:

         رئيس الهيئة،
         مجلس الهيئة،
         لجنة التأديب،

         واملصالح الفنية واإلدارية للهيئة.

ويدير الهيئة رئيس متفّرغ من ذوي الكفاءة يف امليدان اإلقتصادي أو املايل ويعّ  �قتىض أمر بإقرتاح من وزير املالية.
 

رشكاء الهيئة

           الجامعة التونسية لرشكات التأم 
           البنك املركزي التونيس

           هيئة السوق املالية
           وزارة الشؤون اإلجت�عية 

           املكتب املوّحد التونيس للسيارات
           الغرف الوطنية النقابية لنواب التأم  والس�رسة والخرباء يف مختلف اإلختصاصات 

           اإلتحاد الوطني للتعاونيات

تتكّون سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و6 مؤسسات غÃ مقيمة. وتنقسم  التأم  28 مؤسسـة  يضّم قطاع 
 20 رشكة خفية اإلسم ورشكتان ذات صبغة تعاونية. 

ك� تتوزع املؤسسات املقيمة حسب االختصاصات التي تبارشها كالتايل:

- 15 مؤسسة تبارش مختلف أصناف التأم ،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم  عىل الحياة،

- مؤسسة مختصة يف تأم  الصادرات والقروض،
- ومؤسسة مختصة يف إعادة التأم .

أّما املؤسسات غÃ املقيمة، فتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم  أجنبيّة ومكتب  �ثيلي . وهي تختص يف 
عمليات تأم  وإعادة تأم  األشخاص غÃ املقيم . 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم  1028 نائبا يف نهاية سنة 2017 مقابل 990 نائبا يف موىف سنة 2016. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,4 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,3 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,9 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س�رسة التأم  وإعادة التأم  الناشط  بالسوق إىل 64 سمسارا سنة 2017 مقابل 66 يف نهاية سنة 2016.

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق 99 منتج تأم  عىل الحيــاة سنة 2017 مقابـل 77 يف نهاية سنــة 2016 يعمل 94 منهم لدى مؤسسة 
"مغربيـة للحياة" و5 تابع  لرشكة التأم  عىل الحياة والتثمÃ "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم  973 خبÃا يف نهاية سنة 2017 مرّسم  بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم . ويتوزّع هؤالء الخرباء 
عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، 

الطÃان، ... ). وàثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكß من 25 % من العدد الجميل للخرباء. 
 - معـاينو األضـرار:

تعد القاâة التي �سكها الجامعة التونسية لرشكات التأم  99 معاين أرضار يف نهاية سنة 2017. ويتوزّع أغلب معايني 
األرضار �نطقة الش�ل والبقية �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري  املرّسم  بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم  إىل 27 خبÃا يف نهاية 
سنة 2017 مقابل 24 يف موىف السنة السابقة.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل  بقطاع التأم  10200 عامل يف نهاية سنة 2017. وتوفّر رشكات التأم  قرابة 39 % من مواطن الشغل 
واإلختبار  السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم   نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوّزع  في�  عامال)،   4040)

ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غÃ املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

تتوىل ثالثة معاهد مختصة يف التأم  تكوين ورسكلة األعوان العامل  يف هذا القطاع التأم  بهدف مواكبة التقنيات 
العرصية للتأم  وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرå واملعهد اإلفريقي للتأم  واملركز التقني للتكوين يف التأم .

طالبتان  (منهم   14 تحّصل  العرå حيث  للمغرب  التنمية  �ويل  معهــد  طلبة  من   35 الدفعة   2017 سنة  وتخرّجت 
تونسيتان و12طالب جزائري) عىل شهادة الدراسات العليا املتخصصة يف ميدان التأم .

و تخــــّرج خـــالل نفس السنة طلبـــة الدفعة 51 من املعهـــــد اإلفــــريقي للتأم  والتي تعــــّد 76 إطــــارا منهم 
68 تونيس و9 طلبة من البلدان اإلفريقية. ك� تخرّجت الدفعة 18 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم ، وتضـّم 
املوجه لحاميل  التكوين  الباكالوريا و28 يف صنف  املوجه لحاميل شهادة  التكوين  45 طالبـا منهم 17 متخرج يف صنف  

شهــادة األستاذية أوما يعادلها. 

       مقّدمة عامة

واصلت الهيئة العامة للتأم  خالل سنة 2017 نشاطها الرامي إىل تفعيل الدور التنموي لقطاع التأم  وتعزيز مساهمته 
يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث�ر بهدف الرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب السعي إىل تحقيق 

جملة من األهداف اإلسرتاتيجية من أبرزها:

إستك�ل إعداد مرشوع املراجعة الشاملة ملجلة التأم  الذي يهدف إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم لهذا 
القطاع قصد مواكبته للمعايÃ الدولية مّ� àّكن من توفÃ املحيط املالئم لتنظيم مؤسساته وتعزيز هيكلتها ومزيد دعم 
 ßمختلف املهن املتّصلة به من جهة، ويعّزز من  صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية لتقوم بجملة األدوار املناطة بعهدتها بأك

نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة أخرى،

تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم  وإعادة التأم  يف شكل عمليات رقابة ميدانية و عىل الوثائق أو 
يف إطار أع�ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

عىل  عالوة  أرضار  ومعايني  وخرباء  تأم   وسطاء  من  املتّصلة  والهياكل  التأمينية  املهن  عىل  الرقابة  أع�ل  تكثيف 
الصناديق ذات الّصلة بالتأم .

I - مواصلة أشغال وضع وإستك�ل اإلطار الترشيعي املنظم لقطاع التأم�:

1 - إعداد مرشوع مراجعة شاملة ألحكام مجلة التأم�:

واصلت خالل سنة 2017 الفرق الفنية املحدثة صلب الهيئة و�ساعدة خبÃين أجنبي وتونيس أشغالها املتعلقة بإعداد 
مشاريع القوان  الخاصة بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم  بهدف مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 

أع�ل التأم  واملعايÃ الدولية املكرّسة يف هذا  املجال بصفة عامة.
   

وتشمل هذه املراجعة التي تعتمد عىل دراسة تقييمية للوضع الحايل وتهدف إىل تدارك مختلف الصعوبات والنقائص 
التي واجهتها هيئة الرقابة يف أداء مهامها واملرتتّبة عن تطبيق اإلطار الترشيعي الجاري به العمل وكذلك إىل تنفيذ توجهات 

اإلصالح املرتقبة، سبعة محاور أساسية ترتكّز حول: 

1.1 - تنظيم القطاع وإعادة هيكلته من خالل:

التأم   وإعادة  التأم   مؤسسات  إلحداث  الرتاخيص  مختلف  إسناد   Ãومعاي رشوط  بضبط  املتعلّقة  األحكام  مراجعة   -
وتحديد األنشطة الخاضعة للرتخيص وتوضيح مراحل وإجراءات معالجة امللفات،

- الفصل ب  نشاط التأم  عىل الحياة والتأم  عىل غÃ الحياة،
- تنظيم مختلف العمليات املتعلقة بإحالة محافظ التأم  وإندماج وإستيعاب املؤسسات،

- ضبط أحكام تتعلّق بنظام إحداث ومتابعة نشاط املؤسسات غÃ املقيمة، 
- تأطÃ وتنظيم نشاط مؤسسات التأم  ذات الصبغة التعاونية ومزيد توضيح مختلف متطلّبات الحوكمة والترصّف السليم 

والحذر داخلها. 

2.1 - تدعيم دور الهيئة العاّمة للتأم� عرب:

- تكريس دور الهيئة كسلطة ترتيبية مستقلة إداريا وماليا عىل غرار بقية هياكل الرقابة يف القطاع املايل من خالل إسنادها 
صالحيّة إصدار الرتاتيب والقرارات الفردية الرضورية مل�رسة مهامها وإضفاء الصبغة اإللزامية عىل هذه النصوص �ا àّكنها 

من م�رسة الدور املناط بعهدتها بأكß نجاعة،
- مراجعة صالحيات مجلس الهيئة �ا يراعي توسيع مشموالت الهيئة وتكريس إستقالليتها وإحداث لجان قارة متفّرعة عنه 

تساعده عىل إنجاز املهام املوكلة إليه، إىل جانب تحديد حاالت إنهاء عضوية أعضائه،
- إحداث لجنة عقوبات مستقلة عن أجهزة الهيئة تختّص بالبّت يف املخالفات املستوجبة للعقوبات �قتىض أحكام مجلة 

التأم  والتي تخرج عن مجال العقوبات املسلّطة من قبل رئيس الهيئة،
- إحداث لجنة تراخيص مستقلة عن مجلس الهيئة تختّص �نح وسحب الرتاخيص املسندة مل�رسة نشاط التأم  ونشاط 
إعادة التأم  والرتخيص لعمليات توسيع النشاط واإلندماج واإلنقسام واإلنحالل والتحويل الجزî أو الكيل ملحفظة عقود 

التأم  وتغيÃ الشكل القانوñ وإحالة األصول أو الخصوم والتخفيض يف رأس املال،
العقوبات  لجنتي  الهيئة وأعضاء مجلسها وأعوانها وأعضاء  والتي تشمل كّال من رئيس  بالهيئة  الحوكمة  - تدعيم قواعد 

والرتاخيص،
- إقرار مسك الهيئة لسجّل املعطيات املتعلقة بعقود التأم  والحوادث والتعويضات وتحديد رشوط الترصيح به والولوج 

إليه،
إلتزام  التأم  وعىل مدى  قطاع  املتدخل  يف  لكافة  التجارية  امل�رسات  الرقابة عىل  الهيئة يف مجال  دور  التأكيد عىل   -

األشخاص الخاضع  لرقابتها باألحكام الترشيعية والرتتيبية املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال، 
- توسيع مجال إرشاف ورقابة الهيئة ليشمل الجمعيّات التعاونية. 

3.1 - تعزيز الرقابة الحذرة عىل نشاط التأم� عرب:

- مراجعة نظام املالءة املالية لرشكات التأم  يف إتّجاه إرساء مبدأ املالءة املعتمدة عىل املخاطر وتحديد القواعد الكمية 
والنوعية لض�ن الترصف السليم 

- الّرتفيع يف رأس املال األدò لرشكات التأم  وإعادة التأم  وصندوق املال املشرتك للرشكات ذات الصبغة التعاونية قصد 
تحس  صالبتها املاليّة،

- تأطÃ نشاط إعادة التأم  عرب ضبط املؤسسات والهياكل املخّول لها قبول املخاطر والرشوط الواجب توفّرها والتأكيد عىل 
املسندة. مع �ك   للعمليات  بالنسبة  الحذر  والترصّف  املالية  السالمة  قواعد  الالزمة ومراعاة  العناية   Ãتداب بذل  واجب 

الهيئة من إتخاذ إجراءات تحفظيّة يف الحاالت التي يتبّ  فيها وجود تهديد للسالمة املالية لرشكات التأم ،
- إرساء الرقابة التكميلية عىل مجموعات التأم  واملجّمعات املالية قصد تدعيم الرقابة عىل السالمة املالية لرشكة تأم  

عىل أساس فردي.

4.1 - تطوير آليات الرقابة والّتتّبع من خالل: 

- تطوير آليات الرقابة امليدانية بالخصوص وتدعيم الصالحيات املمنوحة للهيئة من حيث تركيز الرقابة عىل أساس مدّعم 
والرقابة التكميلية عىل املجمعات من خالل التنسيق مع الهيئات الرقابية عىل القطاع املايل،

- ح�ية املراقب  أثناء تأدية مهامهم، 
- توسيع مجال الرقابة لتشمل مسدي خدمات املساعدة وجميع الجهات املتعاقد معها يف إطار اإلسناد الخارجي لض�ن 

جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم وح�ية املستفيدين من عقود التأم ،
- وضع إطار متكامل وتدريجي ملعالجة وإنقاذ رشكات التأم  التي تشكو من صعوبات، 

- تحديد املخالفات والعقوبات املرتتبة عن مخالفة الترشيع الجاري به العمل وضبط صالحيات كل من رئيس الهيئة ولجنة 
العقوبات يف إطار اختصاص كل منه�. 

5.1 - تعزيز منظومة الحوكمة °ؤسسات التأم� وإعادة التأم� من خالل وضع أحكام ترمي إىل:
 

 ،Ãالفصل الواضح ب  وظائف هياكل اإلدارة أو املراقبة والهياكل املكلفة بالتسي -
- تدعيم وجوبية وضع نظام للرقابة الداخلية يكفل املتابعة والتقييم الدوري لإلجراءات املعمول بها، 

- تكريس وجوبية إعالم الهيئة بهوية مراقبي الحسابات والخبÃ اإلكتواري املستقل املعتزم تعيينهم،
- تكريس وجوبية تعي  أعضاء مستقل  �جلس اإلدارة وتعزيزه بلجنة التحكم يف املخاطر ولجنة داâة للتدقيق الداخيل 

ولجنة التأجÃ والتعيينات، 
ومراقبة  واإلكتواريا  املخاطر  وإدارة  الداخيل  بـالتدقيق  تتعلق  التنظيمي  الهيكل  مستوى  عىل  مستقلة  وظائف  إرساء   -

اإلمتثال.

6.1 - مزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم� من خالل: 
 

- التنصيص عىل إحداث الهياكل املهنيّة التي تنضوي يف إطارها مختلف املهن املرتبطة بقطاع التأم ،  
- إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لنشاط عرض عمليات التأم  وإعادة التأم ،

- ضبط واجبات اإلفصاح املحمولة عىل مختلف املتدّخل ، 
- تدعيم الجانب التنظيمي والرقاå ملهنة اإلختبار ومعاينة األرضار،

اإلفصاح  واجبات  يف  النظر  وإعادة  بهم  خاصة  مهنية  جمعية  تكوين  عرب  التأم   قطاع  لدى  اإلكتواري   مهنة  تأهيل   -
املحمولة عليهم لسلطة الرقابة ونظام العقوبات الخاصة بهم.

7.1 - تنظيم بعض أصناف وفروع التأم� من خالل إضافة أحكام جديدة ومزيد توضيح بعض األحكام األخرى املتعلقة 
باملسائل التالية: 

- إقرار إلزامية تأم  األخطار املوجودة بالجمهورية التونسيّة، 
- إقرار إلزامية إستجابة رشكات التأم  لتوفÃ التغطية املتعلقة بالتأمينات الوجوبية طبقا للترشيع الجاري به العمل، 

- تحجÃ عرض عقود التأم  قبل إنقضاء أجل شهر من إيداعها، مع  فرض إيداع عنارص التعريفة بالنسبة لعقود التأم  عىل 
غÃ الحياة واإلشهاد بصحتها من قبل إكتواري مؤهل من قبل الهيئة، 

- تنظيم عملية إبرام عقود التأم  عن بعد قصد مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة.

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن µويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن:

يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات، قام فريق عمل مكون من ممثل  عن الهيئة وبعثة الدعم الفني للبنك الدويل 
ووزارة التجارة ورشكة "كوتيناس" بإعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة 
 ßما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

إستقطابا للبنوك وأكß تكيّفا مع احتياجات املصدرين من جهة أخرى. 

وتتعلق هذه التنقيحات أساسا باملحاور التالية:
- توسيع مجال تدخل الصندوق إىل كافة املؤسسات املصّدرة واإلستغناء عن إستثناءات التغطية التي تعيق اإلقبال عليه 

والتنصيص رصاحة عىل تأمينه للكفاالت،
املؤسسات  لتكريس مصداقيته يف عالقته مع  أول طلب  عند  وتفعيله  املستقل  الض�ن  الصندوق صبغة  تدّخل  إكساء   -

البنكية،
- إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املترصّفة يف الصندوق لسجّل البنك املركزي املنصوص عليه بالقانون عدد 35 املؤرخ يف 25 
أفريل 2016 املتعلق بضبط النظام األسايس للبنك املركزي التونيس، وإستغالل املعطيات املُضّمنة به وهو ما سيؤسس لتوازن 

املنظومة املزمع إرساؤها واملحافظة عىل التوازنات املالية للصندوق والتحّكم يف خطر املديونية.

3 - إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لقانون التأم� التكــافيل:

تواصلت مشاركة إطارات الهيئة يف أشغال لجنة القيادة املكلّفة بإعداد املعايÃ املحاسبية لنشاط التأم  التكافيل يف إطار 
إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لهذه املنظومة وقد �ّت املصادقة عىل هذه املعايÃ من قبل املجلس الوطني 

للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017.

4 - إعداد مرشوع إطار قانو� ملراجعة الترشيع الخاص بالجمعيات التعاونية:

�ت خالل سنة 2017 إعادة إحالة مرشوع اإلطار القانوñ الجديد للجمعيات التعاونية إىل رئاسة الحكومة قصد إدراجه 
ببوابة الترشيع للحكومة إلبداء الرأي للعموم.

II - املشاركة يف إنجاز عدد من الدراسات واملشاريع الرامية إىل تطوير قطاع التأم�:

1 - مواصلة إنجاز عمليات "التقييم الذاÁ الدورية لإلطار الترشيعي لقطاع التأم� بتونس":

 تواصلت عمليات التقييم الذاú الّدورية ملدى امتثال اإلطار الترشيعي الوطني للمعايÃ الّدولية والتي تندرج يف إطار 
اإلقتصادي  والنمو  التعاون  ومنظمة   (IAIS) التأم   عىل  اإلرشاف  لهيئات  الدولية  الجمعية  أشغال  يف  الهيئة  مساهمة 

(OCDE)، وشملت بالخصوص املعايÃ املتعلّقة باملسائل التالية:

- نظام التعديل واملراقبة لسلطة اإلرشاف عىل قطاع التأم ،
- قواعد الخروج من سوق التأم  والسلطة التعديلية،  
- توازنات سلطات اإلرشاف ب  اإلستقاللية واملسؤولية،

- تبادل املعلومات ب  سلطات الرقابة والتعاون والتنسيق يف ميدان الرقابة عىل املؤسسات التأمينية،
التصحيحية واإلجراءات  الحوكمة  ومنظومة  وإحالتها  املخاطر  يف  والترصف  الداخلية  والرقابة  الوثائق  عىل  الرقابة   -

  والعقوبات، 
- إعادة التأم . 

2 - مواصلة أشغال تركيز مرشوع قاعدة بيانات وطنية خاصة بتطبيق نظام املكافأة لـتأم� السّيارات:

إثر مصادقة الهيئة خالل سنة 2015 عىل نتائج الدراسة التي أنجزها خرباء من البنك الدويل حول تقييم املنظومة الحالية 
تّم  بلورتها يف شكل مخطط عمل،  أن �ّت  السيارات وبعد  تأم   لفرع  املدنية  املسؤولية  تعريفات  تحديد  املعتمدة يف 

الرشوع يف إحداث قاعدة بيانات وطنية عىل مستوى الهيئة تهدف إىل إحكام تطبيق نظام املكافأة لهذا الفرع.
 

وتتوّىل لجنة املتابعة املحدثة صلب الهيئة اإلرشاف والتنسيق بخصوص كافة األشغال واإلستعدادات الالّزمة لتنفيذ هذا 
املرشوع وذلك يف إطار عقد تعاون ورشاكة مع كّل من الجامعة املغربية لرشكات التأم  واملدرسة العليا الخاصة للهندسة 

والتكنولوجيا "ESPRIT" والوكالة التونسية للنقل الربي. 

ويف هذا الصدد، قامت الهيئة بإقتناء التجهيزات واملعّدات اإلعالمية الخاصة بهذا املرشوع وتّم خالل النصف الثاñ من 
سنة 2017 إيواؤها بقاعة املوزّعات الخاصة �ؤسسة "إتصاالت تونس". ك� إستكملت عمليات الربط ب  مؤسسات التأم  
السالمة  لرشوط  وفقا  أخرى  جهة  من  الربي  للنقل  الفنية  والوكالة  املخاطر  مركزية  وب   جهة  من  املخاطر  ومركزية 

املعلوماتيّة.

الفعيل  اإلنطالق  عند  قصد ض�ن حسن سÃها  اإلعالمية  املنظومة  تجربة  مراحل   2017 سنة  وتواصلت خالل  هذا، 
للمرشوع املنتظر يف مطلع سنة 2019. 

III - الرقابة واإلرشاف عىل قطاع التأم� لض�ن سالمة مالءته املالية:

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

• عمليات الرقابة امليدانية:

- تواصلت عملية الرقابة امليدانية التي إنطلقت منذ سنت  لدى إحدى مؤسسات التأم  املقيمة والتي شملت يف مرحلة 
من  والتثبت  السيارات  تأم   لفرع  واملادية  البدنية  الحوادث  بعنوان  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم  أوىل 

إجراءات الترصف يف ملفات هذه الحوادث وتركّزت يف املرحلة الثانية عىل عدد من أوجه الترصّف داخل املؤسسة.
     

- ورشع املراقبون خالل سنة 2017 يف مه�ت جديدة شملت ثالث مؤسسات تأم  مقيمة وإهتّمت بالتدقيق يف عدد من 
الجوانب املتعلّقة �شاريع قواâها املالية لسنة 2016 وكذلك يف بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

• تقييم مدخرات التعويضات تحت التسوية ومدخرات األقساط لإللغاء لتأم  السيارات.
• التدقيق يف كلفة الحوادث املاديّة والبدنيّة بعنوان فرع تأم  السيّارات والتثبت من إجراءات الترصف يف ملفات

 هذه الحوادث.
• التثبت من حسن تطبيق إتفاقيات إعادة التأم  والتنظيم اإلداري واملعلوماú ملصلحة إعادة التأم .

• تقييم اإلجراءات املتعلقة بالترصف يف التوظيفات والتحقق من توفرها وإعادة تقييمها طبقا لألحكام املنصوص عليها 
�جلة التأم .

• تقييم املدخرات الحسابية والتثبت من املذكرات الفنية لصنف التأم  عىل الحياة.
• متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم  ومعيدي التأم .

- ك� واصل املراقبون القيام �هّ�ت الرقابة امليدانية األفقية التي رشعوا فيها سنة 2016 والتي إهتمّت أساسا باملسائل 
التالية:

• متابعة ملف تأم� الدّراجات الناريّة صغÆة الحجم: 

إثر توّصل الهيئة بالعديد من العرائض الصادرة عن مواطن  بخصوص رفض تأم  دراجاتهم النارية صغÃة الحجم أو 
الرتفيع يف التعريفة، توّىل املراقبون القيام بعمليّة رقابة ميدانيّة أفقية خالل شهر جويلية 2017 لدى جميع رشكات التأم  
التي تنشط بإحدى الواليات واملرّخص لها يف تأم  العربات الربيّة ذات محرّك وشملت 16 نقطة بيع موزّعة ب  10 نيابات 

تأم  و6 فروع تأم  تابعة لهذه املؤّسسات، قصد معاينة كّل املخالفات التي تصدر عن املكلف  باإلكتتاب بنقاط البيع.

دراسة  عنارص مرجعية إلنجاز  إعداد  العمل عىل  بالخصوص  أكتوبر2017   17 بتاريخ  املنعقد  الهيئة  أقّر مجلس  وقد 
تهدف إىل إقرتاح نظام لتشخيص الدراجات النارية وتكوين لجنة قيادة تضّم كافة املتدخل  يف املنظومة.

• متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم بعنوان فرع تأم� السيارات:     

تّم خالل سنتي 2015 و2016 القيام بعملية رقابة ميدانية أفقية حول مختلف أوجه الترصف يف ملفات الحوادث املادية 
لتأم  السيارات لدى خمس مؤسسات تأم  وتقييم جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم باإلعت�د عىل دراسة عيّنة من 

ملفات التعويض بالتدقيق يف الجوانب التالية: 

- اآلجال الفعلية لتعويض ملفات الحوادث املادية للسيارات،
- مدى احرتام االتفاقيات املربمة يف إطار الجامعة التونسية لرشكات التأم ،

- اإلجراءات التنظيمية الخاصة بطريقة مسك ملفات الحوادث املادية والترصف فيها،

وقد تّم إعداد تقرير عام يحوصل أهّم اإلخالالت والنقائص املسّجلة يف موىف سنة 2017 وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة 
وكذلك خالل اإلجت�ع الدوري ب  الهيئة وممثيل القطاع.

هذا مع العلم وأنّه يف إطار متابعة وتقييم جودة الخدمات املسداة إىل املؤّمن لهم من قبل مؤسسات التأم ، تّم تحديد 
طريقة موّحدة لكافة املؤسسات الحتساب متوّسط آجال التعويض حسب مختلف أصناف وفروع التأم  ومناقشتها مع 

مراقبي حساباتها واإلتّفاق عىل وجوب إعت�دها مستقبال. 
   

2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع�ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2016:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2017 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم  لسنة 2016 وكذلك التقارير 
مراقبي  بعض  مع  اجت�عات  وعقد  تقاريرهم  الستك�ل  املؤسسات  إىل  مراسالت  وتوجيه  الحسابات،  ملراقبي  الخاصة 
الحسابات لتدارس نتائج أع�لهم. وتّم عرض تقرير شامل حول نتائج أع�ل الرقابة عىل الوثائق لسنة 2016 عىل أنظار 

مجلس الهيئة املنعقد بتاريخ 22 ديسمرب 2017 وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم  لسنة 2016 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم  ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

،Ãحوصلة للمالحظات بخصوص الرقابة الداخلية وهياكل التسي -
- متابعة توصيات الرّقابة للسنوات السابقة.

• متابعة عملية إحالة رشكة تأم� لعدد من العقود إىل عقود إدخار وإكتتاب عقود هامة سنة 2016: 

تبّ  من خالل دراسة التقرير السنوي إلحدى رشكات التأم  وتقرير مراقب حساباتها حول نشاط سنة 2016 قيامها 
بتحويل عدد من عقود تكوين األموال املكتتبة لديها إىل عقود تكوين أموال أخرى. لذا، �ت مراسلة املؤسسة لطلب موافاة 
الهيئة بقاâة عقود التأم  التي �ت إحالتها مع املعطيات املتعلقة بها واألسباب والدواعي للقيام بهذه العملية واإلجراءات 

املتخذة للغرض.
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

الوضع القانو�

تّم إحداث الهيئة العامة للتأم  �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بتنقيح وإ�ام 
مجلّة التأم ، وهي هيئة إدارية تتمتّع باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية.

أهداف الهيئة ومهامها
 

نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم  عىل أّن أهداف الهيئة و مهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح�ية حقوق املؤمن 
لهم و املستفيدين من عقود التأم  وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم  وإعادة التأم  وقدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها، 

و عليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:

بالترشيع  إلتزامها  التأم  ومتابعة نشاطها لض�ن  املتّصلة بقطاع  التأم  واملهن  التأم  وإعادة  • مراقبة مؤسسات 
الجاري به العمل وإرساء مناخ مالئم لتطّورها �ا يحّقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وفقا ألفضل امل�رسات الدولية،

• دراسة املسائل ذات الصبغة الترشيعيّة والرتتيبية والتنظيمية املتعلّقة بعمليّات التأم  وإعادة التأم  و �ؤسسات 
التأم  و إعادة التأم  التي يعرضها عليها وزير املالية،

• دراسة املسائل التقنية واإلقتصادية املتعلّقة بتطوير قطاع التأم  وتنظيمه وعرض مقرتحات يف شأنها عىل وزير املالية،

• ض�ن تقديم كافة الخدمات التأمينية وفق معايÃ الجودة والكفاءة والشفافية من أجل ح�ية حقوق املؤمن لهم،

• تركيز الربامج والخطط الكفيلة بتطوير صناعة التأم  وتنمية الوعي التأميني،

• املساهمة يف اإلقتصاد الوطني من خالل املحافظة عىل اإلستقرار املايل،

• إرساء روابط التعاون مع هيئات تنظيم قطاع التأم  عربيا وإفريقيا ودوليا.

قيم الهيئة
 

                                 الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                 العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                 العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

تنظيم الهيئة وإدارتها  

تتكّون الهيئة من:

         رئيس الهيئة،
         مجلس الهيئة،
         لجنة التأديب،

         واملصالح الفنية واإلدارية للهيئة.

ويدير الهيئة رئيس متفّرغ من ذوي الكفاءة يف امليدان اإلقتصادي أو املايل ويعّ  �قتىض أمر بإقرتاح من وزير املالية.
 

رشكاء الهيئة

           الجامعة التونسية لرشكات التأم 
           البنك املركزي التونيس

           هيئة السوق املالية
           وزارة الشؤون اإلجت�عية 

           املكتب املوّحد التونيس للسيارات
           الغرف الوطنية النقابية لنواب التأم  والس�رسة والخرباء يف مختلف اإلختصاصات 

           اإلتحاد الوطني للتعاونيات

تتكّون سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و6 مؤسسات غÃ مقيمة. وتنقسم  التأم  28 مؤسسـة  يضّم قطاع 
 20 رشكة خفية اإلسم ورشكتان ذات صبغة تعاونية. 

ك� تتوزع املؤسسات املقيمة حسب االختصاصات التي تبارشها كالتايل:

- 15 مؤسسة تبارش مختلف أصناف التأم ،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم  عىل الحياة،

- مؤسسة مختصة يف تأم  الصادرات والقروض،
- ومؤسسة مختصة يف إعادة التأم .

أّما املؤسسات غÃ املقيمة، فتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم  أجنبيّة ومكتب  �ثيلي . وهي تختص يف 
عمليات تأم  وإعادة تأم  األشخاص غÃ املقيم . 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم  1028 نائبا يف نهاية سنة 2017 مقابل 990 نائبا يف موىف سنة 2016. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,4 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,3 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,9 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س�رسة التأم  وإعادة التأم  الناشط  بالسوق إىل 64 سمسارا سنة 2017 مقابل 66 يف نهاية سنة 2016.

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق 99 منتج تأم  عىل الحيــاة سنة 2017 مقابـل 77 يف نهاية سنــة 2016 يعمل 94 منهم لدى مؤسسة 
"مغربيـة للحياة" و5 تابع  لرشكة التأم  عىل الحياة والتثمÃ "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم  973 خبÃا يف نهاية سنة 2017 مرّسم  بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم . ويتوزّع هؤالء الخرباء 
عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، 

الطÃان، ... ). وàثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكß من 25 % من العدد الجميل للخرباء. 
 - معـاينو األضـرار:

تعد القاâة التي �سكها الجامعة التونسية لرشكات التأم  99 معاين أرضار يف نهاية سنة 2017. ويتوزّع أغلب معايني 
األرضار �نطقة الش�ل والبقية �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري  املرّسم  بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم  إىل 27 خبÃا يف نهاية 
سنة 2017 مقابل 24 يف موىف السنة السابقة.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل  بقطاع التأم  10200 عامل يف نهاية سنة 2017. وتوفّر رشكات التأم  قرابة 39 % من مواطن الشغل 
واإلختبار  السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم   نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوّزع  في�  عامال)،   4040)

ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غÃ املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

تتوىل ثالثة معاهد مختصة يف التأم  تكوين ورسكلة األعوان العامل  يف هذا القطاع التأم  بهدف مواكبة التقنيات 
العرصية للتأم  وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرå واملعهد اإلفريقي للتأم  واملركز التقني للتكوين يف التأم .

طالبتان  (منهم   14 تحّصل  العرå حيث  للمغرب  التنمية  �ويل  معهــد  طلبة  من   35 الدفعة   2017 سنة  وتخرّجت 
تونسيتان و12طالب جزائري) عىل شهادة الدراسات العليا املتخصصة يف ميدان التأم .

و تخــــّرج خـــالل نفس السنة طلبـــة الدفعة 51 من املعهـــــد اإلفــــريقي للتأم  والتي تعــــّد 76 إطــــارا منهم 
68 تونيس و9 طلبة من البلدان اإلفريقية. ك� تخرّجت الدفعة 18 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم ، وتضـّم 
املوجه لحاميل  التكوين  الباكالوريا و28 يف صنف  املوجه لحاميل شهادة  التكوين  45 طالبـا منهم 17 متخرج يف صنف  

شهــادة األستاذية أوما يعادلها. 

       مقّدمة عامة

واصلت الهيئة العامة للتأم  خالل سنة 2017 نشاطها الرامي إىل تفعيل الدور التنموي لقطاع التأم  وتعزيز مساهمته 
يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث�ر بهدف الرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب السعي إىل تحقيق 

جملة من األهداف اإلسرتاتيجية من أبرزها:

إستك�ل إعداد مرشوع املراجعة الشاملة ملجلة التأم  الذي يهدف إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم لهذا 
القطاع قصد مواكبته للمعايÃ الدولية مّ� àّكن من توفÃ املحيط املالئم لتنظيم مؤسساته وتعزيز هيكلتها ومزيد دعم 
 ßمختلف املهن املتّصلة به من جهة، ويعّزز من  صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية لتقوم بجملة األدوار املناطة بعهدتها بأك

نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة أخرى،

تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم  وإعادة التأم  يف شكل عمليات رقابة ميدانية و عىل الوثائق أو 
يف إطار أع�ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

عىل  عالوة  أرضار  ومعايني  وخرباء  تأم   وسطاء  من  املتّصلة  والهياكل  التأمينية  املهن  عىل  الرقابة  أع�ل  تكثيف 
الصناديق ذات الّصلة بالتأم .

I - مواصلة أشغال وضع وإستك�ل اإلطار الترشيعي املنظم لقطاع التأم�:

1 - إعداد مرشوع مراجعة شاملة ألحكام مجلة التأم�:

واصلت خالل سنة 2017 الفرق الفنية املحدثة صلب الهيئة و�ساعدة خبÃين أجنبي وتونيس أشغالها املتعلقة بإعداد 
مشاريع القوان  الخاصة بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم  بهدف مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 

أع�ل التأم  واملعايÃ الدولية املكرّسة يف هذا  املجال بصفة عامة.
   

وتشمل هذه املراجعة التي تعتمد عىل دراسة تقييمية للوضع الحايل وتهدف إىل تدارك مختلف الصعوبات والنقائص 
التي واجهتها هيئة الرقابة يف أداء مهامها واملرتتّبة عن تطبيق اإلطار الترشيعي الجاري به العمل وكذلك إىل تنفيذ توجهات 

اإلصالح املرتقبة، سبعة محاور أساسية ترتكّز حول: 

1.1 - تنظيم القطاع وإعادة هيكلته من خالل:

التأم   وإعادة  التأم   مؤسسات  إلحداث  الرتاخيص  مختلف  إسناد   Ãومعاي رشوط  بضبط  املتعلّقة  األحكام  مراجعة   -
وتحديد األنشطة الخاضعة للرتخيص وتوضيح مراحل وإجراءات معالجة امللفات،

- الفصل ب  نشاط التأم  عىل الحياة والتأم  عىل غÃ الحياة،
- تنظيم مختلف العمليات املتعلقة بإحالة محافظ التأم  وإندماج وإستيعاب املؤسسات،

- ضبط أحكام تتعلّق بنظام إحداث ومتابعة نشاط املؤسسات غÃ املقيمة، 
- تأطÃ وتنظيم نشاط مؤسسات التأم  ذات الصبغة التعاونية ومزيد توضيح مختلف متطلّبات الحوكمة والترصّف السليم 

والحذر داخلها. 

2.1 - تدعيم دور الهيئة العاّمة للتأم� عرب:

- تكريس دور الهيئة كسلطة ترتيبية مستقلة إداريا وماليا عىل غرار بقية هياكل الرقابة يف القطاع املايل من خالل إسنادها 
صالحيّة إصدار الرتاتيب والقرارات الفردية الرضورية مل�رسة مهامها وإضفاء الصبغة اإللزامية عىل هذه النصوص �ا àّكنها 

من م�رسة الدور املناط بعهدتها بأكß نجاعة،
- مراجعة صالحيات مجلس الهيئة �ا يراعي توسيع مشموالت الهيئة وتكريس إستقالليتها وإحداث لجان قارة متفّرعة عنه 

تساعده عىل إنجاز املهام املوكلة إليه، إىل جانب تحديد حاالت إنهاء عضوية أعضائه،
- إحداث لجنة عقوبات مستقلة عن أجهزة الهيئة تختّص بالبّت يف املخالفات املستوجبة للعقوبات �قتىض أحكام مجلة 

التأم  والتي تخرج عن مجال العقوبات املسلّطة من قبل رئيس الهيئة،
- إحداث لجنة تراخيص مستقلة عن مجلس الهيئة تختّص �نح وسحب الرتاخيص املسندة مل�رسة نشاط التأم  ونشاط 
إعادة التأم  والرتخيص لعمليات توسيع النشاط واإلندماج واإلنقسام واإلنحالل والتحويل الجزî أو الكيل ملحفظة عقود 

التأم  وتغيÃ الشكل القانوñ وإحالة األصول أو الخصوم والتخفيض يف رأس املال،
العقوبات  لجنتي  الهيئة وأعضاء مجلسها وأعوانها وأعضاء  والتي تشمل كّال من رئيس  بالهيئة  الحوكمة  - تدعيم قواعد 

والرتاخيص،
- إقرار مسك الهيئة لسجّل املعطيات املتعلقة بعقود التأم  والحوادث والتعويضات وتحديد رشوط الترصيح به والولوج 

إليه،
إلتزام  التأم  وعىل مدى  قطاع  املتدخل  يف  لكافة  التجارية  امل�رسات  الرقابة عىل  الهيئة يف مجال  دور  التأكيد عىل   -

األشخاص الخاضع  لرقابتها باألحكام الترشيعية والرتتيبية املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال، 
- توسيع مجال إرشاف ورقابة الهيئة ليشمل الجمعيّات التعاونية. 

3.1 - تعزيز الرقابة الحذرة عىل نشاط التأم� عرب:

- مراجعة نظام املالءة املالية لرشكات التأم  يف إتّجاه إرساء مبدأ املالءة املعتمدة عىل املخاطر وتحديد القواعد الكمية 
والنوعية لض�ن الترصف السليم 

- الّرتفيع يف رأس املال األدò لرشكات التأم  وإعادة التأم  وصندوق املال املشرتك للرشكات ذات الصبغة التعاونية قصد 
تحس  صالبتها املاليّة،

- تأطÃ نشاط إعادة التأم  عرب ضبط املؤسسات والهياكل املخّول لها قبول املخاطر والرشوط الواجب توفّرها والتأكيد عىل 
املسندة. مع �ك   للعمليات  بالنسبة  الحذر  والترصّف  املالية  السالمة  قواعد  الالزمة ومراعاة  العناية   Ãتداب بذل  واجب 

الهيئة من إتخاذ إجراءات تحفظيّة يف الحاالت التي يتبّ  فيها وجود تهديد للسالمة املالية لرشكات التأم ،
- إرساء الرقابة التكميلية عىل مجموعات التأم  واملجّمعات املالية قصد تدعيم الرقابة عىل السالمة املالية لرشكة تأم  

عىل أساس فردي.

4.1 - تطوير آليات الرقابة والّتتّبع من خالل: 

- تطوير آليات الرقابة امليدانية بالخصوص وتدعيم الصالحيات املمنوحة للهيئة من حيث تركيز الرقابة عىل أساس مدّعم 
والرقابة التكميلية عىل املجمعات من خالل التنسيق مع الهيئات الرقابية عىل القطاع املايل،

- ح�ية املراقب  أثناء تأدية مهامهم، 
- توسيع مجال الرقابة لتشمل مسدي خدمات املساعدة وجميع الجهات املتعاقد معها يف إطار اإلسناد الخارجي لض�ن 

جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم وح�ية املستفيدين من عقود التأم ،
- وضع إطار متكامل وتدريجي ملعالجة وإنقاذ رشكات التأم  التي تشكو من صعوبات، 

- تحديد املخالفات والعقوبات املرتتبة عن مخالفة الترشيع الجاري به العمل وضبط صالحيات كل من رئيس الهيئة ولجنة 
العقوبات يف إطار اختصاص كل منه�. 

5.1 - تعزيز منظومة الحوكمة °ؤسسات التأم� وإعادة التأم� من خالل وضع أحكام ترمي إىل:
 

 ،Ãالفصل الواضح ب  وظائف هياكل اإلدارة أو املراقبة والهياكل املكلفة بالتسي -
- تدعيم وجوبية وضع نظام للرقابة الداخلية يكفل املتابعة والتقييم الدوري لإلجراءات املعمول بها، 

- تكريس وجوبية إعالم الهيئة بهوية مراقبي الحسابات والخبÃ اإلكتواري املستقل املعتزم تعيينهم،
- تكريس وجوبية تعي  أعضاء مستقل  �جلس اإلدارة وتعزيزه بلجنة التحكم يف املخاطر ولجنة داâة للتدقيق الداخيل 

ولجنة التأجÃ والتعيينات، 
ومراقبة  واإلكتواريا  املخاطر  وإدارة  الداخيل  بـالتدقيق  تتعلق  التنظيمي  الهيكل  مستوى  عىل  مستقلة  وظائف  إرساء   -

اإلمتثال.

6.1 - مزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم� من خالل: 
 

- التنصيص عىل إحداث الهياكل املهنيّة التي تنضوي يف إطارها مختلف املهن املرتبطة بقطاع التأم ،  
- إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لنشاط عرض عمليات التأم  وإعادة التأم ،

- ضبط واجبات اإلفصاح املحمولة عىل مختلف املتدّخل ، 
- تدعيم الجانب التنظيمي والرقاå ملهنة اإلختبار ومعاينة األرضار،

اإلفصاح  واجبات  يف  النظر  وإعادة  بهم  خاصة  مهنية  جمعية  تكوين  عرب  التأم   قطاع  لدى  اإلكتواري   مهنة  تأهيل   -
املحمولة عليهم لسلطة الرقابة ونظام العقوبات الخاصة بهم.

7.1 - تنظيم بعض أصناف وفروع التأم� من خالل إضافة أحكام جديدة ومزيد توضيح بعض األحكام األخرى املتعلقة 
باملسائل التالية: 

- إقرار إلزامية تأم  األخطار املوجودة بالجمهورية التونسيّة، 
- إقرار إلزامية إستجابة رشكات التأم  لتوفÃ التغطية املتعلقة بالتأمينات الوجوبية طبقا للترشيع الجاري به العمل، 

- تحجÃ عرض عقود التأم  قبل إنقضاء أجل شهر من إيداعها، مع  فرض إيداع عنارص التعريفة بالنسبة لعقود التأم  عىل 
غÃ الحياة واإلشهاد بصحتها من قبل إكتواري مؤهل من قبل الهيئة، 

- تنظيم عملية إبرام عقود التأم  عن بعد قصد مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة.

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن µويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن:

يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات، قام فريق عمل مكون من ممثل  عن الهيئة وبعثة الدعم الفني للبنك الدويل 
ووزارة التجارة ورشكة "كوتيناس" بإعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة 
 ßما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

إستقطابا للبنوك وأكß تكيّفا مع احتياجات املصدرين من جهة أخرى. 

وتتعلق هذه التنقيحات أساسا باملحاور التالية:
- توسيع مجال تدخل الصندوق إىل كافة املؤسسات املصّدرة واإلستغناء عن إستثناءات التغطية التي تعيق اإلقبال عليه 

والتنصيص رصاحة عىل تأمينه للكفاالت،
املؤسسات  لتكريس مصداقيته يف عالقته مع  أول طلب  عند  وتفعيله  املستقل  الض�ن  الصندوق صبغة  تدّخل  إكساء   -

البنكية،
- إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املترصّفة يف الصندوق لسجّل البنك املركزي املنصوص عليه بالقانون عدد 35 املؤرخ يف 25 
أفريل 2016 املتعلق بضبط النظام األسايس للبنك املركزي التونيس، وإستغالل املعطيات املُضّمنة به وهو ما سيؤسس لتوازن 

املنظومة املزمع إرساؤها واملحافظة عىل التوازنات املالية للصندوق والتحّكم يف خطر املديونية.

3 - إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لقانون التأم� التكــافيل:

تواصلت مشاركة إطارات الهيئة يف أشغال لجنة القيادة املكلّفة بإعداد املعايÃ املحاسبية لنشاط التأم  التكافيل يف إطار 
إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لهذه املنظومة وقد �ّت املصادقة عىل هذه املعايÃ من قبل املجلس الوطني 

للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017.

4 - إعداد مرشوع إطار قانو� ملراجعة الترشيع الخاص بالجمعيات التعاونية:

�ت خالل سنة 2017 إعادة إحالة مرشوع اإلطار القانوñ الجديد للجمعيات التعاونية إىل رئاسة الحكومة قصد إدراجه 
ببوابة الترشيع للحكومة إلبداء الرأي للعموم.

II - املشاركة يف إنجاز عدد من الدراسات واملشاريع الرامية إىل تطوير قطاع التأم�:

1 - مواصلة إنجاز عمليات "التقييم الذاÁ الدورية لإلطار الترشيعي لقطاع التأم� بتونس":

 تواصلت عمليات التقييم الذاú الّدورية ملدى امتثال اإلطار الترشيعي الوطني للمعايÃ الّدولية والتي تندرج يف إطار 
اإلقتصادي  والنمو  التعاون  ومنظمة   (IAIS) التأم   عىل  اإلرشاف  لهيئات  الدولية  الجمعية  أشغال  يف  الهيئة  مساهمة 

(OCDE)، وشملت بالخصوص املعايÃ املتعلّقة باملسائل التالية:

- نظام التعديل واملراقبة لسلطة اإلرشاف عىل قطاع التأم ،
- قواعد الخروج من سوق التأم  والسلطة التعديلية،  
- توازنات سلطات اإلرشاف ب  اإلستقاللية واملسؤولية،

- تبادل املعلومات ب  سلطات الرقابة والتعاون والتنسيق يف ميدان الرقابة عىل املؤسسات التأمينية،
التصحيحية واإلجراءات  الحوكمة  ومنظومة  وإحالتها  املخاطر  يف  والترصف  الداخلية  والرقابة  الوثائق  عىل  الرقابة   -

  والعقوبات، 
- إعادة التأم . 

2 - مواصلة أشغال تركيز مرشوع قاعدة بيانات وطنية خاصة بتطبيق نظام املكافأة لـتأم� السّيارات:

إثر مصادقة الهيئة خالل سنة 2015 عىل نتائج الدراسة التي أنجزها خرباء من البنك الدويل حول تقييم املنظومة الحالية 
تّم  بلورتها يف شكل مخطط عمل،  أن �ّت  السيارات وبعد  تأم   لفرع  املدنية  املسؤولية  تعريفات  تحديد  املعتمدة يف 

الرشوع يف إحداث قاعدة بيانات وطنية عىل مستوى الهيئة تهدف إىل إحكام تطبيق نظام املكافأة لهذا الفرع.
 

وتتوّىل لجنة املتابعة املحدثة صلب الهيئة اإلرشاف والتنسيق بخصوص كافة األشغال واإلستعدادات الالّزمة لتنفيذ هذا 
املرشوع وذلك يف إطار عقد تعاون ورشاكة مع كّل من الجامعة املغربية لرشكات التأم  واملدرسة العليا الخاصة للهندسة 

والتكنولوجيا "ESPRIT" والوكالة التونسية للنقل الربي. 

ويف هذا الصدد، قامت الهيئة بإقتناء التجهيزات واملعّدات اإلعالمية الخاصة بهذا املرشوع وتّم خالل النصف الثاñ من 
سنة 2017 إيواؤها بقاعة املوزّعات الخاصة �ؤسسة "إتصاالت تونس". ك� إستكملت عمليات الربط ب  مؤسسات التأم  
السالمة  لرشوط  وفقا  أخرى  جهة  من  الربي  للنقل  الفنية  والوكالة  املخاطر  مركزية  وب   جهة  من  املخاطر  ومركزية 

املعلوماتيّة.

الفعيل  اإلنطالق  عند  قصد ض�ن حسن سÃها  اإلعالمية  املنظومة  تجربة  مراحل   2017 سنة  وتواصلت خالل  هذا، 
للمرشوع املنتظر يف مطلع سنة 2019. 

III - الرقابة واإلرشاف عىل قطاع التأم� لض�ن سالمة مالءته املالية:

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

• عمليات الرقابة امليدانية:

- تواصلت عملية الرقابة امليدانية التي إنطلقت منذ سنت  لدى إحدى مؤسسات التأم  املقيمة والتي شملت يف مرحلة 
من  والتثبت  السيارات  تأم   لفرع  واملادية  البدنية  الحوادث  بعنوان  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم  أوىل 

إجراءات الترصف يف ملفات هذه الحوادث وتركّزت يف املرحلة الثانية عىل عدد من أوجه الترصّف داخل املؤسسة.
     

- ورشع املراقبون خالل سنة 2017 يف مه�ت جديدة شملت ثالث مؤسسات تأم  مقيمة وإهتّمت بالتدقيق يف عدد من 
الجوانب املتعلّقة �شاريع قواâها املالية لسنة 2016 وكذلك يف بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

• تقييم مدخرات التعويضات تحت التسوية ومدخرات األقساط لإللغاء لتأم  السيارات.
• التدقيق يف كلفة الحوادث املاديّة والبدنيّة بعنوان فرع تأم  السيّارات والتثبت من إجراءات الترصف يف ملفات

 هذه الحوادث.
• التثبت من حسن تطبيق إتفاقيات إعادة التأم  والتنظيم اإلداري واملعلوماú ملصلحة إعادة التأم .

• تقييم اإلجراءات املتعلقة بالترصف يف التوظيفات والتحقق من توفرها وإعادة تقييمها طبقا لألحكام املنصوص عليها 
�جلة التأم .

• تقييم املدخرات الحسابية والتثبت من املذكرات الفنية لصنف التأم  عىل الحياة.
• متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم  ومعيدي التأم .

- ك� واصل املراقبون القيام �هّ�ت الرقابة امليدانية األفقية التي رشعوا فيها سنة 2016 والتي إهتمّت أساسا باملسائل 
التالية:

• متابعة ملف تأم� الدّراجات الناريّة صغÆة الحجم: 

إثر توّصل الهيئة بالعديد من العرائض الصادرة عن مواطن  بخصوص رفض تأم  دراجاتهم النارية صغÃة الحجم أو 
الرتفيع يف التعريفة، توّىل املراقبون القيام بعمليّة رقابة ميدانيّة أفقية خالل شهر جويلية 2017 لدى جميع رشكات التأم  
التي تنشط بإحدى الواليات واملرّخص لها يف تأم  العربات الربيّة ذات محرّك وشملت 16 نقطة بيع موزّعة ب  10 نيابات 

تأم  و6 فروع تأم  تابعة لهذه املؤّسسات، قصد معاينة كّل املخالفات التي تصدر عن املكلف  باإلكتتاب بنقاط البيع.

دراسة  عنارص مرجعية إلنجاز  إعداد  العمل عىل  بالخصوص  أكتوبر2017   17 بتاريخ  املنعقد  الهيئة  أقّر مجلس  وقد 
تهدف إىل إقرتاح نظام لتشخيص الدراجات النارية وتكوين لجنة قيادة تضّم كافة املتدخل  يف املنظومة.

• متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم بعنوان فرع تأم� السيارات:     

تّم خالل سنتي 2015 و2016 القيام بعملية رقابة ميدانية أفقية حول مختلف أوجه الترصف يف ملفات الحوادث املادية 
لتأم  السيارات لدى خمس مؤسسات تأم  وتقييم جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم باإلعت�د عىل دراسة عيّنة من 

ملفات التعويض بالتدقيق يف الجوانب التالية: 

- اآلجال الفعلية لتعويض ملفات الحوادث املادية للسيارات،
- مدى احرتام االتفاقيات املربمة يف إطار الجامعة التونسية لرشكات التأم ،

- اإلجراءات التنظيمية الخاصة بطريقة مسك ملفات الحوادث املادية والترصف فيها،

وقد تّم إعداد تقرير عام يحوصل أهّم اإلخالالت والنقائص املسّجلة يف موىف سنة 2017 وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة 
وكذلك خالل اإلجت�ع الدوري ب  الهيئة وممثيل القطاع.

هذا مع العلم وأنّه يف إطار متابعة وتقييم جودة الخدمات املسداة إىل املؤّمن لهم من قبل مؤسسات التأم ، تّم تحديد 
طريقة موّحدة لكافة املؤسسات الحتساب متوّسط آجال التعويض حسب مختلف أصناف وفروع التأم  ومناقشتها مع 

مراقبي حساباتها واإلتّفاق عىل وجوب إعت�دها مستقبال. 
   

2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع�ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2016:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2017 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم  لسنة 2016 وكذلك التقارير 
مراقبي  بعض  مع  اجت�عات  وعقد  تقاريرهم  الستك�ل  املؤسسات  إىل  مراسالت  وتوجيه  الحسابات،  ملراقبي  الخاصة 
الحسابات لتدارس نتائج أع�لهم. وتّم عرض تقرير شامل حول نتائج أع�ل الرقابة عىل الوثائق لسنة 2016 عىل أنظار 

مجلس الهيئة املنعقد بتاريخ 22 ديسمرب 2017 وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم  لسنة 2016 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم  ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

،Ãحوصلة للمالحظات بخصوص الرقابة الداخلية وهياكل التسي -
- متابعة توصيات الرّقابة للسنوات السابقة.

• متابعة عملية إحالة رشكة تأم� لعدد من العقود إىل عقود إدخار وإكتتاب عقود هامة سنة 2016: 

تبّ  من خالل دراسة التقرير السنوي إلحدى رشكات التأم  وتقرير مراقب حساباتها حول نشاط سنة 2016 قيامها 
بتحويل عدد من عقود تكوين األموال املكتتبة لديها إىل عقود تكوين أموال أخرى. لذا، �ت مراسلة املؤسسة لطلب موافاة 
الهيئة بقاâة عقود التأم  التي �ت إحالتها مع املعطيات املتعلقة بها واألسباب والدواعي للقيام بهذه العملية واإلجراءات 

املتخذة للغرض.
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

الوضع القانو�

تّم إحداث الهيئة العامة للتأم  �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بتنقيح وإ�ام 
مجلّة التأم ، وهي هيئة إدارية تتمتّع باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية.

أهداف الهيئة ومهامها
 

نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم  عىل أّن أهداف الهيئة و مهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح�ية حقوق املؤمن 
لهم و املستفيدين من عقود التأم  وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم  وإعادة التأم  وقدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها، 

و عليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:

بالترشيع  إلتزامها  التأم  ومتابعة نشاطها لض�ن  املتّصلة بقطاع  التأم  واملهن  التأم  وإعادة  • مراقبة مؤسسات 
الجاري به العمل وإرساء مناخ مالئم لتطّورها �ا يحّقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وفقا ألفضل امل�رسات الدولية،

• دراسة املسائل ذات الصبغة الترشيعيّة والرتتيبية والتنظيمية املتعلّقة بعمليّات التأم  وإعادة التأم  و �ؤسسات 
التأم  و إعادة التأم  التي يعرضها عليها وزير املالية،

• دراسة املسائل التقنية واإلقتصادية املتعلّقة بتطوير قطاع التأم  وتنظيمه وعرض مقرتحات يف شأنها عىل وزير املالية،

• ض�ن تقديم كافة الخدمات التأمينية وفق معايÃ الجودة والكفاءة والشفافية من أجل ح�ية حقوق املؤمن لهم،

• تركيز الربامج والخطط الكفيلة بتطوير صناعة التأم  وتنمية الوعي التأميني،

• املساهمة يف اإلقتصاد الوطني من خالل املحافظة عىل اإلستقرار املايل،

• إرساء روابط التعاون مع هيئات تنظيم قطاع التأم  عربيا وإفريقيا ودوليا.

قيم الهيئة
 

                                 الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                 العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                 العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

تنظيم الهيئة وإدارتها  

تتكّون الهيئة من:

         رئيس الهيئة،
         مجلس الهيئة،
         لجنة التأديب،

         واملصالح الفنية واإلدارية للهيئة.

ويدير الهيئة رئيس متفّرغ من ذوي الكفاءة يف امليدان اإلقتصادي أو املايل ويعّ  �قتىض أمر بإقرتاح من وزير املالية.
 

رشكاء الهيئة

           الجامعة التونسية لرشكات التأم 
           البنك املركزي التونيس

           هيئة السوق املالية
           وزارة الشؤون اإلجت�عية 

           املكتب املوّحد التونيس للسيارات
           الغرف الوطنية النقابية لنواب التأم  والس�رسة والخرباء يف مختلف اإلختصاصات 

           اإلتحاد الوطني للتعاونيات

تتكّون سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و6 مؤسسات غÃ مقيمة. وتنقسم  التأم  28 مؤسسـة  يضّم قطاع 
 20 رشكة خفية اإلسم ورشكتان ذات صبغة تعاونية. 

ك� تتوزع املؤسسات املقيمة حسب االختصاصات التي تبارشها كالتايل:

- 15 مؤسسة تبارش مختلف أصناف التأم ،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم  عىل الحياة،

- مؤسسة مختصة يف تأم  الصادرات والقروض،
- ومؤسسة مختصة يف إعادة التأم .

أّما املؤسسات غÃ املقيمة، فتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم  أجنبيّة ومكتب  �ثيلي . وهي تختص يف 
عمليات تأم  وإعادة تأم  األشخاص غÃ املقيم . 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم  1028 نائبا يف نهاية سنة 2017 مقابل 990 نائبا يف موىف سنة 2016. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,4 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,3 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,9 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س�رسة التأم  وإعادة التأم  الناشط  بالسوق إىل 64 سمسارا سنة 2017 مقابل 66 يف نهاية سنة 2016.

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق 99 منتج تأم  عىل الحيــاة سنة 2017 مقابـل 77 يف نهاية سنــة 2016 يعمل 94 منهم لدى مؤسسة 
"مغربيـة للحياة" و5 تابع  لرشكة التأم  عىل الحياة والتثمÃ "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم  973 خبÃا يف نهاية سنة 2017 مرّسم  بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم . ويتوزّع هؤالء الخرباء 
عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، 

الطÃان، ... ). وàثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكß من 25 % من العدد الجميل للخرباء. 
 - معـاينو األضـرار:

تعد القاâة التي �سكها الجامعة التونسية لرشكات التأم  99 معاين أرضار يف نهاية سنة 2017. ويتوزّع أغلب معايني 
األرضار �نطقة الش�ل والبقية �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري  املرّسم  بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم  إىل 27 خبÃا يف نهاية 
سنة 2017 مقابل 24 يف موىف السنة السابقة.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل  بقطاع التأم  10200 عامل يف نهاية سنة 2017. وتوفّر رشكات التأم  قرابة 39 % من مواطن الشغل 
واإلختبار  السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم   نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوّزع  في�  عامال)،   4040)

ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غÃ املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

تتوىل ثالثة معاهد مختصة يف التأم  تكوين ورسكلة األعوان العامل  يف هذا القطاع التأم  بهدف مواكبة التقنيات 
العرصية للتأم  وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرå واملعهد اإلفريقي للتأم  واملركز التقني للتكوين يف التأم .

طالبتان  (منهم   14 تحّصل  العرå حيث  للمغرب  التنمية  �ويل  معهــد  طلبة  من   35 الدفعة   2017 سنة  وتخرّجت 
تونسيتان و12طالب جزائري) عىل شهادة الدراسات العليا املتخصصة يف ميدان التأم .

و تخــــّرج خـــالل نفس السنة طلبـــة الدفعة 51 من املعهـــــد اإلفــــريقي للتأم  والتي تعــــّد 76 إطــــارا منهم 
68 تونيس و9 طلبة من البلدان اإلفريقية. ك� تخرّجت الدفعة 18 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم ، وتضـّم 
املوجه لحاميل  التكوين  الباكالوريا و28 يف صنف  املوجه لحاميل شهادة  التكوين  45 طالبـا منهم 17 متخرج يف صنف  

شهــادة األستاذية أوما يعادلها. 

       مقّدمة عامة

واصلت الهيئة العامة للتأم  خالل سنة 2017 نشاطها الرامي إىل تفعيل الدور التنموي لقطاع التأم  وتعزيز مساهمته 
يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث�ر بهدف الرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب السعي إىل تحقيق 

جملة من األهداف اإلسرتاتيجية من أبرزها:

إستك�ل إعداد مرشوع املراجعة الشاملة ملجلة التأم  الذي يهدف إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم لهذا 
القطاع قصد مواكبته للمعايÃ الدولية مّ� àّكن من توفÃ املحيط املالئم لتنظيم مؤسساته وتعزيز هيكلتها ومزيد دعم 
 ßمختلف املهن املتّصلة به من جهة، ويعّزز من  صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية لتقوم بجملة األدوار املناطة بعهدتها بأك

نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة أخرى،

تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم  وإعادة التأم  يف شكل عمليات رقابة ميدانية و عىل الوثائق أو 
يف إطار أع�ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

عىل  عالوة  أرضار  ومعايني  وخرباء  تأم   وسطاء  من  املتّصلة  والهياكل  التأمينية  املهن  عىل  الرقابة  أع�ل  تكثيف 
الصناديق ذات الّصلة بالتأم .

I - مواصلة أشغال وضع وإستك�ل اإلطار الترشيعي املنظم لقطاع التأم�:

1 - إعداد مرشوع مراجعة شاملة ألحكام مجلة التأم�:

واصلت خالل سنة 2017 الفرق الفنية املحدثة صلب الهيئة و�ساعدة خبÃين أجنبي وتونيس أشغالها املتعلقة بإعداد 
مشاريع القوان  الخاصة بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم  بهدف مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 

أع�ل التأم  واملعايÃ الدولية املكرّسة يف هذا  املجال بصفة عامة.
   

وتشمل هذه املراجعة التي تعتمد عىل دراسة تقييمية للوضع الحايل وتهدف إىل تدارك مختلف الصعوبات والنقائص 
التي واجهتها هيئة الرقابة يف أداء مهامها واملرتتّبة عن تطبيق اإلطار الترشيعي الجاري به العمل وكذلك إىل تنفيذ توجهات 

اإلصالح املرتقبة، سبعة محاور أساسية ترتكّز حول: 

1.1 - تنظيم القطاع وإعادة هيكلته من خالل:

التأم   وإعادة  التأم   مؤسسات  إلحداث  الرتاخيص  مختلف  إسناد   Ãومعاي رشوط  بضبط  املتعلّقة  األحكام  مراجعة   -
وتحديد األنشطة الخاضعة للرتخيص وتوضيح مراحل وإجراءات معالجة امللفات،

- الفصل ب  نشاط التأم  عىل الحياة والتأم  عىل غÃ الحياة،
- تنظيم مختلف العمليات املتعلقة بإحالة محافظ التأم  وإندماج وإستيعاب املؤسسات،

- ضبط أحكام تتعلّق بنظام إحداث ومتابعة نشاط املؤسسات غÃ املقيمة، 
- تأطÃ وتنظيم نشاط مؤسسات التأم  ذات الصبغة التعاونية ومزيد توضيح مختلف متطلّبات الحوكمة والترصّف السليم 

والحذر داخلها. 

2.1 - تدعيم دور الهيئة العاّمة للتأم� عرب:

- تكريس دور الهيئة كسلطة ترتيبية مستقلة إداريا وماليا عىل غرار بقية هياكل الرقابة يف القطاع املايل من خالل إسنادها 
صالحيّة إصدار الرتاتيب والقرارات الفردية الرضورية مل�رسة مهامها وإضفاء الصبغة اإللزامية عىل هذه النصوص �ا àّكنها 

من م�رسة الدور املناط بعهدتها بأكß نجاعة،
- مراجعة صالحيات مجلس الهيئة �ا يراعي توسيع مشموالت الهيئة وتكريس إستقالليتها وإحداث لجان قارة متفّرعة عنه 

تساعده عىل إنجاز املهام املوكلة إليه، إىل جانب تحديد حاالت إنهاء عضوية أعضائه،
- إحداث لجنة عقوبات مستقلة عن أجهزة الهيئة تختّص بالبّت يف املخالفات املستوجبة للعقوبات �قتىض أحكام مجلة 

التأم  والتي تخرج عن مجال العقوبات املسلّطة من قبل رئيس الهيئة،
- إحداث لجنة تراخيص مستقلة عن مجلس الهيئة تختّص �نح وسحب الرتاخيص املسندة مل�رسة نشاط التأم  ونشاط 
إعادة التأم  والرتخيص لعمليات توسيع النشاط واإلندماج واإلنقسام واإلنحالل والتحويل الجزî أو الكيل ملحفظة عقود 

التأم  وتغيÃ الشكل القانوñ وإحالة األصول أو الخصوم والتخفيض يف رأس املال،
العقوبات  لجنتي  الهيئة وأعضاء مجلسها وأعوانها وأعضاء  والتي تشمل كّال من رئيس  بالهيئة  الحوكمة  - تدعيم قواعد 

والرتاخيص،
- إقرار مسك الهيئة لسجّل املعطيات املتعلقة بعقود التأم  والحوادث والتعويضات وتحديد رشوط الترصيح به والولوج 

إليه،
إلتزام  التأم  وعىل مدى  قطاع  املتدخل  يف  لكافة  التجارية  امل�رسات  الرقابة عىل  الهيئة يف مجال  دور  التأكيد عىل   -

األشخاص الخاضع  لرقابتها باألحكام الترشيعية والرتتيبية املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال، 
- توسيع مجال إرشاف ورقابة الهيئة ليشمل الجمعيّات التعاونية. 

3.1 - تعزيز الرقابة الحذرة عىل نشاط التأم� عرب:

- مراجعة نظام املالءة املالية لرشكات التأم  يف إتّجاه إرساء مبدأ املالءة املعتمدة عىل املخاطر وتحديد القواعد الكمية 
والنوعية لض�ن الترصف السليم 

- الّرتفيع يف رأس املال األدò لرشكات التأم  وإعادة التأم  وصندوق املال املشرتك للرشكات ذات الصبغة التعاونية قصد 
تحس  صالبتها املاليّة،

- تأطÃ نشاط إعادة التأم  عرب ضبط املؤسسات والهياكل املخّول لها قبول املخاطر والرشوط الواجب توفّرها والتأكيد عىل 
املسندة. مع �ك   للعمليات  بالنسبة  الحذر  والترصّف  املالية  السالمة  قواعد  الالزمة ومراعاة  العناية   Ãتداب بذل  واجب 

الهيئة من إتخاذ إجراءات تحفظيّة يف الحاالت التي يتبّ  فيها وجود تهديد للسالمة املالية لرشكات التأم ،
- إرساء الرقابة التكميلية عىل مجموعات التأم  واملجّمعات املالية قصد تدعيم الرقابة عىل السالمة املالية لرشكة تأم  

عىل أساس فردي.

4.1 - تطوير آليات الرقابة والّتتّبع من خالل: 

- تطوير آليات الرقابة امليدانية بالخصوص وتدعيم الصالحيات املمنوحة للهيئة من حيث تركيز الرقابة عىل أساس مدّعم 
والرقابة التكميلية عىل املجمعات من خالل التنسيق مع الهيئات الرقابية عىل القطاع املايل،

- ح�ية املراقب  أثناء تأدية مهامهم، 
- توسيع مجال الرقابة لتشمل مسدي خدمات املساعدة وجميع الجهات املتعاقد معها يف إطار اإلسناد الخارجي لض�ن 

جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم وح�ية املستفيدين من عقود التأم ،
- وضع إطار متكامل وتدريجي ملعالجة وإنقاذ رشكات التأم  التي تشكو من صعوبات، 

- تحديد املخالفات والعقوبات املرتتبة عن مخالفة الترشيع الجاري به العمل وضبط صالحيات كل من رئيس الهيئة ولجنة 
العقوبات يف إطار اختصاص كل منه�. 

5.1 - تعزيز منظومة الحوكمة °ؤسسات التأم� وإعادة التأم� من خالل وضع أحكام ترمي إىل:
 

 ،Ãالفصل الواضح ب  وظائف هياكل اإلدارة أو املراقبة والهياكل املكلفة بالتسي -
- تدعيم وجوبية وضع نظام للرقابة الداخلية يكفل املتابعة والتقييم الدوري لإلجراءات املعمول بها، 

- تكريس وجوبية إعالم الهيئة بهوية مراقبي الحسابات والخبÃ اإلكتواري املستقل املعتزم تعيينهم،
- تكريس وجوبية تعي  أعضاء مستقل  �جلس اإلدارة وتعزيزه بلجنة التحكم يف املخاطر ولجنة داâة للتدقيق الداخيل 

ولجنة التأجÃ والتعيينات، 
ومراقبة  واإلكتواريا  املخاطر  وإدارة  الداخيل  بـالتدقيق  تتعلق  التنظيمي  الهيكل  مستوى  عىل  مستقلة  وظائف  إرساء   -

اإلمتثال.

6.1 - مزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم� من خالل: 
 

- التنصيص عىل إحداث الهياكل املهنيّة التي تنضوي يف إطارها مختلف املهن املرتبطة بقطاع التأم ،  
- إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لنشاط عرض عمليات التأم  وإعادة التأم ،

- ضبط واجبات اإلفصاح املحمولة عىل مختلف املتدّخل ، 
- تدعيم الجانب التنظيمي والرقاå ملهنة اإلختبار ومعاينة األرضار،

اإلفصاح  واجبات  يف  النظر  وإعادة  بهم  خاصة  مهنية  جمعية  تكوين  عرب  التأم   قطاع  لدى  اإلكتواري   مهنة  تأهيل   -
املحمولة عليهم لسلطة الرقابة ونظام العقوبات الخاصة بهم.

7.1 - تنظيم بعض أصناف وفروع التأم� من خالل إضافة أحكام جديدة ومزيد توضيح بعض األحكام األخرى املتعلقة 
باملسائل التالية: 

- إقرار إلزامية تأم  األخطار املوجودة بالجمهورية التونسيّة، 
- إقرار إلزامية إستجابة رشكات التأم  لتوفÃ التغطية املتعلقة بالتأمينات الوجوبية طبقا للترشيع الجاري به العمل، 

- تحجÃ عرض عقود التأم  قبل إنقضاء أجل شهر من إيداعها، مع  فرض إيداع عنارص التعريفة بالنسبة لعقود التأم  عىل 
غÃ الحياة واإلشهاد بصحتها من قبل إكتواري مؤهل من قبل الهيئة، 

- تنظيم عملية إبرام عقود التأم  عن بعد قصد مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة.

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن µويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن:

يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات، قام فريق عمل مكون من ممثل  عن الهيئة وبعثة الدعم الفني للبنك الدويل 
ووزارة التجارة ورشكة "كوتيناس" بإعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة 
 ßما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

إستقطابا للبنوك وأكß تكيّفا مع احتياجات املصدرين من جهة أخرى. 

وتتعلق هذه التنقيحات أساسا باملحاور التالية:
- توسيع مجال تدخل الصندوق إىل كافة املؤسسات املصّدرة واإلستغناء عن إستثناءات التغطية التي تعيق اإلقبال عليه 

والتنصيص رصاحة عىل تأمينه للكفاالت،
املؤسسات  لتكريس مصداقيته يف عالقته مع  أول طلب  عند  وتفعيله  املستقل  الض�ن  الصندوق صبغة  تدّخل  إكساء   -

البنكية،
- إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املترصّفة يف الصندوق لسجّل البنك املركزي املنصوص عليه بالقانون عدد 35 املؤرخ يف 25 
أفريل 2016 املتعلق بضبط النظام األسايس للبنك املركزي التونيس، وإستغالل املعطيات املُضّمنة به وهو ما سيؤسس لتوازن 

املنظومة املزمع إرساؤها واملحافظة عىل التوازنات املالية للصندوق والتحّكم يف خطر املديونية.

3 - إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لقانون التأم� التكــافيل:

تواصلت مشاركة إطارات الهيئة يف أشغال لجنة القيادة املكلّفة بإعداد املعايÃ املحاسبية لنشاط التأم  التكافيل يف إطار 
إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لهذه املنظومة وقد �ّت املصادقة عىل هذه املعايÃ من قبل املجلس الوطني 

للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017.

4 - إعداد مرشوع إطار قانو� ملراجعة الترشيع الخاص بالجمعيات التعاونية:

�ت خالل سنة 2017 إعادة إحالة مرشوع اإلطار القانوñ الجديد للجمعيات التعاونية إىل رئاسة الحكومة قصد إدراجه 
ببوابة الترشيع للحكومة إلبداء الرأي للعموم.

II - املشاركة يف إنجاز عدد من الدراسات واملشاريع الرامية إىل تطوير قطاع التأم�:

1 - مواصلة إنجاز عمليات "التقييم الذاÁ الدورية لإلطار الترشيعي لقطاع التأم� بتونس":

 تواصلت عمليات التقييم الذاú الّدورية ملدى امتثال اإلطار الترشيعي الوطني للمعايÃ الّدولية والتي تندرج يف إطار 
اإلقتصادي  والنمو  التعاون  ومنظمة   (IAIS) التأم   عىل  اإلرشاف  لهيئات  الدولية  الجمعية  أشغال  يف  الهيئة  مساهمة 

(OCDE)، وشملت بالخصوص املعايÃ املتعلّقة باملسائل التالية:

- نظام التعديل واملراقبة لسلطة اإلرشاف عىل قطاع التأم ،
- قواعد الخروج من سوق التأم  والسلطة التعديلية،  
- توازنات سلطات اإلرشاف ب  اإلستقاللية واملسؤولية،

- تبادل املعلومات ب  سلطات الرقابة والتعاون والتنسيق يف ميدان الرقابة عىل املؤسسات التأمينية،
التصحيحية واإلجراءات  الحوكمة  ومنظومة  وإحالتها  املخاطر  يف  والترصف  الداخلية  والرقابة  الوثائق  عىل  الرقابة   -

  والعقوبات، 
- إعادة التأم . 

2 - مواصلة أشغال تركيز مرشوع قاعدة بيانات وطنية خاصة بتطبيق نظام املكافأة لـتأم� السّيارات:

إثر مصادقة الهيئة خالل سنة 2015 عىل نتائج الدراسة التي أنجزها خرباء من البنك الدويل حول تقييم املنظومة الحالية 
تّم  بلورتها يف شكل مخطط عمل،  أن �ّت  السيارات وبعد  تأم   لفرع  املدنية  املسؤولية  تعريفات  تحديد  املعتمدة يف 

الرشوع يف إحداث قاعدة بيانات وطنية عىل مستوى الهيئة تهدف إىل إحكام تطبيق نظام املكافأة لهذا الفرع.
 

وتتوّىل لجنة املتابعة املحدثة صلب الهيئة اإلرشاف والتنسيق بخصوص كافة األشغال واإلستعدادات الالّزمة لتنفيذ هذا 
املرشوع وذلك يف إطار عقد تعاون ورشاكة مع كّل من الجامعة املغربية لرشكات التأم  واملدرسة العليا الخاصة للهندسة 

والتكنولوجيا "ESPRIT" والوكالة التونسية للنقل الربي. 

ويف هذا الصدد، قامت الهيئة بإقتناء التجهيزات واملعّدات اإلعالمية الخاصة بهذا املرشوع وتّم خالل النصف الثاñ من 
سنة 2017 إيواؤها بقاعة املوزّعات الخاصة �ؤسسة "إتصاالت تونس". ك� إستكملت عمليات الربط ب  مؤسسات التأم  
السالمة  لرشوط  وفقا  أخرى  جهة  من  الربي  للنقل  الفنية  والوكالة  املخاطر  مركزية  وب   جهة  من  املخاطر  ومركزية 

املعلوماتيّة.

الفعيل  اإلنطالق  عند  قصد ض�ن حسن سÃها  اإلعالمية  املنظومة  تجربة  مراحل   2017 سنة  وتواصلت خالل  هذا، 
للمرشوع املنتظر يف مطلع سنة 2019. 

III - الرقابة واإلرشاف عىل قطاع التأم� لض�ن سالمة مالءته املالية:

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

• عمليات الرقابة امليدانية:

- تواصلت عملية الرقابة امليدانية التي إنطلقت منذ سنت  لدى إحدى مؤسسات التأم  املقيمة والتي شملت يف مرحلة 
من  والتثبت  السيارات  تأم   لفرع  واملادية  البدنية  الحوادث  بعنوان  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم  أوىل 

إجراءات الترصف يف ملفات هذه الحوادث وتركّزت يف املرحلة الثانية عىل عدد من أوجه الترصّف داخل املؤسسة.
     

- ورشع املراقبون خالل سنة 2017 يف مه�ت جديدة شملت ثالث مؤسسات تأم  مقيمة وإهتّمت بالتدقيق يف عدد من 
الجوانب املتعلّقة �شاريع قواâها املالية لسنة 2016 وكذلك يف بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

• تقييم مدخرات التعويضات تحت التسوية ومدخرات األقساط لإللغاء لتأم  السيارات.
• التدقيق يف كلفة الحوادث املاديّة والبدنيّة بعنوان فرع تأم  السيّارات والتثبت من إجراءات الترصف يف ملفات

 هذه الحوادث.
• التثبت من حسن تطبيق إتفاقيات إعادة التأم  والتنظيم اإلداري واملعلوماú ملصلحة إعادة التأم .

• تقييم اإلجراءات املتعلقة بالترصف يف التوظيفات والتحقق من توفرها وإعادة تقييمها طبقا لألحكام املنصوص عليها 
�جلة التأم .

• تقييم املدخرات الحسابية والتثبت من املذكرات الفنية لصنف التأم  عىل الحياة.
• متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم  ومعيدي التأم .

- ك� واصل املراقبون القيام �هّ�ت الرقابة امليدانية األفقية التي رشعوا فيها سنة 2016 والتي إهتمّت أساسا باملسائل 
التالية:

• متابعة ملف تأم� الدّراجات الناريّة صغÆة الحجم: 

إثر توّصل الهيئة بالعديد من العرائض الصادرة عن مواطن  بخصوص رفض تأم  دراجاتهم النارية صغÃة الحجم أو 
الرتفيع يف التعريفة، توّىل املراقبون القيام بعمليّة رقابة ميدانيّة أفقية خالل شهر جويلية 2017 لدى جميع رشكات التأم  
التي تنشط بإحدى الواليات واملرّخص لها يف تأم  العربات الربيّة ذات محرّك وشملت 16 نقطة بيع موزّعة ب  10 نيابات 

تأم  و6 فروع تأم  تابعة لهذه املؤّسسات، قصد معاينة كّل املخالفات التي تصدر عن املكلف  باإلكتتاب بنقاط البيع.

دراسة  عنارص مرجعية إلنجاز  إعداد  العمل عىل  بالخصوص  أكتوبر2017   17 بتاريخ  املنعقد  الهيئة  أقّر مجلس  وقد 
تهدف إىل إقرتاح نظام لتشخيص الدراجات النارية وتكوين لجنة قيادة تضّم كافة املتدخل  يف املنظومة.

• متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم بعنوان فرع تأم� السيارات:     

تّم خالل سنتي 2015 و2016 القيام بعملية رقابة ميدانية أفقية حول مختلف أوجه الترصف يف ملفات الحوادث املادية 
لتأم  السيارات لدى خمس مؤسسات تأم  وتقييم جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم باإلعت�د عىل دراسة عيّنة من 

ملفات التعويض بالتدقيق يف الجوانب التالية: 

- اآلجال الفعلية لتعويض ملفات الحوادث املادية للسيارات،
- مدى احرتام االتفاقيات املربمة يف إطار الجامعة التونسية لرشكات التأم ،

- اإلجراءات التنظيمية الخاصة بطريقة مسك ملفات الحوادث املادية والترصف فيها،

وقد تّم إعداد تقرير عام يحوصل أهّم اإلخالالت والنقائص املسّجلة يف موىف سنة 2017 وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة 
وكذلك خالل اإلجت�ع الدوري ب  الهيئة وممثيل القطاع.

هذا مع العلم وأنّه يف إطار متابعة وتقييم جودة الخدمات املسداة إىل املؤّمن لهم من قبل مؤسسات التأم ، تّم تحديد 
طريقة موّحدة لكافة املؤسسات الحتساب متوّسط آجال التعويض حسب مختلف أصناف وفروع التأم  ومناقشتها مع 

مراقبي حساباتها واإلتّفاق عىل وجوب إعت�دها مستقبال. 
   

2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع�ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2016:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2017 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم  لسنة 2016 وكذلك التقارير 
مراقبي  بعض  مع  اجت�عات  وعقد  تقاريرهم  الستك�ل  املؤسسات  إىل  مراسالت  وتوجيه  الحسابات،  ملراقبي  الخاصة 
الحسابات لتدارس نتائج أع�لهم. وتّم عرض تقرير شامل حول نتائج أع�ل الرقابة عىل الوثائق لسنة 2016 عىل أنظار 

مجلس الهيئة املنعقد بتاريخ 22 ديسمرب 2017 وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم  لسنة 2016 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم  ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

،Ãحوصلة للمالحظات بخصوص الرقابة الداخلية وهياكل التسي -
- متابعة توصيات الرّقابة للسنوات السابقة.

• متابعة عملية إحالة رشكة تأم� لعدد من العقود إىل عقود إدخار وإكتتاب عقود هامة سنة 2016: 

تبّ  من خالل دراسة التقرير السنوي إلحدى رشكات التأم  وتقرير مراقب حساباتها حول نشاط سنة 2016 قيامها 
بتحويل عدد من عقود تكوين األموال املكتتبة لديها إىل عقود تكوين أموال أخرى. لذا، �ت مراسلة املؤسسة لطلب موافاة 
الهيئة بقاâة عقود التأم  التي �ت إحالتها مع املعطيات املتعلقة بها واألسباب والدواعي للقيام بهذه العملية واإلجراءات 

املتخذة للغرض.
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

الوضع القانو�

تّم إحداث الهيئة العامة للتأم  �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بتنقيح وإ�ام 
مجلّة التأم ، وهي هيئة إدارية تتمتّع باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية.

أهداف الهيئة ومهامها
 

نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم  عىل أّن أهداف الهيئة و مهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح�ية حقوق املؤمن 
لهم و املستفيدين من عقود التأم  وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم  وإعادة التأم  وقدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها، 

و عليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:

بالترشيع  إلتزامها  التأم  ومتابعة نشاطها لض�ن  املتّصلة بقطاع  التأم  واملهن  التأم  وإعادة  • مراقبة مؤسسات 
الجاري به العمل وإرساء مناخ مالئم لتطّورها �ا يحّقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وفقا ألفضل امل�رسات الدولية،

• دراسة املسائل ذات الصبغة الترشيعيّة والرتتيبية والتنظيمية املتعلّقة بعمليّات التأم  وإعادة التأم  و �ؤسسات 
التأم  و إعادة التأم  التي يعرضها عليها وزير املالية،

• دراسة املسائل التقنية واإلقتصادية املتعلّقة بتطوير قطاع التأم  وتنظيمه وعرض مقرتحات يف شأنها عىل وزير املالية،

• ض�ن تقديم كافة الخدمات التأمينية وفق معايÃ الجودة والكفاءة والشفافية من أجل ح�ية حقوق املؤمن لهم،

• تركيز الربامج والخطط الكفيلة بتطوير صناعة التأم  وتنمية الوعي التأميني،

• املساهمة يف اإلقتصاد الوطني من خالل املحافظة عىل اإلستقرار املايل،

• إرساء روابط التعاون مع هيئات تنظيم قطاع التأم  عربيا وإفريقيا ودوليا.

قيم الهيئة
 

                                 الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                 العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                 العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

تنظيم الهيئة وإدارتها  

تتكّون الهيئة من:

         رئيس الهيئة،
         مجلس الهيئة،
         لجنة التأديب،

         واملصالح الفنية واإلدارية للهيئة.

ويدير الهيئة رئيس متفّرغ من ذوي الكفاءة يف امليدان اإلقتصادي أو املايل ويعّ  �قتىض أمر بإقرتاح من وزير املالية.
 

رشكاء الهيئة

           الجامعة التونسية لرشكات التأم 
           البنك املركزي التونيس

           هيئة السوق املالية
           وزارة الشؤون اإلجت�عية 

           املكتب املوّحد التونيس للسيارات
           الغرف الوطنية النقابية لنواب التأم  والس�رسة والخرباء يف مختلف اإلختصاصات 

           اإلتحاد الوطني للتعاونيات

تتكّون سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و6 مؤسسات غÃ مقيمة. وتنقسم  التأم  28 مؤسسـة  يضّم قطاع 
 20 رشكة خفية اإلسم ورشكتان ذات صبغة تعاونية. 

ك� تتوزع املؤسسات املقيمة حسب االختصاصات التي تبارشها كالتايل:

- 15 مؤسسة تبارش مختلف أصناف التأم ،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم  عىل الحياة،

- مؤسسة مختصة يف تأم  الصادرات والقروض،
- ومؤسسة مختصة يف إعادة التأم .

أّما املؤسسات غÃ املقيمة، فتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم  أجنبيّة ومكتب  �ثيلي . وهي تختص يف 
عمليات تأم  وإعادة تأم  األشخاص غÃ املقيم . 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم  1028 نائبا يف نهاية سنة 2017 مقابل 990 نائبا يف موىف سنة 2016. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,4 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,3 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,9 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س�رسة التأم  وإعادة التأم  الناشط  بالسوق إىل 64 سمسارا سنة 2017 مقابل 66 يف نهاية سنة 2016.

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق 99 منتج تأم  عىل الحيــاة سنة 2017 مقابـل 77 يف نهاية سنــة 2016 يعمل 94 منهم لدى مؤسسة 
"مغربيـة للحياة" و5 تابع  لرشكة التأم  عىل الحياة والتثمÃ "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم  973 خبÃا يف نهاية سنة 2017 مرّسم  بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم . ويتوزّع هؤالء الخرباء 
عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، 

الطÃان، ... ). وàثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكß من 25 % من العدد الجميل للخرباء. 
 - معـاينو األضـرار:

تعد القاâة التي �سكها الجامعة التونسية لرشكات التأم  99 معاين أرضار يف نهاية سنة 2017. ويتوزّع أغلب معايني 
األرضار �نطقة الش�ل والبقية �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري  املرّسم  بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم  إىل 27 خبÃا يف نهاية 
سنة 2017 مقابل 24 يف موىف السنة السابقة.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل  بقطاع التأم  10200 عامل يف نهاية سنة 2017. وتوفّر رشكات التأم  قرابة 39 % من مواطن الشغل 
واإلختبار  السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم   نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوّزع  في�  عامال)،   4040)

ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غÃ املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

تتوىل ثالثة معاهد مختصة يف التأم  تكوين ورسكلة األعوان العامل  يف هذا القطاع التأم  بهدف مواكبة التقنيات 
العرصية للتأم  وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرå واملعهد اإلفريقي للتأم  واملركز التقني للتكوين يف التأم .

طالبتان  (منهم   14 تحّصل  العرå حيث  للمغرب  التنمية  �ويل  معهــد  طلبة  من   35 الدفعة   2017 سنة  وتخرّجت 
تونسيتان و12طالب جزائري) عىل شهادة الدراسات العليا املتخصصة يف ميدان التأم .

و تخــــّرج خـــالل نفس السنة طلبـــة الدفعة 51 من املعهـــــد اإلفــــريقي للتأم  والتي تعــــّد 76 إطــــارا منهم 
68 تونيس و9 طلبة من البلدان اإلفريقية. ك� تخرّجت الدفعة 18 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم ، وتضـّم 
املوجه لحاميل  التكوين  الباكالوريا و28 يف صنف  املوجه لحاميل شهادة  التكوين  45 طالبـا منهم 17 متخرج يف صنف  

شهــادة األستاذية أوما يعادلها. 

       مقّدمة عامة

واصلت الهيئة العامة للتأم  خالل سنة 2017 نشاطها الرامي إىل تفعيل الدور التنموي لقطاع التأم  وتعزيز مساهمته 
يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث�ر بهدف الرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب السعي إىل تحقيق 

جملة من األهداف اإلسرتاتيجية من أبرزها:

إستك�ل إعداد مرشوع املراجعة الشاملة ملجلة التأم  الذي يهدف إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم لهذا 
القطاع قصد مواكبته للمعايÃ الدولية مّ� àّكن من توفÃ املحيط املالئم لتنظيم مؤسساته وتعزيز هيكلتها ومزيد دعم 
 ßمختلف املهن املتّصلة به من جهة، ويعّزز من  صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية لتقوم بجملة األدوار املناطة بعهدتها بأك

نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة أخرى،

تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم  وإعادة التأم  يف شكل عمليات رقابة ميدانية و عىل الوثائق أو 
يف إطار أع�ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

عىل  عالوة  أرضار  ومعايني  وخرباء  تأم   وسطاء  من  املتّصلة  والهياكل  التأمينية  املهن  عىل  الرقابة  أع�ل  تكثيف 
الصناديق ذات الّصلة بالتأم .

I - مواصلة أشغال وضع وإستك�ل اإلطار الترشيعي املنظم لقطاع التأم�:

1 - إعداد مرشوع مراجعة شاملة ألحكام مجلة التأم�:

واصلت خالل سنة 2017 الفرق الفنية املحدثة صلب الهيئة و�ساعدة خبÃين أجنبي وتونيس أشغالها املتعلقة بإعداد 
مشاريع القوان  الخاصة بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم  بهدف مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 

أع�ل التأم  واملعايÃ الدولية املكرّسة يف هذا  املجال بصفة عامة.
   

وتشمل هذه املراجعة التي تعتمد عىل دراسة تقييمية للوضع الحايل وتهدف إىل تدارك مختلف الصعوبات والنقائص 
التي واجهتها هيئة الرقابة يف أداء مهامها واملرتتّبة عن تطبيق اإلطار الترشيعي الجاري به العمل وكذلك إىل تنفيذ توجهات 

اإلصالح املرتقبة، سبعة محاور أساسية ترتكّز حول: 

1.1 - تنظيم القطاع وإعادة هيكلته من خالل:

التأم   وإعادة  التأم   مؤسسات  إلحداث  الرتاخيص  مختلف  إسناد   Ãومعاي رشوط  بضبط  املتعلّقة  األحكام  مراجعة   -
وتحديد األنشطة الخاضعة للرتخيص وتوضيح مراحل وإجراءات معالجة امللفات،

- الفصل ب  نشاط التأم  عىل الحياة والتأم  عىل غÃ الحياة،
- تنظيم مختلف العمليات املتعلقة بإحالة محافظ التأم  وإندماج وإستيعاب املؤسسات،

- ضبط أحكام تتعلّق بنظام إحداث ومتابعة نشاط املؤسسات غÃ املقيمة، 
- تأطÃ وتنظيم نشاط مؤسسات التأم  ذات الصبغة التعاونية ومزيد توضيح مختلف متطلّبات الحوكمة والترصّف السليم 

والحذر داخلها. 

2.1 - تدعيم دور الهيئة العاّمة للتأم� عرب:

- تكريس دور الهيئة كسلطة ترتيبية مستقلة إداريا وماليا عىل غرار بقية هياكل الرقابة يف القطاع املايل من خالل إسنادها 
صالحيّة إصدار الرتاتيب والقرارات الفردية الرضورية مل�رسة مهامها وإضفاء الصبغة اإللزامية عىل هذه النصوص �ا àّكنها 

من م�رسة الدور املناط بعهدتها بأكß نجاعة،
- مراجعة صالحيات مجلس الهيئة �ا يراعي توسيع مشموالت الهيئة وتكريس إستقالليتها وإحداث لجان قارة متفّرعة عنه 

تساعده عىل إنجاز املهام املوكلة إليه، إىل جانب تحديد حاالت إنهاء عضوية أعضائه،
- إحداث لجنة عقوبات مستقلة عن أجهزة الهيئة تختّص بالبّت يف املخالفات املستوجبة للعقوبات �قتىض أحكام مجلة 

التأم  والتي تخرج عن مجال العقوبات املسلّطة من قبل رئيس الهيئة،
- إحداث لجنة تراخيص مستقلة عن مجلس الهيئة تختّص �نح وسحب الرتاخيص املسندة مل�رسة نشاط التأم  ونشاط 
إعادة التأم  والرتخيص لعمليات توسيع النشاط واإلندماج واإلنقسام واإلنحالل والتحويل الجزî أو الكيل ملحفظة عقود 

التأم  وتغيÃ الشكل القانوñ وإحالة األصول أو الخصوم والتخفيض يف رأس املال،
العقوبات  لجنتي  الهيئة وأعضاء مجلسها وأعوانها وأعضاء  والتي تشمل كّال من رئيس  بالهيئة  الحوكمة  - تدعيم قواعد 

والرتاخيص،
- إقرار مسك الهيئة لسجّل املعطيات املتعلقة بعقود التأم  والحوادث والتعويضات وتحديد رشوط الترصيح به والولوج 

إليه،
إلتزام  التأم  وعىل مدى  قطاع  املتدخل  يف  لكافة  التجارية  امل�رسات  الرقابة عىل  الهيئة يف مجال  دور  التأكيد عىل   -

األشخاص الخاضع  لرقابتها باألحكام الترشيعية والرتتيبية املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال، 
- توسيع مجال إرشاف ورقابة الهيئة ليشمل الجمعيّات التعاونية. 

3.1 - تعزيز الرقابة الحذرة عىل نشاط التأم� عرب:

- مراجعة نظام املالءة املالية لرشكات التأم  يف إتّجاه إرساء مبدأ املالءة املعتمدة عىل املخاطر وتحديد القواعد الكمية 
والنوعية لض�ن الترصف السليم 

- الّرتفيع يف رأس املال األدò لرشكات التأم  وإعادة التأم  وصندوق املال املشرتك للرشكات ذات الصبغة التعاونية قصد 
تحس  صالبتها املاليّة،

- تأطÃ نشاط إعادة التأم  عرب ضبط املؤسسات والهياكل املخّول لها قبول املخاطر والرشوط الواجب توفّرها والتأكيد عىل 
املسندة. مع �ك   للعمليات  بالنسبة  الحذر  والترصّف  املالية  السالمة  قواعد  الالزمة ومراعاة  العناية   Ãتداب بذل  واجب 

الهيئة من إتخاذ إجراءات تحفظيّة يف الحاالت التي يتبّ  فيها وجود تهديد للسالمة املالية لرشكات التأم ،
- إرساء الرقابة التكميلية عىل مجموعات التأم  واملجّمعات املالية قصد تدعيم الرقابة عىل السالمة املالية لرشكة تأم  

عىل أساس فردي.

4.1 - تطوير آليات الرقابة والّتتّبع من خالل: 

- تطوير آليات الرقابة امليدانية بالخصوص وتدعيم الصالحيات املمنوحة للهيئة من حيث تركيز الرقابة عىل أساس مدّعم 
والرقابة التكميلية عىل املجمعات من خالل التنسيق مع الهيئات الرقابية عىل القطاع املايل،

- ح�ية املراقب  أثناء تأدية مهامهم، 
- توسيع مجال الرقابة لتشمل مسدي خدمات املساعدة وجميع الجهات املتعاقد معها يف إطار اإلسناد الخارجي لض�ن 

جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم وح�ية املستفيدين من عقود التأم ،
- وضع إطار متكامل وتدريجي ملعالجة وإنقاذ رشكات التأم  التي تشكو من صعوبات، 

- تحديد املخالفات والعقوبات املرتتبة عن مخالفة الترشيع الجاري به العمل وضبط صالحيات كل من رئيس الهيئة ولجنة 
العقوبات يف إطار اختصاص كل منه�. 

5.1 - تعزيز منظومة الحوكمة °ؤسسات التأم� وإعادة التأم� من خالل وضع أحكام ترمي إىل:
 

 ،Ãالفصل الواضح ب  وظائف هياكل اإلدارة أو املراقبة والهياكل املكلفة بالتسي -
- تدعيم وجوبية وضع نظام للرقابة الداخلية يكفل املتابعة والتقييم الدوري لإلجراءات املعمول بها، 

- تكريس وجوبية إعالم الهيئة بهوية مراقبي الحسابات والخبÃ اإلكتواري املستقل املعتزم تعيينهم،
- تكريس وجوبية تعي  أعضاء مستقل  �جلس اإلدارة وتعزيزه بلجنة التحكم يف املخاطر ولجنة داâة للتدقيق الداخيل 

ولجنة التأجÃ والتعيينات، 
ومراقبة  واإلكتواريا  املخاطر  وإدارة  الداخيل  بـالتدقيق  تتعلق  التنظيمي  الهيكل  مستوى  عىل  مستقلة  وظائف  إرساء   -

اإلمتثال.

6.1 - مزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم� من خالل: 
 

- التنصيص عىل إحداث الهياكل املهنيّة التي تنضوي يف إطارها مختلف املهن املرتبطة بقطاع التأم ،  
- إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لنشاط عرض عمليات التأم  وإعادة التأم ،

- ضبط واجبات اإلفصاح املحمولة عىل مختلف املتدّخل ، 
- تدعيم الجانب التنظيمي والرقاå ملهنة اإلختبار ومعاينة األرضار،

اإلفصاح  واجبات  يف  النظر  وإعادة  بهم  خاصة  مهنية  جمعية  تكوين  عرب  التأم   قطاع  لدى  اإلكتواري   مهنة  تأهيل   -
املحمولة عليهم لسلطة الرقابة ونظام العقوبات الخاصة بهم.

7.1 - تنظيم بعض أصناف وفروع التأم� من خالل إضافة أحكام جديدة ومزيد توضيح بعض األحكام األخرى املتعلقة 
باملسائل التالية: 

- إقرار إلزامية تأم  األخطار املوجودة بالجمهورية التونسيّة، 
- إقرار إلزامية إستجابة رشكات التأم  لتوفÃ التغطية املتعلقة بالتأمينات الوجوبية طبقا للترشيع الجاري به العمل، 

- تحجÃ عرض عقود التأم  قبل إنقضاء أجل شهر من إيداعها، مع  فرض إيداع عنارص التعريفة بالنسبة لعقود التأم  عىل 
غÃ الحياة واإلشهاد بصحتها من قبل إكتواري مؤهل من قبل الهيئة، 

- تنظيم عملية إبرام عقود التأم  عن بعد قصد مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة.

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن µويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن:

يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات، قام فريق عمل مكون من ممثل  عن الهيئة وبعثة الدعم الفني للبنك الدويل 
ووزارة التجارة ورشكة "كوتيناس" بإعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة 
 ßما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

إستقطابا للبنوك وأكß تكيّفا مع احتياجات املصدرين من جهة أخرى. 

وتتعلق هذه التنقيحات أساسا باملحاور التالية:
- توسيع مجال تدخل الصندوق إىل كافة املؤسسات املصّدرة واإلستغناء عن إستثناءات التغطية التي تعيق اإلقبال عليه 

والتنصيص رصاحة عىل تأمينه للكفاالت،
املؤسسات  لتكريس مصداقيته يف عالقته مع  أول طلب  عند  وتفعيله  املستقل  الض�ن  الصندوق صبغة  تدّخل  إكساء   -

البنكية،
- إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املترصّفة يف الصندوق لسجّل البنك املركزي املنصوص عليه بالقانون عدد 35 املؤرخ يف 25 
أفريل 2016 املتعلق بضبط النظام األسايس للبنك املركزي التونيس، وإستغالل املعطيات املُضّمنة به وهو ما سيؤسس لتوازن 

املنظومة املزمع إرساؤها واملحافظة عىل التوازنات املالية للصندوق والتحّكم يف خطر املديونية.

3 - إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لقانون التأم� التكــافيل:

تواصلت مشاركة إطارات الهيئة يف أشغال لجنة القيادة املكلّفة بإعداد املعايÃ املحاسبية لنشاط التأم  التكافيل يف إطار 
إستك�ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لهذه املنظومة وقد �ّت املصادقة عىل هذه املعايÃ من قبل املجلس الوطني 

للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017.

4 - إعداد مرشوع إطار قانو� ملراجعة الترشيع الخاص بالجمعيات التعاونية:

�ت خالل سنة 2017 إعادة إحالة مرشوع اإلطار القانوñ الجديد للجمعيات التعاونية إىل رئاسة الحكومة قصد إدراجه 
ببوابة الترشيع للحكومة إلبداء الرأي للعموم.

II - املشاركة يف إنجاز عدد من الدراسات واملشاريع الرامية إىل تطوير قطاع التأم�:

1 - مواصلة إنجاز عمليات "التقييم الذاÁ الدورية لإلطار الترشيعي لقطاع التأم� بتونس":

 تواصلت عمليات التقييم الذاú الّدورية ملدى امتثال اإلطار الترشيعي الوطني للمعايÃ الّدولية والتي تندرج يف إطار 
اإلقتصادي  والنمو  التعاون  ومنظمة   (IAIS) التأم   عىل  اإلرشاف  لهيئات  الدولية  الجمعية  أشغال  يف  الهيئة  مساهمة 

(OCDE)، وشملت بالخصوص املعايÃ املتعلّقة باملسائل التالية:

- نظام التعديل واملراقبة لسلطة اإلرشاف عىل قطاع التأم ،
- قواعد الخروج من سوق التأم  والسلطة التعديلية،  
- توازنات سلطات اإلرشاف ب  اإلستقاللية واملسؤولية،

- تبادل املعلومات ب  سلطات الرقابة والتعاون والتنسيق يف ميدان الرقابة عىل املؤسسات التأمينية،
التصحيحية واإلجراءات  الحوكمة  ومنظومة  وإحالتها  املخاطر  يف  والترصف  الداخلية  والرقابة  الوثائق  عىل  الرقابة   -

  والعقوبات، 
- إعادة التأم . 

2 - مواصلة أشغال تركيز مرشوع قاعدة بيانات وطنية خاصة بتطبيق نظام املكافأة لـتأم� السّيارات:

إثر مصادقة الهيئة خالل سنة 2015 عىل نتائج الدراسة التي أنجزها خرباء من البنك الدويل حول تقييم املنظومة الحالية 
تّم  بلورتها يف شكل مخطط عمل،  أن �ّت  السيارات وبعد  تأم   لفرع  املدنية  املسؤولية  تعريفات  تحديد  املعتمدة يف 

الرشوع يف إحداث قاعدة بيانات وطنية عىل مستوى الهيئة تهدف إىل إحكام تطبيق نظام املكافأة لهذا الفرع.
 

وتتوّىل لجنة املتابعة املحدثة صلب الهيئة اإلرشاف والتنسيق بخصوص كافة األشغال واإلستعدادات الالّزمة لتنفيذ هذا 
املرشوع وذلك يف إطار عقد تعاون ورشاكة مع كّل من الجامعة املغربية لرشكات التأم  واملدرسة العليا الخاصة للهندسة 

والتكنولوجيا "ESPRIT" والوكالة التونسية للنقل الربي. 

ويف هذا الصدد، قامت الهيئة بإقتناء التجهيزات واملعّدات اإلعالمية الخاصة بهذا املرشوع وتّم خالل النصف الثاñ من 
سنة 2017 إيواؤها بقاعة املوزّعات الخاصة �ؤسسة "إتصاالت تونس". ك� إستكملت عمليات الربط ب  مؤسسات التأم  
السالمة  لرشوط  وفقا  أخرى  جهة  من  الربي  للنقل  الفنية  والوكالة  املخاطر  مركزية  وب   جهة  من  املخاطر  ومركزية 

املعلوماتيّة.

الفعيل  اإلنطالق  عند  قصد ض�ن حسن سÃها  اإلعالمية  املنظومة  تجربة  مراحل   2017 سنة  وتواصلت خالل  هذا، 
للمرشوع املنتظر يف مطلع سنة 2019. 

III - الرقابة واإلرشاف عىل قطاع التأم� لض�ن سالمة مالءته املالية:

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

• عمليات الرقابة امليدانية:

- تواصلت عملية الرقابة امليدانية التي إنطلقت منذ سنت  لدى إحدى مؤسسات التأم  املقيمة والتي شملت يف مرحلة 
من  والتثبت  السيارات  تأم   لفرع  واملادية  البدنية  الحوادث  بعنوان  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم  أوىل 

إجراءات الترصف يف ملفات هذه الحوادث وتركّزت يف املرحلة الثانية عىل عدد من أوجه الترصّف داخل املؤسسة.
     

- ورشع املراقبون خالل سنة 2017 يف مه�ت جديدة شملت ثالث مؤسسات تأم  مقيمة وإهتّمت بالتدقيق يف عدد من 
الجوانب املتعلّقة �شاريع قواâها املالية لسنة 2016 وكذلك يف بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

• تقييم مدخرات التعويضات تحت التسوية ومدخرات األقساط لإللغاء لتأم  السيارات.
• التدقيق يف كلفة الحوادث املاديّة والبدنيّة بعنوان فرع تأم  السيّارات والتثبت من إجراءات الترصف يف ملفات

 هذه الحوادث.
• التثبت من حسن تطبيق إتفاقيات إعادة التأم  والتنظيم اإلداري واملعلوماú ملصلحة إعادة التأم .

• تقييم اإلجراءات املتعلقة بالترصف يف التوظيفات والتحقق من توفرها وإعادة تقييمها طبقا لألحكام املنصوص عليها 
�جلة التأم .

• تقييم املدخرات الحسابية والتثبت من املذكرات الفنية لصنف التأم  عىل الحياة.
• متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم  ومعيدي التأم .

- ك� واصل املراقبون القيام �هّ�ت الرقابة امليدانية األفقية التي رشعوا فيها سنة 2016 والتي إهتمّت أساسا باملسائل 
التالية:

• متابعة ملف تأم� الدّراجات الناريّة صغÆة الحجم: 

إثر توّصل الهيئة بالعديد من العرائض الصادرة عن مواطن  بخصوص رفض تأم  دراجاتهم النارية صغÃة الحجم أو 
الرتفيع يف التعريفة، توّىل املراقبون القيام بعمليّة رقابة ميدانيّة أفقية خالل شهر جويلية 2017 لدى جميع رشكات التأم  
التي تنشط بإحدى الواليات واملرّخص لها يف تأم  العربات الربيّة ذات محرّك وشملت 16 نقطة بيع موزّعة ب  10 نيابات 

تأم  و6 فروع تأم  تابعة لهذه املؤّسسات، قصد معاينة كّل املخالفات التي تصدر عن املكلف  باإلكتتاب بنقاط البيع.

دراسة  عنارص مرجعية إلنجاز  إعداد  العمل عىل  بالخصوص  أكتوبر2017   17 بتاريخ  املنعقد  الهيئة  أقّر مجلس  وقد 
تهدف إىل إقرتاح نظام لتشخيص الدراجات النارية وتكوين لجنة قيادة تضّم كافة املتدخل  يف املنظومة.

• متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم بعنوان فرع تأم� السيارات:     

تّم خالل سنتي 2015 و2016 القيام بعملية رقابة ميدانية أفقية حول مختلف أوجه الترصف يف ملفات الحوادث املادية 
لتأم  السيارات لدى خمس مؤسسات تأم  وتقييم جودة الخدمات املسداة للمؤمن لهم باإلعت�د عىل دراسة عيّنة من 

ملفات التعويض بالتدقيق يف الجوانب التالية: 

- اآلجال الفعلية لتعويض ملفات الحوادث املادية للسيارات،
- مدى احرتام االتفاقيات املربمة يف إطار الجامعة التونسية لرشكات التأم ،

- اإلجراءات التنظيمية الخاصة بطريقة مسك ملفات الحوادث املادية والترصف فيها،

وقد تّم إعداد تقرير عام يحوصل أهّم اإلخالالت والنقائص املسّجلة يف موىف سنة 2017 وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة 
وكذلك خالل اإلجت�ع الدوري ب  الهيئة وممثيل القطاع.

هذا مع العلم وأنّه يف إطار متابعة وتقييم جودة الخدمات املسداة إىل املؤّمن لهم من قبل مؤسسات التأم ، تّم تحديد 
طريقة موّحدة لكافة املؤسسات الحتساب متوّسط آجال التعويض حسب مختلف أصناف وفروع التأم  ومناقشتها مع 

مراقبي حساباتها واإلتّفاق عىل وجوب إعت�دها مستقبال. 
   

2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع�ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2016:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2017 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم  لسنة 2016 وكذلك التقارير 
مراقبي  بعض  مع  اجت�عات  وعقد  تقاريرهم  الستك�ل  املؤسسات  إىل  مراسالت  وتوجيه  الحسابات،  ملراقبي  الخاصة 
الحسابات لتدارس نتائج أع�لهم. وتّم عرض تقرير شامل حول نتائج أع�ل الرقابة عىل الوثائق لسنة 2016 عىل أنظار 

مجلس الهيئة املنعقد بتاريخ 22 ديسمرب 2017 وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم  لسنة 2016 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم  ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

،Ãحوصلة للمالحظات بخصوص الرقابة الداخلية وهياكل التسي -
- متابعة توصيات الرّقابة للسنوات السابقة.

• متابعة عملية إحالة رشكة تأم� لعدد من العقود إىل عقود إدخار وإكتتاب عقود هامة سنة 2016: 

تبّ  من خالل دراسة التقرير السنوي إلحدى رشكات التأم  وتقرير مراقب حساباتها حول نشاط سنة 2016 قيامها 
بتحويل عدد من عقود تكوين األموال املكتتبة لديها إىل عقود تكوين أموال أخرى. لذا، �ت مراسلة املؤسسة لطلب موافاة 
الهيئة بقاâة عقود التأم  التي �ت إحالتها مع املعطيات املتعلقة بها واألسباب والدواعي للقيام بهذه العملية واإلجراءات 

املتخذة للغرض.
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وقد أفرزت أع�ل الرقابة والتدقيق وجود عمليات إكتتاب عقود تأم� غ� عادية بالّنظر ألهمية املبالغ املؤمنة لدى 
هذه املؤسسة وكذلك لدى مؤسسة أخرى. و�ّت عىل هذا األساس مراسلة اللجنة التونسية للتحاليل املاليّة وموافاتها بنسخة 

من جميع الوثائق املتحصل عليها من مؤسستي التأم� إلتّخاذ ما تراه صالحا يف الغرض.

• تقييم أع�ل الخرباء اإلكتواري�:

الفنية لسنتي 2015 و2016 إلحدى  للمدخرات  اإلكتواري�  الخرباء  أحد  قبل  املنجزة من  التقييم  أع�ل  نتائج  أثارت 
مؤسسات التأم� إحرتازات من قبل فريق الرقابة تبعا لوجود نقص هام يف مدخرات التعويضات تحت التسوية بعنوان فرع 

تأم� السيارات.
تقييم حذر  إىل  التوصل  توفّقه يف  لعدم  الالزمة، ونظرا  باملؤيدات  الخب� إلجابة واضحة مدعومة  تقديم  لعدم  وتبعا 
وصحيح للمدخرات الفنية للتأم� عىل غ� الحياة للمؤسسة املعنية، إتخذت الهيئة قرارا بعدم املوافقة مستقبال عىل طلبات 

اإلستعانة به من قبل مختلف املؤسسات يف هذا املجال طبقا ملقتضيات منشور وزير املالية عدد 258 لسنة 2010.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2017 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داÅة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" تبعا ملراجعة طريقة احتساب العنارص املكّونة 
لهامش املالءة املاليّة إضافة إىل مزيد تدعيم آليّات بعض عمليّات التصديق والتقاطع قصد مراقبة صّحة وتجانس املعطيات 

ب� مختلف القوائم والجداول والبيانات املكّونة للربمجيّة.

متابعة  عىل  يساعد  مّ�  اإلستغالل  حيز  الهاّمة  الحوادث  ملّفات  وعىل  التوظيفات  عىل  الرقابة  برمجّيتي  دخول   •
البيانات الشهريّة املتعلّقة بعمليّات اإلقتناء والتفويت يف التوظيفات وÎّكن من رسعة تدّخل الهيئة عند اإلقتضاء من جهة، 
الحياة  للتأم� عىل غ�  بالنسبة  أ.د  التي تفوق كلفتها 500  الهاّمة  الحوادث  املتعلّقة Òلّفات  الشهريّة  البيانات  ومتابعة 

و100 أ.د بالنسبة للتأم� عىل الحياة وتكوين األموال من جهة أخرى.

النتائج  سلبا عىل  تؤثّر  التي  اإلخالالت  من  عدد  لتجاوز  التأم�  إعادة  بربمجّية مخطط  الواردة  املعطيات  دراسة   •
التأم� قصد دعوتها إىل إستك�ل املعطيات املنقوصة  املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات 
التأم� واملبيّنة  إعادة  الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة  وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� 

بدليل اإلستخدام.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:
 

بتنفيذ  تقيّده�  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  ملؤّسست� خاضعت�  املالية  الوضعية  متابعة  منتظمة  بصفة  تتواصل 
إلتزاماته� لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع�ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب 
كلية وبوضع  الفنية بصفة  الذاتية Òا Îّكنه� من تغطية مدخراته�  أمواله�  لتدعيم  العاجلة  باإلجراءات  الهيئة  موافاة 
برنامج عمل لتطه� وضعيته� املالية و�كينه� من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد عىل رضورة تجاوز 

النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة.

• إعداد تقرير £وذجي للخرباء اإلكتواري�: 

الذي  اإلكتواري  للخب�  تقرير Ûوذجي  إعداد  الهيئة  قبل  التعاقد معه من  تّم  إكتواري  املراقبون Òساعدة خب�  توّىل 
يستع� به مراقبو حسابات مؤّسسات التأم� وإعادة التأم� يف إعداد تقريرهم املوجه إىل الهيئة، وذلك بهدف توحيد طرق 
العمل املعتمدة وتوحيد شكل هذه التقارير ومضمونها لض�ن النجاعة املرجّوة منها. وقد �ت مناقشة النسخة األوىل من 
وإصداره  بخصوصه  الواردة  املالحظات  أساس  عىل  تحيينها  وسيتم  بالقطاع  العامل�  الخرباء  مع  النموذجي  التقرير  هذا 

Òقتىض ترتيب. 
 

• مراجعة طريقة احتساب مدخرات نقص قيمة مستحقات مؤسسات التأم� عىل املؤمن لهم والوسطاء:
 

إثر مالحظة تراجع يف استخالص أقساط التأم� خالل السنوات األخ�ة م� نتج عنه تفاقم يف حجم مستحقات مؤسسات 
التأم� عىل املؤمن لهم وعىل الوسطاء وأثّر سلبا عىل وضعيتها املالية وعىل مدى إستجابتها ملقاييس الترصف الحذر، ويف 
إطار التصدي لظاهرة االكتتاب مؤجل الدفع لعقود التأم� والتي تفاقمت تبعا لسعي املؤسسات للرتفيع يف أرقام معامالتها 
Òا يشّكل تهديدا ملالءتها املالية ويؤدي إىل تدß الخدمات املقدمة من قبلها، وبعد أخذ رأي عدد من مراقبي حسابات 
قيمة  انخفاض  مدخرات  احتساب  طريقة  Òراجعة  الهيئة  قامت  التأم�،  لرشكات  التونسية  والجامعة  التأم�  مؤّسسات 
املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم� وإصدار املقرر عدد 24 املؤّرخ يف 29 مارس 2017 ليتّم تطبيقه عىل القوائم 
املالية لسنة 2017. هذا، وÎكن أيضا ملؤسسات التأم� اعت�د أي طريقة أخرى لتكوين مدخرات انخفاض قيمة املستحقات 

رشيطة أن ال يقل مبلغ املدخرات املحتسب عن املبلغ الذي تفرزه الطريقة املبيّنة باملقرر املذكور.

• عرض عدد من امللفات عىل لجنة التأديب:

لجنة  أنظار  املخالفات عىل  إحالة جملة من  الهيئة  قرر مجلس  الرقابة،  فريق  املقدمة من  التقارير  تضمنته  ملا  تبعا 
التأديب والتي تهّم:

- التأخ� املسّجل يف إحالة التقارير السنوية لسنة 2015 إىل الهيئة بالنسبة ألربعة مؤسسات تأم�،
- إرتكاب إحدى مؤسسات التأم� ملخالفت� تتمثالن يف تعليق قبول طلب تأم� املسؤولية املدنية املنصوص عليها بالفصل 
جانب  إىل  السيارات  تأم�  عقود  ضمن  آلية  بصفة  تضمينها  يتّم  إضافية  ض�نات  إكتتاب  عىل  التأم�  مجلّة  من   110

اإلستعانة بأشخاص غ� مرسم� بسجل الوسطاء لعرض عمليات التأم� للعموم. 

2 - الرقابة واإلرشاف عىل املهن التأمينية والهياكل املّتصلة:

1.2 - الرقابة عىل نواب وس�رسة التأم�:

•  أع�ل الرقابة امليدانية:

شملت بالخصوص مواصلة متابعة الوضعية القانونية واملالية لرشكتي سمرسة يف التأم�.

• أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

�ثّلت أساسا يف:

- دراسة كل املعطيات املتوفرة بالتقارير السنوية ملؤسسات التأم� لسنة 2016 بخصوص نشاط س�رسة التأم� وإعداد 

تقرير يحوصل أهم املؤرشات مع الرتكيز عىل الجانب الخاص بتطّور املتخلدات بذّمتهم واملدخرات املكّونة يف شأنها.
- متابعة وضعية بعض رشكات السمرسة تبعا لتسجيل إخالالت عىل مستوى الترصف داخلها. 

     
2.2 - الرقابة عىل الخرباء ومعايني األرضار: 

طبقا ألحكام الفصول 79 و80 و81 من مجلة التأم� التي تخضع لها مهام اإلختبار ومعاينة األرضار، شملت عمليات 
التونسيّة  الجامعة  بسجّل  مرّسم�  إكتواريا  وخب�ا  أرضار  معايني  و4  متعددة  اختصاصات  يف  خب�ا   45 الالحقة  املراقبة 
لرشكات التأم�، للتحري والتثبت من مدى استجابتهم لكراسات الرشوط الخاصة �Òرسة إختصاصاتهم. وأفضت إىل تحـرير 
محاضـر مخالفة لترشيع التأم� ضّد 7 خرباء منهم �ّت إحالتها إىل الجامعة التي تولت شطب أس�ئهم (كليا أو جزئيا) من 

السجل.

3.2 - الرقابة عىل الصناديق ذات الصلة بقطاع التأم�: 

بدراسة  الشحن  قبل  ما  الصادرات ملرحلة  التصدير و�ويل  لنشاط صندوقي ض�ن مخاطر  الدورية  املتابعة  تواصت 
حساباته� الثالثية والسداسية والسنوية وعرضها عىل السيّد وزير املالية للمصادقة. 

    
4.2 - الرقابة عىل التعاونيات ومتابعة نشاطها:

تضّمن سجل التعاونيات الذي �سكه الهيئة خالل سنة 2017 عدد 48 تعاونية (منها 4 تعاونيات تّم إحداثها وå تبدأ 
نشاطها بعد) موزّعة حسب القطاعات التي ينشط فيها املنخرطون كالتايل:

- 16 تعاونية يف القطاع العمومي،
- 20 تعاونية يف القطاع شبه العمومي،

- و12 تعاونية يف القطاع الخاص.
وقد تولت مصالح الهيئة متابعة التقارير املالية السنوية للتعاونيات وتحي� املعطيات اإلحصائية املتعلقة بها من حيث 

عدد مشرتكيها وأموالها املودعة ومبالغ مداخيلها ومصاريفها. 
القانونية  الوضعية  متابعة  بالتعاونيات وخاصة  املتعلّقة  العرائض  الرقابة حول دراسة عدد من  تركّز عمل فريق  ك� 

واملالية لخمسة منها.
  

5.2 - الرقابة يف مجال مقاومة غسل األموال بقطاع التأم�:

• متابعة تفعيل الرتتيب عدد 2 املؤّرخ يف 29 ديسمرب 2016 واملنّقح للرتتيب عدد 1 لسنة 2012 حول تداب� العناية 
الواجبة املتعلقة Òكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع التأم�. وقد تّم إعداد استبيان يحوصل مختلف التداب� 
املنصوص عليها بالرتتيب ودعوة املؤّسسات لإلجابة عليه قصد الوقوف عىل مدى إمتثالها ألحكامه، عىل أن يتّم إعت�د نتائج 

هذا اإلستبيان لربمجة عمليات رقابة ميدانية يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

"فاتف"  املايل  العمل  مجموعة  بتوصيات  عمال  اإلرهاب  وºويل  األموال  ½كافحة غسل  رقابة خاص  دليل  إعداد   •
وبالتعاون مع جمعية الخرباء املالي� املتطوع� يف مجال مقاومة غسل األموال و�ويل اإلرهاب (FSVC)، تّم عرض النسخة 
املثارة بخصوصه ثّم عرضه من جديد  الهيئة وسيتّم تعديله وفقا للمالحظات واإلقرتاحات  األوىل منه عىل أنظار مجلس 

للمصادقة والعمل به الحقا. 

• متابعة قرارات املجلس الوزاري املضيق املنعقد بتاريخ 3 نوفمرب 2017 والعمل عىل تنفيذها والتي تخّص خطّة 
واملتمثّلة  التأم�  األموال يف قطاع  اإلرهاب ومنع غسل  القصور يف مجال مكافحة  أوجه  لتفادي  إعت�دها  املزمع  العمل 

بالخصوص يف ما ييل:

عىل مستوى الهيئة:

- إعت�د دليل الرقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال واملعّد عىل املنهج القائم عىل املخاطر، 
- وضع تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب خاص برشكات التأم� ووسطاء التأم�،

- تنظيم دورات تدريبيّة مكثّفة لفائدة اإلطارات املكلّفة بالرقابة يف هذا املجال،
- تفعيل العقوبات اإلداريّة عىل رشكات التأم� ووسطاء التأم� خالل سنة 2018.

عىل مستوى مؤسسات التأم�:

- إنجاز تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب ووضع إسرتاتيجية لخفض املخاطر مبنيّة عىل املنهج القائم عىل 
املخاطر وذلك امتثاال للتوصية األوىل ملجموعة العمل املايل. 

- دعم إدارة االمتثال باملوارد البرشية والتقنية الالزمة وإعداد خارطة مخاطر تأخذ بع� االعتبار طبيعة وأهميّة وتشعب 
واختالف األدوات والعمليات الخاّصة بالقطاع.

 
IV - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم�:

1 - وسطاء التأم�:

الّنظر يف مجموع 111 مطلبا  التأم�  الفصل 71 من مجلة  بالهيئة املنصوص عليها  التّـــرخيص للوسطاء  تولّت لجنة 
لتعـاطي مهنة الوساطة يف التأم� خالل سنة 2017 وعقدت للغرض أربع جلسات تّم خاللها:

- منح الرتخيص لـ 63 نائب تأم� و6 س�رسة و22 منتج تأم� عىل الحياة وذلك طبقا ألحكام الفصل 75 من مجلة التأم�،
- وسحب الرتخيص من 26 نائب تأم� و7 س�رسة.

الذين ال يبارشون املهنة وسمسارة  النواب والس�رسة  التأم� وال سيّ�  الوسطاء يف  ك� تواصلت عملية تحي� سجل 
البيانات الخاصة بالس�رسة واملسّجلة بالسجّل  النهاê باإلضافة إىل متابعة  الذين å يستكملوا إجراءات الرتخيص  التأم� 

التجاري. 

2 - املؤسسـات غÈ املقيمة:

تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات الـتأم� غ� املقيمة طبقا ألحكام الفصل� 67 و68 من مجلّة 
التأم� وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغ� املقيم�، وشملت:

• إستك�ل دراسة طلب رشكة إعادة التأم� "CICA RE" تركيز فرع لها غ� مقيم بتونس يتعامل مع غ� املقيم� حيث 
تّم إمضاء اتفاقية الرتكيز واملصادقة عليها.

التأم� "WAIKA RE" من س�اليون و"SEN RE" السينغالية لرتكيز مكتب  • دراسة طلب� صادرين عن رشكتي إعادة 
�ثييل غ� مقيم بتونس لكّل منه� وإحالة امللف� إىل رئاسة الحكومة قصد عرضه� عىل املجلس األعىل لإلستث�ر. 

• متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� األجنبية املوجودة بالبالد التونسيّة.
،"Africa Re"و "Arab Re" :متابعة نشاط رشكات إعادة التأم� اإلقليمية التي تشارك الدولة التونسية يف رأس مالها وهي •

 îواملنتدى العر "OAA" متابعة أنشطة الجمعيات الدولية التي تنتمي لها الهيئة عىل غرار: املنظمة اإلفريقية للتأم� •
."IAIS" والجمعية الدولية ملراقبي التأم� "AFIRC" لهيئات اإلرشاف والرقابة عىل التأم�

V - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم�:

1 - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم�:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2017 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

والواليات  التونسية  الدولة  ب�  إتفاقية  مرشوع  إلعداد  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي FATCA وإحداث مرصد وطني للخدمات املالية الصغرى.

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد  الصغ�،  التأم�  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف�  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

واالجت�عي، التأث� االجت�عي واالقتصادي وإعادة �ويل مؤسسات التأم� الصغ�.
القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل ممولة Òعونة فنية يف إطار برنامج  - لجنة 

."Micro-med" التعاون
التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  Òتابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG املمّول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية 

لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة لتأم� الجفاف عرب املؤرشات. 
- اللجنة املحدثة عىل مستوى وزارة الفالحة املكلّفة بصياغة تصّورات يف خصوص إحداث صندوق وطني لتغطية املخاطر 

غ� القابلة للتأم� يف القطاع الفالحي.
الفالحي  القطاع  يف  التأم�  مخاطر  يف  الترصّف  حول  دراسة  إلنجاز مرشوع  التحض�ية  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة   -

بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      
- لجنة القيادة املحدثة عىل مستوى الهيئة العليا للطلب العمومي واملكلّفة بدراسة مشاريع الوثائق النموذجيّة يف إطار 
ومن ضمنها  الخاّصة  اإلدارية  الرشوط  وكراسات  العموميّة  الصفقات  (أدلّة  العموميّة  الصفقات  منظومة  تطوير  مرشوع 

كراس رشوط خدمات التأم�). 
- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد ضبط املشاريع املتعلقة 

Òجال التأم� التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير القطاع املايل.
ملعالجة  التأم�  لرشكات  التونسية  والجامعة  الربي  للنقل  الفنية  الوكالة  مستوى  عىل  املحدث  املشرتك  العمل  فريق   -

اإلشكاليات املتعلقة بالعربات املرسوقة واملدرجة بباب النزاعات وذلك لتوحيد اإلجراءات املعمول بها. 
- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب� البنوك ورشكات التأم� يف خصوص ض�ن التأم� يف 

صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض، وقد أسفرت أشغال هذه اللجنة عن مرشوع إتفاقية ب� الجمعيت� املهنيت�.
- اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال و�ويل اإلرهاب.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم� الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2017:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم� الصادرات قصد البحث عن سبل معالجة وضعية امليزان التجاري يف إطار املجلس األعىل 

للتصدير ومتابعة أشغال مه�ت املساعدة الفنية للبنك الدويل املنجزة يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات لتحس� 

تدّخالت صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.

- بلورة مقرتحات يف شأن تأم� صندوق ض�ن مخاطر التصدير لصادرات املؤسسات الوطنية والعمومية املتعلقة بصفقات 

كربى أو بقطاعات إسرتاتيجية لإلقتصاد الوطني. 

الطبية  الحوادث  عن  الناجمة  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -

كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  أحدثت  تفك�  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى  الطبية غ�  واألخطاء 

املتدخل� يف النشاط الطبي وشبه الطبي بهيكليه العام والخاص باإلضافة إىل ممثل� عن الهيئة والجامعة التونسية لرشكات 

التأم�. 

- متابعة ملف تأم� املسؤولية املدنية املنجرة عن األرضار النووية ضمن أشغال لجنة الخرباء املحدثة عىل مستوى وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات واإلتصال واملكلفة بإعداد منظومة ترشيعية ورقابية وطنية لألنشطة 

النووية. 

املرض  عىل  بالتأم�  واملتعلقة  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  صلب  املربمة  لإلتفاقيّات  القانونية  الوضعيّة  دراسة   -

حيث  من  خاّصة  عنها  املرتتّبة  اإلشكاليّات  ومناقشة  الحريق،  عىل  والتأم�  دين  بتسديد  املرتبط  الوفاة  عىل  والتأم� 

إنعكاساتها عىل املنافسة وعىل حقوق املؤّمن لهم وإنجاز دراسة مقارنة يف الغرض. مع العلم وأّن مجلس الهيئة أقّر منذ 

شهر جويلية 2016ّ إيقاف العمل بهذه اإلتفاقيات مع إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لها ضمن األشغال الجارية للمراجعة 

الشاملة ملجلّة التأم�.

- دراسة مقرتحات رابطة معيدي التأم� العرب حول إعادة النظر يف رشوط التصنيف املعمول بها من قبل هيئات الرقابة 

وتكتفي  العاملية  التصنيف  قبل وكاالت  متقدم من  تصنيف  الحصول عىل  تعفي من  آليّة خاّصة  إتجاه وضع  العربية يف 

بتصنيف أقّل تشّددا.

:Í3 - دراسة عدد من امللفات املّتصلة بالترشيع الجبا

تتوّىل مصالح الهيئة يف هذا اإلطار وبالتنسيق مع املصالح الجبائية املختصة: 

• اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم� عىل الحياة،
• النظر يف الّنظام الجباê يف مادة األداء عىل القيمة املضافة املتعلّق باملبالغ الراجعة لس�رسة التأم� بعنوان التخيل 

عن نشاطهم يف هذا املجال.

4 - متابعة تنفيذ برنامج تأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم�: 

ترشف الهيئة عىل تنفيذ برنامج متوسط املدى يتعلق بتأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� وتتلخص أبرز محاوره 
يف النقاط التالية:

املستوجبة  والرشوط  تتناسب  ترسيم  ورشوط  داخليا  ونظاما  أساسيا  نظاما  تعتمد  لإلكتواري�  مهنية  جمعية  تكوين   -
لإلنخراط الحقا يف الجمعية الدولية لإلكتواري�، ويعهد لها Òسك سجل املخول لهم م�رسة هذا النشاط لدى قطاع التأم� 

وبإحداث لجنة تأديب ضمن هياكلها.
- إعت�د رشوط جديدة مل�رسة هذا النشاط وهو ما يتطلّب تكوينا وتأهيال لجميع املتدخل� يف املجال اإلكتواري لدى 
القطاع قصد ض�ن ترسيمهم الحقا بسجل الجمعية املهنية بعد الحصول عىل التأهيل من قبل لجنة مشرتكة محدثة صلب 

الهيئة.
- تكوين وتأط� مراقبي الهيئة يف املجال اإلكتواري.

وقد تّم يف هذا الصدد:

- إعداد مذكرة توجيهية للربنامج بالتعاون مع جمعية FSVC والجمعية اإلكتوارية الدولية وجمعية اإلكتواري� بال حدود 

وذلك قصد الرشوع يف البحث عن �ويل خارجي للربنامج املذكور.

- إنجاز عملية تقييم لوضعية الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� بتوجيه إستبيان� إىل كّل من مؤسسات التأم� والخرباء 

مشاريع  تطوير  ملزيد  نتائجه�  وإستغالل  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  الذي �سكه  بالسجل  املرسم�  اإلكتواري� 

األحكام القانونية املقرتح إدراجها ضمن مرشوع مراجعة مجلة التأم�. 

5 - متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ½ؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

يف إطار أحكام الفصل 50 ثالثا من مجلة التأم� والرتتيب عدد 2 لسنة 2009 الصادر يف الغرض واملتعلق بالتعيينات 
Òجالس إدارة رشكات التأم� وهياكل تسي�ها، �ت:

- دراسة عدد من ملفات التعيينات يف بعض الرشكات وذلك من خالل التثبت من مدى توفر الرشوط املنصوص عليها 

بالرتتيب املذكور أعاله.

األحكام  التأم� قصد مواءمتها مع مقتضيات  الداخيل إلحدى مؤسسات  والنظام  األسايس  الّنظام  - تحي� ومراجعة 

النموذجية للنظم األساسية لرشكات التأم� ذات الصبغة التعاونية.

- دراسة ملف طلب مؤسسة "Groupama" تنقيح إتفاق املساهم� املربم مع الدولة التونسية يف إطار مساهمتها يف 

رأس مال مؤسسة التأم� وإعادة التأم� "ستار" تبعا للتغي�ات التي طرأت عىل نظام حوكمتها. 

6 - دراسة مشاريع األنظمة األساسية للجمعيات التعاونية قبل املصادقة عليها:  

�ّت يف هذا اإلطار دراسة مشاريع تنقيح األنظمة األساسية لثالث تعاونيات ومرشوعي األنظمة األساسية إلحداث خمس 
تعاونيات جديدة.

7 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2020-2016):

تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم� والتي 

الوطنية وتحديدا للسياسات والربامج  تتضمن باألساس تشخيصا للتوجهات اإلسرتاتيجية املزمع إعت�دها وفقا للتطلعات 

ولتجاوز  القادمة  الخ�سية  خالل  واملرتقبة  املسجلة  والنوعية  الكمية  للنتائج  بالّنظر  األهداف  هذه  بتجسيم  الكفيلة 

اإلشكاليات الهيكلية والظرفية التي يواجهها القطاع.

I - متابعة وضعية صندوق ض�ن املؤمن لهم:

تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003، توّىل صندوق ض�ن املؤمن 
لهم منذ سنة 2004 تسديد التعويضات املحمولة عىل املؤسسة املنحلّة نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه املؤمن لهم 

واملستفيدين من عقود التأم� بنسق هام وذلك خاّصة يف مجال تأم� السيارات. 

لإلضطرابات  وتبعا  أخرى،  جهة  من  أنّه  إالّ  ملحوظا،  تراجعا  التعويضات  هذه  نسق  شهد  األخ�ة،  السنوات  وخالل 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
املؤسسات اإلقتصادية، تّم Òوجب املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 واألمر عدد 790 لسنة 2011 املؤرخ 
يف 27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت Òمتلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب� 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011. 

وقد عهد إىل رشكة "اإلعادة التونسية" Òهمة الترصف يف الصندوق يف الجانب املتعلق منه بتعويض األرضار الناتجة عن 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية Òوجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية وتّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض  ترتكب 

من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

1 - موارد الصندوق: 

تقّدر جملة املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم يف موىف سنة Ò 2017بلغ يناهز 234,5 م.د وهي متأتّية من:

• القرض� الرقاعي� املكتتب� لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 م.د (األول بقيمة 20 م.د والثاß بقيمة 10 م.د)،

(يتم تسديده عىل فرتة الشعبية  الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات  لتعويض األرضار  املكتتب  الرقاعي  • والقرض 
 10 سنوات) والبالغ 80 م.د،

• ومساه�ت مؤسسات التأم� واملؤّمن لهم يف �ويل الصندوق والتي ناهزت بداية من الثالثية األخ�ة لسنة 2002 
وإىل موىف سنة 2017 مبلغ 124,5 م.د. 

2 - نفقات الصندوق: 

بلغت النفقات الجملية لصندوق ض�ن املؤمن لهم إىل موىف سنة 2017 حوايل 188,4م.د تتوّزع كالتايل:

- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم تبعا لحلول الصندوق محّل رشكة "اإلتّحاد": 59,4 م.د،
- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم بعنوان األرضار الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات الشعبية: 53,8 م.د،

- خالص أصل القرض� الرقاعي� األّول والثاß: 30 م.د. 
- رصف فوائد القروض الرقاعية: 45,2 م.د.

ك� Îكن تبويب هذه النفقات حسب طبيعتها عىل النحو التايل:

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم�  العامة  الهيئة  تويل  التأم�،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم�  بعض مؤسسات  مواطن� ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، مع العلم 

وأّن العرائض املذكورة تحىض Òتابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس� نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل� يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 
املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن.

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم�:
 

تلّقت الهيئة خالل سنة 2017 عددا هاما من العرائض بلغ 60 عريضة تتعلّق جلّها بفرع تأم� السيارات بإعتباره يستأثر 
بالنصيب األوفر من رقم معامالت القطاع وÎثّل الواجهة األوىل التي من خاللها يقع التعامل بصفة أكرب مع املؤمن لهم. 

وقد �ّكنت مصالح الهيئة بالتنسيق مع مؤسسات التأم� من تسوية أغلب امللفات ومعالجتها. 

ويُحوصل الجدول التايل أبرز مواضيع هذه العرائض وعددها: 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم� 
دولية (برتقالية للبلدان العربية وخرضاء للبلدان األوروبية).

      
وقد توّصلت الهيئة العامة للتأم� بأربعة عرائض تتعلق بطلب التدخل للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام 
برتقالية صادرة عن  تأم�  لبطاقات  فيها عربات حاملة  بالنسبة لحوادث مرور تسببت  املكتب  باتّة صادرة ضّد  قضائية 

مؤسسات تأم� جزائرية وليبيّة.

1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

تّدعمت تركيبة إطارات الهيئة مع مطلع سنة 2017 بإلتحاق طالبة جديدة بعد نجاحها ضمن الدفعة 35 ملعهد �ويل 
 "Paris Dauphine Tunis" يف إختصاص "تأم�"، باإلضافــــة إىل طالب آخر متخـــّرج من معهد îالتنمية للمغرب العـــر

يف إختصاص "Actuariat" ليبلغ بذلك العدد الجميل إلطارات الهيئة øانية وأربع� (48) من جملة سبع� (70) موظفا.

:Ô2 - تطوير النظام املعلوما

واملحاسبية البرشية  املوارد  يف  والترصف  الهيئة  موارد  لتخطيط  املندمجة  املنظومة  تركيز  عملية  شهدت 
  «ERP» أشواطا متقدمة خالل سنة 2017 عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- املحاسبة والترصف يف مخزون الهيئة من اللوازم املكتبية،
- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،

- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية والرواتب.

هذا وال تزال األشغال جارية مع املزود يف إطار فرتة تجربة للمنظومة.

3 - إقتناء قطعة أرض لبناء املقّر اإلجت�عي الجديد للهيئة:

تّم إختيار الهيئة بتاريخ غرة نوفمرب 2017 كأحسن عارض بالنسبة ألحد املقاسم بالحّي املايل بالتّقسيم الجديد "درّة 
البح�ة" بضفاف بح�ة تونس الّش�لية لتشيّد عليه مقرها اإلجت�عي الجديد.

4 - التكوين والرّسكلة:

تعترب الهيئة التكوين والرسكلة من أهّم وسائل تنمية املوارد البرشية، لذلك فهي توليه� إهت�ما خاصا إÎانا منها بأّن 
والرقابية عىل مختلف  بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلرشافية  العامل�  تطوير قدرات 

مكّونات قطاع التأم�.

ومؤ�رات  وملتقيات  تكوينيّة  دورات  يف  الهيئة  إطارات  من  هام  عدد  ترشيك  عىل  الهيئة  عملت  الّسياق،  هذا  ويف 
وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم� وتهّم بالخصوص:

- مراقبة الحوكمة والترصّف يف املخاطر،
- الترصف يف األصول والخصوم،

- نظام " املالءة املاليةII " ملؤسسات التأم�،
- وضع خارطة مخاطر يف مجال التأم�،

- مقاومة تبييض األموال و�ويل اإلرهاب يف قطاع التأم�،
- دور قطاع التأم� يف تغطية مخاطر الكوارث الطبيعية والتقلبات املناخية.

ك� شارك عدد من إطارات الهيئة يف بعض الندوات والتظاهرات واملؤ�رات بالخارج حول محاور تأمينية متخصصة من 
أهّمها:

- دورة تدريبية حول "أسس تحديد وإدارة مخاطر رشكات التأم�" (باإلمارات العربية املتّحدة).
- حلقة دراسية حول التطورات األخ�ة بخصوص الرقابة الحذرة عىل التأم� (بفرنسا)،

- امللتقى الرابع للتأم� بالدار البيضاء حول تحديث تجربة الحريف يف العرص الرقمي (باململكة املغربية)،
- الدورة 24 للنــدوة السنوية الدولية حول التقنيات الجديدة لتبادل املعطيـات (بأملانيا).

5 - إرساء منظومة للنفاذ إىل الوثائق التي تنتجها الهيئة:

يف إطار تطبيق مقتضيات القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ يف 24 مارس 2016 واملتعلق بحق النفاذ إىل 
املعلومة وتنفیذا ملتطلبات الخطة الوطنیة الرامیة إىل �كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت� العربية والفرنسية Òوقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد وردت عىل الهيئة خالل 
سنة 2017 ومنذ إرساء هذه املنظومة، ثالثة مطالب فقط يف النفاذ إىل وثيقة إدارية �ّت دراستها بالتنسیق مع مختلف 

الهیاكل بالهيئة وإجابة املعني� باألمر بخصوصها، ك� å يتّم رفض أي مطلب وå يرد أي مطلب تظلم.

6 - تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم�:

سعيا منها إىل تدعيم أوجه التعاون العرî واإلقليمي والدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة 
بالتأم�، تولّت الهيئة العامة للتأم�:

- مواصلة متابعة توصيات اللجان املغاربية للتأم� وإعادة التأم�.
- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك عىل 
مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث عن توافقات ثنائية ودية لتسوية املتخلدات 

بذمة املكتب املوحد الليبي.
إىل  وإحالتها   ACPR بفرنسا التأم�  عىل  الرقابة  وسلطة   CIMA منظمة من  كّل  مع  تعاون  مذكرات  مشاريع  إعداد   -

الجهات املعنية للدراسة.
- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأم� AFIRC والجمعية الدولية 

.IAIS ملراقبي التأم�

       مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

أنهى االقتصاد العاملي سنة 2017 بتحقيق وت�ة Ûو جيّدة نسبيّا بلغت مستوى 3,8 % (مقابل 3,2 % سنة 2016) وهي 
األعىل منذ سنة 2011، بعد معاناته طيلة سنوات من الفتور واملشاكل املرتبطة باألزمات االقتصادية واملالية واآلثار الضارة 
للصدمات السلبية التي أضعفت النشاط يف أغلب االقتصاديات. وتعود هذه االنتعاشة إىل جملة عوامل أبرزها مواصلة 
إعت�د السياسات النقدية امليّرسة يف البلدان املتقدمة واستمرار االقتصاد الصيني يف تسجيل معدالت Ûو مرتفعة فضال عن 

ديناميكية التجارة العاملية.

ففي االقتصاديات املتقدمة، ارتفع نسق Ûو النشاط االقتصادي إىل مستوى 2,3 % سنة 2017 مقابل 1,7 % يف السنة 
مستوى  عىل  وانعكاسه  عموما  األع�ل  مناخ  وتحّسن  التيس�ية  النقدية  السياسات  من  بالخصوص  مستفيدة  السابقة، 
السياق  الداخيل إضافة إىل تدّعم استهالك األرس محفوزا باملؤرشات االيجابية لسوق الشغل. ويف هذا  االستث�ر والطلب 
وصلت نسبة Ûو االقتصاد األمري~ إىل 2,3 % مقابل 1,3 % يف موىف سنة 2016، ك� كان األداء يف منطقة األورو م�ثال إىل 
حّد كب� حيث سّجلت نفس املستوى من النمو (2,3 % مقابل 1,8 % سنة 2016) وشملت هذه االنتعاشة أغلب البلدان 

األعضاء.          
 

لالقتصاديات الصاعدة والنامية، فقد عرفت بدورها تحّسنا جمليّا لنشاطها االقتصادي محققة نسبة Ûو  بالنسبة  أّما 
ناهزت 4,8 % مقابل إنحصارها يف حدود 1,4 % سنة 2016، وكان الحّظ األوفر من نصيب الدول الصاعدة والنامية ألوروبا 
مشاريع  حجم  زيادة  من  األخرى  البلدان  عديد  واستفادة  وبولونيا  تركيا  من  كّل  حققته  الذي  الهام  النمو  مع  خاصة 
املؤسسات املمولة من االتحاد األوروî. ك� حافظ االقتصاد الصيني عىل نسق Ûّوه املرتفع والذي بلغ 6,9 % سنة 2017 
مقابل 6,7 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع امللحوظ للصادرات وملستوى االستث�رات العمومية فضال عن اعت�د بنك الص� 

الشعبي لتيس� انتقاê يسّهل النفاذ للقروض بالنسبة للمؤسسات الصغرى والقطاع الفالحي.             

ويف املقابل، تراجعت وت�ة النمو يف منطقة الرشق األوسط وش�ل إفريقيا من 4,9 % يف السنة السابقة إىل حدود 2,2 % 
املصّدرة  البلدان  النمّو يف  انخفاض  املنطقة مع  املستمرّة يف  الجيوسياسية  بالخصوص من االضطرابات  متأثرة  سنة 2017 
للنفط وتقيّد الطلب الداخيل وخاصة االستث�ر بسبب عملية تطه� امليزانية واملستويات العالية من التضخم يف بعض بلدان 

املنطقة.  
  

وå تكن املبادالت التجارية للسلع والخدمات سنة Ò 2017نأى عن هذا املسار التصاعدي يف نسق النمو حيث حققت 
انتعاشة هامة بنسبة 4,9 % مقابل 2,3 % سنة 2016 مدعومة عىل وجه الخصوص من تطور التدفقات التجارية يف آسيا 

والواردات يف أمريكا الش�لية. 

ويف جانب آخر، تواصل إنخفاض دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة بحوايل 16 % خالل سنة 2017 مقابل 13 % 
سنة 2016، وشمل باألساس اقتصاديات البلدان املتقدمة والبلدان التي �ّر Òرحلة انتقالية مقابل إرتفاع طفيف يف البلدان 

الصاعدة.

املرتبطة خاصة Òفاوضات  السيايس  اليق�  مواجهة حالة عدم  فقد نجحت يف  الدولية،  املالية  بالسوق  يتعلّق  وفي� 
الربيكسيت وتزايد الشكوك حول السياسة املستقبلية للميزانية األمريكية وتواصل التوترات الجيوسياسية يف عديد املناطق، 
فتدّعمت أسعار السندات بشكل ملحوظ يف جميع أنحاء العاå. بين� تواصل التقلب الحاد يف السوق الدولية للرصف والتي 
اتسمت خاصة باالرتفاع الهام الذي حققه سعر رصف األورو مقابل الدوالر وذلك مع تحسن الوضع االقتصادي وتجّدد 
اهت�م املستثمرين األجانب Òنطقة األورو والتوقعات بتطبيع السياسة النقدية. وسجلت سوق املعادن الثمينة من ناحيتها 

تطورا ايجابيا بحوايل 13 % مدعومة من حالة عدم اليق� السيايس. 

إرتفاعا ملحوظا عىل  للمواد األساسية  الدولية  األسعار  املتحّسن عموما، شهدت  االقتصادي  األداء  وبالتوازي مع هذا 
عكس السنة السابقة نتيجة تزايد الطلب املتأé من القطاعات املعملية للبلدان املصنعة وللص� من جهة وانخفاض سعر 
رصف الدوالر األمري~ من جهة أخرى. ك� تدّعمت أسعار الطاقة وخاّصة النفط الخام جرّاء الرتاجع امللحوظ يف اإلنتاج 

واملخزونات بعد تفعيل االتفاقية متعددة األطراف للدول املصّدرة للنفط.       

لتبلغ  املتقدمة  االقتصاديات  تواصلت عىل مدى سنوات يف  التي  االنك�شية  الضغوط  برتاجع   2017 ك� �يزت سنة 
نسبة التضخم 1,7 % مقابل 0,8 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع الهام ألسعار الطاقة. أما بالنسبة للبلدان الصاعدة والنامية، 
فقد عرف التضخم عموما بعض االنفراج لينخفض إىل 4 % مقابل 4,3 % سنة 2016 مع وجود تفاوت عام ب� مختلف 

بلدان هذه املجموعة نظرا إىل التطورات املتفاوتة ألسعار الرصف والعوامل الخاصة بكّل اقتصاد.
       

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

شهد االقتصاد التونيس سنة 2017 تحّسنا ملموسا يف نسق Ûّوه حيث بلغ 1,9 % أي ما يقارب ضعف املستوى الذي 
تحقق سنة 2016 (1 %). غ� أن مثل هذه االنتعاشة ال تزال دون املستوى املأمول جرّاء استمرار مواطن الضعف املرتبطة 
بالخصوص بانزالق عجز امليزانية واملدفوعات الجارية وتصاعد الضغوط التضخمية، والتي ال تزال تحول دون تحقيق التنمية 

الشاملة وإحداث مواطن الشغل والتحّكم يف التوازنات االقتصادية الكلّية.    

ويعود هذا التحسن النوعي يف النمو يف جزء كب� منه إىل تطّور األنشطة املسوقة عىل خالف السنوات الفارطة التي كان 
فيها ألنشطة الخدمات غ� املسوقة مساهمة هامة.

وبالنسبة للخدمات املسّوقة، فقد عرفت تطّورا محدودا سنة 2017 بلغ 4 % مستفيدة بالخصوص من املوسم السياحي 
الواعد (8,3 % مقابل 2,7 % سنة 2016) إثر العودة النسبية لألسواق التقليدية مع تحّسن الوضع األمني للبالد إضافة إىل 
مواصلة تدفق السياح املغاربي�، وكذلك من التحّسن الطفيف لقطاع النقل (5 % مقابل 4,7 % سنة 2016). ويف املقابل، 

تواصل Ûو الخدمات املالية واالتصاالت بنسق ملموس بلغ عىل التوايل9,1 % و3 %.    

وبدرجة أقل حدة، حّققت الصناعات املعملية بدورها Ûّوا طفيفا بنسبة 0,8 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل تطّور 
الصناعات امليكانيكية والكهربائية (3,1 % مقابل 2,1 % سنة 2016) تبعا لديناميكية النشاط يف منطقة األورو، عالوة عىل 
الغذائية والصناعات   (2016 سنة   %  (-0,3) مقابل   %  0,8) والجلود  واملالبس  النسيج  صناعات  إنتعاش 

(1,4 % مقابل (4,4-) % سنة 2016). ويف املقابل، تواصل تقلّص Ûّو صناعات مواد البناء والخزف والبلور للسنة الثانية تباعا 
((4,5-) % مقابل (1,8-) % سنة 2016).

ك� شهدت الصناعات الكيميائية انخفاضا ملحوظا يف قيمتها املضافة ((1,9-) % مقابل 13,2 % سنة 2016) وذلك 
نتيجة حّدة التحركات االحتجاجية املسجلة عىل مستوى مواقع إنتاج ونقل الفسفاط مّ� خلق صعوبات كربى يف التزّود 

لوحدات التحويل.

وعرف قطاع الفالحة والصيد البحري انتعاشة ملحوظة (2,5 % مقابل (8,5-) % سنة 2016) بفضل املوسم الفالحي 
الزيتون.       زيت  فرع  يف  انخفاض  مقابل  الحبوب  سيّ�  الفروع  أغلب  يف  اإلنتاج  بارتفاع  �يز  والذي  عموما  املريض 

أّما الصناعات غÈ املعملية، فقد تواصل إنخفاض قيمتها املضافة بحوايل 3 % (مقابل (1,5-) % سنة 2016) متأثـــرة 
بالخصوص من احتداد تقلص استخراج النفط والغاز الطبيعي ((11,1-) % (مقابل (7,2-) % سنة 2016) جراّء ما تزال 
تشهده بعض املناطق من اضطرابات اجت�عية عالوة عن النفاذ الطبيعي لبعض الحقول. وعىل عكس ذلك، سّجل قطاع 
املناجم Ûوا هاما ناهز 10,1 % (مقابل 6,4 % سنة 2016) غ� أن مثل هذه االنتعاشة å �ّكن بعد من استعادة القدرات 

اإلنتاجية املعتادة للقطاع.

وبالنسبة للطلب الداخيل، فقد أظهر سنة 2017 تباطؤا يف نسق Ûو أهم مكوناته، بحساب األسعار القارّة، حيث تواصل 
النهاê الوطني والذي Îثّل املحرك األسايس للنمو االقتصادي منذ  التوايل انخفاض وت�ة Ûو االستهالك  الثالثة عىل  للسنة 
سنة 2011 (1,8 % سنة 2017 مقابل 3 % سنة 2016). وبخصوص االستث�رات، فقد سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت 
تباطؤا طفيفا من مستوى 1 % سنة 2016 إىل 0,2 % سنة 2017 لتواصل بذلك نسبة االستث�ر انخفاضها للسنة الخامسة 

عىل التوايل من 19,3 % سنة 2016 إىل 18,7 % سنة 2017.

 2016 سنة   %  5,8 (مقابل   %  17,2 بنسبة  والخدمات  السلع  صادرات  ارتفعت  فقد  الخارجي،  للطلب  بالنسبة  أّما 
بحساب األسعار الجارية) نتيجة ازدياد حجم الصادرات ألغلب القطاعات. ومن ناحيتها، سجلت واردات السلع والخدمات 
تسارعا هاما يف وت�ة Ûوها الذي بلغ 18,8 % سنة 2017 (مقابل 5,5 % سنة 2016 بحساب األسعار الجارية) وذلك تبعا 
النخفاض الدينار وارتفاع األسعار العاملية للمحروقات وتزايد استهالك قطاعي الطاقة والصناعات املعملية من مواد أولية 

ونصف مصنعة يف ظل تراجع اإلنتاج الوطني. 

ويف هذا السياق، تفاقم العجز التجاري املسّجل سنة 2017 ليعادل 10,2 % من إجمـايل النـاتـــج املحيل الخام (مقابل 
8,8 % سنة 2016).

النسبة هذه  ارتفعت  فقد   ،(%  3,7)  2012 سنة  منذ  تضخم  نسبة  أد\  عرفت  التي  السابقة  السنة  عكس  وعىل 
 سنة 2017 لتناهز 5,8 % يف املعدل ك� وصلت يف األشهر األخ�ة من السنة إىل ما يقارب 6,4 % وذلك تزامنا مع تدهور 

قيمة الدينار والتطور االستثناê ألسعار املواد الغذائية الطازجة.

ملواطن  للتصدي  املطلوب  املستوى  دون   2017 سنة  الوطني  االقتصاد  الذي حققة  الطفيف  النمو  فقد ظل  وعموما 
ضعف سوق الشغل إذ ال تزال نسبة البطالة يف نفس املستوى املرتفع املسجل يف السنة السابقة (15,5 %) مع تسجيل 
انخفاض طفيف لنسبة بطالة خريجي التعليم العايل إىل حدود 29,2 % سنة 2017 (مقابل 31,6 % سنة 2016) وال تزال 
سوق الشغل املحلية تواجه عديد التحديات املرتبطة بعدم قدرة النسيج االقتصادي عىل استيعاب البطالة وعدم املالءمة 

ب� حاجيات السوق وما تنتجه املنظومة التعليمية.      

I - تطّور سوق التأم� العـاملية:

1 - رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم�:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

بلغ إج�يل أقساط التأم� العاملية املستخلصة سنة 2017 حوايل 4.890 مليار دوالر مقابل 4.700 مليار دوالر سنة 2016 
محققة بذلك نسبة Ûو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وت�ة أرسع سنة 2016 (2,2 %). ولنئ شمل هذا 
التباطؤ النسبي كالّ من صنفي التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، فانّه �يّز بالخصوص بانخفاض جملة أقساط التأم� عىل 
الحياة يف األسواق املتقدمة Òا يقارب 2,7 % (مقابل (1,9-) % سنة 2016) مقابل تواصل Ûّو أقساط التأم� عىل غ� الحياة 

بنفس النسق املسجل يف السنة السابقة والذي بلغ 1,9 %. 
  

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد تقلصت وت�ة النمو الهام الذي ميزها يف السنة السابقة رغم بقائها مرتفعة يف حدود 14 % 
النمو الكب� الذي  التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، مدعومة أساسا من تواصل  التوايل بالنسبة لصنفي  و6,1 % عىل 

تشهده السوق الصينية.   

55,3 % سنة 2016)  (مقابل   % 54,3 إىل  العاملية  السوق  الحياة من  التأم� عىل  تقلّص نصيب صنف  لذلك،  وتبعا 
يف ح� إرتفعت حّصة صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 45,7 % (مقابل 44,7 % سنة 2016).

التوزيع القاري ألقساط التأم�:
 

وعىل مستوى التوزيع القاري، تواصل انخفاض حصة األسواق األمريكية يف سوق التأم� العاملية حيث بلغت 34 % 
الحياة إىل حدود 25,5 % (مقابل  التأم� عىل  نتيجة تراجع حّصتها من مجموع أقساط  (مقــابل 34,4 % سنة 2016) 
تقريبا  املستوى  نفس  يف  الحياة  غ�  عىل  التأم�  أقساط  مجموع  من  حصتها  عىل  ومحافظتها   (2016 سنة   %  26,2  

(44,2 % مقــابل 44,3 % سنة 2016).

وكذلك الشأن بالنسبة للدول األوروبية التي انخفضت نسبة مساهمتها يف سوق التأم� العاملية إىل حوايل  30,2 % 
(مقابل 30,8 % سنة 2016) إثر تراجع حّصتها من 33 % سنة 2016 إىل 32,3 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل 

الحياة ومن 28,2 % إىل 27,8 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة. 

موىف  يف   %  32,5 فناهزت  العاملية  السوق  حجم  من  اآلسيوية  القارة  لحّصة  التصاعدي  املسار  تواصل  املقابل،  ويف 
 2016 سنة   %  37,8 من  الحيـاة  عىل  التأم�  بعنـوان  حصتها  ارتفاع  بفضل   (2016 سنة   %  31,6 (مقابل   2017 سنة 
إىل 39,3 % سنة 2017 وبدرجة أقل حّصتها بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة من 24,1 % يف السنة السابقة إىل 24,5 % 

سنة 2017.

أّما بالنسبة للقــــارة اإلفريقية، فال تزال حصتها من السوق العاملية تتّسم بالتواضع الشديد إذ å تتجاوز 1,4 % من 
جملة أقســاط التأم� تتوّزع ب� 1 % بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة (مقابل 0,9 % سنة 2016) و1,7 % بعنوان التأم� 

عىل الحياة (مقابل 1,5 % سنة 2016).

2 - رقم معامالت صنف التأم� عىل الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة تباطؤا يف نسبة النمو التي å تتجاوز0,5 % (مقابل 1,4 % 
يف السنة السابقة) وبلغت 2.657 مليار دوالر أمري~، وذلك نتيجة حالة االنك�ش التي شهدتها األسواق املتقدمة حيث 

تراجعت جملة أقساط التام� عىل الحياة بنسبة 2,7 % بعد معاناتها من الفتور عىل مدى العرش سنوات األخ�ة.
وعموما، فقد سّجلت أغلب بلدان هذه املجموعة Ûوا سلبيا مرتبطا أساسا بضعف نسب الفائدة مّ� جعل مؤسسات 
التأم� عاجزة عىل ض�ن مردودية مثىل للمؤمن لهم بسبب تراجع نسب املردودية الدنيا املضمونة وانخفضت تبعا لذلك 
عمليات االكتتاب بالنسبة لعقود االدخار التقليدية بشكل هام. هذا إىل جانب عديد العوامل االقتصادية األخرى التي أثرت 
عىل Ûو سوق التأم� عىل الحياة العاملية عىل غرار أسواق أمريكا الش�لية، التي سجلت تراجعا Òا يقارب 3,5 % مقارنة 
فقد  الغربية،  ألوروبا  بالنسبة  أما  التقاعد.  إدخار  توفّر خدمة  التي  املؤسسات  عديد  تراخيص  جراء سحب   2016 بسنة 
شهدت أكرب ثالثة أسواق رئيسية فيها وهي اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا حالة من االنك�ش سنة 2017 مقابل تحقيق 

بعض األسواق األخرى لتطور إيجاî مثل اسكندينافيا والربتغال.
       

ويف املقابل، شهدت أسواق التأم� عىل الحياة يف البلدان الصاعدة مسارا مختلفا للغاية �يز بتحقيق قفزة هامة يف نسق 
النمو إىل حدود 14 % متجاوزة بذلك معّدل النمو املسجل يف العرشية األخ�ة (8,8 %). هذا وال يزال دور السوق الصينية 
الركيزة األساسية يف هذا التطّور، حيث حققت لوحدها Ûوا باهرا ناهز 21 % (مقابل معّدل Ûو يعادل 14 % خالل العرش 
سنوات األخ�ة)، لرتتقي بذلك الص� إىل املرتبة الثانية عامليا يف سوق التأم� عىل الحياة التي تتصدرها الواليات املتحدة 

األمريكية.

عديد  وجود  مع   2016 بسنة  مقارنة   %  5,8 بنسبة  ايجابيا  Ûوا  الصاعدة  البلدان  أسواق  حّققت  الص�،  وباستثناء 
اإلختالفات ب� بلدان هذه املجموعة. فبالنسبة لدول آسيا الصاعدة، �يزت بارتفاع مبيعات عقود التأم� بوحدات الحساب 
وعقود اإلدخار التقليدية، بين� ارتكز التطور املسجل يف أوروبا الوسطى والرشقية عىل مبيعات عقود اإلدخار املوزعة من 
طرف البنوك يف روسيا التي أصبحت تتصدر أسواق التأم� عىل الحياة يف هذه املنطقة. ويف نسق معاكس، سّجلت أسواق 
أمريكا الالتينية Ûوا سلبيا يف كل من الربازيل (جراء تأثر نشاط تأم� اإلدخار من ضعف نسب الفائدة) واملكسيك نتيجة 
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التوزيع القاري ألقساط التأم�:

3 - رقم معامالت صنف التأم� عىل غÈ الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 2.234 مليار دوالر أمري~ يف موىف سنة 2017 
محّققة نسبة Ûّو حقيقي بلغت 2,8 % ليتواصل بذلك تباطؤ نسق التطور للسنة الثالثة تباعا ولكنه ال يزال يتجاوز معّدل 

النمو الذي تّم تسجيله يف العرشية األخ�ة ( 2,1 %).
 

وبالنسبة لألسواق املتقدمة، استقرت وت�ة النمو يف نفس املستوى املسجل يف السنة السابقة أي 1,9 % (مقابل معدل 
تطّور سنوي ناهز 0,9 % خالل العرش سنوات األخ�ة) مع وجود تباين حاد بينها. فبالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، 
وصلت نسبة النمو الجملية إىل 2,6 % سنة 2017 مع تحقيق أهم النسب يف صنف تأم� السيارات. ويف أوروبا الغربية، 
ولنئ ظلت وت�ة النمو معتدلة، فقد سّجلت تحّسنا طفيفا سنة 2017 وبلغت 1 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل التطّور 

امللحوظ خاصة عىل مستوى صنفي التأم� من املرض وتأم� السيارات السي� يف األسواق الرئيسية لهذه املنطقة.
     

أما بالنسبة لألسواق الصاعدة، فقد تراجعت وت�ة Ûو صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل حدود 6,1 % مقابل 9,6 % 
سنة 2016 ومعّدل تطور سنوي ناهز 8,4 % خالل العرشية األخ�ة. ويعود هذا التباطؤ أساسا إىل انخفاض نسبة النمو 
السيارات. ورغم هذا  الصينية من مستوى 20 % إىل 10 % سنة 2017 جراء انخفاض أقساط تأم�  املحققة يف السوق 
الرتاجع املسجل، ال تزال الص� تعترب املحرك األسايس للنمو يف هذه املجموعة من البلدان. وباستثنائها، å تتجاوز نسبة Ûو 
نشاط التأم� عىل غ� الحياة يف األسواق الصاعدة مستوى 2,5 % (مقابل 2,1 % سنة 2016) بين� وصلت إىل 9,7 % يف 
بقية األسواق الصاعدة آلسيا بفضل النمو الهام الذي شهدته كل من الهند وتايالند وأندونيسيا. أما بالنسبة ألوروبا الوسطى 
والرشقية، فقد واصلت أقساط التأم� مسارها التصاعدي بنسق معتدل بلغ 3,3 % نتيجة التحسن االقتصادي الذي تشهده 
بعض بلدان اإلتحاد األوروî. وفي� يخص منطقة الرشق األوسط وآسيا الوسطى، فقد أّدت حالة االنك�ش التي تشهدها 
أقساط التأم� عىل غ� الحياة يف السوق الرتكية واستمرار حالة الركود يف السوق السعودية إىل إنخفاض هام يف نسبة التطور 

الجملية يف املنطقة.
 

وعموما، فقد كانت لألسواق املتقدمة مساهمة أعىل بقليل من مساهمة األسواق الصاعدة يف التطور الحقيقي لصنف 
التأم� عىل غ� الحياة مع اعتبار الص� والواليات املتحدة األمريكية القوت� الرئيسيت� الدافعت� للنمو في� يخص هذا الصنف.

التوزيع القاري ألقساط التأم�:

4 - نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:
  

عىل الرغم من اإلنخفاض النسبي يف عدد األحداث الكارثية املسّجلة سنة 2017 إىل 301 حادث مقابل 329 سنة 2016 
إىل ملحوظ  جّد  بشكل  الكوارث  هذه  عن  الناجمة  الجملية  املادية  الخسائر  ارتفعت  فقد  طبيعية)،  كارثة   183 (منها 

337 مليار دوالر أمري~ وهو ما يقارب ضعف املستوى املسجل سنة 2016 (180 مليار دوالر أمري~) ك� فاقت بشكل 
ملموس املعدل املسجل يف العرشية األخ�ة (190 مليار دوالر أمري~).

مجموع طبيعية  كوارث  عن  الناجمة  الخسائر  تغطية  يف  التأم�  قطاع  مساهمة  تتعّدى   å الّسياق،  هذا  ويف 
138 مليار دوالر وفقط 6 مليار دوالر من الخسائر املرتبطة بكوارث تقنية، ليبلغ الفارق ب� جملة الخسائر واألرضار املؤمن 
عليها سنة 2017 حوايل 193 مليار دوالر، وهو ما يربز مدى نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل 

النطاق العاملي (أك_ من 57 % من مجموع الخسائر).

هذا وقد �ركزت أعىل الخسائر يف أمريكا الش�لية وبلغت 244 مليار دوالر. وكانت أعىل األرضار املشمولة بالتأم� 
حّدة، هي تلك املتعلقة بأقوى ثالث أعاص� شهدها العاå سنة 2017 والتي قدرت بحوايل 92 مليار دوالر أمري~.

:Üونسب االندماج يف العا �5 - تطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم

التأم� سنة 2017 إىل 650 دوالر أمري~ مقابل 638,3 دوالر سنة 2016  الفـرد عىل  العاملي إلنفـاق  إرتفع املعـّدل 
النمّو  نسق  يف  التباين  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب�  شاسع  فارق  تسجيل  مع   2015 سنة  دوالر  و621,2 
االقتصادي ومعّدالت النمّو الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم� 

املتجّذرة يف البلدان املصّنعة ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

 2016 سنة  دوالر   3.505 مقابل  دوالر   3.516,7 التأم�  عىل  الفرد  إنفاق  معدل  بلغ  املصنعـة،  البلدان  ففي 
التأم� عىل غ�  بعنوان  الحياة و1.618,2 دوالر  التأميـن عىل  بعنوان  و3.439,6 دوالر سنة 2015، منها 1.898,5 دوالر 
 % و8,1   2016 سنة   %  8 مقابل   %  7,8 تعـادل  إذ  مرتفعة  البلدان  هذه  يف  االندماج  نسبة  فإّن  لذلك،  وتبعا  الحياة. 

سنة 2015.

أما يف البلدان الصاعدة، ورغم التحّسن املتواصل ملعدل إنفاق الفرد عىل التأم� والذي ناهز 165,6 دوالر أمري~ سنة
 2017 مقابل 149 دوالر سنة 2016 و135 دوالر سنة 2015 (منها 92,3 دوالر بعنوان التأم� عىل الحياة و73,2 دوالر 
بعنوان التأم� عىل غ� الحياة)، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ å تتجاوز 3,3 % (مقابل 3,2 % سنة 2016 

و2,9 % سنة 2015).

وعموما، فقد تراجعت نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي العاملي إىل حدود 6,1 % سنة 2017 مقابل 6,3 % 
سنة 2016 و6,2 % سنة 2015.  

º - IIوقع تونس يف سوق التأم� العاملية:
     

رقم  من  تونس  حّصة  تزال  ال   ،2017 سنة   % 12,6 بنسبة  التأم�  لقطاع  الجميل  املعامالت  لرقم  الهام  التطّور  رغم 
معامالت سوق التأم� العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة ببعض البلدان الشقيقة، حيث å تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,08 % 
باملغـــرب وÒ % 0,03صـر، وكذلك مقارنة بعدد من بلدان منطقة الرشق األوسط حيث ناهزت 0,28 % باإلمارات العربية 

املتحدة و0,20 % باململكة العربية السعودية وتضّل بعيدة جّدا عن جنوب إفريقيا (0,98 %). 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم� إذ تبلغ  28,2 % بالواليات 
املتحدة و8,6 % باليابان و5,8 % باململكة املتحدة و4,9 % بفرنسا و4,6 % بأملانيا. 

وبالتوازي، å تتجاوز نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي التونيس خالل سنة 2017 رغم تسجيل بعض التحّسن 
نسبة دون  باملغرب)، وهي  املتحدة و3,5 %  العربية  باإلمارات   % 3,7 (مقابل   % 2,2 األخ�ة  السنوات  الطفيف خالل 
 % 9 وفرنســا   % 9,6 املتحدة  واململكة   % 13,8 إفريقيا  مثل جنوب  بكث�  األخرى  البلدان  ببعض  املسّجلة  املستويات 

وسـويسـرا 8,5 % والواليات املتحدة 7,2 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي هو فــي حـدود 6,1 %.
 

ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معــّدل إنفاق الفــرد التونيس عىل التأم� خالل سنة 2017 حيث بلغ 182,5 دينارا 
تونسيا مقابل 164,2 دينارا سنة 2016 و150,5 دينارا سنة 2015، ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 

1579,5 دينارا تونسيا سنة 2017.

:« Solvabilité II » 2 ات األولية لتطبيق نظام املالءة املاليةÈالـتأث - III
      

دخل نظام املالءة املالية 2 فعليّا حيز التطبيق يف مستهل سنة 2016 بعد سنوات طويلة إستغرقتها الهياكل املختصة يف 
عن  عبارة  وهو   .îاألورو اإلتحاد  يف  التأم�  لسوق  الجديد  والتنظيمي  الترشيعي  اإلطار  ليمثّل  رشوطه  وبلورة  صياغة 
مجموعة من القواعد التوجيهية واملتطلبات القانونية والتقنية الكمية والنوعية تهدف إىل تحقيق أك_ تجانس وشفافية ب� 
م�رسات رشكات التأم� يف مختلف دول الفضاء االقتصادي األوروî ومزيد تدعيم سالمة قواعدها املالية بتطبيق متطلّبات 
مالءة قادرة عىل إدارة املخاطر الجديدة بأك_ نجاعة وواقعية وعىل "إمتصاص الصدمات" واملحافظة عىل استقرار آدائها، 
وتحّقق بالتايل توازنا عقالنيا ب� السالمة واإلستع�ل املقتصد لرؤوس األموال من أجل ح�ية أفضل للمؤمن لهم وض�ن 
قدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها تجاه الغ�، خاصة يف ظل التغیرات املتواصلة لألسواق املالیة الدولیة وتطّور املحيط اإلقتصادي 

العاملي وتزايد مخاطر الصناعة التأمینیة مع إحتداد املنافسة وعوملة رشكات التأمین. 

إّال أّن عديد األصوات إرتفعت لتحذير مكّونات قطاع التأم� من هذا التوجيه واستنكار النتائج املحتملة لهذا املعيار 
حيث أّن تاريخ 1 جانفي 2016 كان Òثابة عالمة عىل دخول قطاع التأم� إىل عرص جديد وغ� مرحب به. وبالفعل، فقد 
بدأت عّدة إشكاليات تظهر مع بداية تطبيق هذا الّنظام الذي بني عىل نوايا حسنة ولكن يبدو أنه å يحقق أهدافه بإعتبار 
أّن تكاليف إعت�ده جّد مرتفعة وطرق تنفيذه معقدة للغاية، حيث إعتمد الخرباء عىل افرتاضات مصطنعة å يتم التحقق 
منها بشكل صحيح وå يتم اختبار الصيغ املقرتحة Òا فيه الكفاية وå يتم تحليل النتائج املرتتبة عىل االقتصاد بدقّة، ك� 
نظرة  املؤسسات وخصومها وفق  لتقییم أصول  السوق  كفاءة  نظرية  إىل كون  باإلضافة  املختارة غ� �ثيلية  العينة  تعترب 

اقتصادیة تستند إىل افرتاضات ال يتم التحقق منها يف أوقات األزمات والصدمات.

تحوالت  إىل  ويؤّدي  العاملي  االقتصاد  عىل  كب�  بشكل   2 املالية  املالءة  نظام  تطبيق  يؤثر  أن  املنتظر  فمن  وبالتايل، 
إسرتاتيجية عميقة يف صناعة التأم� من أبرزها تعزيز مكانة رشكات التأم� الكربى عىل حساب الصغرى التي ستضطّر إىل 
اللجوء إىل االندماج واإلستيعاب بينها يف إتّجاه إعادة هيكلتها لتدعيم قدرتها عىل إدارة املخاطر، إضافة إىل تأث�اتها بالنسبة 

للمؤمن لهم من زيادة كب�ة يف أقساط التأم� وإنخفاض يف عائدات التأم� عىل الحياة ...

وعليه، ولتفادي اآلثار السلبیة املحتملة لتطبيق هذا الّنظام وتحقیق األهداف املرجوة منه وض�ن إستقرار أداء رشكات 
التأمین، فإنّه يتعّ� عليها االلتزام بالتطبیق التدریجي لهاته املرجعیة اإلحرتازیة وتهیئة البیئة الرضوریة لتبنيها من خالل 
من  لإلستفادة  األخرى  التأمین  رشكات  مع  التعاون  جرس  وربط  املعلوماتية  أنظمتها  وتحدیث  البرشیة  مواردها  تكوین 

التجارب الدولیة الناجحة يف هذا املجال.
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وقد أفرزت أع�ل الرقابة والتدقيق وجود عمليات إكتتاب عقود تأم� غ� عادية بالّنظر ألهمية املبالغ املؤمنة لدى 
هذه املؤسسة وكذلك لدى مؤسسة أخرى. و�ّت عىل هذا األساس مراسلة اللجنة التونسية للتحاليل املاليّة وموافاتها بنسخة 

من جميع الوثائق املتحصل عليها من مؤسستي التأم� إلتّخاذ ما تراه صالحا يف الغرض.

• تقييم أع�ل الخرباء اإلكتواري�:

الفنية لسنتي 2015 و2016 إلحدى  للمدخرات  اإلكتواري�  الخرباء  أحد  قبل  املنجزة من  التقييم  أع�ل  نتائج  أثارت 
مؤسسات التأم� إحرتازات من قبل فريق الرقابة تبعا لوجود نقص هام يف مدخرات التعويضات تحت التسوية بعنوان فرع 

تأم� السيارات.
تقييم حذر  إىل  التوصل  توفّقه يف  لعدم  الالزمة، ونظرا  باملؤيدات  الخب� إلجابة واضحة مدعومة  تقديم  لعدم  وتبعا 
وصحيح للمدخرات الفنية للتأم� عىل غ� الحياة للمؤسسة املعنية، إتخذت الهيئة قرارا بعدم املوافقة مستقبال عىل طلبات 

اإلستعانة به من قبل مختلف املؤسسات يف هذا املجال طبقا ملقتضيات منشور وزير املالية عدد 258 لسنة 2010.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2017 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داÅة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" تبعا ملراجعة طريقة احتساب العنارص املكّونة 
لهامش املالءة املاليّة إضافة إىل مزيد تدعيم آليّات بعض عمليّات التصديق والتقاطع قصد مراقبة صّحة وتجانس املعطيات 

ب� مختلف القوائم والجداول والبيانات املكّونة للربمجيّة.

متابعة  عىل  يساعد  مّ�  اإلستغالل  حيز  الهاّمة  الحوادث  ملّفات  وعىل  التوظيفات  عىل  الرقابة  برمجّيتي  دخول   •
البيانات الشهريّة املتعلّقة بعمليّات اإلقتناء والتفويت يف التوظيفات وÎّكن من رسعة تدّخل الهيئة عند اإلقتضاء من جهة، 
الحياة  للتأم� عىل غ�  بالنسبة  أ.د  التي تفوق كلفتها 500  الهاّمة  الحوادث  املتعلّقة Òلّفات  الشهريّة  البيانات  ومتابعة 

و100 أ.د بالنسبة للتأم� عىل الحياة وتكوين األموال من جهة أخرى.

النتائج  سلبا عىل  تؤثّر  التي  اإلخالالت  من  عدد  لتجاوز  التأم�  إعادة  بربمجّية مخطط  الواردة  املعطيات  دراسة   •
التأم� قصد دعوتها إىل إستك�ل املعطيات املنقوصة  املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات 
التأم� واملبيّنة  إعادة  الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة  وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� 

بدليل اإلستخدام.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:
 

بتنفيذ  تقيّده�  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  ملؤّسست� خاضعت�  املالية  الوضعية  متابعة  منتظمة  بصفة  تتواصل 
إلتزاماته� لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع�ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب 
كلية وبوضع  الفنية بصفة  الذاتية Òا Îّكنه� من تغطية مدخراته�  أمواله�  لتدعيم  العاجلة  باإلجراءات  الهيئة  موافاة 
برنامج عمل لتطه� وضعيته� املالية و�كينه� من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد عىل رضورة تجاوز 

النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة.

• إعداد تقرير £وذجي للخرباء اإلكتواري�: 

الذي  اإلكتواري  للخب�  تقرير Ûوذجي  إعداد  الهيئة  قبل  التعاقد معه من  تّم  إكتواري  املراقبون Òساعدة خب�  توّىل 
يستع� به مراقبو حسابات مؤّسسات التأم� وإعادة التأم� يف إعداد تقريرهم املوجه إىل الهيئة، وذلك بهدف توحيد طرق 
العمل املعتمدة وتوحيد شكل هذه التقارير ومضمونها لض�ن النجاعة املرجّوة منها. وقد �ت مناقشة النسخة األوىل من 
وإصداره  بخصوصه  الواردة  املالحظات  أساس  عىل  تحيينها  وسيتم  بالقطاع  العامل�  الخرباء  مع  النموذجي  التقرير  هذا 

Òقتىض ترتيب. 
 

• مراجعة طريقة احتساب مدخرات نقص قيمة مستحقات مؤسسات التأم� عىل املؤمن لهم والوسطاء:
 

إثر مالحظة تراجع يف استخالص أقساط التأم� خالل السنوات األخ�ة م� نتج عنه تفاقم يف حجم مستحقات مؤسسات 
التأم� عىل املؤمن لهم وعىل الوسطاء وأثّر سلبا عىل وضعيتها املالية وعىل مدى إستجابتها ملقاييس الترصف الحذر، ويف 
إطار التصدي لظاهرة االكتتاب مؤجل الدفع لعقود التأم� والتي تفاقمت تبعا لسعي املؤسسات للرتفيع يف أرقام معامالتها 
Òا يشّكل تهديدا ملالءتها املالية ويؤدي إىل تدß الخدمات املقدمة من قبلها، وبعد أخذ رأي عدد من مراقبي حسابات 
قيمة  انخفاض  مدخرات  احتساب  طريقة  Òراجعة  الهيئة  قامت  التأم�،  لرشكات  التونسية  والجامعة  التأم�  مؤّسسات 
املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم� وإصدار املقرر عدد 24 املؤّرخ يف 29 مارس 2017 ليتّم تطبيقه عىل القوائم 
املالية لسنة 2017. هذا، وÎكن أيضا ملؤسسات التأم� اعت�د أي طريقة أخرى لتكوين مدخرات انخفاض قيمة املستحقات 

رشيطة أن ال يقل مبلغ املدخرات املحتسب عن املبلغ الذي تفرزه الطريقة املبيّنة باملقرر املذكور.

• عرض عدد من امللفات عىل لجنة التأديب:

لجنة  أنظار  املخالفات عىل  إحالة جملة من  الهيئة  قرر مجلس  الرقابة،  فريق  املقدمة من  التقارير  تضمنته  ملا  تبعا 
التأديب والتي تهّم:

- التأخ� املسّجل يف إحالة التقارير السنوية لسنة 2015 إىل الهيئة بالنسبة ألربعة مؤسسات تأم�،
- إرتكاب إحدى مؤسسات التأم� ملخالفت� تتمثالن يف تعليق قبول طلب تأم� املسؤولية املدنية املنصوص عليها بالفصل 
جانب  إىل  السيارات  تأم�  عقود  ضمن  آلية  بصفة  تضمينها  يتّم  إضافية  ض�نات  إكتتاب  عىل  التأم�  مجلّة  من   110

اإلستعانة بأشخاص غ� مرسم� بسجل الوسطاء لعرض عمليات التأم� للعموم. 

2 - الرقابة واإلرشاف عىل املهن التأمينية والهياكل املّتصلة:

1.2 - الرقابة عىل نواب وس�رسة التأم�:

•  أع�ل الرقابة امليدانية:

شملت بالخصوص مواصلة متابعة الوضعية القانونية واملالية لرشكتي سمرسة يف التأم�.

• أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

�ثّلت أساسا يف:

- دراسة كل املعطيات املتوفرة بالتقارير السنوية ملؤسسات التأم� لسنة 2016 بخصوص نشاط س�رسة التأم� وإعداد 

تقرير يحوصل أهم املؤرشات مع الرتكيز عىل الجانب الخاص بتطّور املتخلدات بذّمتهم واملدخرات املكّونة يف شأنها.
- متابعة وضعية بعض رشكات السمرسة تبعا لتسجيل إخالالت عىل مستوى الترصف داخلها. 

     
2.2 - الرقابة عىل الخرباء ومعايني األرضار: 

طبقا ألحكام الفصول 79 و80 و81 من مجلة التأم� التي تخضع لها مهام اإلختبار ومعاينة األرضار، شملت عمليات 
التونسيّة  الجامعة  بسجّل  مرّسم�  إكتواريا  وخب�ا  أرضار  معايني  و4  متعددة  اختصاصات  يف  خب�ا   45 الالحقة  املراقبة 
لرشكات التأم�، للتحري والتثبت من مدى استجابتهم لكراسات الرشوط الخاصة �Òرسة إختصاصاتهم. وأفضت إىل تحـرير 
محاضـر مخالفة لترشيع التأم� ضّد 7 خرباء منهم �ّت إحالتها إىل الجامعة التي تولت شطب أس�ئهم (كليا أو جزئيا) من 

السجل.

3.2 - الرقابة عىل الصناديق ذات الصلة بقطاع التأم�: 

بدراسة  الشحن  قبل  ما  الصادرات ملرحلة  التصدير و�ويل  لنشاط صندوقي ض�ن مخاطر  الدورية  املتابعة  تواصت 
حساباته� الثالثية والسداسية والسنوية وعرضها عىل السيّد وزير املالية للمصادقة. 

    
4.2 - الرقابة عىل التعاونيات ومتابعة نشاطها:

تضّمن سجل التعاونيات الذي �سكه الهيئة خالل سنة 2017 عدد 48 تعاونية (منها 4 تعاونيات تّم إحداثها وå تبدأ 
نشاطها بعد) موزّعة حسب القطاعات التي ينشط فيها املنخرطون كالتايل:

- 16 تعاونية يف القطاع العمومي،
- 20 تعاونية يف القطاع شبه العمومي،

- و12 تعاونية يف القطاع الخاص.
وقد تولت مصالح الهيئة متابعة التقارير املالية السنوية للتعاونيات وتحي� املعطيات اإلحصائية املتعلقة بها من حيث 

عدد مشرتكيها وأموالها املودعة ومبالغ مداخيلها ومصاريفها. 
القانونية  الوضعية  متابعة  بالتعاونيات وخاصة  املتعلّقة  العرائض  الرقابة حول دراسة عدد من  تركّز عمل فريق  ك� 

واملالية لخمسة منها.
  

5.2 - الرقابة يف مجال مقاومة غسل األموال بقطاع التأم�:

• متابعة تفعيل الرتتيب عدد 2 املؤّرخ يف 29 ديسمرب 2016 واملنّقح للرتتيب عدد 1 لسنة 2012 حول تداب� العناية 
الواجبة املتعلقة Òكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع التأم�. وقد تّم إعداد استبيان يحوصل مختلف التداب� 
املنصوص عليها بالرتتيب ودعوة املؤّسسات لإلجابة عليه قصد الوقوف عىل مدى إمتثالها ألحكامه، عىل أن يتّم إعت�د نتائج 

هذا اإلستبيان لربمجة عمليات رقابة ميدانية يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

"فاتف"  املايل  العمل  مجموعة  بتوصيات  عمال  اإلرهاب  وºويل  األموال  ½كافحة غسل  رقابة خاص  دليل  إعداد   •
وبالتعاون مع جمعية الخرباء املالي� املتطوع� يف مجال مقاومة غسل األموال و�ويل اإلرهاب (FSVC)، تّم عرض النسخة 
املثارة بخصوصه ثّم عرضه من جديد  الهيئة وسيتّم تعديله وفقا للمالحظات واإلقرتاحات  األوىل منه عىل أنظار مجلس 

للمصادقة والعمل به الحقا. 

• متابعة قرارات املجلس الوزاري املضيق املنعقد بتاريخ 3 نوفمرب 2017 والعمل عىل تنفيذها والتي تخّص خطّة 
واملتمثّلة  التأم�  األموال يف قطاع  اإلرهاب ومنع غسل  القصور يف مجال مكافحة  أوجه  لتفادي  إعت�دها  املزمع  العمل 

بالخصوص يف ما ييل:

عىل مستوى الهيئة:

- إعت�د دليل الرقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال واملعّد عىل املنهج القائم عىل املخاطر، 
- وضع تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب خاص برشكات التأم� ووسطاء التأم�،

- تنظيم دورات تدريبيّة مكثّفة لفائدة اإلطارات املكلّفة بالرقابة يف هذا املجال،
- تفعيل العقوبات اإلداريّة عىل رشكات التأم� ووسطاء التأم� خالل سنة 2018.

عىل مستوى مؤسسات التأم�:

- إنجاز تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب ووضع إسرتاتيجية لخفض املخاطر مبنيّة عىل املنهج القائم عىل 
املخاطر وذلك امتثاال للتوصية األوىل ملجموعة العمل املايل. 

- دعم إدارة االمتثال باملوارد البرشية والتقنية الالزمة وإعداد خارطة مخاطر تأخذ بع� االعتبار طبيعة وأهميّة وتشعب 
واختالف األدوات والعمليات الخاّصة بالقطاع.

 
IV - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم�:

1 - وسطاء التأم�:

الّنظر يف مجموع 111 مطلبا  التأم�  الفصل 71 من مجلة  بالهيئة املنصوص عليها  التّـــرخيص للوسطاء  تولّت لجنة 
لتعـاطي مهنة الوساطة يف التأم� خالل سنة 2017 وعقدت للغرض أربع جلسات تّم خاللها:

- منح الرتخيص لـ 63 نائب تأم� و6 س�رسة و22 منتج تأم� عىل الحياة وذلك طبقا ألحكام الفصل 75 من مجلة التأم�،
- وسحب الرتخيص من 26 نائب تأم� و7 س�رسة.

الذين ال يبارشون املهنة وسمسارة  النواب والس�رسة  التأم� وال سيّ�  الوسطاء يف  ك� تواصلت عملية تحي� سجل 
البيانات الخاصة بالس�رسة واملسّجلة بالسجّل  النهاê باإلضافة إىل متابعة  الذين å يستكملوا إجراءات الرتخيص  التأم� 

التجاري. 

2 - املؤسسـات غÈ املقيمة:

تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات الـتأم� غ� املقيمة طبقا ألحكام الفصل� 67 و68 من مجلّة 
التأم� وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغ� املقيم�، وشملت:

• إستك�ل دراسة طلب رشكة إعادة التأم� "CICA RE" تركيز فرع لها غ� مقيم بتونس يتعامل مع غ� املقيم� حيث 
تّم إمضاء اتفاقية الرتكيز واملصادقة عليها.

التأم� "WAIKA RE" من س�اليون و"SEN RE" السينغالية لرتكيز مكتب  • دراسة طلب� صادرين عن رشكتي إعادة 
�ثييل غ� مقيم بتونس لكّل منه� وإحالة امللف� إىل رئاسة الحكومة قصد عرضه� عىل املجلس األعىل لإلستث�ر. 

• متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� األجنبية املوجودة بالبالد التونسيّة.
،"Africa Re"و "Arab Re" :متابعة نشاط رشكات إعادة التأم� اإلقليمية التي تشارك الدولة التونسية يف رأس مالها وهي •

 îواملنتدى العر "OAA" متابعة أنشطة الجمعيات الدولية التي تنتمي لها الهيئة عىل غرار: املنظمة اإلفريقية للتأم� •
."IAIS" والجمعية الدولية ملراقبي التأم� "AFIRC" لهيئات اإلرشاف والرقابة عىل التأم�

V - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم�:

1 - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم�:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2017 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

والواليات  التونسية  الدولة  ب�  إتفاقية  مرشوع  إلعداد  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي FATCA وإحداث مرصد وطني للخدمات املالية الصغرى.

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد  الصغ�،  التأم�  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف�  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

واالجت�عي، التأث� االجت�عي واالقتصادي وإعادة �ويل مؤسسات التأم� الصغ�.
القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل ممولة Òعونة فنية يف إطار برنامج  - لجنة 

."Micro-med" التعاون
التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  Òتابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG املمّول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية 

لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة لتأم� الجفاف عرب املؤرشات. 
- اللجنة املحدثة عىل مستوى وزارة الفالحة املكلّفة بصياغة تصّورات يف خصوص إحداث صندوق وطني لتغطية املخاطر 

غ� القابلة للتأم� يف القطاع الفالحي.
الفالحي  القطاع  يف  التأم�  مخاطر  يف  الترصّف  حول  دراسة  إلنجاز مرشوع  التحض�ية  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة   -

بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      
- لجنة القيادة املحدثة عىل مستوى الهيئة العليا للطلب العمومي واملكلّفة بدراسة مشاريع الوثائق النموذجيّة يف إطار 
ومن ضمنها  الخاّصة  اإلدارية  الرشوط  وكراسات  العموميّة  الصفقات  (أدلّة  العموميّة  الصفقات  منظومة  تطوير  مرشوع 

كراس رشوط خدمات التأم�). 
- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد ضبط املشاريع املتعلقة 

Òجال التأم� التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير القطاع املايل.
ملعالجة  التأم�  لرشكات  التونسية  والجامعة  الربي  للنقل  الفنية  الوكالة  مستوى  عىل  املحدث  املشرتك  العمل  فريق   -

اإلشكاليات املتعلقة بالعربات املرسوقة واملدرجة بباب النزاعات وذلك لتوحيد اإلجراءات املعمول بها. 
- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب� البنوك ورشكات التأم� يف خصوص ض�ن التأم� يف 

صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض، وقد أسفرت أشغال هذه اللجنة عن مرشوع إتفاقية ب� الجمعيت� املهنيت�.
- اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال و�ويل اإلرهاب.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم� الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2017:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم� الصادرات قصد البحث عن سبل معالجة وضعية امليزان التجاري يف إطار املجلس األعىل 

للتصدير ومتابعة أشغال مه�ت املساعدة الفنية للبنك الدويل املنجزة يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات لتحس� 

تدّخالت صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.

- بلورة مقرتحات يف شأن تأم� صندوق ض�ن مخاطر التصدير لصادرات املؤسسات الوطنية والعمومية املتعلقة بصفقات 

كربى أو بقطاعات إسرتاتيجية لإلقتصاد الوطني. 

الطبية  الحوادث  عن  الناجمة  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -

كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  أحدثت  تفك�  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى  الطبية غ�  واألخطاء 

املتدخل� يف النشاط الطبي وشبه الطبي بهيكليه العام والخاص باإلضافة إىل ممثل� عن الهيئة والجامعة التونسية لرشكات 

التأم�. 

- متابعة ملف تأم� املسؤولية املدنية املنجرة عن األرضار النووية ضمن أشغال لجنة الخرباء املحدثة عىل مستوى وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات واإلتصال واملكلفة بإعداد منظومة ترشيعية ورقابية وطنية لألنشطة 

النووية. 

املرض  عىل  بالتأم�  واملتعلقة  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  صلب  املربمة  لإلتفاقيّات  القانونية  الوضعيّة  دراسة   -

حيث  من  خاّصة  عنها  املرتتّبة  اإلشكاليّات  ومناقشة  الحريق،  عىل  والتأم�  دين  بتسديد  املرتبط  الوفاة  عىل  والتأم� 

إنعكاساتها عىل املنافسة وعىل حقوق املؤّمن لهم وإنجاز دراسة مقارنة يف الغرض. مع العلم وأّن مجلس الهيئة أقّر منذ 

شهر جويلية 2016ّ إيقاف العمل بهذه اإلتفاقيات مع إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لها ضمن األشغال الجارية للمراجعة 

الشاملة ملجلّة التأم�.

- دراسة مقرتحات رابطة معيدي التأم� العرب حول إعادة النظر يف رشوط التصنيف املعمول بها من قبل هيئات الرقابة 

وتكتفي  العاملية  التصنيف  قبل وكاالت  متقدم من  تصنيف  الحصول عىل  تعفي من  آليّة خاّصة  إتجاه وضع  العربية يف 

بتصنيف أقّل تشّددا.

:Í3 - دراسة عدد من امللفات املّتصلة بالترشيع الجبا

تتوّىل مصالح الهيئة يف هذا اإلطار وبالتنسيق مع املصالح الجبائية املختصة: 

• اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم� عىل الحياة،
• النظر يف الّنظام الجباê يف مادة األداء عىل القيمة املضافة املتعلّق باملبالغ الراجعة لس�رسة التأم� بعنوان التخيل 

عن نشاطهم يف هذا املجال.

4 - متابعة تنفيذ برنامج تأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم�: 

ترشف الهيئة عىل تنفيذ برنامج متوسط املدى يتعلق بتأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� وتتلخص أبرز محاوره 
يف النقاط التالية:

املستوجبة  والرشوط  تتناسب  ترسيم  ورشوط  داخليا  ونظاما  أساسيا  نظاما  تعتمد  لإلكتواري�  مهنية  جمعية  تكوين   -
لإلنخراط الحقا يف الجمعية الدولية لإلكتواري�، ويعهد لها Òسك سجل املخول لهم م�رسة هذا النشاط لدى قطاع التأم� 

وبإحداث لجنة تأديب ضمن هياكلها.
- إعت�د رشوط جديدة مل�رسة هذا النشاط وهو ما يتطلّب تكوينا وتأهيال لجميع املتدخل� يف املجال اإلكتواري لدى 
القطاع قصد ض�ن ترسيمهم الحقا بسجل الجمعية املهنية بعد الحصول عىل التأهيل من قبل لجنة مشرتكة محدثة صلب 

الهيئة.
- تكوين وتأط� مراقبي الهيئة يف املجال اإلكتواري.

وقد تّم يف هذا الصدد:

- إعداد مذكرة توجيهية للربنامج بالتعاون مع جمعية FSVC والجمعية اإلكتوارية الدولية وجمعية اإلكتواري� بال حدود 

وذلك قصد الرشوع يف البحث عن �ويل خارجي للربنامج املذكور.

- إنجاز عملية تقييم لوضعية الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� بتوجيه إستبيان� إىل كّل من مؤسسات التأم� والخرباء 

مشاريع  تطوير  ملزيد  نتائجه�  وإستغالل  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  الذي �سكه  بالسجل  املرسم�  اإلكتواري� 

األحكام القانونية املقرتح إدراجها ضمن مرشوع مراجعة مجلة التأم�. 

5 - متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ½ؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

يف إطار أحكام الفصل 50 ثالثا من مجلة التأم� والرتتيب عدد 2 لسنة 2009 الصادر يف الغرض واملتعلق بالتعيينات 
Òجالس إدارة رشكات التأم� وهياكل تسي�ها، �ت:

- دراسة عدد من ملفات التعيينات يف بعض الرشكات وذلك من خالل التثبت من مدى توفر الرشوط املنصوص عليها 

بالرتتيب املذكور أعاله.

األحكام  التأم� قصد مواءمتها مع مقتضيات  الداخيل إلحدى مؤسسات  والنظام  األسايس  الّنظام  - تحي� ومراجعة 

النموذجية للنظم األساسية لرشكات التأم� ذات الصبغة التعاونية.

- دراسة ملف طلب مؤسسة "Groupama" تنقيح إتفاق املساهم� املربم مع الدولة التونسية يف إطار مساهمتها يف 

رأس مال مؤسسة التأم� وإعادة التأم� "ستار" تبعا للتغي�ات التي طرأت عىل نظام حوكمتها. 

6 - دراسة مشاريع األنظمة األساسية للجمعيات التعاونية قبل املصادقة عليها:  

�ّت يف هذا اإلطار دراسة مشاريع تنقيح األنظمة األساسية لثالث تعاونيات ومرشوعي األنظمة األساسية إلحداث خمس 
تعاونيات جديدة.

7 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2020-2016):

تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم� والتي 

الوطنية وتحديدا للسياسات والربامج  تتضمن باألساس تشخيصا للتوجهات اإلسرتاتيجية املزمع إعت�دها وفقا للتطلعات 

ولتجاوز  القادمة  الخ�سية  خالل  واملرتقبة  املسجلة  والنوعية  الكمية  للنتائج  بالّنظر  األهداف  هذه  بتجسيم  الكفيلة 

اإلشكاليات الهيكلية والظرفية التي يواجهها القطاع.

I - متابعة وضعية صندوق ض�ن املؤمن لهم:

تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003، توّىل صندوق ض�ن املؤمن 
لهم منذ سنة 2004 تسديد التعويضات املحمولة عىل املؤسسة املنحلّة نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه املؤمن لهم 

واملستفيدين من عقود التأم� بنسق هام وذلك خاّصة يف مجال تأم� السيارات. 

لإلضطرابات  وتبعا  أخرى،  جهة  من  أنّه  إالّ  ملحوظا،  تراجعا  التعويضات  هذه  نسق  شهد  األخ�ة،  السنوات  وخالل 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
املؤسسات اإلقتصادية، تّم Òوجب املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 واألمر عدد 790 لسنة 2011 املؤرخ 
يف 27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت Òمتلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب� 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011. 

وقد عهد إىل رشكة "اإلعادة التونسية" Òهمة الترصف يف الصندوق يف الجانب املتعلق منه بتعويض األرضار الناتجة عن 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية Òوجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية وتّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض  ترتكب 

من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

1 - موارد الصندوق: 

تقّدر جملة املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم يف موىف سنة Ò 2017بلغ يناهز 234,5 م.د وهي متأتّية من:

• القرض� الرقاعي� املكتتب� لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 م.د (األول بقيمة 20 م.د والثاß بقيمة 10 م.د)،

(يتم تسديده عىل فرتة الشعبية  الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات  لتعويض األرضار  املكتتب  الرقاعي  • والقرض 
 10 سنوات) والبالغ 80 م.د،

• ومساه�ت مؤسسات التأم� واملؤّمن لهم يف �ويل الصندوق والتي ناهزت بداية من الثالثية األخ�ة لسنة 2002 
وإىل موىف سنة 2017 مبلغ 124,5 م.د. 

2 - نفقات الصندوق: 

بلغت النفقات الجملية لصندوق ض�ن املؤمن لهم إىل موىف سنة 2017 حوايل 188,4م.د تتوّزع كالتايل:

- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم تبعا لحلول الصندوق محّل رشكة "اإلتّحاد": 59,4 م.د،
- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم بعنوان األرضار الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات الشعبية: 53,8 م.د،

- خالص أصل القرض� الرقاعي� األّول والثاß: 30 م.د. 
- رصف فوائد القروض الرقاعية: 45,2 م.د.

ك� Îكن تبويب هذه النفقات حسب طبيعتها عىل النحو التايل:

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم�  العامة  الهيئة  تويل  التأم�،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم�  بعض مؤسسات  مواطن� ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، مع العلم 

وأّن العرائض املذكورة تحىض Òتابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس� نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل� يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 
املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن.

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم�:
 

تلّقت الهيئة خالل سنة 2017 عددا هاما من العرائض بلغ 60 عريضة تتعلّق جلّها بفرع تأم� السيارات بإعتباره يستأثر 
بالنصيب األوفر من رقم معامالت القطاع وÎثّل الواجهة األوىل التي من خاللها يقع التعامل بصفة أكرب مع املؤمن لهم. 

وقد �ّكنت مصالح الهيئة بالتنسيق مع مؤسسات التأم� من تسوية أغلب امللفات ومعالجتها. 

ويُحوصل الجدول التايل أبرز مواضيع هذه العرائض وعددها: 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم� 
دولية (برتقالية للبلدان العربية وخرضاء للبلدان األوروبية).

      
وقد توّصلت الهيئة العامة للتأم� بأربعة عرائض تتعلق بطلب التدخل للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام 
برتقالية صادرة عن  تأم�  لبطاقات  فيها عربات حاملة  بالنسبة لحوادث مرور تسببت  املكتب  باتّة صادرة ضّد  قضائية 

مؤسسات تأم� جزائرية وليبيّة.

1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

تّدعمت تركيبة إطارات الهيئة مع مطلع سنة 2017 بإلتحاق طالبة جديدة بعد نجاحها ضمن الدفعة 35 ملعهد �ويل 
 "Paris Dauphine Tunis" يف إختصاص "تأم�"، باإلضافــــة إىل طالب آخر متخـــّرج من معهد îالتنمية للمغرب العـــر

يف إختصاص "Actuariat" ليبلغ بذلك العدد الجميل إلطارات الهيئة øانية وأربع� (48) من جملة سبع� (70) موظفا.

:Ô2 - تطوير النظام املعلوما

واملحاسبية البرشية  املوارد  يف  والترصف  الهيئة  موارد  لتخطيط  املندمجة  املنظومة  تركيز  عملية  شهدت 
  «ERP» أشواطا متقدمة خالل سنة 2017 عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- املحاسبة والترصف يف مخزون الهيئة من اللوازم املكتبية،
- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،

- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية والرواتب.

هذا وال تزال األشغال جارية مع املزود يف إطار فرتة تجربة للمنظومة.

3 - إقتناء قطعة أرض لبناء املقّر اإلجت�عي الجديد للهيئة:

تّم إختيار الهيئة بتاريخ غرة نوفمرب 2017 كأحسن عارض بالنسبة ألحد املقاسم بالحّي املايل بالتّقسيم الجديد "درّة 
البح�ة" بضفاف بح�ة تونس الّش�لية لتشيّد عليه مقرها اإلجت�عي الجديد.

4 - التكوين والرّسكلة:

تعترب الهيئة التكوين والرسكلة من أهّم وسائل تنمية املوارد البرشية، لذلك فهي توليه� إهت�ما خاصا إÎانا منها بأّن 
والرقابية عىل مختلف  بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلرشافية  العامل�  تطوير قدرات 

مكّونات قطاع التأم�.

ومؤ�رات  وملتقيات  تكوينيّة  دورات  يف  الهيئة  إطارات  من  هام  عدد  ترشيك  عىل  الهيئة  عملت  الّسياق،  هذا  ويف 
وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم� وتهّم بالخصوص:

- مراقبة الحوكمة والترصّف يف املخاطر،
- الترصف يف األصول والخصوم،

- نظام " املالءة املاليةII " ملؤسسات التأم�،
- وضع خارطة مخاطر يف مجال التأم�،

- مقاومة تبييض األموال و�ويل اإلرهاب يف قطاع التأم�،
- دور قطاع التأم� يف تغطية مخاطر الكوارث الطبيعية والتقلبات املناخية.

ك� شارك عدد من إطارات الهيئة يف بعض الندوات والتظاهرات واملؤ�رات بالخارج حول محاور تأمينية متخصصة من 
أهّمها:

- دورة تدريبية حول "أسس تحديد وإدارة مخاطر رشكات التأم�" (باإلمارات العربية املتّحدة).
- حلقة دراسية حول التطورات األخ�ة بخصوص الرقابة الحذرة عىل التأم� (بفرنسا)،

- امللتقى الرابع للتأم� بالدار البيضاء حول تحديث تجربة الحريف يف العرص الرقمي (باململكة املغربية)،
- الدورة 24 للنــدوة السنوية الدولية حول التقنيات الجديدة لتبادل املعطيـات (بأملانيا).

5 - إرساء منظومة للنفاذ إىل الوثائق التي تنتجها الهيئة:

يف إطار تطبيق مقتضيات القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ يف 24 مارس 2016 واملتعلق بحق النفاذ إىل 
املعلومة وتنفیذا ملتطلبات الخطة الوطنیة الرامیة إىل �كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت� العربية والفرنسية Òوقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد وردت عىل الهيئة خالل 
سنة 2017 ومنذ إرساء هذه املنظومة، ثالثة مطالب فقط يف النفاذ إىل وثيقة إدارية �ّت دراستها بالتنسیق مع مختلف 

الهیاكل بالهيئة وإجابة املعني� باألمر بخصوصها، ك� å يتّم رفض أي مطلب وå يرد أي مطلب تظلم.

6 - تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم�:

سعيا منها إىل تدعيم أوجه التعاون العرî واإلقليمي والدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة 
بالتأم�، تولّت الهيئة العامة للتأم�:

- مواصلة متابعة توصيات اللجان املغاربية للتأم� وإعادة التأم�.
- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك عىل 
مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث عن توافقات ثنائية ودية لتسوية املتخلدات 

بذمة املكتب املوحد الليبي.
إىل  وإحالتها   ACPR بفرنسا التأم�  عىل  الرقابة  وسلطة   CIMA منظمة من  كّل  مع  تعاون  مذكرات  مشاريع  إعداد   -

الجهات املعنية للدراسة.
- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأم� AFIRC والجمعية الدولية 

.IAIS ملراقبي التأم�

       مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

أنهى االقتصاد العاملي سنة 2017 بتحقيق وت�ة Ûو جيّدة نسبيّا بلغت مستوى 3,8 % (مقابل 3,2 % سنة 2016) وهي 
األعىل منذ سنة 2011، بعد معاناته طيلة سنوات من الفتور واملشاكل املرتبطة باألزمات االقتصادية واملالية واآلثار الضارة 
للصدمات السلبية التي أضعفت النشاط يف أغلب االقتصاديات. وتعود هذه االنتعاشة إىل جملة عوامل أبرزها مواصلة 
إعت�د السياسات النقدية امليّرسة يف البلدان املتقدمة واستمرار االقتصاد الصيني يف تسجيل معدالت Ûو مرتفعة فضال عن 

ديناميكية التجارة العاملية.

ففي االقتصاديات املتقدمة، ارتفع نسق Ûو النشاط االقتصادي إىل مستوى 2,3 % سنة 2017 مقابل 1,7 % يف السنة 
مستوى  عىل  وانعكاسه  عموما  األع�ل  مناخ  وتحّسن  التيس�ية  النقدية  السياسات  من  بالخصوص  مستفيدة  السابقة، 
السياق  الداخيل إضافة إىل تدّعم استهالك األرس محفوزا باملؤرشات االيجابية لسوق الشغل. ويف هذا  االستث�ر والطلب 
وصلت نسبة Ûو االقتصاد األمري~ إىل 2,3 % مقابل 1,3 % يف موىف سنة 2016، ك� كان األداء يف منطقة األورو م�ثال إىل 
حّد كب� حيث سّجلت نفس املستوى من النمو (2,3 % مقابل 1,8 % سنة 2016) وشملت هذه االنتعاشة أغلب البلدان 

األعضاء.          
 

لالقتصاديات الصاعدة والنامية، فقد عرفت بدورها تحّسنا جمليّا لنشاطها االقتصادي محققة نسبة Ûو  بالنسبة  أّما 
ناهزت 4,8 % مقابل إنحصارها يف حدود 1,4 % سنة 2016، وكان الحّظ األوفر من نصيب الدول الصاعدة والنامية ألوروبا 
مشاريع  حجم  زيادة  من  األخرى  البلدان  عديد  واستفادة  وبولونيا  تركيا  من  كّل  حققته  الذي  الهام  النمو  مع  خاصة 
املؤسسات املمولة من االتحاد األوروî. ك� حافظ االقتصاد الصيني عىل نسق Ûّوه املرتفع والذي بلغ 6,9 % سنة 2017 
مقابل 6,7 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع امللحوظ للصادرات وملستوى االستث�رات العمومية فضال عن اعت�د بنك الص� 

الشعبي لتيس� انتقاê يسّهل النفاذ للقروض بالنسبة للمؤسسات الصغرى والقطاع الفالحي.             

ويف املقابل، تراجعت وت�ة النمو يف منطقة الرشق األوسط وش�ل إفريقيا من 4,9 % يف السنة السابقة إىل حدود 2,2 % 
املصّدرة  البلدان  النمّو يف  انخفاض  املنطقة مع  املستمرّة يف  الجيوسياسية  بالخصوص من االضطرابات  متأثرة  سنة 2017 
للنفط وتقيّد الطلب الداخيل وخاصة االستث�ر بسبب عملية تطه� امليزانية واملستويات العالية من التضخم يف بعض بلدان 

املنطقة.  
  

وå تكن املبادالت التجارية للسلع والخدمات سنة Ò 2017نأى عن هذا املسار التصاعدي يف نسق النمو حيث حققت 
انتعاشة هامة بنسبة 4,9 % مقابل 2,3 % سنة 2016 مدعومة عىل وجه الخصوص من تطور التدفقات التجارية يف آسيا 

والواردات يف أمريكا الش�لية. 

ويف جانب آخر، تواصل إنخفاض دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة بحوايل 16 % خالل سنة 2017 مقابل 13 % 
سنة 2016، وشمل باألساس اقتصاديات البلدان املتقدمة والبلدان التي �ّر Òرحلة انتقالية مقابل إرتفاع طفيف يف البلدان 

الصاعدة.

املرتبطة خاصة Òفاوضات  السيايس  اليق�  مواجهة حالة عدم  فقد نجحت يف  الدولية،  املالية  بالسوق  يتعلّق  وفي� 
الربيكسيت وتزايد الشكوك حول السياسة املستقبلية للميزانية األمريكية وتواصل التوترات الجيوسياسية يف عديد املناطق، 
فتدّعمت أسعار السندات بشكل ملحوظ يف جميع أنحاء العاå. بين� تواصل التقلب الحاد يف السوق الدولية للرصف والتي 
اتسمت خاصة باالرتفاع الهام الذي حققه سعر رصف األورو مقابل الدوالر وذلك مع تحسن الوضع االقتصادي وتجّدد 
اهت�م املستثمرين األجانب Òنطقة األورو والتوقعات بتطبيع السياسة النقدية. وسجلت سوق املعادن الثمينة من ناحيتها 

تطورا ايجابيا بحوايل 13 % مدعومة من حالة عدم اليق� السيايس. 

إرتفاعا ملحوظا عىل  للمواد األساسية  الدولية  األسعار  املتحّسن عموما، شهدت  االقتصادي  األداء  وبالتوازي مع هذا 
عكس السنة السابقة نتيجة تزايد الطلب املتأé من القطاعات املعملية للبلدان املصنعة وللص� من جهة وانخفاض سعر 
رصف الدوالر األمري~ من جهة أخرى. ك� تدّعمت أسعار الطاقة وخاّصة النفط الخام جرّاء الرتاجع امللحوظ يف اإلنتاج 

واملخزونات بعد تفعيل االتفاقية متعددة األطراف للدول املصّدرة للنفط.       

لتبلغ  املتقدمة  االقتصاديات  تواصلت عىل مدى سنوات يف  التي  االنك�شية  الضغوط  برتاجع   2017 ك� �يزت سنة 
نسبة التضخم 1,7 % مقابل 0,8 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع الهام ألسعار الطاقة. أما بالنسبة للبلدان الصاعدة والنامية، 
فقد عرف التضخم عموما بعض االنفراج لينخفض إىل 4 % مقابل 4,3 % سنة 2016 مع وجود تفاوت عام ب� مختلف 

بلدان هذه املجموعة نظرا إىل التطورات املتفاوتة ألسعار الرصف والعوامل الخاصة بكّل اقتصاد.
       

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

شهد االقتصاد التونيس سنة 2017 تحّسنا ملموسا يف نسق Ûّوه حيث بلغ 1,9 % أي ما يقارب ضعف املستوى الذي 
تحقق سنة 2016 (1 %). غ� أن مثل هذه االنتعاشة ال تزال دون املستوى املأمول جرّاء استمرار مواطن الضعف املرتبطة 
بالخصوص بانزالق عجز امليزانية واملدفوعات الجارية وتصاعد الضغوط التضخمية، والتي ال تزال تحول دون تحقيق التنمية 

الشاملة وإحداث مواطن الشغل والتحّكم يف التوازنات االقتصادية الكلّية.    

ويعود هذا التحسن النوعي يف النمو يف جزء كب� منه إىل تطّور األنشطة املسوقة عىل خالف السنوات الفارطة التي كان 
فيها ألنشطة الخدمات غ� املسوقة مساهمة هامة.

وبالنسبة للخدمات املسّوقة، فقد عرفت تطّورا محدودا سنة 2017 بلغ 4 % مستفيدة بالخصوص من املوسم السياحي 
الواعد (8,3 % مقابل 2,7 % سنة 2016) إثر العودة النسبية لألسواق التقليدية مع تحّسن الوضع األمني للبالد إضافة إىل 
مواصلة تدفق السياح املغاربي�، وكذلك من التحّسن الطفيف لقطاع النقل (5 % مقابل 4,7 % سنة 2016). ويف املقابل، 

تواصل Ûو الخدمات املالية واالتصاالت بنسق ملموس بلغ عىل التوايل9,1 % و3 %.    

وبدرجة أقل حدة، حّققت الصناعات املعملية بدورها Ûّوا طفيفا بنسبة 0,8 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل تطّور 
الصناعات امليكانيكية والكهربائية (3,1 % مقابل 2,1 % سنة 2016) تبعا لديناميكية النشاط يف منطقة األورو، عالوة عىل 
الغذائية والصناعات   (2016 سنة   %  (-0,3) مقابل   %  0,8) والجلود  واملالبس  النسيج  صناعات  إنتعاش 

(1,4 % مقابل (4,4-) % سنة 2016). ويف املقابل، تواصل تقلّص Ûّو صناعات مواد البناء والخزف والبلور للسنة الثانية تباعا 
((4,5-) % مقابل (1,8-) % سنة 2016).

ك� شهدت الصناعات الكيميائية انخفاضا ملحوظا يف قيمتها املضافة ((1,9-) % مقابل 13,2 % سنة 2016) وذلك 
نتيجة حّدة التحركات االحتجاجية املسجلة عىل مستوى مواقع إنتاج ونقل الفسفاط مّ� خلق صعوبات كربى يف التزّود 

لوحدات التحويل.

وعرف قطاع الفالحة والصيد البحري انتعاشة ملحوظة (2,5 % مقابل (8,5-) % سنة 2016) بفضل املوسم الفالحي 
الزيتون.       زيت  فرع  يف  انخفاض  مقابل  الحبوب  سيّ�  الفروع  أغلب  يف  اإلنتاج  بارتفاع  �يز  والذي  عموما  املريض 

أّما الصناعات غÈ املعملية، فقد تواصل إنخفاض قيمتها املضافة بحوايل 3 % (مقابل (1,5-) % سنة 2016) متأثـــرة 
بالخصوص من احتداد تقلص استخراج النفط والغاز الطبيعي ((11,1-) % (مقابل (7,2-) % سنة 2016) جراّء ما تزال 
تشهده بعض املناطق من اضطرابات اجت�عية عالوة عن النفاذ الطبيعي لبعض الحقول. وعىل عكس ذلك، سّجل قطاع 
املناجم Ûوا هاما ناهز 10,1 % (مقابل 6,4 % سنة 2016) غ� أن مثل هذه االنتعاشة å �ّكن بعد من استعادة القدرات 

اإلنتاجية املعتادة للقطاع.

وبالنسبة للطلب الداخيل، فقد أظهر سنة 2017 تباطؤا يف نسق Ûو أهم مكوناته، بحساب األسعار القارّة، حيث تواصل 
النهاê الوطني والذي Îثّل املحرك األسايس للنمو االقتصادي منذ  التوايل انخفاض وت�ة Ûو االستهالك  الثالثة عىل  للسنة 
سنة 2011 (1,8 % سنة 2017 مقابل 3 % سنة 2016). وبخصوص االستث�رات، فقد سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت 
تباطؤا طفيفا من مستوى 1 % سنة 2016 إىل 0,2 % سنة 2017 لتواصل بذلك نسبة االستث�ر انخفاضها للسنة الخامسة 

عىل التوايل من 19,3 % سنة 2016 إىل 18,7 % سنة 2017.

 2016 سنة   %  5,8 (مقابل   %  17,2 بنسبة  والخدمات  السلع  صادرات  ارتفعت  فقد  الخارجي،  للطلب  بالنسبة  أّما 
بحساب األسعار الجارية) نتيجة ازدياد حجم الصادرات ألغلب القطاعات. ومن ناحيتها، سجلت واردات السلع والخدمات 
تسارعا هاما يف وت�ة Ûوها الذي بلغ 18,8 % سنة 2017 (مقابل 5,5 % سنة 2016 بحساب األسعار الجارية) وذلك تبعا 
النخفاض الدينار وارتفاع األسعار العاملية للمحروقات وتزايد استهالك قطاعي الطاقة والصناعات املعملية من مواد أولية 

ونصف مصنعة يف ظل تراجع اإلنتاج الوطني. 

ويف هذا السياق، تفاقم العجز التجاري املسّجل سنة 2017 ليعادل 10,2 % من إجمـايل النـاتـــج املحيل الخام (مقابل 
8,8 % سنة 2016).

النسبة هذه  ارتفعت  فقد   ،(%  3,7)  2012 سنة  منذ  تضخم  نسبة  أد\  عرفت  التي  السابقة  السنة  عكس  وعىل 
 سنة 2017 لتناهز 5,8 % يف املعدل ك� وصلت يف األشهر األخ�ة من السنة إىل ما يقارب 6,4 % وذلك تزامنا مع تدهور 

قيمة الدينار والتطور االستثناê ألسعار املواد الغذائية الطازجة.

ملواطن  للتصدي  املطلوب  املستوى  دون   2017 سنة  الوطني  االقتصاد  الذي حققة  الطفيف  النمو  فقد ظل  وعموما 
ضعف سوق الشغل إذ ال تزال نسبة البطالة يف نفس املستوى املرتفع املسجل يف السنة السابقة (15,5 %) مع تسجيل 
انخفاض طفيف لنسبة بطالة خريجي التعليم العايل إىل حدود 29,2 % سنة 2017 (مقابل 31,6 % سنة 2016) وال تزال 
سوق الشغل املحلية تواجه عديد التحديات املرتبطة بعدم قدرة النسيج االقتصادي عىل استيعاب البطالة وعدم املالءمة 

ب� حاجيات السوق وما تنتجه املنظومة التعليمية.      

I - تطّور سوق التأم� العـاملية:

1 - رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم�:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

بلغ إج�يل أقساط التأم� العاملية املستخلصة سنة 2017 حوايل 4.890 مليار دوالر مقابل 4.700 مليار دوالر سنة 2016 
محققة بذلك نسبة Ûو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وت�ة أرسع سنة 2016 (2,2 %). ولنئ شمل هذا 
التباطؤ النسبي كالّ من صنفي التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، فانّه �يّز بالخصوص بانخفاض جملة أقساط التأم� عىل 
الحياة يف األسواق املتقدمة Òا يقارب 2,7 % (مقابل (1,9-) % سنة 2016) مقابل تواصل Ûّو أقساط التأم� عىل غ� الحياة 

بنفس النسق املسجل يف السنة السابقة والذي بلغ 1,9 %. 
  

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد تقلصت وت�ة النمو الهام الذي ميزها يف السنة السابقة رغم بقائها مرتفعة يف حدود 14 % 
النمو الكب� الذي  التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، مدعومة أساسا من تواصل  التوايل بالنسبة لصنفي  و6,1 % عىل 

تشهده السوق الصينية.   

55,3 % سنة 2016)  (مقابل   % 54,3 إىل  العاملية  السوق  الحياة من  التأم� عىل  تقلّص نصيب صنف  لذلك،  وتبعا 
يف ح� إرتفعت حّصة صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 45,7 % (مقابل 44,7 % سنة 2016).

التوزيع القاري ألقساط التأم�:
 

وعىل مستوى التوزيع القاري، تواصل انخفاض حصة األسواق األمريكية يف سوق التأم� العاملية حيث بلغت 34 % 
الحياة إىل حدود 25,5 % (مقابل  التأم� عىل  نتيجة تراجع حّصتها من مجموع أقساط  (مقــابل 34,4 % سنة 2016) 
تقريبا  املستوى  نفس  يف  الحياة  غ�  عىل  التأم�  أقساط  مجموع  من  حصتها  عىل  ومحافظتها   (2016 سنة   %  26,2  

(44,2 % مقــابل 44,3 % سنة 2016).

وكذلك الشأن بالنسبة للدول األوروبية التي انخفضت نسبة مساهمتها يف سوق التأم� العاملية إىل حوايل  30,2 % 
(مقابل 30,8 % سنة 2016) إثر تراجع حّصتها من 33 % سنة 2016 إىل 32,3 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل 

الحياة ومن 28,2 % إىل 27,8 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة. 

موىف  يف   %  32,5 فناهزت  العاملية  السوق  حجم  من  اآلسيوية  القارة  لحّصة  التصاعدي  املسار  تواصل  املقابل،  ويف 
 2016 سنة   %  37,8 من  الحيـاة  عىل  التأم�  بعنـوان  حصتها  ارتفاع  بفضل   (2016 سنة   %  31,6 (مقابل   2017 سنة 
إىل 39,3 % سنة 2017 وبدرجة أقل حّصتها بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة من 24,1 % يف السنة السابقة إىل 24,5 % 

سنة 2017.

أّما بالنسبة للقــــارة اإلفريقية، فال تزال حصتها من السوق العاملية تتّسم بالتواضع الشديد إذ å تتجاوز 1,4 % من 
جملة أقســاط التأم� تتوّزع ب� 1 % بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة (مقابل 0,9 % سنة 2016) و1,7 % بعنوان التأم� 

عىل الحياة (مقابل 1,5 % سنة 2016).

2 - رقم معامالت صنف التأم� عىل الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة تباطؤا يف نسبة النمو التي å تتجاوز0,5 % (مقابل 1,4 % 
يف السنة السابقة) وبلغت 2.657 مليار دوالر أمري~، وذلك نتيجة حالة االنك�ش التي شهدتها األسواق املتقدمة حيث 

تراجعت جملة أقساط التام� عىل الحياة بنسبة 2,7 % بعد معاناتها من الفتور عىل مدى العرش سنوات األخ�ة.
وعموما، فقد سّجلت أغلب بلدان هذه املجموعة Ûوا سلبيا مرتبطا أساسا بضعف نسب الفائدة مّ� جعل مؤسسات 
التأم� عاجزة عىل ض�ن مردودية مثىل للمؤمن لهم بسبب تراجع نسب املردودية الدنيا املضمونة وانخفضت تبعا لذلك 
عمليات االكتتاب بالنسبة لعقود االدخار التقليدية بشكل هام. هذا إىل جانب عديد العوامل االقتصادية األخرى التي أثرت 
عىل Ûو سوق التأم� عىل الحياة العاملية عىل غرار أسواق أمريكا الش�لية، التي سجلت تراجعا Òا يقارب 3,5 % مقارنة 
فقد  الغربية،  ألوروبا  بالنسبة  أما  التقاعد.  إدخار  توفّر خدمة  التي  املؤسسات  عديد  تراخيص  جراء سحب   2016 بسنة 
شهدت أكرب ثالثة أسواق رئيسية فيها وهي اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا حالة من االنك�ش سنة 2017 مقابل تحقيق 

بعض األسواق األخرى لتطور إيجاî مثل اسكندينافيا والربتغال.
       

ويف املقابل، شهدت أسواق التأم� عىل الحياة يف البلدان الصاعدة مسارا مختلفا للغاية �يز بتحقيق قفزة هامة يف نسق 
النمو إىل حدود 14 % متجاوزة بذلك معّدل النمو املسجل يف العرشية األخ�ة (8,8 %). هذا وال يزال دور السوق الصينية 
الركيزة األساسية يف هذا التطّور، حيث حققت لوحدها Ûوا باهرا ناهز 21 % (مقابل معّدل Ûو يعادل 14 % خالل العرش 
سنوات األخ�ة)، لرتتقي بذلك الص� إىل املرتبة الثانية عامليا يف سوق التأم� عىل الحياة التي تتصدرها الواليات املتحدة 

األمريكية.

عديد  وجود  مع   2016 بسنة  مقارنة   %  5,8 بنسبة  ايجابيا  Ûوا  الصاعدة  البلدان  أسواق  حّققت  الص�،  وباستثناء 
اإلختالفات ب� بلدان هذه املجموعة. فبالنسبة لدول آسيا الصاعدة، �يزت بارتفاع مبيعات عقود التأم� بوحدات الحساب 
وعقود اإلدخار التقليدية، بين� ارتكز التطور املسجل يف أوروبا الوسطى والرشقية عىل مبيعات عقود اإلدخار املوزعة من 
طرف البنوك يف روسيا التي أصبحت تتصدر أسواق التأم� عىل الحياة يف هذه املنطقة. ويف نسق معاكس، سّجلت أسواق 
أمريكا الالتينية Ûوا سلبيا يف كل من الربازيل (جراء تأثر نشاط تأم� اإلدخار من ضعف نسب الفائدة) واملكسيك نتيجة 
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التوزيع القاري ألقساط التأم�:

3 - رقم معامالت صنف التأم� عىل غÈ الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 2.234 مليار دوالر أمري~ يف موىف سنة 2017 
محّققة نسبة Ûّو حقيقي بلغت 2,8 % ليتواصل بذلك تباطؤ نسق التطور للسنة الثالثة تباعا ولكنه ال يزال يتجاوز معّدل 

النمو الذي تّم تسجيله يف العرشية األخ�ة ( 2,1 %).
 

وبالنسبة لألسواق املتقدمة، استقرت وت�ة النمو يف نفس املستوى املسجل يف السنة السابقة أي 1,9 % (مقابل معدل 
تطّور سنوي ناهز 0,9 % خالل العرش سنوات األخ�ة) مع وجود تباين حاد بينها. فبالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، 
وصلت نسبة النمو الجملية إىل 2,6 % سنة 2017 مع تحقيق أهم النسب يف صنف تأم� السيارات. ويف أوروبا الغربية، 
ولنئ ظلت وت�ة النمو معتدلة، فقد سّجلت تحّسنا طفيفا سنة 2017 وبلغت 1 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل التطّور 

امللحوظ خاصة عىل مستوى صنفي التأم� من املرض وتأم� السيارات السي� يف األسواق الرئيسية لهذه املنطقة.
     

أما بالنسبة لألسواق الصاعدة، فقد تراجعت وت�ة Ûو صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل حدود 6,1 % مقابل 9,6 % 
سنة 2016 ومعّدل تطور سنوي ناهز 8,4 % خالل العرشية األخ�ة. ويعود هذا التباطؤ أساسا إىل انخفاض نسبة النمو 
السيارات. ورغم هذا  الصينية من مستوى 20 % إىل 10 % سنة 2017 جراء انخفاض أقساط تأم�  املحققة يف السوق 
الرتاجع املسجل، ال تزال الص� تعترب املحرك األسايس للنمو يف هذه املجموعة من البلدان. وباستثنائها، å تتجاوز نسبة Ûو 
نشاط التأم� عىل غ� الحياة يف األسواق الصاعدة مستوى 2,5 % (مقابل 2,1 % سنة 2016) بين� وصلت إىل 9,7 % يف 
بقية األسواق الصاعدة آلسيا بفضل النمو الهام الذي شهدته كل من الهند وتايالند وأندونيسيا. أما بالنسبة ألوروبا الوسطى 
والرشقية، فقد واصلت أقساط التأم� مسارها التصاعدي بنسق معتدل بلغ 3,3 % نتيجة التحسن االقتصادي الذي تشهده 
بعض بلدان اإلتحاد األوروî. وفي� يخص منطقة الرشق األوسط وآسيا الوسطى، فقد أّدت حالة االنك�ش التي تشهدها 
أقساط التأم� عىل غ� الحياة يف السوق الرتكية واستمرار حالة الركود يف السوق السعودية إىل إنخفاض هام يف نسبة التطور 

الجملية يف املنطقة.
 

وعموما، فقد كانت لألسواق املتقدمة مساهمة أعىل بقليل من مساهمة األسواق الصاعدة يف التطور الحقيقي لصنف 
التأم� عىل غ� الحياة مع اعتبار الص� والواليات املتحدة األمريكية القوت� الرئيسيت� الدافعت� للنمو في� يخص هذا الصنف.

التوزيع القاري ألقساط التأم�:

4 - نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:
  

عىل الرغم من اإلنخفاض النسبي يف عدد األحداث الكارثية املسّجلة سنة 2017 إىل 301 حادث مقابل 329 سنة 2016 
إىل ملحوظ  جّد  بشكل  الكوارث  هذه  عن  الناجمة  الجملية  املادية  الخسائر  ارتفعت  فقد  طبيعية)،  كارثة   183 (منها 

337 مليار دوالر أمري~ وهو ما يقارب ضعف املستوى املسجل سنة 2016 (180 مليار دوالر أمري~) ك� فاقت بشكل 
ملموس املعدل املسجل يف العرشية األخ�ة (190 مليار دوالر أمري~).

مجموع طبيعية  كوارث  عن  الناجمة  الخسائر  تغطية  يف  التأم�  قطاع  مساهمة  تتعّدى   å الّسياق،  هذا  ويف 
138 مليار دوالر وفقط 6 مليار دوالر من الخسائر املرتبطة بكوارث تقنية، ليبلغ الفارق ب� جملة الخسائر واألرضار املؤمن 
عليها سنة 2017 حوايل 193 مليار دوالر، وهو ما يربز مدى نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل 

النطاق العاملي (أك_ من 57 % من مجموع الخسائر).

هذا وقد �ركزت أعىل الخسائر يف أمريكا الش�لية وبلغت 244 مليار دوالر. وكانت أعىل األرضار املشمولة بالتأم� 
حّدة، هي تلك املتعلقة بأقوى ثالث أعاص� شهدها العاå سنة 2017 والتي قدرت بحوايل 92 مليار دوالر أمري~.

:Üونسب االندماج يف العا �5 - تطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم

التأم� سنة 2017 إىل 650 دوالر أمري~ مقابل 638,3 دوالر سنة 2016  الفـرد عىل  العاملي إلنفـاق  إرتفع املعـّدل 
النمّو  نسق  يف  التباين  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب�  شاسع  فارق  تسجيل  مع   2015 سنة  دوالر  و621,2 
االقتصادي ومعّدالت النمّو الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم� 

املتجّذرة يف البلدان املصّنعة ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

 2016 سنة  دوالر   3.505 مقابل  دوالر   3.516,7 التأم�  عىل  الفرد  إنفاق  معدل  بلغ  املصنعـة،  البلدان  ففي 
التأم� عىل غ�  بعنوان  الحياة و1.618,2 دوالر  التأميـن عىل  بعنوان  1.898,5 دوالر  و3.439,6 دوالر سنة 2015، منها 
 % و8,1   2016 سنة   %  8 مقابل   %  7,8 تعـادل  إذ  مرتفعة  البلدان  هذه  يف  االندماج  نسبة  فإّن  لذلك،  وتبعا  الحياة. 

سنة 2015.

أما يف البلدان الصاعدة، ورغم التحّسن املتواصل ملعدل إنفاق الفرد عىل التأم� والذي ناهز 165,6 دوالر أمري~ سنة
 2017 مقابل 149 دوالر سنة 2016 و135 دوالر سنة 2015 (منها 92,3 دوالر بعنوان التأم� عىل الحياة و73,2 دوالر 
بعنوان التأم� عىل غ� الحياة)، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ å تتجاوز 3,3 % (مقابل 3,2 % سنة 2016 

و2,9 % سنة 2015).

وعموما، فقد تراجعت نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي العاملي إىل حدود 6,1 % سنة 2017 مقابل 6,3 % 
سنة 2016 و6,2 % سنة 2015.  

º - IIوقع تونس يف سوق التأم� العاملية:
     

رقم  من  تونس  حّصة  تزال  ال   ،2017 سنة   % 12,6 بنسبة  التأم�  لقطاع  الجميل  املعامالت  لرقم  الهام  التطّور  رغم 
معامالت سوق التأم� العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة ببعض البلدان الشقيقة، حيث å تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,08 % 
باملغـــرب وÒ % 0,03صـر، وكذلك مقارنة بعدد من بلدان منطقة الرشق األوسط حيث ناهزت 0,28 % باإلمارات العربية 

املتحدة و0,20 % باململكة العربية السعودية وتضّل بعيدة جّدا عن جنوب إفريقيا (0,98 %). 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم� إذ تبلغ  28,2 % بالواليات 
املتحدة و8,6 % باليابان و5,8 % باململكة املتحدة و4,9 % بفرنسا و4,6 % بأملانيا. 

وبالتوازي، å تتجاوز نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي التونيس خالل سنة 2017 رغم تسجيل بعض التحّسن 
نسبة دون  باملغرب)، وهي  املتحدة و3,5 %  العربية  باإلمارات   % 3,7 (مقابل   % 2,2 األخ�ة  السنوات  الطفيف خالل 
 % 9 وفرنســا   % 9,6 املتحدة  واململكة   % 13,8 إفريقيا  مثل جنوب  بكث�  األخرى  البلدان  ببعض  املسّجلة  املستويات 

وسـويسـرا 8,5 % والواليات املتحدة 7,2 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي هو فــي حـدود 6,1 %.
 

ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معــّدل إنفاق الفــرد التونيس عىل التأم� خالل سنة 2017 حيث بلغ 182,5 دينارا 
تونسيا مقابل 164,2 دينارا سنة 2016 و150,5 دينارا سنة 2015، ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 

1579,5 دينارا تونسيا سنة 2017.

:« Solvabilité II » 2 ات األولية لتطبيق نظام املالءة املاليةÈالـتأث - III
      

دخل نظام املالءة املالية 2 فعليّا حيز التطبيق يف مستهل سنة 2016 بعد سنوات طويلة إستغرقتها الهياكل املختصة يف 
عن  عبارة  وهو   .îاألورو اإلتحاد  يف  التأم�  لسوق  الجديد  والتنظيمي  الترشيعي  اإلطار  ليمثّل  رشوطه  وبلورة  صياغة 
مجموعة من القواعد التوجيهية واملتطلبات القانونية والتقنية الكمية والنوعية تهدف إىل تحقيق أك_ تجانس وشفافية ب� 
م�رسات رشكات التأم� يف مختلف دول الفضاء االقتصادي األوروî ومزيد تدعيم سالمة قواعدها املالية بتطبيق متطلّبات 
مالءة قادرة عىل إدارة املخاطر الجديدة بأك_ نجاعة وواقعية وعىل "إمتصاص الصدمات" واملحافظة عىل استقرار آدائها، 
وتحّقق بالتايل توازنا عقالنيا ب� السالمة واإلستع�ل املقتصد لرؤوس األموال من أجل ح�ية أفضل للمؤمن لهم وض�ن 
قدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها تجاه الغ�، خاصة يف ظل التغیرات املتواصلة لألسواق املالیة الدولیة وتطّور املحيط اإلقتصادي 

العاملي وتزايد مخاطر الصناعة التأمینیة مع إحتداد املنافسة وعوملة رشكات التأمین. 

إّال أّن عديد األصوات إرتفعت لتحذير مكّونات قطاع التأم� من هذا التوجيه واستنكار النتائج املحتملة لهذا املعيار 
حيث أّن تاريخ 1 جانفي 2016 كان Òثابة عالمة عىل دخول قطاع التأم� إىل عرص جديد وغ� مرحب به. وبالفعل، فقد 
بدأت عّدة إشكاليات تظهر مع بداية تطبيق هذا الّنظام الذي بني عىل نوايا حسنة ولكن يبدو أنه å يحقق أهدافه بإعتبار 
أّن تكاليف إعت�ده جّد مرتفعة وطرق تنفيذه معقدة للغاية، حيث إعتمد الخرباء عىل افرتاضات مصطنعة å يتم التحقق 
منها بشكل صحيح وå يتم اختبار الصيغ املقرتحة Òا فيه الكفاية وå يتم تحليل النتائج املرتتبة عىل االقتصاد بدقّة، ك� 
نظرة  املؤسسات وخصومها وفق  لتقییم أصول  السوق  كفاءة  نظرية  إىل كون  باإلضافة  املختارة غ� �ثيلية  العينة  تعترب 

اقتصادیة تستند إىل افرتاضات ال يتم التحقق منها يف أوقات األزمات والصدمات.

تحوالت  إىل  ويؤّدي  العاملي  االقتصاد  عىل  كب�  بشكل   2 املالية  املالءة  نظام  تطبيق  يؤثر  أن  املنتظر  فمن  وبالتايل، 
إسرتاتيجية عميقة يف صناعة التأم� من أبرزها تعزيز مكانة رشكات التأم� الكربى عىل حساب الصغرى التي ستضطّر إىل 
اللجوء إىل االندماج واإلستيعاب بينها يف إتّجاه إعادة هيكلتها لتدعيم قدرتها عىل إدارة املخاطر، إضافة إىل تأث�اتها بالنسبة 

للمؤمن لهم من زيادة كب�ة يف أقساط التأم� وإنخفاض يف عائدات التأم� عىل الحياة ...

وعليه، ولتفادي اآلثار السلبیة املحتملة لتطبيق هذا الّنظام وتحقیق األهداف املرجوة منه وض�ن إستقرار أداء رشكات 
التأمین، فإنّه يتعّ� عليها االلتزام بالتطبیق التدریجي لهاته املرجعیة اإلحرتازیة وتهیئة البیئة الرضوریة لتبنيها من خالل 
من  لإلستفادة  األخرى  التأمین  رشكات  مع  التعاون  جرس  وربط  املعلوماتية  أنظمتها  وتحدیث  البرشیة  مواردها  تكوین 

التجارب الدولیة الناجحة يف هذا املجال.
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وقد أفرزت أع�ل الرقابة والتدقيق وجود عمليات إكتتاب عقود تأم� غ� عادية بالّنظر ألهمية املبالغ املؤمنة لدى 
هذه املؤسسة وكذلك لدى مؤسسة أخرى. و�ّت عىل هذا األساس مراسلة اللجنة التونسية للتحاليل املاليّة وموافاتها بنسخة 

من جميع الوثائق املتحصل عليها من مؤسستي التأم� إلتّخاذ ما تراه صالحا يف الغرض.

• تقييم أع�ل الخرباء اإلكتواري�:

الفنية لسنتي 2015 و2016 إلحدى  للمدخرات  اإلكتواري�  الخرباء  أحد  قبل  املنجزة من  التقييم  أع�ل  نتائج  أثارت 
مؤسسات التأم� إحرتازات من قبل فريق الرقابة تبعا لوجود نقص هام يف مدخرات التعويضات تحت التسوية بعنوان فرع 

تأم� السيارات.
تقييم حذر  إىل  التوصل  توفّقه يف  لعدم  الالزمة، ونظرا  باملؤيدات  الخب� إلجابة واضحة مدعومة  تقديم  لعدم  وتبعا 
وصحيح للمدخرات الفنية للتأم� عىل غ� الحياة للمؤسسة املعنية، إتخذت الهيئة قرارا بعدم املوافقة مستقبال عىل طلبات 

اإلستعانة به من قبل مختلف املؤسسات يف هذا املجال طبقا ملقتضيات منشور وزير املالية عدد 258 لسنة 2010.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2017 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داÅة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" تبعا ملراجعة طريقة احتساب العنارص املكّونة 
لهامش املالءة املاليّة إضافة إىل مزيد تدعيم آليّات بعض عمليّات التصديق والتقاطع قصد مراقبة صّحة وتجانس املعطيات 

ب� مختلف القوائم والجداول والبيانات املكّونة للربمجيّة.

متابعة  عىل  يساعد  مّ�  اإلستغالل  حيز  الهاّمة  الحوادث  ملّفات  وعىل  التوظيفات  عىل  الرقابة  برمجّيتي  دخول   •
البيانات الشهريّة املتعلّقة بعمليّات اإلقتناء والتفويت يف التوظيفات وÎّكن من رسعة تدّخل الهيئة عند اإلقتضاء من جهة، 
الحياة  للتأم� عىل غ�  بالنسبة  أ.د  التي تفوق كلفتها 500  الهاّمة  الحوادث  املتعلّقة Òلّفات  الشهريّة  البيانات  ومتابعة 

و100 أ.د بالنسبة للتأم� عىل الحياة وتكوين األموال من جهة أخرى.

النتائج  سلبا عىل  تؤثّر  التي  اإلخالالت  من  عدد  لتجاوز  التأم�  إعادة  بربمجّية مخطط  الواردة  املعطيات  دراسة   •
التأم� قصد دعوتها إىل إستك�ل املعطيات املنقوصة  املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات 
التأم� واملبيّنة  إعادة  الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة  وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� 

بدليل اإلستخدام.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:
 

بتنفيذ  تقيّده�  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  ملؤّسست� خاضعت�  املالية  الوضعية  متابعة  منتظمة  بصفة  تتواصل 
إلتزاماته� لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع�ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب 
كلية وبوضع  الفنية بصفة  الذاتية Òا Îّكنه� من تغطية مدخراته�  أمواله�  لتدعيم  العاجلة  باإلجراءات  الهيئة  موافاة 
برنامج عمل لتطه� وضعيته� املالية و�كينه� من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد عىل رضورة تجاوز 

النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة.

• إعداد تقرير £وذجي للخرباء اإلكتواري�: 

الذي  اإلكتواري  للخب�  تقرير Ûوذجي  إعداد  الهيئة  قبل  التعاقد معه من  تّم  إكتواري  املراقبون Òساعدة خب�  توّىل 
يستع� به مراقبو حسابات مؤّسسات التأم� وإعادة التأم� يف إعداد تقريرهم املوجه إىل الهيئة، وذلك بهدف توحيد طرق 
العمل املعتمدة وتوحيد شكل هذه التقارير ومضمونها لض�ن النجاعة املرجّوة منها. وقد �ت مناقشة النسخة األوىل من 
وإصداره  بخصوصه  الواردة  املالحظات  أساس  عىل  تحيينها  وسيتم  بالقطاع  العامل�  الخرباء  مع  النموذجي  التقرير  هذا 

Òقتىض ترتيب. 
 

• مراجعة طريقة احتساب مدخرات نقص قيمة مستحقات مؤسسات التأم� عىل املؤمن لهم والوسطاء:
 

إثر مالحظة تراجع يف استخالص أقساط التأم� خالل السنوات األخ�ة م� نتج عنه تفاقم يف حجم مستحقات مؤسسات 
التأم� عىل املؤمن لهم وعىل الوسطاء وأثّر سلبا عىل وضعيتها املالية وعىل مدى إستجابتها ملقاييس الترصف الحذر، ويف 
إطار التصدي لظاهرة االكتتاب مؤجل الدفع لعقود التأم� والتي تفاقمت تبعا لسعي املؤسسات للرتفيع يف أرقام معامالتها 
Òا يشّكل تهديدا ملالءتها املالية ويؤدي إىل تدß الخدمات املقدمة من قبلها، وبعد أخذ رأي عدد من مراقبي حسابات 
قيمة  انخفاض  مدخرات  احتساب  طريقة  Òراجعة  الهيئة  قامت  التأم�،  لرشكات  التونسية  والجامعة  التأم�  مؤّسسات 
املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم� وإصدار املقرر عدد 24 املؤّرخ يف 29 مارس 2017 ليتّم تطبيقه عىل القوائم 
املالية لسنة 2017. هذا، وÎكن أيضا ملؤسسات التأم� اعت�د أي طريقة أخرى لتكوين مدخرات انخفاض قيمة املستحقات 

رشيطة أن ال يقل مبلغ املدخرات املحتسب عن املبلغ الذي تفرزه الطريقة املبيّنة باملقرر املذكور.

• عرض عدد من امللفات عىل لجنة التأديب:

لجنة  أنظار  املخالفات عىل  إحالة جملة من  الهيئة  قرر مجلس  الرقابة،  فريق  املقدمة من  التقارير  تضمنته  ملا  تبعا 
التأديب والتي تهّم:

- التأخ� املسّجل يف إحالة التقارير السنوية لسنة 2015 إىل الهيئة بالنسبة ألربعة مؤسسات تأم�،
- إرتكاب إحدى مؤسسات التأم� ملخالفت� تتمثالن يف تعليق قبول طلب تأم� املسؤولية املدنية املنصوص عليها بالفصل 
جانب  إىل  السيارات  تأم�  عقود  ضمن  آلية  بصفة  تضمينها  يتّم  إضافية  ض�نات  إكتتاب  عىل  التأم�  مجلّة  من   110

اإلستعانة بأشخاص غ� مرسم� بسجل الوسطاء لعرض عمليات التأم� للعموم. 

2 - الرقابة واإلرشاف عىل املهن التأمينية والهياكل املّتصلة:

1.2 - الرقابة عىل نواب وس�رسة التأم�:

•  أع�ل الرقابة امليدانية:

شملت بالخصوص مواصلة متابعة الوضعية القانونية واملالية لرشكتي سمرسة يف التأم�.

• أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

�ثّلت أساسا يف:

- دراسة كل املعطيات املتوفرة بالتقارير السنوية ملؤسسات التأم� لسنة 2016 بخصوص نشاط س�رسة التأم� وإعداد 

تقرير يحوصل أهم املؤرشات مع الرتكيز عىل الجانب الخاص بتطّور املتخلدات بذّمتهم واملدخرات املكّونة يف شأنها.
- متابعة وضعية بعض رشكات السمرسة تبعا لتسجيل إخالالت عىل مستوى الترصف داخلها. 

     
2.2 - الرقابة عىل الخرباء ومعايني األرضار: 

طبقا ألحكام الفصول 79 و80 و81 من مجلة التأم� التي تخضع لها مهام اإلختبار ومعاينة األرضار، شملت عمليات 
التونسيّة  الجامعة  بسجّل  مرّسم�  إكتواريا  وخب�ا  أرضار  معايني  و4  متعددة  اختصاصات  يف  خب�ا   45 الالحقة  املراقبة 
لرشكات التأم�، للتحري والتثبت من مدى استجابتهم لكراسات الرشوط الخاصة �Òرسة إختصاصاتهم. وأفضت إىل تحـرير 
محاضـر مخالفة لترشيع التأم� ضّد 7 خرباء منهم �ّت إحالتها إىل الجامعة التي تولت شطب أس�ئهم (كليا أو جزئيا) من 

السجل.

3.2 - الرقابة عىل الصناديق ذات الصلة بقطاع التأم�: 

بدراسة  الشحن  قبل  ما  الصادرات ملرحلة  التصدير و�ويل  لنشاط صندوقي ض�ن مخاطر  الدورية  املتابعة  تواصت 
حساباته� الثالثية والسداسية والسنوية وعرضها عىل السيّد وزير املالية للمصادقة. 

    
4.2 - الرقابة عىل التعاونيات ومتابعة نشاطها:

تضّمن سجل التعاونيات الذي �سكه الهيئة خالل سنة 2017 عدد 48 تعاونية (منها 4 تعاونيات تّم إحداثها وå تبدأ 
نشاطها بعد) موزّعة حسب القطاعات التي ينشط فيها املنخرطون كالتايل:

- 16 تعاونية يف القطاع العمومي،
- 20 تعاونية يف القطاع شبه العمومي،

- و12 تعاونية يف القطاع الخاص.
وقد تولت مصالح الهيئة متابعة التقارير املالية السنوية للتعاونيات وتحي� املعطيات اإلحصائية املتعلقة بها من حيث 

عدد مشرتكيها وأموالها املودعة ومبالغ مداخيلها ومصاريفها. 
القانونية  الوضعية  متابعة  بالتعاونيات وخاصة  املتعلّقة  العرائض  الرقابة حول دراسة عدد من  تركّز عمل فريق  ك� 

واملالية لخمسة منها.
  

5.2 - الرقابة يف مجال مقاومة غسل األموال بقطاع التأم�:

• متابعة تفعيل الرتتيب عدد 2 املؤّرخ يف 29 ديسمرب 2016 واملنّقح للرتتيب عدد 1 لسنة 2012 حول تداب� العناية 
الواجبة املتعلقة Òكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع التأم�. وقد تّم إعداد استبيان يحوصل مختلف التداب� 
املنصوص عليها بالرتتيب ودعوة املؤّسسات لإلجابة عليه قصد الوقوف عىل مدى إمتثالها ألحكامه، عىل أن يتّم إعت�د نتائج 

هذا اإلستبيان لربمجة عمليات رقابة ميدانية يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

"فاتف"  املايل  العمل  مجموعة  بتوصيات  عمال  اإلرهاب  وºويل  األموال  ½كافحة غسل  رقابة خاص  دليل  إعداد   •
وبالتعاون مع جمعية الخرباء املالي� املتطوع� يف مجال مقاومة غسل األموال و�ويل اإلرهاب (FSVC)، تّم عرض النسخة 
املثارة بخصوصه ثّم عرضه من جديد  الهيئة وسيتّم تعديله وفقا للمالحظات واإلقرتاحات  األوىل منه عىل أنظار مجلس 

للمصادقة والعمل به الحقا. 

• متابعة قرارات املجلس الوزاري املضيق املنعقد بتاريخ 3 نوفمرب 2017 والعمل عىل تنفيذها والتي تخّص خطّة 
واملتمثّلة  التأم�  األموال يف قطاع  اإلرهاب ومنع غسل  القصور يف مجال مكافحة  أوجه  لتفادي  إعت�دها  املزمع  العمل 

بالخصوص يف ما ييل:

عىل مستوى الهيئة:

- إعت�د دليل الرقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال واملعّد عىل املنهج القائم عىل املخاطر، 
- وضع تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب خاص برشكات التأم� ووسطاء التأم�،

- تنظيم دورات تدريبيّة مكثّفة لفائدة اإلطارات املكلّفة بالرقابة يف هذا املجال،
- تفعيل العقوبات اإلداريّة عىل رشكات التأم� ووسطاء التأم� خالل سنة 2018.

عىل مستوى مؤسسات التأم�:

- إنجاز تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب ووضع إسرتاتيجية لخفض املخاطر مبنيّة عىل املنهج القائم عىل 
املخاطر وذلك امتثاال للتوصية األوىل ملجموعة العمل املايل. 

- دعم إدارة االمتثال باملوارد البرشية والتقنية الالزمة وإعداد خارطة مخاطر تأخذ بع� االعتبار طبيعة وأهميّة وتشعب 
واختالف األدوات والعمليات الخاّصة بالقطاع.

 
IV - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم�:

1 - وسطاء التأم�:

الّنظر يف مجموع 111 مطلبا  التأم�  الفصل 71 من مجلة  بالهيئة املنصوص عليها  التّـــرخيص للوسطاء  تولّت لجنة 
لتعـاطي مهنة الوساطة يف التأم� خالل سنة 2017 وعقدت للغرض أربع جلسات تّم خاللها:

- منح الرتخيص لـ 63 نائب تأم� و6 س�رسة و22 منتج تأم� عىل الحياة وذلك طبقا ألحكام الفصل 75 من مجلة التأم�،
- وسحب الرتخيص من 26 نائب تأم� و7 س�رسة.

الذين ال يبارشون املهنة وسمسارة  النواب والس�رسة  التأم� وال سيّ�  الوسطاء يف  ك� تواصلت عملية تحي� سجل 
البيانات الخاصة بالس�رسة واملسّجلة بالسجّل  النهاê باإلضافة إىل متابعة  الذين å يستكملوا إجراءات الرتخيص  التأم� 

التجاري. 

2 - املؤسسـات غÈ املقيمة:

تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات الـتأم� غ� املقيمة طبقا ألحكام الفصل� 67 و68 من مجلّة 
التأم� وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغ� املقيم�، وشملت:

• إستك�ل دراسة طلب رشكة إعادة التأم� "CICA RE" تركيز فرع لها غ� مقيم بتونس يتعامل مع غ� املقيم� حيث 
تّم إمضاء اتفاقية الرتكيز واملصادقة عليها.

التأم� "WAIKA RE" من س�اليون و"SEN RE" السينغالية لرتكيز مكتب  • دراسة طلب� صادرين عن رشكتي إعادة 
�ثييل غ� مقيم بتونس لكّل منه� وإحالة امللف� إىل رئاسة الحكومة قصد عرضه� عىل املجلس األعىل لإلستث�ر. 

• متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� األجنبية املوجودة بالبالد التونسيّة.
،"Africa Re"و "Arab Re" :متابعة نشاط رشكات إعادة التأم� اإلقليمية التي تشارك الدولة التونسية يف رأس مالها وهي •

 îواملنتدى العر "OAA" متابعة أنشطة الجمعيات الدولية التي تنتمي لها الهيئة عىل غرار: املنظمة اإلفريقية للتأم� •
."IAIS" والجمعية الدولية ملراقبي التأم� "AFIRC" لهيئات اإلرشاف والرقابة عىل التأم�

V - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم�:

1 - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم�:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2017 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

والواليات  التونسية  الدولة  ب�  إتفاقية  مرشوع  إلعداد  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي FATCA وإحداث مرصد وطني للخدمات املالية الصغرى.

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد  الصغ�،  التأم�  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف�  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

واالجت�عي، التأث� االجت�عي واالقتصادي وإعادة �ويل مؤسسات التأم� الصغ�.
القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل ممولة Òعونة فنية يف إطار برنامج  - لجنة 

."Micro-med" التعاون
التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  Òتابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG املمّول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية 

لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة لتأم� الجفاف عرب املؤرشات. 
- اللجنة املحدثة عىل مستوى وزارة الفالحة املكلّفة بصياغة تصّورات يف خصوص إحداث صندوق وطني لتغطية املخاطر 

غ� القابلة للتأم� يف القطاع الفالحي.
الفالحي  القطاع  يف  التأم�  مخاطر  يف  الترصّف  حول  دراسة  إلنجاز مرشوع  التحض�ية  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة   -

بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      
- لجنة القيادة املحدثة عىل مستوى الهيئة العليا للطلب العمومي واملكلّفة بدراسة مشاريع الوثائق النموذجيّة يف إطار 
ومن ضمنها  الخاّصة  اإلدارية  الرشوط  وكراسات  العموميّة  الصفقات  (أدلّة  العموميّة  الصفقات  منظومة  تطوير  مرشوع 

كراس رشوط خدمات التأم�). 
- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد ضبط املشاريع املتعلقة 

Òجال التأم� التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير القطاع املايل.
ملعالجة  التأم�  لرشكات  التونسية  والجامعة  الربي  للنقل  الفنية  الوكالة  مستوى  عىل  املحدث  املشرتك  العمل  فريق   -

اإلشكاليات املتعلقة بالعربات املرسوقة واملدرجة بباب النزاعات وذلك لتوحيد اإلجراءات املعمول بها. 
- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب� البنوك ورشكات التأم� يف خصوص ض�ن التأم� يف 

صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض، وقد أسفرت أشغال هذه اللجنة عن مرشوع إتفاقية ب� الجمعيت� املهنيت�.
- اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال و�ويل اإلرهاب.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم� الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2017:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم� الصادرات قصد البحث عن سبل معالجة وضعية امليزان التجاري يف إطار املجلس األعىل 

للتصدير ومتابعة أشغال مه�ت املساعدة الفنية للبنك الدويل املنجزة يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات لتحس� 

تدّخالت صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.

- بلورة مقرتحات يف شأن تأم� صندوق ض�ن مخاطر التصدير لصادرات املؤسسات الوطنية والعمومية املتعلقة بصفقات 

كربى أو بقطاعات إسرتاتيجية لإلقتصاد الوطني. 

الطبية  الحوادث  عن  الناجمة  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -

كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  أحدثت  تفك�  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى  الطبية غ�  واألخطاء 

املتدخل� يف النشاط الطبي وشبه الطبي بهيكليه العام والخاص باإلضافة إىل ممثل� عن الهيئة والجامعة التونسية لرشكات 

التأم�. 

- متابعة ملف تأم� املسؤولية املدنية املنجرة عن األرضار النووية ضمن أشغال لجنة الخرباء املحدثة عىل مستوى وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات واإلتصال واملكلفة بإعداد منظومة ترشيعية ورقابية وطنية لألنشطة 

النووية. 

املرض  عىل  بالتأم�  واملتعلقة  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  صلب  املربمة  لإلتفاقيّات  القانونية  الوضعيّة  دراسة   -

حيث  من  خاّصة  عنها  املرتتّبة  اإلشكاليّات  ومناقشة  الحريق،  عىل  والتأم�  دين  بتسديد  املرتبط  الوفاة  عىل  والتأم� 

إنعكاساتها عىل املنافسة وعىل حقوق املؤّمن لهم وإنجاز دراسة مقارنة يف الغرض. مع العلم وأّن مجلس الهيئة أقّر منذ 

شهر جويلية 2016ّ إيقاف العمل بهذه اإلتفاقيات مع إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لها ضمن األشغال الجارية للمراجعة 

الشاملة ملجلّة التأم�.

- دراسة مقرتحات رابطة معيدي التأم� العرب حول إعادة النظر يف رشوط التصنيف املعمول بها من قبل هيئات الرقابة 

وتكتفي  العاملية  التصنيف  قبل وكاالت  متقدم من  تصنيف  الحصول عىل  تعفي من  آليّة خاّصة  إتجاه وضع  العربية يف 

بتصنيف أقّل تشّددا.

:Í3 - دراسة عدد من امللفات املّتصلة بالترشيع الجبا

تتوّىل مصالح الهيئة يف هذا اإلطار وبالتنسيق مع املصالح الجبائية املختصة: 

• اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم� عىل الحياة،
• النظر يف الّنظام الجباê يف مادة األداء عىل القيمة املضافة املتعلّق باملبالغ الراجعة لس�رسة التأم� بعنوان التخيل 

عن نشاطهم يف هذا املجال.

4 - متابعة تنفيذ برنامج تأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم�: 

ترشف الهيئة عىل تنفيذ برنامج متوسط املدى يتعلق بتأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� وتتلخص أبرز محاوره 
يف النقاط التالية:

املستوجبة  والرشوط  تتناسب  ترسيم  ورشوط  داخليا  ونظاما  أساسيا  نظاما  تعتمد  لإلكتواري�  مهنية  جمعية  تكوين   -
لإلنخراط الحقا يف الجمعية الدولية لإلكتواري�، ويعهد لها Òسك سجل املخول لهم م�رسة هذا النشاط لدى قطاع التأم� 

وبإحداث لجنة تأديب ضمن هياكلها.
- إعت�د رشوط جديدة مل�رسة هذا النشاط وهو ما يتطلّب تكوينا وتأهيال لجميع املتدخل� يف املجال اإلكتواري لدى 
القطاع قصد ض�ن ترسيمهم الحقا بسجل الجمعية املهنية بعد الحصول عىل التأهيل من قبل لجنة مشرتكة محدثة صلب 

الهيئة.
- تكوين وتأط� مراقبي الهيئة يف املجال اإلكتواري.

وقد تّم يف هذا الصدد:

- إعداد مذكرة توجيهية للربنامج بالتعاون مع جمعية FSVC والجمعية اإلكتوارية الدولية وجمعية اإلكتواري� بال حدود 

وذلك قصد الرشوع يف البحث عن �ويل خارجي للربنامج املذكور.

- إنجاز عملية تقييم لوضعية الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� بتوجيه إستبيان� إىل كّل من مؤسسات التأم� والخرباء 

مشاريع  تطوير  ملزيد  نتائجه�  وإستغالل  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  الذي �سكه  بالسجل  املرسم�  اإلكتواري� 

األحكام القانونية املقرتح إدراجها ضمن مرشوع مراجعة مجلة التأم�. 

5 - متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ½ؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

يف إطار أحكام الفصل 50 ثالثا من مجلة التأم� والرتتيب عدد 2 لسنة 2009 الصادر يف الغرض واملتعلق بالتعيينات 
Òجالس إدارة رشكات التأم� وهياكل تسي�ها، �ت:

- دراسة عدد من ملفات التعيينات يف بعض الرشكات وذلك من خالل التثبت من مدى توفر الرشوط املنصوص عليها 

بالرتتيب املذكور أعاله.

األحكام  التأم� قصد مواءمتها مع مقتضيات  الداخيل إلحدى مؤسسات  والنظام  األسايس  الّنظام  - تحي� ومراجعة 

النموذجية للنظم األساسية لرشكات التأم� ذات الصبغة التعاونية.

- دراسة ملف طلب مؤسسة "Groupama" تنقيح إتفاق املساهم� املربم مع الدولة التونسية يف إطار مساهمتها يف 

رأس مال مؤسسة التأم� وإعادة التأم� "ستار" تبعا للتغي�ات التي طرأت عىل نظام حوكمتها. 

6 - دراسة مشاريع األنظمة األساسية للجمعيات التعاونية قبل املصادقة عليها:  

�ّت يف هذا اإلطار دراسة مشاريع تنقيح األنظمة األساسية لثالث تعاونيات ومرشوعي األنظمة األساسية إلحداث خمس 
تعاونيات جديدة.

7 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2020-2016):

تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم� والتي 

الوطنية وتحديدا للسياسات والربامج  تتضمن باألساس تشخيصا للتوجهات اإلسرتاتيجية املزمع إعت�دها وفقا للتطلعات 

ولتجاوز  القادمة  الخ�سية  خالل  واملرتقبة  املسجلة  والنوعية  الكمية  للنتائج  بالّنظر  األهداف  هذه  بتجسيم  الكفيلة 

اإلشكاليات الهيكلية والظرفية التي يواجهها القطاع.

I - متابعة وضعية صندوق ض�ن املؤمن لهم:

تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003، توّىل صندوق ض�ن املؤمن 
لهم منذ سنة 2004 تسديد التعويضات املحمولة عىل املؤسسة املنحلّة نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه املؤمن لهم 

واملستفيدين من عقود التأم� بنسق هام وذلك خاّصة يف مجال تأم� السيارات. 

لإلضطرابات  وتبعا  أخرى،  جهة  من  أنّه  إالّ  ملحوظا،  تراجعا  التعويضات  هذه  نسق  شهد  األخ�ة،  السنوات  وخالل 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
املؤسسات اإلقتصادية، تّم Òوجب املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 واألمر عدد 790 لسنة 2011 املؤرخ 
يف 27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت Òمتلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب� 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011. 

وقد عهد إىل رشكة "اإلعادة التونسية" Òهمة الترصف يف الصندوق يف الجانب املتعلق منه بتعويض األرضار الناتجة عن 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية Òوجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية وتّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض  ترتكب 

من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

1 - موارد الصندوق: 

تقّدر جملة املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم يف موىف سنة Ò 2017بلغ يناهز 234,5 م.د وهي متأتّية من:

• القرض� الرقاعي� املكتتب� لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 م.د (األول بقيمة 20 م.د والثاß بقيمة 10 م.د)،

(يتم تسديده عىل فرتة الشعبية  الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات  لتعويض األرضار  املكتتب  الرقاعي  • والقرض 
 10 سنوات) والبالغ 80 م.د،

• ومساه�ت مؤسسات التأم� واملؤّمن لهم يف �ويل الصندوق والتي ناهزت بداية من الثالثية األخ�ة لسنة 2002 
وإىل موىف سنة 2017 مبلغ 124,5 م.د. 

2 - نفقات الصندوق: 

بلغت النفقات الجملية لصندوق ض�ن املؤمن لهم إىل موىف سنة 2017 حوايل 188,4م.د تتوزّع كالتايل:

- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم تبعا لحلول الصندوق محّل رشكة "اإلتّحاد": 59,4 م.د،
- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم بعنوان األرضار الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات الشعبية: 53,8 م.د،

- خالص أصل القرض� الرقاعي� األّول والثاß: 30 م.د. 
- رصف فوائد القروض الرقاعية: 45,2 م.د.

ك� Îكن تبويب هذه النفقات حسب طبيعتها عىل النحو التايل:

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم�  العامة  الهيئة  تويل  التأم�،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم�  بعض مؤسسات  مواطن� ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، مع العلم 

وأّن العرائض املذكورة تحىض Òتابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس� نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل� يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 
املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن.

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم�:
 

تلّقت الهيئة خالل سنة 2017 عددا هاما من العرائض بلغ 60 عريضة تتعلّق جلّها بفرع تأم� السيارات بإعتباره يستأثر 
بالنصيب األوفر من رقم معامالت القطاع وÎثّل الواجهة األوىل التي من خاللها يقع التعامل بصفة أكرب مع املؤمن لهم. 

وقد �ّكنت مصالح الهيئة بالتنسيق مع مؤسسات التأم� من تسوية أغلب امللفات ومعالجتها. 

ويُحوصل الجدول التايل أبرز مواضيع هذه العرائض وعددها: 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم� 
دولية (برتقالية للبلدان العربية وخرضاء للبلدان األوروبية).

      
وقد توّصلت الهيئة العامة للتأم� بأربعة عرائض تتعلق بطلب التدخل للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام 
برتقالية صادرة عن  تأم�  لبطاقات  فيها عربات حاملة  بالنسبة لحوادث مرور تسببت  املكتب  باتّة صادرة ضّد  قضائية 

مؤسسات تأم� جزائرية وليبيّة.

1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

تّدعمت تركيبة إطارات الهيئة مع مطلع سنة 2017 بإلتحاق طالبة جديدة بعد نجاحها ضمن الدفعة 35 ملعهد �ويل 
 "Paris Dauphine Tunis" يف إختصاص "تأم�"، باإلضافــــة إىل طالب آخر متخـــّرج من معهد îالتنمية للمغرب العـــر

يف إختصاص "Actuariat" ليبلغ بذلك العدد الجميل إلطارات الهيئة øانية وأربع� (48) من جملة سبع� (70) موظفا.

:Ô2 - تطوير النظام املعلوما

واملحاسبية البرشية  املوارد  يف  والترصف  الهيئة  موارد  لتخطيط  املندمجة  املنظومة  تركيز  عملية  شهدت 
  «ERP» أشواطا متقدمة خالل سنة 2017 عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- املحاسبة والترصف يف مخزون الهيئة من اللوازم املكتبية،
- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،

- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية والرواتب.

هذا وال تزال األشغال جارية مع املزود يف إطار فرتة تجربة للمنظومة.

3 - إقتناء قطعة أرض لبناء املقّر اإلجت�عي الجديد للهيئة:

تّم إختيار الهيئة بتاريخ غرة نوفمرب 2017 كأحسن عارض بالنسبة ألحد املقاسم بالحّي املايل بالتّقسيم الجديد "درّة 
البح�ة" بضفاف بح�ة تونس الّش�لية لتشيّد عليه مقرها اإلجت�عي الجديد.

4 - التكوين والرّسكلة:

تعترب الهيئة التكوين والرسكلة من أهّم وسائل تنمية املوارد البرشية، لذلك فهي توليه� إهت�ما خاصا إÎانا منها بأّن 
والرقابية عىل مختلف  بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلرشافية  العامل�  تطوير قدرات 

مكّونات قطاع التأم�.

ومؤ�رات  وملتقيات  تكوينيّة  دورات  يف  الهيئة  إطارات  من  هام  عدد  ترشيك  عىل  الهيئة  عملت  الّسياق،  هذا  ويف 
وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم� وتهّم بالخصوص:

- مراقبة الحوكمة والترصّف يف املخاطر،
- الترصف يف األصول والخصوم،

- نظام " املالءة املاليةII " ملؤسسات التأم�،
- وضع خارطة مخاطر يف مجال التأم�،

- مقاومة تبييض األموال و�ويل اإلرهاب يف قطاع التأم�،
- دور قطاع التأم� يف تغطية مخاطر الكوارث الطبيعية والتقلبات املناخية.

ك� شارك عدد من إطارات الهيئة يف بعض الندوات والتظاهرات واملؤ�رات بالخارج حول محاور تأمينية متخصصة من 
أهّمها:

- دورة تدريبية حول "أسس تحديد وإدارة مخاطر رشكات التأم�" (باإلمارات العربية املتّحدة).
- حلقة دراسية حول التطورات األخ�ة بخصوص الرقابة الحذرة عىل التأم� (بفرنسا)،

- امللتقى الرابع للتأم� بالدار البيضاء حول تحديث تجربة الحريف يف العرص الرقمي (باململكة املغربية)،
- الدورة 24 للنــدوة السنوية الدولية حول التقنيات الجديدة لتبادل املعطيـات (بأملانيا).

5 - إرساء منظومة للنفاذ إىل الوثائق التي تنتجها الهيئة:

يف إطار تطبيق مقتضيات القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ يف 24 مارس 2016 واملتعلق بحق النفاذ إىل 
املعلومة وتنفیذا ملتطلبات الخطة الوطنیة الرامیة إىل �كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت� العربية والفرنسية Òوقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد وردت عىل الهيئة خالل 
سنة 2017 ومنذ إرساء هذه املنظومة، ثالثة مطالب فقط يف النفاذ إىل وثيقة إدارية �ّت دراستها بالتنسیق مع مختلف 

الهیاكل بالهيئة وإجابة املعني� باألمر بخصوصها، ك� å يتّم رفض أي مطلب وå يرد أي مطلب تظلم.

6 - تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم�:

سعيا منها إىل تدعيم أوجه التعاون العرî واإلقليمي والدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة 
بالتأم�، تولّت الهيئة العامة للتأم�:

- مواصلة متابعة توصيات اللجان املغاربية للتأم� وإعادة التأم�.
- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك عىل 
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.IAIS ملراقبي التأم�

       مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

أنهى االقتصاد العاملي سنة 2017 بتحقيق وت�ة Ûو جيّدة نسبيّا بلغت مستوى 3,8 % (مقابل 3,2 % سنة 2016) وهي 
األعىل منذ سنة 2011، بعد معاناته طيلة سنوات من الفتور واملشاكل املرتبطة باألزمات االقتصادية واملالية واآلثار الضارة 
للصدمات السلبية التي أضعفت النشاط يف أغلب االقتصاديات. وتعود هذه االنتعاشة إىل جملة عوامل أبرزها مواصلة 
إعت�د السياسات النقدية امليّرسة يف البلدان املتقدمة واستمرار االقتصاد الصيني يف تسجيل معدالت Ûو مرتفعة فضال عن 

ديناميكية التجارة العاملية.

ففي االقتصاديات املتقدمة، ارتفع نسق Ûو النشاط االقتصادي إىل مستوى 2,3 % سنة 2017 مقابل 1,7 % يف السنة 
مستوى  عىل  وانعكاسه  عموما  األع�ل  مناخ  وتحّسن  التيس�ية  النقدية  السياسات  من  بالخصوص  مستفيدة  السابقة، 
السياق  الداخيل إضافة إىل تدّعم استهالك األرس محفوزا باملؤرشات االيجابية لسوق الشغل. ويف هذا  االستث�ر والطلب 
وصلت نسبة Ûو االقتصاد األمري~ إىل 2,3 % مقابل 1,3 % يف موىف سنة 2016، ك� كان األداء يف منطقة األورو م�ثال إىل 
حّد كب� حيث سّجلت نفس املستوى من النمو (2,3 % مقابل 1,8 % سنة 2016) وشملت هذه االنتعاشة أغلب البلدان 

األعضاء.          
 

لالقتصاديات الصاعدة والنامية، فقد عرفت بدورها تحّسنا جمليّا لنشاطها االقتصادي محققة نسبة Ûو  بالنسبة  أّما 
ناهزت 4,8 % مقابل إنحصارها يف حدود 1,4 % سنة 2016، وكان الحّظ األوفر من نصيب الدول الصاعدة والنامية ألوروبا 
مشاريع  حجم  زيادة  من  األخرى  البلدان  عديد  واستفادة  وبولونيا  تركيا  من  كّل  حققته  الذي  الهام  النمو  مع  خاصة 
املؤسسات املمولة من االتحاد األوروî. ك� حافظ االقتصاد الصيني عىل نسق Ûّوه املرتفع والذي بلغ 6,9 % سنة 2017 
مقابل 6,7 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع امللحوظ للصادرات وملستوى االستث�رات العمومية فضال عن اعت�د بنك الص� 

الشعبي لتيس� انتقاê يسّهل النفاذ للقروض بالنسبة للمؤسسات الصغرى والقطاع الفالحي.             

ويف املقابل، تراجعت وت�ة النمو يف منطقة الرشق األوسط وش�ل إفريقيا من 4,9 % يف السنة السابقة إىل حدود 2,2 % 
املصّدرة  البلدان  النمّو يف  انخفاض  املنطقة مع  املستمرّة يف  الجيوسياسية  بالخصوص من االضطرابات  متأثرة  سنة 2017 
للنفط وتقيّد الطلب الداخيل وخاصة االستث�ر بسبب عملية تطه� امليزانية واملستويات العالية من التضخم يف بعض بلدان 

املنطقة.  
  

وå تكن املبادالت التجارية للسلع والخدمات سنة Ò 2017نأى عن هذا املسار التصاعدي يف نسق النمو حيث حققت 
انتعاشة هامة بنسبة 4,9 % مقابل 2,3 % سنة 2016 مدعومة عىل وجه الخصوص من تطور التدفقات التجارية يف آسيا 

والواردات يف أمريكا الش�لية. 

ويف جانب آخر، تواصل إنخفاض دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة بحوايل 16 % خالل سنة 2017 مقابل 13 % 
سنة 2016، وشمل باألساس اقتصاديات البلدان املتقدمة والبلدان التي �ّر Òرحلة انتقالية مقابل إرتفاع طفيف يف البلدان 

الصاعدة.

املرتبطة خاصة Òفاوضات  السيايس  اليق�  مواجهة حالة عدم  فقد نجحت يف  الدولية،  املالية  بالسوق  يتعلّق  وفي� 
الربيكسيت وتزايد الشكوك حول السياسة املستقبلية للميزانية األمريكية وتواصل التوترات الجيوسياسية يف عديد املناطق، 
فتدّعمت أسعار السندات بشكل ملحوظ يف جميع أنحاء العاå. بين� تواصل التقلب الحاد يف السوق الدولية للرصف والتي 
اتسمت خاصة باالرتفاع الهام الذي حققه سعر رصف األورو مقابل الدوالر وذلك مع تحسن الوضع االقتصادي وتجّدد 
اهت�م املستثمرين األجانب Òنطقة األورو والتوقعات بتطبيع السياسة النقدية. وسجلت سوق املعادن الثمينة من ناحيتها 

تطورا ايجابيا بحوايل 13 % مدعومة من حالة عدم اليق� السيايس. 

إرتفاعا ملحوظا عىل  للمواد األساسية  الدولية  األسعار  املتحّسن عموما، شهدت  االقتصادي  األداء  وبالتوازي مع هذا 
عكس السنة السابقة نتيجة تزايد الطلب املتأé من القطاعات املعملية للبلدان املصنعة وللص� من جهة وانخفاض سعر 
رصف الدوالر األمري~ من جهة أخرى. ك� تدّعمت أسعار الطاقة وخاّصة النفط الخام جرّاء الرتاجع امللحوظ يف اإلنتاج 

واملخزونات بعد تفعيل االتفاقية متعددة األطراف للدول املصّدرة للنفط.       

لتبلغ  املتقدمة  االقتصاديات  تواصلت عىل مدى سنوات يف  التي  االنك�شية  الضغوط  برتاجع   2017 ك� �يزت سنة 
نسبة التضخم 1,7 % مقابل 0,8 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع الهام ألسعار الطاقة. أما بالنسبة للبلدان الصاعدة والنامية، 
فقد عرف التضخم عموما بعض االنفراج لينخفض إىل 4 % مقابل 4,3 % سنة 2016 مع وجود تفاوت عام ب� مختلف 

بلدان هذه املجموعة نظرا إىل التطورات املتفاوتة ألسعار الرصف والعوامل الخاصة بكّل اقتصاد.
       

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

شهد االقتصاد التونيس سنة 2017 تحّسنا ملموسا يف نسق Ûّوه حيث بلغ 1,9 % أي ما يقارب ضعف املستوى الذي 
تحقق سنة 2016 (1 %). غ� أن مثل هذه االنتعاشة ال تزال دون املستوى املأمول جرّاء استمرار مواطن الضعف املرتبطة 
بالخصوص بانزالق عجز امليزانية واملدفوعات الجارية وتصاعد الضغوط التضخمية، والتي ال تزال تحول دون تحقيق التنمية 

الشاملة وإحداث مواطن الشغل والتحّكم يف التوازنات االقتصادية الكلّية.    

ويعود هذا التحسن النوعي يف النمو يف جزء كب� منه إىل تطّور األنشطة املسوقة عىل خالف السنوات الفارطة التي كان 
فيها ألنشطة الخدمات غ� املسوقة مساهمة هامة.

وبالنسبة للخدمات املسّوقة، فقد عرفت تطّورا محدودا سنة 2017 بلغ 4 % مستفيدة بالخصوص من املوسم السياحي 
الواعد (8,3 % مقابل 2,7 % سنة 2016) إثر العودة النسبية لألسواق التقليدية مع تحّسن الوضع األمني للبالد إضافة إىل 
مواصلة تدفق السياح املغاربي�، وكذلك من التحّسن الطفيف لقطاع النقل (5 % مقابل 4,7 % سنة 2016). ويف املقابل، 

تواصل Ûو الخدمات املالية واالتصاالت بنسق ملموس بلغ عىل التوايل9,1 % و3 %.    

وبدرجة أقل حدة، حّققت الصناعات املعملية بدورها Ûّوا طفيفا بنسبة 0,8 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل تطّور 
الصناعات امليكانيكية والكهربائية (3,1 % مقابل 2,1 % سنة 2016) تبعا لديناميكية النشاط يف منطقة األورو، عالوة عىل 
الغذائية والصناعات   (2016 سنة   %  (-0,3) مقابل   %  0,8) والجلود  واملالبس  النسيج  صناعات  إنتعاش 

(1,4 % مقابل (4,4-) % سنة 2016). ويف املقابل، تواصل تقلّص Ûّو صناعات مواد البناء والخزف والبلور للسنة الثانية تباعا 
((4,5-) % مقابل (1,8-) % سنة 2016).

ك� شهدت الصناعات الكيميائية انخفاضا ملحوظا يف قيمتها املضافة ((1,9-) % مقابل 13,2 % سنة 2016) وذلك 
نتيجة حّدة التحركات االحتجاجية املسجلة عىل مستوى مواقع إنتاج ونقل الفسفاط مّ� خلق صعوبات كربى يف التزّود 

لوحدات التحويل.

وعرف قطاع الفالحة والصيد البحري انتعاشة ملحوظة (2,5 % مقابل (8,5-) % سنة 2016) بفضل املوسم الفالحي 
الزيتون.       زيت  فرع  يف  انخفاض  مقابل  الحبوب  سيّ�  الفروع  أغلب  يف  اإلنتاج  بارتفاع  �يز  والذي  عموما  املريض 

أّما الصناعات غÈ املعملية، فقد تواصل إنخفاض قيمتها املضافة بحوايل 3 % (مقابل (1,5-) % سنة 2016) متأثـــرة 
بالخصوص من احتداد تقلص استخراج النفط والغاز الطبيعي ((11,1-) % (مقابل (7,2-) % سنة 2016) جراّء ما تزال 
تشهده بعض املناطق من اضطرابات اجت�عية عالوة عن النفاذ الطبيعي لبعض الحقول. وعىل عكس ذلك، سّجل قطاع 
املناجم Ûوا هاما ناهز 10,1 % (مقابل 6,4 % سنة 2016) غ� أن مثل هذه االنتعاشة å �ّكن بعد من استعادة القدرات 

اإلنتاجية املعتادة للقطاع.

وبالنسبة للطلب الداخيل، فقد أظهر سنة 2017 تباطؤا يف نسق Ûو أهم مكوناته، بحساب األسعار القارّة، حيث تواصل 
النهاê الوطني والذي Îثّل املحرك األسايس للنمو االقتصادي منذ  التوايل انخفاض وت�ة Ûو االستهالك  الثالثة عىل  للسنة 
سنة 2011 (1,8 % سنة 2017 مقابل 3 % سنة 2016). وبخصوص االستث�رات، فقد سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت 
تباطؤا طفيفا من مستوى 1 % سنة 2016 إىل 0,2 % سنة 2017 لتواصل بذلك نسبة االستث�ر انخفاضها للسنة الخامسة 

عىل التوايل من 19,3 % سنة 2016 إىل 18,7 % سنة 2017.

 2016 سنة   %  5,8 (مقابل   %  17,2 بنسبة  والخدمات  السلع  صادرات  ارتفعت  فقد  الخارجي،  للطلب  بالنسبة  أّما 
بحساب األسعار الجارية) نتيجة ازدياد حجم الصادرات ألغلب القطاعات. ومن ناحيتها، سجلت واردات السلع والخدمات 
تسارعا هاما يف وت�ة Ûوها الذي بلغ 18,8 % سنة 2017 (مقابل 5,5 % سنة 2016 بحساب األسعار الجارية) وذلك تبعا 
النخفاض الدينار وارتفاع األسعار العاملية للمحروقات وتزايد استهالك قطاعي الطاقة والصناعات املعملية من مواد أولية 

ونصف مصنعة يف ظل تراجع اإلنتاج الوطني. 

ويف هذا السياق، تفاقم العجز التجاري املسّجل سنة 2017 ليعادل 10,2 % من إجمـايل النـاتـــج املحيل الخام (مقابل 
8,8 % سنة 2016).

النسبة هذه  ارتفعت  فقد   ،(%  3,7)  2012 سنة  منذ  تضخم  نسبة  أد\  عرفت  التي  السابقة  السنة  عكس  وعىل 
 سنة 2017 لتناهز 5,8 % يف املعدل ك� وصلت يف األشهر األخ�ة من السنة إىل ما يقارب 6,4 % وذلك تزامنا مع تدهور 

قيمة الدينار والتطور االستثناê ألسعار املواد الغذائية الطازجة.

ملواطن  للتصدي  املطلوب  املستوى  دون   2017 سنة  الوطني  االقتصاد  الذي حققة  الطفيف  النمو  فقد ظل  وعموما 
ضعف سوق الشغل إذ ال تزال نسبة البطالة يف نفس املستوى املرتفع املسجل يف السنة السابقة (15,5 %) مع تسجيل 
انخفاض طفيف لنسبة بطالة خريجي التعليم العايل إىل حدود 29,2 % سنة 2017 (مقابل 31,6 % سنة 2016) وال تزال 
سوق الشغل املحلية تواجه عديد التحديات املرتبطة بعدم قدرة النسيج االقتصادي عىل استيعاب البطالة وعدم املالءمة 

ب� حاجيات السوق وما تنتجه املنظومة التعليمية.      

I - تطّور سوق التأم� العـاملية:

1 - رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم�:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

بلغ إج�يل أقساط التأم� العاملية املستخلصة سنة 2017 حوايل 4.890 مليار دوالر مقابل 4.700 مليار دوالر سنة 2016 
محققة بذلك نسبة Ûو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وت�ة أرسع سنة 2016 (2,2 %). ولنئ شمل هذا 
التباطؤ النسبي كالّ من صنفي التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، فانّه �يّز بالخصوص بانخفاض جملة أقساط التأم� عىل 
الحياة يف األسواق املتقدمة Òا يقارب 2,7 % (مقابل (1,9-) % سنة 2016) مقابل تواصل Ûّو أقساط التأم� عىل غ� الحياة 

بنفس النسق املسجل يف السنة السابقة والذي بلغ 1,9 %. 
  

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد تقلصت وت�ة النمو الهام الذي ميزها يف السنة السابقة رغم بقائها مرتفعة يف حدود 14 % 
النمو الكب� الذي  التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، مدعومة أساسا من تواصل  التوايل بالنسبة لصنفي  و6,1 % عىل 

تشهده السوق الصينية.   

55,3 % سنة 2016)  (مقابل   % 54,3 إىل  العاملية  السوق  الحياة من  التأم� عىل  تقلّص نصيب صنف  لذلك،  وتبعا 
يف ح� إرتفعت حّصة صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 45,7 % (مقابل 44,7 % سنة 2016).

التوزيع القاري ألقساط التأم�:
 

وعىل مستوى التوزيع القاري، تواصل انخفاض حصة األسواق األمريكية يف سوق التأم� العاملية حيث بلغت 34 % 
الحياة إىل حدود 25,5 % (مقابل  التأم� عىل  نتيجة تراجع حّصتها من مجموع أقساط  (مقــابل 34,4 % سنة 2016) 
تقريبا  املستوى  نفس  يف  الحياة  غ�  عىل  التأم�  أقساط  مجموع  من  حصتها  عىل  ومحافظتها   (2016 سنة   %  26,2  

(44,2 % مقــابل 44,3 % سنة 2016).

وكذلك الشأن بالنسبة للدول األوروبية التي انخفضت نسبة مساهمتها يف سوق التأم� العاملية إىل حوايل  30,2 % 
(مقابل 30,8 % سنة 2016) إثر تراجع حّصتها من 33 % سنة 2016 إىل 32,3 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل 

الحياة ومن 28,2 % إىل 27,8 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة. 

موىف  يف   %  32,5 فناهزت  العاملية  السوق  حجم  من  اآلسيوية  القارة  لحّصة  التصاعدي  املسار  تواصل  املقابل،  ويف 
 2016 سنة   %  37,8 من  الحيـاة  عىل  التأم�  بعنـوان  حصتها  ارتفاع  بفضل   (2016 سنة   %  31,6 (مقابل   2017 سنة 
إىل 39,3 % سنة 2017 وبدرجة أقل حّصتها بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة من 24,1 % يف السنة السابقة إىل 24,5 % 

سنة 2017.

أّما بالنسبة للقــــارة اإلفريقية، فال تزال حصتها من السوق العاملية تتّسم بالتواضع الشديد إذ å تتجاوز 1,4 % من 
جملة أقســاط التأم� تتوّزع ب� 1 % بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة (مقابل 0,9 % سنة 2016) و1,7 % بعنوان التأم� 

عىل الحياة (مقابل 1,5 % سنة 2016).

2 - رقم معامالت صنف التأم� عىل الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة تباطؤا يف نسبة النمو التي å تتجاوز0,5 % (مقابل 1,4 % 
يف السنة السابقة) وبلغت 2.657 مليار دوالر أمري~، وذلك نتيجة حالة االنك�ش التي شهدتها األسواق املتقدمة حيث 

تراجعت جملة أقساط التام� عىل الحياة بنسبة 2,7 % بعد معاناتها من الفتور عىل مدى العرش سنوات األخ�ة.
وعموما، فقد سّجلت أغلب بلدان هذه املجموعة Ûوا سلبيا مرتبطا أساسا بضعف نسب الفائدة مّ� جعل مؤسسات 
التأم� عاجزة عىل ض�ن مردودية مثىل للمؤمن لهم بسبب تراجع نسب املردودية الدنيا املضمونة وانخفضت تبعا لذلك 
عمليات االكتتاب بالنسبة لعقود االدخار التقليدية بشكل هام. هذا إىل جانب عديد العوامل االقتصادية األخرى التي أثرت 
عىل Ûو سوق التأم� عىل الحياة العاملية عىل غرار أسواق أمريكا الش�لية، التي سجلت تراجعا Òا يقارب 3,5 % مقارنة 
فقد  الغربية،  ألوروبا  بالنسبة  أما  التقاعد.  إدخار  توفّر خدمة  التي  املؤسسات  عديد  تراخيص  جراء سحب   2016 بسنة 
شهدت أكرب ثالثة أسواق رئيسية فيها وهي اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا حالة من االنك�ش سنة 2017 مقابل تحقيق 

بعض األسواق األخرى لتطور إيجاî مثل اسكندينافيا والربتغال.
       

ويف املقابل، شهدت أسواق التأم� عىل الحياة يف البلدان الصاعدة مسارا مختلفا للغاية �يز بتحقيق قفزة هامة يف نسق 
النمو إىل حدود 14 % متجاوزة بذلك معّدل النمو املسجل يف العرشية األخ�ة (8,8 %). هذا وال يزال دور السوق الصينية 
الركيزة األساسية يف هذا التطّور، حيث حققت لوحدها Ûوا باهرا ناهز 21 % (مقابل معّدل Ûو يعادل 14 % خالل العرش 
سنوات األخ�ة)، لرتتقي بذلك الص� إىل املرتبة الثانية عامليا يف سوق التأم� عىل الحياة التي تتصدرها الواليات املتحدة 

األمريكية.

عديد  وجود  مع   2016 بسنة  مقارنة   %  5,8 بنسبة  ايجابيا  Ûوا  الصاعدة  البلدان  أسواق  حّققت  الص�،  وباستثناء 
اإلختالفات ب� بلدان هذه املجموعة. فبالنسبة لدول آسيا الصاعدة، �يزت بارتفاع مبيعات عقود التأم� بوحدات الحساب 
وعقود اإلدخار التقليدية، بين� ارتكز التطور املسجل يف أوروبا الوسطى والرشقية عىل مبيعات عقود اإلدخار املوزعة من 
طرف البنوك يف روسيا التي أصبحت تتصدر أسواق التأم� عىل الحياة يف هذه املنطقة. ويف نسق معاكس، سّجلت أسواق 
أمريكا الالتينية Ûوا سلبيا يف كل من الربازيل (جراء تأثر نشاط تأم� اإلدخار من ضعف نسب الفائدة) واملكسيك نتيجة 

                    .« Solvabilité II » 2 تطبيق نظام املالءة املالية

التوزيع القاري ألقساط التأم�:

3 - رقم معامالت صنف التأم� عىل غÈ الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 2.234 مليار دوالر أمري~ يف موىف سنة 2017 
محّققة نسبة Ûّو حقيقي بلغت 2,8 % ليتواصل بذلك تباطؤ نسق التطور للسنة الثالثة تباعا ولكنه ال يزال يتجاوز معّدل 

النمو الذي تّم تسجيله يف العرشية األخ�ة ( 2,1 %).
 

وبالنسبة لألسواق املتقدمة، استقرت وت�ة النمو يف نفس املستوى املسجل يف السنة السابقة أي 1,9 % (مقابل معدل 
تطّور سنوي ناهز 0,9 % خالل العرش سنوات األخ�ة) مع وجود تباين حاد بينها. فبالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، 
وصلت نسبة النمو الجملية إىل 2,6 % سنة 2017 مع تحقيق أهم النسب يف صنف تأم� السيارات. ويف أوروبا الغربية، 
ولنئ ظلت وت�ة النمو معتدلة، فقد سّجلت تحّسنا طفيفا سنة 2017 وبلغت 1 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل التطّور 

امللحوظ خاصة عىل مستوى صنفي التأم� من املرض وتأم� السيارات السي� يف األسواق الرئيسية لهذه املنطقة.
     

أما بالنسبة لألسواق الصاعدة، فقد تراجعت وت�ة Ûو صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل حدود 6,1 % مقابل 9,6 % 
سنة 2016 ومعّدل تطور سنوي ناهز 8,4 % خالل العرشية األخ�ة. ويعود هذا التباطؤ أساسا إىل انخفاض نسبة النمو 
السيارات. ورغم هذا  الصينية من مستوى 20 % إىل 10 % سنة 2017 جراء انخفاض أقساط تأم�  املحققة يف السوق 
الرتاجع املسجل، ال تزال الص� تعترب املحرك األسايس للنمو يف هذه املجموعة من البلدان. وباستثنائها، å تتجاوز نسبة Ûو 
نشاط التأم� عىل غ� الحياة يف األسواق الصاعدة مستوى 2,5 % (مقابل 2,1 % سنة 2016) بين� وصلت إىل 9,7 % يف 
بقية األسواق الصاعدة آلسيا بفضل النمو الهام الذي شهدته كل من الهند وتايالند وأندونيسيا. أما بالنسبة ألوروبا الوسطى 
والرشقية، فقد واصلت أقساط التأم� مسارها التصاعدي بنسق معتدل بلغ 3,3 % نتيجة التحسن االقتصادي الذي تشهده 
بعض بلدان اإلتحاد األوروî. وفي� يخص منطقة الرشق األوسط وآسيا الوسطى، فقد أّدت حالة االنك�ش التي تشهدها 
أقساط التأم� عىل غ� الحياة يف السوق الرتكية واستمرار حالة الركود يف السوق السعودية إىل إنخفاض هام يف نسبة التطور 

الجملية يف املنطقة.
 

وعموما، فقد كانت لألسواق املتقدمة مساهمة أعىل بقليل من مساهمة األسواق الصاعدة يف التطور الحقيقي لصنف 
التأم� عىل غ� الحياة مع اعتبار الص� والواليات املتحدة األمريكية القوت� الرئيسيت� الدافعت� للنمو في� يخص هذا الصنف.

التوزيع القاري ألقساط التأم�:

4 - نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:
  

عىل الرغم من اإلنخفاض النسبي يف عدد األحداث الكارثية املسّجلة سنة 2017 إىل 301 حادث مقابل 329 سنة 2016 
إىل ملحوظ  جّد  بشكل  الكوارث  هذه  عن  الناجمة  الجملية  املادية  الخسائر  ارتفعت  فقد  طبيعية)،  كارثة   183 (منها 

337 مليار دوالر أمري~ وهو ما يقارب ضعف املستوى املسجل سنة 2016 (180 مليار دوالر أمري~) ك� فاقت بشكل 
ملموس املعدل املسجل يف العرشية األخ�ة (190 مليار دوالر أمري~).

مجموع طبيعية  كوارث  عن  الناجمة  الخسائر  تغطية  يف  التأم�  قطاع  مساهمة  تتعّدى   å الّسياق،  هذا  ويف 
138 مليار دوالر وفقط 6 مليار دوالر من الخسائر املرتبطة بكوارث تقنية، ليبلغ الفارق ب� جملة الخسائر واألرضار املؤمن 
عليها سنة 2017 حوايل 193 مليار دوالر، وهو ما يربز مدى نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل 

النطاق العاملي (أك_ من 57 % من مجموع الخسائر).

هذا وقد �ركزت أعىل الخسائر يف أمريكا الش�لية وبلغت 244 مليار دوالر. وكانت أعىل األرضار املشمولة بالتأم� 
حّدة، هي تلك املتعلقة بأقوى ثالث أعاص� شهدها العاå سنة 2017 والتي قدرت بحوايل 92 مليار دوالر أمري~.

:Üونسب االندماج يف العا �5 - تطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم

التأم� سنة 2017 إىل 650 دوالر أمري~ مقابل 638,3 دوالر سنة 2016  الفـرد عىل  العاملي إلنفـاق  إرتفع املعـّدل 
النمّو  نسق  يف  التباين  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب�  شاسع  فارق  تسجيل  مع   2015 سنة  دوالر  و621,2 
االقتصادي ومعّدالت النمّو الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم� 

املتجّذرة يف البلدان املصّنعة ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

 2016 سنة  دوالر   3.505 مقابل  دوالر   3.516,7 التأم�  عىل  الفرد  إنفاق  معدل  بلغ  املصنعـة،  البلدان  ففي 
التأم� عىل غ�  بعنوان  الحياة و1.618,2 دوالر  التأميـن عىل  بعنوان  و3.439,6 دوالر سنة 2015، منها 1.898,5 دوالر 
 % و8,1   2016 سنة   %  8 مقابل   %  7,8 تعـادل  إذ  مرتفعة  البلدان  هذه  يف  االندماج  نسبة  فإّن  لذلك،  وتبعا  الحياة. 

سنة 2015.

أما يف البلدان الصاعدة، ورغم التحّسن املتواصل ملعدل إنفاق الفرد عىل التأم� والذي ناهز 165,6 دوالر أمري~ سنة
 2017 مقابل 149 دوالر سنة 2016 و135 دوالر سنة 2015 (منها 92,3 دوالر بعنوان التأم� عىل الحياة و73,2 دوالر 
بعنوان التأم� عىل غ� الحياة)، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ å تتجاوز 3,3 % (مقابل 3,2 % سنة 2016 

و2,9 % سنة 2015).

وعموما، فقد تراجعت نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي العاملي إىل حدود 6,1 % سنة 2017 مقابل 6,3 % 
سنة 2016 و6,2 % سنة 2015.  

º - IIوقع تونس يف سوق التأم� العاملية:
     

رقم  من  تونس  حّصة  تزال  ال   ،2017 سنة   % 12,6 بنسبة  التأم�  لقطاع  الجميل  املعامالت  لرقم  الهام  التطّور  رغم 
معامالت سوق التأم� العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة ببعض البلدان الشقيقة، حيث å تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,08 % 
باملغـــرب وÒ % 0,03صـر، وكذلك مقارنة بعدد من بلدان منطقة الرشق األوسط حيث ناهزت 0,28 % باإلمارات العربية 

املتحدة و0,20 % باململكة العربية السعودية وتضّل بعيدة جّدا عن جنوب إفريقيا (0,98 %). 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم� إذ تبلغ  28,2 % بالواليات 
املتحدة و8,6 % باليابان و5,8 % باململكة املتحدة و4,9 % بفرنسا و4,6 % بأملانيا. 

وبالتوازي، å تتجاوز نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي التونيس خالل سنة 2017 رغم تسجيل بعض التحّسن 
نسبة دون  باملغرب)، وهي  املتحدة و3,5 %  العربية  باإلمارات   % 3,7 (مقابل   % 2,2 األخ�ة  السنوات  الطفيف خالل 
 % 9 وفرنســا   % 9,6 املتحدة  واململكة   % 13,8 إفريقيا  مثل جنوب  بكث�  األخرى  البلدان  ببعض  املسّجلة  املستويات 

وسـويسـرا 8,5 % والواليات املتحدة 7,2 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي هو فــي حـدود 6,1 %.
 

ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معــّدل إنفاق الفــرد التونيس عىل التأم� خالل سنة 2017 حيث بلغ 182,5 دينارا 
تونسيا مقابل 164,2 دينارا سنة 2016 و150,5 دينارا سنة 2015، ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 

1579,5 دينارا تونسيا سنة 2017.
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دخل نظام املالءة املالية 2 فعليّا حيز التطبيق يف مستهل سنة 2016 بعد سنوات طويلة إستغرقتها الهياكل املختصة يف 
عن  عبارة  وهو   .îاألورو اإلتحاد  يف  التأم�  لسوق  الجديد  والتنظيمي  الترشيعي  اإلطار  ليمثّل  رشوطه  وبلورة  صياغة 
مجموعة من القواعد التوجيهية واملتطلبات القانونية والتقنية الكمية والنوعية تهدف إىل تحقيق أك_ تجانس وشفافية ب� 
م�رسات رشكات التأم� يف مختلف دول الفضاء االقتصادي األوروî ومزيد تدعيم سالمة قواعدها املالية بتطبيق متطلّبات 
مالءة قادرة عىل إدارة املخاطر الجديدة بأك_ نجاعة وواقعية وعىل "إمتصاص الصدمات" واملحافظة عىل استقرار آدائها، 
وتحّقق بالتايل توازنا عقالنيا ب� السالمة واإلستع�ل املقتصد لرؤوس األموال من أجل ح�ية أفضل للمؤمن لهم وض�ن 
قدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها تجاه الغ�، خاصة يف ظل التغیرات املتواصلة لألسواق املالیة الدولیة وتطّور املحيط اإلقتصادي 

العاملي وتزايد مخاطر الصناعة التأمینیة مع إحتداد املنافسة وعوملة رشكات التأمین. 

إّال أّن عديد األصوات إرتفعت لتحذير مكّونات قطاع التأم� من هذا التوجيه واستنكار النتائج املحتملة لهذا املعيار 
حيث أّن تاريخ 1 جانفي 2016 كان Òثابة عالمة عىل دخول قطاع التأم� إىل عرص جديد وغ� مرحب به. وبالفعل، فقد 
بدأت عّدة إشكاليات تظهر مع بداية تطبيق هذا الّنظام الذي بني عىل نوايا حسنة ولكن يبدو أنه å يحقق أهدافه بإعتبار 
أّن تكاليف إعت�ده جّد مرتفعة وطرق تنفيذه معقدة للغاية، حيث إعتمد الخرباء عىل افرتاضات مصطنعة å يتم التحقق 
منها بشكل صحيح وå يتم اختبار الصيغ املقرتحة Òا فيه الكفاية وå يتم تحليل النتائج املرتتبة عىل االقتصاد بدقّة، ك� 
نظرة  املؤسسات وخصومها وفق  لتقییم أصول  السوق  كفاءة  نظرية  إىل كون  باإلضافة  املختارة غ� �ثيلية  العينة  تعترب 

اقتصادیة تستند إىل افرتاضات ال يتم التحقق منها يف أوقات األزمات والصدمات.

تحوالت  إىل  ويؤّدي  العاملي  االقتصاد  عىل  كب�  بشكل   2 املالية  املالءة  نظام  تطبيق  يؤثر  أن  املنتظر  فمن  وبالتايل، 
إسرتاتيجية عميقة يف صناعة التأم� من أبرزها تعزيز مكانة رشكات التأم� الكربى عىل حساب الصغرى التي ستضطّر إىل 
اللجوء إىل االندماج واإلستيعاب بينها يف إتّجاه إعادة هيكلتها لتدعيم قدرتها عىل إدارة املخاطر، إضافة إىل تأث�اتها بالنسبة 

للمؤمن لهم من زيادة كب�ة يف أقساط التأم� وإنخفاض يف عائدات التأم� عىل الحياة ...

وعليه، ولتفادي اآلثار السلبیة املحتملة لتطبيق هذا الّنظام وتحقیق األهداف املرجوة منه وض�ن إستقرار أداء رشكات 
التأمین، فإنّه يتعّ� عليها االلتزام بالتطبیق التدریجي لهاته املرجعیة اإلحرتازیة وتهیئة البیئة الرضوریة لتبنيها من خالل 
من  لإلستفادة  األخرى  التأمین  رشكات  مع  التعاون  جرس  وربط  املعلوماتية  أنظمتها  وتحدیث  البرشیة  مواردها  تكوین 

التجارب الدولیة الناجحة يف هذا املجال.
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وقد أفرزت أع�ل الرقابة والتدقيق وجود عمليات إكتتاب عقود تأم� غ� عادية بالّنظر ألهمية املبالغ املؤمنة لدى 
هذه املؤسسة وكذلك لدى مؤسسة أخرى. و�ّت عىل هذا األساس مراسلة اللجنة التونسية للتحاليل املاليّة وموافاتها بنسخة 

من جميع الوثائق املتحصل عليها من مؤسستي التأم� إلتّخاذ ما تراه صالحا يف الغرض.

• تقييم أع�ل الخرباء اإلكتواري�:

الفنية لسنتي 2015 و2016 إلحدى  للمدخرات  اإلكتواري�  الخرباء  أحد  قبل  املنجزة من  التقييم  أع�ل  نتائج  أثارت 
مؤسسات التأم� إحرتازات من قبل فريق الرقابة تبعا لوجود نقص هام يف مدخرات التعويضات تحت التسوية بعنوان فرع 

تأم� السيارات.
تقييم حذر  إىل  التوصل  توفّقه يف  لعدم  الالزمة، ونظرا  باملؤيدات  الخب� إلجابة واضحة مدعومة  تقديم  لعدم  وتبعا 
وصحيح للمدخرات الفنية للتأم� عىل غ� الحياة للمؤسسة املعنية، إتخذت الهيئة قرارا بعدم املوافقة مستقبال عىل طلبات 

اإلستعانة به من قبل مختلف املؤسسات يف هذا املجال طبقا ملقتضيات منشور وزير املالية عدد 258 لسنة 2010.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2017 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داÅة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" تبعا ملراجعة طريقة احتساب العنارص املكّونة 
لهامش املالءة املاليّة إضافة إىل مزيد تدعيم آليّات بعض عمليّات التصديق والتقاطع قصد مراقبة صّحة وتجانس املعطيات 

ب� مختلف القوائم والجداول والبيانات املكّونة للربمجيّة.

متابعة  عىل  يساعد  مّ�  اإلستغالل  حيز  الهاّمة  الحوادث  ملّفات  وعىل  التوظيفات  عىل  الرقابة  برمجّيتي  دخول   •
البيانات الشهريّة املتعلّقة بعمليّات اإلقتناء والتفويت يف التوظيفات وÎّكن من رسعة تدّخل الهيئة عند اإلقتضاء من جهة، 
الحياة  للتأم� عىل غ�  بالنسبة  أ.د  التي تفوق كلفتها 500  الهاّمة  الحوادث  املتعلّقة Òلّفات  الشهريّة  البيانات  ومتابعة 

و100 أ.د بالنسبة للتأم� عىل الحياة وتكوين األموال من جهة أخرى.

النتائج  سلبا عىل  تؤثّر  التي  اإلخالالت  من  عدد  لتجاوز  التأم�  إعادة  بربمجّية مخطط  الواردة  املعطيات  دراسة   •
التأم� قصد دعوتها إىل إستك�ل املعطيات املنقوصة  املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات 
التأم� واملبيّنة  إعادة  الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة  وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� 

بدليل اإلستخدام.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:
 

بتنفيذ  تقيّده�  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  ملؤّسست� خاضعت�  املالية  الوضعية  متابعة  منتظمة  بصفة  تتواصل 
إلتزاماته� لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع�ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب 
كلية وبوضع  الفنية بصفة  الذاتية Òا Îّكنه� من تغطية مدخراته�  أمواله�  لتدعيم  العاجلة  باإلجراءات  الهيئة  موافاة 
برنامج عمل لتطه� وضعيته� املالية و�كينه� من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد عىل رضورة تجاوز 

النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة.

• إعداد تقرير £وذجي للخرباء اإلكتواري�: 

الذي  اإلكتواري  للخب�  تقرير Ûوذجي  إعداد  الهيئة  قبل  التعاقد معه من  تّم  إكتواري  املراقبون Òساعدة خب�  توّىل 
يستع� به مراقبو حسابات مؤّسسات التأم� وإعادة التأم� يف إعداد تقريرهم املوجه إىل الهيئة، وذلك بهدف توحيد طرق 
العمل املعتمدة وتوحيد شكل هذه التقارير ومضمونها لض�ن النجاعة املرجّوة منها. وقد �ت مناقشة النسخة األوىل من 
وإصداره  بخصوصه  الواردة  املالحظات  أساس  عىل  تحيينها  وسيتم  بالقطاع  العامل�  الخرباء  مع  النموذجي  التقرير  هذا 

Òقتىض ترتيب. 
 

• مراجعة طريقة احتساب مدخرات نقص قيمة مستحقات مؤسسات التأم� عىل املؤمن لهم والوسطاء:
 

إثر مالحظة تراجع يف استخالص أقساط التأم� خالل السنوات األخ�ة م� نتج عنه تفاقم يف حجم مستحقات مؤسسات 
التأم� عىل املؤمن لهم وعىل الوسطاء وأثّر سلبا عىل وضعيتها املالية وعىل مدى إستجابتها ملقاييس الترصف الحذر، ويف 
إطار التصدي لظاهرة االكتتاب مؤجل الدفع لعقود التأم� والتي تفاقمت تبعا لسعي املؤسسات للرتفيع يف أرقام معامالتها 
Òا يشّكل تهديدا ملالءتها املالية ويؤدي إىل تدß الخدمات املقدمة من قبلها، وبعد أخذ رأي عدد من مراقبي حسابات 
قيمة  انخفاض  مدخرات  احتساب  طريقة  Òراجعة  الهيئة  قامت  التأم�،  لرشكات  التونسية  والجامعة  التأم�  مؤّسسات 
املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم� وإصدار املقرر عدد 24 املؤّرخ يف 29 مارس 2017 ليتّم تطبيقه عىل القوائم 
املالية لسنة 2017. هذا، وÎكن أيضا ملؤسسات التأم� اعت�د أي طريقة أخرى لتكوين مدخرات انخفاض قيمة املستحقات 

رشيطة أن ال يقل مبلغ املدخرات املحتسب عن املبلغ الذي تفرزه الطريقة املبيّنة باملقرر املذكور.

• عرض عدد من امللفات عىل لجنة التأديب:

لجنة  أنظار  املخالفات عىل  إحالة جملة من  الهيئة  قرر مجلس  الرقابة،  فريق  املقدمة من  التقارير  تضمنته  ملا  تبعا 
التأديب والتي تهّم:

- التأخ� املسّجل يف إحالة التقارير السنوية لسنة 2015 إىل الهيئة بالنسبة ألربعة مؤسسات تأم�،
- إرتكاب إحدى مؤسسات التأم� ملخالفت� تتمثالن يف تعليق قبول طلب تأم� املسؤولية املدنية املنصوص عليها بالفصل 
جانب  إىل  السيارات  تأم�  عقود  ضمن  آلية  بصفة  تضمينها  يتّم  إضافية  ض�نات  إكتتاب  عىل  التأم�  مجلّة  من   110

اإلستعانة بأشخاص غ� مرسم� بسجل الوسطاء لعرض عمليات التأم� للعموم. 

2 - الرقابة واإلرشاف عىل املهن التأمينية والهياكل املّتصلة:

1.2 - الرقابة عىل نواب وس�رسة التأم�:

•  أع�ل الرقابة امليدانية:

شملت بالخصوص مواصلة متابعة الوضعية القانونية واملالية لرشكتي سمرسة يف التأم�.

• أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

�ثّلت أساسا يف:

- دراسة كل املعطيات املتوفرة بالتقارير السنوية ملؤسسات التأم� لسنة 2016 بخصوص نشاط س�رسة التأم� وإعداد 

تقرير يحوصل أهم املؤرشات مع الرتكيز عىل الجانب الخاص بتطّور املتخلدات بذّمتهم واملدخرات املكّونة يف شأنها.
- متابعة وضعية بعض رشكات السمرسة تبعا لتسجيل إخالالت عىل مستوى الترصف داخلها. 

     
2.2 - الرقابة عىل الخرباء ومعايني األرضار: 

طبقا ألحكام الفصول 79 و80 و81 من مجلة التأم� التي تخضع لها مهام اإلختبار ومعاينة األرضار، شملت عمليات 
التونسيّة  الجامعة  بسجّل  مرّسم�  إكتواريا  وخب�ا  أرضار  معايني  و4  متعددة  اختصاصات  يف  خب�ا   45 الالحقة  املراقبة 
لرشكات التأم�، للتحري والتثبت من مدى استجابتهم لكراسات الرشوط الخاصة �Òرسة إختصاصاتهم. وأفضت إىل تحـرير 
محاضـر مخالفة لترشيع التأم� ضّد 7 خرباء منهم �ّت إحالتها إىل الجامعة التي تولت شطب أس�ئهم (كليا أو جزئيا) من 

السجل.

3.2 - الرقابة عىل الصناديق ذات الصلة بقطاع التأم�: 

بدراسة  الشحن  قبل  ما  الصادرات ملرحلة  التصدير و�ويل  لنشاط صندوقي ض�ن مخاطر  الدورية  املتابعة  تواصت 
حساباته� الثالثية والسداسية والسنوية وعرضها عىل السيّد وزير املالية للمصادقة. 

    
4.2 - الرقابة عىل التعاونيات ومتابعة نشاطها:

تضّمن سجل التعاونيات الذي �سكه الهيئة خالل سنة 2017 عدد 48 تعاونية (منها 4 تعاونيات تّم إحداثها وå تبدأ 
نشاطها بعد) موزّعة حسب القطاعات التي ينشط فيها املنخرطون كالتايل:

- 16 تعاونية يف القطاع العمومي،
- 20 تعاونية يف القطاع شبه العمومي،

- و12 تعاونية يف القطاع الخاص.
وقد تولت مصالح الهيئة متابعة التقارير املالية السنوية للتعاونيات وتحي� املعطيات اإلحصائية املتعلقة بها من حيث 

عدد مشرتكيها وأموالها املودعة ومبالغ مداخيلها ومصاريفها. 
القانونية  الوضعية  متابعة  بالتعاونيات وخاصة  املتعلّقة  العرائض  الرقابة حول دراسة عدد من  تركّز عمل فريق  ك� 

واملالية لخمسة منها.
  

5.2 - الرقابة يف مجال مقاومة غسل األموال بقطاع التأم�:

• متابعة تفعيل الرتتيب عدد 2 املؤّرخ يف 29 ديسمرب 2016 واملنّقح للرتتيب عدد 1 لسنة 2012 حول تداب� العناية 
الواجبة املتعلقة Òكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع التأم�. وقد تّم إعداد استبيان يحوصل مختلف التداب� 
املنصوص عليها بالرتتيب ودعوة املؤّسسات لإلجابة عليه قصد الوقوف عىل مدى إمتثالها ألحكامه، عىل أن يتّم إعت�د نتائج 

هذا اإلستبيان لربمجة عمليات رقابة ميدانية يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

"فاتف"  املايل  العمل  مجموعة  بتوصيات  عمال  اإلرهاب  وºويل  األموال  ½كافحة غسل  رقابة خاص  دليل  إعداد   •
وبالتعاون مع جمعية الخرباء املالي� املتطوع� يف مجال مقاومة غسل األموال و�ويل اإلرهاب (FSVC)، تّم عرض النسخة 
املثارة بخصوصه ثّم عرضه من جديد  الهيئة وسيتّم تعديله وفقا للمالحظات واإلقرتاحات  األوىل منه عىل أنظار مجلس 

للمصادقة والعمل به الحقا. 

• متابعة قرارات املجلس الوزاري املضيق املنعقد بتاريخ 3 نوفمرب 2017 والعمل عىل تنفيذها والتي تخّص خطّة 
واملتمثّلة  التأم�  األموال يف قطاع  اإلرهاب ومنع غسل  القصور يف مجال مكافحة  أوجه  لتفادي  إعت�دها  املزمع  العمل 

بالخصوص يف ما ييل:

عىل مستوى الهيئة:

- إعت�د دليل الرقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال واملعّد عىل املنهج القائم عىل املخاطر، 
- وضع تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب خاص برشكات التأم� ووسطاء التأم�،

- تنظيم دورات تدريبيّة مكثّفة لفائدة اإلطارات املكلّفة بالرقابة يف هذا املجال،
- تفعيل العقوبات اإلداريّة عىل رشكات التأم� ووسطاء التأم� خالل سنة 2018.

عىل مستوى مؤسسات التأم�:

- إنجاز تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب ووضع إسرتاتيجية لخفض املخاطر مبنيّة عىل املنهج القائم عىل 
املخاطر وذلك امتثاال للتوصية األوىل ملجموعة العمل املايل. 

- دعم إدارة االمتثال باملوارد البرشية والتقنية الالزمة وإعداد خارطة مخاطر تأخذ بع� االعتبار طبيعة وأهميّة وتشعب 
واختالف األدوات والعمليات الخاّصة بالقطاع.

 
IV - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم�:

1 - وسطاء التأم�:

الّنظر يف مجموع 111 مطلبا  التأم�  الفصل 71 من مجلة  بالهيئة املنصوص عليها  التّـــرخيص للوسطاء  تولّت لجنة 
لتعـاطي مهنة الوساطة يف التأم� خالل سنة 2017 وعقدت للغرض أربع جلسات تّم خاللها:

- منح الرتخيص لـ 63 نائب تأم� و6 س�رسة و22 منتج تأم� عىل الحياة وذلك طبقا ألحكام الفصل 75 من مجلة التأم�،
- وسحب الرتخيص من 26 نائب تأم� و7 س�رسة.

الذين ال يبارشون املهنة وسمسارة  النواب والس�رسة  التأم� وال سيّ�  الوسطاء يف  ك� تواصلت عملية تحي� سجل 
البيانات الخاصة بالس�رسة واملسّجلة بالسجّل  النهاê باإلضافة إىل متابعة  الذين å يستكملوا إجراءات الرتخيص  التأم� 

التجاري. 

2 - املؤسسـات غÈ املقيمة:

تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات الـتأم� غ� املقيمة طبقا ألحكام الفصل� 67 و68 من مجلّة 
التأم� وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغ� املقيم�، وشملت:

• إستك�ل دراسة طلب رشكة إعادة التأم� "CICA RE" تركيز فرع لها غ� مقيم بتونس يتعامل مع غ� املقيم� حيث 
تّم إمضاء اتفاقية الرتكيز واملصادقة عليها.

التأم� "WAIKA RE" من س�اليون و"SEN RE" السينغالية لرتكيز مكتب  • دراسة طلب� صادرين عن رشكتي إعادة 
�ثييل غ� مقيم بتونس لكّل منه� وإحالة امللف� إىل رئاسة الحكومة قصد عرضه� عىل املجلس األعىل لإلستث�ر. 

• متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� األجنبية املوجودة بالبالد التونسيّة.
،"Africa Re"و "Arab Re" :متابعة نشاط رشكات إعادة التأم� اإلقليمية التي تشارك الدولة التونسية يف رأس مالها وهي •

 îواملنتدى العر "OAA" متابعة أنشطة الجمعيات الدولية التي تنتمي لها الهيئة عىل غرار: املنظمة اإلفريقية للتأم� •
."IAIS" والجمعية الدولية ملراقبي التأم� "AFIRC" لهيئات اإلرشاف والرقابة عىل التأم�

V - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم�:

1 - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم�:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2017 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

والواليات  التونسية  الدولة  ب�  إتفاقية  مرشوع  إلعداد  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي FATCA وإحداث مرصد وطني للخدمات املالية الصغرى.

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد  الصغ�،  التأم�  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف�  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

واالجت�عي، التأث� االجت�عي واالقتصادي وإعادة �ويل مؤسسات التأم� الصغ�.
القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل ممولة Òعونة فنية يف إطار برنامج  - لجنة 

."Micro-med" التعاون
التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  Òتابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG املمّول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية 

لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة لتأم� الجفاف عرب املؤرشات. 
- اللجنة املحدثة عىل مستوى وزارة الفالحة املكلّفة بصياغة تصّورات يف خصوص إحداث صندوق وطني لتغطية املخاطر 

غ� القابلة للتأم� يف القطاع الفالحي.
الفالحي  القطاع  يف  التأم�  مخاطر  يف  الترصّف  حول  دراسة  إلنجاز مرشوع  التحض�ية  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة   -

بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      
- لجنة القيادة املحدثة عىل مستوى الهيئة العليا للطلب العمومي واملكلّفة بدراسة مشاريع الوثائق النموذجيّة يف إطار 
ومن ضمنها  الخاّصة  اإلدارية  الرشوط  وكراسات  العموميّة  الصفقات  (أدلّة  العموميّة  الصفقات  منظومة  تطوير  مرشوع 

كراس رشوط خدمات التأم�). 
- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد ضبط املشاريع املتعلقة 

Òجال التأم� التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير القطاع املايل.
ملعالجة  التأم�  لرشكات  التونسية  والجامعة  الربي  للنقل  الفنية  الوكالة  مستوى  عىل  املحدث  املشرتك  العمل  فريق   -

اإلشكاليات املتعلقة بالعربات املرسوقة واملدرجة بباب النزاعات وذلك لتوحيد اإلجراءات املعمول بها. 
- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب� البنوك ورشكات التأم� يف خصوص ض�ن التأم� يف 

صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض، وقد أسفرت أشغال هذه اللجنة عن مرشوع إتفاقية ب� الجمعيت� املهنيت�.
- اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال و�ويل اإلرهاب.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم� الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2017:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم� الصادرات قصد البحث عن سبل معالجة وضعية امليزان التجاري يف إطار املجلس األعىل 

للتصدير ومتابعة أشغال مه�ت املساعدة الفنية للبنك الدويل املنجزة يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات لتحس� 

تدّخالت صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.

- بلورة مقرتحات يف شأن تأم� صندوق ض�ن مخاطر التصدير لصادرات املؤسسات الوطنية والعمومية املتعلقة بصفقات 

كربى أو بقطاعات إسرتاتيجية لإلقتصاد الوطني. 

الطبية  الحوادث  عن  الناجمة  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -

كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  أحدثت  تفك�  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى  الطبية غ�  واألخطاء 

املتدخل� يف النشاط الطبي وشبه الطبي بهيكليه العام والخاص باإلضافة إىل ممثل� عن الهيئة والجامعة التونسية لرشكات 

التأم�. 

- متابعة ملف تأم� املسؤولية املدنية املنجرة عن األرضار النووية ضمن أشغال لجنة الخرباء املحدثة عىل مستوى وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات واإلتصال واملكلفة بإعداد منظومة ترشيعية ورقابية وطنية لألنشطة 

النووية. 

املرض  عىل  بالتأم�  واملتعلقة  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  صلب  املربمة  لإلتفاقيّات  القانونية  الوضعيّة  دراسة   -

حيث  من  خاّصة  عنها  املرتتّبة  اإلشكاليّات  ومناقشة  الحريق،  عىل  والتأم�  دين  بتسديد  املرتبط  الوفاة  عىل  والتأم� 

إنعكاساتها عىل املنافسة وعىل حقوق املؤّمن لهم وإنجاز دراسة مقارنة يف الغرض. مع العلم وأّن مجلس الهيئة أقّر منذ 

شهر جويلية 2016ّ إيقاف العمل بهذه اإلتفاقيات مع إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لها ضمن األشغال الجارية للمراجعة 

الشاملة ملجلّة التأم�.

- دراسة مقرتحات رابطة معيدي التأم� العرب حول إعادة النظر يف رشوط التصنيف املعمول بها من قبل هيئات الرقابة 

وتكتفي  العاملية  التصنيف  قبل وكاالت  متقدم من  تصنيف  الحصول عىل  تعفي من  آليّة خاّصة  إتجاه وضع  العربية يف 

بتصنيف أقّل تشّددا.

:Í3 - دراسة عدد من امللفات املّتصلة بالترشيع الجبا

تتوّىل مصالح الهيئة يف هذا اإلطار وبالتنسيق مع املصالح الجبائية املختصة: 

• اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم� عىل الحياة،
• النظر يف الّنظام الجباê يف مادة األداء عىل القيمة املضافة املتعلّق باملبالغ الراجعة لس�رسة التأم� بعنوان التخيل 

عن نشاطهم يف هذا املجال.

4 - متابعة تنفيذ برنامج تأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم�: 

ترشف الهيئة عىل تنفيذ برنامج متوسط املدى يتعلق بتأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� وتتلخص أبرز محاوره 
يف النقاط التالية:

املستوجبة  والرشوط  تتناسب  ترسيم  ورشوط  داخليا  ونظاما  أساسيا  نظاما  تعتمد  لإلكتواري�  مهنية  جمعية  تكوين   -
لإلنخراط الحقا يف الجمعية الدولية لإلكتواري�، ويعهد لها Òسك سجل املخول لهم م�رسة هذا النشاط لدى قطاع التأم� 

وبإحداث لجنة تأديب ضمن هياكلها.
- إعت�د رشوط جديدة مل�رسة هذا النشاط وهو ما يتطلّب تكوينا وتأهيال لجميع املتدخل� يف املجال اإلكتواري لدى 
القطاع قصد ض�ن ترسيمهم الحقا بسجل الجمعية املهنية بعد الحصول عىل التأهيل من قبل لجنة مشرتكة محدثة صلب 

الهيئة.
- تكوين وتأط� مراقبي الهيئة يف املجال اإلكتواري.

وقد تّم يف هذا الصدد:

- إعداد مذكرة توجيهية للربنامج بالتعاون مع جمعية FSVC والجمعية اإلكتوارية الدولية وجمعية اإلكتواري� بال حدود 

وذلك قصد الرشوع يف البحث عن �ويل خارجي للربنامج املذكور.

- إنجاز عملية تقييم لوضعية الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� بتوجيه إستبيان� إىل كّل من مؤسسات التأم� والخرباء 

مشاريع  تطوير  ملزيد  نتائجه�  وإستغالل  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  الذي �سكه  بالسجل  املرسم�  اإلكتواري� 

األحكام القانونية املقرتح إدراجها ضمن مرشوع مراجعة مجلة التأم�. 

5 - متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ½ؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

يف إطار أحكام الفصل 50 ثالثا من مجلة التأم� والرتتيب عدد 2 لسنة 2009 الصادر يف الغرض واملتعلق بالتعيينات 
Òجالس إدارة رشكات التأم� وهياكل تسي�ها، �ت:

- دراسة عدد من ملفات التعيينات يف بعض الرشكات وذلك من خالل التثبت من مدى توفر الرشوط املنصوص عليها 

بالرتتيب املذكور أعاله.

األحكام  التأم� قصد مواءمتها مع مقتضيات  الداخيل إلحدى مؤسسات  والنظام  األسايس  الّنظام  - تحي� ومراجعة 

النموذجية للنظم األساسية لرشكات التأم� ذات الصبغة التعاونية.

- دراسة ملف طلب مؤسسة "Groupama" تنقيح إتفاق املساهم� املربم مع الدولة التونسية يف إطار مساهمتها يف 

رأس مال مؤسسة التأم� وإعادة التأم� "ستار" تبعا للتغي�ات التي طرأت عىل نظام حوكمتها. 

6 - دراسة مشاريع األنظمة األساسية للجمعيات التعاونية قبل املصادقة عليها:  

�ّت يف هذا اإلطار دراسة مشاريع تنقيح األنظمة األساسية لثالث تعاونيات ومرشوعي األنظمة األساسية إلحداث خمس 
تعاونيات جديدة.

7 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2020-2016):

تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم� والتي 

الوطنية وتحديدا للسياسات والربامج  تتضمن باألساس تشخيصا للتوجهات اإلسرتاتيجية املزمع إعت�دها وفقا للتطلعات 

ولتجاوز  القادمة  الخ�سية  خالل  واملرتقبة  املسجلة  والنوعية  الكمية  للنتائج  بالّنظر  األهداف  هذه  بتجسيم  الكفيلة 

اإلشكاليات الهيكلية والظرفية التي يواجهها القطاع.

I - متابعة وضعية صندوق ض�ن املؤمن لهم:

تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003، توّىل صندوق ض�ن املؤمن 
لهم منذ سنة 2004 تسديد التعويضات املحمولة عىل املؤسسة املنحلّة نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه املؤمن لهم 

واملستفيدين من عقود التأم� بنسق هام وذلك خاّصة يف مجال تأم� السيارات. 

لإلضطرابات  وتبعا  أخرى،  جهة  من  أنّه  إالّ  ملحوظا،  تراجعا  التعويضات  هذه  نسق  شهد  األخ�ة،  السنوات  وخالل 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
املؤسسات اإلقتصادية، تّم Òوجب املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 واألمر عدد 790 لسنة 2011 املؤرخ 
يف 27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت Òمتلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب� 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011. 

وقد عهد إىل رشكة "اإلعادة التونسية" Òهمة الترصف يف الصندوق يف الجانب املتعلق منه بتعويض األرضار الناتجة عن 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية Òوجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية وتّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض  ترتكب 

من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

1 - موارد الصندوق: 

تقّدر جملة املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم يف موىف سنة Ò 2017بلغ يناهز 234,5 م.د وهي متأتّية من:

• القرض� الرقاعي� املكتتب� لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 م.د (األول بقيمة 20 م.د والثاß بقيمة 10 م.د)،

(يتم تسديده عىل فرتة الشعبية  الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات  لتعويض األرضار  املكتتب  الرقاعي  • والقرض 
 10 سنوات) والبالغ 80 م.د،

• ومساه�ت مؤسسات التأم� واملؤّمن لهم يف �ويل الصندوق والتي ناهزت بداية من الثالثية األخ�ة لسنة 2002 
وإىل موىف سنة 2017 مبلغ 124,5 م.د. 

2 - نفقات الصندوق: 

بلغت النفقات الجملية لصندوق ض�ن املؤمن لهم إىل موىف سنة 2017 حوايل 188,4م.د تتوزّع كالتايل:

- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم تبعا لحلول الصندوق محّل رشكة "اإلتّحاد": 59,4 م.د،
- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم بعنوان األرضار الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات الشعبية: 53,8 م.د،

- خالص أصل القرض� الرقاعي� األّول والثاß: 30 م.د. 
- رصف فوائد القروض الرقاعية: 45,2 م.د.

ك� Îكن تبويب هذه النفقات حسب طبيعتها عىل النحو التايل:

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم�  العامة  الهيئة  تويل  التأم�،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم�  بعض مؤسسات  مواطن� ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، مع العلم 

وأّن العرائض املذكورة تحىض Òتابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس� نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل� يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 
املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن.

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم�:
 

تلّقت الهيئة خالل سنة 2017 عددا هاما من العرائض بلغ 60 عريضة تتعلّق جلّها بفرع تأم� السيارات بإعتباره يستأثر 
بالنصيب األوفر من رقم معامالت القطاع وÎثّل الواجهة األوىل التي من خاللها يقع التعامل بصفة أكرب مع املؤمن لهم. 

وقد �ّكنت مصالح الهيئة بالتنسيق مع مؤسسات التأم� من تسوية أغلب امللفات ومعالجتها. 

ويُحوصل الجدول التايل أبرز مواضيع هذه العرائض وعددها: 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم� 
دولية (برتقالية للبلدان العربية وخرضاء للبلدان األوروبية).

      
وقد توّصلت الهيئة العامة للتأم� بأربعة عرائض تتعلق بطلب التدخل للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام 
برتقالية صادرة عن  تأم�  لبطاقات  فيها عربات حاملة  بالنسبة لحوادث مرور تسببت  املكتب  باتّة صادرة ضّد  قضائية 

مؤسسات تأم� جزائرية وليبيّة.

1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

تّدعمت تركيبة إطارات الهيئة مع مطلع سنة 2017 بإلتحاق طالبة جديدة بعد نجاحها ضمن الدفعة 35 ملعهد �ويل 
 "Paris Dauphine Tunis" يف إختصاص "تأم�"، باإلضافــــة إىل طالب آخر متخـــّرج من معهد îالتنمية للمغرب العـــر

يف إختصاص "Actuariat" ليبلغ بذلك العدد الجميل إلطارات الهيئة øانية وأربع� (48) من جملة سبع� (70) موظفا.

:Ô2 - تطوير النظام املعلوما

واملحاسبية البرشية  املوارد  يف  والترصف  الهيئة  موارد  لتخطيط  املندمجة  املنظومة  تركيز  عملية  شهدت 
  «ERP» أشواطا متقدمة خالل سنة 2017 عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- املحاسبة والترصف يف مخزون الهيئة من اللوازم املكتبية،
- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،

- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية والرواتب.

هذا وال تزال األشغال جارية مع املزود يف إطار فرتة تجربة للمنظومة.

3 - إقتناء قطعة أرض لبناء املقّر اإلجت�عي الجديد للهيئة:

تّم إختيار الهيئة بتاريخ غرة نوفمرب 2017 كأحسن عارض بالنسبة ألحد املقاسم بالحّي املايل بالتّقسيم الجديد "درّة 
البح�ة" بضفاف بح�ة تونس الّش�لية لتشيّد عليه مقرها اإلجت�عي الجديد.

4 - التكوين والرّسكلة:

تعترب الهيئة التكوين والرسكلة من أهّم وسائل تنمية املوارد البرشية، لذلك فهي توليه� إهت�ما خاصا إÎانا منها بأّن 
والرقابية عىل مختلف  بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلرشافية  العامل�  تطوير قدرات 

مكّونات قطاع التأم�.

ومؤ�رات  وملتقيات  تكوينيّة  دورات  يف  الهيئة  إطارات  من  هام  عدد  ترشيك  عىل  الهيئة  عملت  الّسياق،  هذا  ويف 
وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم� وتهّم بالخصوص:

- مراقبة الحوكمة والترصّف يف املخاطر،
- الترصف يف األصول والخصوم،

- نظام " املالءة املاليةII " ملؤسسات التأم�،
- وضع خارطة مخاطر يف مجال التأم�،

- مقاومة تبييض األموال و�ويل اإلرهاب يف قطاع التأم�،
- دور قطاع التأم� يف تغطية مخاطر الكوارث الطبيعية والتقلبات املناخية.

ك� شارك عدد من إطارات الهيئة يف بعض الندوات والتظاهرات واملؤ�رات بالخارج حول محاور تأمينية متخصصة من 
أهّمها:

- دورة تدريبية حول "أسس تحديد وإدارة مخاطر رشكات التأم�" (باإلمارات العربية املتّحدة).
- حلقة دراسية حول التطورات األخ�ة بخصوص الرقابة الحذرة عىل التأم� (بفرنسا)،

- امللتقى الرابع للتأم� بالدار البيضاء حول تحديث تجربة الحريف يف العرص الرقمي (باململكة املغربية)،
- الدورة 24 للنــدوة السنوية الدولية حول التقنيات الجديدة لتبادل املعطيـات (بأملانيا).

5 - إرساء منظومة للنفاذ إىل الوثائق التي تنتجها الهيئة:

يف إطار تطبيق مقتضيات القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ يف 24 مارس 2016 واملتعلق بحق النفاذ إىل 
املعلومة وتنفیذا ملتطلبات الخطة الوطنیة الرامیة إىل �كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت� العربية والفرنسية Òوقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد وردت عىل الهيئة خالل 
سنة 2017 ومنذ إرساء هذه املنظومة، ثالثة مطالب فقط يف النفاذ إىل وثيقة إدارية �ّت دراستها بالتنسیق مع مختلف 

الهیاكل بالهيئة وإجابة املعني� باألمر بخصوصها، ك� å يتّم رفض أي مطلب وå يرد أي مطلب تظلم.

6 - تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم�:

سعيا منها إىل تدعيم أوجه التعاون العرî واإلقليمي والدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة 
بالتأم�، تولّت الهيئة العامة للتأم�:

- مواصلة متابعة توصيات اللجان املغاربية للتأم� وإعادة التأم�.
- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك عىل 
مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث عن توافقات ثنائية ودية لتسوية املتخلدات 

بذمة املكتب املوحد الليبي.
إىل  وإحالتها   ACPR بفرنسا التأم�  عىل  الرقابة  وسلطة   CIMA منظمة من  كّل  مع  تعاون  مذكرات  مشاريع  إعداد   -

الجهات املعنية للدراسة.
- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأم� AFIRC والجمعية الدولية 

.IAIS ملراقبي التأم�

       مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

أنهى االقتصاد العاملي سنة 2017 بتحقيق وت�ة Ûو جيّدة نسبيّا بلغت مستوى 3,8 % (مقابل 3,2 % سنة 2016) وهي 
األعىل منذ سنة 2011، بعد معاناته طيلة سنوات من الفتور واملشاكل املرتبطة باألزمات االقتصادية واملالية واآلثار الضارة 
للصدمات السلبية التي أضعفت النشاط يف أغلب االقتصاديات. وتعود هذه االنتعاشة إىل جملة عوامل أبرزها مواصلة 
إعت�د السياسات النقدية امليّرسة يف البلدان املتقدمة واستمرار االقتصاد الصيني يف تسجيل معدالت Ûو مرتفعة فضال عن 

ديناميكية التجارة العاملية.

ففي االقتصاديات املتقدمة، ارتفع نسق Ûو النشاط االقتصادي إىل مستوى 2,3 % سنة 2017 مقابل 1,7 % يف السنة 
مستوى  عىل  وانعكاسه  عموما  األع�ل  مناخ  وتحّسن  التيس�ية  النقدية  السياسات  من  بالخصوص  مستفيدة  السابقة، 
السياق  الداخيل إضافة إىل تدّعم استهالك األرس محفوزا باملؤرشات االيجابية لسوق الشغل. ويف هذا  االستث�ر والطلب 
وصلت نسبة Ûو االقتصاد األمري~ إىل 2,3 % مقابل 1,3 % يف موىف سنة 2016، ك� كان األداء يف منطقة األورو م�ثال إىل 
حّد كب� حيث سّجلت نفس املستوى من النمو (2,3 % مقابل 1,8 % سنة 2016) وشملت هذه االنتعاشة أغلب البلدان 

األعضاء.          
 

لالقتصاديات الصاعدة والنامية، فقد عرفت بدورها تحّسنا جمليّا لنشاطها االقتصادي محققة نسبة Ûو  بالنسبة  أّما 
ناهزت 4,8 % مقابل إنحصارها يف حدود 1,4 % سنة 2016، وكان الحّظ األوفر من نصيب الدول الصاعدة والنامية ألوروبا 
مشاريع  حجم  زيادة  من  األخرى  البلدان  عديد  واستفادة  وبولونيا  تركيا  من  كّل  حققته  الذي  الهام  النمو  مع  خاصة 
املؤسسات املمولة من االتحاد األوروî. ك� حافظ االقتصاد الصيني عىل نسق Ûّوه املرتفع والذي بلغ 6,9 % سنة 2017 
مقابل 6,7 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع امللحوظ للصادرات وملستوى االستث�رات العمومية فضال عن اعت�د بنك الص� 

الشعبي لتيس� انتقاê يسّهل النفاذ للقروض بالنسبة للمؤسسات الصغرى والقطاع الفالحي.             

ويف املقابل، تراجعت وت�ة النمو يف منطقة الرشق األوسط وش�ل إفريقيا من 4,9 % يف السنة السابقة إىل حدود 2,2 % 
املصّدرة  البلدان  النمّو يف  انخفاض  املنطقة مع  املستمرّة يف  الجيوسياسية  بالخصوص من االضطرابات  متأثرة  سنة 2017 
للنفط وتقيّد الطلب الداخيل وخاصة االستث�ر بسبب عملية تطه� امليزانية واملستويات العالية من التضخم يف بعض بلدان 

املنطقة.  
  

وå تكن املبادالت التجارية للسلع والخدمات سنة Ò 2017نأى عن هذا املسار التصاعدي يف نسق النمو حيث حققت 
انتعاشة هامة بنسبة 4,9 % مقابل 2,3 % سنة 2016 مدعومة عىل وجه الخصوص من تطور التدفقات التجارية يف آسيا 

والواردات يف أمريكا الش�لية. 

ويف جانب آخر، تواصل إنخفاض دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة بحوايل 16 % خالل سنة 2017 مقابل 13 % 
سنة 2016، وشمل باألساس اقتصاديات البلدان املتقدمة والبلدان التي �ّر Òرحلة انتقالية مقابل إرتفاع طفيف يف البلدان 

الصاعدة.

املرتبطة خاصة Òفاوضات  السيايس  اليق�  مواجهة حالة عدم  فقد نجحت يف  الدولية،  املالية  بالسوق  يتعلّق  وفي� 
الربيكسيت وتزايد الشكوك حول السياسة املستقبلية للميزانية األمريكية وتواصل التوترات الجيوسياسية يف عديد املناطق، 
فتدّعمت أسعار السندات بشكل ملحوظ يف جميع أنحاء العاå. بين� تواصل التقلب الحاد يف السوق الدولية للرصف والتي 
اتسمت خاصة باالرتفاع الهام الذي حققه سعر رصف األورو مقابل الدوالر وذلك مع تحسن الوضع االقتصادي وتجّدد 
اهت�م املستثمرين األجانب Òنطقة األورو والتوقعات بتطبيع السياسة النقدية. وسجلت سوق املعادن الثمينة من ناحيتها 

تطورا ايجابيا بحوايل 13 % مدعومة من حالة عدم اليق� السيايس. 

إرتفاعا ملحوظا عىل  للمواد األساسية  الدولية  األسعار  املتحّسن عموما، شهدت  االقتصادي  األداء  وبالتوازي مع هذا 
عكس السنة السابقة نتيجة تزايد الطلب املتأé من القطاعات املعملية للبلدان املصنعة وللص� من جهة وانخفاض سعر 
رصف الدوالر األمري~ من جهة أخرى. ك� تدّعمت أسعار الطاقة وخاّصة النفط الخام جرّاء الرتاجع امللحوظ يف اإلنتاج 

واملخزونات بعد تفعيل االتفاقية متعددة األطراف للدول املصّدرة للنفط.       

لتبلغ  املتقدمة  االقتصاديات  تواصلت عىل مدى سنوات يف  التي  االنك�شية  الضغوط  برتاجع   2017 ك� �يزت سنة 
نسبة التضخم 1,7 % مقابل 0,8 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع الهام ألسعار الطاقة. أما بالنسبة للبلدان الصاعدة والنامية، 
فقد عرف التضخم عموما بعض االنفراج لينخفض إىل 4 % مقابل 4,3 % سنة 2016 مع وجود تفاوت عام ب� مختلف 

بلدان هذه املجموعة نظرا إىل التطورات املتفاوتة ألسعار الرصف والعوامل الخاصة بكّل اقتصاد.
       

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

شهد االقتصاد التونيس سنة 2017 تحّسنا ملموسا يف نسق Ûّوه حيث بلغ 1,9 % أي ما يقارب ضعف املستوى الذي 
تحقق سنة 2016 (1 %). غ� أن مثل هذه االنتعاشة ال تزال دون املستوى املأمول جرّاء استمرار مواطن الضعف املرتبطة 
بالخصوص بانزالق عجز امليزانية واملدفوعات الجارية وتصاعد الضغوط التضخمية، والتي ال تزال تحول دون تحقيق التنمية 

الشاملة وإحداث مواطن الشغل والتحّكم يف التوازنات االقتصادية الكلّية.    

ويعود هذا التحسن النوعي يف النمو يف جزء كب� منه إىل تطّور األنشطة املسوقة عىل خالف السنوات الفارطة التي كان 
فيها ألنشطة الخدمات غ� املسوقة مساهمة هامة.

وبالنسبة للخدمات املسّوقة، فقد عرفت تطّورا محدودا سنة 2017 بلغ 4 % مستفيدة بالخصوص من املوسم السياحي 
الواعد (8,3 % مقابل 2,7 % سنة 2016) إثر العودة النسبية لألسواق التقليدية مع تحّسن الوضع األمني للبالد إضافة إىل 
مواصلة تدفق السياح املغاربي�، وكذلك من التحّسن الطفيف لقطاع النقل (5 % مقابل 4,7 % سنة 2016). ويف املقابل، 

تواصل Ûو الخدمات املالية واالتصاالت بنسق ملموس بلغ عىل التوايل9,1 % و3 %.    

وبدرجة أقل حدة، حّققت الصناعات املعملية بدورها Ûّوا طفيفا بنسبة 0,8 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل تطّور 
الصناعات امليكانيكية والكهربائية (3,1 % مقابل 2,1 % سنة 2016) تبعا لديناميكية النشاط يف منطقة األورو، عالوة عىل 
الغذائية والصناعات   (2016 سنة   %  (-0,3) مقابل   %  0,8) والجلود  واملالبس  النسيج  صناعات  إنتعاش 

(1,4 % مقابل (4,4-) % سنة 2016). ويف املقابل، تواصل تقلّص Ûّو صناعات مواد البناء والخزف والبلور للسنة الثانية تباعا 
((4,5-) % مقابل (1,8-) % سنة 2016).

ك� شهدت الصناعات الكيميائية انخفاضا ملحوظا يف قيمتها املضافة ((1,9-) % مقابل 13,2 % سنة 2016) وذلك 
نتيجة حّدة التحركات االحتجاجية املسجلة عىل مستوى مواقع إنتاج ونقل الفسفاط مّ� خلق صعوبات كربى يف التزّود 

لوحدات التحويل.

وعرف قطاع الفالحة والصيد البحري انتعاشة ملحوظة (2,5 % مقابل (8,5-) % سنة 2016) بفضل املوسم الفالحي 
الزيتون.       زيت  فرع  يف  انخفاض  مقابل  الحبوب  سيّ�  الفروع  أغلب  يف  اإلنتاج  بارتفاع  �يز  والذي  عموما  املريض 

أّما الصناعات غÈ املعملية، فقد تواصل إنخفاض قيمتها املضافة بحوايل 3 % (مقابل (1,5-) % سنة 2016) متأثـــرة 
بالخصوص من احتداد تقلص استخراج النفط والغاز الطبيعي ((11,1-) % (مقابل (7,2-) % سنة 2016) جراّء ما تزال 
تشهده بعض املناطق من اضطرابات اجت�عية عالوة عن النفاذ الطبيعي لبعض الحقول. وعىل عكس ذلك، سّجل قطاع 
املناجم Ûوا هاما ناهز 10,1 % (مقابل 6,4 % سنة 2016) غ� أن مثل هذه االنتعاشة å �ّكن بعد من استعادة القدرات 

اإلنتاجية املعتادة للقطاع.

وبالنسبة للطلب الداخيل، فقد أظهر سنة 2017 تباطؤا يف نسق Ûو أهم مكوناته، بحساب األسعار القارّة، حيث تواصل 
النهاê الوطني والذي Îثّل املحرك األسايس للنمو االقتصادي منذ  التوايل انخفاض وت�ة Ûو االستهالك  الثالثة عىل  للسنة 
سنة 2011 (1,8 % سنة 2017 مقابل 3 % سنة 2016). وبخصوص االستث�رات، فقد سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت 
تباطؤا طفيفا من مستوى 1 % سنة 2016 إىل 0,2 % سنة 2017 لتواصل بذلك نسبة االستث�ر انخفاضها للسنة الخامسة 

عىل التوايل من 19,3 % سنة 2016 إىل 18,7 % سنة 2017.

 2016 سنة   %  5,8 (مقابل   %  17,2 بنسبة  والخدمات  السلع  صادرات  ارتفعت  فقد  الخارجي،  للطلب  بالنسبة  أّما 
بحساب األسعار الجارية) نتيجة ازدياد حجم الصادرات ألغلب القطاعات. ومن ناحيتها، سجلت واردات السلع والخدمات 
تسارعا هاما يف وت�ة Ûوها الذي بلغ 18,8 % سنة 2017 (مقابل 5,5 % سنة 2016 بحساب األسعار الجارية) وذلك تبعا 
النخفاض الدينار وارتفاع األسعار العاملية للمحروقات وتزايد استهالك قطاعي الطاقة والصناعات املعملية من مواد أولية 

ونصف مصنعة يف ظل تراجع اإلنتاج الوطني. 

ويف هذا السياق، تفاقم العجز التجاري املسّجل سنة 2017 ليعادل 10,2 % من إجمـايل النـاتـــج املحيل الخام (مقابل 
8,8 % سنة 2016).

النسبة هذه  ارتفعت  فقد   ،(%  3,7)  2012 سنة  منذ  تضخم  نسبة  أد\  عرفت  التي  السابقة  السنة  عكس  وعىل 
 سنة 2017 لتناهز 5,8 % يف املعدل ك� وصلت يف األشهر األخ�ة من السنة إىل ما يقارب 6,4 % وذلك تزامنا مع تدهور 

قيمة الدينار والتطور االستثناê ألسعار املواد الغذائية الطازجة.

ملواطن  للتصدي  املطلوب  املستوى  دون   2017 سنة  الوطني  االقتصاد  الذي حققة  الطفيف  النمو  فقد ظل  وعموما 
ضعف سوق الشغل إذ ال تزال نسبة البطالة يف نفس املستوى املرتفع املسجل يف السنة السابقة (15,5 %) مع تسجيل 
انخفاض طفيف لنسبة بطالة خريجي التعليم العايل إىل حدود 29,2 % سنة 2017 (مقابل 31,6 % سنة 2016) وال تزال 
سوق الشغل املحلية تواجه عديد التحديات املرتبطة بعدم قدرة النسيج االقتصادي عىل استيعاب البطالة وعدم املالءمة 

ب� حاجيات السوق وما تنتجه املنظومة التعليمية.      

I - تطّور سوق التأم� العـاملية:

1 - رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم�:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

بلغ إج�يل أقساط التأم� العاملية املستخلصة سنة 2017 حوايل 4.890 مليار دوالر مقابل 4.700 مليار دوالر سنة 2016 
محققة بذلك نسبة Ûو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وت�ة أرسع سنة 2016 (2,2 %). ولنئ شمل هذا 
التباطؤ النسبي كالّ من صنفي التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، فانّه �يّز بالخصوص بانخفاض جملة أقساط التأم� عىل 
الحياة يف األسواق املتقدمة Òا يقارب 2,7 % (مقابل (1,9-) % سنة 2016) مقابل تواصل Ûّو أقساط التأم� عىل غ� الحياة 

بنفس النسق املسجل يف السنة السابقة والذي بلغ 1,9 %. 
  

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد تقلصت وت�ة النمو الهام الذي ميزها يف السنة السابقة رغم بقائها مرتفعة يف حدود 14 % 
النمو الكب� الذي  التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، مدعومة أساسا من تواصل  التوايل بالنسبة لصنفي  و6,1 % عىل 

تشهده السوق الصينية.   

55,3 % سنة 2016)  (مقابل   % 54,3 إىل  العاملية  السوق  الحياة من  التأم� عىل  تقلّص نصيب صنف  لذلك،  وتبعا 
يف ح� إرتفعت حّصة صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 45,7 % (مقابل 44,7 % سنة 2016).

التوزيع القاري ألقساط التأم�:
 

وعىل مستوى التوزيع القاري، تواصل انخفاض حصة األسواق األمريكية يف سوق التأم� العاملية حيث بلغت 34 % 
الحياة إىل حدود 25,5 % (مقابل  التأم� عىل  نتيجة تراجع حّصتها من مجموع أقساط  (مقــابل 34,4 % سنة 2016) 
تقريبا  املستوى  نفس  يف  الحياة  غ�  عىل  التأم�  أقساط  مجموع  من  حصتها  عىل  ومحافظتها   (2016 سنة   %  26,2  

(44,2 % مقــابل 44,3 % سنة 2016).

وكذلك الشأن بالنسبة للدول األوروبية التي انخفضت نسبة مساهمتها يف سوق التأم� العاملية إىل حوايل  30,2 % 
(مقابل 30,8 % سنة 2016) إثر تراجع حّصتها من 33 % سنة 2016 إىل 32,3 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل 

الحياة ومن 28,2 % إىل 27,8 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة. 

موىف  يف   %  32,5 فناهزت  العاملية  السوق  حجم  من  اآلسيوية  القارة  لحّصة  التصاعدي  املسار  تواصل  املقابل،  ويف 
 2016 سنة   %  37,8 من  الحيـاة  عىل  التأم�  بعنـوان  حصتها  ارتفاع  بفضل   (2016 سنة   %  31,6 (مقابل   2017 سنة 
إىل 39,3 % سنة 2017 وبدرجة أقل حّصتها بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة من 24,1 % يف السنة السابقة إىل 24,5 % 

سنة 2017.

أّما بالنسبة للقــــارة اإلفريقية، فال تزال حصتها من السوق العاملية تتّسم بالتواضع الشديد إذ å تتجاوز 1,4 % من 
جملة أقســاط التأم� تتوّزع ب� 1 % بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة (مقابل 0,9 % سنة 2016) و1,7 % بعنوان التأم� 

عىل الحياة (مقابل 1,5 % سنة 2016).

2 - رقم معامالت صنف التأم� عىل الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة تباطؤا يف نسبة النمو التي å تتجاوز0,5 % (مقابل 1,4 % 
يف السنة السابقة) وبلغت 2.657 مليار دوالر أمري~، وذلك نتيجة حالة االنك�ش التي شهدتها األسواق املتقدمة حيث 

تراجعت جملة أقساط التام� عىل الحياة بنسبة 2,7 % بعد معاناتها من الفتور عىل مدى العرش سنوات األخ�ة.
وعموما، فقد سّجلت أغلب بلدان هذه املجموعة Ûوا سلبيا مرتبطا أساسا بضعف نسب الفائدة مّ� جعل مؤسسات 
التأم� عاجزة عىل ض�ن مردودية مثىل للمؤمن لهم بسبب تراجع نسب املردودية الدنيا املضمونة وانخفضت تبعا لذلك 
عمليات االكتتاب بالنسبة لعقود االدخار التقليدية بشكل هام. هذا إىل جانب عديد العوامل االقتصادية األخرى التي أثرت 
عىل Ûو سوق التأم� عىل الحياة العاملية عىل غرار أسواق أمريكا الش�لية، التي سجلت تراجعا Òا يقارب 3,5 % مقارنة 
فقد  الغربية،  ألوروبا  بالنسبة  أما  التقاعد.  إدخار  توفّر خدمة  التي  املؤسسات  عديد  تراخيص  جراء سحب   2016 بسنة 
شهدت أكرب ثالثة أسواق رئيسية فيها وهي اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا حالة من االنك�ش سنة 2017 مقابل تحقيق 

بعض األسواق األخرى لتطور إيجاî مثل اسكندينافيا والربتغال.
       

ويف املقابل، شهدت أسواق التأم� عىل الحياة يف البلدان الصاعدة مسارا مختلفا للغاية �يز بتحقيق قفزة هامة يف نسق 
النمو إىل حدود 14 % متجاوزة بذلك معّدل النمو املسجل يف العرشية األخ�ة (8,8 %). هذا وال يزال دور السوق الصينية 
الركيزة األساسية يف هذا التطّور، حيث حققت لوحدها Ûوا باهرا ناهز 21 % (مقابل معّدل Ûو يعادل 14 % خالل العرش 
سنوات األخ�ة)، لرتتقي بذلك الص� إىل املرتبة الثانية عامليا يف سوق التأم� عىل الحياة التي تتصدرها الواليات املتحدة 

األمريكية.

عديد  وجود  مع   2016 بسنة  مقارنة   %  5,8 بنسبة  ايجابيا  Ûوا  الصاعدة  البلدان  أسواق  حّققت  الص�،  وباستثناء 
اإلختالفات ب� بلدان هذه املجموعة. فبالنسبة لدول آسيا الصاعدة، �يزت بارتفاع مبيعات عقود التأم� بوحدات الحساب 
وعقود اإلدخار التقليدية، بين� ارتكز التطور املسجل يف أوروبا الوسطى والرشقية عىل مبيعات عقود اإلدخار املوزعة من 
طرف البنوك يف روسيا التي أصبحت تتصدر أسواق التأم� عىل الحياة يف هذه املنطقة. ويف نسق معاكس، سّجلت أسواق 
أمريكا الالتينية Ûوا سلبيا يف كل من الربازيل (جراء تأثر نشاط تأم� اإلدخار من ضعف نسب الفائدة) واملكسيك نتيجة 
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التوزيع القاري ألقساط التأم�:

3 - رقم معامالت صنف التأم� عىل غÈ الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 2.234 مليار دوالر أمري~ يف موىف سنة 2017 
محّققة نسبة Ûّو حقيقي بلغت 2,8 % ليتواصل بذلك تباطؤ نسق التطور للسنة الثالثة تباعا ولكنه ال يزال يتجاوز معّدل 

النمو الذي تّم تسجيله يف العرشية األخ�ة ( 2,1 %).
 

وبالنسبة لألسواق املتقدمة، استقرت وت�ة النمو يف نفس املستوى املسجل يف السنة السابقة أي 1,9 % (مقابل معدل 
تطّور سنوي ناهز 0,9 % خالل العرش سنوات األخ�ة) مع وجود تباين حاد بينها. فبالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، 
وصلت نسبة النمو الجملية إىل 2,6 % سنة 2017 مع تحقيق أهم النسب يف صنف تأم� السيارات. ويف أوروبا الغربية، 
ولنئ ظلت وت�ة النمو معتدلة، فقد سّجلت تحّسنا طفيفا سنة 2017 وبلغت 1 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل التطّور 

امللحوظ خاصة عىل مستوى صنفي التأم� من املرض وتأم� السيارات السي� يف األسواق الرئيسية لهذه املنطقة.
     

أما بالنسبة لألسواق الصاعدة، فقد تراجعت وت�ة Ûو صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل حدود 6,1 % مقابل 9,6 % 
سنة 2016 ومعّدل تطور سنوي ناهز 8,4 % خالل العرشية األخ�ة. ويعود هذا التباطؤ أساسا إىل انخفاض نسبة النمو 
السيارات. ورغم هذا  الصينية من مستوى 20 % إىل 10 % سنة 2017 جراء انخفاض أقساط تأم�  املحققة يف السوق 
الرتاجع املسجل، ال تزال الص� تعترب املحرك األسايس للنمو يف هذه املجموعة من البلدان. وباستثنائها، å تتجاوز نسبة Ûو 
نشاط التأم� عىل غ� الحياة يف األسواق الصاعدة مستوى 2,5 % (مقابل 2,1 % سنة 2016) بين� وصلت إىل 9,7 % يف 
بقية األسواق الصاعدة آلسيا بفضل النمو الهام الذي شهدته كل من الهند وتايالند وأندونيسيا. أما بالنسبة ألوروبا الوسطى 
والرشقية، فقد واصلت أقساط التأم� مسارها التصاعدي بنسق معتدل بلغ 3,3 % نتيجة التحسن االقتصادي الذي تشهده 
بعض بلدان اإلتحاد األوروî. وفي� يخص منطقة الرشق األوسط وآسيا الوسطى، فقد أّدت حالة االنك�ش التي تشهدها 
أقساط التأم� عىل غ� الحياة يف السوق الرتكية واستمرار حالة الركود يف السوق السعودية إىل إنخفاض هام يف نسبة التطور 

الجملية يف املنطقة.
 

وعموما، فقد كانت لألسواق املتقدمة مساهمة أعىل بقليل من مساهمة األسواق الصاعدة يف التطور الحقيقي لصنف 
التأم� عىل غ� الحياة مع اعتبار الص� والواليات املتحدة األمريكية القوت� الرئيسيت� الدافعت� للنمو في� يخص هذا الصنف.

التوزيع القاري ألقساط التأم�:

4 - نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:
  

عىل الرغم من اإلنخفاض النسبي يف عدد األحداث الكارثية املسّجلة سنة 2017 إىل 301 حادث مقابل 329 سنة 2016 
إىل ملحوظ  جّد  بشكل  الكوارث  هذه  عن  الناجمة  الجملية  املادية  الخسائر  ارتفعت  فقد  طبيعية)،  كارثة   183 (منها 

337 مليار دوالر أمري~ وهو ما يقارب ضعف املستوى املسجل سنة 2016 (180 مليار دوالر أمري~) ك� فاقت بشكل 
ملموس املعدل املسجل يف العرشية األخ�ة (190 مليار دوالر أمري~).

مجموع طبيعية  كوارث  عن  الناجمة  الخسائر  تغطية  يف  التأم�  قطاع  مساهمة  تتعّدى   å الّسياق،  هذا  ويف 
138 مليار دوالر وفقط 6 مليار دوالر من الخسائر املرتبطة بكوارث تقنية، ليبلغ الفارق ب� جملة الخسائر واألرضار املؤمن 
عليها سنة 2017 حوايل 193 مليار دوالر، وهو ما يربز مدى نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل 

النطاق العاملي (أك_ من 57 % من مجموع الخسائر).

هذا وقد �ركزت أعىل الخسائر يف أمريكا الش�لية وبلغت 244 مليار دوالر. وكانت أعىل األرضار املشمولة بالتأم� 
حّدة، هي تلك املتعلقة بأقوى ثالث أعاص� شهدها العاå سنة 2017 والتي قدرت بحوايل 92 مليار دوالر أمري~.

:Üونسب االندماج يف العا �5 - تطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم

التأم� سنة 2017 إىل 650 دوالر أمري~ مقابل 638,3 دوالر سنة 2016  الفـرد عىل  العاملي إلنفـاق  إرتفع املعـّدل 
النمّو  نسق  يف  التباين  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب�  شاسع  فارق  تسجيل  مع   2015 سنة  دوالر  و621,2 
االقتصادي ومعّدالت النمّو الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم� 

املتجّذرة يف البلدان املصّنعة ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

 2016 سنة  دوالر   3.505 مقابل  دوالر   3.516,7 التأم�  عىل  الفرد  إنفاق  معدل  بلغ  املصنعـة،  البلدان  ففي 
التأم� عىل غ�  بعنوان  الحياة و1.618,2 دوالر  التأميـن عىل  بعنوان  و3.439,6 دوالر سنة 2015، منها 1.898,5 دوالر 
 % و8,1   2016 سنة   %  8 مقابل   %  7,8 تعـادل  إذ  مرتفعة  البلدان  هذه  يف  االندماج  نسبة  فإّن  لذلك،  وتبعا  الحياة. 

سنة 2015.

أما يف البلدان الصاعدة، ورغم التحّسن املتواصل ملعدل إنفاق الفرد عىل التأم� والذي ناهز 165,6 دوالر أمري~ سنة
 2017 مقابل 149 دوالر سنة 2016 و135 دوالر سنة 2015 (منها 92,3 دوالر بعنوان التأم� عىل الحياة و73,2 دوالر 
بعنوان التأم� عىل غ� الحياة)، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ å تتجاوز 3,3 % (مقابل 3,2 % سنة 2016 

و2,9 % سنة 2015).

وعموما، فقد تراجعت نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي العاملي إىل حدود 6,1 % سنة 2017 مقابل 6,3 % 
سنة 2016 و6,2 % سنة 2015.  

º - IIوقع تونس يف سوق التأم� العاملية:
     

رقم  من  تونس  حّصة  تزال  ال   ،2017 سنة   % 12,6 بنسبة  التأم�  لقطاع  الجميل  املعامالت  لرقم  الهام  التطّور  رغم 
معامالت سوق التأم� العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة ببعض البلدان الشقيقة، حيث å تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,08 % 
باملغـــرب وÒ % 0,03صـر، وكذلك مقارنة بعدد من بلدان منطقة الرشق األوسط حيث ناهزت 0,28 % باإلمارات العربية 

املتحدة و0,20 % باململكة العربية السعودية وتضّل بعيدة جّدا عن جنوب إفريقيا (0,98 %). 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم� إذ تبلغ  28,2 % بالواليات 
املتحدة و8,6 % باليابان و5,8 % باململكة املتحدة و4,9 % بفرنسا و4,6 % بأملانيا. 

وبالتوازي، å تتجاوز نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي التونيس خالل سنة 2017 رغم تسجيل بعض التحّسن 
نسبة دون  باملغرب)، وهي  املتحدة و3,5 %  العربية  باإلمارات   % 3,7 (مقابل   % 2,2 األخ�ة  السنوات  الطفيف خالل 
 % 9 وفرنســا   % 9,6 املتحدة  واململكة   % 13,8 إفريقيا  مثل جنوب  بكث�  األخرى  البلدان  ببعض  املسّجلة  املستويات 

وسـويسـرا 8,5 % والواليات املتحدة 7,2 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي هو فــي حـدود 6,1 %.
 

ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معــّدل إنفاق الفــرد التونيس عىل التأم� خالل سنة 2017 حيث بلغ 182,5 دينارا 
تونسيا مقابل 164,2 دينارا سنة 2016 و150,5 دينارا سنة 2015، ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 

1579,5 دينارا تونسيا سنة 2017.

:« Solvabilité II » 2 ات األولية لتطبيق نظام املالءة املاليةÈالـتأث - III
      

دخل نظام املالءة املالية 2 فعليّا حيز التطبيق يف مستهل سنة 2016 بعد سنوات طويلة إستغرقتها الهياكل املختصة يف 
عن  عبارة  وهو   .îاألورو اإلتحاد  يف  التأم�  لسوق  الجديد  والتنظيمي  الترشيعي  اإلطار  ليمثّل  رشوطه  وبلورة  صياغة 
مجموعة من القواعد التوجيهية واملتطلبات القانونية والتقنية الكمية والنوعية تهدف إىل تحقيق أك_ تجانس وشفافية ب� 
م�رسات رشكات التأم� يف مختلف دول الفضاء االقتصادي األوروî ومزيد تدعيم سالمة قواعدها املالية بتطبيق متطلّبات 
مالءة قادرة عىل إدارة املخاطر الجديدة بأك_ نجاعة وواقعية وعىل "إمتصاص الصدمات" واملحافظة عىل استقرار آدائها، 
وتحّقق بالتايل توازنا عقالنيا ب� السالمة واإلستع�ل املقتصد لرؤوس األموال من أجل ح�ية أفضل للمؤمن لهم وض�ن 
قدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها تجاه الغ�، خاصة يف ظل التغیرات املتواصلة لألسواق املالیة الدولیة وتطّور املحيط اإلقتصادي 

العاملي وتزايد مخاطر الصناعة التأمینیة مع إحتداد املنافسة وعوملة رشكات التأمین. 

إّال أّن عديد األصوات إرتفعت لتحذير مكّونات قطاع التأم� من هذا التوجيه واستنكار النتائج املحتملة لهذا املعيار 
حيث أّن تاريخ 1 جانفي 2016 كان Òثابة عالمة عىل دخول قطاع التأم� إىل عرص جديد وغ� مرحب به. وبالفعل، فقد 
بدأت عّدة إشكاليات تظهر مع بداية تطبيق هذا الّنظام الذي بني عىل نوايا حسنة ولكن يبدو أنه å يحقق أهدافه بإعتبار 
أّن تكاليف إعت�ده جّد مرتفعة وطرق تنفيذه معقدة للغاية، حيث إعتمد الخرباء عىل افرتاضات مصطنعة å يتم التحقق 
منها بشكل صحيح وå يتم اختبار الصيغ املقرتحة Òا فيه الكفاية وå يتم تحليل النتائج املرتتبة عىل االقتصاد بدقّة، ك� 
نظرة  املؤسسات وخصومها وفق  لتقییم أصول  السوق  كفاءة  نظرية  إىل كون  باإلضافة  املختارة غ� �ثيلية  العينة  تعترب 

اقتصادیة تستند إىل افرتاضات ال يتم التحقق منها يف أوقات األزمات والصدمات.

تحوالت  إىل  ويؤّدي  العاملي  االقتصاد  عىل  كب�  بشكل   2 املالية  املالءة  نظام  تطبيق  يؤثر  أن  املنتظر  فمن  وبالتايل، 
إسرتاتيجية عميقة يف صناعة التأم� من أبرزها تعزيز مكانة رشكات التأم� الكربى عىل حساب الصغرى التي ستضطّر إىل 
اللجوء إىل االندماج واإلستيعاب بينها يف إتّجاه إعادة هيكلتها لتدعيم قدرتها عىل إدارة املخاطر، إضافة إىل تأث�اتها بالنسبة 

للمؤمن لهم من زيادة كب�ة يف أقساط التأم� وإنخفاض يف عائدات التأم� عىل الحياة ...

وعليه، ولتفادي اآلثار السلبیة املحتملة لتطبيق هذا الّنظام وتحقیق األهداف املرجوة منه وض�ن إستقرار أداء رشكات 
التأمین، فإنّه يتعّ� عليها االلتزام بالتطبیق التدریجي لهاته املرجعیة اإلحرتازیة وتهیئة البیئة الرضوریة لتبنيها من خالل 
من  لإلستفادة  األخرى  التأمین  رشكات  مع  التعاون  جرس  وربط  املعلوماتية  أنظمتها  وتحدیث  البرشیة  مواردها  تكوین 

التجارب الدولیة الناجحة يف هذا املجال.
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وقد أفرزت أع�ل الرقابة والتدقيق وجود عمليات إكتتاب عقود تأم� غ� عادية بالّنظر ألهمية املبالغ املؤمنة لدى 
هذه املؤسسة وكذلك لدى مؤسسة أخرى. و�ّت عىل هذا األساس مراسلة اللجنة التونسية للتحاليل املاليّة وموافاتها بنسخة 

من جميع الوثائق املتحصل عليها من مؤسستي التأم� إلتّخاذ ما تراه صالحا يف الغرض.

• تقييم أع�ل الخرباء اإلكتواري�:

الفنية لسنتي 2015 و2016 إلحدى  للمدخرات  اإلكتواري�  الخرباء  أحد  قبل  املنجزة من  التقييم  أع�ل  نتائج  أثارت 
مؤسسات التأم� إحرتازات من قبل فريق الرقابة تبعا لوجود نقص هام يف مدخرات التعويضات تحت التسوية بعنوان فرع 

تأم� السيارات.
تقييم حذر  إىل  التوصل  توفّقه يف  لعدم  الالزمة، ونظرا  باملؤيدات  الخب� إلجابة واضحة مدعومة  تقديم  لعدم  وتبعا 
وصحيح للمدخرات الفنية للتأم� عىل غ� الحياة للمؤسسة املعنية، إتخذت الهيئة قرارا بعدم املوافقة مستقبال عىل طلبات 

اإلستعانة به من قبل مختلف املؤسسات يف هذا املجال طبقا ملقتضيات منشور وزير املالية عدد 258 لسنة 2010.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2017 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داÅة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" تبعا ملراجعة طريقة احتساب العنارص املكّونة 
لهامش املالءة املاليّة إضافة إىل مزيد تدعيم آليّات بعض عمليّات التصديق والتقاطع قصد مراقبة صّحة وتجانس املعطيات 

ب� مختلف القوائم والجداول والبيانات املكّونة للربمجيّة.

متابعة  عىل  يساعد  مّ�  اإلستغالل  حيز  الهاّمة  الحوادث  ملّفات  وعىل  التوظيفات  عىل  الرقابة  برمجّيتي  دخول   •
البيانات الشهريّة املتعلّقة بعمليّات اإلقتناء والتفويت يف التوظيفات وÎّكن من رسعة تدّخل الهيئة عند اإلقتضاء من جهة، 
الحياة  للتأم� عىل غ�  بالنسبة  أ.د  التي تفوق كلفتها 500  الهاّمة  الحوادث  املتعلّقة Òلّفات  الشهريّة  البيانات  ومتابعة 

و100 أ.د بالنسبة للتأم� عىل الحياة وتكوين األموال من جهة أخرى.

النتائج  سلبا عىل  تؤثّر  التي  اإلخالالت  من  عدد  لتجاوز  التأم�  إعادة  بربمجّية مخطط  الواردة  املعطيات  دراسة   •
التأم� قصد دعوتها إىل إستك�ل املعطيات املنقوصة  املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات 
التأم� واملبيّنة  إعادة  الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة  وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� 

بدليل اإلستخدام.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:
 

بتنفيذ  تقيّده�  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  ملؤّسست� خاضعت�  املالية  الوضعية  متابعة  منتظمة  بصفة  تتواصل 
إلتزاماته� لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع�ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب 
كلية وبوضع  الفنية بصفة  الذاتية Òا Îّكنه� من تغطية مدخراته�  أمواله�  لتدعيم  العاجلة  باإلجراءات  الهيئة  موافاة 
برنامج عمل لتطه� وضعيته� املالية و�كينه� من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد عىل رضورة تجاوز 

النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة.

• إعداد تقرير £وذجي للخرباء اإلكتواري�: 

الذي  اإلكتواري  للخب�  تقرير Ûوذجي  إعداد  الهيئة  قبل  التعاقد معه من  تّم  إكتواري  املراقبون Òساعدة خب�  توّىل 
يستع� به مراقبو حسابات مؤّسسات التأم� وإعادة التأم� يف إعداد تقريرهم املوجه إىل الهيئة، وذلك بهدف توحيد طرق 
العمل املعتمدة وتوحيد شكل هذه التقارير ومضمونها لض�ن النجاعة املرجّوة منها. وقد �ت مناقشة النسخة األوىل من 
وإصداره  بخصوصه  الواردة  املالحظات  أساس  عىل  تحيينها  وسيتم  بالقطاع  العامل�  الخرباء  مع  النموذجي  التقرير  هذا 

Òقتىض ترتيب. 
 

• مراجعة طريقة احتساب مدخرات نقص قيمة مستحقات مؤسسات التأم� عىل املؤمن لهم والوسطاء:
 

إثر مالحظة تراجع يف استخالص أقساط التأم� خالل السنوات األخ�ة م� نتج عنه تفاقم يف حجم مستحقات مؤسسات 
التأم� عىل املؤمن لهم وعىل الوسطاء وأثّر سلبا عىل وضعيتها املالية وعىل مدى إستجابتها ملقاييس الترصف الحذر، ويف 
إطار التصدي لظاهرة االكتتاب مؤجل الدفع لعقود التأم� والتي تفاقمت تبعا لسعي املؤسسات للرتفيع يف أرقام معامالتها 
Òا يشّكل تهديدا ملالءتها املالية ويؤدي إىل تدß الخدمات املقدمة من قبلها، وبعد أخذ رأي عدد من مراقبي حسابات 
قيمة  انخفاض  مدخرات  احتساب  طريقة  Òراجعة  الهيئة  قامت  التأم�،  لرشكات  التونسية  والجامعة  التأم�  مؤّسسات 
املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم� وإصدار املقرر عدد 24 املؤّرخ يف 29 مارس 2017 ليتّم تطبيقه عىل القوائم 
املالية لسنة 2017. هذا، وÎكن أيضا ملؤسسات التأم� اعت�د أي طريقة أخرى لتكوين مدخرات انخفاض قيمة املستحقات 

رشيطة أن ال يقل مبلغ املدخرات املحتسب عن املبلغ الذي تفرزه الطريقة املبيّنة باملقرر املذكور.

• عرض عدد من امللفات عىل لجنة التأديب:

لجنة  أنظار  املخالفات عىل  إحالة جملة من  الهيئة  قرر مجلس  الرقابة،  فريق  املقدمة من  التقارير  تضمنته  ملا  تبعا 
التأديب والتي تهّم:

- التأخ� املسّجل يف إحالة التقارير السنوية لسنة 2015 إىل الهيئة بالنسبة ألربعة مؤسسات تأم�،
- إرتكاب إحدى مؤسسات التأم� ملخالفت� تتمثالن يف تعليق قبول طلب تأم� املسؤولية املدنية املنصوص عليها بالفصل 
جانب  إىل  السيارات  تأم�  عقود  ضمن  آلية  بصفة  تضمينها  يتّم  إضافية  ض�نات  إكتتاب  عىل  التأم�  مجلّة  من   110

اإلستعانة بأشخاص غ� مرسم� بسجل الوسطاء لعرض عمليات التأم� للعموم. 

2 - الرقابة واإلرشاف عىل املهن التأمينية والهياكل املّتصلة:

1.2 - الرقابة عىل نواب وس�رسة التأم�:

•  أع�ل الرقابة امليدانية:

شملت بالخصوص مواصلة متابعة الوضعية القانونية واملالية لرشكتي سمرسة يف التأم�.

• أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

�ثّلت أساسا يف:

- دراسة كل املعطيات املتوفرة بالتقارير السنوية ملؤسسات التأم� لسنة 2016 بخصوص نشاط س�رسة التأم� وإعداد 

تقرير يحوصل أهم املؤرشات مع الرتكيز عىل الجانب الخاص بتطّور املتخلدات بذّمتهم واملدخرات املكّونة يف شأنها.
- متابعة وضعية بعض رشكات السمرسة تبعا لتسجيل إخالالت عىل مستوى الترصف داخلها. 

     
2.2 - الرقابة عىل الخرباء ومعايني األرضار: 

طبقا ألحكام الفصول 79 و80 و81 من مجلة التأم� التي تخضع لها مهام اإلختبار ومعاينة األرضار، شملت عمليات 
التونسيّة  الجامعة  بسجّل  مرّسم�  إكتواريا  وخب�ا  أرضار  معايني  و4  متعددة  اختصاصات  يف  خب�ا   45 الالحقة  املراقبة 
لرشكات التأم�، للتحري والتثبت من مدى استجابتهم لكراسات الرشوط الخاصة �Òرسة إختصاصاتهم. وأفضت إىل تحـرير 
محاضـر مخالفة لترشيع التأم� ضّد 7 خرباء منهم �ّت إحالتها إىل الجامعة التي تولت شطب أس�ئهم (كليا أو جزئيا) من 

السجل.

3.2 - الرقابة عىل الصناديق ذات الصلة بقطاع التأم�: 

بدراسة  الشحن  قبل  ما  الصادرات ملرحلة  التصدير و�ويل  لنشاط صندوقي ض�ن مخاطر  الدورية  املتابعة  تواصت 
حساباته� الثالثية والسداسية والسنوية وعرضها عىل السيّد وزير املالية للمصادقة. 

    
4.2 - الرقابة عىل التعاونيات ومتابعة نشاطها:

تضّمن سجل التعاونيات الذي �سكه الهيئة خالل سنة 2017 عدد 48 تعاونية (منها 4 تعاونيات تّم إحداثها وå تبدأ 
نشاطها بعد) موزّعة حسب القطاعات التي ينشط فيها املنخرطون كالتايل:

- 16 تعاونية يف القطاع العمومي،
- 20 تعاونية يف القطاع شبه العمومي،

- و12 تعاونية يف القطاع الخاص.
وقد تولت مصالح الهيئة متابعة التقارير املالية السنوية للتعاونيات وتحي� املعطيات اإلحصائية املتعلقة بها من حيث 

عدد مشرتكيها وأموالها املودعة ومبالغ مداخيلها ومصاريفها. 
القانونية  الوضعية  متابعة  بالتعاونيات وخاصة  املتعلّقة  العرائض  الرقابة حول دراسة عدد من  تركّز عمل فريق  ك� 

واملالية لخمسة منها.
  

5.2 - الرقابة يف مجال مقاومة غسل األموال بقطاع التأم�:

• متابعة تفعيل الرتتيب عدد 2 املؤّرخ يف 29 ديسمرب 2016 واملنّقح للرتتيب عدد 1 لسنة 2012 حول تداب� العناية 
الواجبة املتعلقة Òكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع التأم�. وقد تّم إعداد استبيان يحوصل مختلف التداب� 
املنصوص عليها بالرتتيب ودعوة املؤّسسات لإلجابة عليه قصد الوقوف عىل مدى إمتثالها ألحكامه، عىل أن يتّم إعت�د نتائج 

هذا اإلستبيان لربمجة عمليات رقابة ميدانية يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

"فاتف"  املايل  العمل  مجموعة  بتوصيات  عمال  اإلرهاب  وºويل  األموال  ½كافحة غسل  رقابة خاص  دليل  إعداد   •
وبالتعاون مع جمعية الخرباء املالي� املتطوع� يف مجال مقاومة غسل األموال و�ويل اإلرهاب (FSVC)، تّم عرض النسخة 
املثارة بخصوصه ثّم عرضه من جديد  الهيئة وسيتّم تعديله وفقا للمالحظات واإلقرتاحات  األوىل منه عىل أنظار مجلس 

للمصادقة والعمل به الحقا. 

• متابعة قرارات املجلس الوزاري املضيق املنعقد بتاريخ 3 نوفمرب 2017 والعمل عىل تنفيذها والتي تخّص خطّة 
واملتمثّلة  التأم�  األموال يف قطاع  اإلرهاب ومنع غسل  القصور يف مجال مكافحة  أوجه  لتفادي  إعت�دها  املزمع  العمل 

بالخصوص يف ما ييل:

عىل مستوى الهيئة:

- إعت�د دليل الرقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال واملعّد عىل املنهج القائم عىل املخاطر، 
- وضع تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب خاص برشكات التأم� ووسطاء التأم�،

- تنظيم دورات تدريبيّة مكثّفة لفائدة اإلطارات املكلّفة بالرقابة يف هذا املجال،
- تفعيل العقوبات اإلداريّة عىل رشكات التأم� ووسطاء التأم� خالل سنة 2018.

عىل مستوى مؤسسات التأم�:

- إنجاز تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب ووضع إسرتاتيجية لخفض املخاطر مبنيّة عىل املنهج القائم عىل 
املخاطر وذلك امتثاال للتوصية األوىل ملجموعة العمل املايل. 

- دعم إدارة االمتثال باملوارد البرشية والتقنية الالزمة وإعداد خارطة مخاطر تأخذ بع� االعتبار طبيعة وأهميّة وتشعب 
واختالف األدوات والعمليات الخاّصة بالقطاع.

 
IV - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم�:

1 - وسطاء التأم�:

الّنظر يف مجموع 111 مطلبا  التأم�  الفصل 71 من مجلة  بالهيئة املنصوص عليها  التّـــرخيص للوسطاء  تولّت لجنة 
لتعـاطي مهنة الوساطة يف التأم� خالل سنة 2017 وعقدت للغرض أربع جلسات تّم خاللها:

- منح الرتخيص لـ 63 نائب تأم� و6 س�رسة و22 منتج تأم� عىل الحياة وذلك طبقا ألحكام الفصل 75 من مجلة التأم�،
- وسحب الرتخيص من 26 نائب تأم� و7 س�رسة.

الذين ال يبارشون املهنة وسمسارة  النواب والس�رسة  التأم� وال سيّ�  الوسطاء يف  ك� تواصلت عملية تحي� سجل 
البيانات الخاصة بالس�رسة واملسّجلة بالسجّل  النهاê باإلضافة إىل متابعة  الذين å يستكملوا إجراءات الرتخيص  التأم� 

التجاري. 

2 - املؤسسـات غÈ املقيمة:

تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات الـتأم� غ� املقيمة طبقا ألحكام الفصل� 67 و68 من مجلّة 
التأم� وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغ� املقيم�، وشملت:

• إستك�ل دراسة طلب رشكة إعادة التأم� "CICA RE" تركيز فرع لها غ� مقيم بتونس يتعامل مع غ� املقيم� حيث 
تّم إمضاء اتفاقية الرتكيز واملصادقة عليها.

التأم� "WAIKA RE" من س�اليون و"SEN RE" السينغالية لرتكيز مكتب  • دراسة طلب� صادرين عن رشكتي إعادة 
�ثييل غ� مقيم بتونس لكّل منه� وإحالة امللف� إىل رئاسة الحكومة قصد عرضه� عىل املجلس األعىل لإلستث�ر. 

• متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� األجنبية املوجودة بالبالد التونسيّة.
،"Africa Re"و "Arab Re" :متابعة نشاط رشكات إعادة التأم� اإلقليمية التي تشارك الدولة التونسية يف رأس مالها وهي •

 îواملنتدى العر "OAA" متابعة أنشطة الجمعيات الدولية التي تنتمي لها الهيئة عىل غرار: املنظمة اإلفريقية للتأم� •
."IAIS" والجمعية الدولية ملراقبي التأم� "AFIRC" لهيئات اإلرشاف والرقابة عىل التأم�

V - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم�:

1 - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم�:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2017 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

والواليات  التونسية  الدولة  ب�  إتفاقية  مرشوع  إلعداد  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي FATCA وإحداث مرصد وطني للخدمات املالية الصغرى.

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد  الصغ�،  التأم�  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف�  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

واالجت�عي، التأث� االجت�عي واالقتصادي وإعادة �ويل مؤسسات التأم� الصغ�.
القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل ممولة Òعونة فنية يف إطار برنامج  - لجنة 

."Micro-med" التعاون
التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  Òتابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG املمّول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية 

لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة لتأم� الجفاف عرب املؤرشات. 
- اللجنة املحدثة عىل مستوى وزارة الفالحة املكلّفة بصياغة تصّورات يف خصوص إحداث صندوق وطني لتغطية املخاطر 

غ� القابلة للتأم� يف القطاع الفالحي.
الفالحي  القطاع  يف  التأم�  مخاطر  يف  الترصّف  حول  دراسة  إلنجاز مرشوع  التحض�ية  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة   -

بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      
- لجنة القيادة املحدثة عىل مستوى الهيئة العليا للطلب العمومي واملكلّفة بدراسة مشاريع الوثائق النموذجيّة يف إطار 
ومن ضمنها  الخاّصة  اإلدارية  الرشوط  وكراسات  العموميّة  الصفقات  (أدلّة  العموميّة  الصفقات  منظومة  تطوير  مرشوع 

كراس رشوط خدمات التأم�). 
- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد ضبط املشاريع املتعلقة 

Òجال التأم� التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير القطاع املايل.
ملعالجة  التأم�  لرشكات  التونسية  والجامعة  الربي  للنقل  الفنية  الوكالة  مستوى  عىل  املحدث  املشرتك  العمل  فريق   -

اإلشكاليات املتعلقة بالعربات املرسوقة واملدرجة بباب النزاعات وذلك لتوحيد اإلجراءات املعمول بها. 
- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب� البنوك ورشكات التأم� يف خصوص ض�ن التأم� يف 

صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض، وقد أسفرت أشغال هذه اللجنة عن مرشوع إتفاقية ب� الجمعيت� املهنيت�.
- اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال و�ويل اإلرهاب.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم� الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2017:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم� الصادرات قصد البحث عن سبل معالجة وضعية امليزان التجاري يف إطار املجلس األعىل 

للتصدير ومتابعة أشغال مه�ت املساعدة الفنية للبنك الدويل املنجزة يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات لتحس� 

تدّخالت صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.

- بلورة مقرتحات يف شأن تأم� صندوق ض�ن مخاطر التصدير لصادرات املؤسسات الوطنية والعمومية املتعلقة بصفقات 

كربى أو بقطاعات إسرتاتيجية لإلقتصاد الوطني. 

الطبية  الحوادث  عن  الناجمة  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -

كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  أحدثت  تفك�  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى  الطبية غ�  واألخطاء 

املتدخل� يف النشاط الطبي وشبه الطبي بهيكليه العام والخاص باإلضافة إىل ممثل� عن الهيئة والجامعة التونسية لرشكات 

التأم�. 

- متابعة ملف تأم� املسؤولية املدنية املنجرة عن األرضار النووية ضمن أشغال لجنة الخرباء املحدثة عىل مستوى وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات واإلتصال واملكلفة بإعداد منظومة ترشيعية ورقابية وطنية لألنشطة 

النووية. 

املرض  عىل  بالتأم�  واملتعلقة  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  صلب  املربمة  لإلتفاقيّات  القانونية  الوضعيّة  دراسة   -

حيث  من  خاّصة  عنها  املرتتّبة  اإلشكاليّات  ومناقشة  الحريق،  عىل  والتأم�  دين  بتسديد  املرتبط  الوفاة  عىل  والتأم� 

إنعكاساتها عىل املنافسة وعىل حقوق املؤّمن لهم وإنجاز دراسة مقارنة يف الغرض. مع العلم وأّن مجلس الهيئة أقّر منذ 

شهر جويلية 2016ّ إيقاف العمل بهذه اإلتفاقيات مع إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لها ضمن األشغال الجارية للمراجعة 

الشاملة ملجلّة التأم�.

- دراسة مقرتحات رابطة معيدي التأم� العرب حول إعادة النظر يف رشوط التصنيف املعمول بها من قبل هيئات الرقابة 

وتكتفي  العاملية  التصنيف  قبل وكاالت  متقدم من  تصنيف  الحصول عىل  تعفي من  آليّة خاّصة  إتجاه وضع  العربية يف 

بتصنيف أقّل تشّددا.

:Í3 - دراسة عدد من امللفات املّتصلة بالترشيع الجبا

تتوّىل مصالح الهيئة يف هذا اإلطار وبالتنسيق مع املصالح الجبائية املختصة: 

• اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم� عىل الحياة،
• النظر يف الّنظام الجباê يف مادة األداء عىل القيمة املضافة املتعلّق باملبالغ الراجعة لس�رسة التأم� بعنوان التخيل 

عن نشاطهم يف هذا املجال.

4 - متابعة تنفيذ برنامج تأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم�: 

ترشف الهيئة عىل تنفيذ برنامج متوسط املدى يتعلق بتأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� وتتلخص أبرز محاوره 
يف النقاط التالية:

املستوجبة  والرشوط  تتناسب  ترسيم  ورشوط  داخليا  ونظاما  أساسيا  نظاما  تعتمد  لإلكتواري�  مهنية  جمعية  تكوين   -
لإلنخراط الحقا يف الجمعية الدولية لإلكتواري�، ويعهد لها Òسك سجل املخول لهم م�رسة هذا النشاط لدى قطاع التأم� 

وبإحداث لجنة تأديب ضمن هياكلها.
- إعت�د رشوط جديدة مل�رسة هذا النشاط وهو ما يتطلّب تكوينا وتأهيال لجميع املتدخل� يف املجال اإلكتواري لدى 
القطاع قصد ض�ن ترسيمهم الحقا بسجل الجمعية املهنية بعد الحصول عىل التأهيل من قبل لجنة مشرتكة محدثة صلب 

الهيئة.
- تكوين وتأط� مراقبي الهيئة يف املجال اإلكتواري.

وقد تّم يف هذا الصدد:

- إعداد مذكرة توجيهية للربنامج بالتعاون مع جمعية FSVC والجمعية اإلكتوارية الدولية وجمعية اإلكتواري� بال حدود 

وذلك قصد الرشوع يف البحث عن �ويل خارجي للربنامج املذكور.

- إنجاز عملية تقييم لوضعية الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� بتوجيه إستبيان� إىل كّل من مؤسسات التأم� والخرباء 

مشاريع  تطوير  ملزيد  نتائجه�  وإستغالل  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  الذي �سكه  بالسجل  املرسم�  اإلكتواري� 

األحكام القانونية املقرتح إدراجها ضمن مرشوع مراجعة مجلة التأم�. 

5 - متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ½ؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

يف إطار أحكام الفصل 50 ثالثا من مجلة التأم� والرتتيب عدد 2 لسنة 2009 الصادر يف الغرض واملتعلق بالتعيينات 
Òجالس إدارة رشكات التأم� وهياكل تسي�ها، �ت:

- دراسة عدد من ملفات التعيينات يف بعض الرشكات وذلك من خالل التثبت من مدى توفر الرشوط املنصوص عليها 

بالرتتيب املذكور أعاله.

األحكام  التأم� قصد مواءمتها مع مقتضيات  الداخيل إلحدى مؤسسات  والنظام  األسايس  الّنظام  - تحي� ومراجعة 

النموذجية للنظم األساسية لرشكات التأم� ذات الصبغة التعاونية.

- دراسة ملف طلب مؤسسة "Groupama" تنقيح إتفاق املساهم� املربم مع الدولة التونسية يف إطار مساهمتها يف 

رأس مال مؤسسة التأم� وإعادة التأم� "ستار" تبعا للتغي�ات التي طرأت عىل نظام حوكمتها. 

6 - دراسة مشاريع األنظمة األساسية للجمعيات التعاونية قبل املصادقة عليها:  

�ّت يف هذا اإلطار دراسة مشاريع تنقيح األنظمة األساسية لثالث تعاونيات ومرشوعي األنظمة األساسية إلحداث خمس 
تعاونيات جديدة.

7 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2020-2016):

تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم� والتي 

الوطنية وتحديدا للسياسات والربامج  تتضمن باألساس تشخيصا للتوجهات اإلسرتاتيجية املزمع إعت�دها وفقا للتطلعات 

ولتجاوز  القادمة  الخ�سية  خالل  واملرتقبة  املسجلة  والنوعية  الكمية  للنتائج  بالّنظر  األهداف  هذه  بتجسيم  الكفيلة 

اإلشكاليات الهيكلية والظرفية التي يواجهها القطاع.

I - متابعة وضعية صندوق ض�ن املؤمن لهم:

تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003، توّىل صندوق ض�ن املؤمن 
لهم منذ سنة 2004 تسديد التعويضات املحمولة عىل املؤسسة املنحلّة نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه املؤمن لهم 

واملستفيدين من عقود التأم� بنسق هام وذلك خاّصة يف مجال تأم� السيارات. 

لإلضطرابات  وتبعا  أخرى،  جهة  من  أنّه  إالّ  ملحوظا،  تراجعا  التعويضات  هذه  نسق  شهد  األخ�ة،  السنوات  وخالل 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
املؤسسات اإلقتصادية، تّم Òوجب املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 واألمر عدد 790 لسنة 2011 املؤرخ 
يف 27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت Òمتلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب� 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011. 

وقد عهد إىل رشكة "اإلعادة التونسية" Òهمة الترصف يف الصندوق يف الجانب املتعلق منه بتعويض األرضار الناتجة عن 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية Òوجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية وتّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض  ترتكب 

من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

1 - موارد الصندوق: 

تقّدر جملة املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم يف موىف سنة Ò 2017بلغ يناهز 234,5 م.د وهي متأتّية من:

• القرض� الرقاعي� املكتتب� لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 م.د (األول بقيمة 20 م.د والثاß بقيمة 10 م.د)،

(يتم تسديده عىل فرتة الشعبية  الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات  لتعويض األرضار  املكتتب  الرقاعي  • والقرض 
 10 سنوات) والبالغ 80 م.د،

• ومساه�ت مؤسسات التأم� واملؤّمن لهم يف �ويل الصندوق والتي ناهزت بداية من الثالثية األخ�ة لسنة 2002 
وإىل موىف سنة 2017 مبلغ 124,5 م.د. 

2 - نفقات الصندوق: 

بلغت النفقات الجملية لصندوق ض�ن املؤمن لهم إىل موىف سنة 2017 حوايل 188,4م.د تتوّزع كالتايل:

- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم تبعا لحلول الصندوق محّل رشكة "اإلتّحاد": 59,4 م.د،
- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم بعنوان األرضار الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات الشعبية: 53,8 م.د،

- خالص أصل القرض� الرقاعي� األّول والثاß: 30 م.د. 
- رصف فوائد القروض الرقاعية: 45,2 م.د.

ك� Îكن تبويب هذه النفقات حسب طبيعتها عىل النحو التايل:

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم�  العامة  الهيئة  تويل  التأم�،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم�  بعض مؤسسات  مواطن� ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، مع العلم 

وأّن العرائض املذكورة تحىض Òتابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس� نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل� يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 
املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن.

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم�:
 

تلّقت الهيئة خالل سنة 2017 عددا هاما من العرائض بلغ 60 عريضة تتعلّق جلّها بفرع تأم� السيارات بإعتباره يستأثر 
بالنصيب األوفر من رقم معامالت القطاع وÎثّل الواجهة األوىل التي من خاللها يقع التعامل بصفة أكرب مع املؤمن لهم. 

وقد �ّكنت مصالح الهيئة بالتنسيق مع مؤسسات التأم� من تسوية أغلب امللفات ومعالجتها. 

ويُحوصل الجدول التايل أبرز مواضيع هذه العرائض وعددها: 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم� 
دولية (برتقالية للبلدان العربية وخرضاء للبلدان األوروبية).

      
وقد توّصلت الهيئة العامة للتأم� بأربعة عرائض تتعلق بطلب التدخل للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام 
برتقالية صادرة عن  تأم�  لبطاقات  فيها عربات حاملة  بالنسبة لحوادث مرور تسببت  املكتب  باتّة صادرة ضّد  قضائية 

مؤسسات تأم� جزائرية وليبيّة.

1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

تّدعمت تركيبة إطارات الهيئة مع مطلع سنة 2017 بإلتحاق طالبة جديدة بعد نجاحها ضمن الدفعة 35 ملعهد �ويل 
 "Paris Dauphine Tunis" يف إختصاص "تأم�"، باإلضافــــة إىل طالب آخر متخـــّرج من معهد îالتنمية للمغرب العـــر

يف إختصاص "Actuariat" ليبلغ بذلك العدد الجميل إلطارات الهيئة øانية وأربع� (48) من جملة سبع� (70) موظفا.

:Ô2 - تطوير النظام املعلوما

واملحاسبية البرشية  املوارد  يف  والترصف  الهيئة  موارد  لتخطيط  املندمجة  املنظومة  تركيز  عملية  شهدت 
  «ERP» أشواطا متقدمة خالل سنة 2017 عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- املحاسبة والترصف يف مخزون الهيئة من اللوازم املكتبية،
- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،

- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية والرواتب.

هذا وال تزال األشغال جارية مع املزود يف إطار فرتة تجربة للمنظومة.

3 - إقتناء قطعة أرض لبناء املقّر اإلجت�عي الجديد للهيئة:

تّم إختيار الهيئة بتاريخ غرة نوفمرب 2017 كأحسن عارض بالنسبة ألحد املقاسم بالحّي املايل بالتّقسيم الجديد "درّة 
البح�ة" بضفاف بح�ة تونس الّش�لية لتشيّد عليه مقرها اإلجت�عي الجديد.

4 - التكوين والرّسكلة:

تعترب الهيئة التكوين والرسكلة من أهّم وسائل تنمية املوارد البرشية، لذلك فهي توليه� إهت�ما خاصا إÎانا منها بأّن 
والرقابية عىل مختلف  بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلرشافية  العامل�  تطوير قدرات 

مكّونات قطاع التأم�.

ومؤ�رات  وملتقيات  تكوينيّة  دورات  يف  الهيئة  إطارات  من  هام  عدد  ترشيك  عىل  الهيئة  عملت  الّسياق،  هذا  ويف 
وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم� وتهّم بالخصوص:

- مراقبة الحوكمة والترصّف يف املخاطر،
- الترصف يف األصول والخصوم،

- نظام " املالءة املاليةII " ملؤسسات التأم�،
- وضع خارطة مخاطر يف مجال التأم�،

- مقاومة تبييض األموال و�ويل اإلرهاب يف قطاع التأم�،
- دور قطاع التأم� يف تغطية مخاطر الكوارث الطبيعية والتقلبات املناخية.

ك� شارك عدد من إطارات الهيئة يف بعض الندوات والتظاهرات واملؤ�رات بالخارج حول محاور تأمينية متخصصة من 
أهّمها:

- دورة تدريبية حول "أسس تحديد وإدارة مخاطر رشكات التأم�" (باإلمارات العربية املتّحدة).
- حلقة دراسية حول التطورات األخ�ة بخصوص الرقابة الحذرة عىل التأم� (بفرنسا)،

- امللتقى الرابع للتأم� بالدار البيضاء حول تحديث تجربة الحريف يف العرص الرقمي (باململكة املغربية)،
- الدورة 24 للنــدوة السنوية الدولية حول التقنيات الجديدة لتبادل املعطيـات (بأملانيا).

5 - إرساء منظومة للنفاذ إىل الوثائق التي تنتجها الهيئة:

يف إطار تطبيق مقتضيات القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ يف 24 مارس 2016 واملتعلق بحق النفاذ إىل 
املعلومة وتنفیذا ملتطلبات الخطة الوطنیة الرامیة إىل �كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت� العربية والفرنسية Òوقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد وردت عىل الهيئة خالل 
سنة 2017 ومنذ إرساء هذه املنظومة، ثالثة مطالب فقط يف النفاذ إىل وثيقة إدارية �ّت دراستها بالتنسیق مع مختلف 

الهیاكل بالهيئة وإجابة املعني� باألمر بخصوصها، ك� å يتّم رفض أي مطلب وå يرد أي مطلب تظلم.

6 - تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم�:

سعيا منها إىل تدعيم أوجه التعاون العرî واإلقليمي والدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة 
بالتأم�، تولّت الهيئة العامة للتأم�:

- مواصلة متابعة توصيات اللجان املغاربية للتأم� وإعادة التأم�.
- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك عىل 
مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث عن توافقات ثنائية ودية لتسوية املتخلدات 

بذمة املكتب املوحد الليبي.
إىل  وإحالتها   ACPR بفرنسا التأم�  عىل  الرقابة  وسلطة   CIMA منظمة من  كّل  مع  تعاون  مذكرات  مشاريع  إعداد   -

الجهات املعنية للدراسة.
- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأم� AFIRC والجمعية الدولية 

.IAIS ملراقبي التأم�

       مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

أنهى االقتصاد العاملي سنة 2017 بتحقيق وت�ة Ûو جيّدة نسبيّا بلغت مستوى 3,8 % (مقابل 3,2 % سنة 2016) وهي 
األعىل منذ سنة 2011، بعد معاناته طيلة سنوات من الفتور واملشاكل املرتبطة باألزمات االقتصادية واملالية واآلثار الضارة 
للصدمات السلبية التي أضعفت النشاط يف أغلب االقتصاديات. وتعود هذه االنتعاشة إىل جملة عوامل أبرزها مواصلة 
إعت�د السياسات النقدية امليّرسة يف البلدان املتقدمة واستمرار االقتصاد الصيني يف تسجيل معدالت Ûو مرتفعة فضال عن 

ديناميكية التجارة العاملية.

ففي االقتصاديات املتقدمة، ارتفع نسق Ûو النشاط االقتصادي إىل مستوى 2,3 % سنة 2017 مقابل 1,7 % يف السنة 
مستوى  عىل  وانعكاسه  عموما  األع�ل  مناخ  وتحّسن  التيس�ية  النقدية  السياسات  من  بالخصوص  مستفيدة  السابقة، 
السياق  الداخيل إضافة إىل تدّعم استهالك األرس محفوزا باملؤرشات االيجابية لسوق الشغل. ويف هذا  االستث�ر والطلب 
وصلت نسبة Ûو االقتصاد األمري~ إىل 2,3 % مقابل 1,3 % يف موىف سنة 2016، ك� كان األداء يف منطقة األورو م�ثال إىل 
حّد كب� حيث سّجلت نفس املستوى من النمو (2,3 % مقابل 1,8 % سنة 2016) وشملت هذه االنتعاشة أغلب البلدان 

األعضاء.          
 

لالقتصاديات الصاعدة والنامية، فقد عرفت بدورها تحّسنا جمليّا لنشاطها االقتصادي محققة نسبة Ûو  بالنسبة  أّما 
ناهزت 4,8 % مقابل إنحصارها يف حدود 1,4 % سنة 2016، وكان الحّظ األوفر من نصيب الدول الصاعدة والنامية ألوروبا 
مشاريع  حجم  زيادة  من  األخرى  البلدان  عديد  واستفادة  وبولونيا  تركيا  من  كّل  حققته  الذي  الهام  النمو  مع  خاصة 
املؤسسات املمولة من االتحاد األوروî. ك� حافظ االقتصاد الصيني عىل نسق Ûّوه املرتفع والذي بلغ 6,9 % سنة 2017 
مقابل 6,7 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع امللحوظ للصادرات وملستوى االستث�رات العمومية فضال عن اعت�د بنك الص� 

الشعبي لتيس� انتقاê يسّهل النفاذ للقروض بالنسبة للمؤسسات الصغرى والقطاع الفالحي.             

ويف املقابل، تراجعت وت�ة النمو يف منطقة الرشق األوسط وش�ل إفريقيا من 4,9 % يف السنة السابقة إىل حدود 2,2 % 
املصّدرة  البلدان  النمّو يف  انخفاض  املنطقة مع  املستمرّة يف  الجيوسياسية  بالخصوص من االضطرابات  متأثرة  سنة 2017 
للنفط وتقيّد الطلب الداخيل وخاصة االستث�ر بسبب عملية تطه� امليزانية واملستويات العالية من التضخم يف بعض بلدان 

املنطقة.  
  

وå تكن املبادالت التجارية للسلع والخدمات سنة Ò 2017نأى عن هذا املسار التصاعدي يف نسق النمو حيث حققت 
انتعاشة هامة بنسبة 4,9 % مقابل 2,3 % سنة 2016 مدعومة عىل وجه الخصوص من تطور التدفقات التجارية يف آسيا 

والواردات يف أمريكا الش�لية. 

ويف جانب آخر، تواصل إنخفاض دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة بحوايل 16 % خالل سنة 2017 مقابل 13 % 
سنة 2016، وشمل باألساس اقتصاديات البلدان املتقدمة والبلدان التي �ّر Òرحلة انتقالية مقابل إرتفاع طفيف يف البلدان 

الصاعدة.

املرتبطة خاصة Òفاوضات  السيايس  اليق�  مواجهة حالة عدم  فقد نجحت يف  الدولية،  املالية  بالسوق  يتعلّق  وفي� 
الربيكسيت وتزايد الشكوك حول السياسة املستقبلية للميزانية األمريكية وتواصل التوترات الجيوسياسية يف عديد املناطق، 
فتدّعمت أسعار السندات بشكل ملحوظ يف جميع أنحاء العاå. بين� تواصل التقلب الحاد يف السوق الدولية للرصف والتي 
اتسمت خاصة باالرتفاع الهام الذي حققه سعر رصف األورو مقابل الدوالر وذلك مع تحسن الوضع االقتصادي وتجّدد 
اهت�م املستثمرين األجانب Òنطقة األورو والتوقعات بتطبيع السياسة النقدية. وسجلت سوق املعادن الثمينة من ناحيتها 

تطورا ايجابيا بحوايل 13 % مدعومة من حالة عدم اليق� السيايس. 

إرتفاعا ملحوظا عىل  للمواد األساسية  الدولية  األسعار  املتحّسن عموما، شهدت  االقتصادي  األداء  وبالتوازي مع هذا 
عكس السنة السابقة نتيجة تزايد الطلب املتأé من القطاعات املعملية للبلدان املصنعة وللص� من جهة وانخفاض سعر 
رصف الدوالر األمري~ من جهة أخرى. ك� تدّعمت أسعار الطاقة وخاّصة النفط الخام جرّاء الرتاجع امللحوظ يف اإلنتاج 

واملخزونات بعد تفعيل االتفاقية متعددة األطراف للدول املصّدرة للنفط.       

لتبلغ  املتقدمة  االقتصاديات  تواصلت عىل مدى سنوات يف  التي  االنك�شية  الضغوط  برتاجع   2017 ك� �يزت سنة 
نسبة التضخم 1,7 % مقابل 0,8 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع الهام ألسعار الطاقة. أما بالنسبة للبلدان الصاعدة والنامية، 
فقد عرف التضخم عموما بعض االنفراج لينخفض إىل 4 % مقابل 4,3 % سنة 2016 مع وجود تفاوت عام ب� مختلف 

بلدان هذه املجموعة نظرا إىل التطورات املتفاوتة ألسعار الرصف والعوامل الخاصة بكّل اقتصاد.
       

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

شهد االقتصاد التونيس سنة 2017 تحّسنا ملموسا يف نسق Ûّوه حيث بلغ 1,9 % أي ما يقارب ضعف املستوى الذي 
تحقق سنة 2016 (1 %). غ� أن مثل هذه االنتعاشة ال تزال دون املستوى املأمول جرّاء استمرار مواطن الضعف املرتبطة 
بالخصوص بانزالق عجز امليزانية واملدفوعات الجارية وتصاعد الضغوط التضخمية، والتي ال تزال تحول دون تحقيق التنمية 

الشاملة وإحداث مواطن الشغل والتحّكم يف التوازنات االقتصادية الكلّية.    

ويعود هذا التحسن النوعي يف النمو يف جزء كب� منه إىل تطّور األنشطة املسوقة عىل خالف السنوات الفارطة التي كان 
فيها ألنشطة الخدمات غ� املسوقة مساهمة هامة.

وبالنسبة للخدمات املسّوقة، فقد عرفت تطّورا محدودا سنة 2017 بلغ 4 % مستفيدة بالخصوص من املوسم السياحي 
الواعد (8,3 % مقابل 2,7 % سنة 2016) إثر العودة النسبية لألسواق التقليدية مع تحّسن الوضع األمني للبالد إضافة إىل 
مواصلة تدفق السياح املغاربي�، وكذلك من التحّسن الطفيف لقطاع النقل (5 % مقابل 4,7 % سنة 2016). ويف املقابل، 

تواصل Ûو الخدمات املالية واالتصاالت بنسق ملموس بلغ عىل التوايل9,1 % و3 %.    

وبدرجة أقل حدة، حّققت الصناعات املعملية بدورها Ûّوا طفيفا بنسبة 0,8 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل تطّور 
الصناعات امليكانيكية والكهربائية (3,1 % مقابل 2,1 % سنة 2016) تبعا لديناميكية النشاط يف منطقة األورو، عالوة عىل 
الغذائية والصناعات   (2016 سنة   %  (-0,3) مقابل   %  0,8) والجلود  واملالبس  النسيج  صناعات  إنتعاش 

(1,4 % مقابل (4,4-) % سنة 2016). ويف املقابل، تواصل تقلّص Ûّو صناعات مواد البناء والخزف والبلور للسنة الثانية تباعا 
((4,5-) % مقابل (1,8-) % سنة 2016).

ك� شهدت الصناعات الكيميائية انخفاضا ملحوظا يف قيمتها املضافة ((1,9-) % مقابل 13,2 % سنة 2016) وذلك 
نتيجة حّدة التحركات االحتجاجية املسجلة عىل مستوى مواقع إنتاج ونقل الفسفاط مّ� خلق صعوبات كربى يف التزّود 

لوحدات التحويل.

وعرف قطاع الفالحة والصيد البحري انتعاشة ملحوظة (2,5 % مقابل (8,5-) % سنة 2016) بفضل املوسم الفالحي 
الزيتون.       زيت  فرع  يف  انخفاض  مقابل  الحبوب  سيّ�  الفروع  أغلب  يف  اإلنتاج  بارتفاع  �يز  والذي  عموما  املريض 

أّما الصناعات غÈ املعملية، فقد تواصل إنخفاض قيمتها املضافة بحوايل 3 % (مقابل (1,5-) % سنة 2016) متأثـــرة 
بالخصوص من احتداد تقلص استخراج النفط والغاز الطبيعي ((11,1-) % (مقابل (7,2-) % سنة 2016) جراّء ما تزال 
تشهده بعض املناطق من اضطرابات اجت�عية عالوة عن النفاذ الطبيعي لبعض الحقول. وعىل عكس ذلك، سّجل قطاع 
املناجم Ûوا هاما ناهز 10,1 % (مقابل 6,4 % سنة 2016) غ� أن مثل هذه االنتعاشة å �ّكن بعد من استعادة القدرات 

اإلنتاجية املعتادة للقطاع.

وبالنسبة للطلب الداخيل، فقد أظهر سنة 2017 تباطؤا يف نسق Ûو أهم مكوناته، بحساب األسعار القارّة، حيث تواصل 
النهاê الوطني والذي Îثّل املحرك األسايس للنمو االقتصادي منذ  التوايل انخفاض وت�ة Ûو االستهالك  الثالثة عىل  للسنة 
سنة 2011 (1,8 % سنة 2017 مقابل 3 % سنة 2016). وبخصوص االستث�رات، فقد سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت 
تباطؤا طفيفا من مستوى 1 % سنة 2016 إىل 0,2 % سنة 2017 لتواصل بذلك نسبة االستث�ر انخفاضها للسنة الخامسة 

عىل التوايل من 19,3 % سنة 2016 إىل 18,7 % سنة 2017.

 2016 سنة   %  5,8 (مقابل   %  17,2 بنسبة  والخدمات  السلع  صادرات  ارتفعت  فقد  الخارجي،  للطلب  بالنسبة  أّما 
بحساب األسعار الجارية) نتيجة ازدياد حجم الصادرات ألغلب القطاعات. ومن ناحيتها، سجلت واردات السلع والخدمات 
تسارعا هاما يف وت�ة Ûوها الذي بلغ 18,8 % سنة 2017 (مقابل 5,5 % سنة 2016 بحساب األسعار الجارية) وذلك تبعا 
النخفاض الدينار وارتفاع األسعار العاملية للمحروقات وتزايد استهالك قطاعي الطاقة والصناعات املعملية من مواد أولية 

ونصف مصنعة يف ظل تراجع اإلنتاج الوطني. 

ويف هذا السياق، تفاقم العجز التجاري املسّجل سنة 2017 ليعادل 10,2 % من إجمـايل النـاتـــج املحيل الخام (مقابل 
8,8 % سنة 2016).

النسبة هذه  ارتفعت  فقد   ،(%  3,7)  2012 سنة  منذ  تضخم  نسبة  أد\  عرفت  التي  السابقة  السنة  عكس  وعىل 
 سنة 2017 لتناهز 5,8 % يف املعدل ك� وصلت يف األشهر األخ�ة من السنة إىل ما يقارب 6,4 % وذلك تزامنا مع تدهور 

قيمة الدينار والتطور االستثناê ألسعار املواد الغذائية الطازجة.

ملواطن  للتصدي  املطلوب  املستوى  دون   2017 سنة  الوطني  االقتصاد  الذي حققة  الطفيف  النمو  فقد ظل  وعموما 
ضعف سوق الشغل إذ ال تزال نسبة البطالة يف نفس املستوى املرتفع املسجل يف السنة السابقة (15,5 %) مع تسجيل 
انخفاض طفيف لنسبة بطالة خريجي التعليم العايل إىل حدود 29,2 % سنة 2017 (مقابل 31,6 % سنة 2016) وال تزال 
سوق الشغل املحلية تواجه عديد التحديات املرتبطة بعدم قدرة النسيج االقتصادي عىل استيعاب البطالة وعدم املالءمة 

ب� حاجيات السوق وما تنتجه املنظومة التعليمية.      

I - تطّور سوق التأم� العـاملية:

1 - رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم�:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

بلغ إج�يل أقساط التأم� العاملية املستخلصة سنة 2017 حوايل 4.890 مليار دوالر مقابل 4.700 مليار دوالر سنة 2016 
محققة بذلك نسبة Ûو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وت�ة أرسع سنة 2016 (2,2 %). ولنئ شمل هذا 
التباطؤ النسبي كالّ من صنفي التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، فانّه �يّز بالخصوص بانخفاض جملة أقساط التأم� عىل 
الحياة يف األسواق املتقدمة Òا يقارب 2,7 % (مقابل (1,9-) % سنة 2016) مقابل تواصل Ûّو أقساط التأم� عىل غ� الحياة 

بنفس النسق املسجل يف السنة السابقة والذي بلغ 1,9 %. 
  

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد تقلصت وت�ة النمو الهام الذي ميزها يف السنة السابقة رغم بقائها مرتفعة يف حدود 14 % 
النمو الكب� الذي  التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، مدعومة أساسا من تواصل  التوايل بالنسبة لصنفي  و6,1 % عىل 

تشهده السوق الصينية.   

55,3 % سنة 2016)  (مقابل   % 54,3 إىل  العاملية  السوق  الحياة من  التأم� عىل  تقلّص نصيب صنف  لذلك،  وتبعا 
يف ح� إرتفعت حّصة صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 45,7 % (مقابل 44,7 % سنة 2016).

التوزيع القاري ألقساط التأم�:
 

وعىل مستوى التوزيع القاري، تواصل انخفاض حصة األسواق األمريكية يف سوق التأم� العاملية حيث بلغت 34 % 
الحياة إىل حدود 25,5 % (مقابل  التأم� عىل  نتيجة تراجع حّصتها من مجموع أقساط  (مقــابل 34,4 % سنة 2016) 
تقريبا  املستوى  نفس  يف  الحياة  غ�  عىل  التأم�  أقساط  مجموع  من  حصتها  عىل  ومحافظتها   (2016 سنة   %  26,2  

(44,2 % مقــابل 44,3 % سنة 2016).

وكذلك الشأن بالنسبة للدول األوروبية التي انخفضت نسبة مساهمتها يف سوق التأم� العاملية إىل حوايل  30,2 % 
(مقابل 30,8 % سنة 2016) إثر تراجع حّصتها من 33 % سنة 2016 إىل 32,3 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل 

الحياة ومن 28,2 % إىل 27,8 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة. 

موىف  يف   %  32,5 فناهزت  العاملية  السوق  حجم  من  اآلسيوية  القارة  لحّصة  التصاعدي  املسار  تواصل  املقابل،  ويف 
 2016 سنة   %  37,8 من  الحيـاة  عىل  التأم�  بعنـوان  حصتها  ارتفاع  بفضل   (2016 سنة   %  31,6 (مقابل   2017 سنة 
إىل 39,3 % سنة 2017 وبدرجة أقل حّصتها بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة من 24,1 % يف السنة السابقة إىل 24,5 % 

سنة 2017.

أّما بالنسبة للقــــارة اإلفريقية، فال تزال حصتها من السوق العاملية تتّسم بالتواضع الشديد إذ å تتجاوز 1,4 % من 
جملة أقســاط التأم� تتوّزع ب� 1 % بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة (مقابل 0,9 % سنة 2016) و1,7 % بعنوان التأم� 

عىل الحياة (مقابل 1,5 % سنة 2016).

2 - رقم معامالت صنف التأم� عىل الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة تباطؤا يف نسبة النمو التي å تتجاوز0,5 % (مقابل 1,4 % 
يف السنة السابقة) وبلغت 2.657 مليار دوالر أمري~، وذلك نتيجة حالة االنك�ش التي شهدتها األسواق املتقدمة حيث 

تراجعت جملة أقساط التام� عىل الحياة بنسبة 2,7 % بعد معاناتها من الفتور عىل مدى العرش سنوات األخ�ة.
وعموما، فقد سّجلت أغلب بلدان هذه املجموعة Ûوا سلبيا مرتبطا أساسا بضعف نسب الفائدة مّ� جعل مؤسسات 
التأم� عاجزة عىل ض�ن مردودية مثىل للمؤمن لهم بسبب تراجع نسب املردودية الدنيا املضمونة وانخفضت تبعا لذلك 
عمليات االكتتاب بالنسبة لعقود االدخار التقليدية بشكل هام. هذا إىل جانب عديد العوامل االقتصادية األخرى التي أثرت 
عىل Ûو سوق التأم� عىل الحياة العاملية عىل غرار أسواق أمريكا الش�لية، التي سجلت تراجعا Òا يقارب 3,5 % مقارنة 
فقد  الغربية،  ألوروبا  بالنسبة  أما  التقاعد.  إدخار  توفّر خدمة  التي  املؤسسات  عديد  تراخيص  جراء سحب   2016 بسنة 
شهدت أكرب ثالثة أسواق رئيسية فيها وهي اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا حالة من االنك�ش سنة 2017 مقابل تحقيق 

بعض األسواق األخرى لتطور إيجاî مثل اسكندينافيا والربتغال.
       

ويف املقابل، شهدت أسواق التأم� عىل الحياة يف البلدان الصاعدة مسارا مختلفا للغاية �يز بتحقيق قفزة هامة يف نسق 
النمو إىل حدود 14 % متجاوزة بذلك معّدل النمو املسجل يف العرشية األخ�ة (8,8 %). هذا وال يزال دور السوق الصينية 
الركيزة األساسية يف هذا التطّور، حيث حققت لوحدها Ûوا باهرا ناهز 21 % (مقابل معّدل Ûو يعادل 14 % خالل العرش 
سنوات األخ�ة)، لرتتقي بذلك الص� إىل املرتبة الثانية عامليا يف سوق التأم� عىل الحياة التي تتصدرها الواليات املتحدة 

األمريكية.

عديد  وجود  مع   2016 بسنة  مقارنة   %  5,8 بنسبة  ايجابيا  Ûوا  الصاعدة  البلدان  أسواق  حّققت  الص�،  وباستثناء 
اإلختالفات ب� بلدان هذه املجموعة. فبالنسبة لدول آسيا الصاعدة، �يزت بارتفاع مبيعات عقود التأم� بوحدات الحساب 
وعقود اإلدخار التقليدية، بين� ارتكز التطور املسجل يف أوروبا الوسطى والرشقية عىل مبيعات عقود اإلدخار املوزعة من 
طرف البنوك يف روسيا التي أصبحت تتصدر أسواق التأم� عىل الحياة يف هذه املنطقة. ويف نسق معاكس، سّجلت أسواق 
أمريكا الالتينية Ûوا سلبيا يف كل من الربازيل (جراء تأثر نشاط تأم� اإلدخار من ضعف نسب الفائدة) واملكسيك نتيجة 
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التوزيع القاري ألقساط التأم�:

3 - رقم معامالت صنف التأم� عىل غÈ الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 2.234 مليار دوالر أمري~ يف موىف سنة 2017 
محّققة نسبة Ûّو حقيقي بلغت 2,8 % ليتواصل بذلك تباطؤ نسق التطور للسنة الثالثة تباعا ولكنه ال يزال يتجاوز معّدل 

النمو الذي تّم تسجيله يف العرشية األخ�ة ( 2,1 %).
 

وبالنسبة لألسواق املتقدمة، استقرت وت�ة النمو يف نفس املستوى املسجل يف السنة السابقة أي 1,9 % (مقابل معدل 
تطّور سنوي ناهز 0,9 % خالل العرش سنوات األخ�ة) مع وجود تباين حاد بينها. فبالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، 
وصلت نسبة النمو الجملية إىل 2,6 % سنة 2017 مع تحقيق أهم النسب يف صنف تأم� السيارات. ويف أوروبا الغربية، 
ولنئ ظلت وت�ة النمو معتدلة، فقد سّجلت تحّسنا طفيفا سنة 2017 وبلغت 1 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل التطّور 

امللحوظ خاصة عىل مستوى صنفي التأم� من املرض وتأم� السيارات السي� يف األسواق الرئيسية لهذه املنطقة.
     

أما بالنسبة لألسواق الصاعدة، فقد تراجعت وت�ة Ûو صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل حدود 6,1 % مقابل 9,6 % 
سنة 2016 ومعّدل تطور سنوي ناهز 8,4 % خالل العرشية األخ�ة. ويعود هذا التباطؤ أساسا إىل انخفاض نسبة النمو 
السيارات. ورغم هذا  الصينية من مستوى 20 % إىل 10 % سنة 2017 جراء انخفاض أقساط تأم�  املحققة يف السوق 
الرتاجع املسجل، ال تزال الص� تعترب املحرك األسايس للنمو يف هذه املجموعة من البلدان. وباستثنائها، å تتجاوز نسبة Ûو 
نشاط التأم� عىل غ� الحياة يف األسواق الصاعدة مستوى 2,5 % (مقابل 2,1 % سنة 2016) بين� وصلت إىل 9,7 % يف 
بقية األسواق الصاعدة آلسيا بفضل النمو الهام الذي شهدته كل من الهند وتايالند وأندونيسيا. أما بالنسبة ألوروبا الوسطى 
والرشقية، فقد واصلت أقساط التأم� مسارها التصاعدي بنسق معتدل بلغ 3,3 % نتيجة التحسن االقتصادي الذي تشهده 
بعض بلدان اإلتحاد األوروî. وفي� يخص منطقة الرشق األوسط وآسيا الوسطى، فقد أّدت حالة االنك�ش التي تشهدها 
أقساط التأم� عىل غ� الحياة يف السوق الرتكية واستمرار حالة الركود يف السوق السعودية إىل إنخفاض هام يف نسبة التطور 

الجملية يف املنطقة.
 

وعموما، فقد كانت لألسواق املتقدمة مساهمة أعىل بقليل من مساهمة األسواق الصاعدة يف التطور الحقيقي لصنف 
التأم� عىل غ� الحياة مع اعتبار الص� والواليات املتحدة األمريكية القوت� الرئيسيت� الدافعت� للنمو في� يخص هذا الصنف.

التوزيع القاري ألقساط التأم�:

4 - نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:
  

عىل الرغم من اإلنخفاض النسبي يف عدد األحداث الكارثية املسّجلة سنة 2017 إىل 301 حادث مقابل 329 سنة 2016 
إىل ملحوظ  جّد  بشكل  الكوارث  هذه  عن  الناجمة  الجملية  املادية  الخسائر  ارتفعت  فقد  طبيعية)،  كارثة   183 (منها 

337 مليار دوالر أمري~ وهو ما يقارب ضعف املستوى املسجل سنة 2016 (180 مليار دوالر أمري~) ك� فاقت بشكل 
ملموس املعدل املسجل يف العرشية األخ�ة (190 مليار دوالر أمري~).

مجموع طبيعية  كوارث  عن  الناجمة  الخسائر  تغطية  يف  التأم�  قطاع  مساهمة  تتعّدى   å الّسياق،  هذا  ويف 
138 مليار دوالر وفقط 6 مليار دوالر من الخسائر املرتبطة بكوارث تقنية، ليبلغ الفارق ب� جملة الخسائر واألرضار املؤمن 
عليها سنة 2017 حوايل 193 مليار دوالر، وهو ما يربز مدى نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل 

النطاق العاملي (أك_ من 57 % من مجموع الخسائر).

هذا وقد �ركزت أعىل الخسائر يف أمريكا الش�لية وبلغت 244 مليار دوالر. وكانت أعىل األرضار املشمولة بالتأم� 
حّدة، هي تلك املتعلقة بأقوى ثالث أعاص� شهدها العاå سنة 2017 والتي قدرت بحوايل 92 مليار دوالر أمري~.

:Üونسب االندماج يف العا �5 - تطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم

التأم� سنة 2017 إىل 650 دوالر أمري~ مقابل 638,3 دوالر سنة 2016  الفـرد عىل  العاملي إلنفـاق  إرتفع املعـّدل 
النمّو  نسق  يف  التباين  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب�  شاسع  فارق  تسجيل  مع   2015 سنة  دوالر  و621,2 
االقتصادي ومعّدالت النمّو الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم� 

املتجّذرة يف البلدان املصّنعة ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

 2016 سنة  دوالر   3.505 مقابل  دوالر   3.516,7 التأم�  عىل  الفرد  إنفاق  معدل  بلغ  املصنعـة،  البلدان  ففي 
التأم� عىل غ�  بعنوان  الحياة و1.618,2 دوالر  التأميـن عىل  بعنوان  و3.439,6 دوالر سنة 2015، منها 1.898,5 دوالر 
 % و8,1   2016 سنة   %  8 مقابل   %  7,8 تعـادل  إذ  مرتفعة  البلدان  هذه  يف  االندماج  نسبة  فإّن  لذلك،  وتبعا  الحياة. 

سنة 2015.

أما يف البلدان الصاعدة، ورغم التحّسن املتواصل ملعدل إنفاق الفرد عىل التأم� والذي ناهز 165,6 دوالر أمري~ سنة
 2017 مقابل 149 دوالر سنة 2016 و135 دوالر سنة 2015 (منها 92,3 دوالر بعنوان التأم� عىل الحياة و73,2 دوالر 
بعنوان التأم� عىل غ� الحياة)، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ å تتجاوز 3,3 % (مقابل 3,2 % سنة 2016 

و2,9 % سنة 2015).

وعموما، فقد تراجعت نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي العاملي إىل حدود 6,1 % سنة 2017 مقابل 6,3 % 
سنة 2016 و6,2 % سنة 2015.  

º - IIوقع تونس يف سوق التأم� العاملية:
     

رقم  من  تونس  حّصة  تزال  ال   ،2017 سنة   % 12,6 بنسبة  التأم�  لقطاع  الجميل  املعامالت  لرقم  الهام  التطّور  رغم 
معامالت سوق التأم� العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة ببعض البلدان الشقيقة، حيث å تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,08 % 
باملغـــرب وÒ % 0,03صـر، وكذلك مقارنة بعدد من بلدان منطقة الرشق األوسط حيث ناهزت 0,28 % باإلمارات العربية 

املتحدة و0,20 % باململكة العربية السعودية وتضّل بعيدة جّدا عن جنوب إفريقيا (0,98 %). 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم� إذ تبلغ  28,2 % بالواليات 
املتحدة و8,6 % باليابان و5,8 % باململكة املتحدة و4,9 % بفرنسا و4,6 % بأملانيا. 

وبالتوازي، å تتجاوز نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي التونيس خالل سنة 2017 رغم تسجيل بعض التحّسن 
نسبة دون  باملغرب)، وهي  املتحدة و3,5 %  العربية  باإلمارات   % 3,7 (مقابل   % 2,2 األخ�ة  السنوات  الطفيف خالل 
 % 9 وفرنســا   % 9,6 املتحدة  واململكة   % 13,8 إفريقيا  مثل جنوب  بكث�  األخرى  البلدان  ببعض  املسّجلة  املستويات 

وسـويسـرا 8,5 % والواليات املتحدة 7,2 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي هو فــي حـدود 6,1 %.
 

ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معــّدل إنفاق الفــرد التونيس عىل التأم� خالل سنة 2017 حيث بلغ 182,5 دينارا 
تونسيا مقابل 164,2 دينارا سنة 2016 و150,5 دينارا سنة 2015، ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 

1579,5 دينارا تونسيا سنة 2017.

:« Solvabilité II » 2 ات األولية لتطبيق نظام املالءة املاليةÈالـتأث - III
      

دخل نظام املالءة املالية 2 فعليّا حيز التطبيق يف مستهل سنة 2016 بعد سنوات طويلة إستغرقتها الهياكل املختصة يف 
عن  عبارة  وهو   .îاألورو اإلتحاد  يف  التأم�  لسوق  الجديد  والتنظيمي  الترشيعي  اإلطار  ليمثّل  رشوطه  وبلورة  صياغة 
مجموعة من القواعد التوجيهية واملتطلبات القانونية والتقنية الكمية والنوعية تهدف إىل تحقيق أك_ تجانس وشفافية ب� 
م�رسات رشكات التأم� يف مختلف دول الفضاء االقتصادي األوروî ومزيد تدعيم سالمة قواعدها املالية بتطبيق متطلّبات 
مالءة قادرة عىل إدارة املخاطر الجديدة بأك_ نجاعة وواقعية وعىل "إمتصاص الصدمات" واملحافظة عىل استقرار آدائها، 
وتحّقق بالتايل توازنا عقالنيا ب� السالمة واإلستع�ل املقتصد لرؤوس األموال من أجل ح�ية أفضل للمؤمن لهم وض�ن 
قدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها تجاه الغ�، خاصة يف ظل التغیرات املتواصلة لألسواق املالیة الدولیة وتطّور املحيط اإلقتصادي 

العاملي وتزايد مخاطر الصناعة التأمینیة مع إحتداد املنافسة وعوملة رشكات التأمین. 

إّال أّن عديد األصوات إرتفعت لتحذير مكّونات قطاع التأم� من هذا التوجيه واستنكار النتائج املحتملة لهذا املعيار 
حيث أّن تاريخ 1 جانفي 2016 كان Òثابة عالمة عىل دخول قطاع التأم� إىل عرص جديد وغ� مرحب به. وبالفعل، فقد 
بدأت عّدة إشكاليات تظهر مع بداية تطبيق هذا الّنظام الذي بني عىل نوايا حسنة ولكن يبدو أنه å يحقق أهدافه بإعتبار 
أّن تكاليف إعت�ده جّد مرتفعة وطرق تنفيذه معقدة للغاية، حيث إعتمد الخرباء عىل افرتاضات مصطنعة å يتم التحقق 
منها بشكل صحيح وå يتم اختبار الصيغ املقرتحة Òا فيه الكفاية وå يتم تحليل النتائج املرتتبة عىل االقتصاد بدقّة، ك� 
نظرة  املؤسسات وخصومها وفق  لتقییم أصول  السوق  كفاءة  نظرية  إىل كون  باإلضافة  املختارة غ� �ثيلية  العينة  تعترب 

اقتصادیة تستند إىل افرتاضات ال يتم التحقق منها يف أوقات األزمات والصدمات.

تحوالت  إىل  ويؤّدي  العاملي  االقتصاد  عىل  كب�  بشكل   2 املالية  املالءة  نظام  تطبيق  يؤثر  أن  املنتظر  فمن  وبالتايل، 
إسرتاتيجية عميقة يف صناعة التأم� من أبرزها تعزيز مكانة رشكات التأم� الكربى عىل حساب الصغرى التي ستضطّر إىل 
اللجوء إىل االندماج واإلستيعاب بينها يف إتّجاه إعادة هيكلتها لتدعيم قدرتها عىل إدارة املخاطر، إضافة إىل تأث�اتها بالنسبة 

للمؤمن لهم من زيادة كب�ة يف أقساط التأم� وإنخفاض يف عائدات التأم� عىل الحياة ...

وعليه، ولتفادي اآلثار السلبیة املحتملة لتطبيق هذا الّنظام وتحقیق األهداف املرجوة منه وض�ن إستقرار أداء رشكات 
التأمین، فإنّه يتعّ� عليها االلتزام بالتطبیق التدریجي لهاته املرجعیة اإلحرتازیة وتهیئة البیئة الرضوریة لتبنيها من خالل 
من  لإلستفادة  األخرى  التأمین  رشكات  مع  التعاون  جرس  وربط  املعلوماتية  أنظمتها  وتحدیث  البرشیة  مواردها  تكوین 

التجارب الدولیة الناجحة يف هذا املجال.
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وقد أفرزت أع�ل الرقابة والتدقيق وجود عمليات إكتتاب عقود تأم� غ� عادية بالّنظر ألهمية املبالغ املؤمنة لدى 
هذه املؤسسة وكذلك لدى مؤسسة أخرى. و�ّت عىل هذا األساس مراسلة اللجنة التونسية للتحاليل املاليّة وموافاتها بنسخة 

من جميع الوثائق املتحصل عليها من مؤسستي التأم� إلتّخاذ ما تراه صالحا يف الغرض.

• تقييم أع�ل الخرباء اإلكتواري�:

الفنية لسنتي 2015 و2016 إلحدى  للمدخرات  اإلكتواري�  الخرباء  أحد  قبل  املنجزة من  التقييم  أع�ل  نتائج  أثارت 
مؤسسات التأم� إحرتازات من قبل فريق الرقابة تبعا لوجود نقص هام يف مدخرات التعويضات تحت التسوية بعنوان فرع 

تأم� السيارات.
تقييم حذر  إىل  التوصل  توفّقه يف  لعدم  الالزمة، ونظرا  باملؤيدات  الخب� إلجابة واضحة مدعومة  تقديم  لعدم  وتبعا 
وصحيح للمدخرات الفنية للتأم� عىل غ� الحياة للمؤسسة املعنية، إتخذت الهيئة قرارا بعدم املوافقة مستقبال عىل طلبات 

اإلستعانة به من قبل مختلف املؤسسات يف هذا املجال طبقا ملقتضيات منشور وزير املالية عدد 258 لسنة 2010.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2017 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داÅة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" تبعا ملراجعة طريقة احتساب العنارص املكّونة 
لهامش املالءة املاليّة إضافة إىل مزيد تدعيم آليّات بعض عمليّات التصديق والتقاطع قصد مراقبة صّحة وتجانس املعطيات 

ب� مختلف القوائم والجداول والبيانات املكّونة للربمجيّة.

متابعة  عىل  يساعد  مّ�  اإلستغالل  حيز  الهاّمة  الحوادث  ملّفات  وعىل  التوظيفات  عىل  الرقابة  برمجّيتي  دخول   •
البيانات الشهريّة املتعلّقة بعمليّات اإلقتناء والتفويت يف التوظيفات وÎّكن من رسعة تدّخل الهيئة عند اإلقتضاء من جهة، 
الحياة  للتأم� عىل غ�  بالنسبة  أ.د  التي تفوق كلفتها 500  الهاّمة  الحوادث  املتعلّقة Òلّفات  الشهريّة  البيانات  ومتابعة 

و100 أ.د بالنسبة للتأم� عىل الحياة وتكوين األموال من جهة أخرى.

النتائج  سلبا عىل  تؤثّر  التي  اإلخالالت  من  عدد  لتجاوز  التأم�  إعادة  بربمجّية مخطط  الواردة  املعطيات  دراسة   •
التأم� قصد دعوتها إىل إستك�ل املعطيات املنقوصة  املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات 
التأم� واملبيّنة  إعادة  الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة  وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� 

بدليل اإلستخدام.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:
 

بتنفيذ  تقيّده�  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  ملؤّسست� خاضعت�  املالية  الوضعية  متابعة  منتظمة  بصفة  تتواصل 
إلتزاماته� لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع�ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب 
كلية وبوضع  الفنية بصفة  الذاتية Òا Îّكنه� من تغطية مدخراته�  أمواله�  لتدعيم  العاجلة  باإلجراءات  الهيئة  موافاة 
برنامج عمل لتطه� وضعيته� املالية و�كينه� من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد عىل رضورة تجاوز 

النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة.

• إعداد تقرير £وذجي للخرباء اإلكتواري�: 

الذي  اإلكتواري  للخب�  تقرير Ûوذجي  إعداد  الهيئة  قبل  التعاقد معه من  تّم  إكتواري  املراقبون Òساعدة خب�  توّىل 
يستع� به مراقبو حسابات مؤّسسات التأم� وإعادة التأم� يف إعداد تقريرهم املوجه إىل الهيئة، وذلك بهدف توحيد طرق 
العمل املعتمدة وتوحيد شكل هذه التقارير ومضمونها لض�ن النجاعة املرجّوة منها. وقد �ت مناقشة النسخة األوىل من 
وإصداره  بخصوصه  الواردة  املالحظات  أساس  عىل  تحيينها  وسيتم  بالقطاع  العامل�  الخرباء  مع  النموذجي  التقرير  هذا 

Òقتىض ترتيب. 
 

• مراجعة طريقة احتساب مدخرات نقص قيمة مستحقات مؤسسات التأم� عىل املؤمن لهم والوسطاء:
 

إثر مالحظة تراجع يف استخالص أقساط التأم� خالل السنوات األخ�ة م� نتج عنه تفاقم يف حجم مستحقات مؤسسات 
التأم� عىل املؤمن لهم وعىل الوسطاء وأثّر سلبا عىل وضعيتها املالية وعىل مدى إستجابتها ملقاييس الترصف الحذر، ويف 
إطار التصدي لظاهرة االكتتاب مؤجل الدفع لعقود التأم� والتي تفاقمت تبعا لسعي املؤسسات للرتفيع يف أرقام معامالتها 
Òا يشّكل تهديدا ملالءتها املالية ويؤدي إىل تدß الخدمات املقدمة من قبلها، وبعد أخذ رأي عدد من مراقبي حسابات 
قيمة  انخفاض  مدخرات  احتساب  طريقة  Òراجعة  الهيئة  قامت  التأم�،  لرشكات  التونسية  والجامعة  التأم�  مؤّسسات 
املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم� وإصدار املقرر عدد 24 املؤّرخ يف 29 مارس 2017 ليتّم تطبيقه عىل القوائم 
املالية لسنة 2017. هذا، وÎكن أيضا ملؤسسات التأم� اعت�د أي طريقة أخرى لتكوين مدخرات انخفاض قيمة املستحقات 

رشيطة أن ال يقل مبلغ املدخرات املحتسب عن املبلغ الذي تفرزه الطريقة املبيّنة باملقرر املذكور.

• عرض عدد من امللفات عىل لجنة التأديب:

لجنة  أنظار  املخالفات عىل  إحالة جملة من  الهيئة  قرر مجلس  الرقابة،  فريق  املقدمة من  التقارير  تضمنته  ملا  تبعا 
التأديب والتي تهّم:

- التأخ� املسّجل يف إحالة التقارير السنوية لسنة 2015 إىل الهيئة بالنسبة ألربعة مؤسسات تأم�،
- إرتكاب إحدى مؤسسات التأم� ملخالفت� تتمثالن يف تعليق قبول طلب تأم� املسؤولية املدنية املنصوص عليها بالفصل 
جانب  إىل  السيارات  تأم�  عقود  ضمن  آلية  بصفة  تضمينها  يتّم  إضافية  ض�نات  إكتتاب  عىل  التأم�  مجلّة  من   110

اإلستعانة بأشخاص غ� مرسم� بسجل الوسطاء لعرض عمليات التأم� للعموم. 

2 - الرقابة واإلرشاف عىل املهن التأمينية والهياكل املّتصلة:

1.2 - الرقابة عىل نواب وس�رسة التأم�:

•  أع�ل الرقابة امليدانية:

شملت بالخصوص مواصلة متابعة الوضعية القانونية واملالية لرشكتي سمرسة يف التأم�.

• أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

�ثّلت أساسا يف:

- دراسة كل املعطيات املتوفرة بالتقارير السنوية ملؤسسات التأم� لسنة 2016 بخصوص نشاط س�رسة التأم� وإعداد 

تقرير يحوصل أهم املؤرشات مع الرتكيز عىل الجانب الخاص بتطّور املتخلدات بذّمتهم واملدخرات املكّونة يف شأنها.
- متابعة وضعية بعض رشكات السمرسة تبعا لتسجيل إخالالت عىل مستوى الترصف داخلها. 

     
2.2 - الرقابة عىل الخرباء ومعايني األرضار: 

طبقا ألحكام الفصول 79 و80 و81 من مجلة التأم� التي تخضع لها مهام اإلختبار ومعاينة األرضار، شملت عمليات 
التونسيّة  الجامعة  بسجّل  مرّسم�  إكتواريا  وخب�ا  أرضار  معايني  و4  متعددة  اختصاصات  يف  خب�ا   45 الالحقة  املراقبة 
لرشكات التأم�، للتحري والتثبت من مدى استجابتهم لكراسات الرشوط الخاصة �Òرسة إختصاصاتهم. وأفضت إىل تحـرير 
محاضـر مخالفة لترشيع التأم� ضّد 7 خرباء منهم �ّت إحالتها إىل الجامعة التي تولت شطب أس�ئهم (كليا أو جزئيا) من 

السجل.

3.2 - الرقابة عىل الصناديق ذات الصلة بقطاع التأم�: 

بدراسة  الشحن  قبل  ما  الصادرات ملرحلة  التصدير و�ويل  لنشاط صندوقي ض�ن مخاطر  الدورية  املتابعة  تواصت 
حساباته� الثالثية والسداسية والسنوية وعرضها عىل السيّد وزير املالية للمصادقة. 

    
4.2 - الرقابة عىل التعاونيات ومتابعة نشاطها:

تضّمن سجل التعاونيات الذي �سكه الهيئة خالل سنة 2017 عدد 48 تعاونية (منها 4 تعاونيات تّم إحداثها وå تبدأ 
نشاطها بعد) موزّعة حسب القطاعات التي ينشط فيها املنخرطون كالتايل:

- 16 تعاونية يف القطاع العمومي،
- 20 تعاونية يف القطاع شبه العمومي،

- و12 تعاونية يف القطاع الخاص.
وقد تولت مصالح الهيئة متابعة التقارير املالية السنوية للتعاونيات وتحي� املعطيات اإلحصائية املتعلقة بها من حيث 

عدد مشرتكيها وأموالها املودعة ومبالغ مداخيلها ومصاريفها. 
القانونية  الوضعية  متابعة  بالتعاونيات وخاصة  املتعلّقة  العرائض  الرقابة حول دراسة عدد من  تركّز عمل فريق  ك� 

واملالية لخمسة منها.
  

5.2 - الرقابة يف مجال مقاومة غسل األموال بقطاع التأم�:

• متابعة تفعيل الرتتيب عدد 2 املؤّرخ يف 29 ديسمرب 2016 واملنّقح للرتتيب عدد 1 لسنة 2012 حول تداب� العناية 
الواجبة املتعلقة Òكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع التأم�. وقد تّم إعداد استبيان يحوصل مختلف التداب� 
املنصوص عليها بالرتتيب ودعوة املؤّسسات لإلجابة عليه قصد الوقوف عىل مدى إمتثالها ألحكامه، عىل أن يتّم إعت�د نتائج 

هذا اإلستبيان لربمجة عمليات رقابة ميدانية يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

"فاتف"  املايل  العمل  مجموعة  بتوصيات  عمال  اإلرهاب  وºويل  األموال  ½كافحة غسل  رقابة خاص  دليل  إعداد   •
وبالتعاون مع جمعية الخرباء املالي� املتطوع� يف مجال مقاومة غسل األموال و�ويل اإلرهاب (FSVC)، تّم عرض النسخة 
املثارة بخصوصه ثّم عرضه من جديد  الهيئة وسيتّم تعديله وفقا للمالحظات واإلقرتاحات  األوىل منه عىل أنظار مجلس 

للمصادقة والعمل به الحقا. 

• متابعة قرارات املجلس الوزاري املضيق املنعقد بتاريخ 3 نوفمرب 2017 والعمل عىل تنفيذها والتي تخّص خطّة 
واملتمثّلة  التأم�  األموال يف قطاع  اإلرهاب ومنع غسل  القصور يف مجال مكافحة  أوجه  لتفادي  إعت�دها  املزمع  العمل 

بالخصوص يف ما ييل:

عىل مستوى الهيئة:

- إعت�د دليل الرقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال واملعّد عىل املنهج القائم عىل املخاطر، 
- وضع تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب خاص برشكات التأم� ووسطاء التأم�،

- تنظيم دورات تدريبيّة مكثّفة لفائدة اإلطارات املكلّفة بالرقابة يف هذا املجال،
- تفعيل العقوبات اإلداريّة عىل رشكات التأم� ووسطاء التأم� خالل سنة 2018.

عىل مستوى مؤسسات التأم�:

- إنجاز تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب ووضع إسرتاتيجية لخفض املخاطر مبنيّة عىل املنهج القائم عىل 
املخاطر وذلك امتثاال للتوصية األوىل ملجموعة العمل املايل. 

- دعم إدارة االمتثال باملوارد البرشية والتقنية الالزمة وإعداد خارطة مخاطر تأخذ بع� االعتبار طبيعة وأهميّة وتشعب 
واختالف األدوات والعمليات الخاّصة بالقطاع.

 
IV - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم�:

1 - وسطاء التأم�:

الّنظر يف مجموع 111 مطلبا  التأم�  الفصل 71 من مجلة  بالهيئة املنصوص عليها  التّـــرخيص للوسطاء  تولّت لجنة 
لتعـاطي مهنة الوساطة يف التأم� خالل سنة 2017 وعقدت للغرض أربع جلسات تّم خاللها:

- منح الرتخيص لـ 63 نائب تأم� و6 س�رسة و22 منتج تأم� عىل الحياة وذلك طبقا ألحكام الفصل 75 من مجلة التأم�،
- وسحب الرتخيص من 26 نائب تأم� و7 س�رسة.

الذين ال يبارشون املهنة وسمسارة  النواب والس�رسة  التأم� وال سيّ�  الوسطاء يف  ك� تواصلت عملية تحي� سجل 
البيانات الخاصة بالس�رسة واملسّجلة بالسجّل  النهاê باإلضافة إىل متابعة  الذين å يستكملوا إجراءات الرتخيص  التأم� 

التجاري. 

2 - املؤسسـات غÈ املقيمة:

تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات الـتأم� غ� املقيمة طبقا ألحكام الفصل� 67 و68 من مجلّة 
التأم� وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغ� املقيم�، وشملت:

• إستك�ل دراسة طلب رشكة إعادة التأم� "CICA RE" تركيز فرع لها غ� مقيم بتونس يتعامل مع غ� املقيم� حيث 
تّم إمضاء اتفاقية الرتكيز واملصادقة عليها.

التأم� "WAIKA RE" من س�اليون و"SEN RE" السينغالية لرتكيز مكتب  • دراسة طلب� صادرين عن رشكتي إعادة 
�ثييل غ� مقيم بتونس لكّل منه� وإحالة امللف� إىل رئاسة الحكومة قصد عرضه� عىل املجلس األعىل لإلستث�ر. 

• متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� األجنبية املوجودة بالبالد التونسيّة.
،"Africa Re"و "Arab Re" :متابعة نشاط رشكات إعادة التأم� اإلقليمية التي تشارك الدولة التونسية يف رأس مالها وهي •

 îواملنتدى العر "OAA" متابعة أنشطة الجمعيات الدولية التي تنتمي لها الهيئة عىل غرار: املنظمة اإلفريقية للتأم� •
."IAIS" والجمعية الدولية ملراقبي التأم� "AFIRC" لهيئات اإلرشاف والرقابة عىل التأم�

V - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم�:

1 - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم�:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2017 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

والواليات  التونسية  الدولة  ب�  إتفاقية  مرشوع  إلعداد  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي FATCA وإحداث مرصد وطني للخدمات املالية الصغرى.

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد  الصغ�،  التأم�  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف�  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

واالجت�عي، التأث� االجت�عي واالقتصادي وإعادة �ويل مؤسسات التأم� الصغ�.
القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل ممولة Òعونة فنية يف إطار برنامج  - لجنة 

."Micro-med" التعاون
التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  Òتابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG املمّول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية 

لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة لتأم� الجفاف عرب املؤرشات. 
- اللجنة املحدثة عىل مستوى وزارة الفالحة املكلّفة بصياغة تصّورات يف خصوص إحداث صندوق وطني لتغطية املخاطر 

غ� القابلة للتأم� يف القطاع الفالحي.
الفالحي  القطاع  يف  التأم�  مخاطر  يف  الترصّف  حول  دراسة  إلنجاز مرشوع  التحض�ية  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة   -

بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      
- لجنة القيادة املحدثة عىل مستوى الهيئة العليا للطلب العمومي واملكلّفة بدراسة مشاريع الوثائق النموذجيّة يف إطار 
ومن ضمنها  الخاّصة  اإلدارية  الرشوط  وكراسات  العموميّة  الصفقات  (أدلّة  العموميّة  الصفقات  منظومة  تطوير  مرشوع 

كراس رشوط خدمات التأم�). 
- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد ضبط املشاريع املتعلقة 

Òجال التأم� التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير القطاع املايل.
ملعالجة  التأم�  لرشكات  التونسية  والجامعة  الربي  للنقل  الفنية  الوكالة  مستوى  عىل  املحدث  املشرتك  العمل  فريق   -

اإلشكاليات املتعلقة بالعربات املرسوقة واملدرجة بباب النزاعات وذلك لتوحيد اإلجراءات املعمول بها. 
- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب� البنوك ورشكات التأم� يف خصوص ض�ن التأم� يف 

صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض، وقد أسفرت أشغال هذه اللجنة عن مرشوع إتفاقية ب� الجمعيت� املهنيت�.
- اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال و�ويل اإلرهاب.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم� الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2017:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم� الصادرات قصد البحث عن سبل معالجة وضعية امليزان التجاري يف إطار املجلس األعىل 

للتصدير ومتابعة أشغال مه�ت املساعدة الفنية للبنك الدويل املنجزة يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات لتحس� 

تدّخالت صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.

- بلورة مقرتحات يف شأن تأم� صندوق ض�ن مخاطر التصدير لصادرات املؤسسات الوطنية والعمومية املتعلقة بصفقات 

كربى أو بقطاعات إسرتاتيجية لإلقتصاد الوطني. 

الطبية  الحوادث  عن  الناجمة  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -

كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  أحدثت  تفك�  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى  الطبية غ�  واألخطاء 

املتدخل� يف النشاط الطبي وشبه الطبي بهيكليه العام والخاص باإلضافة إىل ممثل� عن الهيئة والجامعة التونسية لرشكات 

التأم�. 

- متابعة ملف تأم� املسؤولية املدنية املنجرة عن األرضار النووية ضمن أشغال لجنة الخرباء املحدثة عىل مستوى وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات واإلتصال واملكلفة بإعداد منظومة ترشيعية ورقابية وطنية لألنشطة 

النووية. 

املرض  عىل  بالتأم�  واملتعلقة  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  صلب  املربمة  لإلتفاقيّات  القانونية  الوضعيّة  دراسة   -

حيث  من  خاّصة  عنها  املرتتّبة  اإلشكاليّات  ومناقشة  الحريق،  عىل  والتأم�  دين  بتسديد  املرتبط  الوفاة  عىل  والتأم� 

إنعكاساتها عىل املنافسة وعىل حقوق املؤّمن لهم وإنجاز دراسة مقارنة يف الغرض. مع العلم وأّن مجلس الهيئة أقّر منذ 

شهر جويلية 2016ّ إيقاف العمل بهذه اإلتفاقيات مع إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لها ضمن األشغال الجارية للمراجعة 

الشاملة ملجلّة التأم�.

- دراسة مقرتحات رابطة معيدي التأم� العرب حول إعادة النظر يف رشوط التصنيف املعمول بها من قبل هيئات الرقابة 

وتكتفي  العاملية  التصنيف  قبل وكاالت  متقدم من  تصنيف  الحصول عىل  تعفي من  آليّة خاّصة  إتجاه وضع  العربية يف 

بتصنيف أقّل تشّددا.

:Í3 - دراسة عدد من امللفات املّتصلة بالترشيع الجبا

تتوّىل مصالح الهيئة يف هذا اإلطار وبالتنسيق مع املصالح الجبائية املختصة: 

• اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم� عىل الحياة،
• النظر يف الّنظام الجباê يف مادة األداء عىل القيمة املضافة املتعلّق باملبالغ الراجعة لس�رسة التأم� بعنوان التخيل 

عن نشاطهم يف هذا املجال.

4 - متابعة تنفيذ برنامج تأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم�: 

ترشف الهيئة عىل تنفيذ برنامج متوسط املدى يتعلق بتأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� وتتلخص أبرز محاوره 
يف النقاط التالية:

املستوجبة  والرشوط  تتناسب  ترسيم  ورشوط  داخليا  ونظاما  أساسيا  نظاما  تعتمد  لإلكتواري�  مهنية  جمعية  تكوين   -
لإلنخراط الحقا يف الجمعية الدولية لإلكتواري�، ويعهد لها Òسك سجل املخول لهم م�رسة هذا النشاط لدى قطاع التأم� 

وبإحداث لجنة تأديب ضمن هياكلها.
- إعت�د رشوط جديدة مل�رسة هذا النشاط وهو ما يتطلّب تكوينا وتأهيال لجميع املتدخل� يف املجال اإلكتواري لدى 
القطاع قصد ض�ن ترسيمهم الحقا بسجل الجمعية املهنية بعد الحصول عىل التأهيل من قبل لجنة مشرتكة محدثة صلب 

الهيئة.
- تكوين وتأط� مراقبي الهيئة يف املجال اإلكتواري.

وقد تّم يف هذا الصدد:

- إعداد مذكرة توجيهية للربنامج بالتعاون مع جمعية FSVC والجمعية اإلكتوارية الدولية وجمعية اإلكتواري� بال حدود 

وذلك قصد الرشوع يف البحث عن �ويل خارجي للربنامج املذكور.

- إنجاز عملية تقييم لوضعية الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� بتوجيه إستبيان� إىل كّل من مؤسسات التأم� والخرباء 

مشاريع  تطوير  ملزيد  نتائجه�  وإستغالل  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  الذي �سكه  بالسجل  املرسم�  اإلكتواري� 

األحكام القانونية املقرتح إدراجها ضمن مرشوع مراجعة مجلة التأم�. 

5 - متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ½ؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

يف إطار أحكام الفصل 50 ثالثا من مجلة التأم� والرتتيب عدد 2 لسنة 2009 الصادر يف الغرض واملتعلق بالتعيينات 
Òجالس إدارة رشكات التأم� وهياكل تسي�ها، �ت:

- دراسة عدد من ملفات التعيينات يف بعض الرشكات وذلك من خالل التثبت من مدى توفر الرشوط املنصوص عليها 

بالرتتيب املذكور أعاله.

األحكام  التأم� قصد مواءمتها مع مقتضيات  الداخيل إلحدى مؤسسات  والنظام  األسايس  الّنظام  - تحي� ومراجعة 

النموذجية للنظم األساسية لرشكات التأم� ذات الصبغة التعاونية.

- دراسة ملف طلب مؤسسة "Groupama" تنقيح إتفاق املساهم� املربم مع الدولة التونسية يف إطار مساهمتها يف 

رأس مال مؤسسة التأم� وإعادة التأم� "ستار" تبعا للتغي�ات التي طرأت عىل نظام حوكمتها. 

6 - دراسة مشاريع األنظمة األساسية للجمعيات التعاونية قبل املصادقة عليها:  

�ّت يف هذا اإلطار دراسة مشاريع تنقيح األنظمة األساسية لثالث تعاونيات ومرشوعي األنظمة األساسية إلحداث خمس 
تعاونيات جديدة.

7 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2020-2016):

تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم� والتي 

الوطنية وتحديدا للسياسات والربامج  تتضمن باألساس تشخيصا للتوجهات اإلسرتاتيجية املزمع إعت�دها وفقا للتطلعات 

ولتجاوز  القادمة  الخ�سية  خالل  واملرتقبة  املسجلة  والنوعية  الكمية  للنتائج  بالّنظر  األهداف  هذه  بتجسيم  الكفيلة 

اإلشكاليات الهيكلية والظرفية التي يواجهها القطاع.

I - متابعة وضعية صندوق ض�ن املؤمن لهم:

تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003، توّىل صندوق ض�ن املؤمن 
لهم منذ سنة 2004 تسديد التعويضات املحمولة عىل املؤسسة املنحلّة نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه املؤمن لهم 

واملستفيدين من عقود التأم� بنسق هام وذلك خاّصة يف مجال تأم� السيارات. 

لإلضطرابات  وتبعا  أخرى،  جهة  من  أنّه  إالّ  ملحوظا،  تراجعا  التعويضات  هذه  نسق  شهد  األخ�ة،  السنوات  وخالل 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
املؤسسات اإلقتصادية، تّم Òوجب املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 واألمر عدد 790 لسنة 2011 املؤرخ 
يف 27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت Òمتلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب� 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011. 

وقد عهد إىل رشكة "اإلعادة التونسية" Òهمة الترصف يف الصندوق يف الجانب املتعلق منه بتعويض األرضار الناتجة عن 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية Òوجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية وتّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض  ترتكب 

من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

1 - موارد الصندوق: 

تقّدر جملة املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم يف موىف سنة Ò 2017بلغ يناهز 234,5 م.د وهي متأتّية من:

• القرض� الرقاعي� املكتتب� لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 م.د (األول بقيمة 20 م.د والثاß بقيمة 10 م.د)،

(يتم تسديده عىل فرتة الشعبية  الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات  لتعويض األرضار  املكتتب  الرقاعي  • والقرض 
 10 سنوات) والبالغ 80 م.د،

• ومساه�ت مؤسسات التأم� واملؤّمن لهم يف �ويل الصندوق والتي ناهزت بداية من الثالثية األخ�ة لسنة 2002 
وإىل موىف سنة 2017 مبلغ 124,5 م.د. 

2 - نفقات الصندوق: 

بلغت النفقات الجملية لصندوق ض�ن املؤمن لهم إىل موىف سنة 2017 حوايل 188,4م.د تتوّزع كالتايل:

- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم تبعا لحلول الصندوق محّل رشكة "اإلتّحاد": 59,4 م.د،
- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم بعنوان األرضار الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات الشعبية: 53,8 م.د،

- خالص أصل القرض� الرقاعي� األّول والثاß: 30 م.د. 
- رصف فوائد القروض الرقاعية: 45,2 م.د.

ك� Îكن تبويب هذه النفقات حسب طبيعتها عىل النحو التايل:

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم�  العامة  الهيئة  تويل  التأم�،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم�  بعض مؤسسات  مواطن� ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، مع العلم 

وأّن العرائض املذكورة تحىض Òتابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس� نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل� يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 
املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن.

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم�:
 

تلّقت الهيئة خالل سنة 2017 عددا هاما من العرائض بلغ 60 عريضة تتعلّق جلّها بفرع تأم� السيارات بإعتباره يستأثر 
بالنصيب األوفر من رقم معامالت القطاع وÎثّل الواجهة األوىل التي من خاللها يقع التعامل بصفة أكرب مع املؤمن لهم. 

وقد �ّكنت مصالح الهيئة بالتنسيق مع مؤسسات التأم� من تسوية أغلب امللفات ومعالجتها. 

ويُحوصل الجدول التايل أبرز مواضيع هذه العرائض وعددها: 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم� 
دولية (برتقالية للبلدان العربية وخرضاء للبلدان األوروبية).

      
وقد توّصلت الهيئة العامة للتأم� بأربعة عرائض تتعلق بطلب التدخل للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام 
برتقالية صادرة عن  تأم�  لبطاقات  فيها عربات حاملة  بالنسبة لحوادث مرور تسببت  املكتب  باتّة صادرة ضّد  قضائية 

مؤسسات تأم� جزائرية وليبيّة.

1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

تّدعمت تركيبة إطارات الهيئة مع مطلع سنة 2017 بإلتحاق طالبة جديدة بعد نجاحها ضمن الدفعة 35 ملعهد �ويل 
 "Paris Dauphine Tunis" يف إختصاص "تأم�"، باإلضافــــة إىل طالب آخر متخـــّرج من معهد îالتنمية للمغرب العـــر

يف إختصاص "Actuariat" ليبلغ بذلك العدد الجميل إلطارات الهيئة øانية وأربع� (48) من جملة سبع� (70) موظفا.

:Ô2 - تطوير النظام املعلوما

واملحاسبية البرشية  املوارد  يف  والترصف  الهيئة  موارد  لتخطيط  املندمجة  املنظومة  تركيز  عملية  شهدت 
  «ERP» أشواطا متقدمة خالل سنة 2017 عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- املحاسبة والترصف يف مخزون الهيئة من اللوازم املكتبية،
- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،

- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية والرواتب.

هذا وال تزال األشغال جارية مع املزود يف إطار فرتة تجربة للمنظومة.

3 - إقتناء قطعة أرض لبناء املقّر اإلجت�عي الجديد للهيئة:

تّم إختيار الهيئة بتاريخ غرة نوفمرب 2017 كأحسن عارض بالنسبة ألحد املقاسم بالحّي املايل بالتّقسيم الجديد "درّة 
البح�ة" بضفاف بح�ة تونس الّش�لية لتشيّد عليه مقرها اإلجت�عي الجديد.

4 - التكوين والرّسكلة:

تعترب الهيئة التكوين والرسكلة من أهّم وسائل تنمية املوارد البرشية، لذلك فهي توليه� إهت�ما خاصا إÎانا منها بأّن 
والرقابية عىل مختلف  بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلرشافية  العامل�  تطوير قدرات 

مكّونات قطاع التأم�.

ومؤ�رات  وملتقيات  تكوينيّة  دورات  يف  الهيئة  إطارات  من  هام  عدد  ترشيك  عىل  الهيئة  عملت  الّسياق،  هذا  ويف 
وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم� وتهّم بالخصوص:

- مراقبة الحوكمة والترصّف يف املخاطر،
- الترصف يف األصول والخصوم،

- نظام " املالءة املاليةII " ملؤسسات التأم�،
- وضع خارطة مخاطر يف مجال التأم�،

- مقاومة تبييض األموال و�ويل اإلرهاب يف قطاع التأم�،
- دور قطاع التأم� يف تغطية مخاطر الكوارث الطبيعية والتقلبات املناخية.

ك� شارك عدد من إطارات الهيئة يف بعض الندوات والتظاهرات واملؤ�رات بالخارج حول محاور تأمينية متخصصة من 
أهّمها:

- دورة تدريبية حول "أسس تحديد وإدارة مخاطر رشكات التأم�" (باإلمارات العربية املتّحدة).
- حلقة دراسية حول التطورات األخ�ة بخصوص الرقابة الحذرة عىل التأم� (بفرنسا)،

- امللتقى الرابع للتأم� بالدار البيضاء حول تحديث تجربة الحريف يف العرص الرقمي (باململكة املغربية)،
- الدورة 24 للنــدوة السنوية الدولية حول التقنيات الجديدة لتبادل املعطيـات (بأملانيا).

5 - إرساء منظومة للنفاذ إىل الوثائق التي تنتجها الهيئة:

يف إطار تطبيق مقتضيات القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ يف 24 مارس 2016 واملتعلق بحق النفاذ إىل 
املعلومة وتنفیذا ملتطلبات الخطة الوطنیة الرامیة إىل �كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت� العربية والفرنسية Òوقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد وردت عىل الهيئة خالل 
سنة 2017 ومنذ إرساء هذه املنظومة، ثالثة مطالب فقط يف النفاذ إىل وثيقة إدارية �ّت دراستها بالتنسیق مع مختلف 

الهیاكل بالهيئة وإجابة املعني� باألمر بخصوصها، ك� å يتّم رفض أي مطلب وå يرد أي مطلب تظلم.

6 - تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم�:

سعيا منها إىل تدعيم أوجه التعاون العرî واإلقليمي والدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة 
بالتأم�، تولّت الهيئة العامة للتأم�:

- مواصلة متابعة توصيات اللجان املغاربية للتأم� وإعادة التأم�.
- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك عىل 
مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث عن توافقات ثنائية ودية لتسوية املتخلدات 

بذمة املكتب املوحد الليبي.
إىل  وإحالتها   ACPR بفرنسا التأم�  عىل  الرقابة  وسلطة   CIMA منظمة من  كّل  مع  تعاون  مذكرات  مشاريع  إعداد   -

الجهات املعنية للدراسة.
- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأم� AFIRC والجمعية الدولية 

.IAIS ملراقبي التأم�

       مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

أنهى االقتصاد العاملي سنة 2017 بتحقيق وت�ة Ûو جيّدة نسبيّا بلغت مستوى 3,8 % (مقابل 3,2 % سنة 2016) وهي 
األعىل منذ سنة 2011، بعد معاناته طيلة سنوات من الفتور واملشاكل املرتبطة باألزمات االقتصادية واملالية واآلثار الضارة 
للصدمات السلبية التي أضعفت النشاط يف أغلب االقتصاديات. وتعود هذه االنتعاشة إىل جملة عوامل أبرزها مواصلة 
إعت�د السياسات النقدية امليّرسة يف البلدان املتقدمة واستمرار االقتصاد الصيني يف تسجيل معدالت Ûو مرتفعة فضال عن 

ديناميكية التجارة العاملية.

ففي االقتصاديات املتقدمة، ارتفع نسق Ûو النشاط االقتصادي إىل مستوى 2,3 % سنة 2017 مقابل 1,7 % يف السنة 
مستوى  عىل  وانعكاسه  عموما  األع�ل  مناخ  وتحّسن  التيس�ية  النقدية  السياسات  من  بالخصوص  مستفيدة  السابقة، 
السياق  الداخيل إضافة إىل تدّعم استهالك األرس محفوزا باملؤرشات االيجابية لسوق الشغل. ويف هذا  االستث�ر والطلب 
وصلت نسبة Ûو االقتصاد األمري~ إىل 2,3 % مقابل 1,3 % يف موىف سنة 2016، ك� كان األداء يف منطقة األورو م�ثال إىل 
حّد كب� حيث سّجلت نفس املستوى من النمو (2,3 % مقابل 1,8 % سنة 2016) وشملت هذه االنتعاشة أغلب البلدان 

األعضاء.          
 

لالقتصاديات الصاعدة والنامية، فقد عرفت بدورها تحّسنا جمليّا لنشاطها االقتصادي محققة نسبة Ûو  بالنسبة  أّما 
ناهزت 4,8 % مقابل إنحصارها يف حدود 1,4 % سنة 2016، وكان الحّظ األوفر من نصيب الدول الصاعدة والنامية ألوروبا 
مشاريع  حجم  زيادة  من  األخرى  البلدان  عديد  واستفادة  وبولونيا  تركيا  من  كّل  حققته  الذي  الهام  النمو  مع  خاصة 
املؤسسات املمولة من االتحاد األوروî. ك� حافظ االقتصاد الصيني عىل نسق Ûّوه املرتفع والذي بلغ 6,9 % سنة 2017 
مقابل 6,7 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع امللحوظ للصادرات وملستوى االستث�رات العمومية فضال عن اعت�د بنك الص� 

الشعبي لتيس� انتقاê يسّهل النفاذ للقروض بالنسبة للمؤسسات الصغرى والقطاع الفالحي.             

ويف املقابل، تراجعت وت�ة النمو يف منطقة الرشق األوسط وش�ل إفريقيا من 4,9 % يف السنة السابقة إىل حدود 2,2 % 
املصّدرة  البلدان  النمّو يف  انخفاض  املنطقة مع  املستمرّة يف  الجيوسياسية  بالخصوص من االضطرابات  متأثرة  سنة 2017 
للنفط وتقيّد الطلب الداخيل وخاصة االستث�ر بسبب عملية تطه� امليزانية واملستويات العالية من التضخم يف بعض بلدان 

املنطقة.  
  

وå تكن املبادالت التجارية للسلع والخدمات سنة Ò 2017نأى عن هذا املسار التصاعدي يف نسق النمو حيث حققت 
انتعاشة هامة بنسبة 4,9 % مقابل 2,3 % سنة 2016 مدعومة عىل وجه الخصوص من تطور التدفقات التجارية يف آسيا 

والواردات يف أمريكا الش�لية. 

ويف جانب آخر، تواصل إنخفاض دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة بحوايل 16 % خالل سنة 2017 مقابل 13 % 
سنة 2016، وشمل باألساس اقتصاديات البلدان املتقدمة والبلدان التي �ّر Òرحلة انتقالية مقابل إرتفاع طفيف يف البلدان 

الصاعدة.

املرتبطة خاصة Òفاوضات  السيايس  اليق�  مواجهة حالة عدم  فقد نجحت يف  الدولية،  املالية  بالسوق  يتعلّق  وفي� 
الربيكسيت وتزايد الشكوك حول السياسة املستقبلية للميزانية األمريكية وتواصل التوترات الجيوسياسية يف عديد املناطق، 
فتدّعمت أسعار السندات بشكل ملحوظ يف جميع أنحاء العاå. بين� تواصل التقلب الحاد يف السوق الدولية للرصف والتي 
اتسمت خاصة باالرتفاع الهام الذي حققه سعر رصف األورو مقابل الدوالر وذلك مع تحسن الوضع االقتصادي وتجّدد 
اهت�م املستثمرين األجانب Òنطقة األورو والتوقعات بتطبيع السياسة النقدية. وسجلت سوق املعادن الثمينة من ناحيتها 

تطورا ايجابيا بحوايل 13 % مدعومة من حالة عدم اليق� السيايس. 

إرتفاعا ملحوظا عىل  للمواد األساسية  الدولية  األسعار  املتحّسن عموما، شهدت  االقتصادي  األداء  وبالتوازي مع هذا 
عكس السنة السابقة نتيجة تزايد الطلب املتأé من القطاعات املعملية للبلدان املصنعة وللص� من جهة وانخفاض سعر 
رصف الدوالر األمري~ من جهة أخرى. ك� تدّعمت أسعار الطاقة وخاّصة النفط الخام جرّاء الرتاجع امللحوظ يف اإلنتاج 

واملخزونات بعد تفعيل االتفاقية متعددة األطراف للدول املصّدرة للنفط.       

لتبلغ  املتقدمة  االقتصاديات  تواصلت عىل مدى سنوات يف  التي  االنك�شية  الضغوط  برتاجع   2017 ك� �يزت سنة 
نسبة التضخم 1,7 % مقابل 0,8 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع الهام ألسعار الطاقة. أما بالنسبة للبلدان الصاعدة والنامية، 
فقد عرف التضخم عموما بعض االنفراج لينخفض إىل 4 % مقابل 4,3 % سنة 2016 مع وجود تفاوت عام ب� مختلف 

بلدان هذه املجموعة نظرا إىل التطورات املتفاوتة ألسعار الرصف والعوامل الخاصة بكّل اقتصاد.
       

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

شهد االقتصاد التونيس سنة 2017 تحّسنا ملموسا يف نسق Ûّوه حيث بلغ 1,9 % أي ما يقارب ضعف املستوى الذي 
تحقق سنة 2016 (1 %). غ� أن مثل هذه االنتعاشة ال تزال دون املستوى املأمول جرّاء استمرار مواطن الضعف املرتبطة 
بالخصوص بانزالق عجز امليزانية واملدفوعات الجارية وتصاعد الضغوط التضخمية، والتي ال تزال تحول دون تحقيق التنمية 

الشاملة وإحداث مواطن الشغل والتحّكم يف التوازنات االقتصادية الكلّية.    

ويعود هذا التحسن النوعي يف النمو يف جزء كب� منه إىل تطّور األنشطة املسوقة عىل خالف السنوات الفارطة التي كان 
فيها ألنشطة الخدمات غ� املسوقة مساهمة هامة.

وبالنسبة للخدمات املسّوقة، فقد عرفت تطّورا محدودا سنة 2017 بلغ 4 % مستفيدة بالخصوص من املوسم السياحي 
الواعد (8,3 % مقابل 2,7 % سنة 2016) إثر العودة النسبية لألسواق التقليدية مع تحّسن الوضع األمني للبالد إضافة إىل 
مواصلة تدفق السياح املغاربي�، وكذلك من التحّسن الطفيف لقطاع النقل (5 % مقابل 4,7 % سنة 2016). ويف املقابل، 

تواصل Ûو الخدمات املالية واالتصاالت بنسق ملموس بلغ عىل التوايل9,1 % و3 %.    

وبدرجة أقل حدة، حّققت الصناعات املعملية بدورها Ûّوا طفيفا بنسبة 0,8 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل تطّور 
الصناعات امليكانيكية والكهربائية (3,1 % مقابل 2,1 % سنة 2016) تبعا لديناميكية النشاط يف منطقة األورو، عالوة عىل 
الغذائية والصناعات   (2016 سنة   %  (-0,3) مقابل   %  0,8) والجلود  واملالبس  النسيج  صناعات  إنتعاش 

(1,4 % مقابل (4,4-) % سنة 2016). ويف املقابل، تواصل تقلّص Ûّو صناعات مواد البناء والخزف والبلور للسنة الثانية تباعا 
((4,5-) % مقابل (1,8-) % سنة 2016).

ك� شهدت الصناعات الكيميائية انخفاضا ملحوظا يف قيمتها املضافة ((1,9-) % مقابل 13,2 % سنة 2016) وذلك 
نتيجة حّدة التحركات االحتجاجية املسجلة عىل مستوى مواقع إنتاج ونقل الفسفاط مّ� خلق صعوبات كربى يف التزّود 

لوحدات التحويل.

وعرف قطاع الفالحة والصيد البحري انتعاشة ملحوظة (2,5 % مقابل (8,5-) % سنة 2016) بفضل املوسم الفالحي 
الزيتون.       زيت  فرع  يف  انخفاض  مقابل  الحبوب  سيّ�  الفروع  أغلب  يف  اإلنتاج  بارتفاع  �يز  والذي  عموما  املريض 

أّما الصناعات غÈ املعملية، فقد تواصل إنخفاض قيمتها املضافة بحوايل 3 % (مقابل (1,5-) % سنة 2016) متأثـــرة 
بالخصوص من احتداد تقلص استخراج النفط والغاز الطبيعي ((11,1-) % (مقابل (7,2-) % سنة 2016) جراّء ما تزال 
تشهده بعض املناطق من اضطرابات اجت�عية عالوة عن النفاذ الطبيعي لبعض الحقول. وعىل عكس ذلك، سّجل قطاع 
املناجم Ûوا هاما ناهز 10,1 % (مقابل 6,4 % سنة 2016) غ� أن مثل هذه االنتعاشة å �ّكن بعد من استعادة القدرات 

اإلنتاجية املعتادة للقطاع.

وبالنسبة للطلب الداخيل، فقد أظهر سنة 2017 تباطؤا يف نسق Ûو أهم مكوناته، بحساب األسعار القارّة، حيث تواصل 
النهاê الوطني والذي Îثّل املحرك األسايس للنمو االقتصادي منذ  التوايل انخفاض وت�ة Ûو االستهالك  الثالثة عىل  للسنة 
سنة 2011 (1,8 % سنة 2017 مقابل 3 % سنة 2016). وبخصوص االستث�رات، فقد سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت 
تباطؤا طفيفا من مستوى 1 % سنة 2016 إىل 0,2 % سنة 2017 لتواصل بذلك نسبة االستث�ر انخفاضها للسنة الخامسة 

عىل التوايل من 19,3 % سنة 2016 إىل 18,7 % سنة 2017.

 2016 سنة   %  5,8 (مقابل   %  17,2 بنسبة  والخدمات  السلع  صادرات  ارتفعت  فقد  الخارجي،  للطلب  بالنسبة  أّما 
بحساب األسعار الجارية) نتيجة ازدياد حجم الصادرات ألغلب القطاعات. ومن ناحيتها، سجلت واردات السلع والخدمات 
تسارعا هاما يف وت�ة Ûوها الذي بلغ 18,8 % سنة 2017 (مقابل 5,5 % سنة 2016 بحساب األسعار الجارية) وذلك تبعا 
النخفاض الدينار وارتفاع األسعار العاملية للمحروقات وتزايد استهالك قطاعي الطاقة والصناعات املعملية من مواد أولية 

ونصف مصنعة يف ظل تراجع اإلنتاج الوطني. 

ويف هذا السياق، تفاقم العجز التجاري املسّجل سنة 2017 ليعادل 10,2 % من إجمـايل النـاتـــج املحيل الخام (مقابل 
8,8 % سنة 2016).

النسبة هذه  ارتفعت  فقد   ،(%  3,7)  2012 سنة  منذ  تضخم  نسبة  أد\  عرفت  التي  السابقة  السنة  عكس  وعىل 
 سنة 2017 لتناهز 5,8 % يف املعدل ك� وصلت يف األشهر األخ�ة من السنة إىل ما يقارب 6,4 % وذلك تزامنا مع تدهور 

قيمة الدينار والتطور االستثناê ألسعار املواد الغذائية الطازجة.

ملواطن  للتصدي  املطلوب  املستوى  دون   2017 سنة  الوطني  االقتصاد  الذي حققة  الطفيف  النمو  فقد ظل  وعموما 
ضعف سوق الشغل إذ ال تزال نسبة البطالة يف نفس املستوى املرتفع املسجل يف السنة السابقة (15,5 %) مع تسجيل 
انخفاض طفيف لنسبة بطالة خريجي التعليم العايل إىل حدود 29,2 % سنة 2017 (مقابل 31,6 % سنة 2016) وال تزال 
سوق الشغل املحلية تواجه عديد التحديات املرتبطة بعدم قدرة النسيج االقتصادي عىل استيعاب البطالة وعدم املالءمة 

ب� حاجيات السوق وما تنتجه املنظومة التعليمية.      

I - تطّور سوق التأم� العـاملية:

1 - رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم�:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

بلغ إج�يل أقساط التأم� العاملية املستخلصة سنة 2017 حوايل 4.890 مليار دوالر مقابل 4.700 مليار دوالر سنة 2016 
محققة بذلك نسبة Ûو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وت�ة أرسع سنة 2016 (2,2 %). ولنئ شمل هذا 
التباطؤ النسبي كالّ من صنفي التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، فانّه �يّز بالخصوص بانخفاض جملة أقساط التأم� عىل 
الحياة يف األسواق املتقدمة Òا يقارب 2,7 % (مقابل (1,9-) % سنة 2016) مقابل تواصل Ûّو أقساط التأم� عىل غ� الحياة 

بنفس النسق املسجل يف السنة السابقة والذي بلغ 1,9 %. 
  

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد تقلصت وت�ة النمو الهام الذي ميزها يف السنة السابقة رغم بقائها مرتفعة يف حدود 14 % 
النمو الكب� الذي  التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، مدعومة أساسا من تواصل  التوايل بالنسبة لصنفي  و6,1 % عىل 

تشهده السوق الصينية.   

55,3 % سنة 2016)  (مقابل   % 54,3 إىل  العاملية  السوق  الحياة من  التأم� عىل  تقلّص نصيب صنف  لذلك،  وتبعا 
يف ح� إرتفعت حّصة صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 45,7 % (مقابل 44,7 % سنة 2016).

التوزيع القاري ألقساط التأم�:
 

وعىل مستوى التوزيع القاري، تواصل انخفاض حصة األسواق األمريكية يف سوق التأم� العاملية حيث بلغت 34 % 
الحياة إىل حدود 25,5 % (مقابل  التأم� عىل  نتيجة تراجع حّصتها من مجموع أقساط  (مقــابل 34,4 % سنة 2016) 
تقريبا  املستوى  نفس  يف  الحياة  غ�  عىل  التأم�  أقساط  مجموع  من  حصتها  عىل  ومحافظتها   (2016 سنة   %  26,2  

(44,2 % مقــابل 44,3 % سنة 2016).

وكذلك الشأن بالنسبة للدول األوروبية التي انخفضت نسبة مساهمتها يف سوق التأم� العاملية إىل حوايل  30,2 % 
(مقابل 30,8 % سنة 2016) إثر تراجع حّصتها من 33 % سنة 2016 إىل 32,3 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل 

الحياة ومن 28,2 % إىل 27,8 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة. 

موىف  يف   %  32,5 فناهزت  العاملية  السوق  حجم  من  اآلسيوية  القارة  لحّصة  التصاعدي  املسار  تواصل  املقابل،  ويف 
 2016 سنة   %  37,8 من  الحيـاة  عىل  التأم�  بعنـوان  حصتها  ارتفاع  بفضل   (2016 سنة   %  31,6 (مقابل   2017 سنة 
إىل 39,3 % سنة 2017 وبدرجة أقل حّصتها بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة من 24,1 % يف السنة السابقة إىل 24,5 % 

سنة 2017.

أّما بالنسبة للقــــارة اإلفريقية، فال تزال حصتها من السوق العاملية تتّسم بالتواضع الشديد إذ å تتجاوز 1,4 % من 
جملة أقســاط التأم� تتوّزع ب� 1 % بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة (مقابل 0,9 % سنة 2016) و1,7 % بعنوان التأم� 

عىل الحياة (مقابل 1,5 % سنة 2016).

2 - رقم معامالت صنف التأم� عىل الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة تباطؤا يف نسبة النمو التي å تتجاوز0,5 % (مقابل 1,4 % 
يف السنة السابقة) وبلغت 2.657 مليار دوالر أمري~، وذلك نتيجة حالة االنك�ش التي شهدتها األسواق املتقدمة حيث 

تراجعت جملة أقساط التام� عىل الحياة بنسبة 2,7 % بعد معاناتها من الفتور عىل مدى العرش سنوات األخ�ة.
وعموما، فقد سّجلت أغلب بلدان هذه املجموعة Ûوا سلبيا مرتبطا أساسا بضعف نسب الفائدة مّ� جعل مؤسسات 
التأم� عاجزة عىل ض�ن مردودية مثىل للمؤمن لهم بسبب تراجع نسب املردودية الدنيا املضمونة وانخفضت تبعا لذلك 
عمليات االكتتاب بالنسبة لعقود االدخار التقليدية بشكل هام. هذا إىل جانب عديد العوامل االقتصادية األخرى التي أثرت 
عىل Ûو سوق التأم� عىل الحياة العاملية عىل غرار أسواق أمريكا الش�لية، التي سجلت تراجعا Òا يقارب 3,5 % مقارنة 
فقد  الغربية،  ألوروبا  بالنسبة  أما  التقاعد.  إدخار  توفّر خدمة  التي  املؤسسات  عديد  تراخيص  جراء سحب   2016 بسنة 
شهدت أكرب ثالثة أسواق رئيسية فيها وهي اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا حالة من االنك�ش سنة 2017 مقابل تحقيق 

بعض األسواق األخرى لتطور إيجاî مثل اسكندينافيا والربتغال.
       

ويف املقابل، شهدت أسواق التأم� عىل الحياة يف البلدان الصاعدة مسارا مختلفا للغاية �يز بتحقيق قفزة هامة يف نسق 
النمو إىل حدود 14 % متجاوزة بذلك معّدل النمو املسجل يف العرشية األخ�ة (8,8 %). هذا وال يزال دور السوق الصينية 
الركيزة األساسية يف هذا التطّور، حيث حققت لوحدها Ûوا باهرا ناهز 21 % (مقابل معّدل Ûو يعادل 14 % خالل العرش 
سنوات األخ�ة)، لرتتقي بذلك الص� إىل املرتبة الثانية عامليا يف سوق التأم� عىل الحياة التي تتصدرها الواليات املتحدة 

األمريكية.

عديد  وجود  مع   2016 بسنة  مقارنة   %  5,8 بنسبة  ايجابيا  Ûوا  الصاعدة  البلدان  أسواق  حّققت  الص�،  وباستثناء 
اإلختالفات ب� بلدان هذه املجموعة. فبالنسبة لدول آسيا الصاعدة، �يزت بارتفاع مبيعات عقود التأم� بوحدات الحساب 
وعقود اإلدخار التقليدية، بين� ارتكز التطور املسجل يف أوروبا الوسطى والرشقية عىل مبيعات عقود اإلدخار املوزعة من 
طرف البنوك يف روسيا التي أصبحت تتصدر أسواق التأم� عىل الحياة يف هذه املنطقة. ويف نسق معاكس، سّجلت أسواق 
أمريكا الالتينية Ûوا سلبيا يف كل من الربازيل (جراء تأثر نشاط تأم� اإلدخار من ضعف نسب الفائدة) واملكسيك نتيجة 
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التوزيع القاري ألقساط التأم�:

3 - رقم معامالت صنف التأم� عىل غÈ الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 2.234 مليار دوالر أمري~ يف موىف سنة 2017 
محّققة نسبة Ûّو حقيقي بلغت 2,8 % ليتواصل بذلك تباطؤ نسق التطور للسنة الثالثة تباعا ولكنه ال يزال يتجاوز معّدل 

النمو الذي تّم تسجيله يف العرشية األخ�ة ( 2,1 %).
 

وبالنسبة لألسواق املتقدمة، استقرت وت�ة النمو يف نفس املستوى املسجل يف السنة السابقة أي 1,9 % (مقابل معدل 
تطّور سنوي ناهز 0,9 % خالل العرش سنوات األخ�ة) مع وجود تباين حاد بينها. فبالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، 
وصلت نسبة النمو الجملية إىل 2,6 % سنة 2017 مع تحقيق أهم النسب يف صنف تأم� السيارات. ويف أوروبا الغربية، 
ولنئ ظلت وت�ة النمو معتدلة، فقد سّجلت تحّسنا طفيفا سنة 2017 وبلغت 1 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل التطّور 

امللحوظ خاصة عىل مستوى صنفي التأم� من املرض وتأم� السيارات السي� يف األسواق الرئيسية لهذه املنطقة.
     

أما بالنسبة لألسواق الصاعدة، فقد تراجعت وت�ة Ûو صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل حدود 6,1 % مقابل 9,6 % 
سنة 2016 ومعّدل تطور سنوي ناهز 8,4 % خالل العرشية األخ�ة. ويعود هذا التباطؤ أساسا إىل انخفاض نسبة النمو 
السيارات. ورغم هذا  الصينية من مستوى 20 % إىل 10 % سنة 2017 جراء انخفاض أقساط تأم�  املحققة يف السوق 
الرتاجع املسجل، ال تزال الص� تعترب املحرك األسايس للنمو يف هذه املجموعة من البلدان. وباستثنائها، å تتجاوز نسبة Ûو 
نشاط التأم� عىل غ� الحياة يف األسواق الصاعدة مستوى 2,5 % (مقابل 2,1 % سنة 2016) بين� وصلت إىل 9,7 % يف 
بقية األسواق الصاعدة آلسيا بفضل النمو الهام الذي شهدته كل من الهند وتايالند وأندونيسيا. أما بالنسبة ألوروبا الوسطى 
والرشقية، فقد واصلت أقساط التأم� مسارها التصاعدي بنسق معتدل بلغ 3,3 % نتيجة التحسن االقتصادي الذي تشهده 
بعض بلدان اإلتحاد األوروî. وفي� يخص منطقة الرشق األوسط وآسيا الوسطى، فقد أّدت حالة االنك�ش التي تشهدها 
أقساط التأم� عىل غ� الحياة يف السوق الرتكية واستمرار حالة الركود يف السوق السعودية إىل إنخفاض هام يف نسبة التطور 

الجملية يف املنطقة.
 

وعموما، فقد كانت لألسواق املتقدمة مساهمة أعىل بقليل من مساهمة األسواق الصاعدة يف التطور الحقيقي لصنف 
التأم� عىل غ� الحياة مع اعتبار الص� والواليات املتحدة األمريكية القوت� الرئيسيت� الدافعت� للنمو في� يخص هذا الصنف.

التوزيع القاري ألقساط التأم�:

4 - نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:
  

عىل الرغم من اإلنخفاض النسبي يف عدد األحداث الكارثية املسّجلة سنة 2017 إىل 301 حادث مقابل 329 سنة 2016 
إىل ملحوظ  جّد  بشكل  الكوارث  هذه  عن  الناجمة  الجملية  املادية  الخسائر  ارتفعت  فقد  طبيعية)،  كارثة   183 (منها 

337 مليار دوالر أمري~ وهو ما يقارب ضعف املستوى املسجل سنة 2016 (180 مليار دوالر أمري~) ك� فاقت بشكل 
ملموس املعدل املسجل يف العرشية األخ�ة (190 مليار دوالر أمري~).

مجموع طبيعية  كوارث  عن  الناجمة  الخسائر  تغطية  يف  التأم�  قطاع  مساهمة  تتعّدى   å الّسياق،  هذا  ويف 
138 مليار دوالر وفقط 6 مليار دوالر من الخسائر املرتبطة بكوارث تقنية، ليبلغ الفارق ب� جملة الخسائر واألرضار املؤمن 
عليها سنة 2017 حوايل 193 مليار دوالر، وهو ما يربز مدى نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل 

النطاق العاملي (أك_ من 57 % من مجموع الخسائر).

هذا وقد �ركزت أعىل الخسائر يف أمريكا الش�لية وبلغت 244 مليار دوالر. وكانت أعىل األرضار املشمولة بالتأم� 
حّدة، هي تلك املتعلقة بأقوى ثالث أعاص� شهدها العاå سنة 2017 والتي قدرت بحوايل 92 مليار دوالر أمري~.

:Üونسب االندماج يف العا �5 - تطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم

التأم� سنة 2017 إىل 650 دوالر أمري~ مقابل 638,3 دوالر سنة 2016  الفـرد عىل  العاملي إلنفـاق  إرتفع املعـّدل 
النمّو  نسق  يف  التباين  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب�  شاسع  فارق  تسجيل  مع   2015 سنة  دوالر  و621,2 
االقتصادي ومعّدالت النمّو الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم� 

املتجّذرة يف البلدان املصّنعة ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

 2016 سنة  دوالر   3.505 مقابل  دوالر   3.516,7 التأم�  عىل  الفرد  إنفاق  معدل  بلغ  املصنعـة،  البلدان  ففي 
التأم� عىل غ�  بعنوان  الحياة و1.618,2 دوالر  التأميـن عىل  بعنوان  و3.439,6 دوالر سنة 2015، منها 1.898,5 دوالر 
 % و8,1   2016 سنة   %  8 مقابل   %  7,8 تعـادل  إذ  مرتفعة  البلدان  هذه  يف  االندماج  نسبة  فإّن  لذلك،  وتبعا  الحياة. 

سنة 2015.

أما يف البلدان الصاعدة، ورغم التحّسن املتواصل ملعدل إنفاق الفرد عىل التأم� والذي ناهز 165,6 دوالر أمري~ سنة
 2017 مقابل 149 دوالر سنة 2016 و135 دوالر سنة 2015 (منها 92,3 دوالر بعنوان التأم� عىل الحياة و73,2 دوالر 
بعنوان التأم� عىل غ� الحياة)، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ å تتجاوز 3,3 % (مقابل 3,2 % سنة 2016 

و2,9 % سنة 2015).

وعموما، فقد تراجعت نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي العاملي إىل حدود 6,1 % سنة 2017 مقابل 6,3 % 
سنة 2016 و6,2 % سنة 2015.  

º - IIوقع تونس يف سوق التأم� العاملية:
     

رقم  من  تونس  حّصة  تزال  ال   ،2017 سنة   % 12,6 بنسبة  التأم�  لقطاع  الجميل  املعامالت  لرقم  الهام  التطّور  رغم 
معامالت سوق التأم� العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة ببعض البلدان الشقيقة، حيث å تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,08 % 
باملغـــرب وÒ % 0,03صـر، وكذلك مقارنة بعدد من بلدان منطقة الرشق األوسط حيث ناهزت 0,28 % باإلمارات العربية 

املتحدة و0,20 % باململكة العربية السعودية وتضّل بعيدة جّدا عن جنوب إفريقيا (0,98 %). 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم� إذ تبلغ  28,2 % بالواليات 
املتحدة و8,6 % باليابان و5,8 % باململكة املتحدة و4,9 % بفرنسا و4,6 % بأملانيا. 

وبالتوازي، å تتجاوز نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي التونيس خالل سنة 2017 رغم تسجيل بعض التحّسن 
نسبة دون  باملغرب)، وهي  املتحدة و3,5 %  العربية  باإلمارات   % 3,7 (مقابل   % 2,2 األخ�ة  السنوات  الطفيف خالل 
 % 9 وفرنســا   % 9,6 املتحدة  واململكة   % 13,8 إفريقيا  مثل جنوب  بكث�  األخرى  البلدان  ببعض  املسّجلة  املستويات 

وسـويسـرا 8,5 % والواليات املتحدة 7,2 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي هو فــي حـدود 6,1 %.
 

ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معــّدل إنفاق الفــرد التونيس عىل التأم� خالل سنة 2017 حيث بلغ 182,5 دينارا 
تونسيا مقابل 164,2 دينارا سنة 2016 و150,5 دينارا سنة 2015، ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 

1579,5 دينارا تونسيا سنة 2017.
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دخل نظام املالءة املالية 2 فعليّا حيز التطبيق يف مستهل سنة 2016 بعد سنوات طويلة إستغرقتها الهياكل املختصة يف 
عن  عبارة  وهو   .îاألورو اإلتحاد  يف  التأم�  لسوق  الجديد  والتنظيمي  الترشيعي  اإلطار  ليمثّل  رشوطه  وبلورة  صياغة 
مجموعة من القواعد التوجيهية واملتطلبات القانونية والتقنية الكمية والنوعية تهدف إىل تحقيق أك_ تجانس وشفافية ب� 
م�رسات رشكات التأم� يف مختلف دول الفضاء االقتصادي األوروî ومزيد تدعيم سالمة قواعدها املالية بتطبيق متطلّبات 
مالءة قادرة عىل إدارة املخاطر الجديدة بأك_ نجاعة وواقعية وعىل "إمتصاص الصدمات" واملحافظة عىل استقرار آدائها، 
وتحّقق بالتايل توازنا عقالنيا ب� السالمة واإلستع�ل املقتصد لرؤوس األموال من أجل ح�ية أفضل للمؤمن لهم وض�ن 
قدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها تجاه الغ�، خاصة يف ظل التغیرات املتواصلة لألسواق املالیة الدولیة وتطّور املحيط اإلقتصادي 

العاملي وتزايد مخاطر الصناعة التأمینیة مع إحتداد املنافسة وعوملة رشكات التأمین. 

إّال أّن عديد األصوات إرتفعت لتحذير مكّونات قطاع التأم� من هذا التوجيه واستنكار النتائج املحتملة لهذا املعيار 
حيث أّن تاريخ 1 جانفي 2016 كان Òثابة عالمة عىل دخول قطاع التأم� إىل عرص جديد وغ� مرحب به. وبالفعل، فقد 
بدأت عّدة إشكاليات تظهر مع بداية تطبيق هذا الّنظام الذي بني عىل نوايا حسنة ولكن يبدو أنه å يحقق أهدافه بإعتبار 
أّن تكاليف إعت�ده جّد مرتفعة وطرق تنفيذه معقدة للغاية، حيث إعتمد الخرباء عىل افرتاضات مصطنعة å يتم التحقق 
منها بشكل صحيح وå يتم اختبار الصيغ املقرتحة Òا فيه الكفاية وå يتم تحليل النتائج املرتتبة عىل االقتصاد بدقّة، ك� 
نظرة  املؤسسات وخصومها وفق  لتقییم أصول  السوق  كفاءة  نظرية  إىل كون  باإلضافة  املختارة غ� �ثيلية  العينة  تعترب 

اقتصادیة تستند إىل افرتاضات ال يتم التحقق منها يف أوقات األزمات والصدمات.

تحوالت  إىل  ويؤّدي  العاملي  االقتصاد  عىل  كب�  بشكل   2 املالية  املالءة  نظام  تطبيق  يؤثر  أن  املنتظر  فمن  وبالتايل، 
إسرتاتيجية عميقة يف صناعة التأم� من أبرزها تعزيز مكانة رشكات التأم� الكربى عىل حساب الصغرى التي ستضطّر إىل 
اللجوء إىل االندماج واإلستيعاب بينها يف إتّجاه إعادة هيكلتها لتدعيم قدرتها عىل إدارة املخاطر، إضافة إىل تأث�اتها بالنسبة 

للمؤمن لهم من زيادة كب�ة يف أقساط التأم� وإنخفاض يف عائدات التأم� عىل الحياة ...

وعليه، ولتفادي اآلثار السلبیة املحتملة لتطبيق هذا الّنظام وتحقیق األهداف املرجوة منه وض�ن إستقرار أداء رشكات 
التأمین، فإنّه يتعّ� عليها االلتزام بالتطبیق التدریجي لهاته املرجعیة اإلحرتازیة وتهیئة البیئة الرضوریة لتبنيها من خالل 
من  لإلستفادة  األخرى  التأمین  رشكات  مع  التعاون  جرس  وربط  املعلوماتية  أنظمتها  وتحدیث  البرشیة  مواردها  تكوین 

التجارب الدولیة الناجحة يف هذا املجال.
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

وقد أفرزت أع�ل الرقابة والتدقيق وجود عمليات إكتتاب عقود تأم� غ� عادية بالّنظر ألهمية املبالغ املؤمنة لدى 
هذه املؤسسة وكذلك لدى مؤسسة أخرى. و�ّت عىل هذا األساس مراسلة اللجنة التونسية للتحاليل املاليّة وموافاتها بنسخة 

من جميع الوثائق املتحصل عليها من مؤسستي التأم� إلتّخاذ ما تراه صالحا يف الغرض.

• تقييم أع�ل الخرباء اإلكتواري�:

الفنية لسنتي 2015 و2016 إلحدى  للمدخرات  اإلكتواري�  الخرباء  أحد  قبل  املنجزة من  التقييم  أع�ل  نتائج  أثارت 
مؤسسات التأم� إحرتازات من قبل فريق الرقابة تبعا لوجود نقص هام يف مدخرات التعويضات تحت التسوية بعنوان فرع 

تأم� السيارات.
تقييم حذر  إىل  التوصل  توفّقه يف  لعدم  الالزمة، ونظرا  باملؤيدات  الخب� إلجابة واضحة مدعومة  تقديم  لعدم  وتبعا 
وصحيح للمدخرات الفنية للتأم� عىل غ� الحياة للمؤسسة املعنية، إتخذت الهيئة قرارا بعدم املوافقة مستقبال عىل طلبات 

اإلستعانة به من قبل مختلف املؤسسات يف هذا املجال طبقا ملقتضيات منشور وزير املالية عدد 258 لسنة 2010.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2017 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داÅة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" تبعا ملراجعة طريقة احتساب العنارص املكّونة 
لهامش املالءة املاليّة إضافة إىل مزيد تدعيم آليّات بعض عمليّات التصديق والتقاطع قصد مراقبة صّحة وتجانس املعطيات 

ب� مختلف القوائم والجداول والبيانات املكّونة للربمجيّة.

متابعة  عىل  يساعد  مّ�  اإلستغالل  حيز  الهاّمة  الحوادث  ملّفات  وعىل  التوظيفات  عىل  الرقابة  برمجّيتي  دخول   •
البيانات الشهريّة املتعلّقة بعمليّات اإلقتناء والتفويت يف التوظيفات وÎّكن من رسعة تدّخل الهيئة عند اإلقتضاء من جهة، 
الحياة  للتأم� عىل غ�  بالنسبة  أ.د  التي تفوق كلفتها 500  الهاّمة  الحوادث  املتعلّقة Òلّفات  الشهريّة  البيانات  ومتابعة 

و100 أ.د بالنسبة للتأم� عىل الحياة وتكوين األموال من جهة أخرى.

النتائج  سلبا عىل  تؤثّر  التي  اإلخالالت  من  عدد  لتجاوز  التأم�  إعادة  بربمجّية مخطط  الواردة  املعطيات  دراسة   •
التأم� قصد دعوتها إىل إستك�ل املعطيات املنقوصة  املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات 
التأم� واملبيّنة  إعادة  الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة  وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� 

بدليل اإلستخدام.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:
 

بتنفيذ  تقيّده�  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  ملؤّسست� خاضعت�  املالية  الوضعية  متابعة  منتظمة  بصفة  تتواصل 
إلتزاماته� لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع�ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب 
كلية وبوضع  الفنية بصفة  الذاتية Òا Îّكنه� من تغطية مدخراته�  أمواله�  لتدعيم  العاجلة  باإلجراءات  الهيئة  موافاة 
برنامج عمل لتطه� وضعيته� املالية و�كينه� من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد عىل رضورة تجاوز 

النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة.

• إعداد تقرير £وذجي للخرباء اإلكتواري�: 

الذي  اإلكتواري  للخب�  تقرير Ûوذجي  إعداد  الهيئة  قبل  التعاقد معه من  تّم  إكتواري  املراقبون Òساعدة خب�  توّىل 
يستع� به مراقبو حسابات مؤّسسات التأم� وإعادة التأم� يف إعداد تقريرهم املوجه إىل الهيئة، وذلك بهدف توحيد طرق 
العمل املعتمدة وتوحيد شكل هذه التقارير ومضمونها لض�ن النجاعة املرجّوة منها. وقد �ت مناقشة النسخة األوىل من 
وإصداره  بخصوصه  الواردة  املالحظات  أساس  عىل  تحيينها  وسيتم  بالقطاع  العامل�  الخرباء  مع  النموذجي  التقرير  هذا 

Òقتىض ترتيب. 
 

• مراجعة طريقة احتساب مدخرات نقص قيمة مستحقات مؤسسات التأم� عىل املؤمن لهم والوسطاء:
 

إثر مالحظة تراجع يف استخالص أقساط التأم� خالل السنوات األخ�ة م� نتج عنه تفاقم يف حجم مستحقات مؤسسات 
التأم� عىل املؤمن لهم وعىل الوسطاء وأثّر سلبا عىل وضعيتها املالية وعىل مدى إستجابتها ملقاييس الترصف الحذر، ويف 
إطار التصدي لظاهرة االكتتاب مؤجل الدفع لعقود التأم� والتي تفاقمت تبعا لسعي املؤسسات للرتفيع يف أرقام معامالتها 
Òا يشّكل تهديدا ملالءتها املالية ويؤدي إىل تدß الخدمات املقدمة من قبلها، وبعد أخذ رأي عدد من مراقبي حسابات 
قيمة  انخفاض  مدخرات  احتساب  طريقة  Òراجعة  الهيئة  قامت  التأم�،  لرشكات  التونسية  والجامعة  التأم�  مؤّسسات 
املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم� وإصدار املقرر عدد 24 املؤّرخ يف 29 مارس 2017 ليتّم تطبيقه عىل القوائم 
املالية لسنة 2017. هذا، وÎكن أيضا ملؤسسات التأم� اعت�د أي طريقة أخرى لتكوين مدخرات انخفاض قيمة املستحقات 

رشيطة أن ال يقل مبلغ املدخرات املحتسب عن املبلغ الذي تفرزه الطريقة املبيّنة باملقرر املذكور.

• عرض عدد من امللفات عىل لجنة التأديب:

لجنة  أنظار  املخالفات عىل  إحالة جملة من  الهيئة  قرر مجلس  الرقابة،  فريق  املقدمة من  التقارير  تضمنته  ملا  تبعا 
التأديب والتي تهّم:

- التأخ� املسّجل يف إحالة التقارير السنوية لسنة 2015 إىل الهيئة بالنسبة ألربعة مؤسسات تأم�،
- إرتكاب إحدى مؤسسات التأم� ملخالفت� تتمثالن يف تعليق قبول طلب تأم� املسؤولية املدنية املنصوص عليها بالفصل 
جانب  إىل  السيارات  تأم�  عقود  ضمن  آلية  بصفة  تضمينها  يتّم  إضافية  ض�نات  إكتتاب  عىل  التأم�  مجلّة  من   110

اإلستعانة بأشخاص غ� مرسم� بسجل الوسطاء لعرض عمليات التأم� للعموم. 

2 - الرقابة واإلرشاف عىل املهن التأمينية والهياكل املّتصلة:

1.2 - الرقابة عىل نواب وس�رسة التأم�:

•  أع�ل الرقابة امليدانية:

شملت بالخصوص مواصلة متابعة الوضعية القانونية واملالية لرشكتي سمرسة يف التأم�.

• أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

�ثّلت أساسا يف:

- دراسة كل املعطيات املتوفرة بالتقارير السنوية ملؤسسات التأم� لسنة 2016 بخصوص نشاط س�رسة التأم� وإعداد 

تقرير يحوصل أهم املؤرشات مع الرتكيز عىل الجانب الخاص بتطّور املتخلدات بذّمتهم واملدخرات املكّونة يف شأنها.
- متابعة وضعية بعض رشكات السمرسة تبعا لتسجيل إخالالت عىل مستوى الترصف داخلها. 

     
2.2 - الرقابة عىل الخرباء ومعايني األرضار: 

طبقا ألحكام الفصول 79 و80 و81 من مجلة التأم� التي تخضع لها مهام اإلختبار ومعاينة األرضار، شملت عمليات 
التونسيّة  الجامعة  بسجّل  مرّسم�  إكتواريا  وخب�ا  أرضار  معايني  و4  متعددة  اختصاصات  يف  خب�ا   45 الالحقة  املراقبة 
لرشكات التأم�، للتحري والتثبت من مدى استجابتهم لكراسات الرشوط الخاصة �Òرسة إختصاصاتهم. وأفضت إىل تحـرير 
محاضـر مخالفة لترشيع التأم� ضّد 7 خرباء منهم �ّت إحالتها إىل الجامعة التي تولت شطب أس�ئهم (كليا أو جزئيا) من 

السجل.

3.2 - الرقابة عىل الصناديق ذات الصلة بقطاع التأم�: 

بدراسة  الشحن  قبل  ما  الصادرات ملرحلة  التصدير و�ويل  لنشاط صندوقي ض�ن مخاطر  الدورية  املتابعة  تواصت 
حساباته� الثالثية والسداسية والسنوية وعرضها عىل السيّد وزير املالية للمصادقة. 

    
4.2 - الرقابة عىل التعاونيات ومتابعة نشاطها:

تضّمن سجل التعاونيات الذي �سكه الهيئة خالل سنة 2017 عدد 48 تعاونية (منها 4 تعاونيات تّم إحداثها وå تبدأ 
نشاطها بعد) موزّعة حسب القطاعات التي ينشط فيها املنخرطون كالتايل:

- 16 تعاونية يف القطاع العمومي،
- 20 تعاونية يف القطاع شبه العمومي،

- و12 تعاونية يف القطاع الخاص.
وقد تولت مصالح الهيئة متابعة التقارير املالية السنوية للتعاونيات وتحي� املعطيات اإلحصائية املتعلقة بها من حيث 

عدد مشرتكيها وأموالها املودعة ومبالغ مداخيلها ومصاريفها. 
القانونية  الوضعية  متابعة  بالتعاونيات وخاصة  املتعلّقة  العرائض  الرقابة حول دراسة عدد من  تركّز عمل فريق  ك� 

واملالية لخمسة منها.
  

5.2 - الرقابة يف مجال مقاومة غسل األموال بقطاع التأم�:

• متابعة تفعيل الرتتيب عدد 2 املؤّرخ يف 29 ديسمرب 2016 واملنّقح للرتتيب عدد 1 لسنة 2012 حول تداب� العناية 
الواجبة املتعلقة Òكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع التأم�. وقد تّم إعداد استبيان يحوصل مختلف التداب� 
املنصوص عليها بالرتتيب ودعوة املؤّسسات لإلجابة عليه قصد الوقوف عىل مدى إمتثالها ألحكامه، عىل أن يتّم إعت�د نتائج 

هذا اإلستبيان لربمجة عمليات رقابة ميدانية يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

"فاتف"  املايل  العمل  مجموعة  بتوصيات  عمال  اإلرهاب  وºويل  األموال  ½كافحة غسل  رقابة خاص  دليل  إعداد   •
وبالتعاون مع جمعية الخرباء املالي� املتطوع� يف مجال مقاومة غسل األموال و�ويل اإلرهاب (FSVC)، تّم عرض النسخة 
املثارة بخصوصه ثّم عرضه من جديد  الهيئة وسيتّم تعديله وفقا للمالحظات واإلقرتاحات  األوىل منه عىل أنظار مجلس 

للمصادقة والعمل به الحقا. 

• متابعة قرارات املجلس الوزاري املضيق املنعقد بتاريخ 3 نوفمرب 2017 والعمل عىل تنفيذها والتي تخّص خطّة 
واملتمثّلة  التأم�  األموال يف قطاع  اإلرهاب ومنع غسل  القصور يف مجال مكافحة  أوجه  لتفادي  إعت�دها  املزمع  العمل 

بالخصوص يف ما ييل:

عىل مستوى الهيئة:

- إعت�د دليل الرقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال واملعّد عىل املنهج القائم عىل املخاطر، 
- وضع تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب خاص برشكات التأم� ووسطاء التأم�،

- تنظيم دورات تدريبيّة مكثّفة لفائدة اإلطارات املكلّفة بالرقابة يف هذا املجال،
- تفعيل العقوبات اإلداريّة عىل رشكات التأم� ووسطاء التأم� خالل سنة 2018.

عىل مستوى مؤسسات التأم�:

- إنجاز تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب ووضع إسرتاتيجية لخفض املخاطر مبنيّة عىل املنهج القائم عىل 
املخاطر وذلك امتثاال للتوصية األوىل ملجموعة العمل املايل. 

- دعم إدارة االمتثال باملوارد البرشية والتقنية الالزمة وإعداد خارطة مخاطر تأخذ بع� االعتبار طبيعة وأهميّة وتشعب 
واختالف األدوات والعمليات الخاّصة بالقطاع.

 
IV - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم�:

1 - وسطاء التأم�:

الّنظر يف مجموع 111 مطلبا  التأم�  الفصل 71 من مجلة  بالهيئة املنصوص عليها  التّـــرخيص للوسطاء  تولّت لجنة 
لتعـاطي مهنة الوساطة يف التأم� خالل سنة 2017 وعقدت للغرض أربع جلسات تّم خاللها:

- منح الرتخيص لـ 63 نائب تأم� و6 س�رسة و22 منتج تأم� عىل الحياة وذلك طبقا ألحكام الفصل 75 من مجلة التأم�،
- وسحب الرتخيص من 26 نائب تأم� و7 س�رسة.

الذين ال يبارشون املهنة وسمسارة  النواب والس�رسة  التأم� وال سيّ�  الوسطاء يف  ك� تواصلت عملية تحي� سجل 
البيانات الخاصة بالس�رسة واملسّجلة بالسجّل  النهاê باإلضافة إىل متابعة  الذين å يستكملوا إجراءات الرتخيص  التأم� 

التجاري. 

2 - املؤسسـات غÈ املقيمة:

تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات الـتأم� غ� املقيمة طبقا ألحكام الفصل� 67 و68 من مجلّة 
التأم� وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغ� املقيم�، وشملت:

• إستك�ل دراسة طلب رشكة إعادة التأم� "CICA RE" تركيز فرع لها غ� مقيم بتونس يتعامل مع غ� املقيم� حيث 
تّم إمضاء اتفاقية الرتكيز واملصادقة عليها.

التأم� "WAIKA RE" من س�اليون و"SEN RE" السينغالية لرتكيز مكتب  • دراسة طلب� صادرين عن رشكتي إعادة 
�ثييل غ� مقيم بتونس لكّل منه� وإحالة امللف� إىل رئاسة الحكومة قصد عرضه� عىل املجلس األعىل لإلستث�ر. 

• متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� األجنبية املوجودة بالبالد التونسيّة.
،"Africa Re"و "Arab Re" :متابعة نشاط رشكات إعادة التأم� اإلقليمية التي تشارك الدولة التونسية يف رأس مالها وهي •

 îواملنتدى العر "OAA" متابعة أنشطة الجمعيات الدولية التي تنتمي لها الهيئة عىل غرار: املنظمة اإلفريقية للتأم� •
."IAIS" والجمعية الدولية ملراقبي التأم� "AFIRC" لهيئات اإلرشاف والرقابة عىل التأم�

V - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم�:

1 - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم�:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2017 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

والواليات  التونسية  الدولة  ب�  إتفاقية  مرشوع  إلعداد  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي FATCA وإحداث مرصد وطني للخدمات املالية الصغرى.

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد  الصغ�،  التأم�  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف�  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

واالجت�عي، التأث� االجت�عي واالقتصادي وإعادة �ويل مؤسسات التأم� الصغ�.
القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل ممولة Òعونة فنية يف إطار برنامج  - لجنة 

."Micro-med" التعاون
التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  Òتابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG املمّول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية 

لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة لتأم� الجفاف عرب املؤرشات. 
- اللجنة املحدثة عىل مستوى وزارة الفالحة املكلّفة بصياغة تصّورات يف خصوص إحداث صندوق وطني لتغطية املخاطر 

غ� القابلة للتأم� يف القطاع الفالحي.
الفالحي  القطاع  يف  التأم�  مخاطر  يف  الترصّف  حول  دراسة  إلنجاز مرشوع  التحض�ية  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة   -

بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      
- لجنة القيادة املحدثة عىل مستوى الهيئة العليا للطلب العمومي واملكلّفة بدراسة مشاريع الوثائق النموذجيّة يف إطار 
ومن ضمنها  الخاّصة  اإلدارية  الرشوط  وكراسات  العموميّة  الصفقات  (أدلّة  العموميّة  الصفقات  منظومة  تطوير  مرشوع 

كراس رشوط خدمات التأم�). 
- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد ضبط املشاريع املتعلقة 

Òجال التأم� التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير القطاع املايل.
ملعالجة  التأم�  لرشكات  التونسية  والجامعة  الربي  للنقل  الفنية  الوكالة  مستوى  عىل  املحدث  املشرتك  العمل  فريق   -

اإلشكاليات املتعلقة بالعربات املرسوقة واملدرجة بباب النزاعات وذلك لتوحيد اإلجراءات املعمول بها. 
- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب� البنوك ورشكات التأم� يف خصوص ض�ن التأم� يف 

صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض، وقد أسفرت أشغال هذه اللجنة عن مرشوع إتفاقية ب� الجمعيت� املهنيت�.
- اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال و�ويل اإلرهاب.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم� الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2017:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم� الصادرات قصد البحث عن سبل معالجة وضعية امليزان التجاري يف إطار املجلس األعىل 

للتصدير ومتابعة أشغال مه�ت املساعدة الفنية للبنك الدويل املنجزة يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات لتحس� 

تدّخالت صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.

- بلورة مقرتحات يف شأن تأم� صندوق ض�ن مخاطر التصدير لصادرات املؤسسات الوطنية والعمومية املتعلقة بصفقات 

كربى أو بقطاعات إسرتاتيجية لإلقتصاد الوطني. 

الطبية  الحوادث  عن  الناجمة  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -

كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  أحدثت  تفك�  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى  الطبية غ�  واألخطاء 

املتدخل� يف النشاط الطبي وشبه الطبي بهيكليه العام والخاص باإلضافة إىل ممثل� عن الهيئة والجامعة التونسية لرشكات 

التأم�. 

- متابعة ملف تأم� املسؤولية املدنية املنجرة عن األرضار النووية ضمن أشغال لجنة الخرباء املحدثة عىل مستوى وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات واإلتصال واملكلفة بإعداد منظومة ترشيعية ورقابية وطنية لألنشطة 

النووية. 

املرض  عىل  بالتأم�  واملتعلقة  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  صلب  املربمة  لإلتفاقيّات  القانونية  الوضعيّة  دراسة   -

حيث  من  خاّصة  عنها  املرتتّبة  اإلشكاليّات  ومناقشة  الحريق،  عىل  والتأم�  دين  بتسديد  املرتبط  الوفاة  عىل  والتأم� 

إنعكاساتها عىل املنافسة وعىل حقوق املؤّمن لهم وإنجاز دراسة مقارنة يف الغرض. مع العلم وأّن مجلس الهيئة أقّر منذ 

شهر جويلية 2016ّ إيقاف العمل بهذه اإلتفاقيات مع إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لها ضمن األشغال الجارية للمراجعة 

الشاملة ملجلّة التأم�.

- دراسة مقرتحات رابطة معيدي التأم� العرب حول إعادة النظر يف رشوط التصنيف املعمول بها من قبل هيئات الرقابة 

وتكتفي  العاملية  التصنيف  قبل وكاالت  متقدم من  تصنيف  الحصول عىل  تعفي من  آليّة خاّصة  إتجاه وضع  العربية يف 

بتصنيف أقّل تشّددا.

:Í3 - دراسة عدد من امللفات املّتصلة بالترشيع الجبا

تتوّىل مصالح الهيئة يف هذا اإلطار وبالتنسيق مع املصالح الجبائية املختصة: 

• اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم� عىل الحياة،
• النظر يف الّنظام الجباê يف مادة األداء عىل القيمة املضافة املتعلّق باملبالغ الراجعة لس�رسة التأم� بعنوان التخيل 

عن نشاطهم يف هذا املجال.

4 - متابعة تنفيذ برنامج تأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم�: 

ترشف الهيئة عىل تنفيذ برنامج متوسط املدى يتعلق بتأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� وتتلخص أبرز محاوره 
يف النقاط التالية:

املستوجبة  والرشوط  تتناسب  ترسيم  ورشوط  داخليا  ونظاما  أساسيا  نظاما  تعتمد  لإلكتواري�  مهنية  جمعية  تكوين   -
لإلنخراط الحقا يف الجمعية الدولية لإلكتواري�، ويعهد لها Òسك سجل املخول لهم م�رسة هذا النشاط لدى قطاع التأم� 

وبإحداث لجنة تأديب ضمن هياكلها.
- إعت�د رشوط جديدة مل�رسة هذا النشاط وهو ما يتطلّب تكوينا وتأهيال لجميع املتدخل� يف املجال اإلكتواري لدى 
القطاع قصد ض�ن ترسيمهم الحقا بسجل الجمعية املهنية بعد الحصول عىل التأهيل من قبل لجنة مشرتكة محدثة صلب 

الهيئة.
- تكوين وتأط� مراقبي الهيئة يف املجال اإلكتواري.

وقد تّم يف هذا الصدد:

- إعداد مذكرة توجيهية للربنامج بالتعاون مع جمعية FSVC والجمعية اإلكتوارية الدولية وجمعية اإلكتواري� بال حدود 

وذلك قصد الرشوع يف البحث عن �ويل خارجي للربنامج املذكور.

- إنجاز عملية تقييم لوضعية الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� بتوجيه إستبيان� إىل كّل من مؤسسات التأم� والخرباء 

مشاريع  تطوير  ملزيد  نتائجه�  وإستغالل  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  الذي �سكه  بالسجل  املرسم�  اإلكتواري� 

األحكام القانونية املقرتح إدراجها ضمن مرشوع مراجعة مجلة التأم�. 

5 - متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ½ؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

يف إطار أحكام الفصل 50 ثالثا من مجلة التأم� والرتتيب عدد 2 لسنة 2009 الصادر يف الغرض واملتعلق بالتعيينات 
Òجالس إدارة رشكات التأم� وهياكل تسي�ها، �ت:

- دراسة عدد من ملفات التعيينات يف بعض الرشكات وذلك من خالل التثبت من مدى توفر الرشوط املنصوص عليها 

بالرتتيب املذكور أعاله.

األحكام  التأم� قصد مواءمتها مع مقتضيات  الداخيل إلحدى مؤسسات  والنظام  األسايس  الّنظام  - تحي� ومراجعة 

النموذجية للنظم األساسية لرشكات التأم� ذات الصبغة التعاونية.

- دراسة ملف طلب مؤسسة "Groupama" تنقيح إتفاق املساهم� املربم مع الدولة التونسية يف إطار مساهمتها يف 

رأس مال مؤسسة التأم� وإعادة التأم� "ستار" تبعا للتغي�ات التي طرأت عىل نظام حوكمتها. 

6 - دراسة مشاريع األنظمة األساسية للجمعيات التعاونية قبل املصادقة عليها:  

�ّت يف هذا اإلطار دراسة مشاريع تنقيح األنظمة األساسية لثالث تعاونيات ومرشوعي األنظمة األساسية إلحداث خمس 
تعاونيات جديدة.

7 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2020-2016):

تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم� والتي 

الوطنية وتحديدا للسياسات والربامج  تتضمن باألساس تشخيصا للتوجهات اإلسرتاتيجية املزمع إعت�دها وفقا للتطلعات 

ولتجاوز  القادمة  الخ�سية  خالل  واملرتقبة  املسجلة  والنوعية  الكمية  للنتائج  بالّنظر  األهداف  هذه  بتجسيم  الكفيلة 

اإلشكاليات الهيكلية والظرفية التي يواجهها القطاع.

I - متابعة وضعية صندوق ض�ن املؤمن لهم:

تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003، توّىل صندوق ض�ن املؤمن 
لهم منذ سنة 2004 تسديد التعويضات املحمولة عىل املؤسسة املنحلّة نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه املؤمن لهم 

واملستفيدين من عقود التأم� بنسق هام وذلك خاّصة يف مجال تأم� السيارات. 

لإلضطرابات  وتبعا  أخرى،  جهة  من  أنّه  إالّ  ملحوظا،  تراجعا  التعويضات  هذه  نسق  شهد  األخ�ة،  السنوات  وخالل 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
املؤسسات اإلقتصادية، تّم Òوجب املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 واألمر عدد 790 لسنة 2011 املؤرخ 
يف 27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت Òمتلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب� 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011. 

وقد عهد إىل رشكة "اإلعادة التونسية" Òهمة الترصف يف الصندوق يف الجانب املتعلق منه بتعويض األرضار الناتجة عن 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية Òوجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية وتّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض  ترتكب 

من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

1 - موارد الصندوق: 

تقّدر جملة املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم يف موىف سنة Ò 2017بلغ يناهز 234,5 م.د وهي متأتّية من:

• القرض� الرقاعي� املكتتب� لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 م.د (األول بقيمة 20 م.د والثاß بقيمة 10 م.د)،

(يتم تسديده عىل فرتة الشعبية  الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات  لتعويض األرضار  املكتتب  الرقاعي  • والقرض 
 10 سنوات) والبالغ 80 م.د،

• ومساه�ت مؤسسات التأم� واملؤّمن لهم يف �ويل الصندوق والتي ناهزت بداية من الثالثية األخ�ة لسنة 2002 
وإىل موىف سنة 2017 مبلغ 124,5 م.د. 

2 - نفقات الصندوق: 

بلغت النفقات الجملية لصندوق ض�ن املؤمن لهم إىل موىف سنة 2017 حوايل 188,4م.د تتوزّع كالتايل:

- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم تبعا لحلول الصندوق محّل رشكة "اإلتّحاد": 59,4 م.د،
- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم بعنوان األرضار الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات الشعبية: 53,8 م.د،

- خالص أصل القرض� الرقاعي� األّول والثاß: 30 م.د. 
- رصف فوائد القروض الرقاعية: 45,2 م.د.

ك� Îكن تبويب هذه النفقات حسب طبيعتها عىل النحو التايل:

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم�  العامة  الهيئة  تويل  التأم�،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم�  بعض مؤسسات  مواطن� ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، مع العلم 

وأّن العرائض املذكورة تحىض Òتابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس� نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل� يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 
املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن.

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم�:
 

تلّقت الهيئة خالل سنة 2017 عددا هاما من العرائض بلغ 60 عريضة تتعلّق جلّها بفرع تأم� السيارات بإعتباره يستأثر 
بالنصيب األوفر من رقم معامالت القطاع وÎثّل الواجهة األوىل التي من خاللها يقع التعامل بصفة أكرب مع املؤمن لهم. 

وقد �ّكنت مصالح الهيئة بالتنسيق مع مؤسسات التأم� من تسوية أغلب امللفات ومعالجتها. 

ويُحوصل الجدول التايل أبرز مواضيع هذه العرائض وعددها: 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم� 
دولية (برتقالية للبلدان العربية وخرضاء للبلدان األوروبية).

      
وقد توّصلت الهيئة العامة للتأم� بأربعة عرائض تتعلق بطلب التدخل للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام 
برتقالية صادرة عن  تأم�  لبطاقات  فيها عربات حاملة  بالنسبة لحوادث مرور تسببت  املكتب  باتّة صادرة ضّد  قضائية 

مؤسسات تأم� جزائرية وليبيّة.

1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

تّدعمت تركيبة إطارات الهيئة مع مطلع سنة 2017 بإلتحاق طالبة جديدة بعد نجاحها ضمن الدفعة 35 ملعهد �ويل 
 "Paris Dauphine Tunis" يف إختصاص "تأم�"، باإلضافــــة إىل طالب آخر متخـــّرج من معهد îالتنمية للمغرب العـــر

يف إختصاص "Actuariat" ليبلغ بذلك العدد الجميل إلطارات الهيئة øانية وأربع� (48) من جملة سبع� (70) موظفا.

:Ô2 - تطوير النظام املعلوما

واملحاسبية البرشية  املوارد  يف  والترصف  الهيئة  موارد  لتخطيط  املندمجة  املنظومة  تركيز  عملية  شهدت 
  «ERP» أشواطا متقدمة خالل سنة 2017 عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- املحاسبة والترصف يف مخزون الهيئة من اللوازم املكتبية،
- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،

- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية والرواتب.

هذا وال تزال األشغال جارية مع املزود يف إطار فرتة تجربة للمنظومة.

3 - إقتناء قطعة أرض لبناء املقّر اإلجت�عي الجديد للهيئة:

تّم إختيار الهيئة بتاريخ غرة نوفمرب 2017 كأحسن عارض بالنسبة ألحد املقاسم بالحّي املايل بالتّقسيم الجديد "درّة 
البح�ة" بضفاف بح�ة تونس الّش�لية لتشيّد عليه مقرها اإلجت�عي الجديد.

4 - التكوين والرّسكلة:

تعترب الهيئة التكوين والرسكلة من أهّم وسائل تنمية املوارد البرشية، لذلك فهي توليه� إهت�ما خاصا إÎانا منها بأّن 
والرقابية عىل مختلف  بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلرشافية  العامل�  تطوير قدرات 

مكّونات قطاع التأم�.

ومؤ�رات  وملتقيات  تكوينيّة  دورات  يف  الهيئة  إطارات  من  هام  عدد  ترشيك  عىل  الهيئة  عملت  الّسياق،  هذا  ويف 
وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم� وتهّم بالخصوص:

- مراقبة الحوكمة والترصّف يف املخاطر،
- الترصف يف األصول والخصوم،

- نظام " املالءة املاليةII " ملؤسسات التأم�،
- وضع خارطة مخاطر يف مجال التأم�،

- مقاومة تبييض األموال و�ويل اإلرهاب يف قطاع التأم�،
- دور قطاع التأم� يف تغطية مخاطر الكوارث الطبيعية والتقلبات املناخية.

ك� شارك عدد من إطارات الهيئة يف بعض الندوات والتظاهرات واملؤ�رات بالخارج حول محاور تأمينية متخصصة من 
أهّمها:

- دورة تدريبية حول "أسس تحديد وإدارة مخاطر رشكات التأم�" (باإلمارات العربية املتّحدة).
- حلقة دراسية حول التطورات األخ�ة بخصوص الرقابة الحذرة عىل التأم� (بفرنسا)،

- امللتقى الرابع للتأم� بالدار البيضاء حول تحديث تجربة الحريف يف العرص الرقمي (باململكة املغربية)،
- الدورة 24 للنــدوة السنوية الدولية حول التقنيات الجديدة لتبادل املعطيـات (بأملانيا).

5 - إرساء منظومة للنفاذ إىل الوثائق التي تنتجها الهيئة:

يف إطار تطبيق مقتضيات القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ يف 24 مارس 2016 واملتعلق بحق النفاذ إىل 
املعلومة وتنفیذا ملتطلبات الخطة الوطنیة الرامیة إىل �كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت� العربية والفرنسية Òوقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد وردت عىل الهيئة خالل 
سنة 2017 ومنذ إرساء هذه املنظومة، ثالثة مطالب فقط يف النفاذ إىل وثيقة إدارية �ّت دراستها بالتنسیق مع مختلف 

الهیاكل بالهيئة وإجابة املعني� باألمر بخصوصها، ك� å يتّم رفض أي مطلب وå يرد أي مطلب تظلم.

6 - تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم�:

سعيا منها إىل تدعيم أوجه التعاون العرî واإلقليمي والدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة 
بالتأم�، تولّت الهيئة العامة للتأم�:

- مواصلة متابعة توصيات اللجان املغاربية للتأم� وإعادة التأم�.
- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك عىل 
مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث عن توافقات ثنائية ودية لتسوية املتخلدات 

بذمة املكتب املوحد الليبي.
إىل  وإحالتها   ACPR بفرنسا التأم�  عىل  الرقابة  وسلطة   CIMA منظمة من  كّل  مع  تعاون  مذكرات  مشاريع  إعداد   -

الجهات املعنية للدراسة.
- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأم� AFIRC والجمعية الدولية 

.IAIS ملراقبي التأم�

       مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

أنهى االقتصاد العاملي سنة 2017 بتحقيق وت�ة Ûو جيّدة نسبيّا بلغت مستوى 3,8 % (مقابل 3,2 % سنة 2016) وهي 
األعىل منذ سنة 2011، بعد معاناته طيلة سنوات من الفتور واملشاكل املرتبطة باألزمات االقتصادية واملالية واآلثار الضارة 
للصدمات السلبية التي أضعفت النشاط يف أغلب االقتصاديات. وتعود هذه االنتعاشة إىل جملة عوامل أبرزها مواصلة 
إعت�د السياسات النقدية امليّرسة يف البلدان املتقدمة واستمرار االقتصاد الصيني يف تسجيل معدالت Ûو مرتفعة فضال عن 

ديناميكية التجارة العاملية.

ففي االقتصاديات املتقدمة، ارتفع نسق Ûو النشاط االقتصادي إىل مستوى 2,3 % سنة 2017 مقابل 1,7 % يف السنة 
مستوى  عىل  وانعكاسه  عموما  األع�ل  مناخ  وتحّسن  التيس�ية  النقدية  السياسات  من  بالخصوص  مستفيدة  السابقة، 
السياق  الداخيل إضافة إىل تدّعم استهالك األرس محفوزا باملؤرشات االيجابية لسوق الشغل. ويف هذا  االستث�ر والطلب 
وصلت نسبة Ûو االقتصاد األمري~ إىل 2,3 % مقابل 1,3 % يف موىف سنة 2016، ك� كان األداء يف منطقة األورو م�ثال إىل 
حّد كب� حيث سّجلت نفس املستوى من النمو (2,3 % مقابل 1,8 % سنة 2016) وشملت هذه االنتعاشة أغلب البلدان 

األعضاء.          
 

لالقتصاديات الصاعدة والنامية، فقد عرفت بدورها تحّسنا جمليّا لنشاطها االقتصادي محققة نسبة Ûو  بالنسبة  أّما 
ناهزت 4,8 % مقابل إنحصارها يف حدود 1,4 % سنة 2016، وكان الحّظ األوفر من نصيب الدول الصاعدة والنامية ألوروبا 
مشاريع  حجم  زيادة  من  األخرى  البلدان  عديد  واستفادة  وبولونيا  تركيا  من  كّل  حققته  الذي  الهام  النمو  مع  خاصة 
املؤسسات املمولة من االتحاد األوروî. ك� حافظ االقتصاد الصيني عىل نسق Ûّوه املرتفع والذي بلغ 6,9 % سنة 2017 
مقابل 6,7 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع امللحوظ للصادرات وملستوى االستث�رات العمومية فضال عن اعت�د بنك الص� 

الشعبي لتيس� انتقاê يسّهل النفاذ للقروض بالنسبة للمؤسسات الصغرى والقطاع الفالحي.             

ويف املقابل، تراجعت وت�ة النمو يف منطقة الرشق األوسط وش�ل إفريقيا من 4,9 % يف السنة السابقة إىل حدود 2,2 % 
املصّدرة  البلدان  النمّو يف  انخفاض  املنطقة مع  املستمرّة يف  الجيوسياسية  بالخصوص من االضطرابات  متأثرة  سنة 2017 
للنفط وتقيّد الطلب الداخيل وخاصة االستث�ر بسبب عملية تطه� امليزانية واملستويات العالية من التضخم يف بعض بلدان 

املنطقة.  
  

وå تكن املبادالت التجارية للسلع والخدمات سنة Ò 2017نأى عن هذا املسار التصاعدي يف نسق النمو حيث حققت 
انتعاشة هامة بنسبة 4,9 % مقابل 2,3 % سنة 2016 مدعومة عىل وجه الخصوص من تطور التدفقات التجارية يف آسيا 

والواردات يف أمريكا الش�لية. 

ويف جانب آخر، تواصل إنخفاض دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة بحوايل 16 % خالل سنة 2017 مقابل 13 % 
سنة 2016، وشمل باألساس اقتصاديات البلدان املتقدمة والبلدان التي �ّر Òرحلة انتقالية مقابل إرتفاع طفيف يف البلدان 

الصاعدة.

املرتبطة خاصة Òفاوضات  السيايس  اليق�  مواجهة حالة عدم  فقد نجحت يف  الدولية،  املالية  بالسوق  يتعلّق  وفي� 
الربيكسيت وتزايد الشكوك حول السياسة املستقبلية للميزانية األمريكية وتواصل التوترات الجيوسياسية يف عديد املناطق، 
فتدّعمت أسعار السندات بشكل ملحوظ يف جميع أنحاء العاå. بين� تواصل التقلب الحاد يف السوق الدولية للرصف والتي 
اتسمت خاصة باالرتفاع الهام الذي حققه سعر رصف األورو مقابل الدوالر وذلك مع تحسن الوضع االقتصادي وتجّدد 
اهت�م املستثمرين األجانب Òنطقة األورو والتوقعات بتطبيع السياسة النقدية. وسجلت سوق املعادن الثمينة من ناحيتها 

تطورا ايجابيا بحوايل 13 % مدعومة من حالة عدم اليق� السيايس. 

إرتفاعا ملحوظا عىل  للمواد األساسية  الدولية  األسعار  املتحّسن عموما، شهدت  االقتصادي  األداء  وبالتوازي مع هذا 
عكس السنة السابقة نتيجة تزايد الطلب املتأé من القطاعات املعملية للبلدان املصنعة وللص� من جهة وانخفاض سعر 
رصف الدوالر األمري~ من جهة أخرى. ك� تدّعمت أسعار الطاقة وخاّصة النفط الخام جرّاء الرتاجع امللحوظ يف اإلنتاج 

واملخزونات بعد تفعيل االتفاقية متعددة األطراف للدول املصّدرة للنفط.       

لتبلغ  املتقدمة  االقتصاديات  تواصلت عىل مدى سنوات يف  التي  االنك�شية  الضغوط  برتاجع   2017 ك� �يزت سنة 
نسبة التضخم 1,7 % مقابل 0,8 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع الهام ألسعار الطاقة. أما بالنسبة للبلدان الصاعدة والنامية، 
فقد عرف التضخم عموما بعض االنفراج لينخفض إىل 4 % مقابل 4,3 % سنة 2016 مع وجود تفاوت عام ب� مختلف 

بلدان هذه املجموعة نظرا إىل التطورات املتفاوتة ألسعار الرصف والعوامل الخاصة بكّل اقتصاد.
       

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

شهد االقتصاد التونيس سنة 2017 تحّسنا ملموسا يف نسق Ûّوه حيث بلغ 1,9 % أي ما يقارب ضعف املستوى الذي 
تحقق سنة 2016 (1 %). غ� أن مثل هذه االنتعاشة ال تزال دون املستوى املأمول جرّاء استمرار مواطن الضعف املرتبطة 
بالخصوص بانزالق عجز امليزانية واملدفوعات الجارية وتصاعد الضغوط التضخمية، والتي ال تزال تحول دون تحقيق التنمية 

الشاملة وإحداث مواطن الشغل والتحّكم يف التوازنات االقتصادية الكلّية.    

ويعود هذا التحسن النوعي يف النمو يف جزء كب� منه إىل تطّور األنشطة املسوقة عىل خالف السنوات الفارطة التي كان 
فيها ألنشطة الخدمات غ� املسوقة مساهمة هامة.

وبالنسبة للخدمات املسّوقة، فقد عرفت تطّورا محدودا سنة 2017 بلغ 4 % مستفيدة بالخصوص من املوسم السياحي 
الواعد (8,3 % مقابل 2,7 % سنة 2016) إثر العودة النسبية لألسواق التقليدية مع تحّسن الوضع األمني للبالد إضافة إىل 
مواصلة تدفق السياح املغاربي�، وكذلك من التحّسن الطفيف لقطاع النقل (5 % مقابل 4,7 % سنة 2016). ويف املقابل، 

تواصل Ûو الخدمات املالية واالتصاالت بنسق ملموس بلغ عىل التوايل9,1 % و3 %.    

وبدرجة أقل حدة، حّققت الصناعات املعملية بدورها Ûّوا طفيفا بنسبة 0,8 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل تطّور 
الصناعات امليكانيكية والكهربائية (3,1 % مقابل 2,1 % سنة 2016) تبعا لديناميكية النشاط يف منطقة األورو، عالوة عىل 
الغذائية والصناعات   (2016 سنة   %  (-0,3) مقابل   %  0,8) والجلود  واملالبس  النسيج  صناعات  إنتعاش 

(1,4 % مقابل (4,4-) % سنة 2016). ويف املقابل، تواصل تقلّص Ûّو صناعات مواد البناء والخزف والبلور للسنة الثانية تباعا 
((4,5-) % مقابل (1,8-) % سنة 2016).

ك� شهدت الصناعات الكيميائية انخفاضا ملحوظا يف قيمتها املضافة ((1,9-) % مقابل 13,2 % سنة 2016) وذلك 
نتيجة حّدة التحركات االحتجاجية املسجلة عىل مستوى مواقع إنتاج ونقل الفسفاط مّ� خلق صعوبات كربى يف التزّود 

لوحدات التحويل.

وعرف قطاع الفالحة والصيد البحري انتعاشة ملحوظة (2,5 % مقابل (8,5-) % سنة 2016) بفضل املوسم الفالحي 
الزيتون.       زيت  فرع  يف  انخفاض  مقابل  الحبوب  سيّ�  الفروع  أغلب  يف  اإلنتاج  بارتفاع  �يز  والذي  عموما  املريض 

أّما الصناعات غÈ املعملية، فقد تواصل إنخفاض قيمتها املضافة بحوايل 3 % (مقابل (1,5-) % سنة 2016) متأثـــرة 
بالخصوص من احتداد تقلص استخراج النفط والغاز الطبيعي ((11,1-) % (مقابل (7,2-) % سنة 2016) جراّء ما تزال 
تشهده بعض املناطق من اضطرابات اجت�عية عالوة عن النفاذ الطبيعي لبعض الحقول. وعىل عكس ذلك، سّجل قطاع 
املناجم Ûوا هاما ناهز 10,1 % (مقابل 6,4 % سنة 2016) غ� أن مثل هذه االنتعاشة å �ّكن بعد من استعادة القدرات 

اإلنتاجية املعتادة للقطاع.

وبالنسبة للطلب الداخيل، فقد أظهر سنة 2017 تباطؤا يف نسق Ûو أهم مكوناته، بحساب األسعار القارّة، حيث تواصل 
النهاê الوطني والذي Îثّل املحرك األسايس للنمو االقتصادي منذ  التوايل انخفاض وت�ة Ûو االستهالك  الثالثة عىل  للسنة 
سنة 2011 (1,8 % سنة 2017 مقابل 3 % سنة 2016). وبخصوص االستث�رات، فقد سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت 
تباطؤا طفيفا من مستوى 1 % سنة 2016 إىل 0,2 % سنة 2017 لتواصل بذلك نسبة االستث�ر انخفاضها للسنة الخامسة 

عىل التوايل من 19,3 % سنة 2016 إىل 18,7 % سنة 2017.

 2016 سنة   %  5,8 (مقابل   %  17,2 بنسبة  والخدمات  السلع  صادرات  ارتفعت  فقد  الخارجي،  للطلب  بالنسبة  أّما 
بحساب األسعار الجارية) نتيجة ازدياد حجم الصادرات ألغلب القطاعات. ومن ناحيتها، سجلت واردات السلع والخدمات 
تسارعا هاما يف وت�ة Ûوها الذي بلغ 18,8 % سنة 2017 (مقابل 5,5 % سنة 2016 بحساب األسعار الجارية) وذلك تبعا 
النخفاض الدينار وارتفاع األسعار العاملية للمحروقات وتزايد استهالك قطاعي الطاقة والصناعات املعملية من مواد أولية 

ونصف مصنعة يف ظل تراجع اإلنتاج الوطني. 

ويف هذا السياق، تفاقم العجز التجاري املسّجل سنة 2017 ليعادل 10,2 % من إجمـايل النـاتـــج املحيل الخام (مقابل 
8,8 % سنة 2016).

النسبة هذه  ارتفعت  فقد   ،(%  3,7)  2012 سنة  منذ  تضخم  نسبة  أد\  عرفت  التي  السابقة  السنة  عكس  وعىل 
 سنة 2017 لتناهز 5,8 % يف املعدل ك� وصلت يف األشهر األخ�ة من السنة إىل ما يقارب 6,4 % وذلك تزامنا مع تدهور 

قيمة الدينار والتطور االستثناê ألسعار املواد الغذائية الطازجة.

ملواطن  للتصدي  املطلوب  املستوى  دون   2017 سنة  الوطني  االقتصاد  الذي حققة  الطفيف  النمو  فقد ظل  وعموما 
ضعف سوق الشغل إذ ال تزال نسبة البطالة يف نفس املستوى املرتفع املسجل يف السنة السابقة (15,5 %) مع تسجيل 
انخفاض طفيف لنسبة بطالة خريجي التعليم العايل إىل حدود 29,2 % سنة 2017 (مقابل 31,6 % سنة 2016) وال تزال 
سوق الشغل املحلية تواجه عديد التحديات املرتبطة بعدم قدرة النسيج االقتصادي عىل استيعاب البطالة وعدم املالءمة 

ب� حاجيات السوق وما تنتجه املنظومة التعليمية.      

I - تطّور سوق التأم� العـاملية:

1 - رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم�:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

بلغ إج�يل أقساط التأم� العاملية املستخلصة سنة 2017 حوايل 4.890 مليار دوالر مقابل 4.700 مليار دوالر سنة 2016 
محققة بذلك نسبة Ûو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وت�ة أرسع سنة 2016 (2,2 %). ولنئ شمل هذا 
التباطؤ النسبي كالّ من صنفي التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، فانّه �يّز بالخصوص بانخفاض جملة أقساط التأم� عىل 
الحياة يف األسواق املتقدمة Òا يقارب 2,7 % (مقابل (1,9-) % سنة 2016) مقابل تواصل Ûّو أقساط التأم� عىل غ� الحياة 

بنفس النسق املسجل يف السنة السابقة والذي بلغ 1,9 %. 
  

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد تقلصت وت�ة النمو الهام الذي ميزها يف السنة السابقة رغم بقائها مرتفعة يف حدود 14 % 
النمو الكب� الذي  التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، مدعومة أساسا من تواصل  التوايل بالنسبة لصنفي  و6,1 % عىل 

تشهده السوق الصينية.   

55,3 % سنة 2016)  (مقابل   % 54,3 إىل  العاملية  السوق  الحياة من  التأم� عىل  تقلّص نصيب صنف  لذلك،  وتبعا 
يف ح� إرتفعت حّصة صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 45,7 % (مقابل 44,7 % سنة 2016).

التوزيع القاري ألقساط التأم�:
 

وعىل مستوى التوزيع القاري، تواصل انخفاض حصة األسواق األمريكية يف سوق التأم� العاملية حيث بلغت 34 % 
الحياة إىل حدود 25,5 % (مقابل  التأم� عىل  نتيجة تراجع حّصتها من مجموع أقساط  (مقــابل 34,4 % سنة 2016) 
تقريبا  املستوى  نفس  يف  الحياة  غ�  عىل  التأم�  أقساط  مجموع  من  حصتها  عىل  ومحافظتها   (2016 سنة   %  26,2  

(44,2 % مقــابل 44,3 % سنة 2016).

وكذلك الشأن بالنسبة للدول األوروبية التي انخفضت نسبة مساهمتها يف سوق التأم� العاملية إىل حوايل  30,2 % 
(مقابل 30,8 % سنة 2016) إثر تراجع حّصتها من 33 % سنة 2016 إىل 32,3 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل 

الحياة ومن 28,2 % إىل 27,8 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة. 

موىف  يف   %  32,5 فناهزت  العاملية  السوق  حجم  من  اآلسيوية  القارة  لحّصة  التصاعدي  املسار  تواصل  املقابل،  ويف 
 2016 سنة   %  37,8 من  الحيـاة  عىل  التأم�  بعنـوان  حصتها  ارتفاع  بفضل   (2016 سنة   %  31,6 (مقابل   2017 سنة 
إىل 39,3 % سنة 2017 وبدرجة أقل حّصتها بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة من 24,1 % يف السنة السابقة إىل 24,5 % 

سنة 2017.

أّما بالنسبة للقــــارة اإلفريقية، فال تزال حصتها من السوق العاملية تتّسم بالتواضع الشديد إذ å تتجاوز 1,4 % من 
جملة أقســاط التأم� تتوّزع ب� 1 % بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة (مقابل 0,9 % سنة 2016) و1,7 % بعنوان التأم� 

عىل الحياة (مقابل 1,5 % سنة 2016).

2 - رقم معامالت صنف التأم� عىل الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة تباطؤا يف نسبة النمو التي å تتجاوز0,5 % (مقابل 1,4 % 
يف السنة السابقة) وبلغت 2.657 مليار دوالر أمري~، وذلك نتيجة حالة االنك�ش التي شهدتها األسواق املتقدمة حيث 

تراجعت جملة أقساط التام� عىل الحياة بنسبة 2,7 % بعد معاناتها من الفتور عىل مدى العرش سنوات األخ�ة.
وعموما، فقد سّجلت أغلب بلدان هذه املجموعة Ûوا سلبيا مرتبطا أساسا بضعف نسب الفائدة مّ� جعل مؤسسات 
التأم� عاجزة عىل ض�ن مردودية مثىل للمؤمن لهم بسبب تراجع نسب املردودية الدنيا املضمونة وانخفضت تبعا لذلك 
عمليات االكتتاب بالنسبة لعقود االدخار التقليدية بشكل هام. هذا إىل جانب عديد العوامل االقتصادية األخرى التي أثرت 
عىل Ûو سوق التأم� عىل الحياة العاملية عىل غرار أسواق أمريكا الش�لية، التي سجلت تراجعا Òا يقارب 3,5 % مقارنة 
فقد  الغربية،  ألوروبا  بالنسبة  أما  التقاعد.  إدخار  توفّر خدمة  التي  املؤسسات  عديد  تراخيص  جراء سحب   2016 بسنة 
شهدت أكرب ثالثة أسواق رئيسية فيها وهي اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا حالة من االنك�ش سنة 2017 مقابل تحقيق 

بعض األسواق األخرى لتطور إيجاî مثل اسكندينافيا والربتغال.
       

ويف املقابل، شهدت أسواق التأم� عىل الحياة يف البلدان الصاعدة مسارا مختلفا للغاية �يز بتحقيق قفزة هامة يف نسق 
النمو إىل حدود 14 % متجاوزة بذلك معّدل النمو املسجل يف العرشية األخ�ة (8,8 %). هذا وال يزال دور السوق الصينية 
الركيزة األساسية يف هذا التطّور، حيث حققت لوحدها Ûوا باهرا ناهز 21 % (مقابل معّدل Ûو يعادل 14 % خالل العرش 
سنوات األخ�ة)، لرتتقي بذلك الص� إىل املرتبة الثانية عامليا يف سوق التأم� عىل الحياة التي تتصدرها الواليات املتحدة 

األمريكية.

عديد  وجود  مع   2016 بسنة  مقارنة   %  5,8 بنسبة  ايجابيا  Ûوا  الصاعدة  البلدان  أسواق  حّققت  الص�،  وباستثناء 
اإلختالفات ب� بلدان هذه املجموعة. فبالنسبة لدول آسيا الصاعدة، �يزت بارتفاع مبيعات عقود التأم� بوحدات الحساب 
وعقود اإلدخار التقليدية، بين� ارتكز التطور املسجل يف أوروبا الوسطى والرشقية عىل مبيعات عقود اإلدخار املوزعة من 
طرف البنوك يف روسيا التي أصبحت تتصدر أسواق التأم� عىل الحياة يف هذه املنطقة. ويف نسق معاكس، سّجلت أسواق 
أمريكا الالتينية Ûوا سلبيا يف كل من الربازيل (جراء تأثر نشاط تأم� اإلدخار من ضعف نسب الفائدة) واملكسيك نتيجة 
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التوزيع القاري ألقساط التأم�:

3 - رقم معامالت صنف التأم� عىل غÈ الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 2.234 مليار دوالر أمري~ يف موىف سنة 2017 
محّققة نسبة Ûّو حقيقي بلغت 2,8 % ليتواصل بذلك تباطؤ نسق التطور للسنة الثالثة تباعا ولكنه ال يزال يتجاوز معّدل 

النمو الذي تّم تسجيله يف العرشية األخ�ة ( 2,1 %).
 

وبالنسبة لألسواق املتقدمة، استقرت وت�ة النمو يف نفس املستوى املسجل يف السنة السابقة أي 1,9 % (مقابل معدل 
تطّور سنوي ناهز 0,9 % خالل العرش سنوات األخ�ة) مع وجود تباين حاد بينها. فبالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، 
وصلت نسبة النمو الجملية إىل 2,6 % سنة 2017 مع تحقيق أهم النسب يف صنف تأم� السيارات. ويف أوروبا الغربية، 
ولنئ ظلت وت�ة النمو معتدلة، فقد سّجلت تحّسنا طفيفا سنة 2017 وبلغت 1 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل التطّور 

امللحوظ خاصة عىل مستوى صنفي التأم� من املرض وتأم� السيارات السي� يف األسواق الرئيسية لهذه املنطقة.
     

أما بالنسبة لألسواق الصاعدة، فقد تراجعت وت�ة Ûو صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل حدود 6,1 % مقابل 9,6 % 
سنة 2016 ومعّدل تطور سنوي ناهز 8,4 % خالل العرشية األخ�ة. ويعود هذا التباطؤ أساسا إىل انخفاض نسبة النمو 
السيارات. ورغم هذا  الصينية من مستوى 20 % إىل 10 % سنة 2017 جراء انخفاض أقساط تأم�  املحققة يف السوق 
الرتاجع املسجل، ال تزال الص� تعترب املحرك األسايس للنمو يف هذه املجموعة من البلدان. وباستثنائها، å تتجاوز نسبة Ûو 
نشاط التأم� عىل غ� الحياة يف األسواق الصاعدة مستوى 2,5 % (مقابل 2,1 % سنة 2016) بين� وصلت إىل 9,7 % يف 
بقية األسواق الصاعدة آلسيا بفضل النمو الهام الذي شهدته كل من الهند وتايالند وأندونيسيا. أما بالنسبة ألوروبا الوسطى 
والرشقية، فقد واصلت أقساط التأم� مسارها التصاعدي بنسق معتدل بلغ 3,3 % نتيجة التحسن االقتصادي الذي تشهده 
بعض بلدان اإلتحاد األوروî. وفي� يخص منطقة الرشق األوسط وآسيا الوسطى، فقد أّدت حالة االنك�ش التي تشهدها 
أقساط التأم� عىل غ� الحياة يف السوق الرتكية واستمرار حالة الركود يف السوق السعودية إىل إنخفاض هام يف نسبة التطور 

الجملية يف املنطقة.
 

وعموما، فقد كانت لألسواق املتقدمة مساهمة أعىل بقليل من مساهمة األسواق الصاعدة يف التطور الحقيقي لصنف 
التأم� عىل غ� الحياة مع اعتبار الص� والواليات املتحدة األمريكية القوت� الرئيسيت� الدافعت� للنمو في� يخص هذا الصنف.

التوزيع القاري ألقساط التأم�:

4 - نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:
  

عىل الرغم من اإلنخفاض النسبي يف عدد األحداث الكارثية املسّجلة سنة 2017 إىل 301 حادث مقابل 329 سنة 2016 
إىل ملحوظ  جّد  بشكل  الكوارث  هذه  عن  الناجمة  الجملية  املادية  الخسائر  ارتفعت  فقد  طبيعية)،  كارثة   183 (منها 

337 مليار دوالر أمري~ وهو ما يقارب ضعف املستوى املسجل سنة 2016 (180 مليار دوالر أمري~) ك� فاقت بشكل 
ملموس املعدل املسجل يف العرشية األخ�ة (190 مليار دوالر أمري~).

مجموع طبيعية  كوارث  عن  الناجمة  الخسائر  تغطية  يف  التأم�  قطاع  مساهمة  تتعّدى   å الّسياق،  هذا  ويف 
138 مليار دوالر وفقط 6 مليار دوالر من الخسائر املرتبطة بكوارث تقنية، ليبلغ الفارق ب� جملة الخسائر واألرضار املؤمن 
عليها سنة 2017 حوايل 193 مليار دوالر، وهو ما يربز مدى نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل 

النطاق العاملي (أك_ من 57 % من مجموع الخسائر).

هذا وقد �ركزت أعىل الخسائر يف أمريكا الش�لية وبلغت 244 مليار دوالر. وكانت أعىل األرضار املشمولة بالتأم� 
حّدة، هي تلك املتعلقة بأقوى ثالث أعاص� شهدها العاå سنة 2017 والتي قدرت بحوايل 92 مليار دوالر أمري~.

:Üونسب االندماج يف العا �5 - تطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم

التأم� سنة 2017 إىل 650 دوالر أمري~ مقابل 638,3 دوالر سنة 2016  الفـرد عىل  العاملي إلنفـاق  إرتفع املعـّدل 
النمّو  نسق  يف  التباين  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب�  شاسع  فارق  تسجيل  مع   2015 سنة  دوالر  و621,2 
االقتصادي ومعّدالت النمّو الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم� 

املتجّذرة يف البلدان املصّنعة ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

 2016 سنة  دوالر   3.505 مقابل  دوالر   3.516,7 التأم�  عىل  الفرد  إنفاق  معدل  بلغ  املصنعـة،  البلدان  ففي 
التأم� عىل غ�  بعنوان  الحياة و1.618,2 دوالر  التأميـن عىل  بعنوان  و3.439,6 دوالر سنة 2015، منها 1.898,5 دوالر 
 % و8,1   2016 سنة   %  8 مقابل   %  7,8 تعـادل  إذ  مرتفعة  البلدان  هذه  يف  االندماج  نسبة  فإّن  لذلك،  وتبعا  الحياة. 

سنة 2015.

أما يف البلدان الصاعدة، ورغم التحّسن املتواصل ملعدل إنفاق الفرد عىل التأم� والذي ناهز 165,6 دوالر أمري~ سنة
 2017 مقابل 149 دوالر سنة 2016 و135 دوالر سنة 2015 (منها 92,3 دوالر بعنوان التأم� عىل الحياة و73,2 دوالر 
بعنوان التأم� عىل غ� الحياة)، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ å تتجاوز 3,3 % (مقابل 3,2 % سنة 2016 

و2,9 % سنة 2015).

وعموما، فقد تراجعت نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي العاملي إىل حدود 6,1 % سنة 2017 مقابل 6,3 % 
سنة 2016 و6,2 % سنة 2015.  

º - IIوقع تونس يف سوق التأم� العاملية:
     

رقم  من  تونس  حّصة  تزال  ال   ،2017 سنة   % 12,6 بنسبة  التأم�  لقطاع  الجميل  املعامالت  لرقم  الهام  التطّور  رغم 
معامالت سوق التأم� العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة ببعض البلدان الشقيقة، حيث å تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,08 % 
باملغـــرب وÒ % 0,03صـر، وكذلك مقارنة بعدد من بلدان منطقة الرشق األوسط حيث ناهزت 0,28 % باإلمارات العربية 

املتحدة و0,20 % باململكة العربية السعودية وتضّل بعيدة جّدا عن جنوب إفريقيا (0,98 %). 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم� إذ تبلغ  28,2 % بالواليات 
املتحدة و8,6 % باليابان و5,8 % باململكة املتحدة و4,9 % بفرنسا و4,6 % بأملانيا. 

وبالتوازي، å تتجاوز نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي التونيس خالل سنة 2017 رغم تسجيل بعض التحّسن 
نسبة دون  باملغرب)، وهي  املتحدة و3,5 %  العربية  باإلمارات   % 3,7 (مقابل   % 2,2 األخ�ة  السنوات  الطفيف خالل 
 % 9 وفرنســا   % 9,6 املتحدة  واململكة   % 13,8 إفريقيا  مثل جنوب  بكث�  األخرى  البلدان  ببعض  املسّجلة  املستويات 

وسـويسـرا 8,5 % والواليات املتحدة 7,2 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي هو فــي حـدود 6,1 %.
 

ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معــّدل إنفاق الفــرد التونيس عىل التأم� خالل سنة 2017 حيث بلغ 182,5 دينارا 
تونسيا مقابل 164,2 دينارا سنة 2016 و150,5 دينارا سنة 2015، ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 

1579,5 دينارا تونسيا سنة 2017.
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دخل نظام املالءة املالية 2 فعليّا حيز التطبيق يف مستهل سنة 2016 بعد سنوات طويلة إستغرقتها الهياكل املختصة يف 
عن  عبارة  وهو   .îاألورو اإلتحاد  يف  التأم�  لسوق  الجديد  والتنظيمي  الترشيعي  اإلطار  ليمثّل  رشوطه  وبلورة  صياغة 
مجموعة من القواعد التوجيهية واملتطلبات القانونية والتقنية الكمية والنوعية تهدف إىل تحقيق أك_ تجانس وشفافية ب� 
م�رسات رشكات التأم� يف مختلف دول الفضاء االقتصادي األوروî ومزيد تدعيم سالمة قواعدها املالية بتطبيق متطلّبات 
مالءة قادرة عىل إدارة املخاطر الجديدة بأك_ نجاعة وواقعية وعىل "إمتصاص الصدمات" واملحافظة عىل استقرار آدائها، 
وتحّقق بالتايل توازنا عقالنيا ب� السالمة واإلستع�ل املقتصد لرؤوس األموال من أجل ح�ية أفضل للمؤمن لهم وض�ن 
قدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها تجاه الغ�، خاصة يف ظل التغیرات املتواصلة لألسواق املالیة الدولیة وتطّور املحيط اإلقتصادي 

العاملي وتزايد مخاطر الصناعة التأمینیة مع إحتداد املنافسة وعوملة رشكات التأمین. 

إّال أّن عديد األصوات إرتفعت لتحذير مكّونات قطاع التأم� من هذا التوجيه واستنكار النتائج املحتملة لهذا املعيار 
حيث أّن تاريخ 1 جانفي 2016 كان Òثابة عالمة عىل دخول قطاع التأم� إىل عرص جديد وغ� مرحب به. وبالفعل، فقد 
بدأت عّدة إشكاليات تظهر مع بداية تطبيق هذا الّنظام الذي بني عىل نوايا حسنة ولكن يبدو أنه å يحقق أهدافه بإعتبار 
أّن تكاليف إعت�ده جّد مرتفعة وطرق تنفيذه معقدة للغاية، حيث إعتمد الخرباء عىل افرتاضات مصطنعة å يتم التحقق 
منها بشكل صحيح وå يتم اختبار الصيغ املقرتحة Òا فيه الكفاية وå يتم تحليل النتائج املرتتبة عىل االقتصاد بدقّة، ك� 
نظرة  املؤسسات وخصومها وفق  لتقییم أصول  السوق  كفاءة  نظرية  إىل كون  باإلضافة  املختارة غ� �ثيلية  العينة  تعترب 

اقتصادیة تستند إىل افرتاضات ال يتم التحقق منها يف أوقات األزمات والصدمات.

تحوالت  إىل  ويؤّدي  العاملي  االقتصاد  عىل  كب�  بشكل   2 املالية  املالءة  نظام  تطبيق  يؤثر  أن  املنتظر  فمن  وبالتايل، 
إسرتاتيجية عميقة يف صناعة التأم� من أبرزها تعزيز مكانة رشكات التأم� الكربى عىل حساب الصغرى التي ستضطّر إىل 
اللجوء إىل االندماج واإلستيعاب بينها يف إتّجاه إعادة هيكلتها لتدعيم قدرتها عىل إدارة املخاطر، إضافة إىل تأث�اتها بالنسبة 

للمؤمن لهم من زيادة كب�ة يف أقساط التأم� وإنخفاض يف عائدات التأم� عىل الحياة ...

وعليه، ولتفادي اآلثار السلبیة املحتملة لتطبيق هذا الّنظام وتحقیق األهداف املرجوة منه وض�ن إستقرار أداء رشكات 
التأمین، فإنّه يتعّ� عليها االلتزام بالتطبیق التدریجي لهاته املرجعیة اإلحرتازیة وتهیئة البیئة الرضوریة لتبنيها من خالل 
من  لإلستفادة  األخرى  التأمین  رشكات  مع  التعاون  جرس  وربط  املعلوماتية  أنظمتها  وتحدیث  البرشیة  مواردها  تكوین 

التجارب الدولیة الناجحة يف هذا املجال.



وقد أفرزت أع�ل الرقابة والتدقيق وجود عمليات إكتتاب عقود تأم� غ� عادية بالّنظر ألهمية املبالغ املؤمنة لدى 
هذه املؤسسة وكذلك لدى مؤسسة أخرى. و�ّت عىل هذا األساس مراسلة اللجنة التونسية للتحاليل املاليّة وموافاتها بنسخة 

من جميع الوثائق املتحصل عليها من مؤسستي التأم� إلتّخاذ ما تراه صالحا يف الغرض.

• تقييم أع�ل الخرباء اإلكتواري�:

الفنية لسنتي 2015 و2016 إلحدى  للمدخرات  اإلكتواري�  الخرباء  أحد  قبل  املنجزة من  التقييم  أع�ل  نتائج  أثارت 
مؤسسات التأم� إحرتازات من قبل فريق الرقابة تبعا لوجود نقص هام يف مدخرات التعويضات تحت التسوية بعنوان فرع 

تأم� السيارات.
تقييم حذر  إىل  التوصل  توفّقه يف  لعدم  الالزمة، ونظرا  باملؤيدات  الخب� إلجابة واضحة مدعومة  تقديم  لعدم  وتبعا 
وصحيح للمدخرات الفنية للتأم� عىل غ� الحياة للمؤسسة املعنية، إتخذت الهيئة قرارا بعدم املوافقة مستقبال عىل طلبات 

اإلستعانة به من قبل مختلف املؤسسات يف هذا املجال طبقا ملقتضيات منشور وزير املالية عدد 258 لسنة 2010.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2017 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داÅة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" تبعا ملراجعة طريقة احتساب العنارص املكّونة 
لهامش املالءة املاليّة إضافة إىل مزيد تدعيم آليّات بعض عمليّات التصديق والتقاطع قصد مراقبة صّحة وتجانس املعطيات 

ب� مختلف القوائم والجداول والبيانات املكّونة للربمجيّة.

متابعة  عىل  يساعد  مّ�  اإلستغالل  حيز  الهاّمة  الحوادث  ملّفات  وعىل  التوظيفات  عىل  الرقابة  برمجّيتي  دخول   •
البيانات الشهريّة املتعلّقة بعمليّات اإلقتناء والتفويت يف التوظيفات وÎّكن من رسعة تدّخل الهيئة عند اإلقتضاء من جهة، 
الحياة  للتأم� عىل غ�  بالنسبة  أ.د  التي تفوق كلفتها 500  الهاّمة  الحوادث  املتعلّقة Òلّفات  الشهريّة  البيانات  ومتابعة 

و100 أ.د بالنسبة للتأم� عىل الحياة وتكوين األموال من جهة أخرى.

النتائج  سلبا عىل  تؤثّر  التي  اإلخالالت  من  عدد  لتجاوز  التأم�  إعادة  بربمجّية مخطط  الواردة  املعطيات  دراسة   •
التأم� قصد دعوتها إىل إستك�ل املعطيات املنقوصة  املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات 
التأم� واملبيّنة  إعادة  الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة  وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� 

بدليل اإلستخدام.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:
 

بتنفيذ  تقيّده�  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  ملؤّسست� خاضعت�  املالية  الوضعية  متابعة  منتظمة  بصفة  تتواصل 
إلتزاماته� لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع�ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب 
كلية وبوضع  الفنية بصفة  الذاتية Òا Îّكنه� من تغطية مدخراته�  أمواله�  لتدعيم  العاجلة  باإلجراءات  الهيئة  موافاة 
برنامج عمل لتطه� وضعيته� املالية و�كينه� من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد عىل رضورة تجاوز 

النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة.

• إعداد تقرير £وذجي للخرباء اإلكتواري�: 

الذي  اإلكتواري  للخب�  تقرير Ûوذجي  إعداد  الهيئة  قبل  التعاقد معه من  تّم  إكتواري  املراقبون Òساعدة خب�  توّىل 
يستع� به مراقبو حسابات مؤّسسات التأم� وإعادة التأم� يف إعداد تقريرهم املوجه إىل الهيئة، وذلك بهدف توحيد طرق 
العمل املعتمدة وتوحيد شكل هذه التقارير ومضمونها لض�ن النجاعة املرجّوة منها. وقد �ت مناقشة النسخة األوىل من 
وإصداره  بخصوصه  الواردة  املالحظات  أساس  عىل  تحيينها  وسيتم  بالقطاع  العامل�  الخرباء  مع  النموذجي  التقرير  هذا 

Òقتىض ترتيب. 
 

• مراجعة طريقة احتساب مدخرات نقص قيمة مستحقات مؤسسات التأم� عىل املؤمن لهم والوسطاء:
 

إثر مالحظة تراجع يف استخالص أقساط التأم� خالل السنوات األخ�ة م� نتج عنه تفاقم يف حجم مستحقات مؤسسات 
التأم� عىل املؤمن لهم وعىل الوسطاء وأثّر سلبا عىل وضعيتها املالية وعىل مدى إستجابتها ملقاييس الترصف الحذر، ويف 
إطار التصدي لظاهرة االكتتاب مؤجل الدفع لعقود التأم� والتي تفاقمت تبعا لسعي املؤسسات للرتفيع يف أرقام معامالتها 
Òا يشّكل تهديدا ملالءتها املالية ويؤدي إىل تدß الخدمات املقدمة من قبلها، وبعد أخذ رأي عدد من مراقبي حسابات 
قيمة  انخفاض  مدخرات  احتساب  طريقة  Òراجعة  الهيئة  قامت  التأم�،  لرشكات  التونسية  والجامعة  التأم�  مؤّسسات 
املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم� وإصدار املقرر عدد 24 املؤّرخ يف 29 مارس 2017 ليتّم تطبيقه عىل القوائم 
املالية لسنة 2017. هذا، وÎكن أيضا ملؤسسات التأم� اعت�د أي طريقة أخرى لتكوين مدخرات انخفاض قيمة املستحقات 

رشيطة أن ال يقل مبلغ املدخرات املحتسب عن املبلغ الذي تفرزه الطريقة املبيّنة باملقرر املذكور.

• عرض عدد من امللفات عىل لجنة التأديب:

لجنة  أنظار  املخالفات عىل  إحالة جملة من  الهيئة  قرر مجلس  الرقابة،  فريق  املقدمة من  التقارير  تضمنته  ملا  تبعا 
التأديب والتي تهّم:

- التأخ� املسّجل يف إحالة التقارير السنوية لسنة 2015 إىل الهيئة بالنسبة ألربعة مؤسسات تأم�،
- إرتكاب إحدى مؤسسات التأم� ملخالفت� تتمثالن يف تعليق قبول طلب تأم� املسؤولية املدنية املنصوص عليها بالفصل 
جانب  إىل  السيارات  تأم�  عقود  ضمن  آلية  بصفة  تضمينها  يتّم  إضافية  ض�نات  إكتتاب  عىل  التأم�  مجلّة  من   110

اإلستعانة بأشخاص غ� مرسم� بسجل الوسطاء لعرض عمليات التأم� للعموم. 

2 - الرقابة واإلرشاف عىل املهن التأمينية والهياكل املّتصلة:

1.2 - الرقابة عىل نواب وس�رسة التأم�:

•  أع�ل الرقابة امليدانية:

شملت بالخصوص مواصلة متابعة الوضعية القانونية واملالية لرشكتي سمرسة يف التأم�.

• أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

�ثّلت أساسا يف:

- دراسة كل املعطيات املتوفرة بالتقارير السنوية ملؤسسات التأم� لسنة 2016 بخصوص نشاط س�رسة التأم� وإعداد 

تقرير يحوصل أهم املؤرشات مع الرتكيز عىل الجانب الخاص بتطّور املتخلدات بذّمتهم واملدخرات املكّونة يف شأنها.
- متابعة وضعية بعض رشكات السمرسة تبعا لتسجيل إخالالت عىل مستوى الترصف داخلها. 

     
2.2 - الرقابة عىل الخرباء ومعايني األرضار: 

طبقا ألحكام الفصول 79 و80 و81 من مجلة التأم� التي تخضع لها مهام اإلختبار ومعاينة األرضار، شملت عمليات 
التونسيّة  الجامعة  بسجّل  مرّسم�  إكتواريا  وخب�ا  أرضار  معايني  و4  متعددة  اختصاصات  يف  خب�ا   45 الالحقة  املراقبة 
لرشكات التأم�، للتحري والتثبت من مدى استجابتهم لكراسات الرشوط الخاصة �Òرسة إختصاصاتهم. وأفضت إىل تحـرير 
محاضـر مخالفة لترشيع التأم� ضّد 7 خرباء منهم �ّت إحالتها إىل الجامعة التي تولت شطب أس�ئهم (كليا أو جزئيا) من 

السجل.

3.2 - الرقابة عىل الصناديق ذات الصلة بقطاع التأم�: 

بدراسة  الشحن  قبل  ما  الصادرات ملرحلة  التصدير و�ويل  لنشاط صندوقي ض�ن مخاطر  الدورية  املتابعة  تواصت 
حساباته� الثالثية والسداسية والسنوية وعرضها عىل السيّد وزير املالية للمصادقة. 

    
4.2 - الرقابة عىل التعاونيات ومتابعة نشاطها:

تضّمن سجل التعاونيات الذي �سكه الهيئة خالل سنة 2017 عدد 48 تعاونية (منها 4 تعاونيات تّم إحداثها وå تبدأ 
نشاطها بعد) موزّعة حسب القطاعات التي ينشط فيها املنخرطون كالتايل:

- 16 تعاونية يف القطاع العمومي،
- 20 تعاونية يف القطاع شبه العمومي،

- و12 تعاونية يف القطاع الخاص.
وقد تولت مصالح الهيئة متابعة التقارير املالية السنوية للتعاونيات وتحي� املعطيات اإلحصائية املتعلقة بها من حيث 

عدد مشرتكيها وأموالها املودعة ومبالغ مداخيلها ومصاريفها. 
القانونية  الوضعية  متابعة  بالتعاونيات وخاصة  املتعلّقة  العرائض  الرقابة حول دراسة عدد من  تركّز عمل فريق  ك� 

واملالية لخمسة منها.
  

5.2 - الرقابة يف مجال مقاومة غسل األموال بقطاع التأم�:

• متابعة تفعيل الرتتيب عدد 2 املؤّرخ يف 29 ديسمرب 2016 واملنّقح للرتتيب عدد 1 لسنة 2012 حول تداب� العناية 
الواجبة املتعلقة Òكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع التأم�. وقد تّم إعداد استبيان يحوصل مختلف التداب� 
املنصوص عليها بالرتتيب ودعوة املؤّسسات لإلجابة عليه قصد الوقوف عىل مدى إمتثالها ألحكامه، عىل أن يتّم إعت�د نتائج 

هذا اإلستبيان لربمجة عمليات رقابة ميدانية يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

"فاتف"  املايل  العمل  مجموعة  بتوصيات  عمال  اإلرهاب  وºويل  األموال  ½كافحة غسل  رقابة خاص  دليل  إعداد   •
وبالتعاون مع جمعية الخرباء املالي� املتطوع� يف مجال مقاومة غسل األموال و�ويل اإلرهاب (FSVC)، تّم عرض النسخة 
املثارة بخصوصه ثّم عرضه من جديد  الهيئة وسيتّم تعديله وفقا للمالحظات واإلقرتاحات  األوىل منه عىل أنظار مجلس 

للمصادقة والعمل به الحقا. 

• متابعة قرارات املجلس الوزاري املضيق املنعقد بتاريخ 3 نوفمرب 2017 والعمل عىل تنفيذها والتي تخّص خطّة 
واملتمثّلة  التأم�  األموال يف قطاع  اإلرهاب ومنع غسل  القصور يف مجال مكافحة  أوجه  لتفادي  إعت�دها  املزمع  العمل 

بالخصوص يف ما ييل:

عىل مستوى الهيئة:

- إعت�د دليل الرقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال واملعّد عىل املنهج القائم عىل املخاطر، 
- وضع تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب خاص برشكات التأم� ووسطاء التأم�،

- تنظيم دورات تدريبيّة مكثّفة لفائدة اإلطارات املكلّفة بالرقابة يف هذا املجال،
- تفعيل العقوبات اإلداريّة عىل رشكات التأم� ووسطاء التأم� خالل سنة 2018.

عىل مستوى مؤسسات التأم�:

- إنجاز تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب ووضع إسرتاتيجية لخفض املخاطر مبنيّة عىل املنهج القائم عىل 
املخاطر وذلك امتثاال للتوصية األوىل ملجموعة العمل املايل. 

- دعم إدارة االمتثال باملوارد البرشية والتقنية الالزمة وإعداد خارطة مخاطر تأخذ بع� االعتبار طبيعة وأهميّة وتشعب 
واختالف األدوات والعمليات الخاّصة بالقطاع.

 
IV - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم�:

1 - وسطاء التأم�:

الّنظر يف مجموع 111 مطلبا  التأم�  الفصل 71 من مجلة  بالهيئة املنصوص عليها  التّـــرخيص للوسطاء  تولّت لجنة 
لتعـاطي مهنة الوساطة يف التأم� خالل سنة 2017 وعقدت للغرض أربع جلسات تّم خاللها:

- منح الرتخيص لـ 63 نائب تأم� و6 س�رسة و22 منتج تأم� عىل الحياة وذلك طبقا ألحكام الفصل 75 من مجلة التأم�،
- وسحب الرتخيص من 26 نائب تأم� و7 س�رسة.

الذين ال يبارشون املهنة وسمسارة  النواب والس�رسة  التأم� وال سيّ�  الوسطاء يف  ك� تواصلت عملية تحي� سجل 
البيانات الخاصة بالس�رسة واملسّجلة بالسجّل  النهاê باإلضافة إىل متابعة  الذين å يستكملوا إجراءات الرتخيص  التأم� 

التجاري. 

2 - املؤسسـات غÈ املقيمة:

تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات الـتأم� غ� املقيمة طبقا ألحكام الفصل� 67 و68 من مجلّة 
التأم� وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغ� املقيم�، وشملت:

• إستك�ل دراسة طلب رشكة إعادة التأم� "CICA RE" تركيز فرع لها غ� مقيم بتونس يتعامل مع غ� املقيم� حيث 
تّم إمضاء اتفاقية الرتكيز واملصادقة عليها.

التأم� "WAIKA RE" من س�اليون و"SEN RE" السينغالية لرتكيز مكتب  • دراسة طلب� صادرين عن رشكتي إعادة 
�ثييل غ� مقيم بتونس لكّل منه� وإحالة امللف� إىل رئاسة الحكومة قصد عرضه� عىل املجلس األعىل لإلستث�ر. 

• متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� األجنبية املوجودة بالبالد التونسيّة.
،"Africa Re"و "Arab Re" :متابعة نشاط رشكات إعادة التأم� اإلقليمية التي تشارك الدولة التونسية يف رأس مالها وهي •

 îواملنتدى العر "OAA" متابعة أنشطة الجمعيات الدولية التي تنتمي لها الهيئة عىل غرار: املنظمة اإلفريقية للتأم� •
."IAIS" والجمعية الدولية ملراقبي التأم� "AFIRC" لهيئات اإلرشاف والرقابة عىل التأم�

V - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم�:

1 - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم�:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2017 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

والواليات  التونسية  الدولة  ب�  إتفاقية  مرشوع  إلعداد  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي FATCA وإحداث مرصد وطني للخدمات املالية الصغرى.

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد  الصغ�،  التأم�  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف�  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

واالجت�عي، التأث� االجت�عي واالقتصادي وإعادة �ويل مؤسسات التأم� الصغ�.
القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل ممولة Òعونة فنية يف إطار برنامج  - لجنة 

."Micro-med" التعاون
التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  Òتابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG املمّول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية 

لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة لتأم� الجفاف عرب املؤرشات. 
- اللجنة املحدثة عىل مستوى وزارة الفالحة املكلّفة بصياغة تصّورات يف خصوص إحداث صندوق وطني لتغطية املخاطر 

غ� القابلة للتأم� يف القطاع الفالحي.
الفالحي  القطاع  يف  التأم�  مخاطر  يف  الترصّف  حول  دراسة  إلنجاز مرشوع  التحض�ية  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة   -

بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      
- لجنة القيادة املحدثة عىل مستوى الهيئة العليا للطلب العمومي واملكلّفة بدراسة مشاريع الوثائق النموذجيّة يف إطار 
ومن ضمنها  الخاّصة  اإلدارية  الرشوط  وكراسات  العموميّة  الصفقات  (أدلّة  العموميّة  الصفقات  منظومة  تطوير  مرشوع 

كراس رشوط خدمات التأم�). 
- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد ضبط املشاريع املتعلقة 

Òجال التأم� التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير القطاع املايل.
ملعالجة  التأم�  لرشكات  التونسية  والجامعة  الربي  للنقل  الفنية  الوكالة  مستوى  عىل  املحدث  املشرتك  العمل  فريق   -

اإلشكاليات املتعلقة بالعربات املرسوقة واملدرجة بباب النزاعات وذلك لتوحيد اإلجراءات املعمول بها. 
- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب� البنوك ورشكات التأم� يف خصوص ض�ن التأم� يف 

صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض، وقد أسفرت أشغال هذه اللجنة عن مرشوع إتفاقية ب� الجمعيت� املهنيت�.
- اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال و�ويل اإلرهاب.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم� الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2017:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم� الصادرات قصد البحث عن سبل معالجة وضعية امليزان التجاري يف إطار املجلس األعىل 

للتصدير ومتابعة أشغال مه�ت املساعدة الفنية للبنك الدويل املنجزة يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات لتحس� 

تدّخالت صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.

- بلورة مقرتحات يف شأن تأم� صندوق ض�ن مخاطر التصدير لصادرات املؤسسات الوطنية والعمومية املتعلقة بصفقات 

كربى أو بقطاعات إسرتاتيجية لإلقتصاد الوطني. 

الطبية  الحوادث  عن  الناجمة  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -

كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  أحدثت  تفك�  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى  الطبية غ�  واألخطاء 

املتدخل� يف النشاط الطبي وشبه الطبي بهيكليه العام والخاص باإلضافة إىل ممثل� عن الهيئة والجامعة التونسية لرشكات 

التأم�. 

- متابعة ملف تأم� املسؤولية املدنية املنجرة عن األرضار النووية ضمن أشغال لجنة الخرباء املحدثة عىل مستوى وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات واإلتصال واملكلفة بإعداد منظومة ترشيعية ورقابية وطنية لألنشطة 

النووية. 

املرض  عىل  بالتأم�  واملتعلقة  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  صلب  املربمة  لإلتفاقيّات  القانونية  الوضعيّة  دراسة   -

حيث  من  خاّصة  عنها  املرتتّبة  اإلشكاليّات  ومناقشة  الحريق،  عىل  والتأم�  دين  بتسديد  املرتبط  الوفاة  عىل  والتأم� 

إنعكاساتها عىل املنافسة وعىل حقوق املؤّمن لهم وإنجاز دراسة مقارنة يف الغرض. مع العلم وأّن مجلس الهيئة أقّر منذ 

شهر جويلية 2016ّ إيقاف العمل بهذه اإلتفاقيات مع إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لها ضمن األشغال الجارية للمراجعة 

الشاملة ملجلّة التأم�.

- دراسة مقرتحات رابطة معيدي التأم� العرب حول إعادة النظر يف رشوط التصنيف املعمول بها من قبل هيئات الرقابة 

وتكتفي  العاملية  التصنيف  قبل وكاالت  متقدم من  تصنيف  الحصول عىل  تعفي من  آليّة خاّصة  إتجاه وضع  العربية يف 

بتصنيف أقّل تشّددا.

:Í3 - دراسة عدد من امللفات املّتصلة بالترشيع الجبا

تتوّىل مصالح الهيئة يف هذا اإلطار وبالتنسيق مع املصالح الجبائية املختصة: 

• اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم� عىل الحياة،
• النظر يف الّنظام الجباê يف مادة األداء عىل القيمة املضافة املتعلّق باملبالغ الراجعة لس�رسة التأم� بعنوان التخيل 

عن نشاطهم يف هذا املجال.

4 - متابعة تنفيذ برنامج تأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم�: 

ترشف الهيئة عىل تنفيذ برنامج متوسط املدى يتعلق بتأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� وتتلخص أبرز محاوره 
يف النقاط التالية:

املستوجبة  والرشوط  تتناسب  ترسيم  ورشوط  داخليا  ونظاما  أساسيا  نظاما  تعتمد  لإلكتواري�  مهنية  جمعية  تكوين   -
لإلنخراط الحقا يف الجمعية الدولية لإلكتواري�، ويعهد لها Òسك سجل املخول لهم م�رسة هذا النشاط لدى قطاع التأم� 

وبإحداث لجنة تأديب ضمن هياكلها.
- إعت�د رشوط جديدة مل�رسة هذا النشاط وهو ما يتطلّب تكوينا وتأهيال لجميع املتدخل� يف املجال اإلكتواري لدى 
القطاع قصد ض�ن ترسيمهم الحقا بسجل الجمعية املهنية بعد الحصول عىل التأهيل من قبل لجنة مشرتكة محدثة صلب 

الهيئة.
- تكوين وتأط� مراقبي الهيئة يف املجال اإلكتواري.

وقد تّم يف هذا الصدد:

- إعداد مذكرة توجيهية للربنامج بالتعاون مع جمعية FSVC والجمعية اإلكتوارية الدولية وجمعية اإلكتواري� بال حدود 

وذلك قصد الرشوع يف البحث عن �ويل خارجي للربنامج املذكور.

- إنجاز عملية تقييم لوضعية الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� بتوجيه إستبيان� إىل كّل من مؤسسات التأم� والخرباء 

مشاريع  تطوير  ملزيد  نتائجه�  وإستغالل  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  الذي �سكه  بالسجل  املرسم�  اإلكتواري� 

األحكام القانونية املقرتح إدراجها ضمن مرشوع مراجعة مجلة التأم�. 

5 - متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ½ؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

يف إطار أحكام الفصل 50 ثالثا من مجلة التأم� والرتتيب عدد 2 لسنة 2009 الصادر يف الغرض واملتعلق بالتعيينات 
Òجالس إدارة رشكات التأم� وهياكل تسي�ها، �ت:

- دراسة عدد من ملفات التعيينات يف بعض الرشكات وذلك من خالل التثبت من مدى توفر الرشوط املنصوص عليها 

بالرتتيب املذكور أعاله.

األحكام  التأم� قصد مواءمتها مع مقتضيات  الداخيل إلحدى مؤسسات  والنظام  األسايس  الّنظام  - تحي� ومراجعة 

النموذجية للنظم األساسية لرشكات التأم� ذات الصبغة التعاونية.

- دراسة ملف طلب مؤسسة "Groupama" تنقيح إتفاق املساهم� املربم مع الدولة التونسية يف إطار مساهمتها يف 

رأس مال مؤسسة التأم� وإعادة التأم� "ستار" تبعا للتغي�ات التي طرأت عىل نظام حوكمتها. 

6 - دراسة مشاريع األنظمة األساسية للجمعيات التعاونية قبل املصادقة عليها:  

�ّت يف هذا اإلطار دراسة مشاريع تنقيح األنظمة األساسية لثالث تعاونيات ومرشوعي األنظمة األساسية إلحداث خمس 
تعاونيات جديدة.

7 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2020-2016):

تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم� والتي 

الوطنية وتحديدا للسياسات والربامج  تتضمن باألساس تشخيصا للتوجهات اإلسرتاتيجية املزمع إعت�دها وفقا للتطلعات 

ولتجاوز  القادمة  الخ�سية  خالل  واملرتقبة  املسجلة  والنوعية  الكمية  للنتائج  بالّنظر  األهداف  هذه  بتجسيم  الكفيلة 

اإلشكاليات الهيكلية والظرفية التي يواجهها القطاع.

I - متابعة وضعية صندوق ض�ن املؤمن لهم:

تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003، توّىل صندوق ض�ن املؤمن 
لهم منذ سنة 2004 تسديد التعويضات املحمولة عىل املؤسسة املنحلّة نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه املؤمن لهم 

واملستفيدين من عقود التأم� بنسق هام وذلك خاّصة يف مجال تأم� السيارات. 

لإلضطرابات  وتبعا  أخرى،  جهة  من  أنّه  إالّ  ملحوظا،  تراجعا  التعويضات  هذه  نسق  شهد  األخ�ة،  السنوات  وخالل 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
املؤسسات اإلقتصادية، تّم Òوجب املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 واألمر عدد 790 لسنة 2011 املؤرخ 
يف 27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت Òمتلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب� 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011. 

وقد عهد إىل رشكة "اإلعادة التونسية" Òهمة الترصف يف الصندوق يف الجانب املتعلق منه بتعويض األرضار الناتجة عن 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية Òوجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية وتّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض  ترتكب 

من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

1 - موارد الصندوق: 

تقّدر جملة املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم يف موىف سنة Ò 2017بلغ يناهز 234,5 م.د وهي متأتّية من:

• القرض� الرقاعي� املكتتب� لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 م.د (األول بقيمة 20 م.د والثاß بقيمة 10 م.د)،

(يتم تسديده عىل فرتة الشعبية  الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات  لتعويض األرضار  املكتتب  الرقاعي  • والقرض 
 10 سنوات) والبالغ 80 م.د،

• ومساه�ت مؤسسات التأم� واملؤّمن لهم يف �ويل الصندوق والتي ناهزت بداية من الثالثية األخ�ة لسنة 2002 
وإىل موىف سنة 2017 مبلغ 124,5 م.د. 

2 - نفقات الصندوق: 

بلغت النفقات الجملية لصندوق ض�ن املؤمن لهم إىل موىف سنة 2017 حوايل 188,4م.د تتوزّع كالتايل:

- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم تبعا لحلول الصندوق محّل رشكة "اإلتّحاد": 59,4 م.د،
- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم بعنوان األرضار الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات الشعبية: 53,8 م.د،

- خالص أصل القرض� الرقاعي� األّول والثاß: 30 م.د. 
- رصف فوائد القروض الرقاعية: 45,2 م.د.

ك� Îكن تبويب هذه النفقات حسب طبيعتها عىل النحو التايل:

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم�  العامة  الهيئة  تويل  التأم�،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم�  بعض مؤسسات  مواطن� ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، مع العلم 

وأّن العرائض املذكورة تحىض Òتابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس� نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل� يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 
املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن.

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم�:
 

تلّقت الهيئة خالل سنة 2017 عددا هاما من العرائض بلغ 60 عريضة تتعلّق جلّها بفرع تأم� السيارات بإعتباره يستأثر 
بالنصيب األوفر من رقم معامالت القطاع وÎثّل الواجهة األوىل التي من خاللها يقع التعامل بصفة أكرب مع املؤمن لهم. 

وقد �ّكنت مصالح الهيئة بالتنسيق مع مؤسسات التأم� من تسوية أغلب امللفات ومعالجتها. 

ويُحوصل الجدول التايل أبرز مواضيع هذه العرائض وعددها: 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم� 
دولية (برتقالية للبلدان العربية وخرضاء للبلدان األوروبية).

      
وقد توّصلت الهيئة العامة للتأم� بأربعة عرائض تتعلق بطلب التدخل للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام 
برتقالية صادرة عن  تأم�  لبطاقات  فيها عربات حاملة  بالنسبة لحوادث مرور تسببت  املكتب  باتّة صادرة ضّد  قضائية 

مؤسسات تأم� جزائرية وليبيّة.

1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

تّدعمت تركيبة إطارات الهيئة مع مطلع سنة 2017 بإلتحاق طالبة جديدة بعد نجاحها ضمن الدفعة 35 ملعهد �ويل 
 "Paris Dauphine Tunis" يف إختصاص "تأم�"، باإلضافــــة إىل طالب آخر متخـــّرج من معهد îالتنمية للمغرب العـــر

يف إختصاص "Actuariat" ليبلغ بذلك العدد الجميل إلطارات الهيئة øانية وأربع� (48) من جملة سبع� (70) موظفا.

:Ô2 - تطوير النظام املعلوما

واملحاسبية البرشية  املوارد  يف  والترصف  الهيئة  موارد  لتخطيط  املندمجة  املنظومة  تركيز  عملية  شهدت 
  «ERP» أشواطا متقدمة خالل سنة 2017 عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- املحاسبة والترصف يف مخزون الهيئة من اللوازم املكتبية،
- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،

- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية والرواتب.

هذا وال تزال األشغال جارية مع املزود يف إطار فرتة تجربة للمنظومة.

3 - إقتناء قطعة أرض لبناء املقّر اإلجت�عي الجديد للهيئة:

تّم إختيار الهيئة بتاريخ غرة نوفمرب 2017 كأحسن عارض بالنسبة ألحد املقاسم بالحّي املايل بالتّقسيم الجديد "درّة 
البح�ة" بضفاف بح�ة تونس الّش�لية لتشيّد عليه مقرها اإلجت�عي الجديد.

4 - التكوين والرّسكلة:

تعترب الهيئة التكوين والرسكلة من أهّم وسائل تنمية املوارد البرشية، لذلك فهي توليه� إهت�ما خاصا إÎانا منها بأّن 
والرقابية عىل مختلف  بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلرشافية  العامل�  تطوير قدرات 

مكّونات قطاع التأم�.

ومؤ�رات  وملتقيات  تكوينيّة  دورات  يف  الهيئة  إطارات  من  هام  عدد  ترشيك  عىل  الهيئة  عملت  الّسياق،  هذا  ويف 
وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم� وتهّم بالخصوص:

- مراقبة الحوكمة والترصّف يف املخاطر،
- الترصف يف األصول والخصوم،

- نظام " املالءة املاليةII " ملؤسسات التأم�،
- وضع خارطة مخاطر يف مجال التأم�،

- مقاومة تبييض األموال و�ويل اإلرهاب يف قطاع التأم�،
- دور قطاع التأم� يف تغطية مخاطر الكوارث الطبيعية والتقلبات املناخية.

ك� شارك عدد من إطارات الهيئة يف بعض الندوات والتظاهرات واملؤ�رات بالخارج حول محاور تأمينية متخصصة من 
أهّمها:

- دورة تدريبية حول "أسس تحديد وإدارة مخاطر رشكات التأم�" (باإلمارات العربية املتّحدة).
- حلقة دراسية حول التطورات األخ�ة بخصوص الرقابة الحذرة عىل التأم� (بفرنسا)،

- امللتقى الرابع للتأم� بالدار البيضاء حول تحديث تجربة الحريف يف العرص الرقمي (باململكة املغربية)،
- الدورة 24 للنــدوة السنوية الدولية حول التقنيات الجديدة لتبادل املعطيـات (بأملانيا).

5 - إرساء منظومة للنفاذ إىل الوثائق التي تنتجها الهيئة:

يف إطار تطبيق مقتضيات القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ يف 24 مارس 2016 واملتعلق بحق النفاذ إىل 
املعلومة وتنفیذا ملتطلبات الخطة الوطنیة الرامیة إىل �كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت� العربية والفرنسية Òوقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد وردت عىل الهيئة خالل 
سنة 2017 ومنذ إرساء هذه املنظومة، ثالثة مطالب فقط يف النفاذ إىل وثيقة إدارية �ّت دراستها بالتنسیق مع مختلف 

الهیاكل بالهيئة وإجابة املعني� باألمر بخصوصها، ك� å يتّم رفض أي مطلب وå يرد أي مطلب تظلم.

6 - تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم�:

سعيا منها إىل تدعيم أوجه التعاون العرî واإلقليمي والدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة 
بالتأم�، تولّت الهيئة العامة للتأم�:

- مواصلة متابعة توصيات اللجان املغاربية للتأم� وإعادة التأم�.
- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك عىل 
مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث عن توافقات ثنائية ودية لتسوية املتخلدات 

بذمة املكتب املوحد الليبي.
إىل  وإحالتها   ACPR بفرنسا التأم�  عىل  الرقابة  وسلطة   CIMA منظمة من  كّل  مع  تعاون  مذكرات  مشاريع  إعداد   -

الجهات املعنية للدراسة.
- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأم� AFIRC والجمعية الدولية 

.IAIS ملراقبي التأم�

       مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

أنهى االقتصاد العاملي سنة 2017 بتحقيق وت�ة Ûو جيّدة نسبيّا بلغت مستوى 3,8 % (مقابل 3,2 % سنة 2016) وهي 
األعىل منذ سنة 2011، بعد معاناته طيلة سنوات من الفتور واملشاكل املرتبطة باألزمات االقتصادية واملالية واآلثار الضارة 
للصدمات السلبية التي أضعفت النشاط يف أغلب االقتصاديات. وتعود هذه االنتعاشة إىل جملة عوامل أبرزها مواصلة 
إعت�د السياسات النقدية امليّرسة يف البلدان املتقدمة واستمرار االقتصاد الصيني يف تسجيل معدالت Ûو مرتفعة فضال عن 

ديناميكية التجارة العاملية.

ففي االقتصاديات املتقدمة، ارتفع نسق Ûو النشاط االقتصادي إىل مستوى 2,3 % سنة 2017 مقابل 1,7 % يف السنة 
مستوى  عىل  وانعكاسه  عموما  األع�ل  مناخ  وتحّسن  التيس�ية  النقدية  السياسات  من  بالخصوص  مستفيدة  السابقة، 
السياق  الداخيل إضافة إىل تدّعم استهالك األرس محفوزا باملؤرشات االيجابية لسوق الشغل. ويف هذا  االستث�ر والطلب 
وصلت نسبة Ûو االقتصاد األمري~ إىل 2,3 % مقابل 1,3 % يف موىف سنة 2016، ك� كان األداء يف منطقة األورو م�ثال إىل 
حّد كب� حيث سّجلت نفس املستوى من النمو (2,3 % مقابل 1,8 % سنة 2016) وشملت هذه االنتعاشة أغلب البلدان 

األعضاء.          
 

لالقتصاديات الصاعدة والنامية، فقد عرفت بدورها تحّسنا جمليّا لنشاطها االقتصادي محققة نسبة Ûو  بالنسبة  أّما 
ناهزت 4,8 % مقابل إنحصارها يف حدود 1,4 % سنة 2016، وكان الحّظ األوفر من نصيب الدول الصاعدة والنامية ألوروبا 
مشاريع  حجم  زيادة  من  األخرى  البلدان  عديد  واستفادة  وبولونيا  تركيا  من  كّل  حققته  الذي  الهام  النمو  مع  خاصة 
املؤسسات املمولة من االتحاد األوروî. ك� حافظ االقتصاد الصيني عىل نسق Ûّوه املرتفع والذي بلغ 6,9 % سنة 2017 
مقابل 6,7 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع امللحوظ للصادرات وملستوى االستث�رات العمومية فضال عن اعت�د بنك الص� 

الشعبي لتيس� انتقاê يسّهل النفاذ للقروض بالنسبة للمؤسسات الصغرى والقطاع الفالحي.             

ويف املقابل، تراجعت وت�ة النمو يف منطقة الرشق األوسط وش�ل إفريقيا من 4,9 % يف السنة السابقة إىل حدود 2,2 % 
املصّدرة  البلدان  النمّو يف  انخفاض  املنطقة مع  املستمرّة يف  الجيوسياسية  بالخصوص من االضطرابات  متأثرة  سنة 2017 
للنفط وتقيّد الطلب الداخيل وخاصة االستث�ر بسبب عملية تطه� امليزانية واملستويات العالية من التضخم يف بعض بلدان 

املنطقة.  
  

وå تكن املبادالت التجارية للسلع والخدمات سنة Ò 2017نأى عن هذا املسار التصاعدي يف نسق النمو حيث حققت 
انتعاشة هامة بنسبة 4,9 % مقابل 2,3 % سنة 2016 مدعومة عىل وجه الخصوص من تطور التدفقات التجارية يف آسيا 

والواردات يف أمريكا الش�لية. 

ويف جانب آخر، تواصل إنخفاض دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة بحوايل 16 % خالل سنة 2017 مقابل 13 % 
سنة 2016، وشمل باألساس اقتصاديات البلدان املتقدمة والبلدان التي �ّر Òرحلة انتقالية مقابل إرتفاع طفيف يف البلدان 

الصاعدة.

املرتبطة خاصة Òفاوضات  السيايس  اليق�  مواجهة حالة عدم  فقد نجحت يف  الدولية،  املالية  بالسوق  يتعلّق  وفي� 
الربيكسيت وتزايد الشكوك حول السياسة املستقبلية للميزانية األمريكية وتواصل التوترات الجيوسياسية يف عديد املناطق، 
فتدّعمت أسعار السندات بشكل ملحوظ يف جميع أنحاء العاå. بين� تواصل التقلب الحاد يف السوق الدولية للرصف والتي 
اتسمت خاصة باالرتفاع الهام الذي حققه سعر رصف األورو مقابل الدوالر وذلك مع تحسن الوضع االقتصادي وتجّدد 
اهت�م املستثمرين األجانب Òنطقة األورو والتوقعات بتطبيع السياسة النقدية. وسجلت سوق املعادن الثمينة من ناحيتها 

تطورا ايجابيا بحوايل 13 % مدعومة من حالة عدم اليق� السيايس. 

إرتفاعا ملحوظا عىل  للمواد األساسية  الدولية  األسعار  املتحّسن عموما، شهدت  االقتصادي  األداء  وبالتوازي مع هذا 
عكس السنة السابقة نتيجة تزايد الطلب املتأé من القطاعات املعملية للبلدان املصنعة وللص� من جهة وانخفاض سعر 
رصف الدوالر األمري~ من جهة أخرى. ك� تدّعمت أسعار الطاقة وخاّصة النفط الخام جرّاء الرتاجع امللحوظ يف اإلنتاج 

واملخزونات بعد تفعيل االتفاقية متعددة األطراف للدول املصّدرة للنفط.       

لتبلغ  املتقدمة  االقتصاديات  تواصلت عىل مدى سنوات يف  التي  االنك�شية  الضغوط  برتاجع   2017 ك� �يزت سنة 
نسبة التضخم 1,7 % مقابل 0,8 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع الهام ألسعار الطاقة. أما بالنسبة للبلدان الصاعدة والنامية، 
فقد عرف التضخم عموما بعض االنفراج لينخفض إىل 4 % مقابل 4,3 % سنة 2016 مع وجود تفاوت عام ب� مختلف 

بلدان هذه املجموعة نظرا إىل التطورات املتفاوتة ألسعار الرصف والعوامل الخاصة بكّل اقتصاد.
       

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

شهد االقتصاد التونيس سنة 2017 تحّسنا ملموسا يف نسق Ûّوه حيث بلغ 1,9 % أي ما يقارب ضعف املستوى الذي 
تحقق سنة 2016 (1 %). غ� أن مثل هذه االنتعاشة ال تزال دون املستوى املأمول جرّاء استمرار مواطن الضعف املرتبطة 
بالخصوص بانزالق عجز امليزانية واملدفوعات الجارية وتصاعد الضغوط التضخمية، والتي ال تزال تحول دون تحقيق التنمية 

الشاملة وإحداث مواطن الشغل والتحّكم يف التوازنات االقتصادية الكلّية.    

ويعود هذا التحسن النوعي يف النمو يف جزء كب� منه إىل تطّور األنشطة املسوقة عىل خالف السنوات الفارطة التي كان 
فيها ألنشطة الخدمات غ� املسوقة مساهمة هامة.

وبالنسبة للخدمات املسّوقة، فقد عرفت تطّورا محدودا سنة 2017 بلغ 4 % مستفيدة بالخصوص من املوسم السياحي 
الواعد (8,3 % مقابل 2,7 % سنة 2016) إثر العودة النسبية لألسواق التقليدية مع تحّسن الوضع األمني للبالد إضافة إىل 
مواصلة تدفق السياح املغاربي�، وكذلك من التحّسن الطفيف لقطاع النقل (5 % مقابل 4,7 % سنة 2016). ويف املقابل، 

تواصل Ûو الخدمات املالية واالتصاالت بنسق ملموس بلغ عىل التوايل9,1 % و3 %.    

وبدرجة أقل حدة، حّققت الصناعات املعملية بدورها Ûّوا طفيفا بنسبة 0,8 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل تطّور 
الصناعات امليكانيكية والكهربائية (3,1 % مقابل 2,1 % سنة 2016) تبعا لديناميكية النشاط يف منطقة األورو، عالوة عىل 
الغذائية والصناعات   (2016 سنة   %  (-0,3) مقابل   %  0,8) والجلود  واملالبس  النسيج  صناعات  إنتعاش 

(1,4 % مقابل (4,4-) % سنة 2016). ويف املقابل، تواصل تقلّص Ûّو صناعات مواد البناء والخزف والبلور للسنة الثانية تباعا 
((4,5-) % مقابل (1,8-) % سنة 2016).

ك� شهدت الصناعات الكيميائية انخفاضا ملحوظا يف قيمتها املضافة ((1,9-) % مقابل 13,2 % سنة 2016) وذلك 
نتيجة حّدة التحركات االحتجاجية املسجلة عىل مستوى مواقع إنتاج ونقل الفسفاط مّ� خلق صعوبات كربى يف التزّود 

لوحدات التحويل.

وعرف قطاع الفالحة والصيد البحري انتعاشة ملحوظة (2,5 % مقابل (8,5-) % سنة 2016) بفضل املوسم الفالحي 
الزيتون.       زيت  فرع  يف  انخفاض  مقابل  الحبوب  سيّ�  الفروع  أغلب  يف  اإلنتاج  بارتفاع  �يز  والذي  عموما  املريض 

أّما الصناعات غÈ املعملية، فقد تواصل إنخفاض قيمتها املضافة بحوايل 3 % (مقابل (1,5-) % سنة 2016) متأثـــرة 
بالخصوص من احتداد تقلص استخراج النفط والغاز الطبيعي ((11,1-) % (مقابل (7,2-) % سنة 2016) جراّء ما تزال 
تشهده بعض املناطق من اضطرابات اجت�عية عالوة عن النفاذ الطبيعي لبعض الحقول. وعىل عكس ذلك، سّجل قطاع 
املناجم Ûوا هاما ناهز 10,1 % (مقابل 6,4 % سنة 2016) غ� أن مثل هذه االنتعاشة å �ّكن بعد من استعادة القدرات 

اإلنتاجية املعتادة للقطاع.

وبالنسبة للطلب الداخيل، فقد أظهر سنة 2017 تباطؤا يف نسق Ûو أهم مكوناته، بحساب األسعار القارّة، حيث تواصل 
النهاê الوطني والذي Îثّل املحرك األسايس للنمو االقتصادي منذ  التوايل انخفاض وت�ة Ûو االستهالك  الثالثة عىل  للسنة 
سنة 2011 (1,8 % سنة 2017 مقابل 3 % سنة 2016). وبخصوص االستث�رات، فقد سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت 
تباطؤا طفيفا من مستوى 1 % سنة 2016 إىل 0,2 % سنة 2017 لتواصل بذلك نسبة االستث�ر انخفاضها للسنة الخامسة 

عىل التوايل من 19,3 % سنة 2016 إىل 18,7 % سنة 2017.

 2016 سنة   %  5,8 (مقابل   %  17,2 بنسبة  والخدمات  السلع  صادرات  ارتفعت  فقد  الخارجي،  للطلب  بالنسبة  أّما 
بحساب األسعار الجارية) نتيجة ازدياد حجم الصادرات ألغلب القطاعات. ومن ناحيتها، سجلت واردات السلع والخدمات 
تسارعا هاما يف وت�ة Ûوها الذي بلغ 18,8 % سنة 2017 (مقابل 5,5 % سنة 2016 بحساب األسعار الجارية) وذلك تبعا 
النخفاض الدينار وارتفاع األسعار العاملية للمحروقات وتزايد استهالك قطاعي الطاقة والصناعات املعملية من مواد أولية 

ونصف مصنعة يف ظل تراجع اإلنتاج الوطني. 

ويف هذا السياق، تفاقم العجز التجاري املسّجل سنة 2017 ليعادل 10,2 % من إجمـايل النـاتـــج املحيل الخام (مقابل 
8,8 % سنة 2016).

النسبة هذه  ارتفعت  فقد   ،(%  3,7)  2012 سنة  منذ  تضخم  نسبة  أد\  عرفت  التي  السابقة  السنة  عكس  وعىل 
 سنة 2017 لتناهز 5,8 % يف املعدل ك� وصلت يف األشهر األخ�ة من السنة إىل ما يقارب 6,4 % وذلك تزامنا مع تدهور 

قيمة الدينار والتطور االستثناê ألسعار املواد الغذائية الطازجة.

ملواطن  للتصدي  املطلوب  املستوى  دون   2017 سنة  الوطني  االقتصاد  الذي حققة  الطفيف  النمو  فقد ظل  وعموما 
ضعف سوق الشغل إذ ال تزال نسبة البطالة يف نفس املستوى املرتفع املسجل يف السنة السابقة (15,5 %) مع تسجيل 
انخفاض طفيف لنسبة بطالة خريجي التعليم العايل إىل حدود 29,2 % سنة 2017 (مقابل 31,6 % سنة 2016) وال تزال 
سوق الشغل املحلية تواجه عديد التحديات املرتبطة بعدم قدرة النسيج االقتصادي عىل استيعاب البطالة وعدم املالءمة 

ب� حاجيات السوق وما تنتجه املنظومة التعليمية.      

I - تطّور سوق التأم� العـاملية:

1 - رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم�:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

بلغ إج�يل أقساط التأم� العاملية املستخلصة سنة 2017 حوايل 4.890 مليار دوالر مقابل 4.700 مليار دوالر سنة 2016 
محققة بذلك نسبة Ûو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وت�ة أرسع سنة 2016 (2,2 %). ولنئ شمل هذا 
التباطؤ النسبي كالّ من صنفي التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، فانّه �يّز بالخصوص بانخفاض جملة أقساط التأم� عىل 
الحياة يف األسواق املتقدمة Òا يقارب 2,7 % (مقابل (1,9-) % سنة 2016) مقابل تواصل Ûّو أقساط التأم� عىل غ� الحياة 

بنفس النسق املسجل يف السنة السابقة والذي بلغ 1,9 %. 
  

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد تقلصت وت�ة النمو الهام الذي ميزها يف السنة السابقة رغم بقائها مرتفعة يف حدود 14 % 
النمو الكب� الذي  التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، مدعومة أساسا من تواصل  التوايل بالنسبة لصنفي  و6,1 % عىل 

تشهده السوق الصينية.   

55,3 % سنة 2016)  (مقابل   % 54,3 إىل  العاملية  السوق  الحياة من  التأم� عىل  تقلّص نصيب صنف  لذلك،  وتبعا 
يف ح� إرتفعت حّصة صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 45,7 % (مقابل 44,7 % سنة 2016).

التوزيع القاري ألقساط التأم�:
 

وعىل مستوى التوزيع القاري، تواصل انخفاض حصة األسواق األمريكية يف سوق التأم� العاملية حيث بلغت 34 % 
الحياة إىل حدود 25,5 % (مقابل  التأم� عىل  نتيجة تراجع حّصتها من مجموع أقساط  (مقــابل 34,4 % سنة 2016) 
تقريبا  املستوى  نفس  يف  الحياة  غ�  عىل  التأم�  أقساط  مجموع  من  حصتها  عىل  ومحافظتها   (2016 سنة   %  26,2  

(44,2 % مقــابل 44,3 % سنة 2016).

وكذلك الشأن بالنسبة للدول األوروبية التي انخفضت نسبة مساهمتها يف سوق التأم� العاملية إىل حوايل  30,2 % 
(مقابل 30,8 % سنة 2016) إثر تراجع حّصتها من 33 % سنة 2016 إىل 32,3 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل 

الحياة ومن 28,2 % إىل 27,8 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة. 

موىف  يف   %  32,5 فناهزت  العاملية  السوق  حجم  من  اآلسيوية  القارة  لحّصة  التصاعدي  املسار  تواصل  املقابل،  ويف 
 2016 سنة   %  37,8 من  الحيـاة  عىل  التأم�  بعنـوان  حصتها  ارتفاع  بفضل   (2016 سنة   %  31,6 (مقابل   2017 سنة 
إىل 39,3 % سنة 2017 وبدرجة أقل حّصتها بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة من 24,1 % يف السنة السابقة إىل 24,5 % 

سنة 2017.

أّما بالنسبة للقــــارة اإلفريقية، فال تزال حصتها من السوق العاملية تتّسم بالتواضع الشديد إذ å تتجاوز 1,4 % من 
جملة أقســاط التأم� تتوّزع ب� 1 % بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة (مقابل 0,9 % سنة 2016) و1,7 % بعنوان التأم� 

عىل الحياة (مقابل 1,5 % سنة 2016).

2 - رقم معامالت صنف التأم� عىل الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة تباطؤا يف نسبة النمو التي å تتجاوز0,5 % (مقابل 1,4 % 
يف السنة السابقة) وبلغت 2.657 مليار دوالر أمري~، وذلك نتيجة حالة االنك�ش التي شهدتها األسواق املتقدمة حيث 

تراجعت جملة أقساط التام� عىل الحياة بنسبة 2,7 % بعد معاناتها من الفتور عىل مدى العرش سنوات األخ�ة.
وعموما، فقد سّجلت أغلب بلدان هذه املجموعة Ûوا سلبيا مرتبطا أساسا بضعف نسب الفائدة مّ� جعل مؤسسات 
التأم� عاجزة عىل ض�ن مردودية مثىل للمؤمن لهم بسبب تراجع نسب املردودية الدنيا املضمونة وانخفضت تبعا لذلك 
عمليات االكتتاب بالنسبة لعقود االدخار التقليدية بشكل هام. هذا إىل جانب عديد العوامل االقتصادية األخرى التي أثرت 
عىل Ûو سوق التأم� عىل الحياة العاملية عىل غرار أسواق أمريكا الش�لية، التي سجلت تراجعا Òا يقارب 3,5 % مقارنة 
فقد  الغربية،  ألوروبا  بالنسبة  أما  التقاعد.  إدخار  توفّر خدمة  التي  املؤسسات  عديد  تراخيص  جراء سحب   2016 بسنة 
شهدت أكرب ثالثة أسواق رئيسية فيها وهي اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا حالة من االنك�ش سنة 2017 مقابل تحقيق 

بعض األسواق األخرى لتطور إيجاî مثل اسكندينافيا والربتغال.
       

ويف املقابل، شهدت أسواق التأم� عىل الحياة يف البلدان الصاعدة مسارا مختلفا للغاية �يز بتحقيق قفزة هامة يف نسق 
النمو إىل حدود 14 % متجاوزة بذلك معّدل النمو املسجل يف العرشية األخ�ة (8,8 %). هذا وال يزال دور السوق الصينية 
الركيزة األساسية يف هذا التطّور، حيث حققت لوحدها Ûوا باهرا ناهز 21 % (مقابل معّدل Ûو يعادل 14 % خالل العرش 
سنوات األخ�ة)، لرتتقي بذلك الص� إىل املرتبة الثانية عامليا يف سوق التأم� عىل الحياة التي تتصدرها الواليات املتحدة 

األمريكية.

عديد  وجود  مع   2016 بسنة  مقارنة   %  5,8 بنسبة  ايجابيا  Ûوا  الصاعدة  البلدان  أسواق  حّققت  الص�،  وباستثناء 
اإلختالفات ب� بلدان هذه املجموعة. فبالنسبة لدول آسيا الصاعدة، �يزت بارتفاع مبيعات عقود التأم� بوحدات الحساب 
وعقود اإلدخار التقليدية، بين� ارتكز التطور املسجل يف أوروبا الوسطى والرشقية عىل مبيعات عقود اإلدخار املوزعة من 
طرف البنوك يف روسيا التي أصبحت تتصدر أسواق التأم� عىل الحياة يف هذه املنطقة. ويف نسق معاكس، سّجلت أسواق 
أمريكا الالتينية Ûوا سلبيا يف كل من الربازيل (جراء تأثر نشاط تأم� اإلدخار من ضعف نسب الفائدة) واملكسيك نتيجة 
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التوزيع القاري ألقساط التأم�:

3 - رقم معامالت صنف التأم� عىل غÈ الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 2.234 مليار دوالر أمري~ يف موىف سنة 2017 
محّققة نسبة Ûّو حقيقي بلغت 2,8 % ليتواصل بذلك تباطؤ نسق التطور للسنة الثالثة تباعا ولكنه ال يزال يتجاوز معّدل 

النمو الذي تّم تسجيله يف العرشية األخ�ة ( 2,1 %).
 

وبالنسبة لألسواق املتقدمة، استقرت وت�ة النمو يف نفس املستوى املسجل يف السنة السابقة أي 1,9 % (مقابل معدل 
تطّور سنوي ناهز 0,9 % خالل العرش سنوات األخ�ة) مع وجود تباين حاد بينها. فبالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، 
وصلت نسبة النمو الجملية إىل 2,6 % سنة 2017 مع تحقيق أهم النسب يف صنف تأم� السيارات. ويف أوروبا الغربية، 
ولنئ ظلت وت�ة النمو معتدلة، فقد سّجلت تحّسنا طفيفا سنة 2017 وبلغت 1 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل التطّور 

امللحوظ خاصة عىل مستوى صنفي التأم� من املرض وتأم� السيارات السي� يف األسواق الرئيسية لهذه املنطقة.
     

أما بالنسبة لألسواق الصاعدة، فقد تراجعت وت�ة Ûو صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل حدود 6,1 % مقابل 9,6 % 
سنة 2016 ومعّدل تطور سنوي ناهز 8,4 % خالل العرشية األخ�ة. ويعود هذا التباطؤ أساسا إىل انخفاض نسبة النمو 
السيارات. ورغم هذا  الصينية من مستوى 20 % إىل 10 % سنة 2017 جراء انخفاض أقساط تأم�  املحققة يف السوق 
الرتاجع املسجل، ال تزال الص� تعترب املحرك األسايس للنمو يف هذه املجموعة من البلدان. وباستثنائها، å تتجاوز نسبة Ûو 
نشاط التأم� عىل غ� الحياة يف األسواق الصاعدة مستوى 2,5 % (مقابل 2,1 % سنة 2016) بين� وصلت إىل 9,7 % يف 
بقية األسواق الصاعدة آلسيا بفضل النمو الهام الذي شهدته كل من الهند وتايالند وأندونيسيا. أما بالنسبة ألوروبا الوسطى 
والرشقية، فقد واصلت أقساط التأم� مسارها التصاعدي بنسق معتدل بلغ 3,3 % نتيجة التحسن االقتصادي الذي تشهده 
بعض بلدان اإلتحاد األوروî. وفي� يخص منطقة الرشق األوسط وآسيا الوسطى، فقد أّدت حالة االنك�ش التي تشهدها 
أقساط التأم� عىل غ� الحياة يف السوق الرتكية واستمرار حالة الركود يف السوق السعودية إىل إنخفاض هام يف نسبة التطور 

الجملية يف املنطقة.
 

وعموما، فقد كانت لألسواق املتقدمة مساهمة أعىل بقليل من مساهمة األسواق الصاعدة يف التطور الحقيقي لصنف 
التأم� عىل غ� الحياة مع اعتبار الص� والواليات املتحدة األمريكية القوت� الرئيسيت� الدافعت� للنمو في� يخص هذا الصنف.

التوزيع القاري ألقساط التأم�:

4 - نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:
  

عىل الرغم من اإلنخفاض النسبي يف عدد األحداث الكارثية املسّجلة سنة 2017 إىل 301 حادث مقابل 329 سنة 2016 
إىل ملحوظ  جّد  بشكل  الكوارث  هذه  عن  الناجمة  الجملية  املادية  الخسائر  ارتفعت  فقد  طبيعية)،  كارثة   183 (منها 

337 مليار دوالر أمري~ وهو ما يقارب ضعف املستوى املسجل سنة 2016 (180 مليار دوالر أمري~) ك� فاقت بشكل 
ملموس املعدل املسجل يف العرشية األخ�ة (190 مليار دوالر أمري~).

مجموع طبيعية  كوارث  عن  الناجمة  الخسائر  تغطية  يف  التأم�  قطاع  مساهمة  تتعّدى   å الّسياق،  هذا  ويف 
138 مليار دوالر وفقط 6 مليار دوالر من الخسائر املرتبطة بكوارث تقنية، ليبلغ الفارق ب� جملة الخسائر واألرضار املؤمن 
عليها سنة 2017 حوايل 193 مليار دوالر، وهو ما يربز مدى نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل 

النطاق العاملي (أك_ من 57 % من مجموع الخسائر).

هذا وقد �ركزت أعىل الخسائر يف أمريكا الش�لية وبلغت 244 مليار دوالر. وكانت أعىل األرضار املشمولة بالتأم� 
حّدة، هي تلك املتعلقة بأقوى ثالث أعاص� شهدها العاå سنة 2017 والتي قدرت بحوايل 92 مليار دوالر أمري~.

:Üونسب االندماج يف العا �5 - تطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم

التأم� سنة 2017 إىل 650 دوالر أمري~ مقابل 638,3 دوالر سنة 2016  الفـرد عىل  العاملي إلنفـاق  إرتفع املعـّدل 
النمّو  نسق  يف  التباين  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب�  شاسع  فارق  تسجيل  مع   2015 سنة  دوالر  و621,2 
االقتصادي ومعّدالت النمّو الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم� 

املتجّذرة يف البلدان املصّنعة ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

 2016 سنة  دوالر   3.505 مقابل  دوالر   3.516,7 التأم�  عىل  الفرد  إنفاق  معدل  بلغ  املصنعـة،  البلدان  ففي 
التأم� عىل غ�  بعنوان  الحياة و1.618,2 دوالر  التأميـن عىل  بعنوان  و3.439,6 دوالر سنة 2015، منها 1.898,5 دوالر 
 % و8,1   2016 سنة   %  8 مقابل   %  7,8 تعـادل  إذ  مرتفعة  البلدان  هذه  يف  االندماج  نسبة  فإّن  لذلك،  وتبعا  الحياة. 

سنة 2015.

أما يف البلدان الصاعدة، ورغم التحّسن املتواصل ملعدل إنفاق الفرد عىل التأم� والذي ناهز 165,6 دوالر أمري~ سنة
 2017 مقابل 149 دوالر سنة 2016 و135 دوالر سنة 2015 (منها 92,3 دوالر بعنوان التأم� عىل الحياة و73,2 دوالر 
بعنوان التأم� عىل غ� الحياة)، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ å تتجاوز 3,3 % (مقابل 3,2 % سنة 2016 

و2,9 % سنة 2015).

وعموما، فقد تراجعت نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي العاملي إىل حدود 6,1 % سنة 2017 مقابل 6,3 % 
سنة 2016 و6,2 % سنة 2015.  

º - IIوقع تونس يف سوق التأم� العاملية:
     

رقم  من  تونس  حّصة  تزال  ال   ،2017 سنة   % 12,6 بنسبة  التأم�  لقطاع  الجميل  املعامالت  لرقم  الهام  التطّور  رغم 
معامالت سوق التأم� العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة ببعض البلدان الشقيقة، حيث å تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,08 % 
باملغـــرب وÒ % 0,03صـر، وكذلك مقارنة بعدد من بلدان منطقة الرشق األوسط حيث ناهزت 0,28 % باإلمارات العربية 

املتحدة و0,20 % باململكة العربية السعودية وتضّل بعيدة جّدا عن جنوب إفريقيا (0,98 %). 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم� إذ تبلغ  28,2 % بالواليات 
املتحدة و8,6 % باليابان و5,8 % باململكة املتحدة و4,9 % بفرنسا و4,6 % بأملانيا. 

وبالتوازي، å تتجاوز نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي التونيس خالل سنة 2017 رغم تسجيل بعض التحّسن 
نسبة دون  باملغرب)، وهي  املتحدة و3,5 %  العربية  باإلمارات   % 3,7 (مقابل   % 2,2 األخ�ة  السنوات  الطفيف خالل 
 % 9 وفرنســا   % 9,6 املتحدة  واململكة   % 13,8 إفريقيا  مثل جنوب  بكث�  األخرى  البلدان  ببعض  املسّجلة  املستويات 

وسـويسـرا 8,5 % والواليات املتحدة 7,2 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي هو فــي حـدود 6,1 %.
 

ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معــّدل إنفاق الفــرد التونيس عىل التأم� خالل سنة 2017 حيث بلغ 182,5 دينارا 
تونسيا مقابل 164,2 دينارا سنة 2016 و150,5 دينارا سنة 2015، ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 

1579,5 دينارا تونسيا سنة 2017.

:« Solvabilité II » 2 ات األولية لتطبيق نظام املالءة املاليةÈالـتأث - III
      

دخل نظام املالءة املالية 2 فعليّا حيز التطبيق يف مستهل سنة 2016 بعد سنوات طويلة إستغرقتها الهياكل املختصة يف 
عن  عبارة  وهو   .îاألورو اإلتحاد  يف  التأم�  لسوق  الجديد  والتنظيمي  الترشيعي  اإلطار  ليمثّل  رشوطه  وبلورة  صياغة 
مجموعة من القواعد التوجيهية واملتطلبات القانونية والتقنية الكمية والنوعية تهدف إىل تحقيق أك_ تجانس وشفافية ب� 
م�رسات رشكات التأم� يف مختلف دول الفضاء االقتصادي األوروî ومزيد تدعيم سالمة قواعدها املالية بتطبيق متطلّبات 
مالءة قادرة عىل إدارة املخاطر الجديدة بأك_ نجاعة وواقعية وعىل "إمتصاص الصدمات" واملحافظة عىل استقرار آدائها، 
وتحّقق بالتايل توازنا عقالنيا ب� السالمة واإلستع�ل املقتصد لرؤوس األموال من أجل ح�ية أفضل للمؤمن لهم وض�ن 
قدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها تجاه الغ�، خاصة يف ظل التغیرات املتواصلة لألسواق املالیة الدولیة وتطّور املحيط اإلقتصادي 

العاملي وتزايد مخاطر الصناعة التأمینیة مع إحتداد املنافسة وعوملة رشكات التأمین. 

إّال أّن عديد األصوات إرتفعت لتحذير مكّونات قطاع التأم� من هذا التوجيه واستنكار النتائج املحتملة لهذا املعيار 
حيث أّن تاريخ 1 جانفي 2016 كان Òثابة عالمة عىل دخول قطاع التأم� إىل عرص جديد وغ� مرحب به. وبالفعل، فقد 
بدأت عّدة إشكاليات تظهر مع بداية تطبيق هذا الّنظام الذي بني عىل نوايا حسنة ولكن يبدو أنه å يحقق أهدافه بإعتبار 
أّن تكاليف إعت�ده جّد مرتفعة وطرق تنفيذه معقدة للغاية، حيث إعتمد الخرباء عىل افرتاضات مصطنعة å يتم التحقق 
منها بشكل صحيح وå يتم اختبار الصيغ املقرتحة Òا فيه الكفاية وå يتم تحليل النتائج املرتتبة عىل االقتصاد بدقّة، ك� 
نظرة  املؤسسات وخصومها وفق  لتقییم أصول  السوق  كفاءة  نظرية  إىل كون  باإلضافة  املختارة غ� �ثيلية  العينة  تعترب 

اقتصادیة تستند إىل افرتاضات ال يتم التحقق منها يف أوقات األزمات والصدمات.

تحوالت  إىل  ويؤّدي  العاملي  االقتصاد  عىل  كب�  بشكل   2 املالية  املالءة  نظام  تطبيق  يؤثر  أن  املنتظر  فمن  وبالتايل، 
إسرتاتيجية عميقة يف صناعة التأم� من أبرزها تعزيز مكانة رشكات التأم� الكربى عىل حساب الصغرى التي ستضطّر إىل 
اللجوء إىل االندماج واإلستيعاب بينها يف إتّجاه إعادة هيكلتها لتدعيم قدرتها عىل إدارة املخاطر، إضافة إىل تأث�اتها بالنسبة 

للمؤمن لهم من زيادة كب�ة يف أقساط التأم� وإنخفاض يف عائدات التأم� عىل الحياة ...

وعليه، ولتفادي اآلثار السلبیة املحتملة لتطبيق هذا الّنظام وتحقیق األهداف املرجوة منه وض�ن إستقرار أداء رشكات 
التأمین، فإنّه يتعّ� عليها االلتزام بالتطبیق التدریجي لهاته املرجعیة اإلحرتازیة وتهیئة البیئة الرضوریة لتبنيها من خالل 
من  لإلستفادة  األخرى  التأمین  رشكات  مع  التعاون  جرس  وربط  املعلوماتية  أنظمتها  وتحدیث  البرشیة  مواردها  تكوین 

التجارب الدولیة الناجحة يف هذا املجال.

ثــــانيـــــا
حماية حقوق المؤمن لهم
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وقد أفرزت أع�ل الرقابة والتدقيق وجود عمليات إكتتاب عقود تأم� غ� عادية بالّنظر ألهمية املبالغ املؤمنة لدى 
هذه املؤسسة وكذلك لدى مؤسسة أخرى. و�ّت عىل هذا األساس مراسلة اللجنة التونسية للتحاليل املاليّة وموافاتها بنسخة 

من جميع الوثائق املتحصل عليها من مؤسستي التأم� إلتّخاذ ما تراه صالحا يف الغرض.

• تقييم أع�ل الخرباء اإلكتواري�:

الفنية لسنتي 2015 و2016 إلحدى  للمدخرات  اإلكتواري�  الخرباء  أحد  قبل  املنجزة من  التقييم  أع�ل  نتائج  أثارت 
مؤسسات التأم� إحرتازات من قبل فريق الرقابة تبعا لوجود نقص هام يف مدخرات التعويضات تحت التسوية بعنوان فرع 

تأم� السيارات.
تقييم حذر  إىل  التوصل  توفّقه يف  لعدم  الالزمة، ونظرا  باملؤيدات  الخب� إلجابة واضحة مدعومة  تقديم  لعدم  وتبعا 
وصحيح للمدخرات الفنية للتأم� عىل غ� الحياة للمؤسسة املعنية، إتخذت الهيئة قرارا بعدم املوافقة مستقبال عىل طلبات 

اإلستعانة به من قبل مختلف املؤسسات يف هذا املجال طبقا ملقتضيات منشور وزير املالية عدد 258 لسنة 2010.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2017 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داÅة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" تبعا ملراجعة طريقة احتساب العنارص املكّونة 
لهامش املالءة املاليّة إضافة إىل مزيد تدعيم آليّات بعض عمليّات التصديق والتقاطع قصد مراقبة صّحة وتجانس املعطيات 

ب� مختلف القوائم والجداول والبيانات املكّونة للربمجيّة.

متابعة  عىل  يساعد  مّ�  اإلستغالل  حيز  الهاّمة  الحوادث  ملّفات  وعىل  التوظيفات  عىل  الرقابة  برمجّيتي  دخول   •
البيانات الشهريّة املتعلّقة بعمليّات اإلقتناء والتفويت يف التوظيفات وÎّكن من رسعة تدّخل الهيئة عند اإلقتضاء من جهة، 
الحياة  للتأم� عىل غ�  بالنسبة  أ.د  التي تفوق كلفتها 500  الهاّمة  الحوادث  املتعلّقة Òلّفات  الشهريّة  البيانات  ومتابعة 

و100 أ.د بالنسبة للتأم� عىل الحياة وتكوين األموال من جهة أخرى.

النتائج  سلبا عىل  تؤثّر  التي  اإلخالالت  من  عدد  لتجاوز  التأم�  إعادة  بربمجّية مخطط  الواردة  املعطيات  دراسة   •
التأم� قصد دعوتها إىل إستك�ل املعطيات املنقوصة  املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات 
التأم� واملبيّنة  إعادة  الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة  وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� 

بدليل اإلستخدام.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:
 

بتنفيذ  تقيّده�  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  ملؤّسست� خاضعت�  املالية  الوضعية  متابعة  منتظمة  بصفة  تتواصل 
إلتزاماته� لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع�ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب 
كلية وبوضع  الفنية بصفة  الذاتية Òا Îّكنه� من تغطية مدخراته�  أمواله�  لتدعيم  العاجلة  باإلجراءات  الهيئة  موافاة 
برنامج عمل لتطه� وضعيته� املالية و�كينه� من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد عىل رضورة تجاوز 

النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة.

• إعداد تقرير £وذجي للخرباء اإلكتواري�: 

الذي  اإلكتواري  للخب�  تقرير Ûوذجي  إعداد  الهيئة  قبل  التعاقد معه من  تّم  إكتواري  املراقبون Òساعدة خب�  توّىل 
يستع� به مراقبو حسابات مؤّسسات التأم� وإعادة التأم� يف إعداد تقريرهم املوجه إىل الهيئة، وذلك بهدف توحيد طرق 
العمل املعتمدة وتوحيد شكل هذه التقارير ومضمونها لض�ن النجاعة املرجّوة منها. وقد �ت مناقشة النسخة األوىل من 
وإصداره  بخصوصه  الواردة  املالحظات  أساس  عىل  تحيينها  وسيتم  بالقطاع  العامل�  الخرباء  مع  النموذجي  التقرير  هذا 

Òقتىض ترتيب. 
 

• مراجعة طريقة احتساب مدخرات نقص قيمة مستحقات مؤسسات التأم� عىل املؤمن لهم والوسطاء:
 

إثر مالحظة تراجع يف استخالص أقساط التأم� خالل السنوات األخ�ة م� نتج عنه تفاقم يف حجم مستحقات مؤسسات 
التأم� عىل املؤمن لهم وعىل الوسطاء وأثّر سلبا عىل وضعيتها املالية وعىل مدى إستجابتها ملقاييس الترصف الحذر، ويف 
إطار التصدي لظاهرة االكتتاب مؤجل الدفع لعقود التأم� والتي تفاقمت تبعا لسعي املؤسسات للرتفيع يف أرقام معامالتها 
Òا يشّكل تهديدا ملالءتها املالية ويؤدي إىل تدß الخدمات املقدمة من قبلها، وبعد أخذ رأي عدد من مراقبي حسابات 
قيمة  انخفاض  مدخرات  احتساب  طريقة  Òراجعة  الهيئة  قامت  التأم�،  لرشكات  التونسية  والجامعة  التأم�  مؤّسسات 
املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم� وإصدار املقرر عدد 24 املؤّرخ يف 29 مارس 2017 ليتّم تطبيقه عىل القوائم 
املالية لسنة 2017. هذا، وÎكن أيضا ملؤسسات التأم� اعت�د أي طريقة أخرى لتكوين مدخرات انخفاض قيمة املستحقات 

رشيطة أن ال يقل مبلغ املدخرات املحتسب عن املبلغ الذي تفرزه الطريقة املبيّنة باملقرر املذكور.

• عرض عدد من امللفات عىل لجنة التأديب:

لجنة  أنظار  املخالفات عىل  إحالة جملة من  الهيئة  قرر مجلس  الرقابة،  فريق  املقدمة من  التقارير  تضمنته  ملا  تبعا 
التأديب والتي تهّم:

- التأخ� املسّجل يف إحالة التقارير السنوية لسنة 2015 إىل الهيئة بالنسبة ألربعة مؤسسات تأم�،
- إرتكاب إحدى مؤسسات التأم� ملخالفت� تتمثالن يف تعليق قبول طلب تأم� املسؤولية املدنية املنصوص عليها بالفصل 
جانب  إىل  السيارات  تأم�  عقود  ضمن  آلية  بصفة  تضمينها  يتّم  إضافية  ض�نات  إكتتاب  عىل  التأم�  مجلّة  من   110

اإلستعانة بأشخاص غ� مرسم� بسجل الوسطاء لعرض عمليات التأم� للعموم. 

2 - الرقابة واإلرشاف عىل املهن التأمينية والهياكل املّتصلة:

1.2 - الرقابة عىل نواب وس�رسة التأم�:

•  أع�ل الرقابة امليدانية:

شملت بالخصوص مواصلة متابعة الوضعية القانونية واملالية لرشكتي سمرسة يف التأم�.

• أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

�ثّلت أساسا يف:

- دراسة كل املعطيات املتوفرة بالتقارير السنوية ملؤسسات التأم� لسنة 2016 بخصوص نشاط س�رسة التأم� وإعداد 

تقرير يحوصل أهم املؤرشات مع الرتكيز عىل الجانب الخاص بتطّور املتخلدات بذّمتهم واملدخرات املكّونة يف شأنها.
- متابعة وضعية بعض رشكات السمرسة تبعا لتسجيل إخالالت عىل مستوى الترصف داخلها. 

     
2.2 - الرقابة عىل الخرباء ومعايني األرضار: 

طبقا ألحكام الفصول 79 و80 و81 من مجلة التأم� التي تخضع لها مهام اإلختبار ومعاينة األرضار، شملت عمليات 
التونسيّة  الجامعة  بسجّل  مرّسم�  إكتواريا  وخب�ا  أرضار  معايني  و4  متعددة  اختصاصات  يف  خب�ا   45 الالحقة  املراقبة 
لرشكات التأم�، للتحري والتثبت من مدى استجابتهم لكراسات الرشوط الخاصة �Òرسة إختصاصاتهم. وأفضت إىل تحـرير 
محاضـر مخالفة لترشيع التأم� ضّد 7 خرباء منهم �ّت إحالتها إىل الجامعة التي تولت شطب أس�ئهم (كليا أو جزئيا) من 

السجل.

3.2 - الرقابة عىل الصناديق ذات الصلة بقطاع التأم�: 

بدراسة  الشحن  قبل  ما  الصادرات ملرحلة  التصدير و�ويل  لنشاط صندوقي ض�ن مخاطر  الدورية  املتابعة  تواصت 
حساباته� الثالثية والسداسية والسنوية وعرضها عىل السيّد وزير املالية للمصادقة. 

    
4.2 - الرقابة عىل التعاونيات ومتابعة نشاطها:

تضّمن سجل التعاونيات الذي �سكه الهيئة خالل سنة 2017 عدد 48 تعاونية (منها 4 تعاونيات تّم إحداثها وå تبدأ 
نشاطها بعد) موزّعة حسب القطاعات التي ينشط فيها املنخرطون كالتايل:

- 16 تعاونية يف القطاع العمومي،
- 20 تعاونية يف القطاع شبه العمومي،

- و12 تعاونية يف القطاع الخاص.
وقد تولت مصالح الهيئة متابعة التقارير املالية السنوية للتعاونيات وتحي� املعطيات اإلحصائية املتعلقة بها من حيث 

عدد مشرتكيها وأموالها املودعة ومبالغ مداخيلها ومصاريفها. 
القانونية  الوضعية  متابعة  بالتعاونيات وخاصة  املتعلّقة  العرائض  الرقابة حول دراسة عدد من  تركّز عمل فريق  ك� 

واملالية لخمسة منها.
  

5.2 - الرقابة يف مجال مقاومة غسل األموال بقطاع التأم�:

• متابعة تفعيل الرتتيب عدد 2 املؤّرخ يف 29 ديسمرب 2016 واملنّقح للرتتيب عدد 1 لسنة 2012 حول تداب� العناية 
الواجبة املتعلقة Òكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع التأم�. وقد تّم إعداد استبيان يحوصل مختلف التداب� 
املنصوص عليها بالرتتيب ودعوة املؤّسسات لإلجابة عليه قصد الوقوف عىل مدى إمتثالها ألحكامه، عىل أن يتّم إعت�د نتائج 

هذا اإلستبيان لربمجة عمليات رقابة ميدانية يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

"فاتف"  املايل  العمل  مجموعة  بتوصيات  عمال  اإلرهاب  وºويل  األموال  ½كافحة غسل  رقابة خاص  دليل  إعداد   •
وبالتعاون مع جمعية الخرباء املالي� املتطوع� يف مجال مقاومة غسل األموال و�ويل اإلرهاب (FSVC)، تّم عرض النسخة 
املثارة بخصوصه ثّم عرضه من جديد  الهيئة وسيتّم تعديله وفقا للمالحظات واإلقرتاحات  األوىل منه عىل أنظار مجلس 

للمصادقة والعمل به الحقا. 

• متابعة قرارات املجلس الوزاري املضيق املنعقد بتاريخ 3 نوفمرب 2017 والعمل عىل تنفيذها والتي تخّص خطّة 
واملتمثّلة  التأم�  األموال يف قطاع  اإلرهاب ومنع غسل  القصور يف مجال مكافحة  أوجه  لتفادي  إعت�دها  املزمع  العمل 

بالخصوص يف ما ييل:

عىل مستوى الهيئة:

- إعت�د دليل الرقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال واملعّد عىل املنهج القائم عىل املخاطر، 
- وضع تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب خاص برشكات التأم� ووسطاء التأم�،

- تنظيم دورات تدريبيّة مكثّفة لفائدة اإلطارات املكلّفة بالرقابة يف هذا املجال،
- تفعيل العقوبات اإلداريّة عىل رشكات التأم� ووسطاء التأم� خالل سنة 2018.

عىل مستوى مؤسسات التأم�:

- إنجاز تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب ووضع إسرتاتيجية لخفض املخاطر مبنيّة عىل املنهج القائم عىل 
املخاطر وذلك امتثاال للتوصية األوىل ملجموعة العمل املايل. 

- دعم إدارة االمتثال باملوارد البرشية والتقنية الالزمة وإعداد خارطة مخاطر تأخذ بع� االعتبار طبيعة وأهميّة وتشعب 
واختالف األدوات والعمليات الخاّصة بالقطاع.

 
IV - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم�:

1 - وسطاء التأم�:

الّنظر يف مجموع 111 مطلبا  التأم�  الفصل 71 من مجلة  بالهيئة املنصوص عليها  التّـــرخيص للوسطاء  تولّت لجنة 
لتعـاطي مهنة الوساطة يف التأم� خالل سنة 2017 وعقدت للغرض أربع جلسات تّم خاللها:

- منح الرتخيص لـ 63 نائب تأم� و6 س�رسة و22 منتج تأم� عىل الحياة وذلك طبقا ألحكام الفصل 75 من مجلة التأم�،
- وسحب الرتخيص من 26 نائب تأم� و7 س�رسة.

الذين ال يبارشون املهنة وسمسارة  النواب والس�رسة  التأم� وال سيّ�  الوسطاء يف  ك� تواصلت عملية تحي� سجل 
البيانات الخاصة بالس�رسة واملسّجلة بالسجّل  النهاê باإلضافة إىل متابعة  الذين å يستكملوا إجراءات الرتخيص  التأم� 

التجاري. 

2 - املؤسسـات غÈ املقيمة:

تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات الـتأم� غ� املقيمة طبقا ألحكام الفصل� 67 و68 من مجلّة 
التأم� وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغ� املقيم�، وشملت:

• إستك�ل دراسة طلب رشكة إعادة التأم� "CICA RE" تركيز فرع لها غ� مقيم بتونس يتعامل مع غ� املقيم� حيث 
تّم إمضاء اتفاقية الرتكيز واملصادقة عليها.

التأم� "WAIKA RE" من س�اليون و"SEN RE" السينغالية لرتكيز مكتب  • دراسة طلب� صادرين عن رشكتي إعادة 
�ثييل غ� مقيم بتونس لكّل منه� وإحالة امللف� إىل رئاسة الحكومة قصد عرضه� عىل املجلس األعىل لإلستث�ر. 

• متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� األجنبية املوجودة بالبالد التونسيّة.
،"Africa Re"و "Arab Re" :متابعة نشاط رشكات إعادة التأم� اإلقليمية التي تشارك الدولة التونسية يف رأس مالها وهي •

 îواملنتدى العر "OAA" متابعة أنشطة الجمعيات الدولية التي تنتمي لها الهيئة عىل غرار: املنظمة اإلفريقية للتأم� •
."IAIS" والجمعية الدولية ملراقبي التأم� "AFIRC" لهيئات اإلرشاف والرقابة عىل التأم�

V - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم�:

1 - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم�:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2017 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

والواليات  التونسية  الدولة  ب�  إتفاقية  مرشوع  إلعداد  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي FATCA وإحداث مرصد وطني للخدمات املالية الصغرى.

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد  الصغ�،  التأم�  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف�  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

واالجت�عي، التأث� االجت�عي واالقتصادي وإعادة �ويل مؤسسات التأم� الصغ�.
القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل ممولة Òعونة فنية يف إطار برنامج  - لجنة 

."Micro-med" التعاون
التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  Òتابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG املمّول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية 

لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة لتأم� الجفاف عرب املؤرشات. 
- اللجنة املحدثة عىل مستوى وزارة الفالحة املكلّفة بصياغة تصّورات يف خصوص إحداث صندوق وطني لتغطية املخاطر 

غ� القابلة للتأم� يف القطاع الفالحي.
الفالحي  القطاع  يف  التأم�  مخاطر  يف  الترصّف  حول  دراسة  إلنجاز مرشوع  التحض�ية  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة   -

بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      
- لجنة القيادة املحدثة عىل مستوى الهيئة العليا للطلب العمومي واملكلّفة بدراسة مشاريع الوثائق النموذجيّة يف إطار 
ومن ضمنها  الخاّصة  اإلدارية  الرشوط  وكراسات  العموميّة  الصفقات  (أدلّة  العموميّة  الصفقات  منظومة  تطوير  مرشوع 

كراس رشوط خدمات التأم�). 
- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد ضبط املشاريع املتعلقة 

Òجال التأم� التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير القطاع املايل.
ملعالجة  التأم�  لرشكات  التونسية  والجامعة  الربي  للنقل  الفنية  الوكالة  مستوى  عىل  املحدث  املشرتك  العمل  فريق   -

اإلشكاليات املتعلقة بالعربات املرسوقة واملدرجة بباب النزاعات وذلك لتوحيد اإلجراءات املعمول بها. 
- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب� البنوك ورشكات التأم� يف خصوص ض�ن التأم� يف 

صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض، وقد أسفرت أشغال هذه اللجنة عن مرشوع إتفاقية ب� الجمعيت� املهنيت�.
- اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال و�ويل اإلرهاب.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم� الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2017:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم� الصادرات قصد البحث عن سبل معالجة وضعية امليزان التجاري يف إطار املجلس األعىل 

للتصدير ومتابعة أشغال مه�ت املساعدة الفنية للبنك الدويل املنجزة يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات لتحس� 

تدّخالت صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.

- بلورة مقرتحات يف شأن تأم� صندوق ض�ن مخاطر التصدير لصادرات املؤسسات الوطنية والعمومية املتعلقة بصفقات 

كربى أو بقطاعات إسرتاتيجية لإلقتصاد الوطني. 

الطبية  الحوادث  عن  الناجمة  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -

كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  أحدثت  تفك�  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى  الطبية غ�  واألخطاء 

املتدخل� يف النشاط الطبي وشبه الطبي بهيكليه العام والخاص باإلضافة إىل ممثل� عن الهيئة والجامعة التونسية لرشكات 

التأم�. 

- متابعة ملف تأم� املسؤولية املدنية املنجرة عن األرضار النووية ضمن أشغال لجنة الخرباء املحدثة عىل مستوى وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات واإلتصال واملكلفة بإعداد منظومة ترشيعية ورقابية وطنية لألنشطة 

النووية. 

املرض  عىل  بالتأم�  واملتعلقة  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  صلب  املربمة  لإلتفاقيّات  القانونية  الوضعيّة  دراسة   -

حيث  من  خاّصة  عنها  املرتتّبة  اإلشكاليّات  ومناقشة  الحريق،  عىل  والتأم�  دين  بتسديد  املرتبط  الوفاة  عىل  والتأم� 

إنعكاساتها عىل املنافسة وعىل حقوق املؤّمن لهم وإنجاز دراسة مقارنة يف الغرض. مع العلم وأّن مجلس الهيئة أقّر منذ 

شهر جويلية 2016ّ إيقاف العمل بهذه اإلتفاقيات مع إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لها ضمن األشغال الجارية للمراجعة 

الشاملة ملجلّة التأم�.

- دراسة مقرتحات رابطة معيدي التأم� العرب حول إعادة النظر يف رشوط التصنيف املعمول بها من قبل هيئات الرقابة 

وتكتفي  العاملية  التصنيف  قبل وكاالت  متقدم من  تصنيف  الحصول عىل  تعفي من  آليّة خاّصة  إتجاه وضع  العربية يف 

بتصنيف أقّل تشّددا.

:Í3 - دراسة عدد من امللفات املّتصلة بالترشيع الجبا

تتوّىل مصالح الهيئة يف هذا اإلطار وبالتنسيق مع املصالح الجبائية املختصة: 

• اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم� عىل الحياة،
• النظر يف الّنظام الجباê يف مادة األداء عىل القيمة املضافة املتعلّق باملبالغ الراجعة لس�رسة التأم� بعنوان التخيل 

عن نشاطهم يف هذا املجال.

4 - متابعة تنفيذ برنامج تأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم�: 

ترشف الهيئة عىل تنفيذ برنامج متوسط املدى يتعلق بتأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� وتتلخص أبرز محاوره 
يف النقاط التالية:

املستوجبة  والرشوط  تتناسب  ترسيم  ورشوط  داخليا  ونظاما  أساسيا  نظاما  تعتمد  لإلكتواري�  مهنية  جمعية  تكوين   -
لإلنخراط الحقا يف الجمعية الدولية لإلكتواري�، ويعهد لها Òسك سجل املخول لهم م�رسة هذا النشاط لدى قطاع التأم� 

وبإحداث لجنة تأديب ضمن هياكلها.
- إعت�د رشوط جديدة مل�رسة هذا النشاط وهو ما يتطلّب تكوينا وتأهيال لجميع املتدخل� يف املجال اإلكتواري لدى 
القطاع قصد ض�ن ترسيمهم الحقا بسجل الجمعية املهنية بعد الحصول عىل التأهيل من قبل لجنة مشرتكة محدثة صلب 

الهيئة.
- تكوين وتأط� مراقبي الهيئة يف املجال اإلكتواري.

وقد تّم يف هذا الصدد:

- إعداد مذكرة توجيهية للربنامج بالتعاون مع جمعية FSVC والجمعية اإلكتوارية الدولية وجمعية اإلكتواري� بال حدود 

وذلك قصد الرشوع يف البحث عن �ويل خارجي للربنامج املذكور.

- إنجاز عملية تقييم لوضعية الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� بتوجيه إستبيان� إىل كّل من مؤسسات التأم� والخرباء 

مشاريع  تطوير  ملزيد  نتائجه�  وإستغالل  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  الذي �سكه  بالسجل  املرسم�  اإلكتواري� 

األحكام القانونية املقرتح إدراجها ضمن مرشوع مراجعة مجلة التأم�. 

5 - متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ½ؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

يف إطار أحكام الفصل 50 ثالثا من مجلة التأم� والرتتيب عدد 2 لسنة 2009 الصادر يف الغرض واملتعلق بالتعيينات 
Òجالس إدارة رشكات التأم� وهياكل تسي�ها، �ت:

- دراسة عدد من ملفات التعيينات يف بعض الرشكات وذلك من خالل التثبت من مدى توفر الرشوط املنصوص عليها 

بالرتتيب املذكور أعاله.

األحكام  التأم� قصد مواءمتها مع مقتضيات  الداخيل إلحدى مؤسسات  والنظام  األسايس  الّنظام  - تحي� ومراجعة 

النموذجية للنظم األساسية لرشكات التأم� ذات الصبغة التعاونية.

- دراسة ملف طلب مؤسسة "Groupama" تنقيح إتفاق املساهم� املربم مع الدولة التونسية يف إطار مساهمتها يف 

رأس مال مؤسسة التأم� وإعادة التأم� "ستار" تبعا للتغي�ات التي طرأت عىل نظام حوكمتها. 

6 - دراسة مشاريع األنظمة األساسية للجمعيات التعاونية قبل املصادقة عليها:  

�ّت يف هذا اإلطار دراسة مشاريع تنقيح األنظمة األساسية لثالث تعاونيات ومرشوعي األنظمة األساسية إلحداث خمس 
تعاونيات جديدة.

7 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2020-2016):

تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم� والتي 

الوطنية وتحديدا للسياسات والربامج  تتضمن باألساس تشخيصا للتوجهات اإلسرتاتيجية املزمع إعت�دها وفقا للتطلعات 

ولتجاوز  القادمة  الخ�سية  خالل  واملرتقبة  املسجلة  والنوعية  الكمية  للنتائج  بالّنظر  األهداف  هذه  بتجسيم  الكفيلة 

اإلشكاليات الهيكلية والظرفية التي يواجهها القطاع.

I - متابعة وضعية صندوق ض�ن املؤمن لهم:

تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003، توّىل صندوق ض�ن املؤمن 
لهم منذ سنة 2004 تسديد التعويضات املحمولة عىل املؤسسة املنحلّة نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه املؤمن لهم 

واملستفيدين من عقود التأم� بنسق هام وذلك خاّصة يف مجال تأم� السيارات. 

لإلضطرابات  وتبعا  أخرى،  جهة  من  أنّه  إالّ  ملحوظا،  تراجعا  التعويضات  هذه  نسق  شهد  األخ�ة،  السنوات  وخالل 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
املؤسسات اإلقتصادية، تّم Òوجب املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 واألمر عدد 790 لسنة 2011 املؤرخ 
يف 27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت Òمتلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب� 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011. 

وقد عهد إىل رشكة "اإلعادة التونسية" Òهمة الترصف يف الصندوق يف الجانب املتعلق منه بتعويض األرضار الناتجة عن 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية Òوجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية وتّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض  ترتكب 

من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

1 - موارد الصندوق: 

تقّدر جملة املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم يف موىف سنة Ò 2017بلغ يناهز 234,5 م.د وهي متأتّية من:

• القرض� الرقاعي� املكتتب� لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 م.د (األول بقيمة 20 م.د والثاß بقيمة 10 م.د)،

(يتم تسديده عىل فرتة الشعبية  الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات  لتعويض األرضار  املكتتب  الرقاعي  • والقرض 
 10 سنوات) والبالغ 80 م.د،

• ومساه�ت مؤسسات التأم� واملؤّمن لهم يف �ويل الصندوق والتي ناهزت بداية من الثالثية األخ�ة لسنة 2002 
وإىل موىف سنة 2017 مبلغ 124,5 م.د. 

2 - نفقات الصندوق: 

بلغت النفقات الجملية لصندوق ض�ن املؤمن لهم إىل موىف سنة 2017 حوايل 188,4م.د تتوّزع كالتايل:

- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم تبعا لحلول الصندوق محّل رشكة "اإلتّحاد": 59,4 م.د،
- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم بعنوان األرضار الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات الشعبية: 53,8 م.د،

- خالص أصل القرض� الرقاعي� األّول والثاß: 30 م.د. 
- رصف فوائد القروض الرقاعية: 45,2 م.د.

ك� Îكن تبويب هذه النفقات حسب طبيعتها عىل النحو التايل:

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم�  العامة  الهيئة  تويل  التأم�،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم�  بعض مؤسسات  مواطن� ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، مع العلم 

وأّن العرائض املذكورة تحىض Òتابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس� نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل� يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 
املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن.

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم�:
 

تلّقت الهيئة خالل سنة 2017 عددا هاما من العرائض بلغ 60 عريضة تتعلّق جلّها بفرع تأم� السيارات بإعتباره يستأثر 
بالنصيب األوفر من رقم معامالت القطاع وÎثّل الواجهة األوىل التي من خاللها يقع التعامل بصفة أكرب مع املؤمن لهم. 

وقد �ّكنت مصالح الهيئة بالتنسيق مع مؤسسات التأم� من تسوية أغلب امللفات ومعالجتها. 

ويُحوصل الجدول التايل أبرز مواضيع هذه العرائض وعددها: 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم� 
دولية (برتقالية للبلدان العربية وخرضاء للبلدان األوروبية).

      
وقد توّصلت الهيئة العامة للتأم� بأربعة عرائض تتعلق بطلب التدخل للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام 
برتقالية صادرة عن  تأم�  لبطاقات  فيها عربات حاملة  بالنسبة لحوادث مرور تسببت  املكتب  باتّة صادرة ضّد  قضائية 

مؤسسات تأم� جزائرية وليبيّة.

1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

تّدعمت تركيبة إطارات الهيئة مع مطلع سنة 2017 بإلتحاق طالبة جديدة بعد نجاحها ضمن الدفعة 35 ملعهد �ويل 
 "Paris Dauphine Tunis" يف إختصاص "تأم�"، باإلضافــــة إىل طالب آخر متخـــّرج من معهد îالتنمية للمغرب العـــر

يف إختصاص "Actuariat" ليبلغ بذلك العدد الجميل إلطارات الهيئة øانية وأربع� (48) من جملة سبع� (70) موظفا.

:Ô2 - تطوير النظام املعلوما

واملحاسبية البرشية  املوارد  يف  والترصف  الهيئة  موارد  لتخطيط  املندمجة  املنظومة  تركيز  عملية  شهدت 
  «ERP» أشواطا متقدمة خالل سنة 2017 عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- املحاسبة والترصف يف مخزون الهيئة من اللوازم املكتبية،
- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،

- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية والرواتب.

هذا وال تزال األشغال جارية مع املزود يف إطار فرتة تجربة للمنظومة.

3 - إقتناء قطعة أرض لبناء املقّر اإلجت�عي الجديد للهيئة:

تّم إختيار الهيئة بتاريخ غرة نوفمرب 2017 كأحسن عارض بالنسبة ألحد املقاسم بالحّي املايل بالتّقسيم الجديد "درّة 
البح�ة" بضفاف بح�ة تونس الّش�لية لتشيّد عليه مقرها اإلجت�عي الجديد.

4 - التكوين والرّسكلة:

تعترب الهيئة التكوين والرسكلة من أهّم وسائل تنمية املوارد البرشية، لذلك فهي توليه� إهت�ما خاصا إÎانا منها بأّن 
والرقابية عىل مختلف  بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلرشافية  العامل�  تطوير قدرات 

مكّونات قطاع التأم�.

ومؤ�رات  وملتقيات  تكوينيّة  دورات  يف  الهيئة  إطارات  من  هام  عدد  ترشيك  عىل  الهيئة  عملت  الّسياق،  هذا  ويف 
وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم� وتهّم بالخصوص:

- مراقبة الحوكمة والترصّف يف املخاطر،
- الترصف يف األصول والخصوم،

- نظام " املالءة املاليةII " ملؤسسات التأم�،
- وضع خارطة مخاطر يف مجال التأم�،

- مقاومة تبييض األموال و�ويل اإلرهاب يف قطاع التأم�،
- دور قطاع التأم� يف تغطية مخاطر الكوارث الطبيعية والتقلبات املناخية.

ك� شارك عدد من إطارات الهيئة يف بعض الندوات والتظاهرات واملؤ�رات بالخارج حول محاور تأمينية متخصصة من 
أهّمها:

- دورة تدريبية حول "أسس تحديد وإدارة مخاطر رشكات التأم�" (باإلمارات العربية املتّحدة).
- حلقة دراسية حول التطورات األخ�ة بخصوص الرقابة الحذرة عىل التأم� (بفرنسا)،

- امللتقى الرابع للتأم� بالدار البيضاء حول تحديث تجربة الحريف يف العرص الرقمي (باململكة املغربية)،
- الدورة 24 للنــدوة السنوية الدولية حول التقنيات الجديدة لتبادل املعطيـات (بأملانيا).

5 - إرساء منظومة للنفاذ إىل الوثائق التي تنتجها الهيئة:

يف إطار تطبيق مقتضيات القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ يف 24 مارس 2016 واملتعلق بحق النفاذ إىل 
املعلومة وتنفیذا ملتطلبات الخطة الوطنیة الرامیة إىل �كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت� العربية والفرنسية Òوقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد وردت عىل الهيئة خالل 
سنة 2017 ومنذ إرساء هذه املنظومة، ثالثة مطالب فقط يف النفاذ إىل وثيقة إدارية �ّت دراستها بالتنسیق مع مختلف 

الهیاكل بالهيئة وإجابة املعني� باألمر بخصوصها، ك� å يتّم رفض أي مطلب وå يرد أي مطلب تظلم.

6 - تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم�:

سعيا منها إىل تدعيم أوجه التعاون العرî واإلقليمي والدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة 
بالتأم�، تولّت الهيئة العامة للتأم�:

- مواصلة متابعة توصيات اللجان املغاربية للتأم� وإعادة التأم�.
- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك عىل 
مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث عن توافقات ثنائية ودية لتسوية املتخلدات 

بذمة املكتب املوحد الليبي.
إىل  وإحالتها   ACPR بفرنسا التأم�  عىل  الرقابة  وسلطة   CIMA منظمة من  كّل  مع  تعاون  مذكرات  مشاريع  إعداد   -

الجهات املعنية للدراسة.
- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأم� AFIRC والجمعية الدولية 

.IAIS ملراقبي التأم�

       مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

أنهى االقتصاد العاملي سنة 2017 بتحقيق وت�ة Ûو جيّدة نسبيّا بلغت مستوى 3,8 % (مقابل 3,2 % سنة 2016) وهي 
األعىل منذ سنة 2011، بعد معاناته طيلة سنوات من الفتور واملشاكل املرتبطة باألزمات االقتصادية واملالية واآلثار الضارة 
للصدمات السلبية التي أضعفت النشاط يف أغلب االقتصاديات. وتعود هذه االنتعاشة إىل جملة عوامل أبرزها مواصلة 
إعت�د السياسات النقدية امليّرسة يف البلدان املتقدمة واستمرار االقتصاد الصيني يف تسجيل معدالت Ûو مرتفعة فضال عن 

ديناميكية التجارة العاملية.

ففي االقتصاديات املتقدمة، ارتفع نسق Ûو النشاط االقتصادي إىل مستوى 2,3 % سنة 2017 مقابل 1,7 % يف السنة 
مستوى  عىل  وانعكاسه  عموما  األع�ل  مناخ  وتحّسن  التيس�ية  النقدية  السياسات  من  بالخصوص  مستفيدة  السابقة، 
السياق  الداخيل إضافة إىل تدّعم استهالك األرس محفوزا باملؤرشات االيجابية لسوق الشغل. ويف هذا  االستث�ر والطلب 
وصلت نسبة Ûو االقتصاد األمري~ إىل 2,3 % مقابل 1,3 % يف موىف سنة 2016، ك� كان األداء يف منطقة األورو م�ثال إىل 
حّد كب� حيث سّجلت نفس املستوى من النمو (2,3 % مقابل 1,8 % سنة 2016) وشملت هذه االنتعاشة أغلب البلدان 

األعضاء.          
 

لالقتصاديات الصاعدة والنامية، فقد عرفت بدورها تحّسنا جمليّا لنشاطها االقتصادي محققة نسبة Ûو  بالنسبة  أّما 
ناهزت 4,8 % مقابل إنحصارها يف حدود 1,4 % سنة 2016، وكان الحّظ األوفر من نصيب الدول الصاعدة والنامية ألوروبا 
مشاريع  حجم  زيادة  من  األخرى  البلدان  عديد  واستفادة  وبولونيا  تركيا  من  كّل  حققته  الذي  الهام  النمو  مع  خاصة 
املؤسسات املمولة من االتحاد األوروî. ك� حافظ االقتصاد الصيني عىل نسق Ûّوه املرتفع والذي بلغ 6,9 % سنة 2017 
مقابل 6,7 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع امللحوظ للصادرات وملستوى االستث�رات العمومية فضال عن اعت�د بنك الص� 

الشعبي لتيس� انتقاê يسّهل النفاذ للقروض بالنسبة للمؤسسات الصغرى والقطاع الفالحي.             

ويف املقابل، تراجعت وت�ة النمو يف منطقة الرشق األوسط وش�ل إفريقيا من 4,9 % يف السنة السابقة إىل حدود 2,2 % 
املصّدرة  البلدان  النمّو يف  انخفاض  املنطقة مع  املستمرّة يف  الجيوسياسية  بالخصوص من االضطرابات  متأثرة  سنة 2017 
للنفط وتقيّد الطلب الداخيل وخاصة االستث�ر بسبب عملية تطه� امليزانية واملستويات العالية من التضخم يف بعض بلدان 

املنطقة.  
  

وå تكن املبادالت التجارية للسلع والخدمات سنة Ò 2017نأى عن هذا املسار التصاعدي يف نسق النمو حيث حققت 
انتعاشة هامة بنسبة 4,9 % مقابل 2,3 % سنة 2016 مدعومة عىل وجه الخصوص من تطور التدفقات التجارية يف آسيا 

والواردات يف أمريكا الش�لية. 

ويف جانب آخر، تواصل إنخفاض دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة بحوايل 16 % خالل سنة 2017 مقابل 13 % 
سنة 2016، وشمل باألساس اقتصاديات البلدان املتقدمة والبلدان التي �ّر Òرحلة انتقالية مقابل إرتفاع طفيف يف البلدان 

الصاعدة.

املرتبطة خاصة Òفاوضات  السيايس  اليق�  مواجهة حالة عدم  فقد نجحت يف  الدولية،  املالية  بالسوق  يتعلّق  وفي� 
الربيكسيت وتزايد الشكوك حول السياسة املستقبلية للميزانية األمريكية وتواصل التوترات الجيوسياسية يف عديد املناطق، 
فتدّعمت أسعار السندات بشكل ملحوظ يف جميع أنحاء العاå. بين� تواصل التقلب الحاد يف السوق الدولية للرصف والتي 
اتسمت خاصة باالرتفاع الهام الذي حققه سعر رصف األورو مقابل الدوالر وذلك مع تحسن الوضع االقتصادي وتجّدد 
اهت�م املستثمرين األجانب Òنطقة األورو والتوقعات بتطبيع السياسة النقدية. وسجلت سوق املعادن الثمينة من ناحيتها 

تطورا ايجابيا بحوايل 13 % مدعومة من حالة عدم اليق� السيايس. 

إرتفاعا ملحوظا عىل  للمواد األساسية  الدولية  األسعار  املتحّسن عموما، شهدت  االقتصادي  األداء  وبالتوازي مع هذا 
عكس السنة السابقة نتيجة تزايد الطلب املتأé من القطاعات املعملية للبلدان املصنعة وللص� من جهة وانخفاض سعر 
رصف الدوالر األمري~ من جهة أخرى. ك� تدّعمت أسعار الطاقة وخاّصة النفط الخام جرّاء الرتاجع امللحوظ يف اإلنتاج 

واملخزونات بعد تفعيل االتفاقية متعددة األطراف للدول املصّدرة للنفط.       

لتبلغ  املتقدمة  االقتصاديات  تواصلت عىل مدى سنوات يف  التي  االنك�شية  الضغوط  برتاجع   2017 ك� �يزت سنة 
نسبة التضخم 1,7 % مقابل 0,8 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع الهام ألسعار الطاقة. أما بالنسبة للبلدان الصاعدة والنامية، 
فقد عرف التضخم عموما بعض االنفراج لينخفض إىل 4 % مقابل 4,3 % سنة 2016 مع وجود تفاوت عام ب� مختلف 

بلدان هذه املجموعة نظرا إىل التطورات املتفاوتة ألسعار الرصف والعوامل الخاصة بكّل اقتصاد.
       

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

شهد االقتصاد التونيس سنة 2017 تحّسنا ملموسا يف نسق Ûّوه حيث بلغ 1,9 % أي ما يقارب ضعف املستوى الذي 
تحقق سنة 2016 (1 %). غ� أن مثل هذه االنتعاشة ال تزال دون املستوى املأمول جرّاء استمرار مواطن الضعف املرتبطة 
بالخصوص بانزالق عجز امليزانية واملدفوعات الجارية وتصاعد الضغوط التضخمية، والتي ال تزال تحول دون تحقيق التنمية 

الشاملة وإحداث مواطن الشغل والتحّكم يف التوازنات االقتصادية الكلّية.    

ويعود هذا التحسن النوعي يف النمو يف جزء كب� منه إىل تطّور األنشطة املسوقة عىل خالف السنوات الفارطة التي كان 
فيها ألنشطة الخدمات غ� املسوقة مساهمة هامة.

وبالنسبة للخدمات املسّوقة، فقد عرفت تطّورا محدودا سنة 2017 بلغ 4 % مستفيدة بالخصوص من املوسم السياحي 
الواعد (8,3 % مقابل 2,7 % سنة 2016) إثر العودة النسبية لألسواق التقليدية مع تحّسن الوضع األمني للبالد إضافة إىل 
مواصلة تدفق السياح املغاربي�، وكذلك من التحّسن الطفيف لقطاع النقل (5 % مقابل 4,7 % سنة 2016). ويف املقابل، 

تواصل Ûو الخدمات املالية واالتصاالت بنسق ملموس بلغ عىل التوايل9,1 % و3 %.    

وبدرجة أقل حدة، حّققت الصناعات املعملية بدورها Ûّوا طفيفا بنسبة 0,8 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل تطّور 
الصناعات امليكانيكية والكهربائية (3,1 % مقابل 2,1 % سنة 2016) تبعا لديناميكية النشاط يف منطقة األورو، عالوة عىل 
الغذائية والصناعات   (2016 سنة   %  (-0,3) مقابل   %  0,8) والجلود  واملالبس  النسيج  صناعات  إنتعاش 

(1,4 % مقابل (4,4-) % سنة 2016). ويف املقابل، تواصل تقلّص Ûّو صناعات مواد البناء والخزف والبلور للسنة الثانية تباعا 
((4,5-) % مقابل (1,8-) % سنة 2016).

ك� شهدت الصناعات الكيميائية انخفاضا ملحوظا يف قيمتها املضافة ((1,9-) % مقابل 13,2 % سنة 2016) وذلك 
نتيجة حّدة التحركات االحتجاجية املسجلة عىل مستوى مواقع إنتاج ونقل الفسفاط مّ� خلق صعوبات كربى يف التزّود 

لوحدات التحويل.

وعرف قطاع الفالحة والصيد البحري انتعاشة ملحوظة (2,5 % مقابل (8,5-) % سنة 2016) بفضل املوسم الفالحي 
الزيتون.       زيت  فرع  يف  انخفاض  مقابل  الحبوب  سيّ�  الفروع  أغلب  يف  اإلنتاج  بارتفاع  �يز  والذي  عموما  املريض 

أّما الصناعات غÈ املعملية، فقد تواصل إنخفاض قيمتها املضافة بحوايل 3 % (مقابل (1,5-) % سنة 2016) متأثـــرة 
بالخصوص من احتداد تقلص استخراج النفط والغاز الطبيعي ((11,1-) % (مقابل (7,2-) % سنة 2016) جراّء ما تزال 
تشهده بعض املناطق من اضطرابات اجت�عية عالوة عن النفاذ الطبيعي لبعض الحقول. وعىل عكس ذلك، سّجل قطاع 
املناجم Ûوا هاما ناهز 10,1 % (مقابل 6,4 % سنة 2016) غ� أن مثل هذه االنتعاشة å �ّكن بعد من استعادة القدرات 

اإلنتاجية املعتادة للقطاع.

وبالنسبة للطلب الداخيل، فقد أظهر سنة 2017 تباطؤا يف نسق Ûو أهم مكوناته، بحساب األسعار القارّة، حيث تواصل 
النهاê الوطني والذي Îثّل املحرك األسايس للنمو االقتصادي منذ  التوايل انخفاض وت�ة Ûو االستهالك  الثالثة عىل  للسنة 
سنة 2011 (1,8 % سنة 2017 مقابل 3 % سنة 2016). وبخصوص االستث�رات، فقد سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت 
تباطؤا طفيفا من مستوى 1 % سنة 2016 إىل 0,2 % سنة 2017 لتواصل بذلك نسبة االستث�ر انخفاضها للسنة الخامسة 

عىل التوايل من 19,3 % سنة 2016 إىل 18,7 % سنة 2017.

 2016 سنة   %  5,8 (مقابل   %  17,2 بنسبة  والخدمات  السلع  صادرات  ارتفعت  فقد  الخارجي،  للطلب  بالنسبة  أّما 
بحساب األسعار الجارية) نتيجة ازدياد حجم الصادرات ألغلب القطاعات. ومن ناحيتها، سجلت واردات السلع والخدمات 
تسارعا هاما يف وت�ة Ûوها الذي بلغ 18,8 % سنة 2017 (مقابل 5,5 % سنة 2016 بحساب األسعار الجارية) وذلك تبعا 
النخفاض الدينار وارتفاع األسعار العاملية للمحروقات وتزايد استهالك قطاعي الطاقة والصناعات املعملية من مواد أولية 

ونصف مصنعة يف ظل تراجع اإلنتاج الوطني. 

ويف هذا السياق، تفاقم العجز التجاري املسّجل سنة 2017 ليعادل 10,2 % من إجمـايل النـاتـــج املحيل الخام (مقابل 
8,8 % سنة 2016).

النسبة هذه  ارتفعت  فقد   ،(%  3,7)  2012 سنة  منذ  تضخم  نسبة  أد\  عرفت  التي  السابقة  السنة  عكس  وعىل 
 سنة 2017 لتناهز 5,8 % يف املعدل ك� وصلت يف األشهر األخ�ة من السنة إىل ما يقارب 6,4 % وذلك تزامنا مع تدهور 

قيمة الدينار والتطور االستثناê ألسعار املواد الغذائية الطازجة.

ملواطن  للتصدي  املطلوب  املستوى  دون   2017 سنة  الوطني  االقتصاد  الذي حققة  الطفيف  النمو  فقد ظل  وعموما 
ضعف سوق الشغل إذ ال تزال نسبة البطالة يف نفس املستوى املرتفع املسجل يف السنة السابقة (15,5 %) مع تسجيل 
انخفاض طفيف لنسبة بطالة خريجي التعليم العايل إىل حدود 29,2 % سنة 2017 (مقابل 31,6 % سنة 2016) وال تزال 
سوق الشغل املحلية تواجه عديد التحديات املرتبطة بعدم قدرة النسيج االقتصادي عىل استيعاب البطالة وعدم املالءمة 

ب� حاجيات السوق وما تنتجه املنظومة التعليمية.      

I - تطّور سوق التأم� العـاملية:

1 - رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم�:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

بلغ إج�يل أقساط التأم� العاملية املستخلصة سنة 2017 حوايل 4.890 مليار دوالر مقابل 4.700 مليار دوالر سنة 2016 
محققة بذلك نسبة Ûو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وت�ة أرسع سنة 2016 (2,2 %). ولنئ شمل هذا 
التباطؤ النسبي كالّ من صنفي التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، فانّه �يّز بالخصوص بانخفاض جملة أقساط التأم� عىل 
الحياة يف األسواق املتقدمة Òا يقارب 2,7 % (مقابل (1,9-) % سنة 2016) مقابل تواصل Ûّو أقساط التأم� عىل غ� الحياة 

بنفس النسق املسجل يف السنة السابقة والذي بلغ 1,9 %. 
  

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد تقلصت وت�ة النمو الهام الذي ميزها يف السنة السابقة رغم بقائها مرتفعة يف حدود 14 % 
النمو الكب� الذي  التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، مدعومة أساسا من تواصل  التوايل بالنسبة لصنفي  و6,1 % عىل 

تشهده السوق الصينية.   

55,3 % سنة 2016)  (مقابل   % 54,3 إىل  العاملية  السوق  الحياة من  التأم� عىل  تقلّص نصيب صنف  لذلك،  وتبعا 
يف ح� إرتفعت حّصة صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 45,7 % (مقابل 44,7 % سنة 2016).

التوزيع القاري ألقساط التأم�:
 

وعىل مستوى التوزيع القاري، تواصل انخفاض حصة األسواق األمريكية يف سوق التأم� العاملية حيث بلغت 34 % 
الحياة إىل حدود 25,5 % (مقابل  التأم� عىل  نتيجة تراجع حّصتها من مجموع أقساط  (مقــابل 34,4 % سنة 2016) 
تقريبا  املستوى  نفس  يف  الحياة  غ�  عىل  التأم�  أقساط  مجموع  من  حصتها  عىل  ومحافظتها   (2016 سنة   %  26,2  

(44,2 % مقــابل 44,3 % سنة 2016).

وكذلك الشأن بالنسبة للدول األوروبية التي انخفضت نسبة مساهمتها يف سوق التأم� العاملية إىل حوايل  30,2 % 
(مقابل 30,8 % سنة 2016) إثر تراجع حّصتها من 33 % سنة 2016 إىل 32,3 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل 

الحياة ومن 28,2 % إىل 27,8 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة. 

موىف  يف   %  32,5 فناهزت  العاملية  السوق  حجم  من  اآلسيوية  القارة  لحّصة  التصاعدي  املسار  تواصل  املقابل،  ويف 
 2016 سنة   %  37,8 من  الحيـاة  عىل  التأم�  بعنـوان  حصتها  ارتفاع  بفضل   (2016 سنة   %  31,6 (مقابل   2017 سنة 
إىل 39,3 % سنة 2017 وبدرجة أقل حّصتها بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة من 24,1 % يف السنة السابقة إىل 24,5 % 

سنة 2017.

أّما بالنسبة للقــــارة اإلفريقية، فال تزال حصتها من السوق العاملية تتّسم بالتواضع الشديد إذ å تتجاوز 1,4 % من 
جملة أقســاط التأم� تتوّزع ب� 1 % بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة (مقابل 0,9 % سنة 2016) و1,7 % بعنوان التأم� 

عىل الحياة (مقابل 1,5 % سنة 2016).

2 - رقم معامالت صنف التأم� عىل الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة تباطؤا يف نسبة النمو التي å تتجاوز0,5 % (مقابل 1,4 % 
يف السنة السابقة) وبلغت 2.657 مليار دوالر أمري~، وذلك نتيجة حالة االنك�ش التي شهدتها األسواق املتقدمة حيث 

تراجعت جملة أقساط التام� عىل الحياة بنسبة 2,7 % بعد معاناتها من الفتور عىل مدى العرش سنوات األخ�ة.
وعموما، فقد سّجلت أغلب بلدان هذه املجموعة Ûوا سلبيا مرتبطا أساسا بضعف نسب الفائدة مّ� جعل مؤسسات 
التأم� عاجزة عىل ض�ن مردودية مثىل للمؤمن لهم بسبب تراجع نسب املردودية الدنيا املضمونة وانخفضت تبعا لذلك 
عمليات االكتتاب بالنسبة لعقود االدخار التقليدية بشكل هام. هذا إىل جانب عديد العوامل االقتصادية األخرى التي أثرت 
عىل Ûو سوق التأم� عىل الحياة العاملية عىل غرار أسواق أمريكا الش�لية، التي سجلت تراجعا Òا يقارب 3,5 % مقارنة 
فقد  الغربية،  ألوروبا  بالنسبة  أما  التقاعد.  إدخار  توفّر خدمة  التي  املؤسسات  عديد  تراخيص  جراء سحب   2016 بسنة 
شهدت أكرب ثالثة أسواق رئيسية فيها وهي اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا حالة من االنك�ش سنة 2017 مقابل تحقيق 

بعض األسواق األخرى لتطور إيجاî مثل اسكندينافيا والربتغال.
       

ويف املقابل، شهدت أسواق التأم� عىل الحياة يف البلدان الصاعدة مسارا مختلفا للغاية �يز بتحقيق قفزة هامة يف نسق 
النمو إىل حدود 14 % متجاوزة بذلك معّدل النمو املسجل يف العرشية األخ�ة (8,8 %). هذا وال يزال دور السوق الصينية 
الركيزة األساسية يف هذا التطّور، حيث حققت لوحدها Ûوا باهرا ناهز 21 % (مقابل معّدل Ûو يعادل 14 % خالل العرش 
سنوات األخ�ة)، لرتتقي بذلك الص� إىل املرتبة الثانية عامليا يف سوق التأم� عىل الحياة التي تتصدرها الواليات املتحدة 

األمريكية.

عديد  وجود  مع   2016 بسنة  مقارنة   %  5,8 بنسبة  ايجابيا  Ûوا  الصاعدة  البلدان  أسواق  حّققت  الص�،  وباستثناء 
اإلختالفات ب� بلدان هذه املجموعة. فبالنسبة لدول آسيا الصاعدة، �يزت بارتفاع مبيعات عقود التأم� بوحدات الحساب 
وعقود اإلدخار التقليدية، بين� ارتكز التطور املسجل يف أوروبا الوسطى والرشقية عىل مبيعات عقود اإلدخار املوزعة من 
طرف البنوك يف روسيا التي أصبحت تتصدر أسواق التأم� عىل الحياة يف هذه املنطقة. ويف نسق معاكس، سّجلت أسواق 
أمريكا الالتينية Ûوا سلبيا يف كل من الربازيل (جراء تأثر نشاط تأم� اإلدخار من ضعف نسب الفائدة) واملكسيك نتيجة 
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التوزيع القاري ألقساط التأم�:

3 - رقم معامالت صنف التأم� عىل غÈ الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 2.234 مليار دوالر أمري~ يف موىف سنة 2017 
محّققة نسبة Ûّو حقيقي بلغت 2,8 % ليتواصل بذلك تباطؤ نسق التطور للسنة الثالثة تباعا ولكنه ال يزال يتجاوز معّدل 

النمو الذي تّم تسجيله يف العرشية األخ�ة ( 2,1 %).
 

وبالنسبة لألسواق املتقدمة، استقرت وت�ة النمو يف نفس املستوى املسجل يف السنة السابقة أي 1,9 % (مقابل معدل 
تطّور سنوي ناهز 0,9 % خالل العرش سنوات األخ�ة) مع وجود تباين حاد بينها. فبالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، 
وصلت نسبة النمو الجملية إىل 2,6 % سنة 2017 مع تحقيق أهم النسب يف صنف تأم� السيارات. ويف أوروبا الغربية، 
ولنئ ظلت وت�ة النمو معتدلة، فقد سّجلت تحّسنا طفيفا سنة 2017 وبلغت 1 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل التطّور 

امللحوظ خاصة عىل مستوى صنفي التأم� من املرض وتأم� السيارات السي� يف األسواق الرئيسية لهذه املنطقة.
     

أما بالنسبة لألسواق الصاعدة، فقد تراجعت وت�ة Ûو صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل حدود 6,1 % مقابل 9,6 % 
سنة 2016 ومعّدل تطور سنوي ناهز 8,4 % خالل العرشية األخ�ة. ويعود هذا التباطؤ أساسا إىل انخفاض نسبة النمو 
السيارات. ورغم هذا  الصينية من مستوى 20 % إىل 10 % سنة 2017 جراء انخفاض أقساط تأم�  املحققة يف السوق 
الرتاجع املسجل، ال تزال الص� تعترب املحرك األسايس للنمو يف هذه املجموعة من البلدان. وباستثنائها، å تتجاوز نسبة Ûو 
نشاط التأم� عىل غ� الحياة يف األسواق الصاعدة مستوى 2,5 % (مقابل 2,1 % سنة 2016) بين� وصلت إىل 9,7 % يف 
بقية األسواق الصاعدة آلسيا بفضل النمو الهام الذي شهدته كل من الهند وتايالند وأندونيسيا. أما بالنسبة ألوروبا الوسطى 
والرشقية، فقد واصلت أقساط التأم� مسارها التصاعدي بنسق معتدل بلغ 3,3 % نتيجة التحسن االقتصادي الذي تشهده 
بعض بلدان اإلتحاد األوروî. وفي� يخص منطقة الرشق األوسط وآسيا الوسطى، فقد أّدت حالة االنك�ش التي تشهدها 
أقساط التأم� عىل غ� الحياة يف السوق الرتكية واستمرار حالة الركود يف السوق السعودية إىل إنخفاض هام يف نسبة التطور 

الجملية يف املنطقة.
 

وعموما، فقد كانت لألسواق املتقدمة مساهمة أعىل بقليل من مساهمة األسواق الصاعدة يف التطور الحقيقي لصنف 
التأم� عىل غ� الحياة مع اعتبار الص� والواليات املتحدة األمريكية القوت� الرئيسيت� الدافعت� للنمو في� يخص هذا الصنف.

التوزيع القاري ألقساط التأم�:

4 - نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:
  

عىل الرغم من اإلنخفاض النسبي يف عدد األحداث الكارثية املسّجلة سنة 2017 إىل 301 حادث مقابل 329 سنة 2016 
إىل ملحوظ  جّد  بشكل  الكوارث  هذه  عن  الناجمة  الجملية  املادية  الخسائر  ارتفعت  فقد  طبيعية)،  كارثة   183 (منها 

337 مليار دوالر أمري~ وهو ما يقارب ضعف املستوى املسجل سنة 2016 (180 مليار دوالر أمري~) ك� فاقت بشكل 
ملموس املعدل املسجل يف العرشية األخ�ة (190 مليار دوالر أمري~).

مجموع طبيعية  كوارث  عن  الناجمة  الخسائر  تغطية  يف  التأم�  قطاع  مساهمة  تتعّدى   å الّسياق،  هذا  ويف 
138 مليار دوالر وفقط 6 مليار دوالر من الخسائر املرتبطة بكوارث تقنية، ليبلغ الفارق ب� جملة الخسائر واألرضار املؤمن 
عليها سنة 2017 حوايل 193 مليار دوالر، وهو ما يربز مدى نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل 

النطاق العاملي (أك_ من 57 % من مجموع الخسائر).

هذا وقد �ركزت أعىل الخسائر يف أمريكا الش�لية وبلغت 244 مليار دوالر. وكانت أعىل األرضار املشمولة بالتأم� 
حّدة، هي تلك املتعلقة بأقوى ثالث أعاص� شهدها العاå سنة 2017 والتي قدرت بحوايل 92 مليار دوالر أمري~.

:Üونسب االندماج يف العا �5 - تطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم

التأم� سنة 2017 إىل 650 دوالر أمري~ مقابل 638,3 دوالر سنة 2016  الفـرد عىل  العاملي إلنفـاق  إرتفع املعـّدل 
النمّو  نسق  يف  التباين  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب�  شاسع  فارق  تسجيل  مع   2015 سنة  دوالر  و621,2 
االقتصادي ومعّدالت النمّو الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم� 

املتجّذرة يف البلدان املصّنعة ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

 2016 سنة  دوالر   3.505 مقابل  دوالر   3.516,7 التأم�  عىل  الفرد  إنفاق  معدل  بلغ  املصنعـة،  البلدان  ففي 
التأم� عىل غ�  بعنوان  الحياة و1.618,2 دوالر  التأميـن عىل  بعنوان  و3.439,6 دوالر سنة 2015، منها 1.898,5 دوالر 
 % و8,1   2016 سنة   %  8 مقابل   %  7,8 تعـادل  إذ  مرتفعة  البلدان  هذه  يف  االندماج  نسبة  فإّن  لذلك،  وتبعا  الحياة. 

سنة 2015.

أما يف البلدان الصاعدة، ورغم التحّسن املتواصل ملعدل إنفاق الفرد عىل التأم� والذي ناهز 165,6 دوالر أمري~ سنة
 2017 مقابل 149 دوالر سنة 2016 و135 دوالر سنة 2015 (منها 92,3 دوالر بعنوان التأم� عىل الحياة و73,2 دوالر 
بعنوان التأم� عىل غ� الحياة)، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ å تتجاوز 3,3 % (مقابل 3,2 % سنة 2016 

و2,9 % سنة 2015).

وعموما، فقد تراجعت نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي العاملي إىل حدود 6,1 % سنة 2017 مقابل 6,3 % 
سنة 2016 و6,2 % سنة 2015.  

º - IIوقع تونس يف سوق التأم� العاملية:
     

رقم  من  تونس  حّصة  تزال  ال   ،2017 سنة   % 12,6 بنسبة  التأم�  لقطاع  الجميل  املعامالت  لرقم  الهام  التطّور  رغم 
معامالت سوق التأم� العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة ببعض البلدان الشقيقة، حيث å تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,08 % 
باملغـــرب وÒ % 0,03صـر، وكذلك مقارنة بعدد من بلدان منطقة الرشق األوسط حيث ناهزت 0,28 % باإلمارات العربية 

املتحدة و0,20 % باململكة العربية السعودية وتضّل بعيدة جّدا عن جنوب إفريقيا (0,98 %). 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم� إذ تبلغ  28,2 % بالواليات 
املتحدة و8,6 % باليابان و5,8 % باململكة املتحدة و4,9 % بفرنسا و4,6 % بأملانيا. 

وبالتوازي، å تتجاوز نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي التونيس خالل سنة 2017 رغم تسجيل بعض التحّسن 
نسبة دون  باملغرب)، وهي  املتحدة و3,5 %  العربية  باإلمارات   % 3,7 (مقابل   % 2,2 األخ�ة  السنوات  الطفيف خالل 
 % 9 وفرنســا   % 9,6 املتحدة  واململكة   % 13,8 إفريقيا  مثل جنوب  بكث�  األخرى  البلدان  ببعض  املسّجلة  املستويات 

وسـويسـرا 8,5 % والواليات املتحدة 7,2 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي هو فــي حـدود 6,1 %.
 

ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معــّدل إنفاق الفــرد التونيس عىل التأم� خالل سنة 2017 حيث بلغ 182,5 دينارا 
تونسيا مقابل 164,2 دينارا سنة 2016 و150,5 دينارا سنة 2015، ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 

1579,5 دينارا تونسيا سنة 2017.
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دخل نظام املالءة املالية 2 فعليّا حيز التطبيق يف مستهل سنة 2016 بعد سنوات طويلة إستغرقتها الهياكل املختصة يف 
عن  عبارة  وهو   .îاألورو اإلتحاد  يف  التأم�  لسوق  الجديد  والتنظيمي  الترشيعي  اإلطار  ليمثّل  رشوطه  وبلورة  صياغة 
مجموعة من القواعد التوجيهية واملتطلبات القانونية والتقنية الكمية والنوعية تهدف إىل تحقيق أك_ تجانس وشفافية ب� 
م�رسات رشكات التأم� يف مختلف دول الفضاء االقتصادي األوروî ومزيد تدعيم سالمة قواعدها املالية بتطبيق متطلّبات 
مالءة قادرة عىل إدارة املخاطر الجديدة بأك_ نجاعة وواقعية وعىل "إمتصاص الصدمات" واملحافظة عىل استقرار آدائها، 
وتحّقق بالتايل توازنا عقالنيا ب� السالمة واإلستع�ل املقتصد لرؤوس األموال من أجل ح�ية أفضل للمؤمن لهم وض�ن 
قدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها تجاه الغ�، خاصة يف ظل التغیرات املتواصلة لألسواق املالیة الدولیة وتطّور املحيط اإلقتصادي 

العاملي وتزايد مخاطر الصناعة التأمینیة مع إحتداد املنافسة وعوملة رشكات التأمین. 

إّال أّن عديد األصوات إرتفعت لتحذير مكّونات قطاع التأم� من هذا التوجيه واستنكار النتائج املحتملة لهذا املعيار 
حيث أّن تاريخ 1 جانفي 2016 كان Òثابة عالمة عىل دخول قطاع التأم� إىل عرص جديد وغ� مرحب به. وبالفعل، فقد 
بدأت عّدة إشكاليات تظهر مع بداية تطبيق هذا الّنظام الذي بني عىل نوايا حسنة ولكن يبدو أنه å يحقق أهدافه بإعتبار 
أّن تكاليف إعت�ده جّد مرتفعة وطرق تنفيذه معقدة للغاية، حيث إعتمد الخرباء عىل افرتاضات مصطنعة å يتم التحقق 
منها بشكل صحيح وå يتم اختبار الصيغ املقرتحة Òا فيه الكفاية وå يتم تحليل النتائج املرتتبة عىل االقتصاد بدقّة، ك� 
نظرة  املؤسسات وخصومها وفق  لتقییم أصول  السوق  كفاءة  نظرية  إىل كون  باإلضافة  املختارة غ� �ثيلية  العينة  تعترب 

اقتصادیة تستند إىل افرتاضات ال يتم التحقق منها يف أوقات األزمات والصدمات.

تحوالت  إىل  ويؤّدي  العاملي  االقتصاد  عىل  كب�  بشكل   2 املالية  املالءة  نظام  تطبيق  يؤثر  أن  املنتظر  فمن  وبالتايل، 
إسرتاتيجية عميقة يف صناعة التأم� من أبرزها تعزيز مكانة رشكات التأم� الكربى عىل حساب الصغرى التي ستضطّر إىل 
اللجوء إىل االندماج واإلستيعاب بينها يف إتّجاه إعادة هيكلتها لتدعيم قدرتها عىل إدارة املخاطر، إضافة إىل تأث�اتها بالنسبة 

للمؤمن لهم من زيادة كب�ة يف أقساط التأم� وإنخفاض يف عائدات التأم� عىل الحياة ...

وعليه، ولتفادي اآلثار السلبیة املحتملة لتطبيق هذا الّنظام وتحقیق األهداف املرجوة منه وض�ن إستقرار أداء رشكات 
التأمین، فإنّه يتعّ� عليها االلتزام بالتطبیق التدریجي لهاته املرجعیة اإلحرتازیة وتهیئة البیئة الرضوریة لتبنيها من خالل 
من  لإلستفادة  األخرى  التأمین  رشكات  مع  التعاون  جرس  وربط  املعلوماتية  أنظمتها  وتحدیث  البرشیة  مواردها  تكوین 

التجارب الدولیة الناجحة يف هذا املجال.
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وقد أفرزت أع�ل الرقابة والتدقيق وجود عمليات إكتتاب عقود تأم� غ� عادية بالّنظر ألهمية املبالغ املؤمنة لدى 
هذه املؤسسة وكذلك لدى مؤسسة أخرى. و�ّت عىل هذا األساس مراسلة اللجنة التونسية للتحاليل املاليّة وموافاتها بنسخة 

من جميع الوثائق املتحصل عليها من مؤسستي التأم� إلتّخاذ ما تراه صالحا يف الغرض.

• تقييم أع�ل الخرباء اإلكتواري�:

الفنية لسنتي 2015 و2016 إلحدى  للمدخرات  اإلكتواري�  الخرباء  أحد  قبل  املنجزة من  التقييم  أع�ل  نتائج  أثارت 
مؤسسات التأم� إحرتازات من قبل فريق الرقابة تبعا لوجود نقص هام يف مدخرات التعويضات تحت التسوية بعنوان فرع 

تأم� السيارات.
تقييم حذر  إىل  التوصل  توفّقه يف  لعدم  الالزمة، ونظرا  باملؤيدات  الخب� إلجابة واضحة مدعومة  تقديم  لعدم  وتبعا 
وصحيح للمدخرات الفنية للتأم� عىل غ� الحياة للمؤسسة املعنية، إتخذت الهيئة قرارا بعدم املوافقة مستقبال عىل طلبات 

اإلستعانة به من قبل مختلف املؤسسات يف هذا املجال طبقا ملقتضيات منشور وزير املالية عدد 258 لسنة 2010.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2017 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داÅة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" تبعا ملراجعة طريقة احتساب العنارص املكّونة 
لهامش املالءة املاليّة إضافة إىل مزيد تدعيم آليّات بعض عمليّات التصديق والتقاطع قصد مراقبة صّحة وتجانس املعطيات 

ب� مختلف القوائم والجداول والبيانات املكّونة للربمجيّة.

متابعة  عىل  يساعد  مّ�  اإلستغالل  حيز  الهاّمة  الحوادث  ملّفات  وعىل  التوظيفات  عىل  الرقابة  برمجّيتي  دخول   •
البيانات الشهريّة املتعلّقة بعمليّات اإلقتناء والتفويت يف التوظيفات وÎّكن من رسعة تدّخل الهيئة عند اإلقتضاء من جهة، 
الحياة  للتأم� عىل غ�  بالنسبة  أ.د  التي تفوق كلفتها 500  الهاّمة  الحوادث  املتعلّقة Òلّفات  الشهريّة  البيانات  ومتابعة 

و100 أ.د بالنسبة للتأم� عىل الحياة وتكوين األموال من جهة أخرى.

النتائج  سلبا عىل  تؤثّر  التي  اإلخالالت  من  عدد  لتجاوز  التأم�  إعادة  بربمجّية مخطط  الواردة  املعطيات  دراسة   •
التأم� قصد دعوتها إىل إستك�ل املعطيات املنقوصة  املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات 
التأم� واملبيّنة  إعادة  الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة  وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� 

بدليل اإلستخدام.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:
 

بتنفيذ  تقيّده�  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  ملؤّسست� خاضعت�  املالية  الوضعية  متابعة  منتظمة  بصفة  تتواصل 
إلتزاماته� لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع�ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب 
كلية وبوضع  الفنية بصفة  الذاتية Òا Îّكنه� من تغطية مدخراته�  أمواله�  لتدعيم  العاجلة  باإلجراءات  الهيئة  موافاة 
برنامج عمل لتطه� وضعيته� املالية و�كينه� من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد عىل رضورة تجاوز 

النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة.

• إعداد تقرير £وذجي للخرباء اإلكتواري�: 

الذي  اإلكتواري  للخب�  تقرير Ûوذجي  إعداد  الهيئة  قبل  التعاقد معه من  تّم  إكتواري  املراقبون Òساعدة خب�  توّىل 
يستع� به مراقبو حسابات مؤّسسات التأم� وإعادة التأم� يف إعداد تقريرهم املوجه إىل الهيئة، وذلك بهدف توحيد طرق 
العمل املعتمدة وتوحيد شكل هذه التقارير ومضمونها لض�ن النجاعة املرجّوة منها. وقد �ت مناقشة النسخة األوىل من 
وإصداره  بخصوصه  الواردة  املالحظات  أساس  عىل  تحيينها  وسيتم  بالقطاع  العامل�  الخرباء  مع  النموذجي  التقرير  هذا 

Òقتىض ترتيب. 
 

• مراجعة طريقة احتساب مدخرات نقص قيمة مستحقات مؤسسات التأم� عىل املؤمن لهم والوسطاء:
 

إثر مالحظة تراجع يف استخالص أقساط التأم� خالل السنوات األخ�ة م� نتج عنه تفاقم يف حجم مستحقات مؤسسات 
التأم� عىل املؤمن لهم وعىل الوسطاء وأثّر سلبا عىل وضعيتها املالية وعىل مدى إستجابتها ملقاييس الترصف الحذر، ويف 
إطار التصدي لظاهرة االكتتاب مؤجل الدفع لعقود التأم� والتي تفاقمت تبعا لسعي املؤسسات للرتفيع يف أرقام معامالتها 
Òا يشّكل تهديدا ملالءتها املالية ويؤدي إىل تدß الخدمات املقدمة من قبلها، وبعد أخذ رأي عدد من مراقبي حسابات 
قيمة  انخفاض  مدخرات  احتساب  طريقة  Òراجعة  الهيئة  قامت  التأم�،  لرشكات  التونسية  والجامعة  التأم�  مؤّسسات 
املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم� وإصدار املقرر عدد 24 املؤّرخ يف 29 مارس 2017 ليتّم تطبيقه عىل القوائم 
املالية لسنة 2017. هذا، وÎكن أيضا ملؤسسات التأم� اعت�د أي طريقة أخرى لتكوين مدخرات انخفاض قيمة املستحقات 

رشيطة أن ال يقل مبلغ املدخرات املحتسب عن املبلغ الذي تفرزه الطريقة املبيّنة باملقرر املذكور.

• عرض عدد من امللفات عىل لجنة التأديب:

لجنة  أنظار  املخالفات عىل  إحالة جملة من  الهيئة  قرر مجلس  الرقابة،  فريق  املقدمة من  التقارير  تضمنته  ملا  تبعا 
التأديب والتي تهّم:

- التأخ� املسّجل يف إحالة التقارير السنوية لسنة 2015 إىل الهيئة بالنسبة ألربعة مؤسسات تأم�،
- إرتكاب إحدى مؤسسات التأم� ملخالفت� تتمثالن يف تعليق قبول طلب تأم� املسؤولية املدنية املنصوص عليها بالفصل 
جانب  إىل  السيارات  تأم�  عقود  ضمن  آلية  بصفة  تضمينها  يتّم  إضافية  ض�نات  إكتتاب  عىل  التأم�  مجلّة  من   110

اإلستعانة بأشخاص غ� مرسم� بسجل الوسطاء لعرض عمليات التأم� للعموم. 

2 - الرقابة واإلرشاف عىل املهن التأمينية والهياكل املّتصلة:

1.2 - الرقابة عىل نواب وس�رسة التأم�:

•  أع�ل الرقابة امليدانية:

شملت بالخصوص مواصلة متابعة الوضعية القانونية واملالية لرشكتي سمرسة يف التأم�.

• أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

�ثّلت أساسا يف:

- دراسة كل املعطيات املتوفرة بالتقارير السنوية ملؤسسات التأم� لسنة 2016 بخصوص نشاط س�رسة التأم� وإعداد 

تقرير يحوصل أهم املؤرشات مع الرتكيز عىل الجانب الخاص بتطّور املتخلدات بذّمتهم واملدخرات املكّونة يف شأنها.
- متابعة وضعية بعض رشكات السمرسة تبعا لتسجيل إخالالت عىل مستوى الترصف داخلها. 

     
2.2 - الرقابة عىل الخرباء ومعايني األرضار: 

طبقا ألحكام الفصول 79 و80 و81 من مجلة التأم� التي تخضع لها مهام اإلختبار ومعاينة األرضار، شملت عمليات 
التونسيّة  الجامعة  بسجّل  مرّسم�  إكتواريا  وخب�ا  أرضار  معايني  و4  متعددة  اختصاصات  يف  خب�ا   45 الالحقة  املراقبة 
لرشكات التأم�، للتحري والتثبت من مدى استجابتهم لكراسات الرشوط الخاصة �Òرسة إختصاصاتهم. وأفضت إىل تحـرير 
محاضـر مخالفة لترشيع التأم� ضّد 7 خرباء منهم �ّت إحالتها إىل الجامعة التي تولت شطب أس�ئهم (كليا أو جزئيا) من 

السجل.

3.2 - الرقابة عىل الصناديق ذات الصلة بقطاع التأم�: 

بدراسة  الشحن  قبل  ما  الصادرات ملرحلة  التصدير و�ويل  لنشاط صندوقي ض�ن مخاطر  الدورية  املتابعة  تواصت 
حساباته� الثالثية والسداسية والسنوية وعرضها عىل السيّد وزير املالية للمصادقة. 

    
4.2 - الرقابة عىل التعاونيات ومتابعة نشاطها:

تضّمن سجل التعاونيات الذي �سكه الهيئة خالل سنة 2017 عدد 48 تعاونية (منها 4 تعاونيات تّم إحداثها وå تبدأ 
نشاطها بعد) موزّعة حسب القطاعات التي ينشط فيها املنخرطون كالتايل:

- 16 تعاونية يف القطاع العمومي،
- 20 تعاونية يف القطاع شبه العمومي،

- و12 تعاونية يف القطاع الخاص.
وقد تولت مصالح الهيئة متابعة التقارير املالية السنوية للتعاونيات وتحي� املعطيات اإلحصائية املتعلقة بها من حيث 

عدد مشرتكيها وأموالها املودعة ومبالغ مداخيلها ومصاريفها. 
القانونية  الوضعية  متابعة  بالتعاونيات وخاصة  املتعلّقة  العرائض  الرقابة حول دراسة عدد من  تركّز عمل فريق  ك� 

واملالية لخمسة منها.
  

5.2 - الرقابة يف مجال مقاومة غسل األموال بقطاع التأم�:

• متابعة تفعيل الرتتيب عدد 2 املؤّرخ يف 29 ديسمرب 2016 واملنّقح للرتتيب عدد 1 لسنة 2012 حول تداب� العناية 
الواجبة املتعلقة Òكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع التأم�. وقد تّم إعداد استبيان يحوصل مختلف التداب� 
املنصوص عليها بالرتتيب ودعوة املؤّسسات لإلجابة عليه قصد الوقوف عىل مدى إمتثالها ألحكامه، عىل أن يتّم إعت�د نتائج 

هذا اإلستبيان لربمجة عمليات رقابة ميدانية يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

"فاتف"  املايل  العمل  مجموعة  بتوصيات  عمال  اإلرهاب  وºويل  األموال  ½كافحة غسل  رقابة خاص  دليل  إعداد   •
وبالتعاون مع جمعية الخرباء املالي� املتطوع� يف مجال مقاومة غسل األموال و�ويل اإلرهاب (FSVC)، تّم عرض النسخة 
املثارة بخصوصه ثّم عرضه من جديد  الهيئة وسيتّم تعديله وفقا للمالحظات واإلقرتاحات  األوىل منه عىل أنظار مجلس 

للمصادقة والعمل به الحقا. 

• متابعة قرارات املجلس الوزاري املضيق املنعقد بتاريخ 3 نوفمرب 2017 والعمل عىل تنفيذها والتي تخّص خطّة 
واملتمثّلة  التأم�  األموال يف قطاع  اإلرهاب ومنع غسل  القصور يف مجال مكافحة  أوجه  لتفادي  إعت�دها  املزمع  العمل 

بالخصوص يف ما ييل:

عىل مستوى الهيئة:

- إعت�د دليل الرقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال واملعّد عىل املنهج القائم عىل املخاطر، 
- وضع تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب خاص برشكات التأم� ووسطاء التأم�،

- تنظيم دورات تدريبيّة مكثّفة لفائدة اإلطارات املكلّفة بالرقابة يف هذا املجال،
- تفعيل العقوبات اإلداريّة عىل رشكات التأم� ووسطاء التأم� خالل سنة 2018.

عىل مستوى مؤسسات التأم�:

- إنجاز تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب ووضع إسرتاتيجية لخفض املخاطر مبنيّة عىل املنهج القائم عىل 
املخاطر وذلك امتثاال للتوصية األوىل ملجموعة العمل املايل. 

- دعم إدارة االمتثال باملوارد البرشية والتقنية الالزمة وإعداد خارطة مخاطر تأخذ بع� االعتبار طبيعة وأهميّة وتشعب 
واختالف األدوات والعمليات الخاّصة بالقطاع.

 
IV - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم�:

1 - وسطاء التأم�:

الّنظر يف مجموع 111 مطلبا  التأم�  الفصل 71 من مجلة  بالهيئة املنصوص عليها  التّـــرخيص للوسطاء  تولّت لجنة 
لتعـاطي مهنة الوساطة يف التأم� خالل سنة 2017 وعقدت للغرض أربع جلسات تّم خاللها:

- منح الرتخيص لـ 63 نائب تأم� و6 س�رسة و22 منتج تأم� عىل الحياة وذلك طبقا ألحكام الفصل 75 من مجلة التأم�،
- وسحب الرتخيص من 26 نائب تأم� و7 س�رسة.

الذين ال يبارشون املهنة وسمسارة  النواب والس�رسة  التأم� وال سيّ�  الوسطاء يف  ك� تواصلت عملية تحي� سجل 
البيانات الخاصة بالس�رسة واملسّجلة بالسجّل  النهاê باإلضافة إىل متابعة  الذين å يستكملوا إجراءات الرتخيص  التأم� 

التجاري. 

2 - املؤسسـات غÈ املقيمة:

تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات الـتأم� غ� املقيمة طبقا ألحكام الفصل� 67 و68 من مجلّة 
التأم� وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغ� املقيم�، وشملت:

• إستك�ل دراسة طلب رشكة إعادة التأم� "CICA RE" تركيز فرع لها غ� مقيم بتونس يتعامل مع غ� املقيم� حيث 
تّم إمضاء اتفاقية الرتكيز واملصادقة عليها.

التأم� "WAIKA RE" من س�اليون و"SEN RE" السينغالية لرتكيز مكتب  • دراسة طلب� صادرين عن رشكتي إعادة 
�ثييل غ� مقيم بتونس لكّل منه� وإحالة امللف� إىل رئاسة الحكومة قصد عرضه� عىل املجلس األعىل لإلستث�ر. 

• متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� األجنبية املوجودة بالبالد التونسيّة.
،"Africa Re"و "Arab Re" :متابعة نشاط رشكات إعادة التأم� اإلقليمية التي تشارك الدولة التونسية يف رأس مالها وهي •

 îواملنتدى العر "OAA" متابعة أنشطة الجمعيات الدولية التي تنتمي لها الهيئة عىل غرار: املنظمة اإلفريقية للتأم� •
."IAIS" والجمعية الدولية ملراقبي التأم� "AFIRC" لهيئات اإلرشاف والرقابة عىل التأم�

V - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم�:

1 - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم�:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2017 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

والواليات  التونسية  الدولة  ب�  إتفاقية  مرشوع  إلعداد  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي FATCA وإحداث مرصد وطني للخدمات املالية الصغرى.

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد  الصغ�،  التأم�  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف�  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

واالجت�عي، التأث� االجت�عي واالقتصادي وإعادة �ويل مؤسسات التأم� الصغ�.
القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل ممولة Òعونة فنية يف إطار برنامج  - لجنة 

."Micro-med" التعاون
التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  Òتابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG املمّول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية 

لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة لتأم� الجفاف عرب املؤرشات. 
- اللجنة املحدثة عىل مستوى وزارة الفالحة املكلّفة بصياغة تصّورات يف خصوص إحداث صندوق وطني لتغطية املخاطر 

غ� القابلة للتأم� يف القطاع الفالحي.
الفالحي  القطاع  يف  التأم�  مخاطر  يف  الترصّف  حول  دراسة  إلنجاز مرشوع  التحض�ية  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة   -

بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      
- لجنة القيادة املحدثة عىل مستوى الهيئة العليا للطلب العمومي واملكلّفة بدراسة مشاريع الوثائق النموذجيّة يف إطار 
ومن ضمنها  الخاّصة  اإلدارية  الرشوط  وكراسات  العموميّة  الصفقات  (أدلّة  العموميّة  الصفقات  منظومة  تطوير  مرشوع 

كراس رشوط خدمات التأم�). 
- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد ضبط املشاريع املتعلقة 

Òجال التأم� التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير القطاع املايل.
ملعالجة  التأم�  لرشكات  التونسية  والجامعة  الربي  للنقل  الفنية  الوكالة  مستوى  عىل  املحدث  املشرتك  العمل  فريق   -

اإلشكاليات املتعلقة بالعربات املرسوقة واملدرجة بباب النزاعات وذلك لتوحيد اإلجراءات املعمول بها. 
- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب� البنوك ورشكات التأم� يف خصوص ض�ن التأم� يف 

صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض، وقد أسفرت أشغال هذه اللجنة عن مرشوع إتفاقية ب� الجمعيت� املهنيت�.
- اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال و�ويل اإلرهاب.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم� الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2017:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم� الصادرات قصد البحث عن سبل معالجة وضعية امليزان التجاري يف إطار املجلس األعىل 

للتصدير ومتابعة أشغال مه�ت املساعدة الفنية للبنك الدويل املنجزة يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات لتحس� 

تدّخالت صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.

- بلورة مقرتحات يف شأن تأم� صندوق ض�ن مخاطر التصدير لصادرات املؤسسات الوطنية والعمومية املتعلقة بصفقات 

كربى أو بقطاعات إسرتاتيجية لإلقتصاد الوطني. 

الطبية  الحوادث  عن  الناجمة  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -

كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  أحدثت  تفك�  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى  الطبية غ�  واألخطاء 

املتدخل� يف النشاط الطبي وشبه الطبي بهيكليه العام والخاص باإلضافة إىل ممثل� عن الهيئة والجامعة التونسية لرشكات 

التأم�. 

- متابعة ملف تأم� املسؤولية املدنية املنجرة عن األرضار النووية ضمن أشغال لجنة الخرباء املحدثة عىل مستوى وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات واإلتصال واملكلفة بإعداد منظومة ترشيعية ورقابية وطنية لألنشطة 

النووية. 

املرض  عىل  بالتأم�  واملتعلقة  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  صلب  املربمة  لإلتفاقيّات  القانونية  الوضعيّة  دراسة   -

حيث  من  خاّصة  عنها  املرتتّبة  اإلشكاليّات  ومناقشة  الحريق،  عىل  والتأم�  دين  بتسديد  املرتبط  الوفاة  عىل  والتأم� 

إنعكاساتها عىل املنافسة وعىل حقوق املؤّمن لهم وإنجاز دراسة مقارنة يف الغرض. مع العلم وأّن مجلس الهيئة أقّر منذ 

شهر جويلية 2016ّ إيقاف العمل بهذه اإلتفاقيات مع إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لها ضمن األشغال الجارية للمراجعة 

الشاملة ملجلّة التأم�.

- دراسة مقرتحات رابطة معيدي التأم� العرب حول إعادة النظر يف رشوط التصنيف املعمول بها من قبل هيئات الرقابة 

وتكتفي  العاملية  التصنيف  قبل وكاالت  متقدم من  تصنيف  الحصول عىل  تعفي من  آليّة خاّصة  إتجاه وضع  العربية يف 

بتصنيف أقّل تشّددا.

:Í3 - دراسة عدد من امللفات املّتصلة بالترشيع الجبا

تتوّىل مصالح الهيئة يف هذا اإلطار وبالتنسيق مع املصالح الجبائية املختصة: 

• اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم� عىل الحياة،
• النظر يف الّنظام الجباê يف مادة األداء عىل القيمة املضافة املتعلّق باملبالغ الراجعة لس�رسة التأم� بعنوان التخيل 

عن نشاطهم يف هذا املجال.

4 - متابعة تنفيذ برنامج تأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم�: 

ترشف الهيئة عىل تنفيذ برنامج متوسط املدى يتعلق بتأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� وتتلخص أبرز محاوره 
يف النقاط التالية:

املستوجبة  والرشوط  تتناسب  ترسيم  ورشوط  داخليا  ونظاما  أساسيا  نظاما  تعتمد  لإلكتواري�  مهنية  جمعية  تكوين   -
لإلنخراط الحقا يف الجمعية الدولية لإلكتواري�، ويعهد لها Òسك سجل املخول لهم م�رسة هذا النشاط لدى قطاع التأم� 

وبإحداث لجنة تأديب ضمن هياكلها.
- إعت�د رشوط جديدة مل�رسة هذا النشاط وهو ما يتطلّب تكوينا وتأهيال لجميع املتدخل� يف املجال اإلكتواري لدى 
القطاع قصد ض�ن ترسيمهم الحقا بسجل الجمعية املهنية بعد الحصول عىل التأهيل من قبل لجنة مشرتكة محدثة صلب 

الهيئة.
- تكوين وتأط� مراقبي الهيئة يف املجال اإلكتواري.

وقد تّم يف هذا الصدد:

- إعداد مذكرة توجيهية للربنامج بالتعاون مع جمعية FSVC والجمعية اإلكتوارية الدولية وجمعية اإلكتواري� بال حدود 

وذلك قصد الرشوع يف البحث عن �ويل خارجي للربنامج املذكور.

- إنجاز عملية تقييم لوضعية الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� بتوجيه إستبيان� إىل كّل من مؤسسات التأم� والخرباء 

مشاريع  تطوير  ملزيد  نتائجه�  وإستغالل  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  الذي �سكه  بالسجل  املرسم�  اإلكتواري� 

األحكام القانونية املقرتح إدراجها ضمن مرشوع مراجعة مجلة التأم�. 

5 - متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ½ؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

يف إطار أحكام الفصل 50 ثالثا من مجلة التأم� والرتتيب عدد 2 لسنة 2009 الصادر يف الغرض واملتعلق بالتعيينات 
Òجالس إدارة رشكات التأم� وهياكل تسي�ها، �ت:

- دراسة عدد من ملفات التعيينات يف بعض الرشكات وذلك من خالل التثبت من مدى توفر الرشوط املنصوص عليها 

بالرتتيب املذكور أعاله.

األحكام  التأم� قصد مواءمتها مع مقتضيات  الداخيل إلحدى مؤسسات  والنظام  األسايس  الّنظام  - تحي� ومراجعة 

النموذجية للنظم األساسية لرشكات التأم� ذات الصبغة التعاونية.

- دراسة ملف طلب مؤسسة "Groupama" تنقيح إتفاق املساهم� املربم مع الدولة التونسية يف إطار مساهمتها يف 

رأس مال مؤسسة التأم� وإعادة التأم� "ستار" تبعا للتغي�ات التي طرأت عىل نظام حوكمتها. 

6 - دراسة مشاريع األنظمة األساسية للجمعيات التعاونية قبل املصادقة عليها:  

�ّت يف هذا اإلطار دراسة مشاريع تنقيح األنظمة األساسية لثالث تعاونيات ومرشوعي األنظمة األساسية إلحداث خمس 
تعاونيات جديدة.

7 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2020-2016):

تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم� والتي 

الوطنية وتحديدا للسياسات والربامج  تتضمن باألساس تشخيصا للتوجهات اإلسرتاتيجية املزمع إعت�دها وفقا للتطلعات 

ولتجاوز  القادمة  الخ�سية  خالل  واملرتقبة  املسجلة  والنوعية  الكمية  للنتائج  بالّنظر  األهداف  هذه  بتجسيم  الكفيلة 

اإلشكاليات الهيكلية والظرفية التي يواجهها القطاع.

I - متابعة وضعية صندوق ض�ن املؤمن لهم:

تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003، توّىل صندوق ض�ن املؤمن 
لهم منذ سنة 2004 تسديد التعويضات املحمولة عىل املؤسسة املنحلّة نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه املؤمن لهم 

واملستفيدين من عقود التأم� بنسق هام وذلك خاّصة يف مجال تأم� السيارات. 

لإلضطرابات  وتبعا  أخرى،  جهة  من  أنّه  إالّ  ملحوظا،  تراجعا  التعويضات  هذه  نسق  شهد  األخ�ة،  السنوات  وخالل 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
املؤسسات اإلقتصادية، تّم Òوجب املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 واألمر عدد 790 لسنة 2011 املؤرخ 
يف 27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت Òمتلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب� 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011. 

وقد عهد إىل رشكة "اإلعادة التونسية" Òهمة الترصف يف الصندوق يف الجانب املتعلق منه بتعويض األرضار الناتجة عن 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية Òوجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية وتّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض  ترتكب 

من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

1 - موارد الصندوق: 

تقّدر جملة املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم يف موىف سنة Ò 2017بلغ يناهز 234,5 م.د وهي متأتّية من:

• القرض� الرقاعي� املكتتب� لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 م.د (األول بقيمة 20 م.د والثاß بقيمة 10 م.د)،

(يتم تسديده عىل فرتة الشعبية  الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات  لتعويض األرضار  املكتتب  الرقاعي  • والقرض 
 10 سنوات) والبالغ 80 م.د،

• ومساه�ت مؤسسات التأم� واملؤّمن لهم يف �ويل الصندوق والتي ناهزت بداية من الثالثية األخ�ة لسنة 2002 
وإىل موىف سنة 2017 مبلغ 124,5 م.د. 

2 - نفقات الصندوق: 

بلغت النفقات الجملية لصندوق ض�ن املؤمن لهم إىل موىف سنة 2017 حوايل 188,4م.د تتوّزع كالتايل:

- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم تبعا لحلول الصندوق محّل رشكة "اإلتّحاد": 59,4 م.د،
- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم بعنوان األرضار الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات الشعبية: 53,8 م.د،

- خالص أصل القرض� الرقاعي� األّول والثاß: 30 م.د. 
- رصف فوائد القروض الرقاعية: 45,2 م.د.

ك� Îكن تبويب هذه النفقات حسب طبيعتها عىل النحو التايل:

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم�  العامة  الهيئة  تويل  التأم�،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم�  بعض مؤسسات  مواطن� ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، مع العلم 

وأّن العرائض املذكورة تحىض Òتابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس� نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل� يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 
املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن.

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم�:
 

تلّقت الهيئة خالل سنة 2017 عددا هاما من العرائض بلغ 60 عريضة تتعلّق جلّها بفرع تأم� السيارات بإعتباره يستأثر 
بالنصيب األوفر من رقم معامالت القطاع وÎثّل الواجهة األوىل التي من خاللها يقع التعامل بصفة أكرب مع املؤمن لهم. 

وقد �ّكنت مصالح الهيئة بالتنسيق مع مؤسسات التأم� من تسوية أغلب امللفات ومعالجتها. 

ويُحوصل الجدول التايل أبرز مواضيع هذه العرائض وعددها: 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم� 
دولية (برتقالية للبلدان العربية وخرضاء للبلدان األوروبية).

      
وقد توّصلت الهيئة العامة للتأم� بأربعة عرائض تتعلق بطلب التدخل للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام 
برتقالية صادرة عن  تأم�  لبطاقات  فيها عربات حاملة  بالنسبة لحوادث مرور تسببت  املكتب  باتّة صادرة ضّد  قضائية 

مؤسسات تأم� جزائرية وليبيّة.

1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

تّدعمت تركيبة إطارات الهيئة مع مطلع سنة 2017 بإلتحاق طالبة جديدة بعد نجاحها ضمن الدفعة 35 ملعهد �ويل 
 "Paris Dauphine Tunis" يف إختصاص "تأم�"، باإلضافــــة إىل طالب آخر متخـــّرج من معهد îالتنمية للمغرب العـــر

يف إختصاص "Actuariat" ليبلغ بذلك العدد الجميل إلطارات الهيئة øانية وأربع� (48) من جملة سبع� (70) موظفا.

:Ô2 - تطوير النظام املعلوما

واملحاسبية البرشية  املوارد  يف  والترصف  الهيئة  موارد  لتخطيط  املندمجة  املنظومة  تركيز  عملية  شهدت 
  «ERP» أشواطا متقدمة خالل سنة 2017 عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- املحاسبة والترصف يف مخزون الهيئة من اللوازم املكتبية،
- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،

- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية والرواتب.

هذا وال تزال األشغال جارية مع املزود يف إطار فرتة تجربة للمنظومة.

3 - إقتناء قطعة أرض لبناء املقّر اإلجت�عي الجديد للهيئة:

تّم إختيار الهيئة بتاريخ غرة نوفمرب 2017 كأحسن عارض بالنسبة ألحد املقاسم بالحّي املايل بالتّقسيم الجديد "درّة 
البح�ة" بضفاف بح�ة تونس الّش�لية لتشيّد عليه مقرها اإلجت�عي الجديد.

4 - التكوين والرّسكلة:

تعترب الهيئة التكوين والرسكلة من أهّم وسائل تنمية املوارد البرشية، لذلك فهي توليه� إهت�ما خاصا إÎانا منها بأّن 
والرقابية عىل مختلف  بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلرشافية  العامل�  تطوير قدرات 

مكّونات قطاع التأم�.

ومؤ�رات  وملتقيات  تكوينيّة  دورات  يف  الهيئة  إطارات  من  هام  عدد  ترشيك  عىل  الهيئة  عملت  الّسياق،  هذا  ويف 
وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم� وتهّم بالخصوص:

- مراقبة الحوكمة والترصّف يف املخاطر،
- الترصف يف األصول والخصوم،

- نظام " املالءة املاليةII " ملؤسسات التأم�،
- وضع خارطة مخاطر يف مجال التأم�،

- مقاومة تبييض األموال و�ويل اإلرهاب يف قطاع التأم�،
- دور قطاع التأم� يف تغطية مخاطر الكوارث الطبيعية والتقلبات املناخية.

ك� شارك عدد من إطارات الهيئة يف بعض الندوات والتظاهرات واملؤ�رات بالخارج حول محاور تأمينية متخصصة من 
أهّمها:

- دورة تدريبية حول "أسس تحديد وإدارة مخاطر رشكات التأم�" (باإلمارات العربية املتّحدة).
- حلقة دراسية حول التطورات األخ�ة بخصوص الرقابة الحذرة عىل التأم� (بفرنسا)،

- امللتقى الرابع للتأم� بالدار البيضاء حول تحديث تجربة الحريف يف العرص الرقمي (باململكة املغربية)،
- الدورة 24 للنــدوة السنوية الدولية حول التقنيات الجديدة لتبادل املعطيـات (بأملانيا).

5 - إرساء منظومة للنفاذ إىل الوثائق التي تنتجها الهيئة:

يف إطار تطبيق مقتضيات القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ يف 24 مارس 2016 واملتعلق بحق النفاذ إىل 
املعلومة وتنفیذا ملتطلبات الخطة الوطنیة الرامیة إىل �كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت� العربية والفرنسية Òوقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد وردت عىل الهيئة خالل 
سنة 2017 ومنذ إرساء هذه املنظومة، ثالثة مطالب فقط يف النفاذ إىل وثيقة إدارية �ّت دراستها بالتنسیق مع مختلف 

الهیاكل بالهيئة وإجابة املعني� باألمر بخصوصها، ك� å يتّم رفض أي مطلب وå يرد أي مطلب تظلم.

6 - تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم�:

سعيا منها إىل تدعيم أوجه التعاون العرî واإلقليمي والدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة 
بالتأم�، تولّت الهيئة العامة للتأم�:

- مواصلة متابعة توصيات اللجان املغاربية للتأم� وإعادة التأم�.
- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك عىل 
مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث عن توافقات ثنائية ودية لتسوية املتخلدات 

بذمة املكتب املوحد الليبي.
إىل  وإحالتها   ACPR بفرنسا التأم�  عىل  الرقابة  وسلطة   CIMA منظمة من  كّل  مع  تعاون  مذكرات  مشاريع  إعداد   -

الجهات املعنية للدراسة.
- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأم� AFIRC والجمعية الدولية 

.IAIS ملراقبي التأم�

       مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

أنهى االقتصاد العاملي سنة 2017 بتحقيق وت�ة Ûو جيّدة نسبيّا بلغت مستوى 3,8 % (مقابل 3,2 % سنة 2016) وهي 
األعىل منذ سنة 2011، بعد معاناته طيلة سنوات من الفتور واملشاكل املرتبطة باألزمات االقتصادية واملالية واآلثار الضارة 
للصدمات السلبية التي أضعفت النشاط يف أغلب االقتصاديات. وتعود هذه االنتعاشة إىل جملة عوامل أبرزها مواصلة 
إعت�د السياسات النقدية امليّرسة يف البلدان املتقدمة واستمرار االقتصاد الصيني يف تسجيل معدالت Ûو مرتفعة فضال عن 

ديناميكية التجارة العاملية.

ففي االقتصاديات املتقدمة، ارتفع نسق Ûو النشاط االقتصادي إىل مستوى 2,3 % سنة 2017 مقابل 1,7 % يف السنة 
مستوى  عىل  وانعكاسه  عموما  األع�ل  مناخ  وتحّسن  التيس�ية  النقدية  السياسات  من  بالخصوص  مستفيدة  السابقة، 
السياق  الداخيل إضافة إىل تدّعم استهالك األرس محفوزا باملؤرشات االيجابية لسوق الشغل. ويف هذا  االستث�ر والطلب 
وصلت نسبة Ûو االقتصاد األمري~ إىل 2,3 % مقابل 1,3 % يف موىف سنة 2016، ك� كان األداء يف منطقة األورو م�ثال إىل 
حّد كب� حيث سّجلت نفس املستوى من النمو (2,3 % مقابل 1,8 % سنة 2016) وشملت هذه االنتعاشة أغلب البلدان 

األعضاء.          
 

لالقتصاديات الصاعدة والنامية، فقد عرفت بدورها تحّسنا جمليّا لنشاطها االقتصادي محققة نسبة Ûو  بالنسبة  أّما 
ناهزت 4,8 % مقابل إنحصارها يف حدود 1,4 % سنة 2016، وكان الحّظ األوفر من نصيب الدول الصاعدة والنامية ألوروبا 
مشاريع  حجم  زيادة  من  األخرى  البلدان  عديد  واستفادة  وبولونيا  تركيا  من  كّل  حققته  الذي  الهام  النمو  مع  خاصة 
املؤسسات املمولة من االتحاد األوروî. ك� حافظ االقتصاد الصيني عىل نسق Ûّوه املرتفع والذي بلغ 6,9 % سنة 2017 
مقابل 6,7 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع امللحوظ للصادرات وملستوى االستث�رات العمومية فضال عن اعت�د بنك الص� 

الشعبي لتيس� انتقاê يسّهل النفاذ للقروض بالنسبة للمؤسسات الصغرى والقطاع الفالحي.             

ويف املقابل، تراجعت وت�ة النمو يف منطقة الرشق األوسط وش�ل إفريقيا من 4,9 % يف السنة السابقة إىل حدود 2,2 % 
املصّدرة  البلدان  النمّو يف  انخفاض  املنطقة مع  املستمرّة يف  الجيوسياسية  بالخصوص من االضطرابات  متأثرة  سنة 2017 
للنفط وتقيّد الطلب الداخيل وخاصة االستث�ر بسبب عملية تطه� امليزانية واملستويات العالية من التضخم يف بعض بلدان 

املنطقة.  
  

وå تكن املبادالت التجارية للسلع والخدمات سنة Ò 2017نأى عن هذا املسار التصاعدي يف نسق النمو حيث حققت 
انتعاشة هامة بنسبة 4,9 % مقابل 2,3 % سنة 2016 مدعومة عىل وجه الخصوص من تطور التدفقات التجارية يف آسيا 

والواردات يف أمريكا الش�لية. 

ويف جانب آخر، تواصل إنخفاض دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة بحوايل 16 % خالل سنة 2017 مقابل 13 % 
سنة 2016، وشمل باألساس اقتصاديات البلدان املتقدمة والبلدان التي �ّر Òرحلة انتقالية مقابل إرتفاع طفيف يف البلدان 

الصاعدة.

املرتبطة خاصة Òفاوضات  السيايس  اليق�  مواجهة حالة عدم  فقد نجحت يف  الدولية،  املالية  بالسوق  يتعلّق  وفي� 
الربيكسيت وتزايد الشكوك حول السياسة املستقبلية للميزانية األمريكية وتواصل التوترات الجيوسياسية يف عديد املناطق، 
فتدّعمت أسعار السندات بشكل ملحوظ يف جميع أنحاء العاå. بين� تواصل التقلب الحاد يف السوق الدولية للرصف والتي 
اتسمت خاصة باالرتفاع الهام الذي حققه سعر رصف األورو مقابل الدوالر وذلك مع تحسن الوضع االقتصادي وتجّدد 
اهت�م املستثمرين األجانب Òنطقة األورو والتوقعات بتطبيع السياسة النقدية. وسجلت سوق املعادن الثمينة من ناحيتها 

تطورا ايجابيا بحوايل 13 % مدعومة من حالة عدم اليق� السيايس. 

إرتفاعا ملحوظا عىل  للمواد األساسية  الدولية  األسعار  املتحّسن عموما، شهدت  االقتصادي  األداء  وبالتوازي مع هذا 
عكس السنة السابقة نتيجة تزايد الطلب املتأé من القطاعات املعملية للبلدان املصنعة وللص� من جهة وانخفاض سعر 
رصف الدوالر األمري~ من جهة أخرى. ك� تدّعمت أسعار الطاقة وخاّصة النفط الخام جرّاء الرتاجع امللحوظ يف اإلنتاج 

واملخزونات بعد تفعيل االتفاقية متعددة األطراف للدول املصّدرة للنفط.       

لتبلغ  املتقدمة  االقتصاديات  تواصلت عىل مدى سنوات يف  التي  االنك�شية  الضغوط  برتاجع   2017 ك� �يزت سنة 
نسبة التضخم 1,7 % مقابل 0,8 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع الهام ألسعار الطاقة. أما بالنسبة للبلدان الصاعدة والنامية، 
فقد عرف التضخم عموما بعض االنفراج لينخفض إىل 4 % مقابل 4,3 % سنة 2016 مع وجود تفاوت عام ب� مختلف 

بلدان هذه املجموعة نظرا إىل التطورات املتفاوتة ألسعار الرصف والعوامل الخاصة بكّل اقتصاد.
       

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

شهد االقتصاد التونيس سنة 2017 تحّسنا ملموسا يف نسق Ûّوه حيث بلغ 1,9 % أي ما يقارب ضعف املستوى الذي 
تحقق سنة 2016 (1 %). غ� أن مثل هذه االنتعاشة ال تزال دون املستوى املأمول جرّاء استمرار مواطن الضعف املرتبطة 
بالخصوص بانزالق عجز امليزانية واملدفوعات الجارية وتصاعد الضغوط التضخمية، والتي ال تزال تحول دون تحقيق التنمية 

الشاملة وإحداث مواطن الشغل والتحّكم يف التوازنات االقتصادية الكلّية.    

ويعود هذا التحسن النوعي يف النمو يف جزء كب� منه إىل تطّور األنشطة املسوقة عىل خالف السنوات الفارطة التي كان 
فيها ألنشطة الخدمات غ� املسوقة مساهمة هامة.

وبالنسبة للخدمات املسّوقة، فقد عرفت تطّورا محدودا سنة 2017 بلغ 4 % مستفيدة بالخصوص من املوسم السياحي 
الواعد (8,3 % مقابل 2,7 % سنة 2016) إثر العودة النسبية لألسواق التقليدية مع تحّسن الوضع األمني للبالد إضافة إىل 
مواصلة تدفق السياح املغاربي�، وكذلك من التحّسن الطفيف لقطاع النقل (5 % مقابل 4,7 % سنة 2016). ويف املقابل، 

تواصل Ûو الخدمات املالية واالتصاالت بنسق ملموس بلغ عىل التوايل9,1 % و3 %.    

وبدرجة أقل حدة، حّققت الصناعات املعملية بدورها Ûّوا طفيفا بنسبة 0,8 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل تطّور 
الصناعات امليكانيكية والكهربائية (3,1 % مقابل 2,1 % سنة 2016) تبعا لديناميكية النشاط يف منطقة األورو، عالوة عىل 
الغذائية والصناعات   (2016 سنة   %  (-0,3) مقابل   %  0,8) والجلود  واملالبس  النسيج  صناعات  إنتعاش 

(1,4 % مقابل (4,4-) % سنة 2016). ويف املقابل، تواصل تقلّص Ûّو صناعات مواد البناء والخزف والبلور للسنة الثانية تباعا 
((4,5-) % مقابل (1,8-) % سنة 2016).

ك� شهدت الصناعات الكيميائية انخفاضا ملحوظا يف قيمتها املضافة ((1,9-) % مقابل 13,2 % سنة 2016) وذلك 
نتيجة حّدة التحركات االحتجاجية املسجلة عىل مستوى مواقع إنتاج ونقل الفسفاط مّ� خلق صعوبات كربى يف التزّود 

لوحدات التحويل.

وعرف قطاع الفالحة والصيد البحري انتعاشة ملحوظة (2,5 % مقابل (8,5-) % سنة 2016) بفضل املوسم الفالحي 
الزيتون.       زيت  فرع  يف  انخفاض  مقابل  الحبوب  سيّ�  الفروع  أغلب  يف  اإلنتاج  بارتفاع  �يز  والذي  عموما  املريض 

أّما الصناعات غÈ املعملية، فقد تواصل إنخفاض قيمتها املضافة بحوايل 3 % (مقابل (1,5-) % سنة 2016) متأثـــرة 
بالخصوص من احتداد تقلص استخراج النفط والغاز الطبيعي ((11,1-) % (مقابل (7,2-) % سنة 2016) جراّء ما تزال 
تشهده بعض املناطق من اضطرابات اجت�عية عالوة عن النفاذ الطبيعي لبعض الحقول. وعىل عكس ذلك، سّجل قطاع 
املناجم Ûوا هاما ناهز 10,1 % (مقابل 6,4 % سنة 2016) غ� أن مثل هذه االنتعاشة å �ّكن بعد من استعادة القدرات 

اإلنتاجية املعتادة للقطاع.

وبالنسبة للطلب الداخيل، فقد أظهر سنة 2017 تباطؤا يف نسق Ûو أهم مكوناته، بحساب األسعار القارّة، حيث تواصل 
النهاê الوطني والذي Îثّل املحرك األسايس للنمو االقتصادي منذ  التوايل انخفاض وت�ة Ûو االستهالك  الثالثة عىل  للسنة 
سنة 2011 (1,8 % سنة 2017 مقابل 3 % سنة 2016). وبخصوص االستث�رات، فقد سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت 
تباطؤا طفيفا من مستوى 1 % سنة 2016 إىل 0,2 % سنة 2017 لتواصل بذلك نسبة االستث�ر انخفاضها للسنة الخامسة 

عىل التوايل من 19,3 % سنة 2016 إىل 18,7 % سنة 2017.

 2016 سنة   %  5,8 (مقابل   %  17,2 بنسبة  والخدمات  السلع  صادرات  ارتفعت  فقد  الخارجي،  للطلب  بالنسبة  أّما 
بحساب األسعار الجارية) نتيجة ازدياد حجم الصادرات ألغلب القطاعات. ومن ناحيتها، سجلت واردات السلع والخدمات 
تسارعا هاما يف وت�ة Ûوها الذي بلغ 18,8 % سنة 2017 (مقابل 5,5 % سنة 2016 بحساب األسعار الجارية) وذلك تبعا 
النخفاض الدينار وارتفاع األسعار العاملية للمحروقات وتزايد استهالك قطاعي الطاقة والصناعات املعملية من مواد أولية 

ونصف مصنعة يف ظل تراجع اإلنتاج الوطني. 

ويف هذا السياق، تفاقم العجز التجاري املسّجل سنة 2017 ليعادل 10,2 % من إجمـايل النـاتـــج املحيل الخام (مقابل 
8,8 % سنة 2016).

النسبة هذه  ارتفعت  فقد   ،(%  3,7)  2012 سنة  منذ  تضخم  نسبة  أد\  عرفت  التي  السابقة  السنة  عكس  وعىل 
 سنة 2017 لتناهز 5,8 % يف املعدل ك� وصلت يف األشهر األخ�ة من السنة إىل ما يقارب 6,4 % وذلك تزامنا مع تدهور 

قيمة الدينار والتطور االستثناê ألسعار املواد الغذائية الطازجة.

ملواطن  للتصدي  املطلوب  املستوى  دون   2017 سنة  الوطني  االقتصاد  الذي حققة  الطفيف  النمو  فقد ظل  وعموما 
ضعف سوق الشغل إذ ال تزال نسبة البطالة يف نفس املستوى املرتفع املسجل يف السنة السابقة (15,5 %) مع تسجيل 
انخفاض طفيف لنسبة بطالة خريجي التعليم العايل إىل حدود 29,2 % سنة 2017 (مقابل 31,6 % سنة 2016) وال تزال 
سوق الشغل املحلية تواجه عديد التحديات املرتبطة بعدم قدرة النسيج االقتصادي عىل استيعاب البطالة وعدم املالءمة 

ب� حاجيات السوق وما تنتجه املنظومة التعليمية.      

I - تطّور سوق التأم� العـاملية:

1 - رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم�:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

بلغ إج�يل أقساط التأم� العاملية املستخلصة سنة 2017 حوايل 4.890 مليار دوالر مقابل 4.700 مليار دوالر سنة 2016 
محققة بذلك نسبة Ûو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وت�ة أرسع سنة 2016 (2,2 %). ولنئ شمل هذا 
التباطؤ النسبي كالّ من صنفي التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، فانّه �يّز بالخصوص بانخفاض جملة أقساط التأم� عىل 
الحياة يف األسواق املتقدمة Òا يقارب 2,7 % (مقابل (1,9-) % سنة 2016) مقابل تواصل Ûّو أقساط التأم� عىل غ� الحياة 

بنفس النسق املسجل يف السنة السابقة والذي بلغ 1,9 %. 
  

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد تقلصت وت�ة النمو الهام الذي ميزها يف السنة السابقة رغم بقائها مرتفعة يف حدود 14 % 
النمو الكب� الذي  التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، مدعومة أساسا من تواصل  التوايل بالنسبة لصنفي  و6,1 % عىل 

تشهده السوق الصينية.   

55,3 % سنة 2016)  (مقابل   % 54,3 إىل  العاملية  السوق  الحياة من  التأم� عىل  تقلّص نصيب صنف  لذلك،  وتبعا 
يف ح� إرتفعت حّصة صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 45,7 % (مقابل 44,7 % سنة 2016).

التوزيع القاري ألقساط التأم�:
 

وعىل مستوى التوزيع القاري، تواصل انخفاض حصة األسواق األمريكية يف سوق التأم� العاملية حيث بلغت 34 % 
الحياة إىل حدود 25,5 % (مقابل  التأم� عىل  نتيجة تراجع حّصتها من مجموع أقساط  (مقــابل 34,4 % سنة 2016) 
تقريبا  املستوى  نفس  يف  الحياة  غ�  عىل  التأم�  أقساط  مجموع  من  حصتها  عىل  ومحافظتها   (2016 سنة   %  26,2  

(44,2 % مقــابل 44,3 % سنة 2016).

وكذلك الشأن بالنسبة للدول األوروبية التي انخفضت نسبة مساهمتها يف سوق التأم� العاملية إىل حوايل  30,2 % 
(مقابل 30,8 % سنة 2016) إثر تراجع حّصتها من 33 % سنة 2016 إىل 32,3 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل 

الحياة ومن 28,2 % إىل 27,8 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة. 

موىف  يف   %  32,5 فناهزت  العاملية  السوق  حجم  من  اآلسيوية  القارة  لحّصة  التصاعدي  املسار  تواصل  املقابل،  ويف 
 2016 سنة   %  37,8 من  الحيـاة  عىل  التأم�  بعنـوان  حصتها  ارتفاع  بفضل   (2016 سنة   %  31,6 (مقابل   2017 سنة 
إىل 39,3 % سنة 2017 وبدرجة أقل حّصتها بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة من 24,1 % يف السنة السابقة إىل 24,5 % 

سنة 2017.

أّما بالنسبة للقــــارة اإلفريقية، فال تزال حصتها من السوق العاملية تتّسم بالتواضع الشديد إذ å تتجاوز 1,4 % من 
جملة أقســاط التأم� تتوّزع ب� 1 % بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة (مقابل 0,9 % سنة 2016) و1,7 % بعنوان التأم� 

عىل الحياة (مقابل 1,5 % سنة 2016).

2 - رقم معامالت صنف التأم� عىل الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة تباطؤا يف نسبة النمو التي å تتجاوز0,5 % (مقابل 1,4 % 
يف السنة السابقة) وبلغت 2.657 مليار دوالر أمري~، وذلك نتيجة حالة االنك�ش التي شهدتها األسواق املتقدمة حيث 

تراجعت جملة أقساط التام� عىل الحياة بنسبة 2,7 % بعد معاناتها من الفتور عىل مدى العرش سنوات األخ�ة.
وعموما، فقد سّجلت أغلب بلدان هذه املجموعة Ûوا سلبيا مرتبطا أساسا بضعف نسب الفائدة مّ� جعل مؤسسات 
التأم� عاجزة عىل ض�ن مردودية مثىل للمؤمن لهم بسبب تراجع نسب املردودية الدنيا املضمونة وانخفضت تبعا لذلك 
عمليات االكتتاب بالنسبة لعقود االدخار التقليدية بشكل هام. هذا إىل جانب عديد العوامل االقتصادية األخرى التي أثرت 
عىل Ûو سوق التأم� عىل الحياة العاملية عىل غرار أسواق أمريكا الش�لية، التي سجلت تراجعا Òا يقارب 3,5 % مقارنة 
فقد  الغربية،  ألوروبا  بالنسبة  أما  التقاعد.  إدخار  توفّر خدمة  التي  املؤسسات  عديد  تراخيص  جراء سحب   2016 بسنة 
شهدت أكرب ثالثة أسواق رئيسية فيها وهي اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا حالة من االنك�ش سنة 2017 مقابل تحقيق 

بعض األسواق األخرى لتطور إيجاî مثل اسكندينافيا والربتغال.
       

ويف املقابل، شهدت أسواق التأم� عىل الحياة يف البلدان الصاعدة مسارا مختلفا للغاية �يز بتحقيق قفزة هامة يف نسق 
النمو إىل حدود 14 % متجاوزة بذلك معّدل النمو املسجل يف العرشية األخ�ة (8,8 %). هذا وال يزال دور السوق الصينية 
الركيزة األساسية يف هذا التطّور، حيث حققت لوحدها Ûوا باهرا ناهز 21 % (مقابل معّدل Ûو يعادل 14 % خالل العرش 
سنوات األخ�ة)، لرتتقي بذلك الص� إىل املرتبة الثانية عامليا يف سوق التأم� عىل الحياة التي تتصدرها الواليات املتحدة 

األمريكية.

عديد  وجود  مع   2016 بسنة  مقارنة   %  5,8 بنسبة  ايجابيا  Ûوا  الصاعدة  البلدان  أسواق  حّققت  الص�،  وباستثناء 
اإلختالفات ب� بلدان هذه املجموعة. فبالنسبة لدول آسيا الصاعدة، �يزت بارتفاع مبيعات عقود التأم� بوحدات الحساب 
وعقود اإلدخار التقليدية، بين� ارتكز التطور املسجل يف أوروبا الوسطى والرشقية عىل مبيعات عقود اإلدخار املوزعة من 
طرف البنوك يف روسيا التي أصبحت تتصدر أسواق التأم� عىل الحياة يف هذه املنطقة. ويف نسق معاكس، سّجلت أسواق 
أمريكا الالتينية Ûوا سلبيا يف كل من الربازيل (جراء تأثر نشاط تأم� اإلدخار من ضعف نسب الفائدة) واملكسيك نتيجة 
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التوزيع القاري ألقساط التأم�:

3 - رقم معامالت صنف التأم� عىل غÈ الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 2.234 مليار دوالر أمري~ يف موىف سنة 2017 
محّققة نسبة Ûّو حقيقي بلغت 2,8 % ليتواصل بذلك تباطؤ نسق التطور للسنة الثالثة تباعا ولكنه ال يزال يتجاوز معّدل 

النمو الذي تّم تسجيله يف العرشية األخ�ة ( 2,1 %).
 

وبالنسبة لألسواق املتقدمة، استقرت وت�ة النمو يف نفس املستوى املسجل يف السنة السابقة أي 1,9 % (مقابل معدل 
تطّور سنوي ناهز 0,9 % خالل العرش سنوات األخ�ة) مع وجود تباين حاد بينها. فبالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، 
وصلت نسبة النمو الجملية إىل 2,6 % سنة 2017 مع تحقيق أهم النسب يف صنف تأم� السيارات. ويف أوروبا الغربية، 
ولنئ ظلت وت�ة النمو معتدلة، فقد سّجلت تحّسنا طفيفا سنة 2017 وبلغت 1 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل التطّور 

امللحوظ خاصة عىل مستوى صنفي التأم� من املرض وتأم� السيارات السي� يف األسواق الرئيسية لهذه املنطقة.
     

أما بالنسبة لألسواق الصاعدة، فقد تراجعت وت�ة Ûو صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل حدود 6,1 % مقابل 9,6 % 
سنة 2016 ومعّدل تطور سنوي ناهز 8,4 % خالل العرشية األخ�ة. ويعود هذا التباطؤ أساسا إىل انخفاض نسبة النمو 
السيارات. ورغم هذا  الصينية من مستوى 20 % إىل 10 % سنة 2017 جراء انخفاض أقساط تأم�  املحققة يف السوق 
الرتاجع املسجل، ال تزال الص� تعترب املحرك األسايس للنمو يف هذه املجموعة من البلدان. وباستثنائها، å تتجاوز نسبة Ûو 
نشاط التأم� عىل غ� الحياة يف األسواق الصاعدة مستوى 2,5 % (مقابل 2,1 % سنة 2016) بين� وصلت إىل 9,7 % يف 
بقية األسواق الصاعدة آلسيا بفضل النمو الهام الذي شهدته كل من الهند وتايالند وأندونيسيا. أما بالنسبة ألوروبا الوسطى 
والرشقية، فقد واصلت أقساط التأم� مسارها التصاعدي بنسق معتدل بلغ 3,3 % نتيجة التحسن االقتصادي الذي تشهده 
بعض بلدان اإلتحاد األوروî. وفي� يخص منطقة الرشق األوسط وآسيا الوسطى، فقد أّدت حالة االنك�ش التي تشهدها 
أقساط التأم� عىل غ� الحياة يف السوق الرتكية واستمرار حالة الركود يف السوق السعودية إىل إنخفاض هام يف نسبة التطور 

الجملية يف املنطقة.
 

وعموما، فقد كانت لألسواق املتقدمة مساهمة أعىل بقليل من مساهمة األسواق الصاعدة يف التطور الحقيقي لصنف 
التأم� عىل غ� الحياة مع اعتبار الص� والواليات املتحدة األمريكية القوت� الرئيسيت� الدافعت� للنمو في� يخص هذا الصنف.

التوزيع القاري ألقساط التأم�:

4 - نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:
  

عىل الرغم من اإلنخفاض النسبي يف عدد األحداث الكارثية املسّجلة سنة 2017 إىل 301 حادث مقابل 329 سنة 2016 
إىل ملحوظ  جّد  بشكل  الكوارث  هذه  عن  الناجمة  الجملية  املادية  الخسائر  ارتفعت  فقد  طبيعية)،  كارثة   183 (منها 

337 مليار دوالر أمري~ وهو ما يقارب ضعف املستوى املسجل سنة 2016 (180 مليار دوالر أمري~) ك� فاقت بشكل 
ملموس املعدل املسجل يف العرشية األخ�ة (190 مليار دوالر أمري~).

مجموع طبيعية  كوارث  عن  الناجمة  الخسائر  تغطية  يف  التأم�  قطاع  مساهمة  تتعّدى   å الّسياق،  هذا  ويف 
138 مليار دوالر وفقط 6 مليار دوالر من الخسائر املرتبطة بكوارث تقنية، ليبلغ الفارق ب� جملة الخسائر واألرضار املؤمن 
عليها سنة 2017 حوايل 193 مليار دوالر، وهو ما يربز مدى نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل 

النطاق العاملي (أك_ من 57 % من مجموع الخسائر).

هذا وقد �ركزت أعىل الخسائر يف أمريكا الش�لية وبلغت 244 مليار دوالر. وكانت أعىل األرضار املشمولة بالتأم� 
حّدة، هي تلك املتعلقة بأقوى ثالث أعاص� شهدها العاå سنة 2017 والتي قدرت بحوايل 92 مليار دوالر أمري~.

:Üونسب االندماج يف العا �5 - تطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم

التأم� سنة 2017 إىل 650 دوالر أمري~ مقابل 638,3 دوالر سنة 2016  الفـرد عىل  العاملي إلنفـاق  إرتفع املعـّدل 
النمّو  نسق  يف  التباين  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب�  شاسع  فارق  تسجيل  مع   2015 سنة  دوالر  و621,2 
االقتصادي ومعّدالت النمّو الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم� 

املتجّذرة يف البلدان املصّنعة ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

 2016 سنة  دوالر   3.505 مقابل  دوالر   3.516,7 التأم�  عىل  الفرد  إنفاق  معدل  بلغ  املصنعـة،  البلدان  ففي 
التأم� عىل غ�  بعنوان  الحياة و1.618,2 دوالر  التأميـن عىل  بعنوان  و3.439,6 دوالر سنة 2015، منها 1.898,5 دوالر 
 % و8,1   2016 سنة   %  8 مقابل   %  7,8 تعـادل  إذ  مرتفعة  البلدان  هذه  يف  االندماج  نسبة  فإّن  لذلك،  وتبعا  الحياة. 

سنة 2015.

أما يف البلدان الصاعدة، ورغم التحّسن املتواصل ملعدل إنفاق الفرد عىل التأم� والذي ناهز 165,6 دوالر أمري~ سنة
 2017 مقابل 149 دوالر سنة 2016 و135 دوالر سنة 2015 (منها 92,3 دوالر بعنوان التأم� عىل الحياة و73,2 دوالر 
بعنوان التأم� عىل غ� الحياة)، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ å تتجاوز 3,3 % (مقابل 3,2 % سنة 2016 

و2,9 % سنة 2015).

وعموما، فقد تراجعت نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي العاملي إىل حدود 6,1 % سنة 2017 مقابل 6,3 % 
سنة 2016 و6,2 % سنة 2015.  

º - IIوقع تونس يف سوق التأم� العاملية:
     

رقم  من  تونس  حّصة  تزال  ال   ،2017 سنة   % 12,6 بنسبة  التأم�  لقطاع  الجميل  املعامالت  لرقم  الهام  التطّور  رغم 
معامالت سوق التأم� العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة ببعض البلدان الشقيقة، حيث å تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,08 % 
باملغـــرب وÒ % 0,03صـر، وكذلك مقارنة بعدد من بلدان منطقة الرشق األوسط حيث ناهزت 0,28 % باإلمارات العربية 

املتحدة و0,20 % باململكة العربية السعودية وتضّل بعيدة جّدا عن جنوب إفريقيا (0,98 %). 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم� إذ تبلغ  28,2 % بالواليات 
املتحدة و8,6 % باليابان و5,8 % باململكة املتحدة و4,9 % بفرنسا و4,6 % بأملانيا. 

وبالتوازي، å تتجاوز نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي التونيس خالل سنة 2017 رغم تسجيل بعض التحّسن 
نسبة دون  باملغرب)، وهي  املتحدة و3,5 %  العربية  باإلمارات   % 3,7 (مقابل   % 2,2 األخ�ة  السنوات  الطفيف خالل 
 % 9 وفرنســا   % 9,6 املتحدة  واململكة   % 13,8 إفريقيا  مثل جنوب  بكث�  األخرى  البلدان  ببعض  املسّجلة  املستويات 

وسـويسـرا 8,5 % والواليات املتحدة 7,2 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي هو فــي حـدود 6,1 %.
 

ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معــّدل إنفاق الفــرد التونيس عىل التأم� خالل سنة 2017 حيث بلغ 182,5 دينارا 
تونسيا مقابل 164,2 دينارا سنة 2016 و150,5 دينارا سنة 2015، ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 

1579,5 دينارا تونسيا سنة 2017.
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دخل نظام املالءة املالية 2 فعليّا حيز التطبيق يف مستهل سنة 2016 بعد سنوات طويلة إستغرقتها الهياكل املختصة يف 
عن  عبارة  وهو   .îاألورو اإلتحاد  يف  التأم�  لسوق  الجديد  والتنظيمي  الترشيعي  اإلطار  ليمثّل  رشوطه  وبلورة  صياغة 
مجموعة من القواعد التوجيهية واملتطلبات القانونية والتقنية الكمية والنوعية تهدف إىل تحقيق أك_ تجانس وشفافية ب� 
م�رسات رشكات التأم� يف مختلف دول الفضاء االقتصادي األوروî ومزيد تدعيم سالمة قواعدها املالية بتطبيق متطلّبات 
مالءة قادرة عىل إدارة املخاطر الجديدة بأك_ نجاعة وواقعية وعىل "إمتصاص الصدمات" واملحافظة عىل استقرار آدائها، 
وتحّقق بالتايل توازنا عقالنيا ب� السالمة واإلستع�ل املقتصد لرؤوس األموال من أجل ح�ية أفضل للمؤمن لهم وض�ن 
قدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها تجاه الغ�، خاصة يف ظل التغیرات املتواصلة لألسواق املالیة الدولیة وتطّور املحيط اإلقتصادي 

العاملي وتزايد مخاطر الصناعة التأمینیة مع إحتداد املنافسة وعوملة رشكات التأمین. 

إّال أّن عديد األصوات إرتفعت لتحذير مكّونات قطاع التأم� من هذا التوجيه واستنكار النتائج املحتملة لهذا املعيار 
حيث أّن تاريخ 1 جانفي 2016 كان Òثابة عالمة عىل دخول قطاع التأم� إىل عرص جديد وغ� مرحب به. وبالفعل، فقد 
بدأت عّدة إشكاليات تظهر مع بداية تطبيق هذا الّنظام الذي بني عىل نوايا حسنة ولكن يبدو أنه å يحقق أهدافه بإعتبار 
أّن تكاليف إعت�ده جّد مرتفعة وطرق تنفيذه معقدة للغاية، حيث إعتمد الخرباء عىل افرتاضات مصطنعة å يتم التحقق 
منها بشكل صحيح وå يتم اختبار الصيغ املقرتحة Òا فيه الكفاية وå يتم تحليل النتائج املرتتبة عىل االقتصاد بدقّة، ك� 
نظرة  املؤسسات وخصومها وفق  لتقییم أصول  السوق  كفاءة  نظرية  إىل كون  باإلضافة  املختارة غ� �ثيلية  العينة  تعترب 

اقتصادیة تستند إىل افرتاضات ال يتم التحقق منها يف أوقات األزمات والصدمات.

تحوالت  إىل  ويؤّدي  العاملي  االقتصاد  عىل  كب�  بشكل   2 املالية  املالءة  نظام  تطبيق  يؤثر  أن  املنتظر  فمن  وبالتايل، 
إسرتاتيجية عميقة يف صناعة التأم� من أبرزها تعزيز مكانة رشكات التأم� الكربى عىل حساب الصغرى التي ستضطّر إىل 
اللجوء إىل االندماج واإلستيعاب بينها يف إتّجاه إعادة هيكلتها لتدعيم قدرتها عىل إدارة املخاطر، إضافة إىل تأث�اتها بالنسبة 

للمؤمن لهم من زيادة كب�ة يف أقساط التأم� وإنخفاض يف عائدات التأم� عىل الحياة ...

وعليه، ولتفادي اآلثار السلبیة املحتملة لتطبيق هذا الّنظام وتحقیق األهداف املرجوة منه وض�ن إستقرار أداء رشكات 
التأمین، فإنّه يتعّ� عليها االلتزام بالتطبیق التدریجي لهاته املرجعیة اإلحرتازیة وتهیئة البیئة الرضوریة لتبنيها من خالل 
من  لإلستفادة  األخرى  التأمین  رشكات  مع  التعاون  جرس  وربط  املعلوماتية  أنظمتها  وتحدیث  البرشیة  مواردها  تكوین 

التجارب الدولیة الناجحة يف هذا املجال.

املبلغ  (م.د)أنواع النفقات

تعويضات عن األرضار البدنية (*)

تعويض األرضار املادية (*)

تعويض األرضار الناجمة عن الحوادث املادية التي تّم تسديدها
 من قبل مؤسسات التأم� لحساب رشكة "اإلتحاد"

تعويض جرايات حوادث الشغل (*)

تعويض األخطار املختلفة (*)

رصف عمولة الترصّف (لفائدة مؤسستي "ستار" و"اإلعادة التونسية")

رصف أتعاب املحاماة والخرباء ومراقبي حسابات الصندوق (*)

(*) ßخالص أصل القرض� الرقاعي� األّول والثا

رصف فوائد القروض الرقاعية

تسديد التعويضات الناتجة عن اإلضطرابات والتحركات الشعبية

42,2

1,1

2,2

8,7

0,3

2,9

2

30

45,2

53,8

188,4

(*): تبعا لحلول الصندوق محل رشكة "اإلتحاد".

املجموع
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وقد أفرزت أع�ل الرقابة والتدقيق وجود عمليات إكتتاب عقود تأم� غ� عادية بالّنظر ألهمية املبالغ املؤمنة لدى 
هذه املؤسسة وكذلك لدى مؤسسة أخرى. و�ّت عىل هذا األساس مراسلة اللجنة التونسية للتحاليل املاليّة وموافاتها بنسخة 

من جميع الوثائق املتحصل عليها من مؤسستي التأم� إلتّخاذ ما تراه صالحا يف الغرض.

• تقييم أع�ل الخرباء اإلكتواري�:

الفنية لسنتي 2015 و2016 إلحدى  للمدخرات  اإلكتواري�  الخرباء  أحد  قبل  املنجزة من  التقييم  أع�ل  نتائج  أثارت 
مؤسسات التأم� إحرتازات من قبل فريق الرقابة تبعا لوجود نقص هام يف مدخرات التعويضات تحت التسوية بعنوان فرع 

تأم� السيارات.
تقييم حذر  إىل  التوصل  توفّقه يف  لعدم  الالزمة، ونظرا  باملؤيدات  الخب� إلجابة واضحة مدعومة  تقديم  لعدم  وتبعا 
وصحيح للمدخرات الفنية للتأم� عىل غ� الحياة للمؤسسة املعنية، إتخذت الهيئة قرارا بعدم املوافقة مستقبال عىل طلبات 

اإلستعانة به من قبل مختلف املؤسسات يف هذا املجال طبقا ملقتضيات منشور وزير املالية عدد 258 لسنة 2010.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2017 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داÅة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" تبعا ملراجعة طريقة احتساب العنارص املكّونة 
لهامش املالءة املاليّة إضافة إىل مزيد تدعيم آليّات بعض عمليّات التصديق والتقاطع قصد مراقبة صّحة وتجانس املعطيات 

ب� مختلف القوائم والجداول والبيانات املكّونة للربمجيّة.

متابعة  عىل  يساعد  مّ�  اإلستغالل  حيز  الهاّمة  الحوادث  ملّفات  وعىل  التوظيفات  عىل  الرقابة  برمجّيتي  دخول   •
البيانات الشهريّة املتعلّقة بعمليّات اإلقتناء والتفويت يف التوظيفات وÎّكن من رسعة تدّخل الهيئة عند اإلقتضاء من جهة، 
الحياة  للتأم� عىل غ�  بالنسبة  أ.د  التي تفوق كلفتها 500  الهاّمة  الحوادث  املتعلّقة Òلّفات  الشهريّة  البيانات  ومتابعة 

و100 أ.د بالنسبة للتأم� عىل الحياة وتكوين األموال من جهة أخرى.

النتائج  سلبا عىل  تؤثّر  التي  اإلخالالت  من  عدد  لتجاوز  التأم�  إعادة  بربمجّية مخطط  الواردة  املعطيات  دراسة   •
التأم� قصد دعوتها إىل إستك�ل املعطيات املنقوصة  املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات 
التأم� واملبيّنة  إعادة  الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة  وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� 

بدليل اإلستخدام.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:
 

بتنفيذ  تقيّده�  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  ملؤّسست� خاضعت�  املالية  الوضعية  متابعة  منتظمة  بصفة  تتواصل 
إلتزاماته� لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع�ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب 
كلية وبوضع  الفنية بصفة  الذاتية Òا Îّكنه� من تغطية مدخراته�  أمواله�  لتدعيم  العاجلة  باإلجراءات  الهيئة  موافاة 
برنامج عمل لتطه� وضعيته� املالية و�كينه� من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد عىل رضورة تجاوز 

النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة.

• إعداد تقرير £وذجي للخرباء اإلكتواري�: 

الذي  اإلكتواري  للخب�  تقرير Ûوذجي  إعداد  الهيئة  قبل  التعاقد معه من  تّم  إكتواري  املراقبون Òساعدة خب�  توّىل 
يستع� به مراقبو حسابات مؤّسسات التأم� وإعادة التأم� يف إعداد تقريرهم املوجه إىل الهيئة، وذلك بهدف توحيد طرق 
العمل املعتمدة وتوحيد شكل هذه التقارير ومضمونها لض�ن النجاعة املرجّوة منها. وقد �ت مناقشة النسخة األوىل من 
وإصداره  بخصوصه  الواردة  املالحظات  أساس  عىل  تحيينها  وسيتم  بالقطاع  العامل�  الخرباء  مع  النموذجي  التقرير  هذا 

Òقتىض ترتيب. 
 

• مراجعة طريقة احتساب مدخرات نقص قيمة مستحقات مؤسسات التأم� عىل املؤمن لهم والوسطاء:
 

إثر مالحظة تراجع يف استخالص أقساط التأم� خالل السنوات األخ�ة م� نتج عنه تفاقم يف حجم مستحقات مؤسسات 
التأم� عىل املؤمن لهم وعىل الوسطاء وأثّر سلبا عىل وضعيتها املالية وعىل مدى إستجابتها ملقاييس الترصف الحذر، ويف 
إطار التصدي لظاهرة االكتتاب مؤجل الدفع لعقود التأم� والتي تفاقمت تبعا لسعي املؤسسات للرتفيع يف أرقام معامالتها 
Òا يشّكل تهديدا ملالءتها املالية ويؤدي إىل تدß الخدمات املقدمة من قبلها، وبعد أخذ رأي عدد من مراقبي حسابات 
قيمة  انخفاض  مدخرات  احتساب  طريقة  Òراجعة  الهيئة  قامت  التأم�،  لرشكات  التونسية  والجامعة  التأم�  مؤّسسات 
املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم� وإصدار املقرر عدد 24 املؤّرخ يف 29 مارس 2017 ليتّم تطبيقه عىل القوائم 
املالية لسنة 2017. هذا، وÎكن أيضا ملؤسسات التأم� اعت�د أي طريقة أخرى لتكوين مدخرات انخفاض قيمة املستحقات 

رشيطة أن ال يقل مبلغ املدخرات املحتسب عن املبلغ الذي تفرزه الطريقة املبيّنة باملقرر املذكور.

• عرض عدد من امللفات عىل لجنة التأديب:

لجنة  أنظار  املخالفات عىل  إحالة جملة من  الهيئة  قرر مجلس  الرقابة،  فريق  املقدمة من  التقارير  تضمنته  ملا  تبعا 
التأديب والتي تهّم:

- التأخ� املسّجل يف إحالة التقارير السنوية لسنة 2015 إىل الهيئة بالنسبة ألربعة مؤسسات تأم�،
- إرتكاب إحدى مؤسسات التأم� ملخالفت� تتمثالن يف تعليق قبول طلب تأم� املسؤولية املدنية املنصوص عليها بالفصل 
جانب  إىل  السيارات  تأم�  عقود  ضمن  آلية  بصفة  تضمينها  يتّم  إضافية  ض�نات  إكتتاب  عىل  التأم�  مجلّة  من   110

اإلستعانة بأشخاص غ� مرسم� بسجل الوسطاء لعرض عمليات التأم� للعموم. 

2 - الرقابة واإلرشاف عىل املهن التأمينية والهياكل املّتصلة:

1.2 - الرقابة عىل نواب وس�رسة التأم�:

•  أع�ل الرقابة امليدانية:

شملت بالخصوص مواصلة متابعة الوضعية القانونية واملالية لرشكتي سمرسة يف التأم�.

• أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

�ثّلت أساسا يف:

- دراسة كل املعطيات املتوفرة بالتقارير السنوية ملؤسسات التأم� لسنة 2016 بخصوص نشاط س�رسة التأم� وإعداد 

تقرير يحوصل أهم املؤرشات مع الرتكيز عىل الجانب الخاص بتطّور املتخلدات بذّمتهم واملدخرات املكّونة يف شأنها.
- متابعة وضعية بعض رشكات السمرسة تبعا لتسجيل إخالالت عىل مستوى الترصف داخلها. 

     
2.2 - الرقابة عىل الخرباء ومعايني األرضار: 

طبقا ألحكام الفصول 79 و80 و81 من مجلة التأم� التي تخضع لها مهام اإلختبار ومعاينة األرضار، شملت عمليات 
التونسيّة  الجامعة  بسجّل  مرّسم�  إكتواريا  وخب�ا  أرضار  معايني  و4  متعددة  اختصاصات  يف  خب�ا   45 الالحقة  املراقبة 
لرشكات التأم�، للتحري والتثبت من مدى استجابتهم لكراسات الرشوط الخاصة �Òرسة إختصاصاتهم. وأفضت إىل تحـرير 
محاضـر مخالفة لترشيع التأم� ضّد 7 خرباء منهم �ّت إحالتها إىل الجامعة التي تولت شطب أس�ئهم (كليا أو جزئيا) من 

السجل.

3.2 - الرقابة عىل الصناديق ذات الصلة بقطاع التأم�: 

بدراسة  الشحن  قبل  ما  الصادرات ملرحلة  التصدير و�ويل  لنشاط صندوقي ض�ن مخاطر  الدورية  املتابعة  تواصت 
حساباته� الثالثية والسداسية والسنوية وعرضها عىل السيّد وزير املالية للمصادقة. 

    
4.2 - الرقابة عىل التعاونيات ومتابعة نشاطها:

تضّمن سجل التعاونيات الذي �سكه الهيئة خالل سنة 2017 عدد 48 تعاونية (منها 4 تعاونيات تّم إحداثها وå تبدأ 
نشاطها بعد) موزّعة حسب القطاعات التي ينشط فيها املنخرطون كالتايل:

- 16 تعاونية يف القطاع العمومي،
- 20 تعاونية يف القطاع شبه العمومي،

- و12 تعاونية يف القطاع الخاص.
وقد تولت مصالح الهيئة متابعة التقارير املالية السنوية للتعاونيات وتحي� املعطيات اإلحصائية املتعلقة بها من حيث 

عدد مشرتكيها وأموالها املودعة ومبالغ مداخيلها ومصاريفها. 
القانونية  الوضعية  متابعة  بالتعاونيات وخاصة  املتعلّقة  العرائض  الرقابة حول دراسة عدد من  تركّز عمل فريق  ك� 

واملالية لخمسة منها.
  

5.2 - الرقابة يف مجال مقاومة غسل األموال بقطاع التأم�:

• متابعة تفعيل الرتتيب عدد 2 املؤّرخ يف 29 ديسمرب 2016 واملنّقح للرتتيب عدد 1 لسنة 2012 حول تداب� العناية 
الواجبة املتعلقة Òكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع التأم�. وقد تّم إعداد استبيان يحوصل مختلف التداب� 
املنصوص عليها بالرتتيب ودعوة املؤّسسات لإلجابة عليه قصد الوقوف عىل مدى إمتثالها ألحكامه، عىل أن يتّم إعت�د نتائج 

هذا اإلستبيان لربمجة عمليات رقابة ميدانية يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

"فاتف"  املايل  العمل  مجموعة  بتوصيات  عمال  اإلرهاب  وºويل  األموال  ½كافحة غسل  رقابة خاص  دليل  إعداد   •
وبالتعاون مع جمعية الخرباء املالي� املتطوع� يف مجال مقاومة غسل األموال و�ويل اإلرهاب (FSVC)، تّم عرض النسخة 
املثارة بخصوصه ثّم عرضه من جديد  الهيئة وسيتّم تعديله وفقا للمالحظات واإلقرتاحات  األوىل منه عىل أنظار مجلس 

للمصادقة والعمل به الحقا. 

• متابعة قرارات املجلس الوزاري املضيق املنعقد بتاريخ 3 نوفمرب 2017 والعمل عىل تنفيذها والتي تخّص خطّة 
واملتمثّلة  التأم�  األموال يف قطاع  اإلرهاب ومنع غسل  القصور يف مجال مكافحة  أوجه  لتفادي  إعت�دها  املزمع  العمل 

بالخصوص يف ما ييل:

عىل مستوى الهيئة:

- إعت�د دليل الرقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال واملعّد عىل املنهج القائم عىل املخاطر، 
- وضع تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب خاص برشكات التأم� ووسطاء التأم�،

- تنظيم دورات تدريبيّة مكثّفة لفائدة اإلطارات املكلّفة بالرقابة يف هذا املجال،
- تفعيل العقوبات اإلداريّة عىل رشكات التأم� ووسطاء التأم� خالل سنة 2018.

عىل مستوى مؤسسات التأم�:

- إنجاز تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب ووضع إسرتاتيجية لخفض املخاطر مبنيّة عىل املنهج القائم عىل 
املخاطر وذلك امتثاال للتوصية األوىل ملجموعة العمل املايل. 

- دعم إدارة االمتثال باملوارد البرشية والتقنية الالزمة وإعداد خارطة مخاطر تأخذ بع� االعتبار طبيعة وأهميّة وتشعب 
واختالف األدوات والعمليات الخاّصة بالقطاع.

 
IV - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم�:

1 - وسطاء التأم�:

الّنظر يف مجموع 111 مطلبا  التأم�  الفصل 71 من مجلة  بالهيئة املنصوص عليها  التّـــرخيص للوسطاء  تولّت لجنة 
لتعـاطي مهنة الوساطة يف التأم� خالل سنة 2017 وعقدت للغرض أربع جلسات تّم خاللها:

- منح الرتخيص لـ 63 نائب تأم� و6 س�رسة و22 منتج تأم� عىل الحياة وذلك طبقا ألحكام الفصل 75 من مجلة التأم�،
- وسحب الرتخيص من 26 نائب تأم� و7 س�رسة.

الذين ال يبارشون املهنة وسمسارة  النواب والس�رسة  التأم� وال سيّ�  الوسطاء يف  ك� تواصلت عملية تحي� سجل 
البيانات الخاصة بالس�رسة واملسّجلة بالسجّل  النهاê باإلضافة إىل متابعة  الذين å يستكملوا إجراءات الرتخيص  التأم� 

التجاري. 

2 - املؤسسـات غÈ املقيمة:

تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات الـتأم� غ� املقيمة طبقا ألحكام الفصل� 67 و68 من مجلّة 
التأم� وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغ� املقيم�، وشملت:

• إستك�ل دراسة طلب رشكة إعادة التأم� "CICA RE" تركيز فرع لها غ� مقيم بتونس يتعامل مع غ� املقيم� حيث 
تّم إمضاء اتفاقية الرتكيز واملصادقة عليها.

التأم� "WAIKA RE" من س�اليون و"SEN RE" السينغالية لرتكيز مكتب  • دراسة طلب� صادرين عن رشكتي إعادة 
�ثييل غ� مقيم بتونس لكّل منه� وإحالة امللف� إىل رئاسة الحكومة قصد عرضه� عىل املجلس األعىل لإلستث�ر. 

• متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� األجنبية املوجودة بالبالد التونسيّة.
،"Africa Re"و "Arab Re" :متابعة نشاط رشكات إعادة التأم� اإلقليمية التي تشارك الدولة التونسية يف رأس مالها وهي •

 îواملنتدى العر "OAA" متابعة أنشطة الجمعيات الدولية التي تنتمي لها الهيئة عىل غرار: املنظمة اإلفريقية للتأم� •
."IAIS" والجمعية الدولية ملراقبي التأم� "AFIRC" لهيئات اإلرشاف والرقابة عىل التأم�

V - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم�:

1 - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم�:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2017 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

والواليات  التونسية  الدولة  ب�  إتفاقية  مرشوع  إلعداد  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي FATCA وإحداث مرصد وطني للخدمات املالية الصغرى.

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد  الصغ�،  التأم�  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف�  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

واالجت�عي، التأث� االجت�عي واالقتصادي وإعادة �ويل مؤسسات التأم� الصغ�.
القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل ممولة Òعونة فنية يف إطار برنامج  - لجنة 

."Micro-med" التعاون
التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  Òتابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG املمّول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية 

لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة لتأم� الجفاف عرب املؤرشات. 
- اللجنة املحدثة عىل مستوى وزارة الفالحة املكلّفة بصياغة تصّورات يف خصوص إحداث صندوق وطني لتغطية املخاطر 

غ� القابلة للتأم� يف القطاع الفالحي.
الفالحي  القطاع  يف  التأم�  مخاطر  يف  الترصّف  حول  دراسة  إلنجاز مرشوع  التحض�ية  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة   -

بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      
- لجنة القيادة املحدثة عىل مستوى الهيئة العليا للطلب العمومي واملكلّفة بدراسة مشاريع الوثائق النموذجيّة يف إطار 
ومن ضمنها  الخاّصة  اإلدارية  الرشوط  وكراسات  العموميّة  الصفقات  (أدلّة  العموميّة  الصفقات  منظومة  تطوير  مرشوع 

كراس رشوط خدمات التأم�). 
- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد ضبط املشاريع املتعلقة 

Òجال التأم� التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير القطاع املايل.
ملعالجة  التأم�  لرشكات  التونسية  والجامعة  الربي  للنقل  الفنية  الوكالة  مستوى  عىل  املحدث  املشرتك  العمل  فريق   -

اإلشكاليات املتعلقة بالعربات املرسوقة واملدرجة بباب النزاعات وذلك لتوحيد اإلجراءات املعمول بها. 
- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب� البنوك ورشكات التأم� يف خصوص ض�ن التأم� يف 

صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض، وقد أسفرت أشغال هذه اللجنة عن مرشوع إتفاقية ب� الجمعيت� املهنيت�.
- اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال و�ويل اإلرهاب.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم� الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2017:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم� الصادرات قصد البحث عن سبل معالجة وضعية امليزان التجاري يف إطار املجلس األعىل 

للتصدير ومتابعة أشغال مه�ت املساعدة الفنية للبنك الدويل املنجزة يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات لتحس� 

تدّخالت صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.

- بلورة مقرتحات يف شأن تأم� صندوق ض�ن مخاطر التصدير لصادرات املؤسسات الوطنية والعمومية املتعلقة بصفقات 

كربى أو بقطاعات إسرتاتيجية لإلقتصاد الوطني. 

الطبية  الحوادث  عن  الناجمة  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -

كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  أحدثت  تفك�  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى  الطبية غ�  واألخطاء 

املتدخل� يف النشاط الطبي وشبه الطبي بهيكليه العام والخاص باإلضافة إىل ممثل� عن الهيئة والجامعة التونسية لرشكات 

التأم�. 

- متابعة ملف تأم� املسؤولية املدنية املنجرة عن األرضار النووية ضمن أشغال لجنة الخرباء املحدثة عىل مستوى وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات واإلتصال واملكلفة بإعداد منظومة ترشيعية ورقابية وطنية لألنشطة 

النووية. 

املرض  عىل  بالتأم�  واملتعلقة  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  صلب  املربمة  لإلتفاقيّات  القانونية  الوضعيّة  دراسة   -

حيث  من  خاّصة  عنها  املرتتّبة  اإلشكاليّات  ومناقشة  الحريق،  عىل  والتأم�  دين  بتسديد  املرتبط  الوفاة  عىل  والتأم� 

إنعكاساتها عىل املنافسة وعىل حقوق املؤّمن لهم وإنجاز دراسة مقارنة يف الغرض. مع العلم وأّن مجلس الهيئة أقّر منذ 

شهر جويلية 2016ّ إيقاف العمل بهذه اإلتفاقيات مع إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لها ضمن األشغال الجارية للمراجعة 

الشاملة ملجلّة التأم�.

- دراسة مقرتحات رابطة معيدي التأم� العرب حول إعادة النظر يف رشوط التصنيف املعمول بها من قبل هيئات الرقابة 

وتكتفي  العاملية  التصنيف  قبل وكاالت  متقدم من  تصنيف  الحصول عىل  تعفي من  آليّة خاّصة  إتجاه وضع  العربية يف 

بتصنيف أقّل تشّددا.

:Í3 - دراسة عدد من امللفات املّتصلة بالترشيع الجبا

تتوّىل مصالح الهيئة يف هذا اإلطار وبالتنسيق مع املصالح الجبائية املختصة: 

• اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم� عىل الحياة،
• النظر يف الّنظام الجباê يف مادة األداء عىل القيمة املضافة املتعلّق باملبالغ الراجعة لس�رسة التأم� بعنوان التخيل 

عن نشاطهم يف هذا املجال.

4 - متابعة تنفيذ برنامج تأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم�: 

ترشف الهيئة عىل تنفيذ برنامج متوسط املدى يتعلق بتأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� وتتلخص أبرز محاوره 
يف النقاط التالية:

املستوجبة  والرشوط  تتناسب  ترسيم  ورشوط  داخليا  ونظاما  أساسيا  نظاما  تعتمد  لإلكتواري�  مهنية  جمعية  تكوين   -
لإلنخراط الحقا يف الجمعية الدولية لإلكتواري�، ويعهد لها Òسك سجل املخول لهم م�رسة هذا النشاط لدى قطاع التأم� 

وبإحداث لجنة تأديب ضمن هياكلها.
- إعت�د رشوط جديدة مل�رسة هذا النشاط وهو ما يتطلّب تكوينا وتأهيال لجميع املتدخل� يف املجال اإلكتواري لدى 
القطاع قصد ض�ن ترسيمهم الحقا بسجل الجمعية املهنية بعد الحصول عىل التأهيل من قبل لجنة مشرتكة محدثة صلب 

الهيئة.
- تكوين وتأط� مراقبي الهيئة يف املجال اإلكتواري.

وقد تّم يف هذا الصدد:

- إعداد مذكرة توجيهية للربنامج بالتعاون مع جمعية FSVC والجمعية اإلكتوارية الدولية وجمعية اإلكتواري� بال حدود 

وذلك قصد الرشوع يف البحث عن �ويل خارجي للربنامج املذكور.

- إنجاز عملية تقييم لوضعية الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� بتوجيه إستبيان� إىل كّل من مؤسسات التأم� والخرباء 

مشاريع  تطوير  ملزيد  نتائجه�  وإستغالل  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  الذي �سكه  بالسجل  املرسم�  اإلكتواري� 

األحكام القانونية املقرتح إدراجها ضمن مرشوع مراجعة مجلة التأم�. 

5 - متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ½ؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

يف إطار أحكام الفصل 50 ثالثا من مجلة التأم� والرتتيب عدد 2 لسنة 2009 الصادر يف الغرض واملتعلق بالتعيينات 
Òجالس إدارة رشكات التأم� وهياكل تسي�ها، �ت:

- دراسة عدد من ملفات التعيينات يف بعض الرشكات وذلك من خالل التثبت من مدى توفر الرشوط املنصوص عليها 

بالرتتيب املذكور أعاله.

األحكام  التأم� قصد مواءمتها مع مقتضيات  الداخيل إلحدى مؤسسات  والنظام  األسايس  الّنظام  - تحي� ومراجعة 

النموذجية للنظم األساسية لرشكات التأم� ذات الصبغة التعاونية.

- دراسة ملف طلب مؤسسة "Groupama" تنقيح إتفاق املساهم� املربم مع الدولة التونسية يف إطار مساهمتها يف 

رأس مال مؤسسة التأم� وإعادة التأم� "ستار" تبعا للتغي�ات التي طرأت عىل نظام حوكمتها. 

6 - دراسة مشاريع األنظمة األساسية للجمعيات التعاونية قبل املصادقة عليها:  

�ّت يف هذا اإلطار دراسة مشاريع تنقيح األنظمة األساسية لثالث تعاونيات ومرشوعي األنظمة األساسية إلحداث خمس 
تعاونيات جديدة.

7 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2020-2016):

تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم� والتي 

الوطنية وتحديدا للسياسات والربامج  تتضمن باألساس تشخيصا للتوجهات اإلسرتاتيجية املزمع إعت�دها وفقا للتطلعات 

ولتجاوز  القادمة  الخ�سية  خالل  واملرتقبة  املسجلة  والنوعية  الكمية  للنتائج  بالّنظر  األهداف  هذه  بتجسيم  الكفيلة 

اإلشكاليات الهيكلية والظرفية التي يواجهها القطاع.

I - متابعة وضعية صندوق ض�ن املؤمن لهم:

تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003، توّىل صندوق ض�ن املؤمن 
لهم منذ سنة 2004 تسديد التعويضات املحمولة عىل املؤسسة املنحلّة نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه املؤمن لهم 

واملستفيدين من عقود التأم� بنسق هام وذلك خاّصة يف مجال تأم� السيارات. 

لإلضطرابات  وتبعا  أخرى،  جهة  من  أنّه  إالّ  ملحوظا،  تراجعا  التعويضات  هذه  نسق  شهد  األخ�ة،  السنوات  وخالل 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
املؤسسات اإلقتصادية، تّم Òوجب املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 واألمر عدد 790 لسنة 2011 املؤرخ 
يف 27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت Òمتلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب� 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011. 

وقد عهد إىل رشكة "اإلعادة التونسية" Òهمة الترصف يف الصندوق يف الجانب املتعلق منه بتعويض األرضار الناتجة عن 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية Òوجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية وتّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض  ترتكب 

من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

1 - موارد الصندوق: 

تقّدر جملة املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم يف موىف سنة Ò 2017بلغ يناهز 234,5 م.د وهي متأتّية من:

• القرض� الرقاعي� املكتتب� لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 م.د (األول بقيمة 20 م.د والثاß بقيمة 10 م.د)،

(يتم تسديده عىل فرتة الشعبية  الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات  لتعويض األرضار  املكتتب  الرقاعي  • والقرض 
 10 سنوات) والبالغ 80 م.د،

• ومساه�ت مؤسسات التأم� واملؤّمن لهم يف �ويل الصندوق والتي ناهزت بداية من الثالثية األخ�ة لسنة 2002 
وإىل موىف سنة 2017 مبلغ 124,5 م.د. 

2 - نفقات الصندوق: 

بلغت النفقات الجملية لصندوق ض�ن املؤمن لهم إىل موىف سنة 2017 حوايل 188,4م.د تتوزّع كالتايل:

- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم تبعا لحلول الصندوق محّل رشكة "اإلتّحاد": 59,4 م.د،
- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم بعنوان األرضار الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات الشعبية: 53,8 م.د،

- خالص أصل القرض� الرقاعي� األّول والثاß: 30 م.د. 
- رصف فوائد القروض الرقاعية: 45,2 م.د.

ك� Îكن تبويب هذه النفقات حسب طبيعتها عىل النحو التايل:

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم�  العامة  الهيئة  تويل  التأم�،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم�  بعض مؤسسات  مواطن� ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، مع العلم 

وأّن العرائض املذكورة تحىض Òتابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس� نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل� يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 
املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن.

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم�:
 

تلّقت الهيئة خالل سنة 2017 عددا هاما من العرائض بلغ 60 عريضة تتعلّق جلّها بفرع تأم� السيارات بإعتباره يستأثر 
بالنصيب األوفر من رقم معامالت القطاع وÎثّل الواجهة األوىل التي من خاللها يقع التعامل بصفة أكرب مع املؤمن لهم. 

وقد �ّكنت مصالح الهيئة بالتنسيق مع مؤسسات التأم� من تسوية أغلب امللفات ومعالجتها. 

ويُحوصل الجدول التايل أبرز مواضيع هذه العرائض وعددها: 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم� 
دولية (برتقالية للبلدان العربية وخرضاء للبلدان األوروبية).

      
وقد توّصلت الهيئة العامة للتأم� بأربعة عرائض تتعلق بطلب التدخل للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام 
برتقالية صادرة عن  تأم�  لبطاقات  فيها عربات حاملة  بالنسبة لحوادث مرور تسببت  املكتب  باتّة صادرة ضّد  قضائية 

مؤسسات تأم� جزائرية وليبيّة.

1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

تّدعمت تركيبة إطارات الهيئة مع مطلع سنة 2017 بإلتحاق طالبة جديدة بعد نجاحها ضمن الدفعة 35 ملعهد �ويل 
 "Paris Dauphine Tunis" يف إختصاص "تأم�"، باإلضافــــة إىل طالب آخر متخـــّرج من معهد îالتنمية للمغرب العـــر

يف إختصاص "Actuariat" ليبلغ بذلك العدد الجميل إلطارات الهيئة øانية وأربع� (48) من جملة سبع� (70) موظفا.

:Ô2 - تطوير النظام املعلوما

واملحاسبية البرشية  املوارد  يف  والترصف  الهيئة  موارد  لتخطيط  املندمجة  املنظومة  تركيز  عملية  شهدت 
  «ERP» أشواطا متقدمة خالل سنة 2017 عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- املحاسبة والترصف يف مخزون الهيئة من اللوازم املكتبية،
- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،

- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية والرواتب.

هذا وال تزال األشغال جارية مع املزود يف إطار فرتة تجربة للمنظومة.

3 - إقتناء قطعة أرض لبناء املقّر اإلجت�عي الجديد للهيئة:

تّم إختيار الهيئة بتاريخ غرة نوفمرب 2017 كأحسن عارض بالنسبة ألحد املقاسم بالحّي املايل بالتّقسيم الجديد "درّة 
البح�ة" بضفاف بح�ة تونس الّش�لية لتشيّد عليه مقرها اإلجت�عي الجديد.

4 - التكوين والرّسكلة:

تعترب الهيئة التكوين والرسكلة من أهّم وسائل تنمية املوارد البرشية، لذلك فهي توليه� إهت�ما خاصا إÎانا منها بأّن 
والرقابية عىل مختلف  بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلرشافية  العامل�  تطوير قدرات 

مكّونات قطاع التأم�.

ومؤ�رات  وملتقيات  تكوينيّة  دورات  يف  الهيئة  إطارات  من  هام  عدد  ترشيك  عىل  الهيئة  عملت  الّسياق،  هذا  ويف 
وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم� وتهّم بالخصوص:

- مراقبة الحوكمة والترصّف يف املخاطر،
- الترصف يف األصول والخصوم،

- نظام " املالءة املاليةII " ملؤسسات التأم�،
- وضع خارطة مخاطر يف مجال التأم�،

- مقاومة تبييض األموال و�ويل اإلرهاب يف قطاع التأم�،
- دور قطاع التأم� يف تغطية مخاطر الكوارث الطبيعية والتقلبات املناخية.

ك� شارك عدد من إطارات الهيئة يف بعض الندوات والتظاهرات واملؤ�رات بالخارج حول محاور تأمينية متخصصة من 
أهّمها:

- دورة تدريبية حول "أسس تحديد وإدارة مخاطر رشكات التأم�" (باإلمارات العربية املتّحدة).
- حلقة دراسية حول التطورات األخ�ة بخصوص الرقابة الحذرة عىل التأم� (بفرنسا)،

- امللتقى الرابع للتأم� بالدار البيضاء حول تحديث تجربة الحريف يف العرص الرقمي (باململكة املغربية)،
- الدورة 24 للنــدوة السنوية الدولية حول التقنيات الجديدة لتبادل املعطيـات (بأملانيا).

5 - إرساء منظومة للنفاذ إىل الوثائق التي تنتجها الهيئة:

يف إطار تطبيق مقتضيات القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ يف 24 مارس 2016 واملتعلق بحق النفاذ إىل 
املعلومة وتنفیذا ملتطلبات الخطة الوطنیة الرامیة إىل �كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت� العربية والفرنسية Òوقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد وردت عىل الهيئة خالل 
سنة 2017 ومنذ إرساء هذه املنظومة، ثالثة مطالب فقط يف النفاذ إىل وثيقة إدارية �ّت دراستها بالتنسیق مع مختلف 

الهیاكل بالهيئة وإجابة املعني� باألمر بخصوصها، ك� å يتّم رفض أي مطلب وå يرد أي مطلب تظلم.

6 - تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم�:

سعيا منها إىل تدعيم أوجه التعاون العرî واإلقليمي والدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة 
بالتأم�، تولّت الهيئة العامة للتأم�:

- مواصلة متابعة توصيات اللجان املغاربية للتأم� وإعادة التأم�.
- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك عىل 
مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث عن توافقات ثنائية ودية لتسوية املتخلدات 

بذمة املكتب املوحد الليبي.
إىل  وإحالتها   ACPR بفرنسا التأم�  عىل  الرقابة  وسلطة   CIMA منظمة من  كّل  مع  تعاون  مذكرات  مشاريع  إعداد   -

الجهات املعنية للدراسة.
- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأم� AFIRC والجمعية الدولية 

.IAIS ملراقبي التأم�

       مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

أنهى االقتصاد العاملي سنة 2017 بتحقيق وت�ة Ûو جيّدة نسبيّا بلغت مستوى 3,8 % (مقابل 3,2 % سنة 2016) وهي 
األعىل منذ سنة 2011، بعد معاناته طيلة سنوات من الفتور واملشاكل املرتبطة باألزمات االقتصادية واملالية واآلثار الضارة 
للصدمات السلبية التي أضعفت النشاط يف أغلب االقتصاديات. وتعود هذه االنتعاشة إىل جملة عوامل أبرزها مواصلة 
إعت�د السياسات النقدية امليّرسة يف البلدان املتقدمة واستمرار االقتصاد الصيني يف تسجيل معدالت Ûو مرتفعة فضال عن 

ديناميكية التجارة العاملية.

ففي االقتصاديات املتقدمة، ارتفع نسق Ûو النشاط االقتصادي إىل مستوى 2,3 % سنة 2017 مقابل 1,7 % يف السنة 
مستوى  عىل  وانعكاسه  عموما  األع�ل  مناخ  وتحّسن  التيس�ية  النقدية  السياسات  من  بالخصوص  مستفيدة  السابقة، 
السياق  الداخيل إضافة إىل تدّعم استهالك األرس محفوزا باملؤرشات االيجابية لسوق الشغل. ويف هذا  االستث�ر والطلب 
وصلت نسبة Ûو االقتصاد األمري~ إىل 2,3 % مقابل 1,3 % يف موىف سنة 2016، ك� كان األداء يف منطقة األورو م�ثال إىل 
حّد كب� حيث سّجلت نفس املستوى من النمو (2,3 % مقابل 1,8 % سنة 2016) وشملت هذه االنتعاشة أغلب البلدان 

األعضاء.          
 

لالقتصاديات الصاعدة والنامية، فقد عرفت بدورها تحّسنا جمليّا لنشاطها االقتصادي محققة نسبة Ûو  بالنسبة  أّما 
ناهزت 4,8 % مقابل إنحصارها يف حدود 1,4 % سنة 2016، وكان الحّظ األوفر من نصيب الدول الصاعدة والنامية ألوروبا 
مشاريع  حجم  زيادة  من  األخرى  البلدان  عديد  واستفادة  وبولونيا  تركيا  من  كّل  حققته  الذي  الهام  النمو  مع  خاصة 
املؤسسات املمولة من االتحاد األوروî. ك� حافظ االقتصاد الصيني عىل نسق Ûّوه املرتفع والذي بلغ 6,9 % سنة 2017 
مقابل 6,7 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع امللحوظ للصادرات وملستوى االستث�رات العمومية فضال عن اعت�د بنك الص� 

الشعبي لتيس� انتقاê يسّهل النفاذ للقروض بالنسبة للمؤسسات الصغرى والقطاع الفالحي.             

ويف املقابل، تراجعت وت�ة النمو يف منطقة الرشق األوسط وش�ل إفريقيا من 4,9 % يف السنة السابقة إىل حدود 2,2 % 
املصّدرة  البلدان  النمّو يف  انخفاض  املنطقة مع  املستمرّة يف  الجيوسياسية  بالخصوص من االضطرابات  متأثرة  سنة 2017 
للنفط وتقيّد الطلب الداخيل وخاصة االستث�ر بسبب عملية تطه� امليزانية واملستويات العالية من التضخم يف بعض بلدان 

املنطقة.  
  

وå تكن املبادالت التجارية للسلع والخدمات سنة Ò 2017نأى عن هذا املسار التصاعدي يف نسق النمو حيث حققت 
انتعاشة هامة بنسبة 4,9 % مقابل 2,3 % سنة 2016 مدعومة عىل وجه الخصوص من تطور التدفقات التجارية يف آسيا 

والواردات يف أمريكا الش�لية. 

ويف جانب آخر، تواصل إنخفاض دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة بحوايل 16 % خالل سنة 2017 مقابل 13 % 
سنة 2016، وشمل باألساس اقتصاديات البلدان املتقدمة والبلدان التي �ّر Òرحلة انتقالية مقابل إرتفاع طفيف يف البلدان 

الصاعدة.

املرتبطة خاصة Òفاوضات  السيايس  اليق�  مواجهة حالة عدم  فقد نجحت يف  الدولية،  املالية  بالسوق  يتعلّق  وفي� 
الربيكسيت وتزايد الشكوك حول السياسة املستقبلية للميزانية األمريكية وتواصل التوترات الجيوسياسية يف عديد املناطق، 
فتدّعمت أسعار السندات بشكل ملحوظ يف جميع أنحاء العاå. بين� تواصل التقلب الحاد يف السوق الدولية للرصف والتي 
اتسمت خاصة باالرتفاع الهام الذي حققه سعر رصف األورو مقابل الدوالر وذلك مع تحسن الوضع االقتصادي وتجّدد 
اهت�م املستثمرين األجانب Òنطقة األورو والتوقعات بتطبيع السياسة النقدية. وسجلت سوق املعادن الثمينة من ناحيتها 

تطورا ايجابيا بحوايل 13 % مدعومة من حالة عدم اليق� السيايس. 

إرتفاعا ملحوظا عىل  للمواد األساسية  الدولية  األسعار  املتحّسن عموما، شهدت  االقتصادي  األداء  وبالتوازي مع هذا 
عكس السنة السابقة نتيجة تزايد الطلب املتأé من القطاعات املعملية للبلدان املصنعة وللص� من جهة وانخفاض سعر 
رصف الدوالر األمري~ من جهة أخرى. ك� تدّعمت أسعار الطاقة وخاّصة النفط الخام جرّاء الرتاجع امللحوظ يف اإلنتاج 

واملخزونات بعد تفعيل االتفاقية متعددة األطراف للدول املصّدرة للنفط.       

لتبلغ  املتقدمة  االقتصاديات  تواصلت عىل مدى سنوات يف  التي  االنك�شية  الضغوط  برتاجع   2017 ك� �يزت سنة 
نسبة التضخم 1,7 % مقابل 0,8 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع الهام ألسعار الطاقة. أما بالنسبة للبلدان الصاعدة والنامية، 
فقد عرف التضخم عموما بعض االنفراج لينخفض إىل 4 % مقابل 4,3 % سنة 2016 مع وجود تفاوت عام ب� مختلف 

بلدان هذه املجموعة نظرا إىل التطورات املتفاوتة ألسعار الرصف والعوامل الخاصة بكّل اقتصاد.
       

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

شهد االقتصاد التونيس سنة 2017 تحّسنا ملموسا يف نسق Ûّوه حيث بلغ 1,9 % أي ما يقارب ضعف املستوى الذي 
تحقق سنة 2016 (1 %). غ� أن مثل هذه االنتعاشة ال تزال دون املستوى املأمول جرّاء استمرار مواطن الضعف املرتبطة 
بالخصوص بانزالق عجز امليزانية واملدفوعات الجارية وتصاعد الضغوط التضخمية، والتي ال تزال تحول دون تحقيق التنمية 

الشاملة وإحداث مواطن الشغل والتحّكم يف التوازنات االقتصادية الكلّية.    

ويعود هذا التحسن النوعي يف النمو يف جزء كب� منه إىل تطّور األنشطة املسوقة عىل خالف السنوات الفارطة التي كان 
فيها ألنشطة الخدمات غ� املسوقة مساهمة هامة.

وبالنسبة للخدمات املسّوقة، فقد عرفت تطّورا محدودا سنة 2017 بلغ 4 % مستفيدة بالخصوص من املوسم السياحي 
الواعد (8,3 % مقابل 2,7 % سنة 2016) إثر العودة النسبية لألسواق التقليدية مع تحّسن الوضع األمني للبالد إضافة إىل 
مواصلة تدفق السياح املغاربي�، وكذلك من التحّسن الطفيف لقطاع النقل (5 % مقابل 4,7 % سنة 2016). ويف املقابل، 

تواصل Ûو الخدمات املالية واالتصاالت بنسق ملموس بلغ عىل التوايل9,1 % و3 %.    

وبدرجة أقل حدة، حّققت الصناعات املعملية بدورها Ûّوا طفيفا بنسبة 0,8 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل تطّور 
الصناعات امليكانيكية والكهربائية (3,1 % مقابل 2,1 % سنة 2016) تبعا لديناميكية النشاط يف منطقة األورو، عالوة عىل 
الغذائية والصناعات   (2016 سنة   %  (-0,3) مقابل   %  0,8) والجلود  واملالبس  النسيج  صناعات  إنتعاش 

(1,4 % مقابل (4,4-) % سنة 2016). ويف املقابل، تواصل تقلّص Ûّو صناعات مواد البناء والخزف والبلور للسنة الثانية تباعا 
((4,5-) % مقابل (1,8-) % سنة 2016).

ك� شهدت الصناعات الكيميائية انخفاضا ملحوظا يف قيمتها املضافة ((1,9-) % مقابل 13,2 % سنة 2016) وذلك 
نتيجة حّدة التحركات االحتجاجية املسجلة عىل مستوى مواقع إنتاج ونقل الفسفاط مّ� خلق صعوبات كربى يف التزّود 

لوحدات التحويل.

وعرف قطاع الفالحة والصيد البحري انتعاشة ملحوظة (2,5 % مقابل (8,5-) % سنة 2016) بفضل املوسم الفالحي 
الزيتون.       زيت  فرع  يف  انخفاض  مقابل  الحبوب  سيّ�  الفروع  أغلب  يف  اإلنتاج  بارتفاع  �يز  والذي  عموما  املريض 

أّما الصناعات غÈ املعملية، فقد تواصل إنخفاض قيمتها املضافة بحوايل 3 % (مقابل (1,5-) % سنة 2016) متأثـــرة 
بالخصوص من احتداد تقلص استخراج النفط والغاز الطبيعي ((11,1-) % (مقابل (7,2-) % سنة 2016) جراّء ما تزال 
تشهده بعض املناطق من اضطرابات اجت�عية عالوة عن النفاذ الطبيعي لبعض الحقول. وعىل عكس ذلك، سّجل قطاع 
املناجم Ûوا هاما ناهز 10,1 % (مقابل 6,4 % سنة 2016) غ� أن مثل هذه االنتعاشة å �ّكن بعد من استعادة القدرات 

اإلنتاجية املعتادة للقطاع.

وبالنسبة للطلب الداخيل، فقد أظهر سنة 2017 تباطؤا يف نسق Ûو أهم مكوناته، بحساب األسعار القارّة، حيث تواصل 
النهاê الوطني والذي Îثّل املحرك األسايس للنمو االقتصادي منذ  التوايل انخفاض وت�ة Ûو االستهالك  الثالثة عىل  للسنة 
سنة 2011 (1,8 % سنة 2017 مقابل 3 % سنة 2016). وبخصوص االستث�رات، فقد سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت 
تباطؤا طفيفا من مستوى 1 % سنة 2016 إىل 0,2 % سنة 2017 لتواصل بذلك نسبة االستث�ر انخفاضها للسنة الخامسة 

عىل التوايل من 19,3 % سنة 2016 إىل 18,7 % سنة 2017.

 2016 سنة   %  5,8 (مقابل   %  17,2 بنسبة  والخدمات  السلع  صادرات  ارتفعت  فقد  الخارجي،  للطلب  بالنسبة  أّما 
بحساب األسعار الجارية) نتيجة ازدياد حجم الصادرات ألغلب القطاعات. ومن ناحيتها، سجلت واردات السلع والخدمات 
تسارعا هاما يف وت�ة Ûوها الذي بلغ 18,8 % سنة 2017 (مقابل 5,5 % سنة 2016 بحساب األسعار الجارية) وذلك تبعا 
النخفاض الدينار وارتفاع األسعار العاملية للمحروقات وتزايد استهالك قطاعي الطاقة والصناعات املعملية من مواد أولية 

ونصف مصنعة يف ظل تراجع اإلنتاج الوطني. 

ويف هذا السياق، تفاقم العجز التجاري املسّجل سنة 2017 ليعادل 10,2 % من إجمـايل النـاتـــج املحيل الخام (مقابل 
8,8 % سنة 2016).

النسبة هذه  ارتفعت  فقد   ،(%  3,7)  2012 سنة  منذ  تضخم  نسبة  أد\  عرفت  التي  السابقة  السنة  عكس  وعىل 
 سنة 2017 لتناهز 5,8 % يف املعدل ك� وصلت يف األشهر األخ�ة من السنة إىل ما يقارب 6,4 % وذلك تزامنا مع تدهور 

قيمة الدينار والتطور االستثناê ألسعار املواد الغذائية الطازجة.

ملواطن  للتصدي  املطلوب  املستوى  دون   2017 سنة  الوطني  االقتصاد  الذي حققة  الطفيف  النمو  فقد ظل  وعموما 
ضعف سوق الشغل إذ ال تزال نسبة البطالة يف نفس املستوى املرتفع املسجل يف السنة السابقة (15,5 %) مع تسجيل 
انخفاض طفيف لنسبة بطالة خريجي التعليم العايل إىل حدود 29,2 % سنة 2017 (مقابل 31,6 % سنة 2016) وال تزال 
سوق الشغل املحلية تواجه عديد التحديات املرتبطة بعدم قدرة النسيج االقتصادي عىل استيعاب البطالة وعدم املالءمة 

ب� حاجيات السوق وما تنتجه املنظومة التعليمية.      

I - تطّور سوق التأم� العـاملية:

1 - رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم�:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

بلغ إج�يل أقساط التأم� العاملية املستخلصة سنة 2017 حوايل 4.890 مليار دوالر مقابل 4.700 مليار دوالر سنة 2016 
محققة بذلك نسبة Ûو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وت�ة أرسع سنة 2016 (2,2 %). ولنئ شمل هذا 
التباطؤ النسبي كالّ من صنفي التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، فانّه �يّز بالخصوص بانخفاض جملة أقساط التأم� عىل 
الحياة يف األسواق املتقدمة Òا يقارب 2,7 % (مقابل (1,9-) % سنة 2016) مقابل تواصل Ûّو أقساط التأم� عىل غ� الحياة 

بنفس النسق املسجل يف السنة السابقة والذي بلغ 1,9 %. 
  

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد تقلصت وت�ة النمو الهام الذي ميزها يف السنة السابقة رغم بقائها مرتفعة يف حدود 14 % 
النمو الكب� الذي  التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، مدعومة أساسا من تواصل  التوايل بالنسبة لصنفي  و6,1 % عىل 

تشهده السوق الصينية.   

55,3 % سنة 2016)  (مقابل   % 54,3 إىل  العاملية  السوق  الحياة من  التأم� عىل  تقلّص نصيب صنف  لذلك،  وتبعا 
يف ح� إرتفعت حّصة صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 45,7 % (مقابل 44,7 % سنة 2016).

التوزيع القاري ألقساط التأم�:
 

وعىل مستوى التوزيع القاري، تواصل انخفاض حصة األسواق األمريكية يف سوق التأم� العاملية حيث بلغت 34 % 
الحياة إىل حدود 25,5 % (مقابل  التأم� عىل  نتيجة تراجع حّصتها من مجموع أقساط  (مقــابل 34,4 % سنة 2016) 
تقريبا  املستوى  نفس  يف  الحياة  غ�  عىل  التأم�  أقساط  مجموع  من  حصتها  عىل  ومحافظتها   (2016 سنة   %  26,2  

(44,2 % مقــابل 44,3 % سنة 2016).

وكذلك الشأن بالنسبة للدول األوروبية التي انخفضت نسبة مساهمتها يف سوق التأم� العاملية إىل حوايل  30,2 % 
(مقابل 30,8 % سنة 2016) إثر تراجع حّصتها من 33 % سنة 2016 إىل 32,3 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل 

الحياة ومن 28,2 % إىل 27,8 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة. 

موىف  يف   %  32,5 فناهزت  العاملية  السوق  حجم  من  اآلسيوية  القارة  لحّصة  التصاعدي  املسار  تواصل  املقابل،  ويف 
 2016 سنة   %  37,8 من  الحيـاة  عىل  التأم�  بعنـوان  حصتها  ارتفاع  بفضل   (2016 سنة   %  31,6 (مقابل   2017 سنة 
إىل 39,3 % سنة 2017 وبدرجة أقل حّصتها بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة من 24,1 % يف السنة السابقة إىل 24,5 % 

سنة 2017.

أّما بالنسبة للقــــارة اإلفريقية، فال تزال حصتها من السوق العاملية تتّسم بالتواضع الشديد إذ å تتجاوز 1,4 % من 
جملة أقســاط التأم� تتوّزع ب� 1 % بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة (مقابل 0,9 % سنة 2016) و1,7 % بعنوان التأم� 

عىل الحياة (مقابل 1,5 % سنة 2016).

2 - رقم معامالت صنف التأم� عىل الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة تباطؤا يف نسبة النمو التي å تتجاوز0,5 % (مقابل 1,4 % 
يف السنة السابقة) وبلغت 2.657 مليار دوالر أمري~، وذلك نتيجة حالة االنك�ش التي شهدتها األسواق املتقدمة حيث 

تراجعت جملة أقساط التام� عىل الحياة بنسبة 2,7 % بعد معاناتها من الفتور عىل مدى العرش سنوات األخ�ة.
وعموما، فقد سّجلت أغلب بلدان هذه املجموعة Ûوا سلبيا مرتبطا أساسا بضعف نسب الفائدة مّ� جعل مؤسسات 
التأم� عاجزة عىل ض�ن مردودية مثىل للمؤمن لهم بسبب تراجع نسب املردودية الدنيا املضمونة وانخفضت تبعا لذلك 
عمليات االكتتاب بالنسبة لعقود االدخار التقليدية بشكل هام. هذا إىل جانب عديد العوامل االقتصادية األخرى التي أثرت 
عىل Ûو سوق التأم� عىل الحياة العاملية عىل غرار أسواق أمريكا الش�لية، التي سجلت تراجعا Òا يقارب 3,5 % مقارنة 
فقد  الغربية،  ألوروبا  بالنسبة  أما  التقاعد.  إدخار  توفّر خدمة  التي  املؤسسات  عديد  تراخيص  جراء سحب   2016 بسنة 
شهدت أكرب ثالثة أسواق رئيسية فيها وهي اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا حالة من االنك�ش سنة 2017 مقابل تحقيق 

بعض األسواق األخرى لتطور إيجاî مثل اسكندينافيا والربتغال.
       

ويف املقابل، شهدت أسواق التأم� عىل الحياة يف البلدان الصاعدة مسارا مختلفا للغاية �يز بتحقيق قفزة هامة يف نسق 
النمو إىل حدود 14 % متجاوزة بذلك معّدل النمو املسجل يف العرشية األخ�ة (8,8 %). هذا وال يزال دور السوق الصينية 
الركيزة األساسية يف هذا التطّور، حيث حققت لوحدها Ûوا باهرا ناهز 21 % (مقابل معّدل Ûو يعادل 14 % خالل العرش 
سنوات األخ�ة)، لرتتقي بذلك الص� إىل املرتبة الثانية عامليا يف سوق التأم� عىل الحياة التي تتصدرها الواليات املتحدة 

األمريكية.

عديد  وجود  مع   2016 بسنة  مقارنة   %  5,8 بنسبة  ايجابيا  Ûوا  الصاعدة  البلدان  أسواق  حّققت  الص�،  وباستثناء 
اإلختالفات ب� بلدان هذه املجموعة. فبالنسبة لدول آسيا الصاعدة، �يزت بارتفاع مبيعات عقود التأم� بوحدات الحساب 
وعقود اإلدخار التقليدية، بين� ارتكز التطور املسجل يف أوروبا الوسطى والرشقية عىل مبيعات عقود اإلدخار املوزعة من 
طرف البنوك يف روسيا التي أصبحت تتصدر أسواق التأم� عىل الحياة يف هذه املنطقة. ويف نسق معاكس، سّجلت أسواق 
أمريكا الالتينية Ûوا سلبيا يف كل من الربازيل (جراء تأثر نشاط تأم� اإلدخار من ضعف نسب الفائدة) واملكسيك نتيجة 

                    .« Solvabilité II » 2 تطبيق نظام املالءة املالية

التوزيع القاري ألقساط التأم�:

3 - رقم معامالت صنف التأم� عىل غÈ الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 2.234 مليار دوالر أمري~ يف موىف سنة 2017 
محّققة نسبة Ûّو حقيقي بلغت 2,8 % ليتواصل بذلك تباطؤ نسق التطور للسنة الثالثة تباعا ولكنه ال يزال يتجاوز معّدل 

النمو الذي تّم تسجيله يف العرشية األخ�ة ( 2,1 %).
 

وبالنسبة لألسواق املتقدمة، استقرت وت�ة النمو يف نفس املستوى املسجل يف السنة السابقة أي 1,9 % (مقابل معدل 
تطّور سنوي ناهز 0,9 % خالل العرش سنوات األخ�ة) مع وجود تباين حاد بينها. فبالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، 
وصلت نسبة النمو الجملية إىل 2,6 % سنة 2017 مع تحقيق أهم النسب يف صنف تأم� السيارات. ويف أوروبا الغربية، 
ولنئ ظلت وت�ة النمو معتدلة، فقد سّجلت تحّسنا طفيفا سنة 2017 وبلغت 1 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل التطّور 

امللحوظ خاصة عىل مستوى صنفي التأم� من املرض وتأم� السيارات السي� يف األسواق الرئيسية لهذه املنطقة.
     

أما بالنسبة لألسواق الصاعدة، فقد تراجعت وت�ة Ûو صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل حدود 6,1 % مقابل 9,6 % 
سنة 2016 ومعّدل تطور سنوي ناهز 8,4 % خالل العرشية األخ�ة. ويعود هذا التباطؤ أساسا إىل انخفاض نسبة النمو 
السيارات. ورغم هذا  الصينية من مستوى 20 % إىل 10 % سنة 2017 جراء انخفاض أقساط تأم�  املحققة يف السوق 
الرتاجع املسجل، ال تزال الص� تعترب املحرك األسايس للنمو يف هذه املجموعة من البلدان. وباستثنائها، å تتجاوز نسبة Ûو 
نشاط التأم� عىل غ� الحياة يف األسواق الصاعدة مستوى 2,5 % (مقابل 2,1 % سنة 2016) بين� وصلت إىل 9,7 % يف 
بقية األسواق الصاعدة آلسيا بفضل النمو الهام الذي شهدته كل من الهند وتايالند وأندونيسيا. أما بالنسبة ألوروبا الوسطى 
والرشقية، فقد واصلت أقساط التأم� مسارها التصاعدي بنسق معتدل بلغ 3,3 % نتيجة التحسن االقتصادي الذي تشهده 
بعض بلدان اإلتحاد األوروî. وفي� يخص منطقة الرشق األوسط وآسيا الوسطى، فقد أّدت حالة االنك�ش التي تشهدها 
أقساط التأم� عىل غ� الحياة يف السوق الرتكية واستمرار حالة الركود يف السوق السعودية إىل إنخفاض هام يف نسبة التطور 

الجملية يف املنطقة.
 

وعموما، فقد كانت لألسواق املتقدمة مساهمة أعىل بقليل من مساهمة األسواق الصاعدة يف التطور الحقيقي لصنف 
التأم� عىل غ� الحياة مع اعتبار الص� والواليات املتحدة األمريكية القوت� الرئيسيت� الدافعت� للنمو في� يخص هذا الصنف.

التوزيع القاري ألقساط التأم�:

4 - نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:
  

عىل الرغم من اإلنخفاض النسبي يف عدد األحداث الكارثية املسّجلة سنة 2017 إىل 301 حادث مقابل 329 سنة 2016 
إىل ملحوظ  جّد  بشكل  الكوارث  هذه  عن  الناجمة  الجملية  املادية  الخسائر  ارتفعت  فقد  طبيعية)،  كارثة   183 (منها 

337 مليار دوالر أمري~ وهو ما يقارب ضعف املستوى املسجل سنة 2016 (180 مليار دوالر أمري~) ك� فاقت بشكل 
ملموس املعدل املسجل يف العرشية األخ�ة (190 مليار دوالر أمري~).

مجموع طبيعية  كوارث  عن  الناجمة  الخسائر  تغطية  يف  التأم�  قطاع  مساهمة  تتعّدى   å الّسياق،  هذا  ويف 
138 مليار دوالر وفقط 6 مليار دوالر من الخسائر املرتبطة بكوارث تقنية، ليبلغ الفارق ب� جملة الخسائر واألرضار املؤمن 
عليها سنة 2017 حوايل 193 مليار دوالر، وهو ما يربز مدى نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل 

النطاق العاملي (أك_ من 57 % من مجموع الخسائر).

هذا وقد �ركزت أعىل الخسائر يف أمريكا الش�لية وبلغت 244 مليار دوالر. وكانت أعىل األرضار املشمولة بالتأم� 
حّدة، هي تلك املتعلقة بأقوى ثالث أعاص� شهدها العاå سنة 2017 والتي قدرت بحوايل 92 مليار دوالر أمري~.

:Üونسب االندماج يف العا �5 - تطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم

التأم� سنة 2017 إىل 650 دوالر أمري~ مقابل 638,3 دوالر سنة 2016  الفـرد عىل  العاملي إلنفـاق  إرتفع املعـّدل 
النمّو  نسق  يف  التباين  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب�  شاسع  فارق  تسجيل  مع   2015 سنة  دوالر  و621,2 
االقتصادي ومعّدالت النمّو الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم� 

املتجّذرة يف البلدان املصّنعة ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

 2016 سنة  دوالر   3.505 مقابل  دوالر   3.516,7 التأم�  عىل  الفرد  إنفاق  معدل  بلغ  املصنعـة،  البلدان  ففي 
التأم� عىل غ�  بعنوان  الحياة و1.618,2 دوالر  التأميـن عىل  بعنوان  و3.439,6 دوالر سنة 2015، منها 1.898,5 دوالر 
 % و8,1   2016 سنة   %  8 مقابل   %  7,8 تعـادل  إذ  مرتفعة  البلدان  هذه  يف  االندماج  نسبة  فإّن  لذلك،  وتبعا  الحياة. 

سنة 2015.

أما يف البلدان الصاعدة، ورغم التحّسن املتواصل ملعدل إنفاق الفرد عىل التأم� والذي ناهز 165,6 دوالر أمري~ سنة
 2017 مقابل 149 دوالر سنة 2016 و135 دوالر سنة 2015 (منها 92,3 دوالر بعنوان التأم� عىل الحياة و73,2 دوالر 
بعنوان التأم� عىل غ� الحياة)، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ å تتجاوز 3,3 % (مقابل 3,2 % سنة 2016 

و2,9 % سنة 2015).

وعموما، فقد تراجعت نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي العاملي إىل حدود 6,1 % سنة 2017 مقابل 6,3 % 
سنة 2016 و6,2 % سنة 2015.  

º - IIوقع تونس يف سوق التأم� العاملية:
     

رقم  من  تونس  حّصة  تزال  ال   ،2017 سنة   % 12,6 بنسبة  التأم�  لقطاع  الجميل  املعامالت  لرقم  الهام  التطّور  رغم 
معامالت سوق التأم� العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة ببعض البلدان الشقيقة، حيث å تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,08 % 
باملغـــرب وÒ % 0,03صـر، وكذلك مقارنة بعدد من بلدان منطقة الرشق األوسط حيث ناهزت 0,28 % باإلمارات العربية 

املتحدة و0,20 % باململكة العربية السعودية وتضّل بعيدة جّدا عن جنوب إفريقيا (0,98 %). 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم� إذ تبلغ  28,2 % بالواليات 
املتحدة و8,6 % باليابان و5,8 % باململكة املتحدة و4,9 % بفرنسا و4,6 % بأملانيا. 

وبالتوازي، å تتجاوز نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي التونيس خالل سنة 2017 رغم تسجيل بعض التحّسن 
نسبة دون  باملغرب)، وهي  املتحدة و3,5 %  العربية  باإلمارات   % 3,7 (مقابل   % 2,2 األخ�ة  السنوات  الطفيف خالل 
 % 9 وفرنســا   % 9,6 املتحدة  واململكة   % 13,8 إفريقيا  مثل جنوب  بكث�  األخرى  البلدان  ببعض  املسّجلة  املستويات 

وسـويسـرا 8,5 % والواليات املتحدة 7,2 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي هو فــي حـدود 6,1 %.
 

ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معــّدل إنفاق الفــرد التونيس عىل التأم� خالل سنة 2017 حيث بلغ 182,5 دينارا 
تونسيا مقابل 164,2 دينارا سنة 2016 و150,5 دينارا سنة 2015، ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 

1579,5 دينارا تونسيا سنة 2017.

:« Solvabilité II » 2 ات األولية لتطبيق نظام املالءة املاليةÈالـتأث - III
      

دخل نظام املالءة املالية 2 فعليّا حيز التطبيق يف مستهل سنة 2016 بعد سنوات طويلة إستغرقتها الهياكل املختصة يف 
عن  عبارة  وهو   .îاألورو اإلتحاد  يف  التأم�  لسوق  الجديد  والتنظيمي  الترشيعي  اإلطار  ليمثّل  رشوطه  وبلورة  صياغة 
مجموعة من القواعد التوجيهية واملتطلبات القانونية والتقنية الكمية والنوعية تهدف إىل تحقيق أك_ تجانس وشفافية ب� 
م�رسات رشكات التأم� يف مختلف دول الفضاء االقتصادي األوروî ومزيد تدعيم سالمة قواعدها املالية بتطبيق متطلّبات 
مالءة قادرة عىل إدارة املخاطر الجديدة بأك_ نجاعة وواقعية وعىل "إمتصاص الصدمات" واملحافظة عىل استقرار آدائها، 
وتحّقق بالتايل توازنا عقالنيا ب� السالمة واإلستع�ل املقتصد لرؤوس األموال من أجل ح�ية أفضل للمؤمن لهم وض�ن 
قدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها تجاه الغ�، خاصة يف ظل التغیرات املتواصلة لألسواق املالیة الدولیة وتطّور املحيط اإلقتصادي 

العاملي وتزايد مخاطر الصناعة التأمینیة مع إحتداد املنافسة وعوملة رشكات التأمین. 

إّال أّن عديد األصوات إرتفعت لتحذير مكّونات قطاع التأم� من هذا التوجيه واستنكار النتائج املحتملة لهذا املعيار 
حيث أّن تاريخ 1 جانفي 2016 كان Òثابة عالمة عىل دخول قطاع التأم� إىل عرص جديد وغ� مرحب به. وبالفعل، فقد 
بدأت عّدة إشكاليات تظهر مع بداية تطبيق هذا الّنظام الذي بني عىل نوايا حسنة ولكن يبدو أنه å يحقق أهدافه بإعتبار 
أّن تكاليف إعت�ده جّد مرتفعة وطرق تنفيذه معقدة للغاية، حيث إعتمد الخرباء عىل افرتاضات مصطنعة å يتم التحقق 
منها بشكل صحيح وå يتم اختبار الصيغ املقرتحة Òا فيه الكفاية وå يتم تحليل النتائج املرتتبة عىل االقتصاد بدقّة، ك� 
نظرة  املؤسسات وخصومها وفق  لتقییم أصول  السوق  كفاءة  نظرية  إىل كون  باإلضافة  املختارة غ� �ثيلية  العينة  تعترب 

اقتصادیة تستند إىل افرتاضات ال يتم التحقق منها يف أوقات األزمات والصدمات.

تحوالت  إىل  ويؤّدي  العاملي  االقتصاد  عىل  كب�  بشكل   2 املالية  املالءة  نظام  تطبيق  يؤثر  أن  املنتظر  فمن  وبالتايل، 
إسرتاتيجية عميقة يف صناعة التأم� من أبرزها تعزيز مكانة رشكات التأم� الكربى عىل حساب الصغرى التي ستضطّر إىل 
اللجوء إىل االندماج واإلستيعاب بينها يف إتّجاه إعادة هيكلتها لتدعيم قدرتها عىل إدارة املخاطر، إضافة إىل تأث�اتها بالنسبة 

للمؤمن لهم من زيادة كب�ة يف أقساط التأم� وإنخفاض يف عائدات التأم� عىل الحياة ...

وعليه، ولتفادي اآلثار السلبیة املحتملة لتطبيق هذا الّنظام وتحقیق األهداف املرجوة منه وض�ن إستقرار أداء رشكات 
التأمین، فإنّه يتعّ� عليها االلتزام بالتطبیق التدریجي لهاته املرجعیة اإلحرتازیة وتهیئة البیئة الرضوریة لتبنيها من خالل 
من  لإلستفادة  األخرى  التأمین  رشكات  مع  التعاون  جرس  وربط  املعلوماتية  أنظمتها  وتحدیث  البرشیة  مواردها  تكوین 

التجارب الدولیة الناجحة يف هذا املجال.

عددهاموضوع العرائض

تعويض أرضار مادية

رفض تأم� دّراجات نارية

نزاع حول أقساط التأم�

تجديد عقد تأم� 

طلب نسخة من تقرير خب� 

47

37

4

3

2

1

12

1

60 املجموع

*عرائض تتعلّق بتأم� السيارات منها:

*عرائض تتعلّق بالتأم� عىل الحياة

*عرائض تتعلّق بوضعيات شغلية مختلفة



وقد أفرزت أع�ل الرقابة والتدقيق وجود عمليات إكتتاب عقود تأم� غ� عادية بالّنظر ألهمية املبالغ املؤمنة لدى 
هذه املؤسسة وكذلك لدى مؤسسة أخرى. و�ّت عىل هذا األساس مراسلة اللجنة التونسية للتحاليل املاليّة وموافاتها بنسخة 

من جميع الوثائق املتحصل عليها من مؤسستي التأم� إلتّخاذ ما تراه صالحا يف الغرض.

• تقييم أع�ل الخرباء اإلكتواري�:

الفنية لسنتي 2015 و2016 إلحدى  للمدخرات  اإلكتواري�  الخرباء  أحد  قبل  املنجزة من  التقييم  أع�ل  نتائج  أثارت 
مؤسسات التأم� إحرتازات من قبل فريق الرقابة تبعا لوجود نقص هام يف مدخرات التعويضات تحت التسوية بعنوان فرع 

تأم� السيارات.
تقييم حذر  إىل  التوصل  توفّقه يف  لعدم  الالزمة، ونظرا  باملؤيدات  الخب� إلجابة واضحة مدعومة  تقديم  لعدم  وتبعا 
وصحيح للمدخرات الفنية للتأم� عىل غ� الحياة للمؤسسة املعنية، إتخذت الهيئة قرارا بعدم املوافقة مستقبال عىل طلبات 

اإلستعانة به من قبل مختلف املؤسسات يف هذا املجال طبقا ملقتضيات منشور وزير املالية عدد 258 لسنة 2010.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2017 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داÅة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" تبعا ملراجعة طريقة احتساب العنارص املكّونة 
لهامش املالءة املاليّة إضافة إىل مزيد تدعيم آليّات بعض عمليّات التصديق والتقاطع قصد مراقبة صّحة وتجانس املعطيات 

ب� مختلف القوائم والجداول والبيانات املكّونة للربمجيّة.

متابعة  عىل  يساعد  مّ�  اإلستغالل  حيز  الهاّمة  الحوادث  ملّفات  وعىل  التوظيفات  عىل  الرقابة  برمجّيتي  دخول   •
البيانات الشهريّة املتعلّقة بعمليّات اإلقتناء والتفويت يف التوظيفات وÎّكن من رسعة تدّخل الهيئة عند اإلقتضاء من جهة، 
الحياة  للتأم� عىل غ�  بالنسبة  أ.د  التي تفوق كلفتها 500  الهاّمة  الحوادث  املتعلّقة Òلّفات  الشهريّة  البيانات  ومتابعة 

و100 أ.د بالنسبة للتأم� عىل الحياة وتكوين األموال من جهة أخرى.

النتائج  سلبا عىل  تؤثّر  التي  اإلخالالت  من  عدد  لتجاوز  التأم�  إعادة  بربمجّية مخطط  الواردة  املعطيات  دراسة   •
التأم� قصد دعوتها إىل إستك�ل املعطيات املنقوصة  املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات 
التأم� واملبيّنة  إعادة  الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة  وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� 

بدليل اإلستخدام.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:
 

بتنفيذ  تقيّده�  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  ملؤّسست� خاضعت�  املالية  الوضعية  متابعة  منتظمة  بصفة  تتواصل 
إلتزاماته� لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع�ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب 
كلية وبوضع  الفنية بصفة  الذاتية Òا Îّكنه� من تغطية مدخراته�  أمواله�  لتدعيم  العاجلة  باإلجراءات  الهيئة  موافاة 
برنامج عمل لتطه� وضعيته� املالية و�كينه� من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد عىل رضورة تجاوز 

النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة.

• إعداد تقرير £وذجي للخرباء اإلكتواري�: 

الذي  اإلكتواري  للخب�  تقرير Ûوذجي  إعداد  الهيئة  قبل  التعاقد معه من  تّم  إكتواري  املراقبون Òساعدة خب�  توّىل 
يستع� به مراقبو حسابات مؤّسسات التأم� وإعادة التأم� يف إعداد تقريرهم املوجه إىل الهيئة، وذلك بهدف توحيد طرق 
العمل املعتمدة وتوحيد شكل هذه التقارير ومضمونها لض�ن النجاعة املرجّوة منها. وقد �ت مناقشة النسخة األوىل من 
وإصداره  بخصوصه  الواردة  املالحظات  أساس  عىل  تحيينها  وسيتم  بالقطاع  العامل�  الخرباء  مع  النموذجي  التقرير  هذا 

Òقتىض ترتيب. 
 

• مراجعة طريقة احتساب مدخرات نقص قيمة مستحقات مؤسسات التأم� عىل املؤمن لهم والوسطاء:
 

إثر مالحظة تراجع يف استخالص أقساط التأم� خالل السنوات األخ�ة م� نتج عنه تفاقم يف حجم مستحقات مؤسسات 
التأم� عىل املؤمن لهم وعىل الوسطاء وأثّر سلبا عىل وضعيتها املالية وعىل مدى إستجابتها ملقاييس الترصف الحذر، ويف 
إطار التصدي لظاهرة االكتتاب مؤجل الدفع لعقود التأم� والتي تفاقمت تبعا لسعي املؤسسات للرتفيع يف أرقام معامالتها 
Òا يشّكل تهديدا ملالءتها املالية ويؤدي إىل تدß الخدمات املقدمة من قبلها، وبعد أخذ رأي عدد من مراقبي حسابات 
قيمة  انخفاض  مدخرات  احتساب  طريقة  Òراجعة  الهيئة  قامت  التأم�،  لرشكات  التونسية  والجامعة  التأم�  مؤّسسات 
املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم� وإصدار املقرر عدد 24 املؤّرخ يف 29 مارس 2017 ليتّم تطبيقه عىل القوائم 
املالية لسنة 2017. هذا، وÎكن أيضا ملؤسسات التأم� اعت�د أي طريقة أخرى لتكوين مدخرات انخفاض قيمة املستحقات 

رشيطة أن ال يقل مبلغ املدخرات املحتسب عن املبلغ الذي تفرزه الطريقة املبيّنة باملقرر املذكور.

• عرض عدد من امللفات عىل لجنة التأديب:

لجنة  أنظار  املخالفات عىل  إحالة جملة من  الهيئة  قرر مجلس  الرقابة،  فريق  املقدمة من  التقارير  تضمنته  ملا  تبعا 
التأديب والتي تهّم:

- التأخ� املسّجل يف إحالة التقارير السنوية لسنة 2015 إىل الهيئة بالنسبة ألربعة مؤسسات تأم�،
- إرتكاب إحدى مؤسسات التأم� ملخالفت� تتمثالن يف تعليق قبول طلب تأم� املسؤولية املدنية املنصوص عليها بالفصل 
جانب  إىل  السيارات  تأم�  عقود  ضمن  آلية  بصفة  تضمينها  يتّم  إضافية  ض�نات  إكتتاب  عىل  التأم�  مجلّة  من   110

اإلستعانة بأشخاص غ� مرسم� بسجل الوسطاء لعرض عمليات التأم� للعموم. 

2 - الرقابة واإلرشاف عىل املهن التأمينية والهياكل املّتصلة:

1.2 - الرقابة عىل نواب وس�رسة التأم�:

•  أع�ل الرقابة امليدانية:

شملت بالخصوص مواصلة متابعة الوضعية القانونية واملالية لرشكتي سمرسة يف التأم�.

• أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

�ثّلت أساسا يف:

- دراسة كل املعطيات املتوفرة بالتقارير السنوية ملؤسسات التأم� لسنة 2016 بخصوص نشاط س�رسة التأم� وإعداد 

تقرير يحوصل أهم املؤرشات مع الرتكيز عىل الجانب الخاص بتطّور املتخلدات بذّمتهم واملدخرات املكّونة يف شأنها.
- متابعة وضعية بعض رشكات السمرسة تبعا لتسجيل إخالالت عىل مستوى الترصف داخلها. 

     
2.2 - الرقابة عىل الخرباء ومعايني األرضار: 

طبقا ألحكام الفصول 79 و80 و81 من مجلة التأم� التي تخضع لها مهام اإلختبار ومعاينة األرضار، شملت عمليات 
التونسيّة  الجامعة  بسجّل  مرّسم�  إكتواريا  وخب�ا  أرضار  معايني  و4  متعددة  اختصاصات  يف  خب�ا   45 الالحقة  املراقبة 
لرشكات التأم�، للتحري والتثبت من مدى استجابتهم لكراسات الرشوط الخاصة �Òرسة إختصاصاتهم. وأفضت إىل تحـرير 
محاضـر مخالفة لترشيع التأم� ضّد 7 خرباء منهم �ّت إحالتها إىل الجامعة التي تولت شطب أس�ئهم (كليا أو جزئيا) من 

السجل.

3.2 - الرقابة عىل الصناديق ذات الصلة بقطاع التأم�: 

بدراسة  الشحن  قبل  ما  الصادرات ملرحلة  التصدير و�ويل  لنشاط صندوقي ض�ن مخاطر  الدورية  املتابعة  تواصت 
حساباته� الثالثية والسداسية والسنوية وعرضها عىل السيّد وزير املالية للمصادقة. 

    
4.2 - الرقابة عىل التعاونيات ومتابعة نشاطها:

تضّمن سجل التعاونيات الذي �سكه الهيئة خالل سنة 2017 عدد 48 تعاونية (منها 4 تعاونيات تّم إحداثها وå تبدأ 
نشاطها بعد) موزّعة حسب القطاعات التي ينشط فيها املنخرطون كالتايل:

- 16 تعاونية يف القطاع العمومي،
- 20 تعاونية يف القطاع شبه العمومي،

- و12 تعاونية يف القطاع الخاص.
وقد تولت مصالح الهيئة متابعة التقارير املالية السنوية للتعاونيات وتحي� املعطيات اإلحصائية املتعلقة بها من حيث 

عدد مشرتكيها وأموالها املودعة ومبالغ مداخيلها ومصاريفها. 
القانونية  الوضعية  متابعة  بالتعاونيات وخاصة  املتعلّقة  العرائض  الرقابة حول دراسة عدد من  تركّز عمل فريق  ك� 

واملالية لخمسة منها.
  

5.2 - الرقابة يف مجال مقاومة غسل األموال بقطاع التأم�:

• متابعة تفعيل الرتتيب عدد 2 املؤّرخ يف 29 ديسمرب 2016 واملنّقح للرتتيب عدد 1 لسنة 2012 حول تداب� العناية 
الواجبة املتعلقة Òكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع التأم�. وقد تّم إعداد استبيان يحوصل مختلف التداب� 
املنصوص عليها بالرتتيب ودعوة املؤّسسات لإلجابة عليه قصد الوقوف عىل مدى إمتثالها ألحكامه، عىل أن يتّم إعت�د نتائج 

هذا اإلستبيان لربمجة عمليات رقابة ميدانية يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

"فاتف"  املايل  العمل  مجموعة  بتوصيات  عمال  اإلرهاب  وºويل  األموال  ½كافحة غسل  رقابة خاص  دليل  إعداد   •
وبالتعاون مع جمعية الخرباء املالي� املتطوع� يف مجال مقاومة غسل األموال و�ويل اإلرهاب (FSVC)، تّم عرض النسخة 
املثارة بخصوصه ثّم عرضه من جديد  الهيئة وسيتّم تعديله وفقا للمالحظات واإلقرتاحات  األوىل منه عىل أنظار مجلس 

للمصادقة والعمل به الحقا. 

• متابعة قرارات املجلس الوزاري املضيق املنعقد بتاريخ 3 نوفمرب 2017 والعمل عىل تنفيذها والتي تخّص خطّة 
واملتمثّلة  التأم�  األموال يف قطاع  اإلرهاب ومنع غسل  القصور يف مجال مكافحة  أوجه  لتفادي  إعت�دها  املزمع  العمل 

بالخصوص يف ما ييل:

عىل مستوى الهيئة:

- إعت�د دليل الرقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال واملعّد عىل املنهج القائم عىل املخاطر، 
- وضع تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب خاص برشكات التأم� ووسطاء التأم�،

- تنظيم دورات تدريبيّة مكثّفة لفائدة اإلطارات املكلّفة بالرقابة يف هذا املجال،
- تفعيل العقوبات اإلداريّة عىل رشكات التأم� ووسطاء التأم� خالل سنة 2018.

عىل مستوى مؤسسات التأم�:

- إنجاز تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب ووضع إسرتاتيجية لخفض املخاطر مبنيّة عىل املنهج القائم عىل 
املخاطر وذلك امتثاال للتوصية األوىل ملجموعة العمل املايل. 

- دعم إدارة االمتثال باملوارد البرشية والتقنية الالزمة وإعداد خارطة مخاطر تأخذ بع� االعتبار طبيعة وأهميّة وتشعب 
واختالف األدوات والعمليات الخاّصة بالقطاع.

 
IV - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم�:

1 - وسطاء التأم�:

الّنظر يف مجموع 111 مطلبا  التأم�  الفصل 71 من مجلة  بالهيئة املنصوص عليها  التّـــرخيص للوسطاء  تولّت لجنة 
لتعـاطي مهنة الوساطة يف التأم� خالل سنة 2017 وعقدت للغرض أربع جلسات تّم خاللها:

- منح الرتخيص لـ 63 نائب تأم� و6 س�رسة و22 منتج تأم� عىل الحياة وذلك طبقا ألحكام الفصل 75 من مجلة التأم�،
- وسحب الرتخيص من 26 نائب تأم� و7 س�رسة.

الذين ال يبارشون املهنة وسمسارة  النواب والس�رسة  التأم� وال سيّ�  الوسطاء يف  ك� تواصلت عملية تحي� سجل 
البيانات الخاصة بالس�رسة واملسّجلة بالسجّل  النهاê باإلضافة إىل متابعة  الذين å يستكملوا إجراءات الرتخيص  التأم� 

التجاري. 

2 - املؤسسـات غÈ املقيمة:

تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات الـتأم� غ� املقيمة طبقا ألحكام الفصل� 67 و68 من مجلّة 
التأم� وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغ� املقيم�، وشملت:

• إستك�ل دراسة طلب رشكة إعادة التأم� "CICA RE" تركيز فرع لها غ� مقيم بتونس يتعامل مع غ� املقيم� حيث 
تّم إمضاء اتفاقية الرتكيز واملصادقة عليها.

التأم� "WAIKA RE" من س�اليون و"SEN RE" السينغالية لرتكيز مكتب  • دراسة طلب� صادرين عن رشكتي إعادة 
�ثييل غ� مقيم بتونس لكّل منه� وإحالة امللف� إىل رئاسة الحكومة قصد عرضه� عىل املجلس األعىل لإلستث�ر. 

• متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� األجنبية املوجودة بالبالد التونسيّة.
،"Africa Re"و "Arab Re" :متابعة نشاط رشكات إعادة التأم� اإلقليمية التي تشارك الدولة التونسية يف رأس مالها وهي •

 îواملنتدى العر "OAA" متابعة أنشطة الجمعيات الدولية التي تنتمي لها الهيئة عىل غرار: املنظمة اإلفريقية للتأم� •
."IAIS" والجمعية الدولية ملراقبي التأم� "AFIRC" لهيئات اإلرشاف والرقابة عىل التأم�

V - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم�:

1 - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم�:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2017 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

والواليات  التونسية  الدولة  ب�  إتفاقية  مرشوع  إلعداد  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي FATCA وإحداث مرصد وطني للخدمات املالية الصغرى.

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد  الصغ�،  التأم�  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف�  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

واالجت�عي، التأث� االجت�عي واالقتصادي وإعادة �ويل مؤسسات التأم� الصغ�.
القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل ممولة Òعونة فنية يف إطار برنامج  - لجنة 

."Micro-med" التعاون
التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  Òتابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG املمّول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية 

لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة لتأم� الجفاف عرب املؤرشات. 
- اللجنة املحدثة عىل مستوى وزارة الفالحة املكلّفة بصياغة تصّورات يف خصوص إحداث صندوق وطني لتغطية املخاطر 

غ� القابلة للتأم� يف القطاع الفالحي.
الفالحي  القطاع  يف  التأم�  مخاطر  يف  الترصّف  حول  دراسة  إلنجاز مرشوع  التحض�ية  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة   -

بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      
- لجنة القيادة املحدثة عىل مستوى الهيئة العليا للطلب العمومي واملكلّفة بدراسة مشاريع الوثائق النموذجيّة يف إطار 
ومن ضمنها  الخاّصة  اإلدارية  الرشوط  وكراسات  العموميّة  الصفقات  (أدلّة  العموميّة  الصفقات  منظومة  تطوير  مرشوع 

كراس رشوط خدمات التأم�). 
- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد ضبط املشاريع املتعلقة 

Òجال التأم� التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير القطاع املايل.
ملعالجة  التأم�  لرشكات  التونسية  والجامعة  الربي  للنقل  الفنية  الوكالة  مستوى  عىل  املحدث  املشرتك  العمل  فريق   -

اإلشكاليات املتعلقة بالعربات املرسوقة واملدرجة بباب النزاعات وذلك لتوحيد اإلجراءات املعمول بها. 
- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب� البنوك ورشكات التأم� يف خصوص ض�ن التأم� يف 

صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض، وقد أسفرت أشغال هذه اللجنة عن مرشوع إتفاقية ب� الجمعيت� املهنيت�.
- اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال و�ويل اإلرهاب.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم� الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2017:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم� الصادرات قصد البحث عن سبل معالجة وضعية امليزان التجاري يف إطار املجلس األعىل 

للتصدير ومتابعة أشغال مه�ت املساعدة الفنية للبنك الدويل املنجزة يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات لتحس� 

تدّخالت صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.

- بلورة مقرتحات يف شأن تأم� صندوق ض�ن مخاطر التصدير لصادرات املؤسسات الوطنية والعمومية املتعلقة بصفقات 

كربى أو بقطاعات إسرتاتيجية لإلقتصاد الوطني. 

الطبية  الحوادث  عن  الناجمة  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -

كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  أحدثت  تفك�  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى  الطبية غ�  واألخطاء 

املتدخل� يف النشاط الطبي وشبه الطبي بهيكليه العام والخاص باإلضافة إىل ممثل� عن الهيئة والجامعة التونسية لرشكات 

التأم�. 

- متابعة ملف تأم� املسؤولية املدنية املنجرة عن األرضار النووية ضمن أشغال لجنة الخرباء املحدثة عىل مستوى وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات واإلتصال واملكلفة بإعداد منظومة ترشيعية ورقابية وطنية لألنشطة 

النووية. 

املرض  عىل  بالتأم�  واملتعلقة  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  صلب  املربمة  لإلتفاقيّات  القانونية  الوضعيّة  دراسة   -

حيث  من  خاّصة  عنها  املرتتّبة  اإلشكاليّات  ومناقشة  الحريق،  عىل  والتأم�  دين  بتسديد  املرتبط  الوفاة  عىل  والتأم� 

إنعكاساتها عىل املنافسة وعىل حقوق املؤّمن لهم وإنجاز دراسة مقارنة يف الغرض. مع العلم وأّن مجلس الهيئة أقّر منذ 

شهر جويلية 2016ّ إيقاف العمل بهذه اإلتفاقيات مع إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لها ضمن األشغال الجارية للمراجعة 

الشاملة ملجلّة التأم�.

- دراسة مقرتحات رابطة معيدي التأم� العرب حول إعادة النظر يف رشوط التصنيف املعمول بها من قبل هيئات الرقابة 

وتكتفي  العاملية  التصنيف  قبل وكاالت  متقدم من  تصنيف  الحصول عىل  تعفي من  آليّة خاّصة  إتجاه وضع  العربية يف 

بتصنيف أقّل تشّددا.

:Í3 - دراسة عدد من امللفات املّتصلة بالترشيع الجبا

تتوّىل مصالح الهيئة يف هذا اإلطار وبالتنسيق مع املصالح الجبائية املختصة: 

• اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم� عىل الحياة،
• النظر يف الّنظام الجباê يف مادة األداء عىل القيمة املضافة املتعلّق باملبالغ الراجعة لس�رسة التأم� بعنوان التخيل 

عن نشاطهم يف هذا املجال.

4 - متابعة تنفيذ برنامج تأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم�: 

ترشف الهيئة عىل تنفيذ برنامج متوسط املدى يتعلق بتأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� وتتلخص أبرز محاوره 
يف النقاط التالية:

املستوجبة  والرشوط  تتناسب  ترسيم  ورشوط  داخليا  ونظاما  أساسيا  نظاما  تعتمد  لإلكتواري�  مهنية  جمعية  تكوين   -
لإلنخراط الحقا يف الجمعية الدولية لإلكتواري�، ويعهد لها Òسك سجل املخول لهم م�رسة هذا النشاط لدى قطاع التأم� 

وبإحداث لجنة تأديب ضمن هياكلها.
- إعت�د رشوط جديدة مل�رسة هذا النشاط وهو ما يتطلّب تكوينا وتأهيال لجميع املتدخل� يف املجال اإلكتواري لدى 
القطاع قصد ض�ن ترسيمهم الحقا بسجل الجمعية املهنية بعد الحصول عىل التأهيل من قبل لجنة مشرتكة محدثة صلب 

الهيئة.
- تكوين وتأط� مراقبي الهيئة يف املجال اإلكتواري.

وقد تّم يف هذا الصدد:

- إعداد مذكرة توجيهية للربنامج بالتعاون مع جمعية FSVC والجمعية اإلكتوارية الدولية وجمعية اإلكتواري� بال حدود 

وذلك قصد الرشوع يف البحث عن �ويل خارجي للربنامج املذكور.

- إنجاز عملية تقييم لوضعية الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� بتوجيه إستبيان� إىل كّل من مؤسسات التأم� والخرباء 

مشاريع  تطوير  ملزيد  نتائجه�  وإستغالل  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  الذي �سكه  بالسجل  املرسم�  اإلكتواري� 

األحكام القانونية املقرتح إدراجها ضمن مرشوع مراجعة مجلة التأم�. 

5 - متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ½ؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

يف إطار أحكام الفصل 50 ثالثا من مجلة التأم� والرتتيب عدد 2 لسنة 2009 الصادر يف الغرض واملتعلق بالتعيينات 
Òجالس إدارة رشكات التأم� وهياكل تسي�ها، �ت:

- دراسة عدد من ملفات التعيينات يف بعض الرشكات وذلك من خالل التثبت من مدى توفر الرشوط املنصوص عليها 

بالرتتيب املذكور أعاله.

األحكام  التأم� قصد مواءمتها مع مقتضيات  الداخيل إلحدى مؤسسات  والنظام  األسايس  الّنظام  - تحي� ومراجعة 

النموذجية للنظم األساسية لرشكات التأم� ذات الصبغة التعاونية.

- دراسة ملف طلب مؤسسة "Groupama" تنقيح إتفاق املساهم� املربم مع الدولة التونسية يف إطار مساهمتها يف 

رأس مال مؤسسة التأم� وإعادة التأم� "ستار" تبعا للتغي�ات التي طرأت عىل نظام حوكمتها. 

6 - دراسة مشاريع األنظمة األساسية للجمعيات التعاونية قبل املصادقة عليها:  

�ّت يف هذا اإلطار دراسة مشاريع تنقيح األنظمة األساسية لثالث تعاونيات ومرشوعي األنظمة األساسية إلحداث خمس 
تعاونيات جديدة.

7 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2020-2016):

تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم� والتي 

الوطنية وتحديدا للسياسات والربامج  تتضمن باألساس تشخيصا للتوجهات اإلسرتاتيجية املزمع إعت�دها وفقا للتطلعات 

ولتجاوز  القادمة  الخ�سية  خالل  واملرتقبة  املسجلة  والنوعية  الكمية  للنتائج  بالّنظر  األهداف  هذه  بتجسيم  الكفيلة 

اإلشكاليات الهيكلية والظرفية التي يواجهها القطاع.

I - متابعة وضعية صندوق ض�ن املؤمن لهم:

تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003، توّىل صندوق ض�ن املؤمن 
لهم منذ سنة 2004 تسديد التعويضات املحمولة عىل املؤسسة املنحلّة نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه املؤمن لهم 

واملستفيدين من عقود التأم� بنسق هام وذلك خاّصة يف مجال تأم� السيارات. 

لإلضطرابات  وتبعا  أخرى،  جهة  من  أنّه  إالّ  ملحوظا،  تراجعا  التعويضات  هذه  نسق  شهد  األخ�ة،  السنوات  وخالل 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
املؤسسات اإلقتصادية، تّم Òوجب املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 واألمر عدد 790 لسنة 2011 املؤرخ 
يف 27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت Òمتلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب� 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011. 

وقد عهد إىل رشكة "اإلعادة التونسية" Òهمة الترصف يف الصندوق يف الجانب املتعلق منه بتعويض األرضار الناتجة عن 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية Òوجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية وتّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض  ترتكب 

من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

1 - موارد الصندوق: 

تقّدر جملة املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم يف موىف سنة Ò 2017بلغ يناهز 234,5 م.د وهي متأتّية من:

• القرض� الرقاعي� املكتتب� لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 م.د (األول بقيمة 20 م.د والثاß بقيمة 10 م.د)،

(يتم تسديده عىل فرتة الشعبية  الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات  لتعويض األرضار  املكتتب  الرقاعي  • والقرض 
 10 سنوات) والبالغ 80 م.د،

• ومساه�ت مؤسسات التأم� واملؤّمن لهم يف �ويل الصندوق والتي ناهزت بداية من الثالثية األخ�ة لسنة 2002 
وإىل موىف سنة 2017 مبلغ 124,5 م.د. 

2 - نفقات الصندوق: 

بلغت النفقات الجملية لصندوق ض�ن املؤمن لهم إىل موىف سنة 2017 حوايل 188,4م.د تتوزّع كالتايل:

- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم تبعا لحلول الصندوق محّل رشكة "اإلتّحاد": 59,4 م.د،
- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم بعنوان األرضار الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات الشعبية: 53,8 م.د،

- خالص أصل القرض� الرقاعي� األّول والثاß: 30 م.د. 
- رصف فوائد القروض الرقاعية: 45,2 م.د.

ك� Îكن تبويب هذه النفقات حسب طبيعتها عىل النحو التايل:

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم�  العامة  الهيئة  تويل  التأم�،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم�  بعض مؤسسات  مواطن� ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، مع العلم 

وأّن العرائض املذكورة تحىض Òتابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس� نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل� يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 
املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن.

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم�:
 

تلّقت الهيئة خالل سنة 2017 عددا هاما من العرائض بلغ 60 عريضة تتعلّق جلّها بفرع تأم� السيارات بإعتباره يستأثر 
بالنصيب األوفر من رقم معامالت القطاع وÎثّل الواجهة األوىل التي من خاللها يقع التعامل بصفة أكرب مع املؤمن لهم. 

وقد �ّكنت مصالح الهيئة بالتنسيق مع مؤسسات التأم� من تسوية أغلب امللفات ومعالجتها. 

ويُحوصل الجدول التايل أبرز مواضيع هذه العرائض وعددها: 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم� 
دولية (برتقالية للبلدان العربية وخرضاء للبلدان األوروبية).

      
وقد توّصلت الهيئة العامة للتأم� بأربعة عرائض تتعلق بطلب التدخل للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام 
برتقالية صادرة عن  تأم�  لبطاقات  فيها عربات حاملة  بالنسبة لحوادث مرور تسببت  املكتب  باتّة صادرة ضّد  قضائية 

مؤسسات تأم� جزائرية وليبيّة.

1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

تّدعمت تركيبة إطارات الهيئة مع مطلع سنة 2017 بإلتحاق طالبة جديدة بعد نجاحها ضمن الدفعة 35 ملعهد �ويل 
 "Paris Dauphine Tunis" يف إختصاص "تأم�"، باإلضافــــة إىل طالب آخر متخـــّرج من معهد îالتنمية للمغرب العـــر

يف إختصاص "Actuariat" ليبلغ بذلك العدد الجميل إلطارات الهيئة øانية وأربع� (48) من جملة سبع� (70) موظفا.

:Ô2 - تطوير النظام املعلوما

واملحاسبية البرشية  املوارد  يف  والترصف  الهيئة  موارد  لتخطيط  املندمجة  املنظومة  تركيز  عملية  شهدت 
  «ERP» أشواطا متقدمة خالل سنة 2017 عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- املحاسبة والترصف يف مخزون الهيئة من اللوازم املكتبية،
- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،

- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية والرواتب.

هذا وال تزال األشغال جارية مع املزود يف إطار فرتة تجربة للمنظومة.

3 - إقتناء قطعة أرض لبناء املقّر اإلجت�عي الجديد للهيئة:

تّم إختيار الهيئة بتاريخ غرة نوفمرب 2017 كأحسن عارض بالنسبة ألحد املقاسم بالحّي املايل بالتّقسيم الجديد "درّة 
البح�ة" بضفاف بح�ة تونس الّش�لية لتشيّد عليه مقرها اإلجت�عي الجديد.

4 - التكوين والرّسكلة:

تعترب الهيئة التكوين والرسكلة من أهّم وسائل تنمية املوارد البرشية، لذلك فهي توليه� إهت�ما خاصا إÎانا منها بأّن 
والرقابية عىل مختلف  بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلرشافية  العامل�  تطوير قدرات 

مكّونات قطاع التأم�.

ومؤ�رات  وملتقيات  تكوينيّة  دورات  يف  الهيئة  إطارات  من  هام  عدد  ترشيك  عىل  الهيئة  عملت  الّسياق،  هذا  ويف 
وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم� وتهّم بالخصوص:

- مراقبة الحوكمة والترصّف يف املخاطر،
- الترصف يف األصول والخصوم،

- نظام " املالءة املاليةII " ملؤسسات التأم�،
- وضع خارطة مخاطر يف مجال التأم�،

- مقاومة تبييض األموال و�ويل اإلرهاب يف قطاع التأم�،
- دور قطاع التأم� يف تغطية مخاطر الكوارث الطبيعية والتقلبات املناخية.

ك� شارك عدد من إطارات الهيئة يف بعض الندوات والتظاهرات واملؤ�رات بالخارج حول محاور تأمينية متخصصة من 
أهّمها:

- دورة تدريبية حول "أسس تحديد وإدارة مخاطر رشكات التأم�" (باإلمارات العربية املتّحدة).
- حلقة دراسية حول التطورات األخ�ة بخصوص الرقابة الحذرة عىل التأم� (بفرنسا)،

- امللتقى الرابع للتأم� بالدار البيضاء حول تحديث تجربة الحريف يف العرص الرقمي (باململكة املغربية)،
- الدورة 24 للنــدوة السنوية الدولية حول التقنيات الجديدة لتبادل املعطيـات (بأملانيا).

5 - إرساء منظومة للنفاذ إىل الوثائق التي تنتجها الهيئة:

يف إطار تطبيق مقتضيات القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ يف 24 مارس 2016 واملتعلق بحق النفاذ إىل 
املعلومة وتنفیذا ملتطلبات الخطة الوطنیة الرامیة إىل �كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت� العربية والفرنسية Òوقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد وردت عىل الهيئة خالل 
سنة 2017 ومنذ إرساء هذه املنظومة، ثالثة مطالب فقط يف النفاذ إىل وثيقة إدارية �ّت دراستها بالتنسیق مع مختلف 

الهیاكل بالهيئة وإجابة املعني� باألمر بخصوصها، ك� å يتّم رفض أي مطلب وå يرد أي مطلب تظلم.

6 - تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم�:

سعيا منها إىل تدعيم أوجه التعاون العرî واإلقليمي والدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة 
بالتأم�، تولّت الهيئة العامة للتأم�:

- مواصلة متابعة توصيات اللجان املغاربية للتأم� وإعادة التأم�.
- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك عىل 
مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث عن توافقات ثنائية ودية لتسوية املتخلدات 

بذمة املكتب املوحد الليبي.
إىل  وإحالتها   ACPR بفرنسا التأم�  عىل  الرقابة  وسلطة   CIMA منظمة من  كّل  مع  تعاون  مذكرات  مشاريع  إعداد   -

الجهات املعنية للدراسة.
- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأم� AFIRC والجمعية الدولية 

.IAIS ملراقبي التأم�

       مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

أنهى االقتصاد العاملي سنة 2017 بتحقيق وت�ة Ûو جيّدة نسبيّا بلغت مستوى 3,8 % (مقابل 3,2 % سنة 2016) وهي 
األعىل منذ سنة 2011، بعد معاناته طيلة سنوات من الفتور واملشاكل املرتبطة باألزمات االقتصادية واملالية واآلثار الضارة 
للصدمات السلبية التي أضعفت النشاط يف أغلب االقتصاديات. وتعود هذه االنتعاشة إىل جملة عوامل أبرزها مواصلة 
إعت�د السياسات النقدية امليّرسة يف البلدان املتقدمة واستمرار االقتصاد الصيني يف تسجيل معدالت Ûو مرتفعة فضال عن 

ديناميكية التجارة العاملية.

ففي االقتصاديات املتقدمة، ارتفع نسق Ûو النشاط االقتصادي إىل مستوى 2,3 % سنة 2017 مقابل 1,7 % يف السنة 
مستوى  عىل  وانعكاسه  عموما  األع�ل  مناخ  وتحّسن  التيس�ية  النقدية  السياسات  من  بالخصوص  مستفيدة  السابقة، 
السياق  الداخيل إضافة إىل تدّعم استهالك األرس محفوزا باملؤرشات االيجابية لسوق الشغل. ويف هذا  االستث�ر والطلب 
وصلت نسبة Ûو االقتصاد األمري~ إىل 2,3 % مقابل 1,3 % يف موىف سنة 2016، ك� كان األداء يف منطقة األورو م�ثال إىل 
حّد كب� حيث سّجلت نفس املستوى من النمو (2,3 % مقابل 1,8 % سنة 2016) وشملت هذه االنتعاشة أغلب البلدان 

األعضاء.          
 

لالقتصاديات الصاعدة والنامية، فقد عرفت بدورها تحّسنا جمليّا لنشاطها االقتصادي محققة نسبة Ûو  بالنسبة  أّما 
ناهزت 4,8 % مقابل إنحصارها يف حدود 1,4 % سنة 2016، وكان الحّظ األوفر من نصيب الدول الصاعدة والنامية ألوروبا 
مشاريع  حجم  زيادة  من  األخرى  البلدان  عديد  واستفادة  وبولونيا  تركيا  من  كّل  حققته  الذي  الهام  النمو  مع  خاصة 
املؤسسات املمولة من االتحاد األوروî. ك� حافظ االقتصاد الصيني عىل نسق Ûّوه املرتفع والذي بلغ 6,9 % سنة 2017 
مقابل 6,7 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع امللحوظ للصادرات وملستوى االستث�رات العمومية فضال عن اعت�د بنك الص� 

الشعبي لتيس� انتقاê يسّهل النفاذ للقروض بالنسبة للمؤسسات الصغرى والقطاع الفالحي.             

ويف املقابل، تراجعت وت�ة النمو يف منطقة الرشق األوسط وش�ل إفريقيا من 4,9 % يف السنة السابقة إىل حدود 2,2 % 
املصّدرة  البلدان  النمّو يف  انخفاض  املنطقة مع  املستمرّة يف  الجيوسياسية  بالخصوص من االضطرابات  متأثرة  سنة 2017 
للنفط وتقيّد الطلب الداخيل وخاصة االستث�ر بسبب عملية تطه� امليزانية واملستويات العالية من التضخم يف بعض بلدان 

املنطقة.  
  

وå تكن املبادالت التجارية للسلع والخدمات سنة Ò 2017نأى عن هذا املسار التصاعدي يف نسق النمو حيث حققت 
انتعاشة هامة بنسبة 4,9 % مقابل 2,3 % سنة 2016 مدعومة عىل وجه الخصوص من تطور التدفقات التجارية يف آسيا 

والواردات يف أمريكا الش�لية. 

ويف جانب آخر، تواصل إنخفاض دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة بحوايل 16 % خالل سنة 2017 مقابل 13 % 
سنة 2016، وشمل باألساس اقتصاديات البلدان املتقدمة والبلدان التي �ّر Òرحلة انتقالية مقابل إرتفاع طفيف يف البلدان 

الصاعدة.

املرتبطة خاصة Òفاوضات  السيايس  اليق�  مواجهة حالة عدم  فقد نجحت يف  الدولية،  املالية  بالسوق  يتعلّق  وفي� 
الربيكسيت وتزايد الشكوك حول السياسة املستقبلية للميزانية األمريكية وتواصل التوترات الجيوسياسية يف عديد املناطق، 
فتدّعمت أسعار السندات بشكل ملحوظ يف جميع أنحاء العاå. بين� تواصل التقلب الحاد يف السوق الدولية للرصف والتي 
اتسمت خاصة باالرتفاع الهام الذي حققه سعر رصف األورو مقابل الدوالر وذلك مع تحسن الوضع االقتصادي وتجّدد 
اهت�م املستثمرين األجانب Òنطقة األورو والتوقعات بتطبيع السياسة النقدية. وسجلت سوق املعادن الثمينة من ناحيتها 

تطورا ايجابيا بحوايل 13 % مدعومة من حالة عدم اليق� السيايس. 

إرتفاعا ملحوظا عىل  للمواد األساسية  الدولية  األسعار  املتحّسن عموما، شهدت  االقتصادي  األداء  وبالتوازي مع هذا 
عكس السنة السابقة نتيجة تزايد الطلب املتأé من القطاعات املعملية للبلدان املصنعة وللص� من جهة وانخفاض سعر 
رصف الدوالر األمري~ من جهة أخرى. ك� تدّعمت أسعار الطاقة وخاّصة النفط الخام جرّاء الرتاجع امللحوظ يف اإلنتاج 

واملخزونات بعد تفعيل االتفاقية متعددة األطراف للدول املصّدرة للنفط.       

لتبلغ  املتقدمة  االقتصاديات  تواصلت عىل مدى سنوات يف  التي  االنك�شية  الضغوط  برتاجع   2017 ك� �يزت سنة 
نسبة التضخم 1,7 % مقابل 0,8 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع الهام ألسعار الطاقة. أما بالنسبة للبلدان الصاعدة والنامية، 
فقد عرف التضخم عموما بعض االنفراج لينخفض إىل 4 % مقابل 4,3 % سنة 2016 مع وجود تفاوت عام ب� مختلف 

بلدان هذه املجموعة نظرا إىل التطورات املتفاوتة ألسعار الرصف والعوامل الخاصة بكّل اقتصاد.
       

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

شهد االقتصاد التونيس سنة 2017 تحّسنا ملموسا يف نسق Ûّوه حيث بلغ 1,9 % أي ما يقارب ضعف املستوى الذي 
تحقق سنة 2016 (1 %). غ� أن مثل هذه االنتعاشة ال تزال دون املستوى املأمول جرّاء استمرار مواطن الضعف املرتبطة 
بالخصوص بانزالق عجز امليزانية واملدفوعات الجارية وتصاعد الضغوط التضخمية، والتي ال تزال تحول دون تحقيق التنمية 

الشاملة وإحداث مواطن الشغل والتحّكم يف التوازنات االقتصادية الكلّية.    

ويعود هذا التحسن النوعي يف النمو يف جزء كب� منه إىل تطّور األنشطة املسوقة عىل خالف السنوات الفارطة التي كان 
فيها ألنشطة الخدمات غ� املسوقة مساهمة هامة.

وبالنسبة للخدمات املسّوقة، فقد عرفت تطّورا محدودا سنة 2017 بلغ 4 % مستفيدة بالخصوص من املوسم السياحي 
الواعد (8,3 % مقابل 2,7 % سنة 2016) إثر العودة النسبية لألسواق التقليدية مع تحّسن الوضع األمني للبالد إضافة إىل 
مواصلة تدفق السياح املغاربي�، وكذلك من التحّسن الطفيف لقطاع النقل (5 % مقابل 4,7 % سنة 2016). ويف املقابل، 

تواصل Ûو الخدمات املالية واالتصاالت بنسق ملموس بلغ عىل التوايل9,1 % و3 %.    

وبدرجة أقل حدة، حّققت الصناعات املعملية بدورها Ûّوا طفيفا بنسبة 0,8 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل تطّور 
الصناعات امليكانيكية والكهربائية (3,1 % مقابل 2,1 % سنة 2016) تبعا لديناميكية النشاط يف منطقة األورو، عالوة عىل 
الغذائية والصناعات   (2016 سنة   %  (-0,3) مقابل   %  0,8) والجلود  واملالبس  النسيج  صناعات  إنتعاش 

(1,4 % مقابل (4,4-) % سنة 2016). ويف املقابل، تواصل تقلّص Ûّو صناعات مواد البناء والخزف والبلور للسنة الثانية تباعا 
((4,5-) % مقابل (1,8-) % سنة 2016).

ك� شهدت الصناعات الكيميائية انخفاضا ملحوظا يف قيمتها املضافة ((1,9-) % مقابل 13,2 % سنة 2016) وذلك 
نتيجة حّدة التحركات االحتجاجية املسجلة عىل مستوى مواقع إنتاج ونقل الفسفاط مّ� خلق صعوبات كربى يف التزّود 

لوحدات التحويل.

وعرف قطاع الفالحة والصيد البحري انتعاشة ملحوظة (2,5 % مقابل (8,5-) % سنة 2016) بفضل املوسم الفالحي 
الزيتون.       زيت  فرع  يف  انخفاض  مقابل  الحبوب  سيّ�  الفروع  أغلب  يف  اإلنتاج  بارتفاع  �يز  والذي  عموما  املريض 

أّما الصناعات غÈ املعملية، فقد تواصل إنخفاض قيمتها املضافة بحوايل 3 % (مقابل (1,5-) % سنة 2016) متأثـــرة 
بالخصوص من احتداد تقلص استخراج النفط والغاز الطبيعي ((11,1-) % (مقابل (7,2-) % سنة 2016) جراّء ما تزال 
تشهده بعض املناطق من اضطرابات اجت�عية عالوة عن النفاذ الطبيعي لبعض الحقول. وعىل عكس ذلك، سّجل قطاع 
املناجم Ûوا هاما ناهز 10,1 % (مقابل 6,4 % سنة 2016) غ� أن مثل هذه االنتعاشة å �ّكن بعد من استعادة القدرات 

اإلنتاجية املعتادة للقطاع.

وبالنسبة للطلب الداخيل، فقد أظهر سنة 2017 تباطؤا يف نسق Ûو أهم مكوناته، بحساب األسعار القارّة، حيث تواصل 
النهاê الوطني والذي Îثّل املحرك األسايس للنمو االقتصادي منذ  التوايل انخفاض وت�ة Ûو االستهالك  الثالثة عىل  للسنة 
سنة 2011 (1,8 % سنة 2017 مقابل 3 % سنة 2016). وبخصوص االستث�رات، فقد سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت 
تباطؤا طفيفا من مستوى 1 % سنة 2016 إىل 0,2 % سنة 2017 لتواصل بذلك نسبة االستث�ر انخفاضها للسنة الخامسة 

عىل التوايل من 19,3 % سنة 2016 إىل 18,7 % سنة 2017.

 2016 سنة   %  5,8 (مقابل   %  17,2 بنسبة  والخدمات  السلع  صادرات  ارتفعت  فقد  الخارجي،  للطلب  بالنسبة  أّما 
بحساب األسعار الجارية) نتيجة ازدياد حجم الصادرات ألغلب القطاعات. ومن ناحيتها، سجلت واردات السلع والخدمات 
تسارعا هاما يف وت�ة Ûوها الذي بلغ 18,8 % سنة 2017 (مقابل 5,5 % سنة 2016 بحساب األسعار الجارية) وذلك تبعا 
النخفاض الدينار وارتفاع األسعار العاملية للمحروقات وتزايد استهالك قطاعي الطاقة والصناعات املعملية من مواد أولية 

ونصف مصنعة يف ظل تراجع اإلنتاج الوطني. 

ويف هذا السياق، تفاقم العجز التجاري املسّجل سنة 2017 ليعادل 10,2 % من إجمـايل النـاتـــج املحيل الخام (مقابل 
8,8 % سنة 2016).

النسبة هذه  ارتفعت  فقد   ،(%  3,7)  2012 سنة  منذ  تضخم  نسبة  أد\  عرفت  التي  السابقة  السنة  عكس  وعىل 
 سنة 2017 لتناهز 5,8 % يف املعدل ك� وصلت يف األشهر األخ�ة من السنة إىل ما يقارب 6,4 % وذلك تزامنا مع تدهور 

قيمة الدينار والتطور االستثناê ألسعار املواد الغذائية الطازجة.

ملواطن  للتصدي  املطلوب  املستوى  دون   2017 سنة  الوطني  االقتصاد  الذي حققة  الطفيف  النمو  فقد ظل  وعموما 
ضعف سوق الشغل إذ ال تزال نسبة البطالة يف نفس املستوى املرتفع املسجل يف السنة السابقة (15,5 %) مع تسجيل 
انخفاض طفيف لنسبة بطالة خريجي التعليم العايل إىل حدود 29,2 % سنة 2017 (مقابل 31,6 % سنة 2016) وال تزال 
سوق الشغل املحلية تواجه عديد التحديات املرتبطة بعدم قدرة النسيج االقتصادي عىل استيعاب البطالة وعدم املالءمة 

ب� حاجيات السوق وما تنتجه املنظومة التعليمية.      

I - تطّور سوق التأم� العـاملية:

1 - رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم�:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

بلغ إج�يل أقساط التأم� العاملية املستخلصة سنة 2017 حوايل 4.890 مليار دوالر مقابل 4.700 مليار دوالر سنة 2016 
محققة بذلك نسبة Ûو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وت�ة أرسع سنة 2016 (2,2 %). ولنئ شمل هذا 
التباطؤ النسبي كالّ من صنفي التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، فانّه �يّز بالخصوص بانخفاض جملة أقساط التأم� عىل 
الحياة يف األسواق املتقدمة Òا يقارب 2,7 % (مقابل (1,9-) % سنة 2016) مقابل تواصل Ûّو أقساط التأم� عىل غ� الحياة 

بنفس النسق املسجل يف السنة السابقة والذي بلغ 1,9 %. 
  

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد تقلصت وت�ة النمو الهام الذي ميزها يف السنة السابقة رغم بقائها مرتفعة يف حدود 14 % 
النمو الكب� الذي  التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، مدعومة أساسا من تواصل  التوايل بالنسبة لصنفي  و6,1 % عىل 

تشهده السوق الصينية.   

55,3 % سنة 2016)  (مقابل   % 54,3 إىل  العاملية  السوق  الحياة من  التأم� عىل  تقلّص نصيب صنف  لذلك،  وتبعا 
يف ح� إرتفعت حّصة صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 45,7 % (مقابل 44,7 % سنة 2016).

التوزيع القاري ألقساط التأم�:
 

وعىل مستوى التوزيع القاري، تواصل انخفاض حصة األسواق األمريكية يف سوق التأم� العاملية حيث بلغت 34 % 
الحياة إىل حدود 25,5 % (مقابل  التأم� عىل  نتيجة تراجع حّصتها من مجموع أقساط  (مقــابل 34,4 % سنة 2016) 
تقريبا  املستوى  نفس  يف  الحياة  غ�  عىل  التأم�  أقساط  مجموع  من  حصتها  عىل  ومحافظتها   (2016 سنة   %  26,2  

(44,2 % مقــابل 44,3 % سنة 2016).

وكذلك الشأن بالنسبة للدول األوروبية التي انخفضت نسبة مساهمتها يف سوق التأم� العاملية إىل حوايل  30,2 % 
(مقابل 30,8 % سنة 2016) إثر تراجع حّصتها من 33 % سنة 2016 إىل 32,3 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل 

الحياة ومن 28,2 % إىل 27,8 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة. 

موىف  يف   %  32,5 فناهزت  العاملية  السوق  حجم  من  اآلسيوية  القارة  لحّصة  التصاعدي  املسار  تواصل  املقابل،  ويف 
 2016 سنة   %  37,8 من  الحيـاة  عىل  التأم�  بعنـوان  حصتها  ارتفاع  بفضل   (2016 سنة   %  31,6 (مقابل   2017 سنة 
إىل 39,3 % سنة 2017 وبدرجة أقل حّصتها بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة من 24,1 % يف السنة السابقة إىل 24,5 % 

سنة 2017.

أّما بالنسبة للقــــارة اإلفريقية، فال تزال حصتها من السوق العاملية تتّسم بالتواضع الشديد إذ å تتجاوز 1,4 % من 
جملة أقســاط التأم� تتوّزع ب� 1 % بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة (مقابل 0,9 % سنة 2016) و1,7 % بعنوان التأم� 

عىل الحياة (مقابل 1,5 % سنة 2016).

2 - رقم معامالت صنف التأم� عىل الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة تباطؤا يف نسبة النمو التي å تتجاوز0,5 % (مقابل 1,4 % 
يف السنة السابقة) وبلغت 2.657 مليار دوالر أمري~، وذلك نتيجة حالة االنك�ش التي شهدتها األسواق املتقدمة حيث 

تراجعت جملة أقساط التام� عىل الحياة بنسبة 2,7 % بعد معاناتها من الفتور عىل مدى العرش سنوات األخ�ة.
وعموما، فقد سّجلت أغلب بلدان هذه املجموعة Ûوا سلبيا مرتبطا أساسا بضعف نسب الفائدة مّ� جعل مؤسسات 
التأم� عاجزة عىل ض�ن مردودية مثىل للمؤمن لهم بسبب تراجع نسب املردودية الدنيا املضمونة وانخفضت تبعا لذلك 
عمليات االكتتاب بالنسبة لعقود االدخار التقليدية بشكل هام. هذا إىل جانب عديد العوامل االقتصادية األخرى التي أثرت 
عىل Ûو سوق التأم� عىل الحياة العاملية عىل غرار أسواق أمريكا الش�لية، التي سجلت تراجعا Òا يقارب 3,5 % مقارنة 
فقد  الغربية،  ألوروبا  بالنسبة  أما  التقاعد.  إدخار  توفّر خدمة  التي  املؤسسات  عديد  تراخيص  جراء سحب   2016 بسنة 
شهدت أكرب ثالثة أسواق رئيسية فيها وهي اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا حالة من االنك�ش سنة 2017 مقابل تحقيق 

بعض األسواق األخرى لتطور إيجاî مثل اسكندينافيا والربتغال.
       

ويف املقابل، شهدت أسواق التأم� عىل الحياة يف البلدان الصاعدة مسارا مختلفا للغاية �يز بتحقيق قفزة هامة يف نسق 
النمو إىل حدود 14 % متجاوزة بذلك معّدل النمو املسجل يف العرشية األخ�ة (8,8 %). هذا وال يزال دور السوق الصينية 
الركيزة األساسية يف هذا التطّور، حيث حققت لوحدها Ûوا باهرا ناهز 21 % (مقابل معّدل Ûو يعادل 14 % خالل العرش 
سنوات األخ�ة)، لرتتقي بذلك الص� إىل املرتبة الثانية عامليا يف سوق التأم� عىل الحياة التي تتصدرها الواليات املتحدة 

األمريكية.

عديد  وجود  مع   2016 بسنة  مقارنة   %  5,8 بنسبة  ايجابيا  Ûوا  الصاعدة  البلدان  أسواق  حّققت  الص�،  وباستثناء 
اإلختالفات ب� بلدان هذه املجموعة. فبالنسبة لدول آسيا الصاعدة، �يزت بارتفاع مبيعات عقود التأم� بوحدات الحساب 
وعقود اإلدخار التقليدية، بين� ارتكز التطور املسجل يف أوروبا الوسطى والرشقية عىل مبيعات عقود اإلدخار املوزعة من 
طرف البنوك يف روسيا التي أصبحت تتصدر أسواق التأم� عىل الحياة يف هذه املنطقة. ويف نسق معاكس، سّجلت أسواق 
أمريكا الالتينية Ûوا سلبيا يف كل من الربازيل (جراء تأثر نشاط تأم� اإلدخار من ضعف نسب الفائدة) واملكسيك نتيجة 
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التوزيع القاري ألقساط التأم�:

3 - رقم معامالت صنف التأم� عىل غÈ الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 2.234 مليار دوالر أمري~ يف موىف سنة 2017 
محّققة نسبة Ûّو حقيقي بلغت 2,8 % ليتواصل بذلك تباطؤ نسق التطور للسنة الثالثة تباعا ولكنه ال يزال يتجاوز معّدل 

النمو الذي تّم تسجيله يف العرشية األخ�ة ( 2,1 %).
 

وبالنسبة لألسواق املتقدمة، استقرت وت�ة النمو يف نفس املستوى املسجل يف السنة السابقة أي 1,9 % (مقابل معدل 
تطّور سنوي ناهز 0,9 % خالل العرش سنوات األخ�ة) مع وجود تباين حاد بينها. فبالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، 
وصلت نسبة النمو الجملية إىل 2,6 % سنة 2017 مع تحقيق أهم النسب يف صنف تأم� السيارات. ويف أوروبا الغربية، 
ولنئ ظلت وت�ة النمو معتدلة، فقد سّجلت تحّسنا طفيفا سنة 2017 وبلغت 1 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل التطّور 

امللحوظ خاصة عىل مستوى صنفي التأم� من املرض وتأم� السيارات السي� يف األسواق الرئيسية لهذه املنطقة.
     

أما بالنسبة لألسواق الصاعدة، فقد تراجعت وت�ة Ûو صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل حدود 6,1 % مقابل 9,6 % 
سنة 2016 ومعّدل تطور سنوي ناهز 8,4 % خالل العرشية األخ�ة. ويعود هذا التباطؤ أساسا إىل انخفاض نسبة النمو 
السيارات. ورغم هذا  الصينية من مستوى 20 % إىل 10 % سنة 2017 جراء انخفاض أقساط تأم�  املحققة يف السوق 
الرتاجع املسجل، ال تزال الص� تعترب املحرك األسايس للنمو يف هذه املجموعة من البلدان. وباستثنائها، å تتجاوز نسبة Ûو 
نشاط التأم� عىل غ� الحياة يف األسواق الصاعدة مستوى 2,5 % (مقابل 2,1 % سنة 2016) بين� وصلت إىل 9,7 % يف 
بقية األسواق الصاعدة آلسيا بفضل النمو الهام الذي شهدته كل من الهند وتايالند وأندونيسيا. أما بالنسبة ألوروبا الوسطى 
والرشقية، فقد واصلت أقساط التأم� مسارها التصاعدي بنسق معتدل بلغ 3,3 % نتيجة التحسن االقتصادي الذي تشهده 
بعض بلدان اإلتحاد األوروî. وفي� يخص منطقة الرشق األوسط وآسيا الوسطى، فقد أّدت حالة االنك�ش التي تشهدها 
أقساط التأم� عىل غ� الحياة يف السوق الرتكية واستمرار حالة الركود يف السوق السعودية إىل إنخفاض هام يف نسبة التطور 

الجملية يف املنطقة.
 

وعموما، فقد كانت لألسواق املتقدمة مساهمة أعىل بقليل من مساهمة األسواق الصاعدة يف التطور الحقيقي لصنف 
التأم� عىل غ� الحياة مع اعتبار الص� والواليات املتحدة األمريكية القوت� الرئيسيت� الدافعت� للنمو في� يخص هذا الصنف.

التوزيع القاري ألقساط التأم�:

4 - نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:
  

عىل الرغم من اإلنخفاض النسبي يف عدد األحداث الكارثية املسّجلة سنة 2017 إىل 301 حادث مقابل 329 سنة 2016 
إىل ملحوظ  جّد  بشكل  الكوارث  هذه  عن  الناجمة  الجملية  املادية  الخسائر  ارتفعت  فقد  طبيعية)،  كارثة   183 (منها 

337 مليار دوالر أمري~ وهو ما يقارب ضعف املستوى املسجل سنة 2016 (180 مليار دوالر أمري~) ك� فاقت بشكل 
ملموس املعدل املسجل يف العرشية األخ�ة (190 مليار دوالر أمري~).

مجموع طبيعية  كوارث  عن  الناجمة  الخسائر  تغطية  يف  التأم�  قطاع  مساهمة  تتعّدى   å الّسياق،  هذا  ويف 
138 مليار دوالر وفقط 6 مليار دوالر من الخسائر املرتبطة بكوارث تقنية، ليبلغ الفارق ب� جملة الخسائر واألرضار املؤمن 
عليها سنة 2017 حوايل 193 مليار دوالر، وهو ما يربز مدى نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل 

النطاق العاملي (أك_ من 57 % من مجموع الخسائر).

هذا وقد �ركزت أعىل الخسائر يف أمريكا الش�لية وبلغت 244 مليار دوالر. وكانت أعىل األرضار املشمولة بالتأم� 
حّدة، هي تلك املتعلقة بأقوى ثالث أعاص� شهدها العاå سنة 2017 والتي قدرت بحوايل 92 مليار دوالر أمري~.

:Üونسب االندماج يف العا �5 - تطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم

التأم� سنة 2017 إىل 650 دوالر أمري~ مقابل 638,3 دوالر سنة 2016  الفـرد عىل  العاملي إلنفـاق  إرتفع املعـّدل 
النمّو  نسق  يف  التباين  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب�  شاسع  فارق  تسجيل  مع   2015 سنة  دوالر  و621,2 
االقتصادي ومعّدالت النمّو الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم� 

املتجّذرة يف البلدان املصّنعة ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

 2016 سنة  دوالر   3.505 مقابل  دوالر   3.516,7 التأم�  عىل  الفرد  إنفاق  معدل  بلغ  املصنعـة،  البلدان  ففي 
التأم� عىل غ�  بعنوان  الحياة و1.618,2 دوالر  التأميـن عىل  بعنوان  و3.439,6 دوالر سنة 2015، منها 1.898,5 دوالر 
 % و8,1   2016 سنة   %  8 مقابل   %  7,8 تعـادل  إذ  مرتفعة  البلدان  هذه  يف  االندماج  نسبة  فإّن  لذلك،  وتبعا  الحياة. 

سنة 2015.

أما يف البلدان الصاعدة، ورغم التحّسن املتواصل ملعدل إنفاق الفرد عىل التأم� والذي ناهز 165,6 دوالر أمري~ سنة
 2017 مقابل 149 دوالر سنة 2016 و135 دوالر سنة 2015 (منها 92,3 دوالر بعنوان التأم� عىل الحياة و73,2 دوالر 
بعنوان التأم� عىل غ� الحياة)، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ å تتجاوز 3,3 % (مقابل 3,2 % سنة 2016 

و2,9 % سنة 2015).

وعموما، فقد تراجعت نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي العاملي إىل حدود 6,1 % سنة 2017 مقابل 6,3 % 
سنة 2016 و6,2 % سنة 2015.  

º - IIوقع تونس يف سوق التأم� العاملية:
     

رقم  من  تونس  حّصة  تزال  ال   ،2017 سنة   % 12,6 بنسبة  التأم�  لقطاع  الجميل  املعامالت  لرقم  الهام  التطّور  رغم 
معامالت سوق التأم� العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة ببعض البلدان الشقيقة، حيث å تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,08 % 
باملغـــرب وÒ % 0,03صـر، وكذلك مقارنة بعدد من بلدان منطقة الرشق األوسط حيث ناهزت 0,28 % باإلمارات العربية 

املتحدة و0,20 % باململكة العربية السعودية وتضّل بعيدة جّدا عن جنوب إفريقيا (0,98 %). 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم� إذ تبلغ  28,2 % بالواليات 
املتحدة و8,6 % باليابان و5,8 % باململكة املتحدة و4,9 % بفرنسا و4,6 % بأملانيا. 

وبالتوازي، å تتجاوز نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي التونيس خالل سنة 2017 رغم تسجيل بعض التحّسن 
نسبة دون  باملغرب)، وهي  املتحدة و3,5 %  العربية  باإلمارات   % 3,7 (مقابل   % 2,2 األخ�ة  السنوات  الطفيف خالل 
 % 9 وفرنســا   % 9,6 املتحدة  واململكة   % 13,8 إفريقيا  مثل جنوب  بكث�  األخرى  البلدان  ببعض  املسّجلة  املستويات 

وسـويسـرا 8,5 % والواليات املتحدة 7,2 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي هو فــي حـدود 6,1 %.
 

ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معــّدل إنفاق الفــرد التونيس عىل التأم� خالل سنة 2017 حيث بلغ 182,5 دينارا 
تونسيا مقابل 164,2 دينارا سنة 2016 و150,5 دينارا سنة 2015، ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 

1579,5 دينارا تونسيا سنة 2017.

:« Solvabilité II » 2 ات األولية لتطبيق نظام املالءة املاليةÈالـتأث - III
      

دخل نظام املالءة املالية 2 فعليّا حيز التطبيق يف مستهل سنة 2016 بعد سنوات طويلة إستغرقتها الهياكل املختصة يف 
عن  عبارة  وهو   .îاألورو اإلتحاد  يف  التأم�  لسوق  الجديد  والتنظيمي  الترشيعي  اإلطار  ليمثّل  رشوطه  وبلورة  صياغة 
مجموعة من القواعد التوجيهية واملتطلبات القانونية والتقنية الكمية والنوعية تهدف إىل تحقيق أك_ تجانس وشفافية ب� 
م�رسات رشكات التأم� يف مختلف دول الفضاء االقتصادي األوروî ومزيد تدعيم سالمة قواعدها املالية بتطبيق متطلّبات 
مالءة قادرة عىل إدارة املخاطر الجديدة بأك_ نجاعة وواقعية وعىل "إمتصاص الصدمات" واملحافظة عىل استقرار آدائها، 
وتحّقق بالتايل توازنا عقالنيا ب� السالمة واإلستع�ل املقتصد لرؤوس األموال من أجل ح�ية أفضل للمؤمن لهم وض�ن 
قدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها تجاه الغ�، خاصة يف ظل التغیرات املتواصلة لألسواق املالیة الدولیة وتطّور املحيط اإلقتصادي 

العاملي وتزايد مخاطر الصناعة التأمینیة مع إحتداد املنافسة وعوملة رشكات التأمین. 

إّال أّن عديد األصوات إرتفعت لتحذير مكّونات قطاع التأم� من هذا التوجيه واستنكار النتائج املحتملة لهذا املعيار 
حيث أّن تاريخ 1 جانفي 2016 كان Òثابة عالمة عىل دخول قطاع التأم� إىل عرص جديد وغ� مرحب به. وبالفعل، فقد 
بدأت عّدة إشكاليات تظهر مع بداية تطبيق هذا الّنظام الذي بني عىل نوايا حسنة ولكن يبدو أنه å يحقق أهدافه بإعتبار 
أّن تكاليف إعت�ده جّد مرتفعة وطرق تنفيذه معقدة للغاية، حيث إعتمد الخرباء عىل افرتاضات مصطنعة å يتم التحقق 
منها بشكل صحيح وå يتم اختبار الصيغ املقرتحة Òا فيه الكفاية وå يتم تحليل النتائج املرتتبة عىل االقتصاد بدقّة، ك� 
نظرة  املؤسسات وخصومها وفق  لتقییم أصول  السوق  كفاءة  نظرية  إىل كون  باإلضافة  املختارة غ� �ثيلية  العينة  تعترب 

اقتصادیة تستند إىل افرتاضات ال يتم التحقق منها يف أوقات األزمات والصدمات.

تحوالت  إىل  ويؤّدي  العاملي  االقتصاد  عىل  كب�  بشكل   2 املالية  املالءة  نظام  تطبيق  يؤثر  أن  املنتظر  فمن  وبالتايل، 
إسرتاتيجية عميقة يف صناعة التأم� من أبرزها تعزيز مكانة رشكات التأم� الكربى عىل حساب الصغرى التي ستضطّر إىل 
اللجوء إىل االندماج واإلستيعاب بينها يف إتّجاه إعادة هيكلتها لتدعيم قدرتها عىل إدارة املخاطر، إضافة إىل تأث�اتها بالنسبة 

للمؤمن لهم من زيادة كب�ة يف أقساط التأم� وإنخفاض يف عائدات التأم� عىل الحياة ...

وعليه، ولتفادي اآلثار السلبیة املحتملة لتطبيق هذا الّنظام وتحقیق األهداف املرجوة منه وض�ن إستقرار أداء رشكات 
التأمین، فإنّه يتعّ� عليها االلتزام بالتطبیق التدریجي لهاته املرجعیة اإلحرتازیة وتهیئة البیئة الرضوریة لتبنيها من خالل 
من  لإلستفادة  األخرى  التأمین  رشكات  مع  التعاون  جرس  وربط  املعلوماتية  أنظمتها  وتحدیث  البرشیة  مواردها  تكوین 

التجارب الدولیة الناجحة يف هذا املجال.

ثــــالثـــــا
تطوير األداء المؤسسي

للهيئة
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وقد أفرزت أع�ل الرقابة والتدقيق وجود عمليات إكتتاب عقود تأم� غ� عادية بالّنظر ألهمية املبالغ املؤمنة لدى 
هذه املؤسسة وكذلك لدى مؤسسة أخرى. و�ّت عىل هذا األساس مراسلة اللجنة التونسية للتحاليل املاليّة وموافاتها بنسخة 

من جميع الوثائق املتحصل عليها من مؤسستي التأم� إلتّخاذ ما تراه صالحا يف الغرض.

• تقييم أع�ل الخرباء اإلكتواري�:

الفنية لسنتي 2015 و2016 إلحدى  للمدخرات  اإلكتواري�  الخرباء  أحد  قبل  املنجزة من  التقييم  أع�ل  نتائج  أثارت 
مؤسسات التأم� إحرتازات من قبل فريق الرقابة تبعا لوجود نقص هام يف مدخرات التعويضات تحت التسوية بعنوان فرع 

تأم� السيارات.
تقييم حذر  إىل  التوصل  توفّقه يف  لعدم  الالزمة، ونظرا  باملؤيدات  الخب� إلجابة واضحة مدعومة  تقديم  لعدم  وتبعا 
وصحيح للمدخرات الفنية للتأم� عىل غ� الحياة للمؤسسة املعنية، إتخذت الهيئة قرارا بعدم املوافقة مستقبال عىل طلبات 

اإلستعانة به من قبل مختلف املؤسسات يف هذا املجال طبقا ملقتضيات منشور وزير املالية عدد 258 لسنة 2010.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2017 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داÅة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" تبعا ملراجعة طريقة احتساب العنارص املكّونة 
لهامش املالءة املاليّة إضافة إىل مزيد تدعيم آليّات بعض عمليّات التصديق والتقاطع قصد مراقبة صّحة وتجانس املعطيات 

ب� مختلف القوائم والجداول والبيانات املكّونة للربمجيّة.

متابعة  عىل  يساعد  مّ�  اإلستغالل  حيز  الهاّمة  الحوادث  ملّفات  وعىل  التوظيفات  عىل  الرقابة  برمجّيتي  دخول   •
البيانات الشهريّة املتعلّقة بعمليّات اإلقتناء والتفويت يف التوظيفات وÎّكن من رسعة تدّخل الهيئة عند اإلقتضاء من جهة، 
الحياة  للتأم� عىل غ�  بالنسبة  أ.د  التي تفوق كلفتها 500  الهاّمة  الحوادث  املتعلّقة Òلّفات  الشهريّة  البيانات  ومتابعة 

و100 أ.د بالنسبة للتأم� عىل الحياة وتكوين األموال من جهة أخرى.

النتائج  سلبا عىل  تؤثّر  التي  اإلخالالت  من  عدد  لتجاوز  التأم�  إعادة  بربمجّية مخطط  الواردة  املعطيات  دراسة   •
التأم� قصد دعوتها إىل إستك�ل املعطيات املنقوصة  املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات 
التأم� واملبيّنة  إعادة  الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة  وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� 

بدليل اإلستخدام.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:
 

بتنفيذ  تقيّده�  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  ملؤّسست� خاضعت�  املالية  الوضعية  متابعة  منتظمة  بصفة  تتواصل 
إلتزاماته� لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع�ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب 
كلية وبوضع  الفنية بصفة  الذاتية Òا Îّكنه� من تغطية مدخراته�  أمواله�  لتدعيم  العاجلة  باإلجراءات  الهيئة  موافاة 
برنامج عمل لتطه� وضعيته� املالية و�كينه� من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد عىل رضورة تجاوز 

النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة.

• إعداد تقرير £وذجي للخرباء اإلكتواري�: 

الذي  اإلكتواري  للخب�  تقرير Ûوذجي  إعداد  الهيئة  قبل  التعاقد معه من  تّم  إكتواري  املراقبون Òساعدة خب�  توّىل 
يستع� به مراقبو حسابات مؤّسسات التأم� وإعادة التأم� يف إعداد تقريرهم املوجه إىل الهيئة، وذلك بهدف توحيد طرق 
العمل املعتمدة وتوحيد شكل هذه التقارير ومضمونها لض�ن النجاعة املرجّوة منها. وقد �ت مناقشة النسخة األوىل من 
وإصداره  بخصوصه  الواردة  املالحظات  أساس  عىل  تحيينها  وسيتم  بالقطاع  العامل�  الخرباء  مع  النموذجي  التقرير  هذا 

Òقتىض ترتيب. 
 

• مراجعة طريقة احتساب مدخرات نقص قيمة مستحقات مؤسسات التأم� عىل املؤمن لهم والوسطاء:
 

إثر مالحظة تراجع يف استخالص أقساط التأم� خالل السنوات األخ�ة م� نتج عنه تفاقم يف حجم مستحقات مؤسسات 
التأم� عىل املؤمن لهم وعىل الوسطاء وأثّر سلبا عىل وضعيتها املالية وعىل مدى إستجابتها ملقاييس الترصف الحذر، ويف 
إطار التصدي لظاهرة االكتتاب مؤجل الدفع لعقود التأم� والتي تفاقمت تبعا لسعي املؤسسات للرتفيع يف أرقام معامالتها 
Òا يشّكل تهديدا ملالءتها املالية ويؤدي إىل تدß الخدمات املقدمة من قبلها، وبعد أخذ رأي عدد من مراقبي حسابات 
قيمة  انخفاض  مدخرات  احتساب  طريقة  Òراجعة  الهيئة  قامت  التأم�،  لرشكات  التونسية  والجامعة  التأم�  مؤّسسات 
املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم� وإصدار املقرر عدد 24 املؤّرخ يف 29 مارس 2017 ليتّم تطبيقه عىل القوائم 
املالية لسنة 2017. هذا، وÎكن أيضا ملؤسسات التأم� اعت�د أي طريقة أخرى لتكوين مدخرات انخفاض قيمة املستحقات 

رشيطة أن ال يقل مبلغ املدخرات املحتسب عن املبلغ الذي تفرزه الطريقة املبيّنة باملقرر املذكور.

• عرض عدد من امللفات عىل لجنة التأديب:

لجنة  أنظار  املخالفات عىل  إحالة جملة من  الهيئة  قرر مجلس  الرقابة،  فريق  املقدمة من  التقارير  تضمنته  ملا  تبعا 
التأديب والتي تهّم:

- التأخ� املسّجل يف إحالة التقارير السنوية لسنة 2015 إىل الهيئة بالنسبة ألربعة مؤسسات تأم�،
- إرتكاب إحدى مؤسسات التأم� ملخالفت� تتمثالن يف تعليق قبول طلب تأم� املسؤولية املدنية املنصوص عليها بالفصل 
جانب  إىل  السيارات  تأم�  عقود  ضمن  آلية  بصفة  تضمينها  يتّم  إضافية  ض�نات  إكتتاب  عىل  التأم�  مجلّة  من   110

اإلستعانة بأشخاص غ� مرسم� بسجل الوسطاء لعرض عمليات التأم� للعموم. 

2 - الرقابة واإلرشاف عىل املهن التأمينية والهياكل املّتصلة:

1.2 - الرقابة عىل نواب وس�رسة التأم�:

•  أع�ل الرقابة امليدانية:

شملت بالخصوص مواصلة متابعة الوضعية القانونية واملالية لرشكتي سمرسة يف التأم�.

• أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

�ثّلت أساسا يف:

- دراسة كل املعطيات املتوفرة بالتقارير السنوية ملؤسسات التأم� لسنة 2016 بخصوص نشاط س�رسة التأم� وإعداد 

تقرير يحوصل أهم املؤرشات مع الرتكيز عىل الجانب الخاص بتطّور املتخلدات بذّمتهم واملدخرات املكّونة يف شأنها.
- متابعة وضعية بعض رشكات السمرسة تبعا لتسجيل إخالالت عىل مستوى الترصف داخلها. 

     
2.2 - الرقابة عىل الخرباء ومعايني األرضار: 

طبقا ألحكام الفصول 79 و80 و81 من مجلة التأم� التي تخضع لها مهام اإلختبار ومعاينة األرضار، شملت عمليات 
التونسيّة  الجامعة  بسجّل  مرّسم�  إكتواريا  وخب�ا  أرضار  معايني  و4  متعددة  اختصاصات  يف  خب�ا   45 الالحقة  املراقبة 
لرشكات التأم�، للتحري والتثبت من مدى استجابتهم لكراسات الرشوط الخاصة �Òرسة إختصاصاتهم. وأفضت إىل تحـرير 
محاضـر مخالفة لترشيع التأم� ضّد 7 خرباء منهم �ّت إحالتها إىل الجامعة التي تولت شطب أس�ئهم (كليا أو جزئيا) من 

السجل.

3.2 - الرقابة عىل الصناديق ذات الصلة بقطاع التأم�: 

بدراسة  الشحن  قبل  ما  الصادرات ملرحلة  التصدير و�ويل  لنشاط صندوقي ض�ن مخاطر  الدورية  املتابعة  تواصت 
حساباته� الثالثية والسداسية والسنوية وعرضها عىل السيّد وزير املالية للمصادقة. 

    
4.2 - الرقابة عىل التعاونيات ومتابعة نشاطها:

تضّمن سجل التعاونيات الذي �سكه الهيئة خالل سنة 2017 عدد 48 تعاونية (منها 4 تعاونيات تّم إحداثها وå تبدأ 
نشاطها بعد) موزّعة حسب القطاعات التي ينشط فيها املنخرطون كالتايل:

- 16 تعاونية يف القطاع العمومي،
- 20 تعاونية يف القطاع شبه العمومي،

- و12 تعاونية يف القطاع الخاص.
وقد تولت مصالح الهيئة متابعة التقارير املالية السنوية للتعاونيات وتحي� املعطيات اإلحصائية املتعلقة بها من حيث 

عدد مشرتكيها وأموالها املودعة ومبالغ مداخيلها ومصاريفها. 
القانونية  الوضعية  متابعة  بالتعاونيات وخاصة  املتعلّقة  العرائض  الرقابة حول دراسة عدد من  تركّز عمل فريق  ك� 

واملالية لخمسة منها.
  

5.2 - الرقابة يف مجال مقاومة غسل األموال بقطاع التأم�:

• متابعة تفعيل الرتتيب عدد 2 املؤّرخ يف 29 ديسمرب 2016 واملنّقح للرتتيب عدد 1 لسنة 2012 حول تداب� العناية 
الواجبة املتعلقة Òكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع التأم�. وقد تّم إعداد استبيان يحوصل مختلف التداب� 
املنصوص عليها بالرتتيب ودعوة املؤّسسات لإلجابة عليه قصد الوقوف عىل مدى إمتثالها ألحكامه، عىل أن يتّم إعت�د نتائج 

هذا اإلستبيان لربمجة عمليات رقابة ميدانية يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

"فاتف"  املايل  العمل  مجموعة  بتوصيات  عمال  اإلرهاب  وºويل  األموال  ½كافحة غسل  رقابة خاص  دليل  إعداد   •
وبالتعاون مع جمعية الخرباء املالي� املتطوع� يف مجال مقاومة غسل األموال و�ويل اإلرهاب (FSVC)، تّم عرض النسخة 
املثارة بخصوصه ثّم عرضه من جديد  الهيئة وسيتّم تعديله وفقا للمالحظات واإلقرتاحات  األوىل منه عىل أنظار مجلس 

للمصادقة والعمل به الحقا. 

• متابعة قرارات املجلس الوزاري املضيق املنعقد بتاريخ 3 نوفمرب 2017 والعمل عىل تنفيذها والتي تخّص خطّة 
واملتمثّلة  التأم�  األموال يف قطاع  اإلرهاب ومنع غسل  القصور يف مجال مكافحة  أوجه  لتفادي  إعت�دها  املزمع  العمل 

بالخصوص يف ما ييل:

عىل مستوى الهيئة:

- إعت�د دليل الرقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال واملعّد عىل املنهج القائم عىل املخاطر، 
- وضع تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب خاص برشكات التأم� ووسطاء التأم�،

- تنظيم دورات تدريبيّة مكثّفة لفائدة اإلطارات املكلّفة بالرقابة يف هذا املجال،
- تفعيل العقوبات اإلداريّة عىل رشكات التأم� ووسطاء التأم� خالل سنة 2018.

عىل مستوى مؤسسات التأم�:

- إنجاز تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب ووضع إسرتاتيجية لخفض املخاطر مبنيّة عىل املنهج القائم عىل 
املخاطر وذلك امتثاال للتوصية األوىل ملجموعة العمل املايل. 

- دعم إدارة االمتثال باملوارد البرشية والتقنية الالزمة وإعداد خارطة مخاطر تأخذ بع� االعتبار طبيعة وأهميّة وتشعب 
واختالف األدوات والعمليات الخاّصة بالقطاع.

 
IV - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم�:

1 - وسطاء التأم�:

الّنظر يف مجموع 111 مطلبا  التأم�  الفصل 71 من مجلة  بالهيئة املنصوص عليها  التّـــرخيص للوسطاء  تولّت لجنة 
لتعـاطي مهنة الوساطة يف التأم� خالل سنة 2017 وعقدت للغرض أربع جلسات تّم خاللها:

- منح الرتخيص لـ 63 نائب تأم� و6 س�رسة و22 منتج تأم� عىل الحياة وذلك طبقا ألحكام الفصل 75 من مجلة التأم�،
- وسحب الرتخيص من 26 نائب تأم� و7 س�رسة.

الذين ال يبارشون املهنة وسمسارة  النواب والس�رسة  التأم� وال سيّ�  الوسطاء يف  ك� تواصلت عملية تحي� سجل 
البيانات الخاصة بالس�رسة واملسّجلة بالسجّل  النهاê باإلضافة إىل متابعة  الذين å يستكملوا إجراءات الرتخيص  التأم� 

التجاري. 

2 - املؤسسـات غÈ املقيمة:

تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات الـتأم� غ� املقيمة طبقا ألحكام الفصل� 67 و68 من مجلّة 
التأم� وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغ� املقيم�، وشملت:

• إستك�ل دراسة طلب رشكة إعادة التأم� "CICA RE" تركيز فرع لها غ� مقيم بتونس يتعامل مع غ� املقيم� حيث 
تّم إمضاء اتفاقية الرتكيز واملصادقة عليها.

التأم� "WAIKA RE" من س�اليون و"SEN RE" السينغالية لرتكيز مكتب  • دراسة طلب� صادرين عن رشكتي إعادة 
�ثييل غ� مقيم بتونس لكّل منه� وإحالة امللف� إىل رئاسة الحكومة قصد عرضه� عىل املجلس األعىل لإلستث�ر. 

• متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� األجنبية املوجودة بالبالد التونسيّة.
،"Africa Re"و "Arab Re" :متابعة نشاط رشكات إعادة التأم� اإلقليمية التي تشارك الدولة التونسية يف رأس مالها وهي •

 îواملنتدى العر "OAA" متابعة أنشطة الجمعيات الدولية التي تنتمي لها الهيئة عىل غرار: املنظمة اإلفريقية للتأم� •
."IAIS" والجمعية الدولية ملراقبي التأم� "AFIRC" لهيئات اإلرشاف والرقابة عىل التأم�

V - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم�:

1 - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم�:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2017 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

والواليات  التونسية  الدولة  ب�  إتفاقية  مرشوع  إلعداد  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي FATCA وإحداث مرصد وطني للخدمات املالية الصغرى.

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد  الصغ�،  التأم�  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف�  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

واالجت�عي، التأث� االجت�عي واالقتصادي وإعادة �ويل مؤسسات التأم� الصغ�.
القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل ممولة Òعونة فنية يف إطار برنامج  - لجنة 

."Micro-med" التعاون
التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  Òتابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG املمّول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية 

لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة لتأم� الجفاف عرب املؤرشات. 
- اللجنة املحدثة عىل مستوى وزارة الفالحة املكلّفة بصياغة تصّورات يف خصوص إحداث صندوق وطني لتغطية املخاطر 

غ� القابلة للتأم� يف القطاع الفالحي.
الفالحي  القطاع  يف  التأم�  مخاطر  يف  الترصّف  حول  دراسة  إلنجاز مرشوع  التحض�ية  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة   -

بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      
- لجنة القيادة املحدثة عىل مستوى الهيئة العليا للطلب العمومي واملكلّفة بدراسة مشاريع الوثائق النموذجيّة يف إطار 
ومن ضمنها  الخاّصة  اإلدارية  الرشوط  وكراسات  العموميّة  الصفقات  (أدلّة  العموميّة  الصفقات  منظومة  تطوير  مرشوع 

كراس رشوط خدمات التأم�). 
- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد ضبط املشاريع املتعلقة 

Òجال التأم� التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير القطاع املايل.
ملعالجة  التأم�  لرشكات  التونسية  والجامعة  الربي  للنقل  الفنية  الوكالة  مستوى  عىل  املحدث  املشرتك  العمل  فريق   -

اإلشكاليات املتعلقة بالعربات املرسوقة واملدرجة بباب النزاعات وذلك لتوحيد اإلجراءات املعمول بها. 
- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب� البنوك ورشكات التأم� يف خصوص ض�ن التأم� يف 

صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض، وقد أسفرت أشغال هذه اللجنة عن مرشوع إتفاقية ب� الجمعيت� املهنيت�.
- اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال و�ويل اإلرهاب.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم� الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2017:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم� الصادرات قصد البحث عن سبل معالجة وضعية امليزان التجاري يف إطار املجلس األعىل 

للتصدير ومتابعة أشغال مه�ت املساعدة الفنية للبنك الدويل املنجزة يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات لتحس� 

تدّخالت صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.

- بلورة مقرتحات يف شأن تأم� صندوق ض�ن مخاطر التصدير لصادرات املؤسسات الوطنية والعمومية املتعلقة بصفقات 

كربى أو بقطاعات إسرتاتيجية لإلقتصاد الوطني. 

الطبية  الحوادث  عن  الناجمة  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -

كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  أحدثت  تفك�  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى  الطبية غ�  واألخطاء 

املتدخل� يف النشاط الطبي وشبه الطبي بهيكليه العام والخاص باإلضافة إىل ممثل� عن الهيئة والجامعة التونسية لرشكات 

التأم�. 

- متابعة ملف تأم� املسؤولية املدنية املنجرة عن األرضار النووية ضمن أشغال لجنة الخرباء املحدثة عىل مستوى وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات واإلتصال واملكلفة بإعداد منظومة ترشيعية ورقابية وطنية لألنشطة 

النووية. 

املرض  عىل  بالتأم�  واملتعلقة  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  صلب  املربمة  لإلتفاقيّات  القانونية  الوضعيّة  دراسة   -

حيث  من  خاّصة  عنها  املرتتّبة  اإلشكاليّات  ومناقشة  الحريق،  عىل  والتأم�  دين  بتسديد  املرتبط  الوفاة  عىل  والتأم� 

إنعكاساتها عىل املنافسة وعىل حقوق املؤّمن لهم وإنجاز دراسة مقارنة يف الغرض. مع العلم وأّن مجلس الهيئة أقّر منذ 

شهر جويلية 2016ّ إيقاف العمل بهذه اإلتفاقيات مع إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لها ضمن األشغال الجارية للمراجعة 

الشاملة ملجلّة التأم�.

- دراسة مقرتحات رابطة معيدي التأم� العرب حول إعادة النظر يف رشوط التصنيف املعمول بها من قبل هيئات الرقابة 

وتكتفي  العاملية  التصنيف  قبل وكاالت  متقدم من  تصنيف  الحصول عىل  تعفي من  آليّة خاّصة  إتجاه وضع  العربية يف 

بتصنيف أقّل تشّددا.

:Í3 - دراسة عدد من امللفات املّتصلة بالترشيع الجبا

تتوّىل مصالح الهيئة يف هذا اإلطار وبالتنسيق مع املصالح الجبائية املختصة: 

• اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم� عىل الحياة،
• النظر يف الّنظام الجباê يف مادة األداء عىل القيمة املضافة املتعلّق باملبالغ الراجعة لس�رسة التأم� بعنوان التخيل 

عن نشاطهم يف هذا املجال.

4 - متابعة تنفيذ برنامج تأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم�: 

ترشف الهيئة عىل تنفيذ برنامج متوسط املدى يتعلق بتأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� وتتلخص أبرز محاوره 
يف النقاط التالية:

املستوجبة  والرشوط  تتناسب  ترسيم  ورشوط  داخليا  ونظاما  أساسيا  نظاما  تعتمد  لإلكتواري�  مهنية  جمعية  تكوين   -
لإلنخراط الحقا يف الجمعية الدولية لإلكتواري�، ويعهد لها Òسك سجل املخول لهم م�رسة هذا النشاط لدى قطاع التأم� 

وبإحداث لجنة تأديب ضمن هياكلها.
- إعت�د رشوط جديدة مل�رسة هذا النشاط وهو ما يتطلّب تكوينا وتأهيال لجميع املتدخل� يف املجال اإلكتواري لدى 
القطاع قصد ض�ن ترسيمهم الحقا بسجل الجمعية املهنية بعد الحصول عىل التأهيل من قبل لجنة مشرتكة محدثة صلب 

الهيئة.
- تكوين وتأط� مراقبي الهيئة يف املجال اإلكتواري.

وقد تّم يف هذا الصدد:

- إعداد مذكرة توجيهية للربنامج بالتعاون مع جمعية FSVC والجمعية اإلكتوارية الدولية وجمعية اإلكتواري� بال حدود 

وذلك قصد الرشوع يف البحث عن �ويل خارجي للربنامج املذكور.

- إنجاز عملية تقييم لوضعية الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� بتوجيه إستبيان� إىل كّل من مؤسسات التأم� والخرباء 

مشاريع  تطوير  ملزيد  نتائجه�  وإستغالل  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  الذي �سكه  بالسجل  املرسم�  اإلكتواري� 

األحكام القانونية املقرتح إدراجها ضمن مرشوع مراجعة مجلة التأم�. 

5 - متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ½ؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

يف إطار أحكام الفصل 50 ثالثا من مجلة التأم� والرتتيب عدد 2 لسنة 2009 الصادر يف الغرض واملتعلق بالتعيينات 
Òجالس إدارة رشكات التأم� وهياكل تسي�ها، �ت:

- دراسة عدد من ملفات التعيينات يف بعض الرشكات وذلك من خالل التثبت من مدى توفر الرشوط املنصوص عليها 

بالرتتيب املذكور أعاله.

األحكام  التأم� قصد مواءمتها مع مقتضيات  الداخيل إلحدى مؤسسات  والنظام  األسايس  الّنظام  - تحي� ومراجعة 

النموذجية للنظم األساسية لرشكات التأم� ذات الصبغة التعاونية.

- دراسة ملف طلب مؤسسة "Groupama" تنقيح إتفاق املساهم� املربم مع الدولة التونسية يف إطار مساهمتها يف 

رأس مال مؤسسة التأم� وإعادة التأم� "ستار" تبعا للتغي�ات التي طرأت عىل نظام حوكمتها. 

6 - دراسة مشاريع األنظمة األساسية للجمعيات التعاونية قبل املصادقة عليها:  

�ّت يف هذا اإلطار دراسة مشاريع تنقيح األنظمة األساسية لثالث تعاونيات ومرشوعي األنظمة األساسية إلحداث خمس 
تعاونيات جديدة.

7 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2020-2016):

تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم� والتي 

الوطنية وتحديدا للسياسات والربامج  تتضمن باألساس تشخيصا للتوجهات اإلسرتاتيجية املزمع إعت�دها وفقا للتطلعات 

ولتجاوز  القادمة  الخ�سية  خالل  واملرتقبة  املسجلة  والنوعية  الكمية  للنتائج  بالّنظر  األهداف  هذه  بتجسيم  الكفيلة 

اإلشكاليات الهيكلية والظرفية التي يواجهها القطاع.

I - متابعة وضعية صندوق ض�ن املؤمن لهم:

تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003، توّىل صندوق ض�ن املؤمن 
لهم منذ سنة 2004 تسديد التعويضات املحمولة عىل املؤسسة املنحلّة نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه املؤمن لهم 

واملستفيدين من عقود التأم� بنسق هام وذلك خاّصة يف مجال تأم� السيارات. 

لإلضطرابات  وتبعا  أخرى،  جهة  من  أنّه  إالّ  ملحوظا،  تراجعا  التعويضات  هذه  نسق  شهد  األخ�ة،  السنوات  وخالل 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
املؤسسات اإلقتصادية، تّم Òوجب املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 واألمر عدد 790 لسنة 2011 املؤرخ 
يف 27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت Òمتلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب� 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011. 

وقد عهد إىل رشكة "اإلعادة التونسية" Òهمة الترصف يف الصندوق يف الجانب املتعلق منه بتعويض األرضار الناتجة عن 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية Òوجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية وتّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض  ترتكب 

من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

1 - موارد الصندوق: 

تقّدر جملة املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم يف موىف سنة Ò 2017بلغ يناهز 234,5 م.د وهي متأتّية من:

• القرض� الرقاعي� املكتتب� لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 م.د (األول بقيمة 20 م.د والثاß بقيمة 10 م.د)،

(يتم تسديده عىل فرتة الشعبية  الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات  لتعويض األرضار  املكتتب  الرقاعي  • والقرض 
 10 سنوات) والبالغ 80 م.د،

• ومساه�ت مؤسسات التأم� واملؤّمن لهم يف �ويل الصندوق والتي ناهزت بداية من الثالثية األخ�ة لسنة 2002 
وإىل موىف سنة 2017 مبلغ 124,5 م.د. 

2 - نفقات الصندوق: 

بلغت النفقات الجملية لصندوق ض�ن املؤمن لهم إىل موىف سنة 2017 حوايل 188,4م.د تتوّزع كالتايل:

- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم تبعا لحلول الصندوق محّل رشكة "اإلتّحاد": 59,4 م.د،
- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم بعنوان األرضار الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات الشعبية: 53,8 م.د،

- خالص أصل القرض� الرقاعي� األّول والثاß: 30 م.د. 
- رصف فوائد القروض الرقاعية: 45,2 م.د.

ك� Îكن تبويب هذه النفقات حسب طبيعتها عىل النحو التايل:

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم�  العامة  الهيئة  تويل  التأم�،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم�  بعض مؤسسات  مواطن� ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، مع العلم 

وأّن العرائض املذكورة تحىض Òتابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس� نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل� يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 
املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن.

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم�:
 

تلّقت الهيئة خالل سنة 2017 عددا هاما من العرائض بلغ 60 عريضة تتعلّق جلّها بفرع تأم� السيارات بإعتباره يستأثر 
بالنصيب األوفر من رقم معامالت القطاع وÎثّل الواجهة األوىل التي من خاللها يقع التعامل بصفة أكرب مع املؤمن لهم. 

وقد �ّكنت مصالح الهيئة بالتنسيق مع مؤسسات التأم� من تسوية أغلب امللفات ومعالجتها. 

ويُحوصل الجدول التايل أبرز مواضيع هذه العرائض وعددها: 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم� 
دولية (برتقالية للبلدان العربية وخرضاء للبلدان األوروبية).

      
وقد توّصلت الهيئة العامة للتأم� بأربعة عرائض تتعلق بطلب التدخل للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام 
برتقالية صادرة عن  تأم�  لبطاقات  فيها عربات حاملة  بالنسبة لحوادث مرور تسببت  املكتب  باتّة صادرة ضّد  قضائية 

مؤسسات تأم� جزائرية وليبيّة.

1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

تّدعمت تركيبة إطارات الهيئة مع مطلع سنة 2017 بإلتحاق طالبة جديدة بعد نجاحها ضمن الدفعة 35 ملعهد �ويل 
 "Paris Dauphine Tunis" يف إختصاص "تأم�"، باإلضافــــة إىل طالب آخر متخـــّرج من معهد îالتنمية للمغرب العـــر

يف إختصاص "Actuariat" ليبلغ بذلك العدد الجميل إلطارات الهيئة øانية وأربع� (48) من جملة سبع� (70) موظفا.

:Ô2 - تطوير النظام املعلوما

واملحاسبية البرشية  املوارد  يف  والترصف  الهيئة  موارد  لتخطيط  املندمجة  املنظومة  تركيز  عملية  شهدت 
  «ERP» أشواطا متقدمة خالل سنة 2017 عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- املحاسبة والترصف يف مخزون الهيئة من اللوازم املكتبية،
- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،

- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية والرواتب.

هذا وال تزال األشغال جارية مع املزود يف إطار فرتة تجربة للمنظومة.

3 - إقتناء قطعة أرض لبناء املقّر اإلجت�عي الجديد للهيئة:

تّم إختيار الهيئة بتاريخ غرة نوفمرب 2017 كأحسن عارض بالنسبة ألحد املقاسم بالحّي املايل بالتّقسيم الجديد "درّة 
البح�ة" بضفاف بح�ة تونس الّش�لية لتشيّد عليه مقرها اإلجت�عي الجديد.

4 - التكوين والرّسكلة:

تعترب الهيئة التكوين والرسكلة من أهّم وسائل تنمية املوارد البرشية، لذلك فهي توليه� إهت�ما خاصا إÎانا منها بأّن 
والرقابية عىل مختلف  بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلرشافية  العامل�  تطوير قدرات 

مكّونات قطاع التأم�.

ومؤ�رات  وملتقيات  تكوينيّة  دورات  يف  الهيئة  إطارات  من  هام  عدد  ترشيك  عىل  الهيئة  عملت  الّسياق،  هذا  ويف 
وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم� وتهّم بالخصوص:

- مراقبة الحوكمة والترصّف يف املخاطر،
- الترصف يف األصول والخصوم،

- نظام " املالءة املاليةII " ملؤسسات التأم�،
- وضع خارطة مخاطر يف مجال التأم�،

- مقاومة تبييض األموال و�ويل اإلرهاب يف قطاع التأم�،
- دور قطاع التأم� يف تغطية مخاطر الكوارث الطبيعية والتقلبات املناخية.

ك� شارك عدد من إطارات الهيئة يف بعض الندوات والتظاهرات واملؤ�رات بالخارج حول محاور تأمينية متخصصة من 
أهّمها:

- دورة تدريبية حول "أسس تحديد وإدارة مخاطر رشكات التأم�" (باإلمارات العربية املتّحدة).
- حلقة دراسية حول التطورات األخ�ة بخصوص الرقابة الحذرة عىل التأم� (بفرنسا)،

- امللتقى الرابع للتأم� بالدار البيضاء حول تحديث تجربة الحريف يف العرص الرقمي (باململكة املغربية)،
- الدورة 24 للنــدوة السنوية الدولية حول التقنيات الجديدة لتبادل املعطيـات (بأملانيا).

5 - إرساء منظومة للنفاذ إىل الوثائق التي تنتجها الهيئة:

يف إطار تطبيق مقتضيات القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ يف 24 مارس 2016 واملتعلق بحق النفاذ إىل 
املعلومة وتنفیذا ملتطلبات الخطة الوطنیة الرامیة إىل �كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت� العربية والفرنسية Òوقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد وردت عىل الهيئة خالل 
سنة 2017 ومنذ إرساء هذه املنظومة، ثالثة مطالب فقط يف النفاذ إىل وثيقة إدارية �ّت دراستها بالتنسیق مع مختلف 

الهیاكل بالهيئة وإجابة املعني� باألمر بخصوصها، ك� å يتّم رفض أي مطلب وå يرد أي مطلب تظلم.

6 - تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم�:

سعيا منها إىل تدعيم أوجه التعاون العرî واإلقليمي والدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة 
بالتأم�، تولّت الهيئة العامة للتأم�:

- مواصلة متابعة توصيات اللجان املغاربية للتأم� وإعادة التأم�.
- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك عىل 
مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث عن توافقات ثنائية ودية لتسوية املتخلدات 

بذمة املكتب املوحد الليبي.
إىل  وإحالتها   ACPR بفرنسا التأم�  عىل  الرقابة  وسلطة   CIMA منظمة من  كّل  مع  تعاون  مذكرات  مشاريع  إعداد   -

الجهات املعنية للدراسة.
- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأم� AFIRC والجمعية الدولية 

.IAIS ملراقبي التأم�

       مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

أنهى االقتصاد العاملي سنة 2017 بتحقيق وت�ة Ûو جيّدة نسبيّا بلغت مستوى 3,8 % (مقابل 3,2 % سنة 2016) وهي 
األعىل منذ سنة 2011، بعد معاناته طيلة سنوات من الفتور واملشاكل املرتبطة باألزمات االقتصادية واملالية واآلثار الضارة 
للصدمات السلبية التي أضعفت النشاط يف أغلب االقتصاديات. وتعود هذه االنتعاشة إىل جملة عوامل أبرزها مواصلة 
إعت�د السياسات النقدية امليّرسة يف البلدان املتقدمة واستمرار االقتصاد الصيني يف تسجيل معدالت Ûو مرتفعة فضال عن 

ديناميكية التجارة العاملية.

ففي االقتصاديات املتقدمة، ارتفع نسق Ûو النشاط االقتصادي إىل مستوى 2,3 % سنة 2017 مقابل 1,7 % يف السنة 
مستوى  عىل  وانعكاسه  عموما  األع�ل  مناخ  وتحّسن  التيس�ية  النقدية  السياسات  من  بالخصوص  مستفيدة  السابقة، 
السياق  الداخيل إضافة إىل تدّعم استهالك األرس محفوزا باملؤرشات االيجابية لسوق الشغل. ويف هذا  االستث�ر والطلب 
وصلت نسبة Ûو االقتصاد األمري~ إىل 2,3 % مقابل 1,3 % يف موىف سنة 2016، ك� كان األداء يف منطقة األورو م�ثال إىل 
حّد كب� حيث سّجلت نفس املستوى من النمو (2,3 % مقابل 1,8 % سنة 2016) وشملت هذه االنتعاشة أغلب البلدان 

األعضاء.          
 

لالقتصاديات الصاعدة والنامية، فقد عرفت بدورها تحّسنا جمليّا لنشاطها االقتصادي محققة نسبة Ûو  بالنسبة  أّما 
ناهزت 4,8 % مقابل إنحصارها يف حدود 1,4 % سنة 2016، وكان الحّظ األوفر من نصيب الدول الصاعدة والنامية ألوروبا 
مشاريع  حجم  زيادة  من  األخرى  البلدان  عديد  واستفادة  وبولونيا  تركيا  من  كّل  حققته  الذي  الهام  النمو  مع  خاصة 
املؤسسات املمولة من االتحاد األوروî. ك� حافظ االقتصاد الصيني عىل نسق Ûّوه املرتفع والذي بلغ 6,9 % سنة 2017 
مقابل 6,7 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع امللحوظ للصادرات وملستوى االستث�رات العمومية فضال عن اعت�د بنك الص� 

الشعبي لتيس� انتقاê يسّهل النفاذ للقروض بالنسبة للمؤسسات الصغرى والقطاع الفالحي.             

ويف املقابل، تراجعت وت�ة النمو يف منطقة الرشق األوسط وش�ل إفريقيا من 4,9 % يف السنة السابقة إىل حدود 2,2 % 
املصّدرة  البلدان  النمّو يف  انخفاض  املنطقة مع  املستمرّة يف  الجيوسياسية  بالخصوص من االضطرابات  متأثرة  سنة 2017 
للنفط وتقيّد الطلب الداخيل وخاصة االستث�ر بسبب عملية تطه� امليزانية واملستويات العالية من التضخم يف بعض بلدان 

املنطقة.  
  

وå تكن املبادالت التجارية للسلع والخدمات سنة Ò 2017نأى عن هذا املسار التصاعدي يف نسق النمو حيث حققت 
انتعاشة هامة بنسبة 4,9 % مقابل 2,3 % سنة 2016 مدعومة عىل وجه الخصوص من تطور التدفقات التجارية يف آسيا 

والواردات يف أمريكا الش�لية. 

ويف جانب آخر، تواصل إنخفاض دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة بحوايل 16 % خالل سنة 2017 مقابل 13 % 
سنة 2016، وشمل باألساس اقتصاديات البلدان املتقدمة والبلدان التي �ّر Òرحلة انتقالية مقابل إرتفاع طفيف يف البلدان 

الصاعدة.

املرتبطة خاصة Òفاوضات  السيايس  اليق�  مواجهة حالة عدم  فقد نجحت يف  الدولية،  املالية  بالسوق  يتعلّق  وفي� 
الربيكسيت وتزايد الشكوك حول السياسة املستقبلية للميزانية األمريكية وتواصل التوترات الجيوسياسية يف عديد املناطق، 
فتدّعمت أسعار السندات بشكل ملحوظ يف جميع أنحاء العاå. بين� تواصل التقلب الحاد يف السوق الدولية للرصف والتي 
اتسمت خاصة باالرتفاع الهام الذي حققه سعر رصف األورو مقابل الدوالر وذلك مع تحسن الوضع االقتصادي وتجّدد 
اهت�م املستثمرين األجانب Òنطقة األورو والتوقعات بتطبيع السياسة النقدية. وسجلت سوق املعادن الثمينة من ناحيتها 

تطورا ايجابيا بحوايل 13 % مدعومة من حالة عدم اليق� السيايس. 

إرتفاعا ملحوظا عىل  للمواد األساسية  الدولية  األسعار  املتحّسن عموما، شهدت  االقتصادي  األداء  وبالتوازي مع هذا 
عكس السنة السابقة نتيجة تزايد الطلب املتأé من القطاعات املعملية للبلدان املصنعة وللص� من جهة وانخفاض سعر 
رصف الدوالر األمري~ من جهة أخرى. ك� تدّعمت أسعار الطاقة وخاّصة النفط الخام جرّاء الرتاجع امللحوظ يف اإلنتاج 

واملخزونات بعد تفعيل االتفاقية متعددة األطراف للدول املصّدرة للنفط.       

لتبلغ  املتقدمة  االقتصاديات  تواصلت عىل مدى سنوات يف  التي  االنك�شية  الضغوط  برتاجع   2017 ك� �يزت سنة 
نسبة التضخم 1,7 % مقابل 0,8 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع الهام ألسعار الطاقة. أما بالنسبة للبلدان الصاعدة والنامية، 
فقد عرف التضخم عموما بعض االنفراج لينخفض إىل 4 % مقابل 4,3 % سنة 2016 مع وجود تفاوت عام ب� مختلف 

بلدان هذه املجموعة نظرا إىل التطورات املتفاوتة ألسعار الرصف والعوامل الخاصة بكّل اقتصاد.
       

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

شهد االقتصاد التونيس سنة 2017 تحّسنا ملموسا يف نسق Ûّوه حيث بلغ 1,9 % أي ما يقارب ضعف املستوى الذي 
تحقق سنة 2016 (1 %). غ� أن مثل هذه االنتعاشة ال تزال دون املستوى املأمول جرّاء استمرار مواطن الضعف املرتبطة 
بالخصوص بانزالق عجز امليزانية واملدفوعات الجارية وتصاعد الضغوط التضخمية، والتي ال تزال تحول دون تحقيق التنمية 

الشاملة وإحداث مواطن الشغل والتحّكم يف التوازنات االقتصادية الكلّية.    

ويعود هذا التحسن النوعي يف النمو يف جزء كب� منه إىل تطّور األنشطة املسوقة عىل خالف السنوات الفارطة التي كان 
فيها ألنشطة الخدمات غ� املسوقة مساهمة هامة.

وبالنسبة للخدمات املسّوقة، فقد عرفت تطّورا محدودا سنة 2017 بلغ 4 % مستفيدة بالخصوص من املوسم السياحي 
الواعد (8,3 % مقابل 2,7 % سنة 2016) إثر العودة النسبية لألسواق التقليدية مع تحّسن الوضع األمني للبالد إضافة إىل 
مواصلة تدفق السياح املغاربي�، وكذلك من التحّسن الطفيف لقطاع النقل (5 % مقابل 4,7 % سنة 2016). ويف املقابل، 

تواصل Ûو الخدمات املالية واالتصاالت بنسق ملموس بلغ عىل التوايل9,1 % و3 %.    

وبدرجة أقل حدة، حّققت الصناعات املعملية بدورها Ûّوا طفيفا بنسبة 0,8 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل تطّور 
الصناعات امليكانيكية والكهربائية (3,1 % مقابل 2,1 % سنة 2016) تبعا لديناميكية النشاط يف منطقة األورو، عالوة عىل 
الغذائية والصناعات   (2016 سنة   %  (-0,3) مقابل   %  0,8) والجلود  واملالبس  النسيج  صناعات  إنتعاش 

(1,4 % مقابل (4,4-) % سنة 2016). ويف املقابل، تواصل تقلّص Ûّو صناعات مواد البناء والخزف والبلور للسنة الثانية تباعا 
((4,5-) % مقابل (1,8-) % سنة 2016).

ك� شهدت الصناعات الكيميائية انخفاضا ملحوظا يف قيمتها املضافة ((1,9-) % مقابل 13,2 % سنة 2016) وذلك 
نتيجة حّدة التحركات االحتجاجية املسجلة عىل مستوى مواقع إنتاج ونقل الفسفاط مّ� خلق صعوبات كربى يف التزّود 

لوحدات التحويل.

وعرف قطاع الفالحة والصيد البحري انتعاشة ملحوظة (2,5 % مقابل (8,5-) % سنة 2016) بفضل املوسم الفالحي 
الزيتون.       زيت  فرع  يف  انخفاض  مقابل  الحبوب  سيّ�  الفروع  أغلب  يف  اإلنتاج  بارتفاع  �يز  والذي  عموما  املريض 

أّما الصناعات غÈ املعملية، فقد تواصل إنخفاض قيمتها املضافة بحوايل 3 % (مقابل (1,5-) % سنة 2016) متأثـــرة 
بالخصوص من احتداد تقلص استخراج النفط والغاز الطبيعي ((11,1-) % (مقابل (7,2-) % سنة 2016) جراّء ما تزال 
تشهده بعض املناطق من اضطرابات اجت�عية عالوة عن النفاذ الطبيعي لبعض الحقول. وعىل عكس ذلك، سّجل قطاع 
املناجم Ûوا هاما ناهز 10,1 % (مقابل 6,4 % سنة 2016) غ� أن مثل هذه االنتعاشة å �ّكن بعد من استعادة القدرات 

اإلنتاجية املعتادة للقطاع.

وبالنسبة للطلب الداخيل، فقد أظهر سنة 2017 تباطؤا يف نسق Ûو أهم مكوناته، بحساب األسعار القارّة، حيث تواصل 
النهاê الوطني والذي Îثّل املحرك األسايس للنمو االقتصادي منذ  التوايل انخفاض وت�ة Ûو االستهالك  الثالثة عىل  للسنة 
سنة 2011 (1,8 % سنة 2017 مقابل 3 % سنة 2016). وبخصوص االستث�رات، فقد سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت 
تباطؤا طفيفا من مستوى 1 % سنة 2016 إىل 0,2 % سنة 2017 لتواصل بذلك نسبة االستث�ر انخفاضها للسنة الخامسة 

عىل التوايل من 19,3 % سنة 2016 إىل 18,7 % سنة 2017.

 2016 سنة   %  5,8 (مقابل   %  17,2 بنسبة  والخدمات  السلع  صادرات  ارتفعت  فقد  الخارجي،  للطلب  بالنسبة  أّما 
بحساب األسعار الجارية) نتيجة ازدياد حجم الصادرات ألغلب القطاعات. ومن ناحيتها، سجلت واردات السلع والخدمات 
تسارعا هاما يف وت�ة Ûوها الذي بلغ 18,8 % سنة 2017 (مقابل 5,5 % سنة 2016 بحساب األسعار الجارية) وذلك تبعا 
النخفاض الدينار وارتفاع األسعار العاملية للمحروقات وتزايد استهالك قطاعي الطاقة والصناعات املعملية من مواد أولية 

ونصف مصنعة يف ظل تراجع اإلنتاج الوطني. 

ويف هذا السياق، تفاقم العجز التجاري املسّجل سنة 2017 ليعادل 10,2 % من إجمـايل النـاتـــج املحيل الخام (مقابل 
8,8 % سنة 2016).

النسبة هذه  ارتفعت  فقد   ،(%  3,7)  2012 سنة  منذ  تضخم  نسبة  أد\  عرفت  التي  السابقة  السنة  عكس  وعىل 
 سنة 2017 لتناهز 5,8 % يف املعدل ك� وصلت يف األشهر األخ�ة من السنة إىل ما يقارب 6,4 % وذلك تزامنا مع تدهور 

قيمة الدينار والتطور االستثناê ألسعار املواد الغذائية الطازجة.

ملواطن  للتصدي  املطلوب  املستوى  دون   2017 سنة  الوطني  االقتصاد  الذي حققة  الطفيف  النمو  فقد ظل  وعموما 
ضعف سوق الشغل إذ ال تزال نسبة البطالة يف نفس املستوى املرتفع املسجل يف السنة السابقة (15,5 %) مع تسجيل 
انخفاض طفيف لنسبة بطالة خريجي التعليم العايل إىل حدود 29,2 % سنة 2017 (مقابل 31,6 % سنة 2016) وال تزال 
سوق الشغل املحلية تواجه عديد التحديات املرتبطة بعدم قدرة النسيج االقتصادي عىل استيعاب البطالة وعدم املالءمة 

ب� حاجيات السوق وما تنتجه املنظومة التعليمية.      

I - تطّور سوق التأم� العـاملية:

1 - رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم�:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

بلغ إج�يل أقساط التأم� العاملية املستخلصة سنة 2017 حوايل 4.890 مليار دوالر مقابل 4.700 مليار دوالر سنة 2016 
محققة بذلك نسبة Ûو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وت�ة أرسع سنة 2016 (2,2 %). ولنئ شمل هذا 
التباطؤ النسبي كالّ من صنفي التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، فانّه �يّز بالخصوص بانخفاض جملة أقساط التأم� عىل 
الحياة يف األسواق املتقدمة Òا يقارب 2,7 % (مقابل (1,9-) % سنة 2016) مقابل تواصل Ûّو أقساط التأم� عىل غ� الحياة 

بنفس النسق املسجل يف السنة السابقة والذي بلغ 1,9 %. 
  

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد تقلصت وت�ة النمو الهام الذي ميزها يف السنة السابقة رغم بقائها مرتفعة يف حدود 14 % 
النمو الكب� الذي  التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، مدعومة أساسا من تواصل  التوايل بالنسبة لصنفي  و6,1 % عىل 

تشهده السوق الصينية.   

55,3 % سنة 2016)  (مقابل   % 54,3 إىل  العاملية  السوق  الحياة من  التأم� عىل  تقلّص نصيب صنف  لذلك،  وتبعا 
يف ح� إرتفعت حّصة صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 45,7 % (مقابل 44,7 % سنة 2016).

التوزيع القاري ألقساط التأم�:
 

وعىل مستوى التوزيع القاري، تواصل انخفاض حصة األسواق األمريكية يف سوق التأم� العاملية حيث بلغت 34 % 
الحياة إىل حدود 25,5 % (مقابل  التأم� عىل  نتيجة تراجع حّصتها من مجموع أقساط  (مقــابل 34,4 % سنة 2016) 
تقريبا  املستوى  نفس  يف  الحياة  غ�  عىل  التأم�  أقساط  مجموع  من  حصتها  عىل  ومحافظتها   (2016 سنة   %  26,2  

(44,2 % مقــابل 44,3 % سنة 2016).

وكذلك الشأن بالنسبة للدول األوروبية التي انخفضت نسبة مساهمتها يف سوق التأم� العاملية إىل حوايل  30,2 % 
(مقابل 30,8 % سنة 2016) إثر تراجع حّصتها من 33 % سنة 2016 إىل 32,3 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل 

الحياة ومن 28,2 % إىل 27,8 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة. 

موىف  يف   %  32,5 فناهزت  العاملية  السوق  حجم  من  اآلسيوية  القارة  لحّصة  التصاعدي  املسار  تواصل  املقابل،  ويف 
 2016 سنة   %  37,8 من  الحيـاة  عىل  التأم�  بعنـوان  حصتها  ارتفاع  بفضل   (2016 سنة   %  31,6 (مقابل   2017 سنة 
إىل 39,3 % سنة 2017 وبدرجة أقل حّصتها بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة من 24,1 % يف السنة السابقة إىل 24,5 % 

سنة 2017.

أّما بالنسبة للقــــارة اإلفريقية، فال تزال حصتها من السوق العاملية تتّسم بالتواضع الشديد إذ å تتجاوز 1,4 % من 
جملة أقســاط التأم� تتوّزع ب� 1 % بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة (مقابل 0,9 % سنة 2016) و1,7 % بعنوان التأم� 

عىل الحياة (مقابل 1,5 % سنة 2016).

2 - رقم معامالت صنف التأم� عىل الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة تباطؤا يف نسبة النمو التي å تتجاوز0,5 % (مقابل 1,4 % 
يف السنة السابقة) وبلغت 2.657 مليار دوالر أمري~، وذلك نتيجة حالة االنك�ش التي شهدتها األسواق املتقدمة حيث 

تراجعت جملة أقساط التام� عىل الحياة بنسبة 2,7 % بعد معاناتها من الفتور عىل مدى العرش سنوات األخ�ة.
وعموما، فقد سّجلت أغلب بلدان هذه املجموعة Ûوا سلبيا مرتبطا أساسا بضعف نسب الفائدة مّ� جعل مؤسسات 
التأم� عاجزة عىل ض�ن مردودية مثىل للمؤمن لهم بسبب تراجع نسب املردودية الدنيا املضمونة وانخفضت تبعا لذلك 
عمليات االكتتاب بالنسبة لعقود االدخار التقليدية بشكل هام. هذا إىل جانب عديد العوامل االقتصادية األخرى التي أثرت 
عىل Ûو سوق التأم� عىل الحياة العاملية عىل غرار أسواق أمريكا الش�لية، التي سجلت تراجعا Òا يقارب 3,5 % مقارنة 
فقد  الغربية،  ألوروبا  بالنسبة  أما  التقاعد.  إدخار  توفّر خدمة  التي  املؤسسات  عديد  تراخيص  جراء سحب   2016 بسنة 
شهدت أكرب ثالثة أسواق رئيسية فيها وهي اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا حالة من االنك�ش سنة 2017 مقابل تحقيق 

بعض األسواق األخرى لتطور إيجاî مثل اسكندينافيا والربتغال.
       

ويف املقابل، شهدت أسواق التأم� عىل الحياة يف البلدان الصاعدة مسارا مختلفا للغاية �يز بتحقيق قفزة هامة يف نسق 
النمو إىل حدود 14 % متجاوزة بذلك معّدل النمو املسجل يف العرشية األخ�ة (8,8 %). هذا وال يزال دور السوق الصينية 
الركيزة األساسية يف هذا التطّور، حيث حققت لوحدها Ûوا باهرا ناهز 21 % (مقابل معّدل Ûو يعادل 14 % خالل العرش 
سنوات األخ�ة)، لرتتقي بذلك الص� إىل املرتبة الثانية عامليا يف سوق التأم� عىل الحياة التي تتصدرها الواليات املتحدة 

األمريكية.

عديد  وجود  مع   2016 بسنة  مقارنة   %  5,8 بنسبة  ايجابيا  Ûوا  الصاعدة  البلدان  أسواق  حّققت  الص�،  وباستثناء 
اإلختالفات ب� بلدان هذه املجموعة. فبالنسبة لدول آسيا الصاعدة، �يزت بارتفاع مبيعات عقود التأم� بوحدات الحساب 
وعقود اإلدخار التقليدية، بين� ارتكز التطور املسجل يف أوروبا الوسطى والرشقية عىل مبيعات عقود اإلدخار املوزعة من 
طرف البنوك يف روسيا التي أصبحت تتصدر أسواق التأم� عىل الحياة يف هذه املنطقة. ويف نسق معاكس، سّجلت أسواق 
أمريكا الالتينية Ûوا سلبيا يف كل من الربازيل (جراء تأثر نشاط تأم� اإلدخار من ضعف نسب الفائدة) واملكسيك نتيجة 
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التوزيع القاري ألقساط التأم�:

3 - رقم معامالت صنف التأم� عىل غÈ الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 2.234 مليار دوالر أمري~ يف موىف سنة 2017 
محّققة نسبة Ûّو حقيقي بلغت 2,8 % ليتواصل بذلك تباطؤ نسق التطور للسنة الثالثة تباعا ولكنه ال يزال يتجاوز معّدل 

النمو الذي تّم تسجيله يف العرشية األخ�ة ( 2,1 %).
 

وبالنسبة لألسواق املتقدمة، استقرت وت�ة النمو يف نفس املستوى املسجل يف السنة السابقة أي 1,9 % (مقابل معدل 
تطّور سنوي ناهز 0,9 % خالل العرش سنوات األخ�ة) مع وجود تباين حاد بينها. فبالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، 
وصلت نسبة النمو الجملية إىل 2,6 % سنة 2017 مع تحقيق أهم النسب يف صنف تأم� السيارات. ويف أوروبا الغربية، 
ولنئ ظلت وت�ة النمو معتدلة، فقد سّجلت تحّسنا طفيفا سنة 2017 وبلغت 1 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل التطّور 

امللحوظ خاصة عىل مستوى صنفي التأم� من املرض وتأم� السيارات السي� يف األسواق الرئيسية لهذه املنطقة.
     

أما بالنسبة لألسواق الصاعدة، فقد تراجعت وت�ة Ûو صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل حدود 6,1 % مقابل 9,6 % 
سنة 2016 ومعّدل تطور سنوي ناهز 8,4 % خالل العرشية األخ�ة. ويعود هذا التباطؤ أساسا إىل انخفاض نسبة النمو 
السيارات. ورغم هذا  الصينية من مستوى 20 % إىل 10 % سنة 2017 جراء انخفاض أقساط تأم�  املحققة يف السوق 
الرتاجع املسجل، ال تزال الص� تعترب املحرك األسايس للنمو يف هذه املجموعة من البلدان. وباستثنائها، å تتجاوز نسبة Ûو 
نشاط التأم� عىل غ� الحياة يف األسواق الصاعدة مستوى 2,5 % (مقابل 2,1 % سنة 2016) بين� وصلت إىل 9,7 % يف 
بقية األسواق الصاعدة آلسيا بفضل النمو الهام الذي شهدته كل من الهند وتايالند وأندونيسيا. أما بالنسبة ألوروبا الوسطى 
والرشقية، فقد واصلت أقساط التأم� مسارها التصاعدي بنسق معتدل بلغ 3,3 % نتيجة التحسن االقتصادي الذي تشهده 
بعض بلدان اإلتحاد األوروî. وفي� يخص منطقة الرشق األوسط وآسيا الوسطى، فقد أّدت حالة االنك�ش التي تشهدها 
أقساط التأم� عىل غ� الحياة يف السوق الرتكية واستمرار حالة الركود يف السوق السعودية إىل إنخفاض هام يف نسبة التطور 

الجملية يف املنطقة.
 

وعموما، فقد كانت لألسواق املتقدمة مساهمة أعىل بقليل من مساهمة األسواق الصاعدة يف التطور الحقيقي لصنف 
التأم� عىل غ� الحياة مع اعتبار الص� والواليات املتحدة األمريكية القوت� الرئيسيت� الدافعت� للنمو في� يخص هذا الصنف.

التوزيع القاري ألقساط التأم�:

4 - نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:
  

عىل الرغم من اإلنخفاض النسبي يف عدد األحداث الكارثية املسّجلة سنة 2017 إىل 301 حادث مقابل 329 سنة 2016 
إىل ملحوظ  جّد  بشكل  الكوارث  هذه  عن  الناجمة  الجملية  املادية  الخسائر  ارتفعت  فقد  طبيعية)،  كارثة   183 (منها 

337 مليار دوالر أمري~ وهو ما يقارب ضعف املستوى املسجل سنة 2016 (180 مليار دوالر أمري~) ك� فاقت بشكل 
ملموس املعدل املسجل يف العرشية األخ�ة (190 مليار دوالر أمري~).

مجموع طبيعية  كوارث  عن  الناجمة  الخسائر  تغطية  يف  التأم�  قطاع  مساهمة  تتعّدى   å الّسياق،  هذا  ويف 
138 مليار دوالر وفقط 6 مليار دوالر من الخسائر املرتبطة بكوارث تقنية، ليبلغ الفارق ب� جملة الخسائر واألرضار املؤمن 
عليها سنة 2017 حوايل 193 مليار دوالر، وهو ما يربز مدى نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل 

النطاق العاملي (أك_ من 57 % من مجموع الخسائر).

هذا وقد �ركزت أعىل الخسائر يف أمريكا الش�لية وبلغت 244 مليار دوالر. وكانت أعىل األرضار املشمولة بالتأم� 
حّدة، هي تلك املتعلقة بأقوى ثالث أعاص� شهدها العاå سنة 2017 والتي قدرت بحوايل 92 مليار دوالر أمري~.

:Üونسب االندماج يف العا �5 - تطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم

التأم� سنة 2017 إىل 650 دوالر أمري~ مقابل 638,3 دوالر سنة 2016  الفـرد عىل  العاملي إلنفـاق  إرتفع املعـّدل 
النمّو  نسق  يف  التباين  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب�  شاسع  فارق  تسجيل  مع   2015 سنة  دوالر  و621,2 
االقتصادي ومعّدالت النمّو الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم� 

املتجّذرة يف البلدان املصّنعة ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

 2016 سنة  دوالر   3.505 مقابل  دوالر   3.516,7 التأم�  عىل  الفرد  إنفاق  معدل  بلغ  املصنعـة،  البلدان  ففي 
التأم� عىل غ�  بعنوان  الحياة و1.618,2 دوالر  التأميـن عىل  بعنوان  و3.439,6 دوالر سنة 2015، منها 1.898,5 دوالر 
 % و8,1   2016 سنة   %  8 مقابل   %  7,8 تعـادل  إذ  مرتفعة  البلدان  هذه  يف  االندماج  نسبة  فإّن  لذلك،  وتبعا  الحياة. 

سنة 2015.

أما يف البلدان الصاعدة، ورغم التحّسن املتواصل ملعدل إنفاق الفرد عىل التأم� والذي ناهز 165,6 دوالر أمري~ سنة
 2017 مقابل 149 دوالر سنة 2016 و135 دوالر سنة 2015 (منها 92,3 دوالر بعنوان التأم� عىل الحياة و73,2 دوالر 
بعنوان التأم� عىل غ� الحياة)، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ å تتجاوز 3,3 % (مقابل 3,2 % سنة 2016 

و2,9 % سنة 2015).

وعموما، فقد تراجعت نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي العاملي إىل حدود 6,1 % سنة 2017 مقابل 6,3 % 
سنة 2016 و6,2 % سنة 2015.  

º - IIوقع تونس يف سوق التأم� العاملية:
     

رقم  من  تونس  حّصة  تزال  ال   ،2017 سنة   % 12,6 بنسبة  التأم�  لقطاع  الجميل  املعامالت  لرقم  الهام  التطّور  رغم 
معامالت سوق التأم� العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة ببعض البلدان الشقيقة، حيث å تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,08 % 
باملغـــرب وÒ % 0,03صـر، وكذلك مقارنة بعدد من بلدان منطقة الرشق األوسط حيث ناهزت 0,28 % باإلمارات العربية 

املتحدة و0,20 % باململكة العربية السعودية وتضّل بعيدة جّدا عن جنوب إفريقيا (0,98 %). 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم� إذ تبلغ  28,2 % بالواليات 
املتحدة و8,6 % باليابان و5,8 % باململكة املتحدة و4,9 % بفرنسا و4,6 % بأملانيا. 

وبالتوازي، å تتجاوز نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي التونيس خالل سنة 2017 رغم تسجيل بعض التحّسن 
نسبة دون  باملغرب)، وهي  املتحدة و3,5 %  العربية  باإلمارات   % 3,7 (مقابل   % 2,2 األخ�ة  السنوات  الطفيف خالل 
 % 9 وفرنســا   % 9,6 املتحدة  واململكة   % 13,8 إفريقيا  مثل جنوب  بكث�  األخرى  البلدان  ببعض  املسّجلة  املستويات 

وسـويسـرا 8,5 % والواليات املتحدة 7,2 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي هو فــي حـدود 6,1 %.
 

ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معــّدل إنفاق الفــرد التونيس عىل التأم� خالل سنة 2017 حيث بلغ 182,5 دينارا 
تونسيا مقابل 164,2 دينارا سنة 2016 و150,5 دينارا سنة 2015، ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 

1579,5 دينارا تونسيا سنة 2017.
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دخل نظام املالءة املالية 2 فعليّا حيز التطبيق يف مستهل سنة 2016 بعد سنوات طويلة إستغرقتها الهياكل املختصة يف 
عن  عبارة  وهو   .îاألورو اإلتحاد  يف  التأم�  لسوق  الجديد  والتنظيمي  الترشيعي  اإلطار  ليمثّل  رشوطه  وبلورة  صياغة 
مجموعة من القواعد التوجيهية واملتطلبات القانونية والتقنية الكمية والنوعية تهدف إىل تحقيق أك_ تجانس وشفافية ب� 
م�رسات رشكات التأم� يف مختلف دول الفضاء االقتصادي األوروî ومزيد تدعيم سالمة قواعدها املالية بتطبيق متطلّبات 
مالءة قادرة عىل إدارة املخاطر الجديدة بأك_ نجاعة وواقعية وعىل "إمتصاص الصدمات" واملحافظة عىل استقرار آدائها، 
وتحّقق بالتايل توازنا عقالنيا ب� السالمة واإلستع�ل املقتصد لرؤوس األموال من أجل ح�ية أفضل للمؤمن لهم وض�ن 
قدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها تجاه الغ�، خاصة يف ظل التغیرات املتواصلة لألسواق املالیة الدولیة وتطّور املحيط اإلقتصادي 

العاملي وتزايد مخاطر الصناعة التأمینیة مع إحتداد املنافسة وعوملة رشكات التأمین. 

إّال أّن عديد األصوات إرتفعت لتحذير مكّونات قطاع التأم� من هذا التوجيه واستنكار النتائج املحتملة لهذا املعيار 
حيث أّن تاريخ 1 جانفي 2016 كان Òثابة عالمة عىل دخول قطاع التأم� إىل عرص جديد وغ� مرحب به. وبالفعل، فقد 
بدأت عّدة إشكاليات تظهر مع بداية تطبيق هذا الّنظام الذي بني عىل نوايا حسنة ولكن يبدو أنه å يحقق أهدافه بإعتبار 
أّن تكاليف إعت�ده جّد مرتفعة وطرق تنفيذه معقدة للغاية، حيث إعتمد الخرباء عىل افرتاضات مصطنعة å يتم التحقق 
منها بشكل صحيح وå يتم اختبار الصيغ املقرتحة Òا فيه الكفاية وå يتم تحليل النتائج املرتتبة عىل االقتصاد بدقّة، ك� 
نظرة  املؤسسات وخصومها وفق  لتقییم أصول  السوق  كفاءة  نظرية  إىل كون  باإلضافة  املختارة غ� �ثيلية  العينة  تعترب 

اقتصادیة تستند إىل افرتاضات ال يتم التحقق منها يف أوقات األزمات والصدمات.

تحوالت  إىل  ويؤّدي  العاملي  االقتصاد  عىل  كب�  بشكل   2 املالية  املالءة  نظام  تطبيق  يؤثر  أن  املنتظر  فمن  وبالتايل، 
إسرتاتيجية عميقة يف صناعة التأم� من أبرزها تعزيز مكانة رشكات التأم� الكربى عىل حساب الصغرى التي ستضطّر إىل 
اللجوء إىل االندماج واإلستيعاب بينها يف إتّجاه إعادة هيكلتها لتدعيم قدرتها عىل إدارة املخاطر، إضافة إىل تأث�اتها بالنسبة 

للمؤمن لهم من زيادة كب�ة يف أقساط التأم� وإنخفاض يف عائدات التأم� عىل الحياة ...

وعليه، ولتفادي اآلثار السلبیة املحتملة لتطبيق هذا الّنظام وتحقیق األهداف املرجوة منه وض�ن إستقرار أداء رشكات 
التأمین، فإنّه يتعّ� عليها االلتزام بالتطبیق التدریجي لهاته املرجعیة اإلحرتازیة وتهیئة البیئة الرضوریة لتبنيها من خالل 
من  لإلستفادة  األخرى  التأمین  رشكات  مع  التعاون  جرس  وربط  املعلوماتية  أنظمتها  وتحدیث  البرشیة  مواردها  تكوین 

التجارب الدولیة الناجحة يف هذا املجال.
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وقد أفرزت أع�ل الرقابة والتدقيق وجود عمليات إكتتاب عقود تأم� غ� عادية بالّنظر ألهمية املبالغ املؤمنة لدى 
هذه املؤسسة وكذلك لدى مؤسسة أخرى. و�ّت عىل هذا األساس مراسلة اللجنة التونسية للتحاليل املاليّة وموافاتها بنسخة 

من جميع الوثائق املتحصل عليها من مؤسستي التأم� إلتّخاذ ما تراه صالحا يف الغرض.

• تقييم أع�ل الخرباء اإلكتواري�:

الفنية لسنتي 2015 و2016 إلحدى  للمدخرات  اإلكتواري�  الخرباء  أحد  قبل  املنجزة من  التقييم  أع�ل  نتائج  أثارت 
مؤسسات التأم� إحرتازات من قبل فريق الرقابة تبعا لوجود نقص هام يف مدخرات التعويضات تحت التسوية بعنوان فرع 

تأم� السيارات.
تقييم حذر  إىل  التوصل  توفّقه يف  لعدم  الالزمة، ونظرا  باملؤيدات  الخب� إلجابة واضحة مدعومة  تقديم  لعدم  وتبعا 
وصحيح للمدخرات الفنية للتأم� عىل غ� الحياة للمؤسسة املعنية، إتخذت الهيئة قرارا بعدم املوافقة مستقبال عىل طلبات 

اإلستعانة به من قبل مختلف املؤسسات يف هذا املجال طبقا ملقتضيات منشور وزير املالية عدد 258 لسنة 2010.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2017 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داÅة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" تبعا ملراجعة طريقة احتساب العنارص املكّونة 
لهامش املالءة املاليّة إضافة إىل مزيد تدعيم آليّات بعض عمليّات التصديق والتقاطع قصد مراقبة صّحة وتجانس املعطيات 

ب� مختلف القوائم والجداول والبيانات املكّونة للربمجيّة.

متابعة  عىل  يساعد  مّ�  اإلستغالل  حيز  الهاّمة  الحوادث  ملّفات  وعىل  التوظيفات  عىل  الرقابة  برمجّيتي  دخول   •
البيانات الشهريّة املتعلّقة بعمليّات اإلقتناء والتفويت يف التوظيفات وÎّكن من رسعة تدّخل الهيئة عند اإلقتضاء من جهة، 
الحياة  للتأم� عىل غ�  بالنسبة  أ.د  التي تفوق كلفتها 500  الهاّمة  الحوادث  املتعلّقة Òلّفات  الشهريّة  البيانات  ومتابعة 

و100 أ.د بالنسبة للتأم� عىل الحياة وتكوين األموال من جهة أخرى.

النتائج  سلبا عىل  تؤثّر  التي  اإلخالالت  من  عدد  لتجاوز  التأم�  إعادة  بربمجّية مخطط  الواردة  املعطيات  دراسة   •
التأم� قصد دعوتها إىل إستك�ل املعطيات املنقوصة  املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات 
التأم� واملبيّنة  إعادة  الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة  وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� 

بدليل اإلستخدام.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:
 

بتنفيذ  تقيّده�  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  ملؤّسست� خاضعت�  املالية  الوضعية  متابعة  منتظمة  بصفة  تتواصل 
إلتزاماته� لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع�ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب 
كلية وبوضع  الفنية بصفة  الذاتية Òا Îّكنه� من تغطية مدخراته�  أمواله�  لتدعيم  العاجلة  باإلجراءات  الهيئة  موافاة 
برنامج عمل لتطه� وضعيته� املالية و�كينه� من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد عىل رضورة تجاوز 

النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة.

• إعداد تقرير £وذجي للخرباء اإلكتواري�: 

الذي  اإلكتواري  للخب�  تقرير Ûوذجي  إعداد  الهيئة  قبل  التعاقد معه من  تّم  إكتواري  املراقبون Òساعدة خب�  توّىل 
يستع� به مراقبو حسابات مؤّسسات التأم� وإعادة التأم� يف إعداد تقريرهم املوجه إىل الهيئة، وذلك بهدف توحيد طرق 
العمل املعتمدة وتوحيد شكل هذه التقارير ومضمونها لض�ن النجاعة املرجّوة منها. وقد �ت مناقشة النسخة األوىل من 
وإصداره  بخصوصه  الواردة  املالحظات  أساس  عىل  تحيينها  وسيتم  بالقطاع  العامل�  الخرباء  مع  النموذجي  التقرير  هذا 

Òقتىض ترتيب. 
 

• مراجعة طريقة احتساب مدخرات نقص قيمة مستحقات مؤسسات التأم� عىل املؤمن لهم والوسطاء:
 

إثر مالحظة تراجع يف استخالص أقساط التأم� خالل السنوات األخ�ة م� نتج عنه تفاقم يف حجم مستحقات مؤسسات 
التأم� عىل املؤمن لهم وعىل الوسطاء وأثّر سلبا عىل وضعيتها املالية وعىل مدى إستجابتها ملقاييس الترصف الحذر، ويف 
إطار التصدي لظاهرة االكتتاب مؤجل الدفع لعقود التأم� والتي تفاقمت تبعا لسعي املؤسسات للرتفيع يف أرقام معامالتها 
Òا يشّكل تهديدا ملالءتها املالية ويؤدي إىل تدß الخدمات املقدمة من قبلها، وبعد أخذ رأي عدد من مراقبي حسابات 
قيمة  انخفاض  مدخرات  احتساب  طريقة  Òراجعة  الهيئة  قامت  التأم�،  لرشكات  التونسية  والجامعة  التأم�  مؤّسسات 
املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم� وإصدار املقرر عدد 24 املؤّرخ يف 29 مارس 2017 ليتّم تطبيقه عىل القوائم 
املالية لسنة 2017. هذا، وÎكن أيضا ملؤسسات التأم� اعت�د أي طريقة أخرى لتكوين مدخرات انخفاض قيمة املستحقات 

رشيطة أن ال يقل مبلغ املدخرات املحتسب عن املبلغ الذي تفرزه الطريقة املبيّنة باملقرر املذكور.

• عرض عدد من امللفات عىل لجنة التأديب:

لجنة  أنظار  املخالفات عىل  إحالة جملة من  الهيئة  قرر مجلس  الرقابة،  فريق  املقدمة من  التقارير  تضمنته  ملا  تبعا 
التأديب والتي تهّم:

- التأخ� املسّجل يف إحالة التقارير السنوية لسنة 2015 إىل الهيئة بالنسبة ألربعة مؤسسات تأم�،
- إرتكاب إحدى مؤسسات التأم� ملخالفت� تتمثالن يف تعليق قبول طلب تأم� املسؤولية املدنية املنصوص عليها بالفصل 
جانب  إىل  السيارات  تأم�  عقود  ضمن  آلية  بصفة  تضمينها  يتّم  إضافية  ض�نات  إكتتاب  عىل  التأم�  مجلّة  من   110

اإلستعانة بأشخاص غ� مرسم� بسجل الوسطاء لعرض عمليات التأم� للعموم. 

2 - الرقابة واإلرشاف عىل املهن التأمينية والهياكل املّتصلة:

1.2 - الرقابة عىل نواب وس�رسة التأم�:

•  أع�ل الرقابة امليدانية:

شملت بالخصوص مواصلة متابعة الوضعية القانونية واملالية لرشكتي سمرسة يف التأم�.

• أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

�ثّلت أساسا يف:

- دراسة كل املعطيات املتوفرة بالتقارير السنوية ملؤسسات التأم� لسنة 2016 بخصوص نشاط س�رسة التأم� وإعداد 

تقرير يحوصل أهم املؤرشات مع الرتكيز عىل الجانب الخاص بتطّور املتخلدات بذّمتهم واملدخرات املكّونة يف شأنها.
- متابعة وضعية بعض رشكات السمرسة تبعا لتسجيل إخالالت عىل مستوى الترصف داخلها. 

     
2.2 - الرقابة عىل الخرباء ومعايني األرضار: 

طبقا ألحكام الفصول 79 و80 و81 من مجلة التأم� التي تخضع لها مهام اإلختبار ومعاينة األرضار، شملت عمليات 
التونسيّة  الجامعة  بسجّل  مرّسم�  إكتواريا  وخب�ا  أرضار  معايني  و4  متعددة  اختصاصات  يف  خب�ا   45 الالحقة  املراقبة 
لرشكات التأم�، للتحري والتثبت من مدى استجابتهم لكراسات الرشوط الخاصة �Òرسة إختصاصاتهم. وأفضت إىل تحـرير 
محاضـر مخالفة لترشيع التأم� ضّد 7 خرباء منهم �ّت إحالتها إىل الجامعة التي تولت شطب أس�ئهم (كليا أو جزئيا) من 

السجل.

3.2 - الرقابة عىل الصناديق ذات الصلة بقطاع التأم�: 

بدراسة  الشحن  قبل  ما  الصادرات ملرحلة  التصدير و�ويل  لنشاط صندوقي ض�ن مخاطر  الدورية  املتابعة  تواصت 
حساباته� الثالثية والسداسية والسنوية وعرضها عىل السيّد وزير املالية للمصادقة. 

    
4.2 - الرقابة عىل التعاونيات ومتابعة نشاطها:

تضّمن سجل التعاونيات الذي �سكه الهيئة خالل سنة 2017 عدد 48 تعاونية (منها 4 تعاونيات تّم إحداثها وå تبدأ 
نشاطها بعد) موزّعة حسب القطاعات التي ينشط فيها املنخرطون كالتايل:

- 16 تعاونية يف القطاع العمومي،
- 20 تعاونية يف القطاع شبه العمومي،

- و12 تعاونية يف القطاع الخاص.
وقد تولت مصالح الهيئة متابعة التقارير املالية السنوية للتعاونيات وتحي� املعطيات اإلحصائية املتعلقة بها من حيث 

عدد مشرتكيها وأموالها املودعة ومبالغ مداخيلها ومصاريفها. 
القانونية  الوضعية  متابعة  بالتعاونيات وخاصة  املتعلّقة  العرائض  الرقابة حول دراسة عدد من  تركّز عمل فريق  ك� 

واملالية لخمسة منها.
  

5.2 - الرقابة يف مجال مقاومة غسل األموال بقطاع التأم�:

• متابعة تفعيل الرتتيب عدد 2 املؤّرخ يف 29 ديسمرب 2016 واملنّقح للرتتيب عدد 1 لسنة 2012 حول تداب� العناية 
الواجبة املتعلقة Òكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع التأم�. وقد تّم إعداد استبيان يحوصل مختلف التداب� 
املنصوص عليها بالرتتيب ودعوة املؤّسسات لإلجابة عليه قصد الوقوف عىل مدى إمتثالها ألحكامه، عىل أن يتّم إعت�د نتائج 

هذا اإلستبيان لربمجة عمليات رقابة ميدانية يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

"فاتف"  املايل  العمل  مجموعة  بتوصيات  عمال  اإلرهاب  وºويل  األموال  ½كافحة غسل  رقابة خاص  دليل  إعداد   •
وبالتعاون مع جمعية الخرباء املالي� املتطوع� يف مجال مقاومة غسل األموال و�ويل اإلرهاب (FSVC)، تّم عرض النسخة 
املثارة بخصوصه ثّم عرضه من جديد  الهيئة وسيتّم تعديله وفقا للمالحظات واإلقرتاحات  األوىل منه عىل أنظار مجلس 

للمصادقة والعمل به الحقا. 

• متابعة قرارات املجلس الوزاري املضيق املنعقد بتاريخ 3 نوفمرب 2017 والعمل عىل تنفيذها والتي تخّص خطّة 
واملتمثّلة  التأم�  األموال يف قطاع  اإلرهاب ومنع غسل  القصور يف مجال مكافحة  أوجه  لتفادي  إعت�دها  املزمع  العمل 

بالخصوص يف ما ييل:

عىل مستوى الهيئة:

- إعت�د دليل الرقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال واملعّد عىل املنهج القائم عىل املخاطر، 
- وضع تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب خاص برشكات التأم� ووسطاء التأم�،

- تنظيم دورات تدريبيّة مكثّفة لفائدة اإلطارات املكلّفة بالرقابة يف هذا املجال،
- تفعيل العقوبات اإلداريّة عىل رشكات التأم� ووسطاء التأم� خالل سنة 2018.

عىل مستوى مؤسسات التأم�:

- إنجاز تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب ووضع إسرتاتيجية لخفض املخاطر مبنيّة عىل املنهج القائم عىل 
املخاطر وذلك امتثاال للتوصية األوىل ملجموعة العمل املايل. 

- دعم إدارة االمتثال باملوارد البرشية والتقنية الالزمة وإعداد خارطة مخاطر تأخذ بع� االعتبار طبيعة وأهميّة وتشعب 
واختالف األدوات والعمليات الخاّصة بالقطاع.

 
IV - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم�:

1 - وسطاء التأم�:

الّنظر يف مجموع 111 مطلبا  التأم�  الفصل 71 من مجلة  بالهيئة املنصوص عليها  التّـــرخيص للوسطاء  تولّت لجنة 
لتعـاطي مهنة الوساطة يف التأم� خالل سنة 2017 وعقدت للغرض أربع جلسات تّم خاللها:

- منح الرتخيص لـ 63 نائب تأم� و6 س�رسة و22 منتج تأم� عىل الحياة وذلك طبقا ألحكام الفصل 75 من مجلة التأم�،
- وسحب الرتخيص من 26 نائب تأم� و7 س�رسة.

الذين ال يبارشون املهنة وسمسارة  النواب والس�رسة  التأم� وال سيّ�  الوسطاء يف  ك� تواصلت عملية تحي� سجل 
البيانات الخاصة بالس�رسة واملسّجلة بالسجّل  النهاê باإلضافة إىل متابعة  الذين å يستكملوا إجراءات الرتخيص  التأم� 

التجاري. 

2 - املؤسسـات غÈ املقيمة:

تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات الـتأم� غ� املقيمة طبقا ألحكام الفصل� 67 و68 من مجلّة 
التأم� وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغ� املقيم�، وشملت:

• إستك�ل دراسة طلب رشكة إعادة التأم� "CICA RE" تركيز فرع لها غ� مقيم بتونس يتعامل مع غ� املقيم� حيث 
تّم إمضاء اتفاقية الرتكيز واملصادقة عليها.

التأم� "WAIKA RE" من س�اليون و"SEN RE" السينغالية لرتكيز مكتب  • دراسة طلب� صادرين عن رشكتي إعادة 
�ثييل غ� مقيم بتونس لكّل منه� وإحالة امللف� إىل رئاسة الحكومة قصد عرضه� عىل املجلس األعىل لإلستث�ر. 

• متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� األجنبية املوجودة بالبالد التونسيّة.
،"Africa Re"و "Arab Re" :متابعة نشاط رشكات إعادة التأم� اإلقليمية التي تشارك الدولة التونسية يف رأس مالها وهي •

 îواملنتدى العر "OAA" متابعة أنشطة الجمعيات الدولية التي تنتمي لها الهيئة عىل غرار: املنظمة اإلفريقية للتأم� •
."IAIS" والجمعية الدولية ملراقبي التأم� "AFIRC" لهيئات اإلرشاف والرقابة عىل التأم�

V - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم�:

1 - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم�:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2017 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

والواليات  التونسية  الدولة  ب�  إتفاقية  مرشوع  إلعداد  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي FATCA وإحداث مرصد وطني للخدمات املالية الصغرى.

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد  الصغ�،  التأم�  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف�  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

واالجت�عي، التأث� االجت�عي واالقتصادي وإعادة �ويل مؤسسات التأم� الصغ�.
القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل ممولة Òعونة فنية يف إطار برنامج  - لجنة 

."Micro-med" التعاون
التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  Òتابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG املمّول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية 

لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة لتأم� الجفاف عرب املؤرشات. 
- اللجنة املحدثة عىل مستوى وزارة الفالحة املكلّفة بصياغة تصّورات يف خصوص إحداث صندوق وطني لتغطية املخاطر 

غ� القابلة للتأم� يف القطاع الفالحي.
الفالحي  القطاع  يف  التأم�  مخاطر  يف  الترصّف  حول  دراسة  إلنجاز مرشوع  التحض�ية  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة   -

بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      
- لجنة القيادة املحدثة عىل مستوى الهيئة العليا للطلب العمومي واملكلّفة بدراسة مشاريع الوثائق النموذجيّة يف إطار 
ومن ضمنها  الخاّصة  اإلدارية  الرشوط  وكراسات  العموميّة  الصفقات  (أدلّة  العموميّة  الصفقات  منظومة  تطوير  مرشوع 

كراس رشوط خدمات التأم�). 
- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد ضبط املشاريع املتعلقة 

Òجال التأم� التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير القطاع املايل.
ملعالجة  التأم�  لرشكات  التونسية  والجامعة  الربي  للنقل  الفنية  الوكالة  مستوى  عىل  املحدث  املشرتك  العمل  فريق   -

اإلشكاليات املتعلقة بالعربات املرسوقة واملدرجة بباب النزاعات وذلك لتوحيد اإلجراءات املعمول بها. 
- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب� البنوك ورشكات التأم� يف خصوص ض�ن التأم� يف 

صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض، وقد أسفرت أشغال هذه اللجنة عن مرشوع إتفاقية ب� الجمعيت� املهنيت�.
- اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال و�ويل اإلرهاب.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم� الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2017:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم� الصادرات قصد البحث عن سبل معالجة وضعية امليزان التجاري يف إطار املجلس األعىل 

للتصدير ومتابعة أشغال مه�ت املساعدة الفنية للبنك الدويل املنجزة يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات لتحس� 

تدّخالت صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.

- بلورة مقرتحات يف شأن تأم� صندوق ض�ن مخاطر التصدير لصادرات املؤسسات الوطنية والعمومية املتعلقة بصفقات 

كربى أو بقطاعات إسرتاتيجية لإلقتصاد الوطني. 

الطبية  الحوادث  عن  الناجمة  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -

كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  أحدثت  تفك�  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى  الطبية غ�  واألخطاء 

املتدخل� يف النشاط الطبي وشبه الطبي بهيكليه العام والخاص باإلضافة إىل ممثل� عن الهيئة والجامعة التونسية لرشكات 

التأم�. 

- متابعة ملف تأم� املسؤولية املدنية املنجرة عن األرضار النووية ضمن أشغال لجنة الخرباء املحدثة عىل مستوى وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات واإلتصال واملكلفة بإعداد منظومة ترشيعية ورقابية وطنية لألنشطة 

النووية. 

املرض  عىل  بالتأم�  واملتعلقة  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  صلب  املربمة  لإلتفاقيّات  القانونية  الوضعيّة  دراسة   -

حيث  من  خاّصة  عنها  املرتتّبة  اإلشكاليّات  ومناقشة  الحريق،  عىل  والتأم�  دين  بتسديد  املرتبط  الوفاة  عىل  والتأم� 

إنعكاساتها عىل املنافسة وعىل حقوق املؤّمن لهم وإنجاز دراسة مقارنة يف الغرض. مع العلم وأّن مجلس الهيئة أقّر منذ 

شهر جويلية 2016ّ إيقاف العمل بهذه اإلتفاقيات مع إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لها ضمن األشغال الجارية للمراجعة 

الشاملة ملجلّة التأم�.

- دراسة مقرتحات رابطة معيدي التأم� العرب حول إعادة النظر يف رشوط التصنيف املعمول بها من قبل هيئات الرقابة 

وتكتفي  العاملية  التصنيف  قبل وكاالت  متقدم من  تصنيف  الحصول عىل  تعفي من  آليّة خاّصة  إتجاه وضع  العربية يف 

بتصنيف أقّل تشّددا.

:Í3 - دراسة عدد من امللفات املّتصلة بالترشيع الجبا

تتوّىل مصالح الهيئة يف هذا اإلطار وبالتنسيق مع املصالح الجبائية املختصة: 

• اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم� عىل الحياة،
• النظر يف الّنظام الجباê يف مادة األداء عىل القيمة املضافة املتعلّق باملبالغ الراجعة لس�رسة التأم� بعنوان التخيل 

عن نشاطهم يف هذا املجال.

4 - متابعة تنفيذ برنامج تأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم�: 

ترشف الهيئة عىل تنفيذ برنامج متوسط املدى يتعلق بتأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� وتتلخص أبرز محاوره 
يف النقاط التالية:

املستوجبة  والرشوط  تتناسب  ترسيم  ورشوط  داخليا  ونظاما  أساسيا  نظاما  تعتمد  لإلكتواري�  مهنية  جمعية  تكوين   -
لإلنخراط الحقا يف الجمعية الدولية لإلكتواري�، ويعهد لها Òسك سجل املخول لهم م�رسة هذا النشاط لدى قطاع التأم� 

وبإحداث لجنة تأديب ضمن هياكلها.
- إعت�د رشوط جديدة مل�رسة هذا النشاط وهو ما يتطلّب تكوينا وتأهيال لجميع املتدخل� يف املجال اإلكتواري لدى 
القطاع قصد ض�ن ترسيمهم الحقا بسجل الجمعية املهنية بعد الحصول عىل التأهيل من قبل لجنة مشرتكة محدثة صلب 

الهيئة.
- تكوين وتأط� مراقبي الهيئة يف املجال اإلكتواري.

وقد تّم يف هذا الصدد:

- إعداد مذكرة توجيهية للربنامج بالتعاون مع جمعية FSVC والجمعية اإلكتوارية الدولية وجمعية اإلكتواري� بال حدود 

وذلك قصد الرشوع يف البحث عن �ويل خارجي للربنامج املذكور.

- إنجاز عملية تقييم لوضعية الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� بتوجيه إستبيان� إىل كّل من مؤسسات التأم� والخرباء 

مشاريع  تطوير  ملزيد  نتائجه�  وإستغالل  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  الذي �سكه  بالسجل  املرسم�  اإلكتواري� 

األحكام القانونية املقرتح إدراجها ضمن مرشوع مراجعة مجلة التأم�. 

5 - متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ½ؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

يف إطار أحكام الفصل 50 ثالثا من مجلة التأم� والرتتيب عدد 2 لسنة 2009 الصادر يف الغرض واملتعلق بالتعيينات 
Òجالس إدارة رشكات التأم� وهياكل تسي�ها، �ت:

- دراسة عدد من ملفات التعيينات يف بعض الرشكات وذلك من خالل التثبت من مدى توفر الرشوط املنصوص عليها 

بالرتتيب املذكور أعاله.

األحكام  التأم� قصد مواءمتها مع مقتضيات  الداخيل إلحدى مؤسسات  والنظام  األسايس  الّنظام  - تحي� ومراجعة 

النموذجية للنظم األساسية لرشكات التأم� ذات الصبغة التعاونية.

- دراسة ملف طلب مؤسسة "Groupama" تنقيح إتفاق املساهم� املربم مع الدولة التونسية يف إطار مساهمتها يف 

رأس مال مؤسسة التأم� وإعادة التأم� "ستار" تبعا للتغي�ات التي طرأت عىل نظام حوكمتها. 

6 - دراسة مشاريع األنظمة األساسية للجمعيات التعاونية قبل املصادقة عليها:  

�ّت يف هذا اإلطار دراسة مشاريع تنقيح األنظمة األساسية لثالث تعاونيات ومرشوعي األنظمة األساسية إلحداث خمس 
تعاونيات جديدة.

7 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2020-2016):

تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم� والتي 

الوطنية وتحديدا للسياسات والربامج  تتضمن باألساس تشخيصا للتوجهات اإلسرتاتيجية املزمع إعت�دها وفقا للتطلعات 

ولتجاوز  القادمة  الخ�سية  خالل  واملرتقبة  املسجلة  والنوعية  الكمية  للنتائج  بالّنظر  األهداف  هذه  بتجسيم  الكفيلة 

اإلشكاليات الهيكلية والظرفية التي يواجهها القطاع.

I - متابعة وضعية صندوق ض�ن املؤمن لهم:

تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003، توّىل صندوق ض�ن املؤمن 
لهم منذ سنة 2004 تسديد التعويضات املحمولة عىل املؤسسة املنحلّة نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه املؤمن لهم 

واملستفيدين من عقود التأم� بنسق هام وذلك خاّصة يف مجال تأم� السيارات. 

لإلضطرابات  وتبعا  أخرى،  جهة  من  أنّه  إالّ  ملحوظا،  تراجعا  التعويضات  هذه  نسق  شهد  األخ�ة،  السنوات  وخالل 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
املؤسسات اإلقتصادية، تّم Òوجب املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 واألمر عدد 790 لسنة 2011 املؤرخ 
يف 27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت Òمتلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب� 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011. 

وقد عهد إىل رشكة "اإلعادة التونسية" Òهمة الترصف يف الصندوق يف الجانب املتعلق منه بتعويض األرضار الناتجة عن 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية Òوجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية وتّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض  ترتكب 

من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

1 - موارد الصندوق: 

تقّدر جملة املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم يف موىف سنة Ò 2017بلغ يناهز 234,5 م.د وهي متأتّية من:

• القرض� الرقاعي� املكتتب� لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 م.د (األول بقيمة 20 م.د والثاß بقيمة 10 م.د)،

(يتم تسديده عىل فرتة الشعبية  الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات  لتعويض األرضار  املكتتب  الرقاعي  • والقرض 
 10 سنوات) والبالغ 80 م.د،

• ومساه�ت مؤسسات التأم� واملؤّمن لهم يف �ويل الصندوق والتي ناهزت بداية من الثالثية األخ�ة لسنة 2002 
وإىل موىف سنة 2017 مبلغ 124,5 م.د. 

2 - نفقات الصندوق: 

بلغت النفقات الجملية لصندوق ض�ن املؤمن لهم إىل موىف سنة 2017 حوايل 188,4م.د تتوّزع كالتايل:

- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم تبعا لحلول الصندوق محّل رشكة "اإلتّحاد": 59,4 م.د،
- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم بعنوان األرضار الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات الشعبية: 53,8 م.د،

- خالص أصل القرض� الرقاعي� األّول والثاß: 30 م.د. 
- رصف فوائد القروض الرقاعية: 45,2 م.د.

ك� Îكن تبويب هذه النفقات حسب طبيعتها عىل النحو التايل:

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم�  العامة  الهيئة  تويل  التأم�،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم�  بعض مؤسسات  مواطن� ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، مع العلم 

وأّن العرائض املذكورة تحىض Òتابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس� نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل� يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 
املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن.

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم�:
 

تلّقت الهيئة خالل سنة 2017 عددا هاما من العرائض بلغ 60 عريضة تتعلّق جلّها بفرع تأم� السيارات بإعتباره يستأثر 
بالنصيب األوفر من رقم معامالت القطاع وÎثّل الواجهة األوىل التي من خاللها يقع التعامل بصفة أكرب مع املؤمن لهم. 

وقد �ّكنت مصالح الهيئة بالتنسيق مع مؤسسات التأم� من تسوية أغلب امللفات ومعالجتها. 

ويُحوصل الجدول التايل أبرز مواضيع هذه العرائض وعددها: 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم� 
دولية (برتقالية للبلدان العربية وخرضاء للبلدان األوروبية).

      
وقد توّصلت الهيئة العامة للتأم� بأربعة عرائض تتعلق بطلب التدخل للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام 
برتقالية صادرة عن  تأم�  لبطاقات  فيها عربات حاملة  بالنسبة لحوادث مرور تسببت  املكتب  باتّة صادرة ضّد  قضائية 

مؤسسات تأم� جزائرية وليبيّة.

1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

تّدعمت تركيبة إطارات الهيئة مع مطلع سنة 2017 بإلتحاق طالبة جديدة بعد نجاحها ضمن الدفعة 35 ملعهد �ويل 
 "Paris Dauphine Tunis" يف إختصاص "تأم�"، باإلضافــــة إىل طالب آخر متخـــّرج من معهد îالتنمية للمغرب العـــر

يف إختصاص "Actuariat" ليبلغ بذلك العدد الجميل إلطارات الهيئة øانية وأربع� (48) من جملة سبع� (70) موظفا.

:Ô2 - تطوير النظام املعلوما

واملحاسبية البرشية  املوارد  يف  والترصف  الهيئة  موارد  لتخطيط  املندمجة  املنظومة  تركيز  عملية  شهدت 
  «ERP» أشواطا متقدمة خالل سنة 2017 عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- املحاسبة والترصف يف مخزون الهيئة من اللوازم املكتبية،
- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،

- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية والرواتب.

هذا وال تزال األشغال جارية مع املزود يف إطار فرتة تجربة للمنظومة.

3 - إقتناء قطعة أرض لبناء املقّر اإلجت�عي الجديد للهيئة:

تّم إختيار الهيئة بتاريخ غرة نوفمرب 2017 كأحسن عارض بالنسبة ألحد املقاسم بالحّي املايل بالتّقسيم الجديد "درّة 
البح�ة" بضفاف بح�ة تونس الّش�لية لتشيّد عليه مقرها اإلجت�عي الجديد.

4 - التكوين والرّسكلة:

تعترب الهيئة التكوين والرسكلة من أهّم وسائل تنمية املوارد البرشية، لذلك فهي توليه� إهت�ما خاصا إÎانا منها بأّن 
والرقابية عىل مختلف  بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلرشافية  العامل�  تطوير قدرات 

مكّونات قطاع التأم�.

ومؤ�رات  وملتقيات  تكوينيّة  دورات  يف  الهيئة  إطارات  من  هام  عدد  ترشيك  عىل  الهيئة  عملت  الّسياق،  هذا  ويف 
وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم� وتهّم بالخصوص:

- مراقبة الحوكمة والترصّف يف املخاطر،
- الترصف يف األصول والخصوم،

- نظام " املالءة املاليةII " ملؤسسات التأم�،
- وضع خارطة مخاطر يف مجال التأم�،

- مقاومة تبييض األموال و�ويل اإلرهاب يف قطاع التأم�،
- دور قطاع التأم� يف تغطية مخاطر الكوارث الطبيعية والتقلبات املناخية.

ك� شارك عدد من إطارات الهيئة يف بعض الندوات والتظاهرات واملؤ�رات بالخارج حول محاور تأمينية متخصصة من 
أهّمها:

- دورة تدريبية حول "أسس تحديد وإدارة مخاطر رشكات التأم�" (باإلمارات العربية املتّحدة).
- حلقة دراسية حول التطورات األخ�ة بخصوص الرقابة الحذرة عىل التأم� (بفرنسا)،

- امللتقى الرابع للتأم� بالدار البيضاء حول تحديث تجربة الحريف يف العرص الرقمي (باململكة املغربية)،
- الدورة 24 للنــدوة السنوية الدولية حول التقنيات الجديدة لتبادل املعطيـات (بأملانيا).

5 - إرساء منظومة للنفاذ إىل الوثائق التي تنتجها الهيئة:

يف إطار تطبيق مقتضيات القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ يف 24 مارس 2016 واملتعلق بحق النفاذ إىل 
املعلومة وتنفیذا ملتطلبات الخطة الوطنیة الرامیة إىل �كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت� العربية والفرنسية Òوقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد وردت عىل الهيئة خالل 
سنة 2017 ومنذ إرساء هذه املنظومة، ثالثة مطالب فقط يف النفاذ إىل وثيقة إدارية �ّت دراستها بالتنسیق مع مختلف 

الهیاكل بالهيئة وإجابة املعني� باألمر بخصوصها، ك� å يتّم رفض أي مطلب وå يرد أي مطلب تظلم.

6 - تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم�:

سعيا منها إىل تدعيم أوجه التعاون العرî واإلقليمي والدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة 
بالتأم�، تولّت الهيئة العامة للتأم�:

- مواصلة متابعة توصيات اللجان املغاربية للتأم� وإعادة التأم�.
- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك عىل 
مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث عن توافقات ثنائية ودية لتسوية املتخلدات 

بذمة املكتب املوحد الليبي.
إىل  وإحالتها   ACPR بفرنسا التأم�  عىل  الرقابة  وسلطة   CIMA منظمة من  كّل  مع  تعاون  مذكرات  مشاريع  إعداد   -

الجهات املعنية للدراسة.
- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأم� AFIRC والجمعية الدولية 

.IAIS ملراقبي التأم�

       مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

أنهى االقتصاد العاملي سنة 2017 بتحقيق وت�ة Ûو جيّدة نسبيّا بلغت مستوى 3,8 % (مقابل 3,2 % سنة 2016) وهي 
األعىل منذ سنة 2011، بعد معاناته طيلة سنوات من الفتور واملشاكل املرتبطة باألزمات االقتصادية واملالية واآلثار الضارة 
للصدمات السلبية التي أضعفت النشاط يف أغلب االقتصاديات. وتعود هذه االنتعاشة إىل جملة عوامل أبرزها مواصلة 
إعت�د السياسات النقدية امليّرسة يف البلدان املتقدمة واستمرار االقتصاد الصيني يف تسجيل معدالت Ûو مرتفعة فضال عن 

ديناميكية التجارة العاملية.

ففي االقتصاديات املتقدمة، ارتفع نسق Ûو النشاط االقتصادي إىل مستوى 2,3 % سنة 2017 مقابل 1,7 % يف السنة 
مستوى  عىل  وانعكاسه  عموما  األع�ل  مناخ  وتحّسن  التيس�ية  النقدية  السياسات  من  بالخصوص  مستفيدة  السابقة، 
السياق  الداخيل إضافة إىل تدّعم استهالك األرس محفوزا باملؤرشات االيجابية لسوق الشغل. ويف هذا  االستث�ر والطلب 
وصلت نسبة Ûو االقتصاد األمري~ إىل 2,3 % مقابل 1,3 % يف موىف سنة 2016، ك� كان األداء يف منطقة األورو م�ثال إىل 
حّد كب� حيث سّجلت نفس املستوى من النمو (2,3 % مقابل 1,8 % سنة 2016) وشملت هذه االنتعاشة أغلب البلدان 

األعضاء.          
 

لالقتصاديات الصاعدة والنامية، فقد عرفت بدورها تحّسنا جمليّا لنشاطها االقتصادي محققة نسبة Ûو  بالنسبة  أّما 
ناهزت 4,8 % مقابل إنحصارها يف حدود 1,4 % سنة 2016، وكان الحّظ األوفر من نصيب الدول الصاعدة والنامية ألوروبا 
مشاريع  حجم  زيادة  من  األخرى  البلدان  عديد  واستفادة  وبولونيا  تركيا  من  كّل  حققته  الذي  الهام  النمو  مع  خاصة 
املؤسسات املمولة من االتحاد األوروî. ك� حافظ االقتصاد الصيني عىل نسق Ûّوه املرتفع والذي بلغ 6,9 % سنة 2017 
مقابل 6,7 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع امللحوظ للصادرات وملستوى االستث�رات العمومية فضال عن اعت�د بنك الص� 

الشعبي لتيس� انتقاê يسّهل النفاذ للقروض بالنسبة للمؤسسات الصغرى والقطاع الفالحي.             

ويف املقابل، تراجعت وت�ة النمو يف منطقة الرشق األوسط وش�ل إفريقيا من 4,9 % يف السنة السابقة إىل حدود 2,2 % 
املصّدرة  البلدان  النمّو يف  انخفاض  املنطقة مع  املستمرّة يف  الجيوسياسية  بالخصوص من االضطرابات  متأثرة  سنة 2017 
للنفط وتقيّد الطلب الداخيل وخاصة االستث�ر بسبب عملية تطه� امليزانية واملستويات العالية من التضخم يف بعض بلدان 

املنطقة.  
  

وå تكن املبادالت التجارية للسلع والخدمات سنة Ò 2017نأى عن هذا املسار التصاعدي يف نسق النمو حيث حققت 
انتعاشة هامة بنسبة 4,9 % مقابل 2,3 % سنة 2016 مدعومة عىل وجه الخصوص من تطور التدفقات التجارية يف آسيا 

والواردات يف أمريكا الش�لية. 

ويف جانب آخر، تواصل إنخفاض دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة بحوايل 16 % خالل سنة 2017 مقابل 13 % 
سنة 2016، وشمل باألساس اقتصاديات البلدان املتقدمة والبلدان التي �ّر Òرحلة انتقالية مقابل إرتفاع طفيف يف البلدان 

الصاعدة.

املرتبطة خاصة Òفاوضات  السيايس  اليق�  مواجهة حالة عدم  فقد نجحت يف  الدولية،  املالية  بالسوق  يتعلّق  وفي� 
الربيكسيت وتزايد الشكوك حول السياسة املستقبلية للميزانية األمريكية وتواصل التوترات الجيوسياسية يف عديد املناطق، 
فتدّعمت أسعار السندات بشكل ملحوظ يف جميع أنحاء العاå. بين� تواصل التقلب الحاد يف السوق الدولية للرصف والتي 
اتسمت خاصة باالرتفاع الهام الذي حققه سعر رصف األورو مقابل الدوالر وذلك مع تحسن الوضع االقتصادي وتجّدد 
اهت�م املستثمرين األجانب Òنطقة األورو والتوقعات بتطبيع السياسة النقدية. وسجلت سوق املعادن الثمينة من ناحيتها 

تطورا ايجابيا بحوايل 13 % مدعومة من حالة عدم اليق� السيايس. 

إرتفاعا ملحوظا عىل  للمواد األساسية  الدولية  األسعار  املتحّسن عموما، شهدت  االقتصادي  األداء  وبالتوازي مع هذا 
عكس السنة السابقة نتيجة تزايد الطلب املتأé من القطاعات املعملية للبلدان املصنعة وللص� من جهة وانخفاض سعر 
رصف الدوالر األمري~ من جهة أخرى. ك� تدّعمت أسعار الطاقة وخاّصة النفط الخام جرّاء الرتاجع امللحوظ يف اإلنتاج 

واملخزونات بعد تفعيل االتفاقية متعددة األطراف للدول املصّدرة للنفط.       

لتبلغ  املتقدمة  االقتصاديات  تواصلت عىل مدى سنوات يف  التي  االنك�شية  الضغوط  برتاجع   2017 ك� �يزت سنة 
نسبة التضخم 1,7 % مقابل 0,8 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع الهام ألسعار الطاقة. أما بالنسبة للبلدان الصاعدة والنامية، 
فقد عرف التضخم عموما بعض االنفراج لينخفض إىل 4 % مقابل 4,3 % سنة 2016 مع وجود تفاوت عام ب� مختلف 

بلدان هذه املجموعة نظرا إىل التطورات املتفاوتة ألسعار الرصف والعوامل الخاصة بكّل اقتصاد.
       

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

شهد االقتصاد التونيس سنة 2017 تحّسنا ملموسا يف نسق Ûّوه حيث بلغ 1,9 % أي ما يقارب ضعف املستوى الذي 
تحقق سنة 2016 (1 %). غ� أن مثل هذه االنتعاشة ال تزال دون املستوى املأمول جرّاء استمرار مواطن الضعف املرتبطة 
بالخصوص بانزالق عجز امليزانية واملدفوعات الجارية وتصاعد الضغوط التضخمية، والتي ال تزال تحول دون تحقيق التنمية 

الشاملة وإحداث مواطن الشغل والتحّكم يف التوازنات االقتصادية الكلّية.    

ويعود هذا التحسن النوعي يف النمو يف جزء كب� منه إىل تطّور األنشطة املسوقة عىل خالف السنوات الفارطة التي كان 
فيها ألنشطة الخدمات غ� املسوقة مساهمة هامة.

وبالنسبة للخدمات املسّوقة، فقد عرفت تطّورا محدودا سنة 2017 بلغ 4 % مستفيدة بالخصوص من املوسم السياحي 
الواعد (8,3 % مقابل 2,7 % سنة 2016) إثر العودة النسبية لألسواق التقليدية مع تحّسن الوضع األمني للبالد إضافة إىل 
مواصلة تدفق السياح املغاربي�، وكذلك من التحّسن الطفيف لقطاع النقل (5 % مقابل 4,7 % سنة 2016). ويف املقابل، 

تواصل Ûو الخدمات املالية واالتصاالت بنسق ملموس بلغ عىل التوايل9,1 % و3 %.    

وبدرجة أقل حدة، حّققت الصناعات املعملية بدورها Ûّوا طفيفا بنسبة 0,8 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل تطّور 
الصناعات امليكانيكية والكهربائية (3,1 % مقابل 2,1 % سنة 2016) تبعا لديناميكية النشاط يف منطقة األورو، عالوة عىل 
الغذائية والصناعات   (2016 سنة   %  (-0,3) مقابل   %  0,8) والجلود  واملالبس  النسيج  صناعات  إنتعاش 

(1,4 % مقابل (4,4-) % سنة 2016). ويف املقابل، تواصل تقلّص Ûّو صناعات مواد البناء والخزف والبلور للسنة الثانية تباعا 
((4,5-) % مقابل (1,8-) % سنة 2016).

ك� شهدت الصناعات الكيميائية انخفاضا ملحوظا يف قيمتها املضافة ((1,9-) % مقابل 13,2 % سنة 2016) وذلك 
نتيجة حّدة التحركات االحتجاجية املسجلة عىل مستوى مواقع إنتاج ونقل الفسفاط مّ� خلق صعوبات كربى يف التزّود 

لوحدات التحويل.

وعرف قطاع الفالحة والصيد البحري انتعاشة ملحوظة (2,5 % مقابل (8,5-) % سنة 2016) بفضل املوسم الفالحي 
الزيتون.       زيت  فرع  يف  انخفاض  مقابل  الحبوب  سيّ�  الفروع  أغلب  يف  اإلنتاج  بارتفاع  �يز  والذي  عموما  املريض 

أّما الصناعات غÈ املعملية، فقد تواصل إنخفاض قيمتها املضافة بحوايل 3 % (مقابل (1,5-) % سنة 2016) متأثـــرة 
بالخصوص من احتداد تقلص استخراج النفط والغاز الطبيعي ((11,1-) % (مقابل (7,2-) % سنة 2016) جراّء ما تزال 
تشهده بعض املناطق من اضطرابات اجت�عية عالوة عن النفاذ الطبيعي لبعض الحقول. وعىل عكس ذلك، سّجل قطاع 
املناجم Ûوا هاما ناهز 10,1 % (مقابل 6,4 % سنة 2016) غ� أن مثل هذه االنتعاشة å �ّكن بعد من استعادة القدرات 

اإلنتاجية املعتادة للقطاع.

وبالنسبة للطلب الداخيل، فقد أظهر سنة 2017 تباطؤا يف نسق Ûو أهم مكوناته، بحساب األسعار القارّة، حيث تواصل 
النهاê الوطني والذي Îثّل املحرك األسايس للنمو االقتصادي منذ  التوايل انخفاض وت�ة Ûو االستهالك  الثالثة عىل  للسنة 
سنة 2011 (1,8 % سنة 2017 مقابل 3 % سنة 2016). وبخصوص االستث�رات، فقد سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت 
تباطؤا طفيفا من مستوى 1 % سنة 2016 إىل 0,2 % سنة 2017 لتواصل بذلك نسبة االستث�ر انخفاضها للسنة الخامسة 

عىل التوايل من 19,3 % سنة 2016 إىل 18,7 % سنة 2017.

 2016 سنة   %  5,8 (مقابل   %  17,2 بنسبة  والخدمات  السلع  صادرات  ارتفعت  فقد  الخارجي،  للطلب  بالنسبة  أّما 
بحساب األسعار الجارية) نتيجة ازدياد حجم الصادرات ألغلب القطاعات. ومن ناحيتها، سجلت واردات السلع والخدمات 
تسارعا هاما يف وت�ة Ûوها الذي بلغ 18,8 % سنة 2017 (مقابل 5,5 % سنة 2016 بحساب األسعار الجارية) وذلك تبعا 
النخفاض الدينار وارتفاع األسعار العاملية للمحروقات وتزايد استهالك قطاعي الطاقة والصناعات املعملية من مواد أولية 

ونصف مصنعة يف ظل تراجع اإلنتاج الوطني. 

ويف هذا السياق، تفاقم العجز التجاري املسّجل سنة 2017 ليعادل 10,2 % من إجمـايل النـاتـــج املحيل الخام (مقابل 
8,8 % سنة 2016).

النسبة هذه  ارتفعت  فقد   ،(%  3,7)  2012 سنة  منذ  تضخم  نسبة  أد\  عرفت  التي  السابقة  السنة  عكس  وعىل 
 سنة 2017 لتناهز 5,8 % يف املعدل ك� وصلت يف األشهر األخ�ة من السنة إىل ما يقارب 6,4 % وذلك تزامنا مع تدهور 

قيمة الدينار والتطور االستثناê ألسعار املواد الغذائية الطازجة.

ملواطن  للتصدي  املطلوب  املستوى  دون   2017 سنة  الوطني  االقتصاد  الذي حققة  الطفيف  النمو  فقد ظل  وعموما 
ضعف سوق الشغل إذ ال تزال نسبة البطالة يف نفس املستوى املرتفع املسجل يف السنة السابقة (15,5 %) مع تسجيل 
انخفاض طفيف لنسبة بطالة خريجي التعليم العايل إىل حدود 29,2 % سنة 2017 (مقابل 31,6 % سنة 2016) وال تزال 
سوق الشغل املحلية تواجه عديد التحديات املرتبطة بعدم قدرة النسيج االقتصادي عىل استيعاب البطالة وعدم املالءمة 

ب� حاجيات السوق وما تنتجه املنظومة التعليمية.      

I - تطّور سوق التأم� العـاملية:

1 - رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم�:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

بلغ إج�يل أقساط التأم� العاملية املستخلصة سنة 2017 حوايل 4.890 مليار دوالر مقابل 4.700 مليار دوالر سنة 2016 
محققة بذلك نسبة Ûو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وت�ة أرسع سنة 2016 (2,2 %). ولنئ شمل هذا 
التباطؤ النسبي كالّ من صنفي التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، فانّه �يّز بالخصوص بانخفاض جملة أقساط التأم� عىل 
الحياة يف األسواق املتقدمة Òا يقارب 2,7 % (مقابل (1,9-) % سنة 2016) مقابل تواصل Ûّو أقساط التأم� عىل غ� الحياة 

بنفس النسق املسجل يف السنة السابقة والذي بلغ 1,9 %. 
  

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد تقلصت وت�ة النمو الهام الذي ميزها يف السنة السابقة رغم بقائها مرتفعة يف حدود 14 % 
النمو الكب� الذي  التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، مدعومة أساسا من تواصل  التوايل بالنسبة لصنفي  و6,1 % عىل 

تشهده السوق الصينية.   

55,3 % سنة 2016)  (مقابل   % 54,3 إىل  العاملية  السوق  الحياة من  التأم� عىل  تقلّص نصيب صنف  لذلك،  وتبعا 
يف ح� إرتفعت حّصة صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 45,7 % (مقابل 44,7 % سنة 2016).

التوزيع القاري ألقساط التأم�:
 

وعىل مستوى التوزيع القاري، تواصل انخفاض حصة األسواق األمريكية يف سوق التأم� العاملية حيث بلغت 34 % 
الحياة إىل حدود 25,5 % (مقابل  التأم� عىل  نتيجة تراجع حّصتها من مجموع أقساط  (مقــابل 34,4 % سنة 2016) 
تقريبا  املستوى  نفس  يف  الحياة  غ�  عىل  التأم�  أقساط  مجموع  من  حصتها  عىل  ومحافظتها   (2016 سنة   %  26,2  

(44,2 % مقــابل 44,3 % سنة 2016).

وكذلك الشأن بالنسبة للدول األوروبية التي انخفضت نسبة مساهمتها يف سوق التأم� العاملية إىل حوايل  30,2 % 
(مقابل 30,8 % سنة 2016) إثر تراجع حّصتها من 33 % سنة 2016 إىل 32,3 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل 

الحياة ومن 28,2 % إىل 27,8 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة. 

موىف  يف   %  32,5 فناهزت  العاملية  السوق  حجم  من  اآلسيوية  القارة  لحّصة  التصاعدي  املسار  تواصل  املقابل،  ويف 
 2016 سنة   %  37,8 من  الحيـاة  عىل  التأم�  بعنـوان  حصتها  ارتفاع  بفضل   (2016 سنة   %  31,6 (مقابل   2017 سنة 
إىل 39,3 % سنة 2017 وبدرجة أقل حّصتها بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة من 24,1 % يف السنة السابقة إىل 24,5 % 

سنة 2017.

أّما بالنسبة للقــــارة اإلفريقية، فال تزال حصتها من السوق العاملية تتّسم بالتواضع الشديد إذ å تتجاوز 1,4 % من 
جملة أقســاط التأم� تتوّزع ب� 1 % بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة (مقابل 0,9 % سنة 2016) و1,7 % بعنوان التأم� 

عىل الحياة (مقابل 1,5 % سنة 2016).

2 - رقم معامالت صنف التأم� عىل الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة تباطؤا يف نسبة النمو التي å تتجاوز0,5 % (مقابل 1,4 % 
يف السنة السابقة) وبلغت 2.657 مليار دوالر أمري~، وذلك نتيجة حالة االنك�ش التي شهدتها األسواق املتقدمة حيث 

تراجعت جملة أقساط التام� عىل الحياة بنسبة 2,7 % بعد معاناتها من الفتور عىل مدى العرش سنوات األخ�ة.
وعموما، فقد سّجلت أغلب بلدان هذه املجموعة Ûوا سلبيا مرتبطا أساسا بضعف نسب الفائدة مّ� جعل مؤسسات 
التأم� عاجزة عىل ض�ن مردودية مثىل للمؤمن لهم بسبب تراجع نسب املردودية الدنيا املضمونة وانخفضت تبعا لذلك 
عمليات االكتتاب بالنسبة لعقود االدخار التقليدية بشكل هام. هذا إىل جانب عديد العوامل االقتصادية األخرى التي أثرت 
عىل Ûو سوق التأم� عىل الحياة العاملية عىل غرار أسواق أمريكا الش�لية، التي سجلت تراجعا Òا يقارب 3,5 % مقارنة 
فقد  الغربية،  ألوروبا  بالنسبة  أما  التقاعد.  إدخار  توفّر خدمة  التي  املؤسسات  عديد  تراخيص  جراء سحب   2016 بسنة 
شهدت أكرب ثالثة أسواق رئيسية فيها وهي اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا حالة من االنك�ش سنة 2017 مقابل تحقيق 

بعض األسواق األخرى لتطور إيجاî مثل اسكندينافيا والربتغال.
       

ويف املقابل، شهدت أسواق التأم� عىل الحياة يف البلدان الصاعدة مسارا مختلفا للغاية �يز بتحقيق قفزة هامة يف نسق 
النمو إىل حدود 14 % متجاوزة بذلك معّدل النمو املسجل يف العرشية األخ�ة (8,8 %). هذا وال يزال دور السوق الصينية 
الركيزة األساسية يف هذا التطّور، حيث حققت لوحدها Ûوا باهرا ناهز 21 % (مقابل معّدل Ûو يعادل 14 % خالل العرش 
سنوات األخ�ة)، لرتتقي بذلك الص� إىل املرتبة الثانية عامليا يف سوق التأم� عىل الحياة التي تتصدرها الواليات املتحدة 

األمريكية.

عديد  وجود  مع   2016 بسنة  مقارنة   %  5,8 بنسبة  ايجابيا  Ûوا  الصاعدة  البلدان  أسواق  حّققت  الص�،  وباستثناء 
اإلختالفات ب� بلدان هذه املجموعة. فبالنسبة لدول آسيا الصاعدة، �يزت بارتفاع مبيعات عقود التأم� بوحدات الحساب 
وعقود اإلدخار التقليدية، بين� ارتكز التطور املسجل يف أوروبا الوسطى والرشقية عىل مبيعات عقود اإلدخار املوزعة من 
طرف البنوك يف روسيا التي أصبحت تتصدر أسواق التأم� عىل الحياة يف هذه املنطقة. ويف نسق معاكس، سّجلت أسواق 
أمريكا الالتينية Ûوا سلبيا يف كل من الربازيل (جراء تأثر نشاط تأم� اإلدخار من ضعف نسب الفائدة) واملكسيك نتيجة 
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التوزيع القاري ألقساط التأم�:

3 - رقم معامالت صنف التأم� عىل غÈ الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 2.234 مليار دوالر أمري~ يف موىف سنة 2017 
محّققة نسبة Ûّو حقيقي بلغت 2,8 % ليتواصل بذلك تباطؤ نسق التطور للسنة الثالثة تباعا ولكنه ال يزال يتجاوز معّدل 

النمو الذي تّم تسجيله يف العرشية األخ�ة ( 2,1 %).
 

وبالنسبة لألسواق املتقدمة، استقرت وت�ة النمو يف نفس املستوى املسجل يف السنة السابقة أي 1,9 % (مقابل معدل 
تطّور سنوي ناهز 0,9 % خالل العرش سنوات األخ�ة) مع وجود تباين حاد بينها. فبالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، 
وصلت نسبة النمو الجملية إىل 2,6 % سنة 2017 مع تحقيق أهم النسب يف صنف تأم� السيارات. ويف أوروبا الغربية، 
ولنئ ظلت وت�ة النمو معتدلة، فقد سّجلت تحّسنا طفيفا سنة 2017 وبلغت 1 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل التطّور 

امللحوظ خاصة عىل مستوى صنفي التأم� من املرض وتأم� السيارات السي� يف األسواق الرئيسية لهذه املنطقة.
     

أما بالنسبة لألسواق الصاعدة، فقد تراجعت وت�ة Ûو صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل حدود 6,1 % مقابل 9,6 % 
سنة 2016 ومعّدل تطور سنوي ناهز 8,4 % خالل العرشية األخ�ة. ويعود هذا التباطؤ أساسا إىل انخفاض نسبة النمو 
السيارات. ورغم هذا  الصينية من مستوى 20 % إىل 10 % سنة 2017 جراء انخفاض أقساط تأم�  املحققة يف السوق 
الرتاجع املسجل، ال تزال الص� تعترب املحرك األسايس للنمو يف هذه املجموعة من البلدان. وباستثنائها، å تتجاوز نسبة Ûو 
نشاط التأم� عىل غ� الحياة يف األسواق الصاعدة مستوى 2,5 % (مقابل 2,1 % سنة 2016) بين� وصلت إىل 9,7 % يف 
بقية األسواق الصاعدة آلسيا بفضل النمو الهام الذي شهدته كل من الهند وتايالند وأندونيسيا. أما بالنسبة ألوروبا الوسطى 
والرشقية، فقد واصلت أقساط التأم� مسارها التصاعدي بنسق معتدل بلغ 3,3 % نتيجة التحسن االقتصادي الذي تشهده 
بعض بلدان اإلتحاد األوروî. وفي� يخص منطقة الرشق األوسط وآسيا الوسطى، فقد أّدت حالة االنك�ش التي تشهدها 
أقساط التأم� عىل غ� الحياة يف السوق الرتكية واستمرار حالة الركود يف السوق السعودية إىل إنخفاض هام يف نسبة التطور 

الجملية يف املنطقة.
 

وعموما، فقد كانت لألسواق املتقدمة مساهمة أعىل بقليل من مساهمة األسواق الصاعدة يف التطور الحقيقي لصنف 
التأم� عىل غ� الحياة مع اعتبار الص� والواليات املتحدة األمريكية القوت� الرئيسيت� الدافعت� للنمو في� يخص هذا الصنف.

التوزيع القاري ألقساط التأم�:

4 - نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:
  

عىل الرغم من اإلنخفاض النسبي يف عدد األحداث الكارثية املسّجلة سنة 2017 إىل 301 حادث مقابل 329 سنة 2016 
إىل ملحوظ  جّد  بشكل  الكوارث  هذه  عن  الناجمة  الجملية  املادية  الخسائر  ارتفعت  فقد  طبيعية)،  كارثة   183 (منها 

337 مليار دوالر أمري~ وهو ما يقارب ضعف املستوى املسجل سنة 2016 (180 مليار دوالر أمري~) ك� فاقت بشكل 
ملموس املعدل املسجل يف العرشية األخ�ة (190 مليار دوالر أمري~).

مجموع طبيعية  كوارث  عن  الناجمة  الخسائر  تغطية  يف  التأم�  قطاع  مساهمة  تتعّدى   å الّسياق،  هذا  ويف 
138 مليار دوالر وفقط 6 مليار دوالر من الخسائر املرتبطة بكوارث تقنية، ليبلغ الفارق ب� جملة الخسائر واألرضار املؤمن 
عليها سنة 2017 حوايل 193 مليار دوالر، وهو ما يربز مدى نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل 

النطاق العاملي (أك_ من 57 % من مجموع الخسائر).

هذا وقد �ركزت أعىل الخسائر يف أمريكا الش�لية وبلغت 244 مليار دوالر. وكانت أعىل األرضار املشمولة بالتأم� 
حّدة، هي تلك املتعلقة بأقوى ثالث أعاص� شهدها العاå سنة 2017 والتي قدرت بحوايل 92 مليار دوالر أمري~.

:Üونسب االندماج يف العا �5 - تطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم

التأم� سنة 2017 إىل 650 دوالر أمري~ مقابل 638,3 دوالر سنة 2016  الفـرد عىل  العاملي إلنفـاق  إرتفع املعـّدل 
النمّو  نسق  يف  التباين  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب�  شاسع  فارق  تسجيل  مع   2015 سنة  دوالر  و621,2 
االقتصادي ومعّدالت النمّو الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم� 

املتجّذرة يف البلدان املصّنعة ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

 2016 سنة  دوالر   3.505 مقابل  دوالر   3.516,7 التأم�  عىل  الفرد  إنفاق  معدل  بلغ  املصنعـة،  البلدان  ففي 
التأم� عىل غ�  بعنوان  الحياة و1.618,2 دوالر  التأميـن عىل  بعنوان  و3.439,6 دوالر سنة 2015، منها 1.898,5 دوالر 
 % و8,1   2016 سنة   %  8 مقابل   %  7,8 تعـادل  إذ  مرتفعة  البلدان  هذه  يف  االندماج  نسبة  فإّن  لذلك،  وتبعا  الحياة. 

سنة 2015.

أما يف البلدان الصاعدة، ورغم التحّسن املتواصل ملعدل إنفاق الفرد عىل التأم� والذي ناهز 165,6 دوالر أمري~ سنة
 2017 مقابل 149 دوالر سنة 2016 و135 دوالر سنة 2015 (منها 92,3 دوالر بعنوان التأم� عىل الحياة و73,2 دوالر 
بعنوان التأم� عىل غ� الحياة)، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ å تتجاوز 3,3 % (مقابل 3,2 % سنة 2016 

و2,9 % سنة 2015).

وعموما، فقد تراجعت نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي العاملي إىل حدود 6,1 % سنة 2017 مقابل 6,3 % 
سنة 2016 و6,2 % سنة 2015.  

º - IIوقع تونس يف سوق التأم� العاملية:
     

رقم  من  تونس  حّصة  تزال  ال   ،2017 سنة   % 12,6 بنسبة  التأم�  لقطاع  الجميل  املعامالت  لرقم  الهام  التطّور  رغم 
معامالت سوق التأم� العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة ببعض البلدان الشقيقة، حيث å تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,08 % 
باملغـــرب وÒ % 0,03صـر، وكذلك مقارنة بعدد من بلدان منطقة الرشق األوسط حيث ناهزت 0,28 % باإلمارات العربية 

املتحدة و0,20 % باململكة العربية السعودية وتضّل بعيدة جّدا عن جنوب إفريقيا (0,98 %). 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم� إذ تبلغ  28,2 % بالواليات 
املتحدة و8,6 % باليابان و5,8 % باململكة املتحدة و4,9 % بفرنسا و4,6 % بأملانيا. 

وبالتوازي، å تتجاوز نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي التونيس خالل سنة 2017 رغم تسجيل بعض التحّسن 
نسبة دون  باملغرب)، وهي  املتحدة و3,5 %  العربية  باإلمارات   % 3,7 (مقابل   % 2,2 األخ�ة  السنوات  الطفيف خالل 
 % 9 وفرنســا   % 9,6 املتحدة  واململكة   % 13,8 إفريقيا  مثل جنوب  بكث�  األخرى  البلدان  ببعض  املسّجلة  املستويات 

وسـويسـرا 8,5 % والواليات املتحدة 7,2 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي هو فــي حـدود 6,1 %.
 

ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معــّدل إنفاق الفــرد التونيس عىل التأم� خالل سنة 2017 حيث بلغ 182,5 دينارا 
تونسيا مقابل 164,2 دينارا سنة 2016 و150,5 دينارا سنة 2015، ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 

1579,5 دينارا تونسيا سنة 2017.

:« Solvabilité II » 2 ات األولية لتطبيق نظام املالءة املاليةÈالـتأث - III
      

دخل نظام املالءة املالية 2 فعليّا حيز التطبيق يف مستهل سنة 2016 بعد سنوات طويلة إستغرقتها الهياكل املختصة يف 
عن  عبارة  وهو   .îاألورو اإلتحاد  يف  التأم�  لسوق  الجديد  والتنظيمي  الترشيعي  اإلطار  ليمثّل  رشوطه  وبلورة  صياغة 
مجموعة من القواعد التوجيهية واملتطلبات القانونية والتقنية الكمية والنوعية تهدف إىل تحقيق أك_ تجانس وشفافية ب� 
م�رسات رشكات التأم� يف مختلف دول الفضاء االقتصادي األوروî ومزيد تدعيم سالمة قواعدها املالية بتطبيق متطلّبات 
مالءة قادرة عىل إدارة املخاطر الجديدة بأك_ نجاعة وواقعية وعىل "إمتصاص الصدمات" واملحافظة عىل استقرار آدائها، 
وتحّقق بالتايل توازنا عقالنيا ب� السالمة واإلستع�ل املقتصد لرؤوس األموال من أجل ح�ية أفضل للمؤمن لهم وض�ن 
قدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها تجاه الغ�، خاصة يف ظل التغیرات املتواصلة لألسواق املالیة الدولیة وتطّور املحيط اإلقتصادي 

العاملي وتزايد مخاطر الصناعة التأمینیة مع إحتداد املنافسة وعوملة رشكات التأمین. 

إّال أّن عديد األصوات إرتفعت لتحذير مكّونات قطاع التأم� من هذا التوجيه واستنكار النتائج املحتملة لهذا املعيار 
حيث أّن تاريخ 1 جانفي 2016 كان Òثابة عالمة عىل دخول قطاع التأم� إىل عرص جديد وغ� مرحب به. وبالفعل، فقد 
بدأت عّدة إشكاليات تظهر مع بداية تطبيق هذا الّنظام الذي بني عىل نوايا حسنة ولكن يبدو أنه å يحقق أهدافه بإعتبار 
أّن تكاليف إعت�ده جّد مرتفعة وطرق تنفيذه معقدة للغاية، حيث إعتمد الخرباء عىل افرتاضات مصطنعة å يتم التحقق 
منها بشكل صحيح وå يتم اختبار الصيغ املقرتحة Òا فيه الكفاية وå يتم تحليل النتائج املرتتبة عىل االقتصاد بدقّة، ك� 
نظرة  املؤسسات وخصومها وفق  لتقییم أصول  السوق  كفاءة  نظرية  إىل كون  باإلضافة  املختارة غ� �ثيلية  العينة  تعترب 

اقتصادیة تستند إىل افرتاضات ال يتم التحقق منها يف أوقات األزمات والصدمات.

تحوالت  إىل  ويؤّدي  العاملي  االقتصاد  عىل  كب�  بشكل   2 املالية  املالءة  نظام  تطبيق  يؤثر  أن  املنتظر  فمن  وبالتايل، 
إسرتاتيجية عميقة يف صناعة التأم� من أبرزها تعزيز مكانة رشكات التأم� الكربى عىل حساب الصغرى التي ستضطّر إىل 
اللجوء إىل االندماج واإلستيعاب بينها يف إتّجاه إعادة هيكلتها لتدعيم قدرتها عىل إدارة املخاطر، إضافة إىل تأث�اتها بالنسبة 

للمؤمن لهم من زيادة كب�ة يف أقساط التأم� وإنخفاض يف عائدات التأم� عىل الحياة ...

وعليه، ولتفادي اآلثار السلبیة املحتملة لتطبيق هذا الّنظام وتحقیق األهداف املرجوة منه وض�ن إستقرار أداء رشكات 
التأمین، فإنّه يتعّ� عليها االلتزام بالتطبیق التدریجي لهاته املرجعیة اإلحرتازیة وتهیئة البیئة الرضوریة لتبنيها من خالل 
من  لإلستفادة  األخرى  التأمین  رشكات  مع  التعاون  جرس  وربط  املعلوماتية  أنظمتها  وتحدیث  البرشیة  مواردها  تكوین 

التجارب الدولیة الناجحة يف هذا املجال.



وقد أفرزت أع�ل الرقابة والتدقيق وجود عمليات إكتتاب عقود تأم� غ� عادية بالّنظر ألهمية املبالغ املؤمنة لدى 
هذه املؤسسة وكذلك لدى مؤسسة أخرى. و�ّت عىل هذا األساس مراسلة اللجنة التونسية للتحاليل املاليّة وموافاتها بنسخة 

من جميع الوثائق املتحصل عليها من مؤسستي التأم� إلتّخاذ ما تراه صالحا يف الغرض.

• تقييم أع�ل الخرباء اإلكتواري�:

الفنية لسنتي 2015 و2016 إلحدى  للمدخرات  اإلكتواري�  الخرباء  أحد  قبل  املنجزة من  التقييم  أع�ل  نتائج  أثارت 
مؤسسات التأم� إحرتازات من قبل فريق الرقابة تبعا لوجود نقص هام يف مدخرات التعويضات تحت التسوية بعنوان فرع 

تأم� السيارات.
تقييم حذر  إىل  التوصل  توفّقه يف  لعدم  الالزمة، ونظرا  باملؤيدات  الخب� إلجابة واضحة مدعومة  تقديم  لعدم  وتبعا 
وصحيح للمدخرات الفنية للتأم� عىل غ� الحياة للمؤسسة املعنية، إتخذت الهيئة قرارا بعدم املوافقة مستقبال عىل طلبات 

اإلستعانة به من قبل مختلف املؤسسات يف هذا املجال طبقا ملقتضيات منشور وزير املالية عدد 258 لسنة 2010.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2017 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داÅة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" تبعا ملراجعة طريقة احتساب العنارص املكّونة 
لهامش املالءة املاليّة إضافة إىل مزيد تدعيم آليّات بعض عمليّات التصديق والتقاطع قصد مراقبة صّحة وتجانس املعطيات 

ب� مختلف القوائم والجداول والبيانات املكّونة للربمجيّة.

متابعة  عىل  يساعد  مّ�  اإلستغالل  حيز  الهاّمة  الحوادث  ملّفات  وعىل  التوظيفات  عىل  الرقابة  برمجّيتي  دخول   •
البيانات الشهريّة املتعلّقة بعمليّات اإلقتناء والتفويت يف التوظيفات وÎّكن من رسعة تدّخل الهيئة عند اإلقتضاء من جهة، 
الحياة  للتأم� عىل غ�  بالنسبة  أ.د  التي تفوق كلفتها 500  الهاّمة  الحوادث  املتعلّقة Òلّفات  الشهريّة  البيانات  ومتابعة 

و100 أ.د بالنسبة للتأم� عىل الحياة وتكوين األموال من جهة أخرى.

النتائج  سلبا عىل  تؤثّر  التي  اإلخالالت  من  عدد  لتجاوز  التأم�  إعادة  بربمجّية مخطط  الواردة  املعطيات  دراسة   •
التأم� قصد دعوتها إىل إستك�ل املعطيات املنقوصة  املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات 
التأم� واملبيّنة  إعادة  الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة  وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� 

بدليل اإلستخدام.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:
 

بتنفيذ  تقيّده�  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  ملؤّسست� خاضعت�  املالية  الوضعية  متابعة  منتظمة  بصفة  تتواصل 
إلتزاماته� لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع�ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب 
كلية وبوضع  الفنية بصفة  الذاتية Òا Îّكنه� من تغطية مدخراته�  أمواله�  لتدعيم  العاجلة  باإلجراءات  الهيئة  موافاة 
برنامج عمل لتطه� وضعيته� املالية و�كينه� من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد عىل رضورة تجاوز 

النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة.

• إعداد تقرير £وذجي للخرباء اإلكتواري�: 

الذي  اإلكتواري  للخب�  تقرير Ûوذجي  إعداد  الهيئة  قبل  التعاقد معه من  تّم  إكتواري  املراقبون Òساعدة خب�  توّىل 
يستع� به مراقبو حسابات مؤّسسات التأم� وإعادة التأم� يف إعداد تقريرهم املوجه إىل الهيئة، وذلك بهدف توحيد طرق 
العمل املعتمدة وتوحيد شكل هذه التقارير ومضمونها لض�ن النجاعة املرجّوة منها. وقد �ت مناقشة النسخة األوىل من 
وإصداره  بخصوصه  الواردة  املالحظات  أساس  عىل  تحيينها  وسيتم  بالقطاع  العامل�  الخرباء  مع  النموذجي  التقرير  هذا 

Òقتىض ترتيب. 
 

• مراجعة طريقة احتساب مدخرات نقص قيمة مستحقات مؤسسات التأم� عىل املؤمن لهم والوسطاء:
 

إثر مالحظة تراجع يف استخالص أقساط التأم� خالل السنوات األخ�ة م� نتج عنه تفاقم يف حجم مستحقات مؤسسات 
التأم� عىل املؤمن لهم وعىل الوسطاء وأثّر سلبا عىل وضعيتها املالية وعىل مدى إستجابتها ملقاييس الترصف الحذر، ويف 
إطار التصدي لظاهرة االكتتاب مؤجل الدفع لعقود التأم� والتي تفاقمت تبعا لسعي املؤسسات للرتفيع يف أرقام معامالتها 
Òا يشّكل تهديدا ملالءتها املالية ويؤدي إىل تدß الخدمات املقدمة من قبلها، وبعد أخذ رأي عدد من مراقبي حسابات 
قيمة  انخفاض  مدخرات  احتساب  طريقة  Òراجعة  الهيئة  قامت  التأم�،  لرشكات  التونسية  والجامعة  التأم�  مؤّسسات 
املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم� وإصدار املقرر عدد 24 املؤّرخ يف 29 مارس 2017 ليتّم تطبيقه عىل القوائم 
املالية لسنة 2017. هذا، وÎكن أيضا ملؤسسات التأم� اعت�د أي طريقة أخرى لتكوين مدخرات انخفاض قيمة املستحقات 

رشيطة أن ال يقل مبلغ املدخرات املحتسب عن املبلغ الذي تفرزه الطريقة املبيّنة باملقرر املذكور.

• عرض عدد من امللفات عىل لجنة التأديب:

لجنة  أنظار  املخالفات عىل  إحالة جملة من  الهيئة  قرر مجلس  الرقابة،  فريق  املقدمة من  التقارير  تضمنته  ملا  تبعا 
التأديب والتي تهّم:

- التأخ� املسّجل يف إحالة التقارير السنوية لسنة 2015 إىل الهيئة بالنسبة ألربعة مؤسسات تأم�،
- إرتكاب إحدى مؤسسات التأم� ملخالفت� تتمثالن يف تعليق قبول طلب تأم� املسؤولية املدنية املنصوص عليها بالفصل 
جانب  إىل  السيارات  تأم�  عقود  ضمن  آلية  بصفة  تضمينها  يتّم  إضافية  ض�نات  إكتتاب  عىل  التأم�  مجلّة  من   110

اإلستعانة بأشخاص غ� مرسم� بسجل الوسطاء لعرض عمليات التأم� للعموم. 

2 - الرقابة واإلرشاف عىل املهن التأمينية والهياكل املّتصلة:

1.2 - الرقابة عىل نواب وس�رسة التأم�:

•  أع�ل الرقابة امليدانية:

شملت بالخصوص مواصلة متابعة الوضعية القانونية واملالية لرشكتي سمرسة يف التأم�.

• أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

�ثّلت أساسا يف:

- دراسة كل املعطيات املتوفرة بالتقارير السنوية ملؤسسات التأم� لسنة 2016 بخصوص نشاط س�رسة التأم� وإعداد 

تقرير يحوصل أهم املؤرشات مع الرتكيز عىل الجانب الخاص بتطّور املتخلدات بذّمتهم واملدخرات املكّونة يف شأنها.
- متابعة وضعية بعض رشكات السمرسة تبعا لتسجيل إخالالت عىل مستوى الترصف داخلها. 

     
2.2 - الرقابة عىل الخرباء ومعايني األرضار: 

طبقا ألحكام الفصول 79 و80 و81 من مجلة التأم� التي تخضع لها مهام اإلختبار ومعاينة األرضار، شملت عمليات 
التونسيّة  الجامعة  بسجّل  مرّسم�  إكتواريا  وخب�ا  أرضار  معايني  و4  متعددة  اختصاصات  يف  خب�ا   45 الالحقة  املراقبة 
لرشكات التأم�، للتحري والتثبت من مدى استجابتهم لكراسات الرشوط الخاصة �Òرسة إختصاصاتهم. وأفضت إىل تحـرير 
محاضـر مخالفة لترشيع التأم� ضّد 7 خرباء منهم �ّت إحالتها إىل الجامعة التي تولت شطب أس�ئهم (كليا أو جزئيا) من 

السجل.

3.2 - الرقابة عىل الصناديق ذات الصلة بقطاع التأم�: 

بدراسة  الشحن  قبل  ما  الصادرات ملرحلة  التصدير و�ويل  لنشاط صندوقي ض�ن مخاطر  الدورية  املتابعة  تواصت 
حساباته� الثالثية والسداسية والسنوية وعرضها عىل السيّد وزير املالية للمصادقة. 

    
4.2 - الرقابة عىل التعاونيات ومتابعة نشاطها:

تضّمن سجل التعاونيات الذي �سكه الهيئة خالل سنة 2017 عدد 48 تعاونية (منها 4 تعاونيات تّم إحداثها وå تبدأ 
نشاطها بعد) موزّعة حسب القطاعات التي ينشط فيها املنخرطون كالتايل:

- 16 تعاونية يف القطاع العمومي،
- 20 تعاونية يف القطاع شبه العمومي،

- و12 تعاونية يف القطاع الخاص.
وقد تولت مصالح الهيئة متابعة التقارير املالية السنوية للتعاونيات وتحي� املعطيات اإلحصائية املتعلقة بها من حيث 

عدد مشرتكيها وأموالها املودعة ومبالغ مداخيلها ومصاريفها. 
القانونية  الوضعية  متابعة  بالتعاونيات وخاصة  املتعلّقة  العرائض  الرقابة حول دراسة عدد من  تركّز عمل فريق  ك� 

واملالية لخمسة منها.
  

5.2 - الرقابة يف مجال مقاومة غسل األموال بقطاع التأم�:

• متابعة تفعيل الرتتيب عدد 2 املؤّرخ يف 29 ديسمرب 2016 واملنّقح للرتتيب عدد 1 لسنة 2012 حول تداب� العناية 
الواجبة املتعلقة Òكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع التأم�. وقد تّم إعداد استبيان يحوصل مختلف التداب� 
املنصوص عليها بالرتتيب ودعوة املؤّسسات لإلجابة عليه قصد الوقوف عىل مدى إمتثالها ألحكامه، عىل أن يتّم إعت�د نتائج 

هذا اإلستبيان لربمجة عمليات رقابة ميدانية يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

"فاتف"  املايل  العمل  مجموعة  بتوصيات  عمال  اإلرهاب  وºويل  األموال  ½كافحة غسل  رقابة خاص  دليل  إعداد   •
وبالتعاون مع جمعية الخرباء املالي� املتطوع� يف مجال مقاومة غسل األموال و�ويل اإلرهاب (FSVC)، تّم عرض النسخة 
املثارة بخصوصه ثّم عرضه من جديد  الهيئة وسيتّم تعديله وفقا للمالحظات واإلقرتاحات  األوىل منه عىل أنظار مجلس 

للمصادقة والعمل به الحقا. 

• متابعة قرارات املجلس الوزاري املضيق املنعقد بتاريخ 3 نوفمرب 2017 والعمل عىل تنفيذها والتي تخّص خطّة 
واملتمثّلة  التأم�  األموال يف قطاع  اإلرهاب ومنع غسل  القصور يف مجال مكافحة  أوجه  لتفادي  إعت�دها  املزمع  العمل 

بالخصوص يف ما ييل:

عىل مستوى الهيئة:

- إعت�د دليل الرقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال واملعّد عىل املنهج القائم عىل املخاطر، 
- وضع تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب خاص برشكات التأم� ووسطاء التأم�،

- تنظيم دورات تدريبيّة مكثّفة لفائدة اإلطارات املكلّفة بالرقابة يف هذا املجال،
- تفعيل العقوبات اإلداريّة عىل رشكات التأم� ووسطاء التأم� خالل سنة 2018.

عىل مستوى مؤسسات التأم�:

- إنجاز تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب ووضع إسرتاتيجية لخفض املخاطر مبنيّة عىل املنهج القائم عىل 
املخاطر وذلك امتثاال للتوصية األوىل ملجموعة العمل املايل. 

- دعم إدارة االمتثال باملوارد البرشية والتقنية الالزمة وإعداد خارطة مخاطر تأخذ بع� االعتبار طبيعة وأهميّة وتشعب 
واختالف األدوات والعمليات الخاّصة بالقطاع.

 
IV - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم�:

1 - وسطاء التأم�:

الّنظر يف مجموع 111 مطلبا  التأم�  الفصل 71 من مجلة  بالهيئة املنصوص عليها  التّـــرخيص للوسطاء  تولّت لجنة 
لتعـاطي مهنة الوساطة يف التأم� خالل سنة 2017 وعقدت للغرض أربع جلسات تّم خاللها:

- منح الرتخيص لـ 63 نائب تأم� و6 س�رسة و22 منتج تأم� عىل الحياة وذلك طبقا ألحكام الفصل 75 من مجلة التأم�،
- وسحب الرتخيص من 26 نائب تأم� و7 س�رسة.

الذين ال يبارشون املهنة وسمسارة  النواب والس�رسة  التأم� وال سيّ�  الوسطاء يف  ك� تواصلت عملية تحي� سجل 
البيانات الخاصة بالس�رسة واملسّجلة بالسجّل  النهاê باإلضافة إىل متابعة  الذين å يستكملوا إجراءات الرتخيص  التأم� 

التجاري. 

2 - املؤسسـات غÈ املقيمة:

تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات الـتأم� غ� املقيمة طبقا ألحكام الفصل� 67 و68 من مجلّة 
التأم� وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغ� املقيم�، وشملت:

• إستك�ل دراسة طلب رشكة إعادة التأم� "CICA RE" تركيز فرع لها غ� مقيم بتونس يتعامل مع غ� املقيم� حيث 
تّم إمضاء اتفاقية الرتكيز واملصادقة عليها.

التأم� "WAIKA RE" من س�اليون و"SEN RE" السينغالية لرتكيز مكتب  • دراسة طلب� صادرين عن رشكتي إعادة 
�ثييل غ� مقيم بتونس لكّل منه� وإحالة امللف� إىل رئاسة الحكومة قصد عرضه� عىل املجلس األعىل لإلستث�ر. 

• متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� األجنبية املوجودة بالبالد التونسيّة.
،"Africa Re"و "Arab Re" :متابعة نشاط رشكات إعادة التأم� اإلقليمية التي تشارك الدولة التونسية يف رأس مالها وهي •

 îواملنتدى العر "OAA" متابعة أنشطة الجمعيات الدولية التي تنتمي لها الهيئة عىل غرار: املنظمة اإلفريقية للتأم� •
."IAIS" والجمعية الدولية ملراقبي التأم� "AFIRC" لهيئات اإلرشاف والرقابة عىل التأم�

V - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم�:

1 - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم�:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2017 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

والواليات  التونسية  الدولة  ب�  إتفاقية  مرشوع  إلعداد  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي FATCA وإحداث مرصد وطني للخدمات املالية الصغرى.

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد  الصغ�،  التأم�  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف�  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

واالجت�عي، التأث� االجت�عي واالقتصادي وإعادة �ويل مؤسسات التأم� الصغ�.
القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل ممولة Òعونة فنية يف إطار برنامج  - لجنة 

."Micro-med" التعاون
التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  Òتابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG املمّول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية 

لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة لتأم� الجفاف عرب املؤرشات. 
- اللجنة املحدثة عىل مستوى وزارة الفالحة املكلّفة بصياغة تصّورات يف خصوص إحداث صندوق وطني لتغطية املخاطر 

غ� القابلة للتأم� يف القطاع الفالحي.
الفالحي  القطاع  يف  التأم�  مخاطر  يف  الترصّف  حول  دراسة  إلنجاز مرشوع  التحض�ية  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة   -

بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      
- لجنة القيادة املحدثة عىل مستوى الهيئة العليا للطلب العمومي واملكلّفة بدراسة مشاريع الوثائق النموذجيّة يف إطار 
ومن ضمنها  الخاّصة  اإلدارية  الرشوط  وكراسات  العموميّة  الصفقات  (أدلّة  العموميّة  الصفقات  منظومة  تطوير  مرشوع 

كراس رشوط خدمات التأم�). 
- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد ضبط املشاريع املتعلقة 

Òجال التأم� التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير القطاع املايل.
ملعالجة  التأم�  لرشكات  التونسية  والجامعة  الربي  للنقل  الفنية  الوكالة  مستوى  عىل  املحدث  املشرتك  العمل  فريق   -

اإلشكاليات املتعلقة بالعربات املرسوقة واملدرجة بباب النزاعات وذلك لتوحيد اإلجراءات املعمول بها. 
- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب� البنوك ورشكات التأم� يف خصوص ض�ن التأم� يف 

صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض، وقد أسفرت أشغال هذه اللجنة عن مرشوع إتفاقية ب� الجمعيت� املهنيت�.
- اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال و�ويل اإلرهاب.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم� الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2017:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم� الصادرات قصد البحث عن سبل معالجة وضعية امليزان التجاري يف إطار املجلس األعىل 

للتصدير ومتابعة أشغال مه�ت املساعدة الفنية للبنك الدويل املنجزة يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات لتحس� 

تدّخالت صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.

- بلورة مقرتحات يف شأن تأم� صندوق ض�ن مخاطر التصدير لصادرات املؤسسات الوطنية والعمومية املتعلقة بصفقات 

كربى أو بقطاعات إسرتاتيجية لإلقتصاد الوطني. 

الطبية  الحوادث  عن  الناجمة  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -

كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  أحدثت  تفك�  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى  الطبية غ�  واألخطاء 

املتدخل� يف النشاط الطبي وشبه الطبي بهيكليه العام والخاص باإلضافة إىل ممثل� عن الهيئة والجامعة التونسية لرشكات 

التأم�. 

- متابعة ملف تأم� املسؤولية املدنية املنجرة عن األرضار النووية ضمن أشغال لجنة الخرباء املحدثة عىل مستوى وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات واإلتصال واملكلفة بإعداد منظومة ترشيعية ورقابية وطنية لألنشطة 

النووية. 

املرض  عىل  بالتأم�  واملتعلقة  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  صلب  املربمة  لإلتفاقيّات  القانونية  الوضعيّة  دراسة   -

حيث  من  خاّصة  عنها  املرتتّبة  اإلشكاليّات  ومناقشة  الحريق،  عىل  والتأم�  دين  بتسديد  املرتبط  الوفاة  عىل  والتأم� 

إنعكاساتها عىل املنافسة وعىل حقوق املؤّمن لهم وإنجاز دراسة مقارنة يف الغرض. مع العلم وأّن مجلس الهيئة أقّر منذ 

شهر جويلية 2016ّ إيقاف العمل بهذه اإلتفاقيات مع إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لها ضمن األشغال الجارية للمراجعة 

الشاملة ملجلّة التأم�.

- دراسة مقرتحات رابطة معيدي التأم� العرب حول إعادة النظر يف رشوط التصنيف املعمول بها من قبل هيئات الرقابة 

وتكتفي  العاملية  التصنيف  قبل وكاالت  متقدم من  تصنيف  الحصول عىل  تعفي من  آليّة خاّصة  إتجاه وضع  العربية يف 

بتصنيف أقّل تشّددا.

:Í3 - دراسة عدد من امللفات املّتصلة بالترشيع الجبا

تتوّىل مصالح الهيئة يف هذا اإلطار وبالتنسيق مع املصالح الجبائية املختصة: 

• اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم� عىل الحياة،
• النظر يف الّنظام الجباê يف مادة األداء عىل القيمة املضافة املتعلّق باملبالغ الراجعة لس�رسة التأم� بعنوان التخيل 

عن نشاطهم يف هذا املجال.

4 - متابعة تنفيذ برنامج تأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم�: 

ترشف الهيئة عىل تنفيذ برنامج متوسط املدى يتعلق بتأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� وتتلخص أبرز محاوره 
يف النقاط التالية:

املستوجبة  والرشوط  تتناسب  ترسيم  ورشوط  داخليا  ونظاما  أساسيا  نظاما  تعتمد  لإلكتواري�  مهنية  جمعية  تكوين   -
لإلنخراط الحقا يف الجمعية الدولية لإلكتواري�، ويعهد لها Òسك سجل املخول لهم م�رسة هذا النشاط لدى قطاع التأم� 

وبإحداث لجنة تأديب ضمن هياكلها.
- إعت�د رشوط جديدة مل�رسة هذا النشاط وهو ما يتطلّب تكوينا وتأهيال لجميع املتدخل� يف املجال اإلكتواري لدى 
القطاع قصد ض�ن ترسيمهم الحقا بسجل الجمعية املهنية بعد الحصول عىل التأهيل من قبل لجنة مشرتكة محدثة صلب 

الهيئة.
- تكوين وتأط� مراقبي الهيئة يف املجال اإلكتواري.

وقد تّم يف هذا الصدد:

- إعداد مذكرة توجيهية للربنامج بالتعاون مع جمعية FSVC والجمعية اإلكتوارية الدولية وجمعية اإلكتواري� بال حدود 

وذلك قصد الرشوع يف البحث عن �ويل خارجي للربنامج املذكور.

- إنجاز عملية تقييم لوضعية الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� بتوجيه إستبيان� إىل كّل من مؤسسات التأم� والخرباء 

مشاريع  تطوير  ملزيد  نتائجه�  وإستغالل  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  الذي �سكه  بالسجل  املرسم�  اإلكتواري� 

األحكام القانونية املقرتح إدراجها ضمن مرشوع مراجعة مجلة التأم�. 

5 - متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ½ؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

يف إطار أحكام الفصل 50 ثالثا من مجلة التأم� والرتتيب عدد 2 لسنة 2009 الصادر يف الغرض واملتعلق بالتعيينات 
Òجالس إدارة رشكات التأم� وهياكل تسي�ها، �ت:

- دراسة عدد من ملفات التعيينات يف بعض الرشكات وذلك من خالل التثبت من مدى توفر الرشوط املنصوص عليها 

بالرتتيب املذكور أعاله.

األحكام  التأم� قصد مواءمتها مع مقتضيات  الداخيل إلحدى مؤسسات  والنظام  األسايس  الّنظام  - تحي� ومراجعة 

النموذجية للنظم األساسية لرشكات التأم� ذات الصبغة التعاونية.

- دراسة ملف طلب مؤسسة "Groupama" تنقيح إتفاق املساهم� املربم مع الدولة التونسية يف إطار مساهمتها يف 

رأس مال مؤسسة التأم� وإعادة التأم� "ستار" تبعا للتغي�ات التي طرأت عىل نظام حوكمتها. 

6 - دراسة مشاريع األنظمة األساسية للجمعيات التعاونية قبل املصادقة عليها:  

�ّت يف هذا اإلطار دراسة مشاريع تنقيح األنظمة األساسية لثالث تعاونيات ومرشوعي األنظمة األساسية إلحداث خمس 
تعاونيات جديدة.

7 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2020-2016):

تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم� والتي 

الوطنية وتحديدا للسياسات والربامج  تتضمن باألساس تشخيصا للتوجهات اإلسرتاتيجية املزمع إعت�دها وفقا للتطلعات 

ولتجاوز  القادمة  الخ�سية  خالل  واملرتقبة  املسجلة  والنوعية  الكمية  للنتائج  بالّنظر  األهداف  هذه  بتجسيم  الكفيلة 

اإلشكاليات الهيكلية والظرفية التي يواجهها القطاع.

I - متابعة وضعية صندوق ض�ن املؤمن لهم:

تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003، توّىل صندوق ض�ن املؤمن 
لهم منذ سنة 2004 تسديد التعويضات املحمولة عىل املؤسسة املنحلّة نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه املؤمن لهم 

واملستفيدين من عقود التأم� بنسق هام وذلك خاّصة يف مجال تأم� السيارات. 

لإلضطرابات  وتبعا  أخرى،  جهة  من  أنّه  إالّ  ملحوظا،  تراجعا  التعويضات  هذه  نسق  شهد  األخ�ة،  السنوات  وخالل 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
املؤسسات اإلقتصادية، تّم Òوجب املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 واألمر عدد 790 لسنة 2011 املؤرخ 
يف 27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت Òمتلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب� 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011. 

وقد عهد إىل رشكة "اإلعادة التونسية" Òهمة الترصف يف الصندوق يف الجانب املتعلق منه بتعويض األرضار الناتجة عن 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية Òوجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية وتّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض  ترتكب 

من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

1 - موارد الصندوق: 

تقّدر جملة املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم يف موىف سنة Ò 2017بلغ يناهز 234,5 م.د وهي متأتّية من:

• القرض� الرقاعي� املكتتب� لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 م.د (األول بقيمة 20 م.د والثاß بقيمة 10 م.د)،

(يتم تسديده عىل فرتة الشعبية  الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات  لتعويض األرضار  املكتتب  الرقاعي  • والقرض 
 10 سنوات) والبالغ 80 م.د،

• ومساه�ت مؤسسات التأم� واملؤّمن لهم يف �ويل الصندوق والتي ناهزت بداية من الثالثية األخ�ة لسنة 2002 
وإىل موىف سنة 2017 مبلغ 124,5 م.د. 

2 - نفقات الصندوق: 

بلغت النفقات الجملية لصندوق ض�ن املؤمن لهم إىل موىف سنة 2017 حوايل 188,4م.د تتوزّع كالتايل:

- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم تبعا لحلول الصندوق محّل رشكة "اإلتّحاد": 59,4 م.د،
- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم بعنوان األرضار الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات الشعبية: 53,8 م.د،

- خالص أصل القرض� الرقاعي� األّول والثاß: 30 م.د. 
- رصف فوائد القروض الرقاعية: 45,2 م.د.

ك� Îكن تبويب هذه النفقات حسب طبيعتها عىل النحو التايل:

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم�  العامة  الهيئة  تويل  التأم�،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم�  بعض مؤسسات  مواطن� ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، مع العلم 

وأّن العرائض املذكورة تحىض Òتابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس� نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل� يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 
املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن.

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم�:
 

تلّقت الهيئة خالل سنة 2017 عددا هاما من العرائض بلغ 60 عريضة تتعلّق جلّها بفرع تأم� السيارات بإعتباره يستأثر 
بالنصيب األوفر من رقم معامالت القطاع وÎثّل الواجهة األوىل التي من خاللها يقع التعامل بصفة أكرب مع املؤمن لهم. 

وقد �ّكنت مصالح الهيئة بالتنسيق مع مؤسسات التأم� من تسوية أغلب امللفات ومعالجتها. 

ويُحوصل الجدول التايل أبرز مواضيع هذه العرائض وعددها: 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم� 
دولية (برتقالية للبلدان العربية وخرضاء للبلدان األوروبية).

      
وقد توّصلت الهيئة العامة للتأم� بأربعة عرائض تتعلق بطلب التدخل للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام 
برتقالية صادرة عن  تأم�  لبطاقات  فيها عربات حاملة  بالنسبة لحوادث مرور تسببت  املكتب  باتّة صادرة ضّد  قضائية 

مؤسسات تأم� جزائرية وليبيّة.

1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

تّدعمت تركيبة إطارات الهيئة مع مطلع سنة 2017 بإلتحاق طالبة جديدة بعد نجاحها ضمن الدفعة 35 ملعهد �ويل 
 "Paris Dauphine Tunis" يف إختصاص "تأم�"، باإلضافــــة إىل طالب آخر متخـــّرج من معهد îالتنمية للمغرب العـــر

يف إختصاص "Actuariat" ليبلغ بذلك العدد الجميل إلطارات الهيئة øانية وأربع� (48) من جملة سبع� (70) موظفا.

:Ô2 - تطوير النظام املعلوما

واملحاسبية البرشية  املوارد  يف  والترصف  الهيئة  موارد  لتخطيط  املندمجة  املنظومة  تركيز  عملية  شهدت 
  «ERP» أشواطا متقدمة خالل سنة 2017 عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- املحاسبة والترصف يف مخزون الهيئة من اللوازم املكتبية،
- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،

- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية والرواتب.

هذا وال تزال األشغال جارية مع املزود يف إطار فرتة تجربة للمنظومة.

3 - إقتناء قطعة أرض لبناء املقّر اإلجت�عي الجديد للهيئة:

تّم إختيار الهيئة بتاريخ غرة نوفمرب 2017 كأحسن عارض بالنسبة ألحد املقاسم بالحّي املايل بالتّقسيم الجديد "درّة 
البح�ة" بضفاف بح�ة تونس الّش�لية لتشيّد عليه مقرها اإلجت�عي الجديد.

4 - التكوين والرّسكلة:

تعترب الهيئة التكوين والرسكلة من أهّم وسائل تنمية املوارد البرشية، لذلك فهي توليه� إهت�ما خاصا إÎانا منها بأّن 
والرقابية عىل مختلف  بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلرشافية  العامل�  تطوير قدرات 

مكّونات قطاع التأم�.

ومؤ�رات  وملتقيات  تكوينيّة  دورات  يف  الهيئة  إطارات  من  هام  عدد  ترشيك  عىل  الهيئة  عملت  الّسياق،  هذا  ويف 
وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم� وتهّم بالخصوص:

- مراقبة الحوكمة والترصّف يف املخاطر،
- الترصف يف األصول والخصوم،

- نظام " املالءة املاليةII " ملؤسسات التأم�،
- وضع خارطة مخاطر يف مجال التأم�،

- مقاومة تبييض األموال و�ويل اإلرهاب يف قطاع التأم�،
- دور قطاع التأم� يف تغطية مخاطر الكوارث الطبيعية والتقلبات املناخية.

ك� شارك عدد من إطارات الهيئة يف بعض الندوات والتظاهرات واملؤ�رات بالخارج حول محاور تأمينية متخصصة من 
أهّمها:

- دورة تدريبية حول "أسس تحديد وإدارة مخاطر رشكات التأم�" (باإلمارات العربية املتّحدة).
- حلقة دراسية حول التطورات األخ�ة بخصوص الرقابة الحذرة عىل التأم� (بفرنسا)،

- امللتقى الرابع للتأم� بالدار البيضاء حول تحديث تجربة الحريف يف العرص الرقمي (باململكة املغربية)،
- الدورة 24 للنــدوة السنوية الدولية حول التقنيات الجديدة لتبادل املعطيـات (بأملانيا).

5 - إرساء منظومة للنفاذ إىل الوثائق التي تنتجها الهيئة:

يف إطار تطبيق مقتضيات القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ يف 24 مارس 2016 واملتعلق بحق النفاذ إىل 
املعلومة وتنفیذا ملتطلبات الخطة الوطنیة الرامیة إىل �كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت� العربية والفرنسية Òوقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد وردت عىل الهيئة خالل 
سنة 2017 ومنذ إرساء هذه املنظومة، ثالثة مطالب فقط يف النفاذ إىل وثيقة إدارية �ّت دراستها بالتنسیق مع مختلف 

الهیاكل بالهيئة وإجابة املعني� باألمر بخصوصها، ك� å يتّم رفض أي مطلب وå يرد أي مطلب تظلم.

6 - تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم�:

سعيا منها إىل تدعيم أوجه التعاون العرî واإلقليمي والدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة 
بالتأم�، تولّت الهيئة العامة للتأم�:

- مواصلة متابعة توصيات اللجان املغاربية للتأم� وإعادة التأم�.
- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك عىل 
مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث عن توافقات ثنائية ودية لتسوية املتخلدات 

بذمة املكتب املوحد الليبي.
إىل  وإحالتها   ACPR بفرنسا التأم�  عىل  الرقابة  وسلطة   CIMA منظمة من  كّل  مع  تعاون  مذكرات  مشاريع  إعداد   -

الجهات املعنية للدراسة.
- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأم� AFIRC والجمعية الدولية 

.IAIS ملراقبي التأم�

       مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

أنهى االقتصاد العاملي سنة 2017 بتحقيق وت�ة Ûو جيّدة نسبيّا بلغت مستوى 3,8 % (مقابل 3,2 % سنة 2016) وهي 
األعىل منذ سنة 2011، بعد معاناته طيلة سنوات من الفتور واملشاكل املرتبطة باألزمات االقتصادية واملالية واآلثار الضارة 
للصدمات السلبية التي أضعفت النشاط يف أغلب االقتصاديات. وتعود هذه االنتعاشة إىل جملة عوامل أبرزها مواصلة 
إعت�د السياسات النقدية امليّرسة يف البلدان املتقدمة واستمرار االقتصاد الصيني يف تسجيل معدالت Ûو مرتفعة فضال عن 

ديناميكية التجارة العاملية.

ففي االقتصاديات املتقدمة، ارتفع نسق Ûو النشاط االقتصادي إىل مستوى 2,3 % سنة 2017 مقابل 1,7 % يف السنة 
مستوى  عىل  وانعكاسه  عموما  األع�ل  مناخ  وتحّسن  التيس�ية  النقدية  السياسات  من  بالخصوص  مستفيدة  السابقة، 
السياق  الداخيل إضافة إىل تدّعم استهالك األرس محفوزا باملؤرشات االيجابية لسوق الشغل. ويف هذا  االستث�ر والطلب 
وصلت نسبة Ûو االقتصاد األمري~ إىل 2,3 % مقابل 1,3 % يف موىف سنة 2016، ك� كان األداء يف منطقة األورو م�ثال إىل 
حّد كب� حيث سّجلت نفس املستوى من النمو (2,3 % مقابل 1,8 % سنة 2016) وشملت هذه االنتعاشة أغلب البلدان 

األعضاء.          
 

لالقتصاديات الصاعدة والنامية، فقد عرفت بدورها تحّسنا جمليّا لنشاطها االقتصادي محققة نسبة Ûو  بالنسبة  أّما 
ناهزت 4,8 % مقابل إنحصارها يف حدود 1,4 % سنة 2016، وكان الحّظ األوفر من نصيب الدول الصاعدة والنامية ألوروبا 
مشاريع  حجم  زيادة  من  األخرى  البلدان  عديد  واستفادة  وبولونيا  تركيا  من  كّل  حققته  الذي  الهام  النمو  مع  خاصة 
املؤسسات املمولة من االتحاد األوروî. ك� حافظ االقتصاد الصيني عىل نسق Ûّوه املرتفع والذي بلغ 6,9 % سنة 2017 
مقابل 6,7 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع امللحوظ للصادرات وملستوى االستث�رات العمومية فضال عن اعت�د بنك الص� 

الشعبي لتيس� انتقاê يسّهل النفاذ للقروض بالنسبة للمؤسسات الصغرى والقطاع الفالحي.             

ويف املقابل، تراجعت وت�ة النمو يف منطقة الرشق األوسط وش�ل إفريقيا من 4,9 % يف السنة السابقة إىل حدود 2,2 % 
املصّدرة  البلدان  النمّو يف  انخفاض  املنطقة مع  املستمرّة يف  الجيوسياسية  بالخصوص من االضطرابات  متأثرة  سنة 2017 
للنفط وتقيّد الطلب الداخيل وخاصة االستث�ر بسبب عملية تطه� امليزانية واملستويات العالية من التضخم يف بعض بلدان 

املنطقة.  
  

وå تكن املبادالت التجارية للسلع والخدمات سنة Ò 2017نأى عن هذا املسار التصاعدي يف نسق النمو حيث حققت 
انتعاشة هامة بنسبة 4,9 % مقابل 2,3 % سنة 2016 مدعومة عىل وجه الخصوص من تطور التدفقات التجارية يف آسيا 

والواردات يف أمريكا الش�لية. 

ويف جانب آخر، تواصل إنخفاض دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة بحوايل 16 % خالل سنة 2017 مقابل 13 % 
سنة 2016، وشمل باألساس اقتصاديات البلدان املتقدمة والبلدان التي �ّر Òرحلة انتقالية مقابل إرتفاع طفيف يف البلدان 

الصاعدة.

املرتبطة خاصة Òفاوضات  السيايس  اليق�  مواجهة حالة عدم  فقد نجحت يف  الدولية،  املالية  بالسوق  يتعلّق  وفي� 
الربيكسيت وتزايد الشكوك حول السياسة املستقبلية للميزانية األمريكية وتواصل التوترات الجيوسياسية يف عديد املناطق، 
فتدّعمت أسعار السندات بشكل ملحوظ يف جميع أنحاء العاå. بين� تواصل التقلب الحاد يف السوق الدولية للرصف والتي 
اتسمت خاصة باالرتفاع الهام الذي حققه سعر رصف األورو مقابل الدوالر وذلك مع تحسن الوضع االقتصادي وتجّدد 
اهت�م املستثمرين األجانب Òنطقة األورو والتوقعات بتطبيع السياسة النقدية. وسجلت سوق املعادن الثمينة من ناحيتها 

تطورا ايجابيا بحوايل 13 % مدعومة من حالة عدم اليق� السيايس. 

إرتفاعا ملحوظا عىل  للمواد األساسية  الدولية  األسعار  املتحّسن عموما، شهدت  االقتصادي  األداء  وبالتوازي مع هذا 
عكس السنة السابقة نتيجة تزايد الطلب املتأé من القطاعات املعملية للبلدان املصنعة وللص� من جهة وانخفاض سعر 
رصف الدوالر األمري~ من جهة أخرى. ك� تدّعمت أسعار الطاقة وخاّصة النفط الخام جرّاء الرتاجع امللحوظ يف اإلنتاج 

واملخزونات بعد تفعيل االتفاقية متعددة األطراف للدول املصّدرة للنفط.       

لتبلغ  املتقدمة  االقتصاديات  تواصلت عىل مدى سنوات يف  التي  االنك�شية  الضغوط  برتاجع   2017 ك� �يزت سنة 
نسبة التضخم 1,7 % مقابل 0,8 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع الهام ألسعار الطاقة. أما بالنسبة للبلدان الصاعدة والنامية، 
فقد عرف التضخم عموما بعض االنفراج لينخفض إىل 4 % مقابل 4,3 % سنة 2016 مع وجود تفاوت عام ب� مختلف 

بلدان هذه املجموعة نظرا إىل التطورات املتفاوتة ألسعار الرصف والعوامل الخاصة بكّل اقتصاد.
       

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

شهد االقتصاد التونيس سنة 2017 تحّسنا ملموسا يف نسق Ûّوه حيث بلغ 1,9 % أي ما يقارب ضعف املستوى الذي 
تحقق سنة 2016 (1 %). غ� أن مثل هذه االنتعاشة ال تزال دون املستوى املأمول جرّاء استمرار مواطن الضعف املرتبطة 
بالخصوص بانزالق عجز امليزانية واملدفوعات الجارية وتصاعد الضغوط التضخمية، والتي ال تزال تحول دون تحقيق التنمية 

الشاملة وإحداث مواطن الشغل والتحّكم يف التوازنات االقتصادية الكلّية.    

ويعود هذا التحسن النوعي يف النمو يف جزء كب� منه إىل تطّور األنشطة املسوقة عىل خالف السنوات الفارطة التي كان 
فيها ألنشطة الخدمات غ� املسوقة مساهمة هامة.

وبالنسبة للخدمات املسّوقة، فقد عرفت تطّورا محدودا سنة 2017 بلغ 4 % مستفيدة بالخصوص من املوسم السياحي 
الواعد (8,3 % مقابل 2,7 % سنة 2016) إثر العودة النسبية لألسواق التقليدية مع تحّسن الوضع األمني للبالد إضافة إىل 
مواصلة تدفق السياح املغاربي�، وكذلك من التحّسن الطفيف لقطاع النقل (5 % مقابل 4,7 % سنة 2016). ويف املقابل، 

تواصل Ûو الخدمات املالية واالتصاالت بنسق ملموس بلغ عىل التوايل9,1 % و3 %.    

وبدرجة أقل حدة، حّققت الصناعات املعملية بدورها Ûّوا طفيفا بنسبة 0,8 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل تطّور 
الصناعات امليكانيكية والكهربائية (3,1 % مقابل 2,1 % سنة 2016) تبعا لديناميكية النشاط يف منطقة األورو، عالوة عىل 
الغذائية والصناعات   (2016 سنة   %  (-0,3) مقابل   %  0,8) والجلود  واملالبس  النسيج  صناعات  إنتعاش 

(1,4 % مقابل (4,4-) % سنة 2016). ويف املقابل، تواصل تقلّص Ûّو صناعات مواد البناء والخزف والبلور للسنة الثانية تباعا 
((4,5-) % مقابل (1,8-) % سنة 2016).

ك� شهدت الصناعات الكيميائية انخفاضا ملحوظا يف قيمتها املضافة ((1,9-) % مقابل 13,2 % سنة 2016) وذلك 
نتيجة حّدة التحركات االحتجاجية املسجلة عىل مستوى مواقع إنتاج ونقل الفسفاط مّ� خلق صعوبات كربى يف التزّود 

لوحدات التحويل.

وعرف قطاع الفالحة والصيد البحري انتعاشة ملحوظة (2,5 % مقابل (8,5-) % سنة 2016) بفضل املوسم الفالحي 
الزيتون.       زيت  فرع  يف  انخفاض  مقابل  الحبوب  سيّ�  الفروع  أغلب  يف  اإلنتاج  بارتفاع  �يز  والذي  عموما  املريض 

أّما الصناعات غÈ املعملية، فقد تواصل إنخفاض قيمتها املضافة بحوايل 3 % (مقابل (1,5-) % سنة 2016) متأثـــرة 
بالخصوص من احتداد تقلص استخراج النفط والغاز الطبيعي ((11,1-) % (مقابل (7,2-) % سنة 2016) جراّء ما تزال 
تشهده بعض املناطق من اضطرابات اجت�عية عالوة عن النفاذ الطبيعي لبعض الحقول. وعىل عكس ذلك، سّجل قطاع 
املناجم Ûوا هاما ناهز 10,1 % (مقابل 6,4 % سنة 2016) غ� أن مثل هذه االنتعاشة å �ّكن بعد من استعادة القدرات 

اإلنتاجية املعتادة للقطاع.

وبالنسبة للطلب الداخيل، فقد أظهر سنة 2017 تباطؤا يف نسق Ûو أهم مكوناته، بحساب األسعار القارّة، حيث تواصل 
النهاê الوطني والذي Îثّل املحرك األسايس للنمو االقتصادي منذ  التوايل انخفاض وت�ة Ûو االستهالك  الثالثة عىل  للسنة 
سنة 2011 (1,8 % سنة 2017 مقابل 3 % سنة 2016). وبخصوص االستث�رات، فقد سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت 
تباطؤا طفيفا من مستوى 1 % سنة 2016 إىل 0,2 % سنة 2017 لتواصل بذلك نسبة االستث�ر انخفاضها للسنة الخامسة 

عىل التوايل من 19,3 % سنة 2016 إىل 18,7 % سنة 2017.

 2016 سنة   %  5,8 (مقابل   %  17,2 بنسبة  والخدمات  السلع  صادرات  ارتفعت  فقد  الخارجي،  للطلب  بالنسبة  أّما 
بحساب األسعار الجارية) نتيجة ازدياد حجم الصادرات ألغلب القطاعات. ومن ناحيتها، سجلت واردات السلع والخدمات 
تسارعا هاما يف وت�ة Ûوها الذي بلغ 18,8 % سنة 2017 (مقابل 5,5 % سنة 2016 بحساب األسعار الجارية) وذلك تبعا 
النخفاض الدينار وارتفاع األسعار العاملية للمحروقات وتزايد استهالك قطاعي الطاقة والصناعات املعملية من مواد أولية 

ونصف مصنعة يف ظل تراجع اإلنتاج الوطني. 

ويف هذا السياق، تفاقم العجز التجاري املسّجل سنة 2017 ليعادل 10,2 % من إجمـايل النـاتـــج املحيل الخام (مقابل 
8,8 % سنة 2016).

النسبة هذه  ارتفعت  فقد   ،(%  3,7)  2012 سنة  منذ  تضخم  نسبة  أد\  عرفت  التي  السابقة  السنة  عكس  وعىل 
 سنة 2017 لتناهز 5,8 % يف املعدل ك� وصلت يف األشهر األخ�ة من السنة إىل ما يقارب 6,4 % وذلك تزامنا مع تدهور 

قيمة الدينار والتطور االستثناê ألسعار املواد الغذائية الطازجة.

ملواطن  للتصدي  املطلوب  املستوى  دون   2017 سنة  الوطني  االقتصاد  الذي حققة  الطفيف  النمو  فقد ظل  وعموما 
ضعف سوق الشغل إذ ال تزال نسبة البطالة يف نفس املستوى املرتفع املسجل يف السنة السابقة (15,5 %) مع تسجيل 
انخفاض طفيف لنسبة بطالة خريجي التعليم العايل إىل حدود 29,2 % سنة 2017 (مقابل 31,6 % سنة 2016) وال تزال 
سوق الشغل املحلية تواجه عديد التحديات املرتبطة بعدم قدرة النسيج االقتصادي عىل استيعاب البطالة وعدم املالءمة 

ب� حاجيات السوق وما تنتجه املنظومة التعليمية.      

I - تطّور سوق التأم� العـاملية:

1 - رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم�:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

بلغ إج�يل أقساط التأم� العاملية املستخلصة سنة 2017 حوايل 4.890 مليار دوالر مقابل 4.700 مليار دوالر سنة 2016 
محققة بذلك نسبة Ûو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وت�ة أرسع سنة 2016 (2,2 %). ولنئ شمل هذا 
التباطؤ النسبي كالّ من صنفي التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، فانّه �يّز بالخصوص بانخفاض جملة أقساط التأم� عىل 
الحياة يف األسواق املتقدمة Òا يقارب 2,7 % (مقابل (1,9-) % سنة 2016) مقابل تواصل Ûّو أقساط التأم� عىل غ� الحياة 

بنفس النسق املسجل يف السنة السابقة والذي بلغ 1,9 %. 
  

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد تقلصت وت�ة النمو الهام الذي ميزها يف السنة السابقة رغم بقائها مرتفعة يف حدود 14 % 
النمو الكب� الذي  التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، مدعومة أساسا من تواصل  التوايل بالنسبة لصنفي  و6,1 % عىل 

تشهده السوق الصينية.   

55,3 % سنة 2016)  (مقابل   % 54,3 إىل  العاملية  السوق  الحياة من  التأم� عىل  تقلّص نصيب صنف  لذلك،  وتبعا 
يف ح� إرتفعت حّصة صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 45,7 % (مقابل 44,7 % سنة 2016).

التوزيع القاري ألقساط التأم�:
 

وعىل مستوى التوزيع القاري، تواصل انخفاض حصة األسواق األمريكية يف سوق التأم� العاملية حيث بلغت 34 % 
الحياة إىل حدود 25,5 % (مقابل  التأم� عىل  نتيجة تراجع حّصتها من مجموع أقساط  (مقــابل 34,4 % سنة 2016) 
تقريبا  املستوى  نفس  يف  الحياة  غ�  عىل  التأم�  أقساط  مجموع  من  حصتها  عىل  ومحافظتها   (2016 سنة   %  26,2  

(44,2 % مقــابل 44,3 % سنة 2016).

وكذلك الشأن بالنسبة للدول األوروبية التي انخفضت نسبة مساهمتها يف سوق التأم� العاملية إىل حوايل  30,2 % 
(مقابل 30,8 % سنة 2016) إثر تراجع حّصتها من 33 % سنة 2016 إىل 32,3 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل 

الحياة ومن 28,2 % إىل 27,8 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة. 

موىف  يف   %  32,5 فناهزت  العاملية  السوق  حجم  من  اآلسيوية  القارة  لحّصة  التصاعدي  املسار  تواصل  املقابل،  ويف 
 2016 سنة   %  37,8 من  الحيـاة  عىل  التأم�  بعنـوان  حصتها  ارتفاع  بفضل   (2016 سنة   %  31,6 (مقابل   2017 سنة 
إىل 39,3 % سنة 2017 وبدرجة أقل حّصتها بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة من 24,1 % يف السنة السابقة إىل 24,5 % 

سنة 2017.

أّما بالنسبة للقــــارة اإلفريقية، فال تزال حصتها من السوق العاملية تتّسم بالتواضع الشديد إذ å تتجاوز 1,4 % من 
جملة أقســاط التأم� تتوّزع ب� 1 % بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة (مقابل 0,9 % سنة 2016) و1,7 % بعنوان التأم� 

عىل الحياة (مقابل 1,5 % سنة 2016).

2 - رقم معامالت صنف التأم� عىل الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة تباطؤا يف نسبة النمو التي å تتجاوز0,5 % (مقابل 1,4 % 
يف السنة السابقة) وبلغت 2.657 مليار دوالر أمري~، وذلك نتيجة حالة االنك�ش التي شهدتها األسواق املتقدمة حيث 

تراجعت جملة أقساط التام� عىل الحياة بنسبة 2,7 % بعد معاناتها من الفتور عىل مدى العرش سنوات األخ�ة.
وعموما، فقد سّجلت أغلب بلدان هذه املجموعة Ûوا سلبيا مرتبطا أساسا بضعف نسب الفائدة مّ� جعل مؤسسات 
التأم� عاجزة عىل ض�ن مردودية مثىل للمؤمن لهم بسبب تراجع نسب املردودية الدنيا املضمونة وانخفضت تبعا لذلك 
عمليات االكتتاب بالنسبة لعقود االدخار التقليدية بشكل هام. هذا إىل جانب عديد العوامل االقتصادية األخرى التي أثرت 
عىل Ûو سوق التأم� عىل الحياة العاملية عىل غرار أسواق أمريكا الش�لية، التي سجلت تراجعا Òا يقارب 3,5 % مقارنة 
فقد  الغربية،  ألوروبا  بالنسبة  أما  التقاعد.  إدخار  توفّر خدمة  التي  املؤسسات  عديد  تراخيص  جراء سحب   2016 بسنة 
شهدت أكرب ثالثة أسواق رئيسية فيها وهي اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا حالة من االنك�ش سنة 2017 مقابل تحقيق 

بعض األسواق األخرى لتطور إيجاî مثل اسكندينافيا والربتغال.
       

ويف املقابل، شهدت أسواق التأم� عىل الحياة يف البلدان الصاعدة مسارا مختلفا للغاية �يز بتحقيق قفزة هامة يف نسق 
النمو إىل حدود 14 % متجاوزة بذلك معّدل النمو املسجل يف العرشية األخ�ة (8,8 %). هذا وال يزال دور السوق الصينية 
الركيزة األساسية يف هذا التطّور، حيث حققت لوحدها Ûوا باهرا ناهز 21 % (مقابل معّدل Ûو يعادل 14 % خالل العرش 
سنوات األخ�ة)، لرتتقي بذلك الص� إىل املرتبة الثانية عامليا يف سوق التأم� عىل الحياة التي تتصدرها الواليات املتحدة 

األمريكية.

عديد  وجود  مع   2016 بسنة  مقارنة   %  5,8 بنسبة  ايجابيا  Ûوا  الصاعدة  البلدان  أسواق  حّققت  الص�،  وباستثناء 
اإلختالفات ب� بلدان هذه املجموعة. فبالنسبة لدول آسيا الصاعدة، �يزت بارتفاع مبيعات عقود التأم� بوحدات الحساب 
وعقود اإلدخار التقليدية، بين� ارتكز التطور املسجل يف أوروبا الوسطى والرشقية عىل مبيعات عقود اإلدخار املوزعة من 
طرف البنوك يف روسيا التي أصبحت تتصدر أسواق التأم� عىل الحياة يف هذه املنطقة. ويف نسق معاكس، سّجلت أسواق 
أمريكا الالتينية Ûوا سلبيا يف كل من الربازيل (جراء تأثر نشاط تأم� اإلدخار من ضعف نسب الفائدة) واملكسيك نتيجة 
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التوزيع القاري ألقساط التأم�:

3 - رقم معامالت صنف التأم� عىل غÈ الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 2.234 مليار دوالر أمري~ يف موىف سنة 2017 
محّققة نسبة Ûّو حقيقي بلغت 2,8 % ليتواصل بذلك تباطؤ نسق التطور للسنة الثالثة تباعا ولكنه ال يزال يتجاوز معّدل 

النمو الذي تّم تسجيله يف العرشية األخ�ة ( 2,1 %).
 

وبالنسبة لألسواق املتقدمة، استقرت وت�ة النمو يف نفس املستوى املسجل يف السنة السابقة أي 1,9 % (مقابل معدل 
تطّور سنوي ناهز 0,9 % خالل العرش سنوات األخ�ة) مع وجود تباين حاد بينها. فبالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، 
وصلت نسبة النمو الجملية إىل 2,6 % سنة 2017 مع تحقيق أهم النسب يف صنف تأم� السيارات. ويف أوروبا الغربية، 
ولنئ ظلت وت�ة النمو معتدلة، فقد سّجلت تحّسنا طفيفا سنة 2017 وبلغت 1 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل التطّور 

امللحوظ خاصة عىل مستوى صنفي التأم� من املرض وتأم� السيارات السي� يف األسواق الرئيسية لهذه املنطقة.
     

أما بالنسبة لألسواق الصاعدة، فقد تراجعت وت�ة Ûو صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل حدود 6,1 % مقابل 9,6 % 
سنة 2016 ومعّدل تطور سنوي ناهز 8,4 % خالل العرشية األخ�ة. ويعود هذا التباطؤ أساسا إىل انخفاض نسبة النمو 
السيارات. ورغم هذا  الصينية من مستوى 20 % إىل 10 % سنة 2017 جراء انخفاض أقساط تأم�  املحققة يف السوق 
الرتاجع املسجل، ال تزال الص� تعترب املحرك األسايس للنمو يف هذه املجموعة من البلدان. وباستثنائها، å تتجاوز نسبة Ûو 
نشاط التأم� عىل غ� الحياة يف األسواق الصاعدة مستوى 2,5 % (مقابل 2,1 % سنة 2016) بين� وصلت إىل 9,7 % يف 
بقية األسواق الصاعدة آلسيا بفضل النمو الهام الذي شهدته كل من الهند وتايالند وأندونيسيا. أما بالنسبة ألوروبا الوسطى 
والرشقية، فقد واصلت أقساط التأم� مسارها التصاعدي بنسق معتدل بلغ 3,3 % نتيجة التحسن االقتصادي الذي تشهده 
بعض بلدان اإلتحاد األوروî. وفي� يخص منطقة الرشق األوسط وآسيا الوسطى، فقد أّدت حالة االنك�ش التي تشهدها 
أقساط التأم� عىل غ� الحياة يف السوق الرتكية واستمرار حالة الركود يف السوق السعودية إىل إنخفاض هام يف نسبة التطور 

الجملية يف املنطقة.
 

وعموما، فقد كانت لألسواق املتقدمة مساهمة أعىل بقليل من مساهمة األسواق الصاعدة يف التطور الحقيقي لصنف 
التأم� عىل غ� الحياة مع اعتبار الص� والواليات املتحدة األمريكية القوت� الرئيسيت� الدافعت� للنمو في� يخص هذا الصنف.

التوزيع القاري ألقساط التأم�:

4 - نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:
  

عىل الرغم من اإلنخفاض النسبي يف عدد األحداث الكارثية املسّجلة سنة 2017 إىل 301 حادث مقابل 329 سنة 2016 
إىل ملحوظ  جّد  بشكل  الكوارث  هذه  عن  الناجمة  الجملية  املادية  الخسائر  ارتفعت  فقد  طبيعية)،  كارثة   183 (منها 

337 مليار دوالر أمري~ وهو ما يقارب ضعف املستوى املسجل سنة 2016 (180 مليار دوالر أمري~) ك� فاقت بشكل 
ملموس املعدل املسجل يف العرشية األخ�ة (190 مليار دوالر أمري~).

مجموع طبيعية  كوارث  عن  الناجمة  الخسائر  تغطية  يف  التأم�  قطاع  مساهمة  تتعّدى   å الّسياق،  هذا  ويف 
138 مليار دوالر وفقط 6 مليار دوالر من الخسائر املرتبطة بكوارث تقنية، ليبلغ الفارق ب� جملة الخسائر واألرضار املؤمن 
عليها سنة 2017 حوايل 193 مليار دوالر، وهو ما يربز مدى نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل 

النطاق العاملي (أك_ من 57 % من مجموع الخسائر).

هذا وقد �ركزت أعىل الخسائر يف أمريكا الش�لية وبلغت 244 مليار دوالر. وكانت أعىل األرضار املشمولة بالتأم� 
حّدة، هي تلك املتعلقة بأقوى ثالث أعاص� شهدها العاå سنة 2017 والتي قدرت بحوايل 92 مليار دوالر أمري~.

:Üونسب االندماج يف العا �5 - تطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم

التأم� سنة 2017 إىل 650 دوالر أمري~ مقابل 638,3 دوالر سنة 2016  الفـرد عىل  العاملي إلنفـاق  إرتفع املعـّدل 
النمّو  نسق  يف  التباين  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب�  شاسع  فارق  تسجيل  مع   2015 سنة  دوالر  و621,2 
االقتصادي ومعّدالت النمّو الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم� 

املتجّذرة يف البلدان املصّنعة ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

 2016 سنة  دوالر   3.505 مقابل  دوالر   3.516,7 التأم�  عىل  الفرد  إنفاق  معدل  بلغ  املصنعـة،  البلدان  ففي 
التأم� عىل غ�  بعنوان  الحياة و1.618,2 دوالر  التأميـن عىل  بعنوان  و3.439,6 دوالر سنة 2015، منها 1.898,5 دوالر 
 % و8,1   2016 سنة   %  8 مقابل   %  7,8 تعـادل  إذ  مرتفعة  البلدان  هذه  يف  االندماج  نسبة  فإّن  لذلك،  وتبعا  الحياة. 

سنة 2015.

أما يف البلدان الصاعدة، ورغم التحّسن املتواصل ملعدل إنفاق الفرد عىل التأم� والذي ناهز 165,6 دوالر أمري~ سنة
 2017 مقابل 149 دوالر سنة 2016 و135 دوالر سنة 2015 (منها 92,3 دوالر بعنوان التأم� عىل الحياة و73,2 دوالر 
بعنوان التأم� عىل غ� الحياة)، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ å تتجاوز 3,3 % (مقابل 3,2 % سنة 2016 

و2,9 % سنة 2015).

وعموما، فقد تراجعت نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي العاملي إىل حدود 6,1 % سنة 2017 مقابل 6,3 % 
سنة 2016 و6,2 % سنة 2015.  

º - IIوقع تونس يف سوق التأم� العاملية:
     

رقم  من  تونس  حّصة  تزال  ال   ،2017 سنة   % 12,6 بنسبة  التأم�  لقطاع  الجميل  املعامالت  لرقم  الهام  التطّور  رغم 
معامالت سوق التأم� العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة ببعض البلدان الشقيقة، حيث å تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,08 % 
باملغـــرب وÒ % 0,03صـر، وكذلك مقارنة بعدد من بلدان منطقة الرشق األوسط حيث ناهزت 0,28 % باإلمارات العربية 

املتحدة و0,20 % باململكة العربية السعودية وتضّل بعيدة جّدا عن جنوب إفريقيا (0,98 %). 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم� إذ تبلغ  28,2 % بالواليات 
املتحدة و8,6 % باليابان و5,8 % باململكة املتحدة و4,9 % بفرنسا و4,6 % بأملانيا. 

وبالتوازي، å تتجاوز نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي التونيس خالل سنة 2017 رغم تسجيل بعض التحّسن 
نسبة دون  باملغرب)، وهي  املتحدة و3,5 %  العربية  باإلمارات   % 3,7 (مقابل   % 2,2 األخ�ة  السنوات  الطفيف خالل 
 % 9 وفرنســا   % 9,6 املتحدة  واململكة   % 13,8 إفريقيا  مثل جنوب  بكث�  األخرى  البلدان  ببعض  املسّجلة  املستويات 

وسـويسـرا 8,5 % والواليات املتحدة 7,2 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي هو فــي حـدود 6,1 %.
 

ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معــّدل إنفاق الفــرد التونيس عىل التأم� خالل سنة 2017 حيث بلغ 182,5 دينارا 
تونسيا مقابل 164,2 دينارا سنة 2016 و150,5 دينارا سنة 2015، ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 

1579,5 دينارا تونسيا سنة 2017.

:« Solvabilité II » 2 ات األولية لتطبيق نظام املالءة املاليةÈالـتأث - III
      

دخل نظام املالءة املالية 2 فعليّا حيز التطبيق يف مستهل سنة 2016 بعد سنوات طويلة إستغرقتها الهياكل املختصة يف 
عن  عبارة  وهو   .îاألورو اإلتحاد  يف  التأم�  لسوق  الجديد  والتنظيمي  الترشيعي  اإلطار  ليمثّل  رشوطه  وبلورة  صياغة 
مجموعة من القواعد التوجيهية واملتطلبات القانونية والتقنية الكمية والنوعية تهدف إىل تحقيق أك_ تجانس وشفافية ب� 
م�رسات رشكات التأم� يف مختلف دول الفضاء االقتصادي األوروî ومزيد تدعيم سالمة قواعدها املالية بتطبيق متطلّبات 
مالءة قادرة عىل إدارة املخاطر الجديدة بأك_ نجاعة وواقعية وعىل "إمتصاص الصدمات" واملحافظة عىل استقرار آدائها، 
وتحّقق بالتايل توازنا عقالنيا ب� السالمة واإلستع�ل املقتصد لرؤوس األموال من أجل ح�ية أفضل للمؤمن لهم وض�ن 
قدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها تجاه الغ�، خاصة يف ظل التغیرات املتواصلة لألسواق املالیة الدولیة وتطّور املحيط اإلقتصادي 

العاملي وتزايد مخاطر الصناعة التأمینیة مع إحتداد املنافسة وعوملة رشكات التأمین. 

إّال أّن عديد األصوات إرتفعت لتحذير مكّونات قطاع التأم� من هذا التوجيه واستنكار النتائج املحتملة لهذا املعيار 
حيث أّن تاريخ 1 جانفي 2016 كان Òثابة عالمة عىل دخول قطاع التأم� إىل عرص جديد وغ� مرحب به. وبالفعل، فقد 
بدأت عّدة إشكاليات تظهر مع بداية تطبيق هذا الّنظام الذي بني عىل نوايا حسنة ولكن يبدو أنه å يحقق أهدافه بإعتبار 
أّن تكاليف إعت�ده جّد مرتفعة وطرق تنفيذه معقدة للغاية، حيث إعتمد الخرباء عىل افرتاضات مصطنعة å يتم التحقق 
منها بشكل صحيح وå يتم اختبار الصيغ املقرتحة Òا فيه الكفاية وå يتم تحليل النتائج املرتتبة عىل االقتصاد بدقّة، ك� 
نظرة  املؤسسات وخصومها وفق  لتقییم أصول  السوق  كفاءة  نظرية  إىل كون  باإلضافة  املختارة غ� �ثيلية  العينة  تعترب 

اقتصادیة تستند إىل افرتاضات ال يتم التحقق منها يف أوقات األزمات والصدمات.

تحوالت  إىل  ويؤّدي  العاملي  االقتصاد  عىل  كب�  بشكل   2 املالية  املالءة  نظام  تطبيق  يؤثر  أن  املنتظر  فمن  وبالتايل، 
إسرتاتيجية عميقة يف صناعة التأم� من أبرزها تعزيز مكانة رشكات التأم� الكربى عىل حساب الصغرى التي ستضطّر إىل 
اللجوء إىل االندماج واإلستيعاب بينها يف إتّجاه إعادة هيكلتها لتدعيم قدرتها عىل إدارة املخاطر، إضافة إىل تأث�اتها بالنسبة 

للمؤمن لهم من زيادة كب�ة يف أقساط التأم� وإنخفاض يف عائدات التأم� عىل الحياة ...

وعليه، ولتفادي اآلثار السلبیة املحتملة لتطبيق هذا الّنظام وتحقیق األهداف املرجوة منه وض�ن إستقرار أداء رشكات 
التأمین، فإنّه يتعّ� عليها االلتزام بالتطبیق التدریجي لهاته املرجعیة اإلحرتازیة وتهیئة البیئة الرضوریة لتبنيها من خالل 
من  لإلستفادة  األخرى  التأمین  رشكات  مع  التعاون  جرس  وربط  املعلوماتية  أنظمتها  وتحدیث  البرشیة  مواردها  تكوین 

التجارب الدولیة الناجحة يف هذا املجال.

العنوان الثاني
تطّور نشاط قطاع

2017 التأمين خالل سنة           
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وقد أفرزت أع�ل الرقابة والتدقيق وجود عمليات إكتتاب عقود تأم� غ� عادية بالّنظر ألهمية املبالغ املؤمنة لدى 
هذه املؤسسة وكذلك لدى مؤسسة أخرى. و�ّت عىل هذا األساس مراسلة اللجنة التونسية للتحاليل املاليّة وموافاتها بنسخة 

من جميع الوثائق املتحصل عليها من مؤسستي التأم� إلتّخاذ ما تراه صالحا يف الغرض.

• تقييم أع�ل الخرباء اإلكتواري�:

الفنية لسنتي 2015 و2016 إلحدى  للمدخرات  اإلكتواري�  الخرباء  أحد  قبل  املنجزة من  التقييم  أع�ل  نتائج  أثارت 
مؤسسات التأم� إحرتازات من قبل فريق الرقابة تبعا لوجود نقص هام يف مدخرات التعويضات تحت التسوية بعنوان فرع 

تأم� السيارات.
تقييم حذر  إىل  التوصل  توفّقه يف  لعدم  الالزمة، ونظرا  باملؤيدات  الخب� إلجابة واضحة مدعومة  تقديم  لعدم  وتبعا 
وصحيح للمدخرات الفنية للتأم� عىل غ� الحياة للمؤسسة املعنية، إتخذت الهيئة قرارا بعدم املوافقة مستقبال عىل طلبات 

اإلستعانة به من قبل مختلف املؤسسات يف هذا املجال طبقا ملقتضيات منشور وزير املالية عدد 258 لسنة 2010.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2017 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داÅة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" تبعا ملراجعة طريقة احتساب العنارص املكّونة 
لهامش املالءة املاليّة إضافة إىل مزيد تدعيم آليّات بعض عمليّات التصديق والتقاطع قصد مراقبة صّحة وتجانس املعطيات 

ب� مختلف القوائم والجداول والبيانات املكّونة للربمجيّة.

متابعة  عىل  يساعد  مّ�  اإلستغالل  حيز  الهاّمة  الحوادث  ملّفات  وعىل  التوظيفات  عىل  الرقابة  برمجّيتي  دخول   •
البيانات الشهريّة املتعلّقة بعمليّات اإلقتناء والتفويت يف التوظيفات وÎّكن من رسعة تدّخل الهيئة عند اإلقتضاء من جهة، 
الحياة  للتأم� عىل غ�  بالنسبة  أ.د  التي تفوق كلفتها 500  الهاّمة  الحوادث  املتعلّقة Òلّفات  الشهريّة  البيانات  ومتابعة 

و100 أ.د بالنسبة للتأم� عىل الحياة وتكوين األموال من جهة أخرى.

النتائج  سلبا عىل  تؤثّر  التي  اإلخالالت  من  عدد  لتجاوز  التأم�  إعادة  بربمجّية مخطط  الواردة  املعطيات  دراسة   •
التأم� قصد دعوتها إىل إستك�ل املعطيات املنقوصة  املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات 
التأم� واملبيّنة  إعادة  الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة  وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� 

بدليل اإلستخدام.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:
 

بتنفيذ  تقيّده�  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  ملؤّسست� خاضعت�  املالية  الوضعية  متابعة  منتظمة  بصفة  تتواصل 
إلتزاماته� لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع�ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب 
كلية وبوضع  الفنية بصفة  الذاتية Òا Îّكنه� من تغطية مدخراته�  أمواله�  لتدعيم  العاجلة  باإلجراءات  الهيئة  موافاة 
برنامج عمل لتطه� وضعيته� املالية و�كينه� من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد عىل رضورة تجاوز 

النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة.

• إعداد تقرير £وذجي للخرباء اإلكتواري�: 

الذي  اإلكتواري  للخب�  تقرير Ûوذجي  إعداد  الهيئة  قبل  التعاقد معه من  تّم  إكتواري  املراقبون Òساعدة خب�  توّىل 
يستع� به مراقبو حسابات مؤّسسات التأم� وإعادة التأم� يف إعداد تقريرهم املوجه إىل الهيئة، وذلك بهدف توحيد طرق 
العمل املعتمدة وتوحيد شكل هذه التقارير ومضمونها لض�ن النجاعة املرجّوة منها. وقد �ت مناقشة النسخة األوىل من 
وإصداره  بخصوصه  الواردة  املالحظات  أساس  عىل  تحيينها  وسيتم  بالقطاع  العامل�  الخرباء  مع  النموذجي  التقرير  هذا 

Òقتىض ترتيب. 
 

• مراجعة طريقة احتساب مدخرات نقص قيمة مستحقات مؤسسات التأم� عىل املؤمن لهم والوسطاء:
 

إثر مالحظة تراجع يف استخالص أقساط التأم� خالل السنوات األخ�ة م� نتج عنه تفاقم يف حجم مستحقات مؤسسات 
التأم� عىل املؤمن لهم وعىل الوسطاء وأثّر سلبا عىل وضعيتها املالية وعىل مدى إستجابتها ملقاييس الترصف الحذر، ويف 
إطار التصدي لظاهرة االكتتاب مؤجل الدفع لعقود التأم� والتي تفاقمت تبعا لسعي املؤسسات للرتفيع يف أرقام معامالتها 
Òا يشّكل تهديدا ملالءتها املالية ويؤدي إىل تدß الخدمات املقدمة من قبلها، وبعد أخذ رأي عدد من مراقبي حسابات 
قيمة  انخفاض  مدخرات  احتساب  طريقة  Òراجعة  الهيئة  قامت  التأم�،  لرشكات  التونسية  والجامعة  التأم�  مؤّسسات 
املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم� وإصدار املقرر عدد 24 املؤّرخ يف 29 مارس 2017 ليتّم تطبيقه عىل القوائم 
املالية لسنة 2017. هذا، وÎكن أيضا ملؤسسات التأم� اعت�د أي طريقة أخرى لتكوين مدخرات انخفاض قيمة املستحقات 

رشيطة أن ال يقل مبلغ املدخرات املحتسب عن املبلغ الذي تفرزه الطريقة املبيّنة باملقرر املذكور.

• عرض عدد من امللفات عىل لجنة التأديب:

لجنة  أنظار  املخالفات عىل  إحالة جملة من  الهيئة  قرر مجلس  الرقابة،  فريق  املقدمة من  التقارير  تضمنته  ملا  تبعا 
التأديب والتي تهّم:

- التأخ� املسّجل يف إحالة التقارير السنوية لسنة 2015 إىل الهيئة بالنسبة ألربعة مؤسسات تأم�،
- إرتكاب إحدى مؤسسات التأم� ملخالفت� تتمثالن يف تعليق قبول طلب تأم� املسؤولية املدنية املنصوص عليها بالفصل 
جانب  إىل  السيارات  تأم�  عقود  ضمن  آلية  بصفة  تضمينها  يتّم  إضافية  ض�نات  إكتتاب  عىل  التأم�  مجلّة  من   110

اإلستعانة بأشخاص غ� مرسم� بسجل الوسطاء لعرض عمليات التأم� للعموم. 

2 - الرقابة واإلرشاف عىل املهن التأمينية والهياكل املّتصلة:

1.2 - الرقابة عىل نواب وس�رسة التأم�:

•  أع�ل الرقابة امليدانية:

شملت بالخصوص مواصلة متابعة الوضعية القانونية واملالية لرشكتي سمرسة يف التأم�.

• أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

�ثّلت أساسا يف:

- دراسة كل املعطيات املتوفرة بالتقارير السنوية ملؤسسات التأم� لسنة 2016 بخصوص نشاط س�رسة التأم� وإعداد 

تقرير يحوصل أهم املؤرشات مع الرتكيز عىل الجانب الخاص بتطّور املتخلدات بذّمتهم واملدخرات املكّونة يف شأنها.
- متابعة وضعية بعض رشكات السمرسة تبعا لتسجيل إخالالت عىل مستوى الترصف داخلها. 

     
2.2 - الرقابة عىل الخرباء ومعايني األرضار: 

طبقا ألحكام الفصول 79 و80 و81 من مجلة التأم� التي تخضع لها مهام اإلختبار ومعاينة األرضار، شملت عمليات 
التونسيّة  الجامعة  بسجّل  مرّسم�  إكتواريا  وخب�ا  أرضار  معايني  و4  متعددة  اختصاصات  يف  خب�ا   45 الالحقة  املراقبة 
لرشكات التأم�، للتحري والتثبت من مدى استجابتهم لكراسات الرشوط الخاصة �Òرسة إختصاصاتهم. وأفضت إىل تحـرير 
محاضـر مخالفة لترشيع التأم� ضّد 7 خرباء منهم �ّت إحالتها إىل الجامعة التي تولت شطب أس�ئهم (كليا أو جزئيا) من 

السجل.

3.2 - الرقابة عىل الصناديق ذات الصلة بقطاع التأم�: 

بدراسة  الشحن  قبل  ما  الصادرات ملرحلة  التصدير و�ويل  لنشاط صندوقي ض�ن مخاطر  الدورية  املتابعة  تواصت 
حساباته� الثالثية والسداسية والسنوية وعرضها عىل السيّد وزير املالية للمصادقة. 

    
4.2 - الرقابة عىل التعاونيات ومتابعة نشاطها:

تضّمن سجل التعاونيات الذي �سكه الهيئة خالل سنة 2017 عدد 48 تعاونية (منها 4 تعاونيات تّم إحداثها وå تبدأ 
نشاطها بعد) موزّعة حسب القطاعات التي ينشط فيها املنخرطون كالتايل:

- 16 تعاونية يف القطاع العمومي،
- 20 تعاونية يف القطاع شبه العمومي،

- و12 تعاونية يف القطاع الخاص.
وقد تولت مصالح الهيئة متابعة التقارير املالية السنوية للتعاونيات وتحي� املعطيات اإلحصائية املتعلقة بها من حيث 

عدد مشرتكيها وأموالها املودعة ومبالغ مداخيلها ومصاريفها. 
القانونية  الوضعية  متابعة  بالتعاونيات وخاصة  املتعلّقة  العرائض  الرقابة حول دراسة عدد من  تركّز عمل فريق  ك� 

واملالية لخمسة منها.
  

5.2 - الرقابة يف مجال مقاومة غسل األموال بقطاع التأم�:

• متابعة تفعيل الرتتيب عدد 2 املؤّرخ يف 29 ديسمرب 2016 واملنّقح للرتتيب عدد 1 لسنة 2012 حول تداب� العناية 
الواجبة املتعلقة Òكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع التأم�. وقد تّم إعداد استبيان يحوصل مختلف التداب� 
املنصوص عليها بالرتتيب ودعوة املؤّسسات لإلجابة عليه قصد الوقوف عىل مدى إمتثالها ألحكامه، عىل أن يتّم إعت�د نتائج 

هذا اإلستبيان لربمجة عمليات رقابة ميدانية يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

"فاتف"  املايل  العمل  مجموعة  بتوصيات  عمال  اإلرهاب  وºويل  األموال  ½كافحة غسل  رقابة خاص  دليل  إعداد   •
وبالتعاون مع جمعية الخرباء املالي� املتطوع� يف مجال مقاومة غسل األموال و�ويل اإلرهاب (FSVC)، تّم عرض النسخة 
املثارة بخصوصه ثّم عرضه من جديد  الهيئة وسيتّم تعديله وفقا للمالحظات واإلقرتاحات  األوىل منه عىل أنظار مجلس 

للمصادقة والعمل به الحقا. 

• متابعة قرارات املجلس الوزاري املضيق املنعقد بتاريخ 3 نوفمرب 2017 والعمل عىل تنفيذها والتي تخّص خطّة 
واملتمثّلة  التأم�  األموال يف قطاع  اإلرهاب ومنع غسل  القصور يف مجال مكافحة  أوجه  لتفادي  إعت�دها  املزمع  العمل 

بالخصوص يف ما ييل:

عىل مستوى الهيئة:

- إعت�د دليل الرقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال واملعّد عىل املنهج القائم عىل املخاطر، 
- وضع تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب خاص برشكات التأم� ووسطاء التأم�،

- تنظيم دورات تدريبيّة مكثّفة لفائدة اإلطارات املكلّفة بالرقابة يف هذا املجال،
- تفعيل العقوبات اإلداريّة عىل رشكات التأم� ووسطاء التأم� خالل سنة 2018.

عىل مستوى مؤسسات التأم�:

- إنجاز تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب ووضع إسرتاتيجية لخفض املخاطر مبنيّة عىل املنهج القائم عىل 
املخاطر وذلك امتثاال للتوصية األوىل ملجموعة العمل املايل. 

- دعم إدارة االمتثال باملوارد البرشية والتقنية الالزمة وإعداد خارطة مخاطر تأخذ بع� االعتبار طبيعة وأهميّة وتشعب 
واختالف األدوات والعمليات الخاّصة بالقطاع.

 
IV - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم�:

1 - وسطاء التأم�:

الّنظر يف مجموع 111 مطلبا  التأم�  الفصل 71 من مجلة  بالهيئة املنصوص عليها  التّـــرخيص للوسطاء  تولّت لجنة 
لتعـاطي مهنة الوساطة يف التأم� خالل سنة 2017 وعقدت للغرض أربع جلسات تّم خاللها:

- منح الرتخيص لـ 63 نائب تأم� و6 س�رسة و22 منتج تأم� عىل الحياة وذلك طبقا ألحكام الفصل 75 من مجلة التأم�،
- وسحب الرتخيص من 26 نائب تأم� و7 س�رسة.

الذين ال يبارشون املهنة وسمسارة  النواب والس�رسة  التأم� وال سيّ�  الوسطاء يف  ك� تواصلت عملية تحي� سجل 
البيانات الخاصة بالس�رسة واملسّجلة بالسجّل  النهاê باإلضافة إىل متابعة  الذين å يستكملوا إجراءات الرتخيص  التأم� 

التجاري. 

2 - املؤسسـات غÈ املقيمة:

تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات الـتأم� غ� املقيمة طبقا ألحكام الفصل� 67 و68 من مجلّة 
التأم� وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغ� املقيم�، وشملت:

• إستك�ل دراسة طلب رشكة إعادة التأم� "CICA RE" تركيز فرع لها غ� مقيم بتونس يتعامل مع غ� املقيم� حيث 
تّم إمضاء اتفاقية الرتكيز واملصادقة عليها.

التأم� "WAIKA RE" من س�اليون و"SEN RE" السينغالية لرتكيز مكتب  • دراسة طلب� صادرين عن رشكتي إعادة 
�ثييل غ� مقيم بتونس لكّل منه� وإحالة امللف� إىل رئاسة الحكومة قصد عرضه� عىل املجلس األعىل لإلستث�ر. 

• متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� األجنبية املوجودة بالبالد التونسيّة.
،"Africa Re"و "Arab Re" :متابعة نشاط رشكات إعادة التأم� اإلقليمية التي تشارك الدولة التونسية يف رأس مالها وهي •

 îواملنتدى العر "OAA" متابعة أنشطة الجمعيات الدولية التي تنتمي لها الهيئة عىل غرار: املنظمة اإلفريقية للتأم� •
."IAIS" والجمعية الدولية ملراقبي التأم� "AFIRC" لهيئات اإلرشاف والرقابة عىل التأم�

V - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم�:

1 - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم�:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2017 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

والواليات  التونسية  الدولة  ب�  إتفاقية  مرشوع  إلعداد  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي FATCA وإحداث مرصد وطني للخدمات املالية الصغرى.

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد  الصغ�،  التأم�  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف�  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

واالجت�عي، التأث� االجت�عي واالقتصادي وإعادة �ويل مؤسسات التأم� الصغ�.
القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل ممولة Òعونة فنية يف إطار برنامج  - لجنة 

."Micro-med" التعاون
التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  Òتابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG املمّول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية 

لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة لتأم� الجفاف عرب املؤرشات. 
- اللجنة املحدثة عىل مستوى وزارة الفالحة املكلّفة بصياغة تصّورات يف خصوص إحداث صندوق وطني لتغطية املخاطر 

غ� القابلة للتأم� يف القطاع الفالحي.
الفالحي  القطاع  يف  التأم�  مخاطر  يف  الترصّف  حول  دراسة  إلنجاز مرشوع  التحض�ية  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة   -

بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      
- لجنة القيادة املحدثة عىل مستوى الهيئة العليا للطلب العمومي واملكلّفة بدراسة مشاريع الوثائق النموذجيّة يف إطار 
ومن ضمنها  الخاّصة  اإلدارية  الرشوط  وكراسات  العموميّة  الصفقات  (أدلّة  العموميّة  الصفقات  منظومة  تطوير  مرشوع 

كراس رشوط خدمات التأم�). 
- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد ضبط املشاريع املتعلقة 

Òجال التأم� التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير القطاع املايل.
ملعالجة  التأم�  لرشكات  التونسية  والجامعة  الربي  للنقل  الفنية  الوكالة  مستوى  عىل  املحدث  املشرتك  العمل  فريق   -

اإلشكاليات املتعلقة بالعربات املرسوقة واملدرجة بباب النزاعات وذلك لتوحيد اإلجراءات املعمول بها. 
- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب� البنوك ورشكات التأم� يف خصوص ض�ن التأم� يف 

صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض، وقد أسفرت أشغال هذه اللجنة عن مرشوع إتفاقية ب� الجمعيت� املهنيت�.
- اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال و�ويل اإلرهاب.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم� الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2017:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم� الصادرات قصد البحث عن سبل معالجة وضعية امليزان التجاري يف إطار املجلس األعىل 

للتصدير ومتابعة أشغال مه�ت املساعدة الفنية للبنك الدويل املنجزة يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات لتحس� 

تدّخالت صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.

- بلورة مقرتحات يف شأن تأم� صندوق ض�ن مخاطر التصدير لصادرات املؤسسات الوطنية والعمومية املتعلقة بصفقات 

كربى أو بقطاعات إسرتاتيجية لإلقتصاد الوطني. 

الطبية  الحوادث  عن  الناجمة  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -

كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  أحدثت  تفك�  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى  الطبية غ�  واألخطاء 

املتدخل� يف النشاط الطبي وشبه الطبي بهيكليه العام والخاص باإلضافة إىل ممثل� عن الهيئة والجامعة التونسية لرشكات 

التأم�. 

- متابعة ملف تأم� املسؤولية املدنية املنجرة عن األرضار النووية ضمن أشغال لجنة الخرباء املحدثة عىل مستوى وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات واإلتصال واملكلفة بإعداد منظومة ترشيعية ورقابية وطنية لألنشطة 

النووية. 

املرض  عىل  بالتأم�  واملتعلقة  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  صلب  املربمة  لإلتفاقيّات  القانونية  الوضعيّة  دراسة   -

حيث  من  خاّصة  عنها  املرتتّبة  اإلشكاليّات  ومناقشة  الحريق،  عىل  والتأم�  دين  بتسديد  املرتبط  الوفاة  عىل  والتأم� 

إنعكاساتها عىل املنافسة وعىل حقوق املؤّمن لهم وإنجاز دراسة مقارنة يف الغرض. مع العلم وأّن مجلس الهيئة أقّر منذ 

شهر جويلية 2016ّ إيقاف العمل بهذه اإلتفاقيات مع إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لها ضمن األشغال الجارية للمراجعة 

الشاملة ملجلّة التأم�.

- دراسة مقرتحات رابطة معيدي التأم� العرب حول إعادة النظر يف رشوط التصنيف املعمول بها من قبل هيئات الرقابة 

وتكتفي  العاملية  التصنيف  قبل وكاالت  متقدم من  تصنيف  الحصول عىل  تعفي من  آليّة خاّصة  إتجاه وضع  العربية يف 

بتصنيف أقّل تشّددا.

:Í3 - دراسة عدد من امللفات املّتصلة بالترشيع الجبا

تتوّىل مصالح الهيئة يف هذا اإلطار وبالتنسيق مع املصالح الجبائية املختصة: 

• اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم� عىل الحياة،
• النظر يف الّنظام الجباê يف مادة األداء عىل القيمة املضافة املتعلّق باملبالغ الراجعة لس�رسة التأم� بعنوان التخيل 

عن نشاطهم يف هذا املجال.

4 - متابعة تنفيذ برنامج تأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم�: 

ترشف الهيئة عىل تنفيذ برنامج متوسط املدى يتعلق بتأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� وتتلخص أبرز محاوره 
يف النقاط التالية:

املستوجبة  والرشوط  تتناسب  ترسيم  ورشوط  داخليا  ونظاما  أساسيا  نظاما  تعتمد  لإلكتواري�  مهنية  جمعية  تكوين   -
لإلنخراط الحقا يف الجمعية الدولية لإلكتواري�، ويعهد لها Òسك سجل املخول لهم م�رسة هذا النشاط لدى قطاع التأم� 

وبإحداث لجنة تأديب ضمن هياكلها.
- إعت�د رشوط جديدة مل�رسة هذا النشاط وهو ما يتطلّب تكوينا وتأهيال لجميع املتدخل� يف املجال اإلكتواري لدى 
القطاع قصد ض�ن ترسيمهم الحقا بسجل الجمعية املهنية بعد الحصول عىل التأهيل من قبل لجنة مشرتكة محدثة صلب 

الهيئة.
- تكوين وتأط� مراقبي الهيئة يف املجال اإلكتواري.

وقد تّم يف هذا الصدد:

- إعداد مذكرة توجيهية للربنامج بالتعاون مع جمعية FSVC والجمعية اإلكتوارية الدولية وجمعية اإلكتواري� بال حدود 

وذلك قصد الرشوع يف البحث عن �ويل خارجي للربنامج املذكور.

- إنجاز عملية تقييم لوضعية الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� بتوجيه إستبيان� إىل كّل من مؤسسات التأم� والخرباء 

مشاريع  تطوير  ملزيد  نتائجه�  وإستغالل  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  الذي �سكه  بالسجل  املرسم�  اإلكتواري� 

األحكام القانونية املقرتح إدراجها ضمن مرشوع مراجعة مجلة التأم�. 

5 - متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ½ؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

يف إطار أحكام الفصل 50 ثالثا من مجلة التأم� والرتتيب عدد 2 لسنة 2009 الصادر يف الغرض واملتعلق بالتعيينات 
Òجالس إدارة رشكات التأم� وهياكل تسي�ها، �ت:

- دراسة عدد من ملفات التعيينات يف بعض الرشكات وذلك من خالل التثبت من مدى توفر الرشوط املنصوص عليها 

بالرتتيب املذكور أعاله.

األحكام  التأم� قصد مواءمتها مع مقتضيات  الداخيل إلحدى مؤسسات  والنظام  األسايس  الّنظام  - تحي� ومراجعة 

النموذجية للنظم األساسية لرشكات التأم� ذات الصبغة التعاونية.

- دراسة ملف طلب مؤسسة "Groupama" تنقيح إتفاق املساهم� املربم مع الدولة التونسية يف إطار مساهمتها يف 

رأس مال مؤسسة التأم� وإعادة التأم� "ستار" تبعا للتغي�ات التي طرأت عىل نظام حوكمتها. 

6 - دراسة مشاريع األنظمة األساسية للجمعيات التعاونية قبل املصادقة عليها:  

�ّت يف هذا اإلطار دراسة مشاريع تنقيح األنظمة األساسية لثالث تعاونيات ومرشوعي األنظمة األساسية إلحداث خمس 
تعاونيات جديدة.

7 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2020-2016):

تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم� والتي 

الوطنية وتحديدا للسياسات والربامج  تتضمن باألساس تشخيصا للتوجهات اإلسرتاتيجية املزمع إعت�دها وفقا للتطلعات 

ولتجاوز  القادمة  الخ�سية  خالل  واملرتقبة  املسجلة  والنوعية  الكمية  للنتائج  بالّنظر  األهداف  هذه  بتجسيم  الكفيلة 

اإلشكاليات الهيكلية والظرفية التي يواجهها القطاع.

I - متابعة وضعية صندوق ض�ن املؤمن لهم:

تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003، توّىل صندوق ض�ن املؤمن 
لهم منذ سنة 2004 تسديد التعويضات املحمولة عىل املؤسسة املنحلّة نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه املؤمن لهم 

واملستفيدين من عقود التأم� بنسق هام وذلك خاّصة يف مجال تأم� السيارات. 

لإلضطرابات  وتبعا  أخرى،  جهة  من  أنّه  إالّ  ملحوظا،  تراجعا  التعويضات  هذه  نسق  شهد  األخ�ة،  السنوات  وخالل 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
املؤسسات اإلقتصادية، تّم Òوجب املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 واألمر عدد 790 لسنة 2011 املؤرخ 
يف 27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت Òمتلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب� 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011. 

وقد عهد إىل رشكة "اإلعادة التونسية" Òهمة الترصف يف الصندوق يف الجانب املتعلق منه بتعويض األرضار الناتجة عن 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية Òوجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية وتّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض  ترتكب 

من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

1 - موارد الصندوق: 

تقّدر جملة املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم يف موىف سنة Ò 2017بلغ يناهز 234,5 م.د وهي متأتّية من:

• القرض� الرقاعي� املكتتب� لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 م.د (األول بقيمة 20 م.د والثاß بقيمة 10 م.د)،

(يتم تسديده عىل فرتة الشعبية  الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات  لتعويض األرضار  املكتتب  الرقاعي  • والقرض 
 10 سنوات) والبالغ 80 م.د،

• ومساه�ت مؤسسات التأم� واملؤّمن لهم يف �ويل الصندوق والتي ناهزت بداية من الثالثية األخ�ة لسنة 2002 
وإىل موىف سنة 2017 مبلغ 124,5 م.د. 

2 - نفقات الصندوق: 

بلغت النفقات الجملية لصندوق ض�ن املؤمن لهم إىل موىف سنة 2017 حوايل 188,4م.د تتوزّع كالتايل:

- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم تبعا لحلول الصندوق محّل رشكة "اإلتّحاد": 59,4 م.د،
- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم بعنوان األرضار الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات الشعبية: 53,8 م.د،

- خالص أصل القرض� الرقاعي� األّول والثاß: 30 م.د. 
- رصف فوائد القروض الرقاعية: 45,2 م.د.

ك� Îكن تبويب هذه النفقات حسب طبيعتها عىل النحو التايل:

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم�  العامة  الهيئة  تويل  التأم�،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم�  بعض مؤسسات  مواطن� ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، مع العلم 

وأّن العرائض املذكورة تحىض Òتابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس� نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل� يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 
املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن.

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم�:
 

تلّقت الهيئة خالل سنة 2017 عددا هاما من العرائض بلغ 60 عريضة تتعلّق جلّها بفرع تأم� السيارات بإعتباره يستأثر 
بالنصيب األوفر من رقم معامالت القطاع وÎثّل الواجهة األوىل التي من خاللها يقع التعامل بصفة أكرب مع املؤمن لهم. 

وقد �ّكنت مصالح الهيئة بالتنسيق مع مؤسسات التأم� من تسوية أغلب امللفات ومعالجتها. 

ويُحوصل الجدول التايل أبرز مواضيع هذه العرائض وعددها: 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم� 
دولية (برتقالية للبلدان العربية وخرضاء للبلدان األوروبية).

      
وقد توّصلت الهيئة العامة للتأم� بأربعة عرائض تتعلق بطلب التدخل للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام 
برتقالية صادرة عن  تأم�  لبطاقات  فيها عربات حاملة  بالنسبة لحوادث مرور تسببت  املكتب  باتّة صادرة ضّد  قضائية 

مؤسسات تأم� جزائرية وليبيّة.

1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

تّدعمت تركيبة إطارات الهيئة مع مطلع سنة 2017 بإلتحاق طالبة جديدة بعد نجاحها ضمن الدفعة 35 ملعهد �ويل 
 "Paris Dauphine Tunis" يف إختصاص "تأم�"، باإلضافــــة إىل طالب آخر متخـــّرج من معهد îالتنمية للمغرب العـــر

يف إختصاص "Actuariat" ليبلغ بذلك العدد الجميل إلطارات الهيئة øانية وأربع� (48) من جملة سبع� (70) موظفا.

:Ô2 - تطوير النظام املعلوما

واملحاسبية البرشية  املوارد  يف  والترصف  الهيئة  موارد  لتخطيط  املندمجة  املنظومة  تركيز  عملية  شهدت 
  «ERP» أشواطا متقدمة خالل سنة 2017 عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- املحاسبة والترصف يف مخزون الهيئة من اللوازم املكتبية،
- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،

- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية والرواتب.

هذا وال تزال األشغال جارية مع املزود يف إطار فرتة تجربة للمنظومة.

3 - إقتناء قطعة أرض لبناء املقّر اإلجت�عي الجديد للهيئة:

تّم إختيار الهيئة بتاريخ غرة نوفمرب 2017 كأحسن عارض بالنسبة ألحد املقاسم بالحّي املايل بالتّقسيم الجديد "درّة 
البح�ة" بضفاف بح�ة تونس الّش�لية لتشيّد عليه مقرها اإلجت�عي الجديد.

4 - التكوين والرّسكلة:

تعترب الهيئة التكوين والرسكلة من أهّم وسائل تنمية املوارد البرشية، لذلك فهي توليه� إهت�ما خاصا إÎانا منها بأّن 
والرقابية عىل مختلف  بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلرشافية  العامل�  تطوير قدرات 

مكّونات قطاع التأم�.

ومؤ�رات  وملتقيات  تكوينيّة  دورات  يف  الهيئة  إطارات  من  هام  عدد  ترشيك  عىل  الهيئة  عملت  الّسياق،  هذا  ويف 
وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم� وتهّم بالخصوص:

- مراقبة الحوكمة والترصّف يف املخاطر،
- الترصف يف األصول والخصوم،

- نظام " املالءة املاليةII " ملؤسسات التأم�،
- وضع خارطة مخاطر يف مجال التأم�،

- مقاومة تبييض األموال و�ويل اإلرهاب يف قطاع التأم�،
- دور قطاع التأم� يف تغطية مخاطر الكوارث الطبيعية والتقلبات املناخية.

ك� شارك عدد من إطارات الهيئة يف بعض الندوات والتظاهرات واملؤ�رات بالخارج حول محاور تأمينية متخصصة من 
أهّمها:

- دورة تدريبية حول "أسس تحديد وإدارة مخاطر رشكات التأم�" (باإلمارات العربية املتّحدة).
- حلقة دراسية حول التطورات األخ�ة بخصوص الرقابة الحذرة عىل التأم� (بفرنسا)،

- امللتقى الرابع للتأم� بالدار البيضاء حول تحديث تجربة الحريف يف العرص الرقمي (باململكة املغربية)،
- الدورة 24 للنــدوة السنوية الدولية حول التقنيات الجديدة لتبادل املعطيـات (بأملانيا).

5 - إرساء منظومة للنفاذ إىل الوثائق التي تنتجها الهيئة:

يف إطار تطبيق مقتضيات القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ يف 24 مارس 2016 واملتعلق بحق النفاذ إىل 
املعلومة وتنفیذا ملتطلبات الخطة الوطنیة الرامیة إىل �كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت� العربية والفرنسية Òوقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد وردت عىل الهيئة خالل 
سنة 2017 ومنذ إرساء هذه املنظومة، ثالثة مطالب فقط يف النفاذ إىل وثيقة إدارية �ّت دراستها بالتنسیق مع مختلف 

الهیاكل بالهيئة وإجابة املعني� باألمر بخصوصها، ك� å يتّم رفض أي مطلب وå يرد أي مطلب تظلم.

6 - تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم�:

سعيا منها إىل تدعيم أوجه التعاون العرî واإلقليمي والدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة 
بالتأم�، تولّت الهيئة العامة للتأم�:

- مواصلة متابعة توصيات اللجان املغاربية للتأم� وإعادة التأم�.
- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك عىل 
مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث عن توافقات ثنائية ودية لتسوية املتخلدات 

بذمة املكتب املوحد الليبي.
إىل  وإحالتها   ACPR بفرنسا التأم�  عىل  الرقابة  وسلطة   CIMA منظمة من  كّل  مع  تعاون  مذكرات  مشاريع  إعداد   -

الجهات املعنية للدراسة.
- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأم� AFIRC والجمعية الدولية 

.IAIS ملراقبي التأم�

       مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

أنهى االقتصاد العاملي سنة 2017 بتحقيق وت�ة Ûو جيّدة نسبيّا بلغت مستوى 3,8 % (مقابل 3,2 % سنة 2016) وهي 
األعىل منذ سنة 2011، بعد معاناته طيلة سنوات من الفتور واملشاكل املرتبطة باألزمات االقتصادية واملالية واآلثار الضارة 
للصدمات السلبية التي أضعفت النشاط يف أغلب االقتصاديات. وتعود هذه االنتعاشة إىل جملة عوامل أبرزها مواصلة 
إعت�د السياسات النقدية امليّرسة يف البلدان املتقدمة واستمرار االقتصاد الصيني يف تسجيل معدالت Ûو مرتفعة فضال عن 

ديناميكية التجارة العاملية.

ففي االقتصاديات املتقدمة، ارتفع نسق Ûو النشاط االقتصادي إىل مستوى 2,3 % سنة 2017 مقابل 1,7 % يف السنة 
مستوى  عىل  وانعكاسه  عموما  األع�ل  مناخ  وتحّسن  التيس�ية  النقدية  السياسات  من  بالخصوص  مستفيدة  السابقة، 
السياق  الداخيل إضافة إىل تدّعم استهالك األرس محفوزا باملؤرشات االيجابية لسوق الشغل. ويف هذا  االستث�ر والطلب 
وصلت نسبة Ûو االقتصاد األمري~ إىل 2,3 % مقابل 1,3 % يف موىف سنة 2016، ك� كان األداء يف منطقة األورو م�ثال إىل 
حّد كب� حيث سّجلت نفس املستوى من النمو (2,3 % مقابل 1,8 % سنة 2016) وشملت هذه االنتعاشة أغلب البلدان 

األعضاء.          
 

لالقتصاديات الصاعدة والنامية، فقد عرفت بدورها تحّسنا جمليّا لنشاطها االقتصادي محققة نسبة Ûو  بالنسبة  أّما 
ناهزت 4,8 % مقابل إنحصارها يف حدود 1,4 % سنة 2016، وكان الحّظ األوفر من نصيب الدول الصاعدة والنامية ألوروبا 
مشاريع  حجم  زيادة  من  األخرى  البلدان  عديد  واستفادة  وبولونيا  تركيا  من  كّل  حققته  الذي  الهام  النمو  مع  خاصة 
املؤسسات املمولة من االتحاد األوروî. ك� حافظ االقتصاد الصيني عىل نسق Ûّوه املرتفع والذي بلغ 6,9 % سنة 2017 
مقابل 6,7 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع امللحوظ للصادرات وملستوى االستث�رات العمومية فضال عن اعت�د بنك الص� 

الشعبي لتيس� انتقاê يسّهل النفاذ للقروض بالنسبة للمؤسسات الصغرى والقطاع الفالحي.             

ويف املقابل، تراجعت وت�ة النمو يف منطقة الرشق األوسط وش�ل إفريقيا من 4,9 % يف السنة السابقة إىل حدود 2,2 % 
املصّدرة  البلدان  النمّو يف  انخفاض  املنطقة مع  املستمرّة يف  الجيوسياسية  بالخصوص من االضطرابات  متأثرة  سنة 2017 
للنفط وتقيّد الطلب الداخيل وخاصة االستث�ر بسبب عملية تطه� امليزانية واملستويات العالية من التضخم يف بعض بلدان 

املنطقة.  
  

وå تكن املبادالت التجارية للسلع والخدمات سنة Ò 2017نأى عن هذا املسار التصاعدي يف نسق النمو حيث حققت 
انتعاشة هامة بنسبة 4,9 % مقابل 2,3 % سنة 2016 مدعومة عىل وجه الخصوص من تطور التدفقات التجارية يف آسيا 

والواردات يف أمريكا الش�لية. 

ويف جانب آخر، تواصل إنخفاض دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة بحوايل 16 % خالل سنة 2017 مقابل 13 % 
سنة 2016، وشمل باألساس اقتصاديات البلدان املتقدمة والبلدان التي �ّر Òرحلة انتقالية مقابل إرتفاع طفيف يف البلدان 

الصاعدة.

املرتبطة خاصة Òفاوضات  السيايس  اليق�  مواجهة حالة عدم  فقد نجحت يف  الدولية،  املالية  بالسوق  يتعلّق  وفي� 
الربيكسيت وتزايد الشكوك حول السياسة املستقبلية للميزانية األمريكية وتواصل التوترات الجيوسياسية يف عديد املناطق، 
فتدّعمت أسعار السندات بشكل ملحوظ يف جميع أنحاء العاå. بين� تواصل التقلب الحاد يف السوق الدولية للرصف والتي 
اتسمت خاصة باالرتفاع الهام الذي حققه سعر رصف األورو مقابل الدوالر وذلك مع تحسن الوضع االقتصادي وتجّدد 
اهت�م املستثمرين األجانب Òنطقة األورو والتوقعات بتطبيع السياسة النقدية. وسجلت سوق املعادن الثمينة من ناحيتها 

تطورا ايجابيا بحوايل 13 % مدعومة من حالة عدم اليق� السيايس. 

إرتفاعا ملحوظا عىل  للمواد األساسية  الدولية  األسعار  املتحّسن عموما، شهدت  االقتصادي  األداء  وبالتوازي مع هذا 
عكس السنة السابقة نتيجة تزايد الطلب املتأé من القطاعات املعملية للبلدان املصنعة وللص� من جهة وانخفاض سعر 
رصف الدوالر األمري~ من جهة أخرى. ك� تدّعمت أسعار الطاقة وخاّصة النفط الخام جرّاء الرتاجع امللحوظ يف اإلنتاج 

واملخزونات بعد تفعيل االتفاقية متعددة األطراف للدول املصّدرة للنفط.       

لتبلغ  املتقدمة  االقتصاديات  تواصلت عىل مدى سنوات يف  التي  االنك�شية  الضغوط  برتاجع   2017 ك� �يزت سنة 
نسبة التضخم 1,7 % مقابل 0,8 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع الهام ألسعار الطاقة. أما بالنسبة للبلدان الصاعدة والنامية، 
فقد عرف التضخم عموما بعض االنفراج لينخفض إىل 4 % مقابل 4,3 % سنة 2016 مع وجود تفاوت عام ب� مختلف 

بلدان هذه املجموعة نظرا إىل التطورات املتفاوتة ألسعار الرصف والعوامل الخاصة بكّل اقتصاد.
       

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

شهد االقتصاد التونيس سنة 2017 تحّسنا ملموسا يف نسق Ûّوه حيث بلغ 1,9 % أي ما يقارب ضعف املستوى الذي 
تحقق سنة 2016 (1 %). غ� أن مثل هذه االنتعاشة ال تزال دون املستوى املأمول جرّاء استمرار مواطن الضعف املرتبطة 
بالخصوص بانزالق عجز امليزانية واملدفوعات الجارية وتصاعد الضغوط التضخمية، والتي ال تزال تحول دون تحقيق التنمية 

الشاملة وإحداث مواطن الشغل والتحّكم يف التوازنات االقتصادية الكلّية.    

ويعود هذا التحسن النوعي يف النمو يف جزء كب� منه إىل تطّور األنشطة املسوقة عىل خالف السنوات الفارطة التي كان 
فيها ألنشطة الخدمات غ� املسوقة مساهمة هامة.

وبالنسبة للخدمات املسّوقة، فقد عرفت تطّورا محدودا سنة 2017 بلغ 4 % مستفيدة بالخصوص من املوسم السياحي 
الواعد (8,3 % مقابل 2,7 % سنة 2016) إثر العودة النسبية لألسواق التقليدية مع تحّسن الوضع األمني للبالد إضافة إىل 
مواصلة تدفق السياح املغاربي�، وكذلك من التحّسن الطفيف لقطاع النقل (5 % مقابل 4,7 % سنة 2016). ويف املقابل، 

تواصل Ûو الخدمات املالية واالتصاالت بنسق ملموس بلغ عىل التوايل9,1 % و3 %.    

وبدرجة أقل حدة، حّققت الصناعات املعملية بدورها Ûّوا طفيفا بنسبة 0,8 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل تطّور 
الصناعات امليكانيكية والكهربائية (3,1 % مقابل 2,1 % سنة 2016) تبعا لديناميكية النشاط يف منطقة األورو، عالوة عىل 
الغذائية والصناعات   (2016 سنة   %  (-0,3) مقابل   %  0,8) والجلود  واملالبس  النسيج  صناعات  إنتعاش 

(1,4 % مقابل (4,4-) % سنة 2016). ويف املقابل، تواصل تقلّص Ûّو صناعات مواد البناء والخزف والبلور للسنة الثانية تباعا 
((4,5-) % مقابل (1,8-) % سنة 2016).

ك� شهدت الصناعات الكيميائية انخفاضا ملحوظا يف قيمتها املضافة ((1,9-) % مقابل 13,2 % سنة 2016) وذلك 
نتيجة حّدة التحركات االحتجاجية املسجلة عىل مستوى مواقع إنتاج ونقل الفسفاط مّ� خلق صعوبات كربى يف التزّود 

لوحدات التحويل.

وعرف قطاع الفالحة والصيد البحري انتعاشة ملحوظة (2,5 % مقابل (8,5-) % سنة 2016) بفضل املوسم الفالحي 
الزيتون.       زيت  فرع  يف  انخفاض  مقابل  الحبوب  سيّ�  الفروع  أغلب  يف  اإلنتاج  بارتفاع  �يز  والذي  عموما  املريض 

أّما الصناعات غÈ املعملية، فقد تواصل إنخفاض قيمتها املضافة بحوايل 3 % (مقابل (1,5-) % سنة 2016) متأثـــرة 
بالخصوص من احتداد تقلص استخراج النفط والغاز الطبيعي ((11,1-) % (مقابل (7,2-) % سنة 2016) جراّء ما تزال 
تشهده بعض املناطق من اضطرابات اجت�عية عالوة عن النفاذ الطبيعي لبعض الحقول. وعىل عكس ذلك، سّجل قطاع 
املناجم Ûوا هاما ناهز 10,1 % (مقابل 6,4 % سنة 2016) غ� أن مثل هذه االنتعاشة å �ّكن بعد من استعادة القدرات 

اإلنتاجية املعتادة للقطاع.

وبالنسبة للطلب الداخيل، فقد أظهر سنة 2017 تباطؤا يف نسق Ûو أهم مكوناته، بحساب األسعار القارّة، حيث تواصل 
النهاê الوطني والذي Îثّل املحرك األسايس للنمو االقتصادي منذ  التوايل انخفاض وت�ة Ûو االستهالك  الثالثة عىل  للسنة 
سنة 2011 (1,8 % سنة 2017 مقابل 3 % سنة 2016). وبخصوص االستث�رات، فقد سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت 
تباطؤا طفيفا من مستوى 1 % سنة 2016 إىل 0,2 % سنة 2017 لتواصل بذلك نسبة االستث�ر انخفاضها للسنة الخامسة 

عىل التوايل من 19,3 % سنة 2016 إىل 18,7 % سنة 2017.

 2016 سنة   %  5,8 (مقابل   %  17,2 بنسبة  والخدمات  السلع  صادرات  ارتفعت  فقد  الخارجي،  للطلب  بالنسبة  أّما 
بحساب األسعار الجارية) نتيجة ازدياد حجم الصادرات ألغلب القطاعات. ومن ناحيتها، سجلت واردات السلع والخدمات 
تسارعا هاما يف وت�ة Ûوها الذي بلغ 18,8 % سنة 2017 (مقابل 5,5 % سنة 2016 بحساب األسعار الجارية) وذلك تبعا 
النخفاض الدينار وارتفاع األسعار العاملية للمحروقات وتزايد استهالك قطاعي الطاقة والصناعات املعملية من مواد أولية 

ونصف مصنعة يف ظل تراجع اإلنتاج الوطني. 

ويف هذا السياق، تفاقم العجز التجاري املسّجل سنة 2017 ليعادل 10,2 % من إجمـايل النـاتـــج املحيل الخام (مقابل 
8,8 % سنة 2016).

النسبة هذه  ارتفعت  فقد   ،(%  3,7)  2012 سنة  منذ  تضخم  نسبة  أد\  عرفت  التي  السابقة  السنة  عكس  وعىل 
 سنة 2017 لتناهز 5,8 % يف املعدل ك� وصلت يف األشهر األخ�ة من السنة إىل ما يقارب 6,4 % وذلك تزامنا مع تدهور 

قيمة الدينار والتطور االستثناê ألسعار املواد الغذائية الطازجة.

ملواطن  للتصدي  املطلوب  املستوى  دون   2017 سنة  الوطني  االقتصاد  الذي حققة  الطفيف  النمو  فقد ظل  وعموما 
ضعف سوق الشغل إذ ال تزال نسبة البطالة يف نفس املستوى املرتفع املسجل يف السنة السابقة (15,5 %) مع تسجيل 
انخفاض طفيف لنسبة بطالة خريجي التعليم العايل إىل حدود 29,2 % سنة 2017 (مقابل 31,6 % سنة 2016) وال تزال 
سوق الشغل املحلية تواجه عديد التحديات املرتبطة بعدم قدرة النسيج االقتصادي عىل استيعاب البطالة وعدم املالءمة 

ب� حاجيات السوق وما تنتجه املنظومة التعليمية.      

I - تطّور سوق التأم� العـاملية:

1 - رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم�:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

بلغ إج�يل أقساط التأم� العاملية املستخلصة سنة 2017 حوايل 4.890 مليار دوالر مقابل 4.700 مليار دوالر سنة 2016 
محققة بذلك نسبة Ûو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وت�ة أرسع سنة 2016 (2,2 %). ولنئ شمل هذا 
التباطؤ النسبي كالّ من صنفي التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، فانّه �يّز بالخصوص بانخفاض جملة أقساط التأم� عىل 
الحياة يف األسواق املتقدمة Òا يقارب 2,7 % (مقابل (1,9-) % سنة 2016) مقابل تواصل Ûّو أقساط التأم� عىل غ� الحياة 

بنفس النسق املسجل يف السنة السابقة والذي بلغ 1,9 %. 
  

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد تقلصت وت�ة النمو الهام الذي ميزها يف السنة السابقة رغم بقائها مرتفعة يف حدود 14 % 
النمو الكب� الذي  التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، مدعومة أساسا من تواصل  التوايل بالنسبة لصنفي  و6,1 % عىل 

تشهده السوق الصينية.   

55,3 % سنة 2016)  (مقابل   % 54,3 إىل  العاملية  السوق  الحياة من  التأم� عىل  تقلّص نصيب صنف  لذلك،  وتبعا 
يف ح� إرتفعت حّصة صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 45,7 % (مقابل 44,7 % سنة 2016).

التوزيع القاري ألقساط التأم�:
 

وعىل مستوى التوزيع القاري، تواصل انخفاض حصة األسواق األمريكية يف سوق التأم� العاملية حيث بلغت 34 % 
الحياة إىل حدود 25,5 % (مقابل  التأم� عىل  نتيجة تراجع حّصتها من مجموع أقساط  (مقــابل 34,4 % سنة 2016) 
تقريبا  املستوى  نفس  يف  الحياة  غ�  عىل  التأم�  أقساط  مجموع  من  حصتها  عىل  ومحافظتها   (2016 سنة   %  26,2  

(44,2 % مقــابل 44,3 % سنة 2016).

وكذلك الشأن بالنسبة للدول األوروبية التي انخفضت نسبة مساهمتها يف سوق التأم� العاملية إىل حوايل  30,2 % 
(مقابل 30,8 % سنة 2016) إثر تراجع حّصتها من 33 % سنة 2016 إىل 32,3 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل 

الحياة ومن 28,2 % إىل 27,8 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة. 

موىف  يف   %  32,5 فناهزت  العاملية  السوق  حجم  من  اآلسيوية  القارة  لحّصة  التصاعدي  املسار  تواصل  املقابل،  ويف 
 2016 سنة   %  37,8 من  الحيـاة  عىل  التأم�  بعنـوان  حصتها  ارتفاع  بفضل   (2016 سنة   %  31,6 (مقابل   2017 سنة 
إىل 39,3 % سنة 2017 وبدرجة أقل حّصتها بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة من 24,1 % يف السنة السابقة إىل 24,5 % 

سنة 2017.

أّما بالنسبة للقــــارة اإلفريقية، فال تزال حصتها من السوق العاملية تتّسم بالتواضع الشديد إذ å تتجاوز 1,4 % من 
جملة أقســاط التأم� تتوّزع ب� 1 % بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة (مقابل 0,9 % سنة 2016) و1,7 % بعنوان التأم� 

عىل الحياة (مقابل 1,5 % سنة 2016).

2 - رقم معامالت صنف التأم� عىل الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة تباطؤا يف نسبة النمو التي å تتجاوز0,5 % (مقابل 1,4 % 
يف السنة السابقة) وبلغت 2.657 مليار دوالر أمري~، وذلك نتيجة حالة االنك�ش التي شهدتها األسواق املتقدمة حيث 

تراجعت جملة أقساط التام� عىل الحياة بنسبة 2,7 % بعد معاناتها من الفتور عىل مدى العرش سنوات األخ�ة.
وعموما، فقد سّجلت أغلب بلدان هذه املجموعة Ûوا سلبيا مرتبطا أساسا بضعف نسب الفائدة مّ� جعل مؤسسات 
التأم� عاجزة عىل ض�ن مردودية مثىل للمؤمن لهم بسبب تراجع نسب املردودية الدنيا املضمونة وانخفضت تبعا لذلك 
عمليات االكتتاب بالنسبة لعقود االدخار التقليدية بشكل هام. هذا إىل جانب عديد العوامل االقتصادية األخرى التي أثرت 
عىل Ûو سوق التأم� عىل الحياة العاملية عىل غرار أسواق أمريكا الش�لية، التي سجلت تراجعا Òا يقارب 3,5 % مقارنة 
فقد  الغربية،  ألوروبا  بالنسبة  أما  التقاعد.  إدخار  توفّر خدمة  التي  املؤسسات  عديد  تراخيص  جراء سحب   2016 بسنة 
شهدت أكرب ثالثة أسواق رئيسية فيها وهي اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا حالة من االنك�ش سنة 2017 مقابل تحقيق 

بعض األسواق األخرى لتطور إيجاî مثل اسكندينافيا والربتغال.
       

ويف املقابل، شهدت أسواق التأم� عىل الحياة يف البلدان الصاعدة مسارا مختلفا للغاية �يز بتحقيق قفزة هامة يف نسق 
النمو إىل حدود 14 % متجاوزة بذلك معّدل النمو املسجل يف العرشية األخ�ة (8,8 %). هذا وال يزال دور السوق الصينية 
الركيزة األساسية يف هذا التطّور، حيث حققت لوحدها Ûوا باهرا ناهز 21 % (مقابل معّدل Ûو يعادل 14 % خالل العرش 
سنوات األخ�ة)، لرتتقي بذلك الص� إىل املرتبة الثانية عامليا يف سوق التأم� عىل الحياة التي تتصدرها الواليات املتحدة 

األمريكية.

عديد  وجود  مع   2016 بسنة  مقارنة   %  5,8 بنسبة  ايجابيا  Ûوا  الصاعدة  البلدان  أسواق  حّققت  الص�،  وباستثناء 
اإلختالفات ب� بلدان هذه املجموعة. فبالنسبة لدول آسيا الصاعدة، �يزت بارتفاع مبيعات عقود التأم� بوحدات الحساب 
وعقود اإلدخار التقليدية، بين� ارتكز التطور املسجل يف أوروبا الوسطى والرشقية عىل مبيعات عقود اإلدخار املوزعة من 
طرف البنوك يف روسيا التي أصبحت تتصدر أسواق التأم� عىل الحياة يف هذه املنطقة. ويف نسق معاكس، سّجلت أسواق 
أمريكا الالتينية Ûوا سلبيا يف كل من الربازيل (جراء تأثر نشاط تأم� اإلدخار من ضعف نسب الفائدة) واملكسيك نتيجة 
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التوزيع القاري ألقساط التأم�:

3 - رقم معامالت صنف التأم� عىل غÈ الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 2.234 مليار دوالر أمري~ يف موىف سنة 2017 
محّققة نسبة Ûّو حقيقي بلغت 2,8 % ليتواصل بذلك تباطؤ نسق التطور للسنة الثالثة تباعا ولكنه ال يزال يتجاوز معّدل 

النمو الذي تّم تسجيله يف العرشية األخ�ة ( 2,1 %).
 

وبالنسبة لألسواق املتقدمة، استقرت وت�ة النمو يف نفس املستوى املسجل يف السنة السابقة أي 1,9 % (مقابل معدل 
تطّور سنوي ناهز 0,9 % خالل العرش سنوات األخ�ة) مع وجود تباين حاد بينها. فبالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، 
وصلت نسبة النمو الجملية إىل 2,6 % سنة 2017 مع تحقيق أهم النسب يف صنف تأم� السيارات. ويف أوروبا الغربية، 
ولنئ ظلت وت�ة النمو معتدلة، فقد سّجلت تحّسنا طفيفا سنة 2017 وبلغت 1 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل التطّور 

امللحوظ خاصة عىل مستوى صنفي التأم� من املرض وتأم� السيارات السي� يف األسواق الرئيسية لهذه املنطقة.
     

أما بالنسبة لألسواق الصاعدة، فقد تراجعت وت�ة Ûو صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل حدود 6,1 % مقابل 9,6 % 
سنة 2016 ومعّدل تطور سنوي ناهز 8,4 % خالل العرشية األخ�ة. ويعود هذا التباطؤ أساسا إىل انخفاض نسبة النمو 
السيارات. ورغم هذا  الصينية من مستوى 20 % إىل 10 % سنة 2017 جراء انخفاض أقساط تأم�  املحققة يف السوق 
الرتاجع املسجل، ال تزال الص� تعترب املحرك األسايس للنمو يف هذه املجموعة من البلدان. وباستثنائها، å تتجاوز نسبة Ûو 
نشاط التأم� عىل غ� الحياة يف األسواق الصاعدة مستوى 2,5 % (مقابل 2,1 % سنة 2016) بين� وصلت إىل 9,7 % يف 
بقية األسواق الصاعدة آلسيا بفضل النمو الهام الذي شهدته كل من الهند وتايالند وأندونيسيا. أما بالنسبة ألوروبا الوسطى 
والرشقية، فقد واصلت أقساط التأم� مسارها التصاعدي بنسق معتدل بلغ 3,3 % نتيجة التحسن االقتصادي الذي تشهده 
بعض بلدان اإلتحاد األوروî. وفي� يخص منطقة الرشق األوسط وآسيا الوسطى، فقد أّدت حالة االنك�ش التي تشهدها 
أقساط التأم� عىل غ� الحياة يف السوق الرتكية واستمرار حالة الركود يف السوق السعودية إىل إنخفاض هام يف نسبة التطور 

الجملية يف املنطقة.
 

وعموما، فقد كانت لألسواق املتقدمة مساهمة أعىل بقليل من مساهمة األسواق الصاعدة يف التطور الحقيقي لصنف 
التأم� عىل غ� الحياة مع اعتبار الص� والواليات املتحدة األمريكية القوت� الرئيسيت� الدافعت� للنمو في� يخص هذا الصنف.

التوزيع القاري ألقساط التأم�:

4 - نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:
  

عىل الرغم من اإلنخفاض النسبي يف عدد األحداث الكارثية املسّجلة سنة 2017 إىل 301 حادث مقابل 329 سنة 2016 
إىل ملحوظ  جّد  بشكل  الكوارث  هذه  عن  الناجمة  الجملية  املادية  الخسائر  ارتفعت  فقد  طبيعية)،  كارثة   183 (منها 

337 مليار دوالر أمري~ وهو ما يقارب ضعف املستوى املسجل سنة 2016 (180 مليار دوالر أمري~) ك� فاقت بشكل 
ملموس املعدل املسجل يف العرشية األخ�ة (190 مليار دوالر أمري~).

مجموع طبيعية  كوارث  عن  الناجمة  الخسائر  تغطية  يف  التأم�  قطاع  مساهمة  تتعّدى   å الّسياق،  هذا  ويف 
138 مليار دوالر وفقط 6 مليار دوالر من الخسائر املرتبطة بكوارث تقنية، ليبلغ الفارق ب� جملة الخسائر واألرضار املؤمن 
عليها سنة 2017 حوايل 193 مليار دوالر، وهو ما يربز مدى نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل 

النطاق العاملي (أك_ من 57 % من مجموع الخسائر).

هذا وقد �ركزت أعىل الخسائر يف أمريكا الش�لية وبلغت 244 مليار دوالر. وكانت أعىل األرضار املشمولة بالتأم� 
حّدة، هي تلك املتعلقة بأقوى ثالث أعاص� شهدها العاå سنة 2017 والتي قدرت بحوايل 92 مليار دوالر أمري~.

:Üونسب االندماج يف العا �5 - تطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم

التأم� سنة 2017 إىل 650 دوالر أمري~ مقابل 638,3 دوالر سنة 2016  الفـرد عىل  العاملي إلنفـاق  إرتفع املعـّدل 
النمّو  نسق  يف  التباين  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب�  شاسع  فارق  تسجيل  مع   2015 سنة  دوالر  و621,2 
االقتصادي ومعّدالت النمّو الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم� 

املتجّذرة يف البلدان املصّنعة ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

 2016 سنة  دوالر   3.505 مقابل  دوالر   3.516,7 التأم�  عىل  الفرد  إنفاق  معدل  بلغ  املصنعـة،  البلدان  ففي 
التأم� عىل غ�  بعنوان  الحياة و1.618,2 دوالر  التأميـن عىل  بعنوان  و3.439,6 دوالر سنة 2015، منها 1.898,5 دوالر 
 % و8,1   2016 سنة   %  8 مقابل   %  7,8 تعـادل  إذ  مرتفعة  البلدان  هذه  يف  االندماج  نسبة  فإّن  لذلك،  وتبعا  الحياة. 

سنة 2015.

أما يف البلدان الصاعدة، ورغم التحّسن املتواصل ملعدل إنفاق الفرد عىل التأم� والذي ناهز 165,6 دوالر أمري~ سنة
 2017 مقابل 149 دوالر سنة 2016 و135 دوالر سنة 2015 (منها 92,3 دوالر بعنوان التأم� عىل الحياة و73,2 دوالر 
بعنوان التأم� عىل غ� الحياة)، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ å تتجاوز 3,3 % (مقابل 3,2 % سنة 2016 

و2,9 % سنة 2015).

وعموما، فقد تراجعت نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي العاملي إىل حدود 6,1 % سنة 2017 مقابل 6,3 % 
سنة 2016 و6,2 % سنة 2015.  

º - IIوقع تونس يف سوق التأم� العاملية:
     

رقم  من  تونس  حّصة  تزال  ال   ،2017 سنة   % 12,6 بنسبة  التأم�  لقطاع  الجميل  املعامالت  لرقم  الهام  التطّور  رغم 
معامالت سوق التأم� العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة ببعض البلدان الشقيقة، حيث å تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,08 % 
باملغـــرب وÒ % 0,03صـر، وكذلك مقارنة بعدد من بلدان منطقة الرشق األوسط حيث ناهزت 0,28 % باإلمارات العربية 

املتحدة و0,20 % باململكة العربية السعودية وتضّل بعيدة جّدا عن جنوب إفريقيا (0,98 %). 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم� إذ تبلغ  28,2 % بالواليات 
املتحدة و8,6 % باليابان و5,8 % باململكة املتحدة و4,9 % بفرنسا و4,6 % بأملانيا. 

وبالتوازي، å تتجاوز نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي التونيس خالل سنة 2017 رغم تسجيل بعض التحّسن 
نسبة دون  باملغرب)، وهي  املتحدة و3,5 %  العربية  باإلمارات   % 3,7 (مقابل   % 2,2 األخ�ة  السنوات  الطفيف خالل 
 % 9 وفرنســا   % 9,6 املتحدة  واململكة   % 13,8 إفريقيا  مثل جنوب  بكث�  األخرى  البلدان  ببعض  املسّجلة  املستويات 

وسـويسـرا 8,5 % والواليات املتحدة 7,2 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي هو فــي حـدود 6,1 %.
 

ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معــّدل إنفاق الفــرد التونيس عىل التأم� خالل سنة 2017 حيث بلغ 182,5 دينارا 
تونسيا مقابل 164,2 دينارا سنة 2016 و150,5 دينارا سنة 2015، ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 

1579,5 دينارا تونسيا سنة 2017.
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دخل نظام املالءة املالية 2 فعليّا حيز التطبيق يف مستهل سنة 2016 بعد سنوات طويلة إستغرقتها الهياكل املختصة يف 
عن  عبارة  وهو   .îاألورو اإلتحاد  يف  التأم�  لسوق  الجديد  والتنظيمي  الترشيعي  اإلطار  ليمثّل  رشوطه  وبلورة  صياغة 
مجموعة من القواعد التوجيهية واملتطلبات القانونية والتقنية الكمية والنوعية تهدف إىل تحقيق أك_ تجانس وشفافية ب� 
م�رسات رشكات التأم� يف مختلف دول الفضاء االقتصادي األوروî ومزيد تدعيم سالمة قواعدها املالية بتطبيق متطلّبات 
مالءة قادرة عىل إدارة املخاطر الجديدة بأك_ نجاعة وواقعية وعىل "إمتصاص الصدمات" واملحافظة عىل استقرار آدائها، 
وتحّقق بالتايل توازنا عقالنيا ب� السالمة واإلستع�ل املقتصد لرؤوس األموال من أجل ح�ية أفضل للمؤمن لهم وض�ن 
قدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها تجاه الغ�، خاصة يف ظل التغیرات املتواصلة لألسواق املالیة الدولیة وتطّور املحيط اإلقتصادي 

العاملي وتزايد مخاطر الصناعة التأمینیة مع إحتداد املنافسة وعوملة رشكات التأمین. 

إّال أّن عديد األصوات إرتفعت لتحذير مكّونات قطاع التأم� من هذا التوجيه واستنكار النتائج املحتملة لهذا املعيار 
حيث أّن تاريخ 1 جانفي 2016 كان Òثابة عالمة عىل دخول قطاع التأم� إىل عرص جديد وغ� مرحب به. وبالفعل، فقد 
بدأت عّدة إشكاليات تظهر مع بداية تطبيق هذا الّنظام الذي بني عىل نوايا حسنة ولكن يبدو أنه å يحقق أهدافه بإعتبار 
أّن تكاليف إعت�ده جّد مرتفعة وطرق تنفيذه معقدة للغاية، حيث إعتمد الخرباء عىل افرتاضات مصطنعة å يتم التحقق 
منها بشكل صحيح وå يتم اختبار الصيغ املقرتحة Òا فيه الكفاية وå يتم تحليل النتائج املرتتبة عىل االقتصاد بدقّة، ك� 
نظرة  املؤسسات وخصومها وفق  لتقییم أصول  السوق  كفاءة  نظرية  إىل كون  باإلضافة  املختارة غ� �ثيلية  العينة  تعترب 

اقتصادیة تستند إىل افرتاضات ال يتم التحقق منها يف أوقات األزمات والصدمات.

تحوالت  إىل  ويؤّدي  العاملي  االقتصاد  عىل  كب�  بشكل   2 املالية  املالءة  نظام  تطبيق  يؤثر  أن  املنتظر  فمن  وبالتايل، 
إسرتاتيجية عميقة يف صناعة التأم� من أبرزها تعزيز مكانة رشكات التأم� الكربى عىل حساب الصغرى التي ستضطّر إىل 
اللجوء إىل االندماج واإلستيعاب بينها يف إتّجاه إعادة هيكلتها لتدعيم قدرتها عىل إدارة املخاطر، إضافة إىل تأث�اتها بالنسبة 

للمؤمن لهم من زيادة كب�ة يف أقساط التأم� وإنخفاض يف عائدات التأم� عىل الحياة ...

وعليه، ولتفادي اآلثار السلبیة املحتملة لتطبيق هذا الّنظام وتحقیق األهداف املرجوة منه وض�ن إستقرار أداء رشكات 
التأمین، فإنّه يتعّ� عليها االلتزام بالتطبیق التدریجي لهاته املرجعیة اإلحرتازیة وتهیئة البیئة الرضوریة لتبنيها من خالل 
من  لإلستفادة  األخرى  التأمین  رشكات  مع  التعاون  جرس  وربط  املعلوماتية  أنظمتها  وتحدیث  البرشیة  مواردها  تكوین 

التجارب الدولیة الناجحة يف هذا املجال.
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وقد أفرزت أع�ل الرقابة والتدقيق وجود عمليات إكتتاب عقود تأم� غ� عادية بالّنظر ألهمية املبالغ املؤمنة لدى 
هذه املؤسسة وكذلك لدى مؤسسة أخرى. و�ّت عىل هذا األساس مراسلة اللجنة التونسية للتحاليل املاليّة وموافاتها بنسخة 

من جميع الوثائق املتحصل عليها من مؤسستي التأم� إلتّخاذ ما تراه صالحا يف الغرض.

• تقييم أع�ل الخرباء اإلكتواري�:

الفنية لسنتي 2015 و2016 إلحدى  للمدخرات  اإلكتواري�  الخرباء  أحد  قبل  املنجزة من  التقييم  أع�ل  نتائج  أثارت 
مؤسسات التأم� إحرتازات من قبل فريق الرقابة تبعا لوجود نقص هام يف مدخرات التعويضات تحت التسوية بعنوان فرع 

تأم� السيارات.
تقييم حذر  إىل  التوصل  توفّقه يف  لعدم  الالزمة، ونظرا  باملؤيدات  الخب� إلجابة واضحة مدعومة  تقديم  لعدم  وتبعا 
وصحيح للمدخرات الفنية للتأم� عىل غ� الحياة للمؤسسة املعنية، إتخذت الهيئة قرارا بعدم املوافقة مستقبال عىل طلبات 

اإلستعانة به من قبل مختلف املؤسسات يف هذا املجال طبقا ملقتضيات منشور وزير املالية عدد 258 لسنة 2010.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2017 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داÅة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" تبعا ملراجعة طريقة احتساب العنارص املكّونة 
لهامش املالءة املاليّة إضافة إىل مزيد تدعيم آليّات بعض عمليّات التصديق والتقاطع قصد مراقبة صّحة وتجانس املعطيات 

ب� مختلف القوائم والجداول والبيانات املكّونة للربمجيّة.

متابعة  عىل  يساعد  مّ�  اإلستغالل  حيز  الهاّمة  الحوادث  ملّفات  وعىل  التوظيفات  عىل  الرقابة  برمجّيتي  دخول   •
البيانات الشهريّة املتعلّقة بعمليّات اإلقتناء والتفويت يف التوظيفات وÎّكن من رسعة تدّخل الهيئة عند اإلقتضاء من جهة، 
الحياة  للتأم� عىل غ�  بالنسبة  أ.د  التي تفوق كلفتها 500  الهاّمة  الحوادث  املتعلّقة Òلّفات  الشهريّة  البيانات  ومتابعة 

و100 أ.د بالنسبة للتأم� عىل الحياة وتكوين األموال من جهة أخرى.

النتائج  سلبا عىل  تؤثّر  التي  اإلخالالت  من  عدد  لتجاوز  التأم�  إعادة  بربمجّية مخطط  الواردة  املعطيات  دراسة   •
التأم� قصد دعوتها إىل إستك�ل املعطيات املنقوصة  املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات 
التأم� واملبيّنة  إعادة  الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة  وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� 

بدليل اإلستخدام.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:
 

بتنفيذ  تقيّده�  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  ملؤّسست� خاضعت�  املالية  الوضعية  متابعة  منتظمة  بصفة  تتواصل 
إلتزاماته� لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع�ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب 
كلية وبوضع  الفنية بصفة  الذاتية Òا Îّكنه� من تغطية مدخراته�  أمواله�  لتدعيم  العاجلة  باإلجراءات  الهيئة  موافاة 
برنامج عمل لتطه� وضعيته� املالية و�كينه� من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد عىل رضورة تجاوز 

النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة.

• إعداد تقرير £وذجي للخرباء اإلكتواري�: 

الذي  اإلكتواري  للخب�  تقرير Ûوذجي  إعداد  الهيئة  قبل  التعاقد معه من  تّم  إكتواري  املراقبون Òساعدة خب�  توّىل 
يستع� به مراقبو حسابات مؤّسسات التأم� وإعادة التأم� يف إعداد تقريرهم املوجه إىل الهيئة، وذلك بهدف توحيد طرق 
العمل املعتمدة وتوحيد شكل هذه التقارير ومضمونها لض�ن النجاعة املرجّوة منها. وقد �ت مناقشة النسخة األوىل من 
وإصداره  بخصوصه  الواردة  املالحظات  أساس  عىل  تحيينها  وسيتم  بالقطاع  العامل�  الخرباء  مع  النموذجي  التقرير  هذا 

Òقتىض ترتيب. 
 

• مراجعة طريقة احتساب مدخرات نقص قيمة مستحقات مؤسسات التأم� عىل املؤمن لهم والوسطاء:
 

إثر مالحظة تراجع يف استخالص أقساط التأم� خالل السنوات األخ�ة م� نتج عنه تفاقم يف حجم مستحقات مؤسسات 
التأم� عىل املؤمن لهم وعىل الوسطاء وأثّر سلبا عىل وضعيتها املالية وعىل مدى إستجابتها ملقاييس الترصف الحذر، ويف 
إطار التصدي لظاهرة االكتتاب مؤجل الدفع لعقود التأم� والتي تفاقمت تبعا لسعي املؤسسات للرتفيع يف أرقام معامالتها 
Òا يشّكل تهديدا ملالءتها املالية ويؤدي إىل تدß الخدمات املقدمة من قبلها، وبعد أخذ رأي عدد من مراقبي حسابات 
قيمة  انخفاض  مدخرات  احتساب  طريقة  Òراجعة  الهيئة  قامت  التأم�،  لرشكات  التونسية  والجامعة  التأم�  مؤّسسات 
املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم� وإصدار املقرر عدد 24 املؤّرخ يف 29 مارس 2017 ليتّم تطبيقه عىل القوائم 
املالية لسنة 2017. هذا، وÎكن أيضا ملؤسسات التأم� اعت�د أي طريقة أخرى لتكوين مدخرات انخفاض قيمة املستحقات 

رشيطة أن ال يقل مبلغ املدخرات املحتسب عن املبلغ الذي تفرزه الطريقة املبيّنة باملقرر املذكور.

• عرض عدد من امللفات عىل لجنة التأديب:

لجنة  أنظار  املخالفات عىل  إحالة جملة من  الهيئة  قرر مجلس  الرقابة،  فريق  املقدمة من  التقارير  تضمنته  ملا  تبعا 
التأديب والتي تهّم:

- التأخ� املسّجل يف إحالة التقارير السنوية لسنة 2015 إىل الهيئة بالنسبة ألربعة مؤسسات تأم�،
- إرتكاب إحدى مؤسسات التأم� ملخالفت� تتمثالن يف تعليق قبول طلب تأم� املسؤولية املدنية املنصوص عليها بالفصل 
جانب  إىل  السيارات  تأم�  عقود  ضمن  آلية  بصفة  تضمينها  يتّم  إضافية  ض�نات  إكتتاب  عىل  التأم�  مجلّة  من   110

اإلستعانة بأشخاص غ� مرسم� بسجل الوسطاء لعرض عمليات التأم� للعموم. 

2 - الرقابة واإلرشاف عىل املهن التأمينية والهياكل املّتصلة:

1.2 - الرقابة عىل نواب وس�رسة التأم�:

•  أع�ل الرقابة امليدانية:

شملت بالخصوص مواصلة متابعة الوضعية القانونية واملالية لرشكتي سمرسة يف التأم�.

• أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

�ثّلت أساسا يف:

- دراسة كل املعطيات املتوفرة بالتقارير السنوية ملؤسسات التأم� لسنة 2016 بخصوص نشاط س�رسة التأم� وإعداد 

تقرير يحوصل أهم املؤرشات مع الرتكيز عىل الجانب الخاص بتطّور املتخلدات بذّمتهم واملدخرات املكّونة يف شأنها.
- متابعة وضعية بعض رشكات السمرسة تبعا لتسجيل إخالالت عىل مستوى الترصف داخلها. 

     
2.2 - الرقابة عىل الخرباء ومعايني األرضار: 

طبقا ألحكام الفصول 79 و80 و81 من مجلة التأم� التي تخضع لها مهام اإلختبار ومعاينة األرضار، شملت عمليات 
التونسيّة  الجامعة  بسجّل  مرّسم�  إكتواريا  وخب�ا  أرضار  معايني  و4  متعددة  اختصاصات  يف  خب�ا   45 الالحقة  املراقبة 
لرشكات التأم�، للتحري والتثبت من مدى استجابتهم لكراسات الرشوط الخاصة �Òرسة إختصاصاتهم. وأفضت إىل تحـرير 
محاضـر مخالفة لترشيع التأم� ضّد 7 خرباء منهم �ّت إحالتها إىل الجامعة التي تولت شطب أس�ئهم (كليا أو جزئيا) من 

السجل.

3.2 - الرقابة عىل الصناديق ذات الصلة بقطاع التأم�: 

بدراسة  الشحن  قبل  ما  الصادرات ملرحلة  التصدير و�ويل  لنشاط صندوقي ض�ن مخاطر  الدورية  املتابعة  تواصت 
حساباته� الثالثية والسداسية والسنوية وعرضها عىل السيّد وزير املالية للمصادقة. 

    
4.2 - الرقابة عىل التعاونيات ومتابعة نشاطها:

تضّمن سجل التعاونيات الذي �سكه الهيئة خالل سنة 2017 عدد 48 تعاونية (منها 4 تعاونيات تّم إحداثها وå تبدأ 
نشاطها بعد) موزّعة حسب القطاعات التي ينشط فيها املنخرطون كالتايل:

- 16 تعاونية يف القطاع العمومي،
- 20 تعاونية يف القطاع شبه العمومي،

- و12 تعاونية يف القطاع الخاص.
وقد تولت مصالح الهيئة متابعة التقارير املالية السنوية للتعاونيات وتحي� املعطيات اإلحصائية املتعلقة بها من حيث 

عدد مشرتكيها وأموالها املودعة ومبالغ مداخيلها ومصاريفها. 
القانونية  الوضعية  متابعة  بالتعاونيات وخاصة  املتعلّقة  العرائض  الرقابة حول دراسة عدد من  تركّز عمل فريق  ك� 

واملالية لخمسة منها.
  

5.2 - الرقابة يف مجال مقاومة غسل األموال بقطاع التأم�:

• متابعة تفعيل الرتتيب عدد 2 املؤّرخ يف 29 ديسمرب 2016 واملنّقح للرتتيب عدد 1 لسنة 2012 حول تداب� العناية 
الواجبة املتعلقة Òكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع التأم�. وقد تّم إعداد استبيان يحوصل مختلف التداب� 
املنصوص عليها بالرتتيب ودعوة املؤّسسات لإلجابة عليه قصد الوقوف عىل مدى إمتثالها ألحكامه، عىل أن يتّم إعت�د نتائج 

هذا اإلستبيان لربمجة عمليات رقابة ميدانية يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

"فاتف"  املايل  العمل  مجموعة  بتوصيات  عمال  اإلرهاب  وºويل  األموال  ½كافحة غسل  رقابة خاص  دليل  إعداد   •
وبالتعاون مع جمعية الخرباء املالي� املتطوع� يف مجال مقاومة غسل األموال و�ويل اإلرهاب (FSVC)، تّم عرض النسخة 
املثارة بخصوصه ثّم عرضه من جديد  الهيئة وسيتّم تعديله وفقا للمالحظات واإلقرتاحات  األوىل منه عىل أنظار مجلس 

للمصادقة والعمل به الحقا. 

• متابعة قرارات املجلس الوزاري املضيق املنعقد بتاريخ 3 نوفمرب 2017 والعمل عىل تنفيذها والتي تخّص خطّة 
واملتمثّلة  التأم�  األموال يف قطاع  اإلرهاب ومنع غسل  القصور يف مجال مكافحة  أوجه  لتفادي  إعت�دها  املزمع  العمل 

بالخصوص يف ما ييل:

عىل مستوى الهيئة:

- إعت�د دليل الرقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال واملعّد عىل املنهج القائم عىل املخاطر، 
- وضع تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب خاص برشكات التأم� ووسطاء التأم�،

- تنظيم دورات تدريبيّة مكثّفة لفائدة اإلطارات املكلّفة بالرقابة يف هذا املجال،
- تفعيل العقوبات اإلداريّة عىل رشكات التأم� ووسطاء التأم� خالل سنة 2018.

عىل مستوى مؤسسات التأم�:

- إنجاز تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب ووضع إسرتاتيجية لخفض املخاطر مبنيّة عىل املنهج القائم عىل 
املخاطر وذلك امتثاال للتوصية األوىل ملجموعة العمل املايل. 

- دعم إدارة االمتثال باملوارد البرشية والتقنية الالزمة وإعداد خارطة مخاطر تأخذ بع� االعتبار طبيعة وأهميّة وتشعب 
واختالف األدوات والعمليات الخاّصة بالقطاع.

 
IV - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم�:

1 - وسطاء التأم�:

الّنظر يف مجموع 111 مطلبا  التأم�  الفصل 71 من مجلة  بالهيئة املنصوص عليها  التّـــرخيص للوسطاء  تولّت لجنة 
لتعـاطي مهنة الوساطة يف التأم� خالل سنة 2017 وعقدت للغرض أربع جلسات تّم خاللها:

- منح الرتخيص لـ 63 نائب تأم� و6 س�رسة و22 منتج تأم� عىل الحياة وذلك طبقا ألحكام الفصل 75 من مجلة التأم�،
- وسحب الرتخيص من 26 نائب تأم� و7 س�رسة.

الذين ال يبارشون املهنة وسمسارة  النواب والس�رسة  التأم� وال سيّ�  الوسطاء يف  ك� تواصلت عملية تحي� سجل 
البيانات الخاصة بالس�رسة واملسّجلة بالسجّل  النهاê باإلضافة إىل متابعة  الذين å يستكملوا إجراءات الرتخيص  التأم� 

التجاري. 

2 - املؤسسـات غÈ املقيمة:

تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات الـتأم� غ� املقيمة طبقا ألحكام الفصل� 67 و68 من مجلّة 
التأم� وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغ� املقيم�، وشملت:

• إستك�ل دراسة طلب رشكة إعادة التأم� "CICA RE" تركيز فرع لها غ� مقيم بتونس يتعامل مع غ� املقيم� حيث 
تّم إمضاء اتفاقية الرتكيز واملصادقة عليها.

التأم� "WAIKA RE" من س�اليون و"SEN RE" السينغالية لرتكيز مكتب  • دراسة طلب� صادرين عن رشكتي إعادة 
�ثييل غ� مقيم بتونس لكّل منه� وإحالة امللف� إىل رئاسة الحكومة قصد عرضه� عىل املجلس األعىل لإلستث�ر. 

• متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� األجنبية املوجودة بالبالد التونسيّة.
،"Africa Re"و "Arab Re" :متابعة نشاط رشكات إعادة التأم� اإلقليمية التي تشارك الدولة التونسية يف رأس مالها وهي •

 îواملنتدى العر "OAA" متابعة أنشطة الجمعيات الدولية التي تنتمي لها الهيئة عىل غرار: املنظمة اإلفريقية للتأم� •
."IAIS" والجمعية الدولية ملراقبي التأم� "AFIRC" لهيئات اإلرشاف والرقابة عىل التأم�

V - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم�:

1 - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم�:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2017 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

والواليات  التونسية  الدولة  ب�  إتفاقية  مرشوع  إلعداد  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي FATCA وإحداث مرصد وطني للخدمات املالية الصغرى.

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد  الصغ�،  التأم�  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف�  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

واالجت�عي، التأث� االجت�عي واالقتصادي وإعادة �ويل مؤسسات التأم� الصغ�.
القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل ممولة Òعونة فنية يف إطار برنامج  - لجنة 

."Micro-med" التعاون
التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  Òتابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG املمّول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية 

لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة لتأم� الجفاف عرب املؤرشات. 
- اللجنة املحدثة عىل مستوى وزارة الفالحة املكلّفة بصياغة تصّورات يف خصوص إحداث صندوق وطني لتغطية املخاطر 

غ� القابلة للتأم� يف القطاع الفالحي.
الفالحي  القطاع  يف  التأم�  مخاطر  يف  الترصّف  حول  دراسة  إلنجاز مرشوع  التحض�ية  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة   -

بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      
- لجنة القيادة املحدثة عىل مستوى الهيئة العليا للطلب العمومي واملكلّفة بدراسة مشاريع الوثائق النموذجيّة يف إطار 
ومن ضمنها  الخاّصة  اإلدارية  الرشوط  وكراسات  العموميّة  الصفقات  (أدلّة  العموميّة  الصفقات  منظومة  تطوير  مرشوع 

كراس رشوط خدمات التأم�). 
- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد ضبط املشاريع املتعلقة 

Òجال التأم� التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير القطاع املايل.
ملعالجة  التأم�  لرشكات  التونسية  والجامعة  الربي  للنقل  الفنية  الوكالة  مستوى  عىل  املحدث  املشرتك  العمل  فريق   -

اإلشكاليات املتعلقة بالعربات املرسوقة واملدرجة بباب النزاعات وذلك لتوحيد اإلجراءات املعمول بها. 
- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب� البنوك ورشكات التأم� يف خصوص ض�ن التأم� يف 

صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض، وقد أسفرت أشغال هذه اللجنة عن مرشوع إتفاقية ب� الجمعيت� املهنيت�.
- اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال و�ويل اإلرهاب.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم� الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2017:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم� الصادرات قصد البحث عن سبل معالجة وضعية امليزان التجاري يف إطار املجلس األعىل 

للتصدير ومتابعة أشغال مه�ت املساعدة الفنية للبنك الدويل املنجزة يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات لتحس� 

تدّخالت صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.

- بلورة مقرتحات يف شأن تأم� صندوق ض�ن مخاطر التصدير لصادرات املؤسسات الوطنية والعمومية املتعلقة بصفقات 

كربى أو بقطاعات إسرتاتيجية لإلقتصاد الوطني. 

الطبية  الحوادث  عن  الناجمة  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -

كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  أحدثت  تفك�  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى  الطبية غ�  واألخطاء 

املتدخل� يف النشاط الطبي وشبه الطبي بهيكليه العام والخاص باإلضافة إىل ممثل� عن الهيئة والجامعة التونسية لرشكات 

التأم�. 

- متابعة ملف تأم� املسؤولية املدنية املنجرة عن األرضار النووية ضمن أشغال لجنة الخرباء املحدثة عىل مستوى وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات واإلتصال واملكلفة بإعداد منظومة ترشيعية ورقابية وطنية لألنشطة 

النووية. 

املرض  عىل  بالتأم�  واملتعلقة  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  صلب  املربمة  لإلتفاقيّات  القانونية  الوضعيّة  دراسة   -

حيث  من  خاّصة  عنها  املرتتّبة  اإلشكاليّات  ومناقشة  الحريق،  عىل  والتأم�  دين  بتسديد  املرتبط  الوفاة  عىل  والتأم� 

إنعكاساتها عىل املنافسة وعىل حقوق املؤّمن لهم وإنجاز دراسة مقارنة يف الغرض. مع العلم وأّن مجلس الهيئة أقّر منذ 

شهر جويلية 2016ّ إيقاف العمل بهذه اإلتفاقيات مع إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لها ضمن األشغال الجارية للمراجعة 

الشاملة ملجلّة التأم�.

- دراسة مقرتحات رابطة معيدي التأم� العرب حول إعادة النظر يف رشوط التصنيف املعمول بها من قبل هيئات الرقابة 

وتكتفي  العاملية  التصنيف  قبل وكاالت  متقدم من  تصنيف  الحصول عىل  تعفي من  آليّة خاّصة  إتجاه وضع  العربية يف 

بتصنيف أقّل تشّددا.

:Í3 - دراسة عدد من امللفات املّتصلة بالترشيع الجبا

تتوّىل مصالح الهيئة يف هذا اإلطار وبالتنسيق مع املصالح الجبائية املختصة: 

• اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم� عىل الحياة،
• النظر يف الّنظام الجباê يف مادة األداء عىل القيمة املضافة املتعلّق باملبالغ الراجعة لس�رسة التأم� بعنوان التخيل 

عن نشاطهم يف هذا املجال.

4 - متابعة تنفيذ برنامج تأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم�: 

ترشف الهيئة عىل تنفيذ برنامج متوسط املدى يتعلق بتأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� وتتلخص أبرز محاوره 
يف النقاط التالية:

املستوجبة  والرشوط  تتناسب  ترسيم  ورشوط  داخليا  ونظاما  أساسيا  نظاما  تعتمد  لإلكتواري�  مهنية  جمعية  تكوين   -
لإلنخراط الحقا يف الجمعية الدولية لإلكتواري�، ويعهد لها Òسك سجل املخول لهم م�رسة هذا النشاط لدى قطاع التأم� 

وبإحداث لجنة تأديب ضمن هياكلها.
- إعت�د رشوط جديدة مل�رسة هذا النشاط وهو ما يتطلّب تكوينا وتأهيال لجميع املتدخل� يف املجال اإلكتواري لدى 
القطاع قصد ض�ن ترسيمهم الحقا بسجل الجمعية املهنية بعد الحصول عىل التأهيل من قبل لجنة مشرتكة محدثة صلب 

الهيئة.
- تكوين وتأط� مراقبي الهيئة يف املجال اإلكتواري.

وقد تّم يف هذا الصدد:

- إعداد مذكرة توجيهية للربنامج بالتعاون مع جمعية FSVC والجمعية اإلكتوارية الدولية وجمعية اإلكتواري� بال حدود 

وذلك قصد الرشوع يف البحث عن �ويل خارجي للربنامج املذكور.

- إنجاز عملية تقييم لوضعية الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� بتوجيه إستبيان� إىل كّل من مؤسسات التأم� والخرباء 

مشاريع  تطوير  ملزيد  نتائجه�  وإستغالل  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  الذي �سكه  بالسجل  املرسم�  اإلكتواري� 

األحكام القانونية املقرتح إدراجها ضمن مرشوع مراجعة مجلة التأم�. 

5 - متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ½ؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

يف إطار أحكام الفصل 50 ثالثا من مجلة التأم� والرتتيب عدد 2 لسنة 2009 الصادر يف الغرض واملتعلق بالتعيينات 
Òجالس إدارة رشكات التأم� وهياكل تسي�ها، �ت:

- دراسة عدد من ملفات التعيينات يف بعض الرشكات وذلك من خالل التثبت من مدى توفر الرشوط املنصوص عليها 

بالرتتيب املذكور أعاله.

األحكام  التأم� قصد مواءمتها مع مقتضيات  الداخيل إلحدى مؤسسات  والنظام  األسايس  الّنظام  - تحي� ومراجعة 

النموذجية للنظم األساسية لرشكات التأم� ذات الصبغة التعاونية.

- دراسة ملف طلب مؤسسة "Groupama" تنقيح إتفاق املساهم� املربم مع الدولة التونسية يف إطار مساهمتها يف 

رأس مال مؤسسة التأم� وإعادة التأم� "ستار" تبعا للتغي�ات التي طرأت عىل نظام حوكمتها. 

6 - دراسة مشاريع األنظمة األساسية للجمعيات التعاونية قبل املصادقة عليها:  

�ّت يف هذا اإلطار دراسة مشاريع تنقيح األنظمة األساسية لثالث تعاونيات ومرشوعي األنظمة األساسية إلحداث خمس 
تعاونيات جديدة.

7 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2020-2016):

تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم� والتي 

الوطنية وتحديدا للسياسات والربامج  تتضمن باألساس تشخيصا للتوجهات اإلسرتاتيجية املزمع إعت�دها وفقا للتطلعات 

ولتجاوز  القادمة  الخ�سية  خالل  واملرتقبة  املسجلة  والنوعية  الكمية  للنتائج  بالّنظر  األهداف  هذه  بتجسيم  الكفيلة 

اإلشكاليات الهيكلية والظرفية التي يواجهها القطاع.

I - متابعة وضعية صندوق ض�ن املؤمن لهم:

تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003، توّىل صندوق ض�ن املؤمن 
لهم منذ سنة 2004 تسديد التعويضات املحمولة عىل املؤسسة املنحلّة نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه املؤمن لهم 

واملستفيدين من عقود التأم� بنسق هام وذلك خاّصة يف مجال تأم� السيارات. 

لإلضطرابات  وتبعا  أخرى،  جهة  من  أنّه  إالّ  ملحوظا،  تراجعا  التعويضات  هذه  نسق  شهد  األخ�ة،  السنوات  وخالل 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
املؤسسات اإلقتصادية، تّم Òوجب املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 واألمر عدد 790 لسنة 2011 املؤرخ 
يف 27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت Òمتلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب� 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011. 

وقد عهد إىل رشكة "اإلعادة التونسية" Òهمة الترصف يف الصندوق يف الجانب املتعلق منه بتعويض األرضار الناتجة عن 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية Òوجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية وتّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض  ترتكب 

من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

1 - موارد الصندوق: 

تقّدر جملة املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم يف موىف سنة Ò 2017بلغ يناهز 234,5 م.د وهي متأتّية من:

• القرض� الرقاعي� املكتتب� لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 م.د (األول بقيمة 20 م.د والثاß بقيمة 10 م.د)،

(يتم تسديده عىل فرتة الشعبية  الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات  لتعويض األرضار  املكتتب  الرقاعي  • والقرض 
 10 سنوات) والبالغ 80 م.د،

• ومساه�ت مؤسسات التأم� واملؤّمن لهم يف �ويل الصندوق والتي ناهزت بداية من الثالثية األخ�ة لسنة 2002 
وإىل موىف سنة 2017 مبلغ 124,5 م.د. 

2 - نفقات الصندوق: 

بلغت النفقات الجملية لصندوق ض�ن املؤمن لهم إىل موىف سنة 2017 حوايل 188,4م.د تتوّزع كالتايل:

- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم تبعا لحلول الصندوق محّل رشكة "اإلتّحاد": 59,4 م.د،
- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم بعنوان األرضار الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات الشعبية: 53,8 م.د،

- خالص أصل القرض� الرقاعي� األّول والثاß: 30 م.د. 
- رصف فوائد القروض الرقاعية: 45,2 م.د.

ك� Îكن تبويب هذه النفقات حسب طبيعتها عىل النحو التايل:

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم�  العامة  الهيئة  تويل  التأم�،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم�  بعض مؤسسات  مواطن� ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، مع العلم 

وأّن العرائض املذكورة تحىض Òتابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس� نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل� يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 
املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن.

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم�:
 

تلّقت الهيئة خالل سنة 2017 عددا هاما من العرائض بلغ 60 عريضة تتعلّق جلّها بفرع تأم� السيارات بإعتباره يستأثر 
بالنصيب األوفر من رقم معامالت القطاع وÎثّل الواجهة األوىل التي من خاللها يقع التعامل بصفة أكرب مع املؤمن لهم. 

وقد �ّكنت مصالح الهيئة بالتنسيق مع مؤسسات التأم� من تسوية أغلب امللفات ومعالجتها. 

ويُحوصل الجدول التايل أبرز مواضيع هذه العرائض وعددها: 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم� 
دولية (برتقالية للبلدان العربية وخرضاء للبلدان األوروبية).

      
وقد توّصلت الهيئة العامة للتأم� بأربعة عرائض تتعلق بطلب التدخل للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام 
برتقالية صادرة عن  تأم�  لبطاقات  فيها عربات حاملة  بالنسبة لحوادث مرور تسببت  املكتب  باتّة صادرة ضّد  قضائية 

مؤسسات تأم� جزائرية وليبيّة.

1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

تّدعمت تركيبة إطارات الهيئة مع مطلع سنة 2017 بإلتحاق طالبة جديدة بعد نجاحها ضمن الدفعة 35 ملعهد �ويل 
 "Paris Dauphine Tunis" يف إختصاص "تأم�"، باإلضافــــة إىل طالب آخر متخـــّرج من معهد îالتنمية للمغرب العـــر

يف إختصاص "Actuariat" ليبلغ بذلك العدد الجميل إلطارات الهيئة øانية وأربع� (48) من جملة سبع� (70) موظفا.

:Ô2 - تطوير النظام املعلوما

واملحاسبية البرشية  املوارد  يف  والترصف  الهيئة  موارد  لتخطيط  املندمجة  املنظومة  تركيز  عملية  شهدت 
  «ERP» أشواطا متقدمة خالل سنة 2017 عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- املحاسبة والترصف يف مخزون الهيئة من اللوازم املكتبية،
- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،

- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية والرواتب.

هذا وال تزال األشغال جارية مع املزود يف إطار فرتة تجربة للمنظومة.

3 - إقتناء قطعة أرض لبناء املقّر اإلجت�عي الجديد للهيئة:

تّم إختيار الهيئة بتاريخ غرة نوفمرب 2017 كأحسن عارض بالنسبة ألحد املقاسم بالحّي املايل بالتّقسيم الجديد "درّة 
البح�ة" بضفاف بح�ة تونس الّش�لية لتشيّد عليه مقرها اإلجت�عي الجديد.

4 - التكوين والرّسكلة:

تعترب الهيئة التكوين والرسكلة من أهّم وسائل تنمية املوارد البرشية، لذلك فهي توليه� إهت�ما خاصا إÎانا منها بأّن 
والرقابية عىل مختلف  بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلرشافية  العامل�  تطوير قدرات 

مكّونات قطاع التأم�.

ومؤ�رات  وملتقيات  تكوينيّة  دورات  يف  الهيئة  إطارات  من  هام  عدد  ترشيك  عىل  الهيئة  عملت  الّسياق،  هذا  ويف 
وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم� وتهّم بالخصوص:

- مراقبة الحوكمة والترصّف يف املخاطر،
- الترصف يف األصول والخصوم،

- نظام " املالءة املاليةII " ملؤسسات التأم�،
- وضع خارطة مخاطر يف مجال التأم�،

- مقاومة تبييض األموال و�ويل اإلرهاب يف قطاع التأم�،
- دور قطاع التأم� يف تغطية مخاطر الكوارث الطبيعية والتقلبات املناخية.

ك� شارك عدد من إطارات الهيئة يف بعض الندوات والتظاهرات واملؤ�رات بالخارج حول محاور تأمينية متخصصة من 
أهّمها:

- دورة تدريبية حول "أسس تحديد وإدارة مخاطر رشكات التأم�" (باإلمارات العربية املتّحدة).
- حلقة دراسية حول التطورات األخ�ة بخصوص الرقابة الحذرة عىل التأم� (بفرنسا)،

- امللتقى الرابع للتأم� بالدار البيضاء حول تحديث تجربة الحريف يف العرص الرقمي (باململكة املغربية)،
- الدورة 24 للنــدوة السنوية الدولية حول التقنيات الجديدة لتبادل املعطيـات (بأملانيا).

5 - إرساء منظومة للنفاذ إىل الوثائق التي تنتجها الهيئة:

يف إطار تطبيق مقتضيات القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ يف 24 مارس 2016 واملتعلق بحق النفاذ إىل 
املعلومة وتنفیذا ملتطلبات الخطة الوطنیة الرامیة إىل �كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت� العربية والفرنسية Òوقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد وردت عىل الهيئة خالل 
سنة 2017 ومنذ إرساء هذه املنظومة، ثالثة مطالب فقط يف النفاذ إىل وثيقة إدارية �ّت دراستها بالتنسیق مع مختلف 

الهیاكل بالهيئة وإجابة املعني� باألمر بخصوصها، ك� å يتّم رفض أي مطلب وå يرد أي مطلب تظلم.

6 - تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم�:

سعيا منها إىل تدعيم أوجه التعاون العرî واإلقليمي والدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة 
بالتأم�، تولّت الهيئة العامة للتأم�:

- مواصلة متابعة توصيات اللجان املغاربية للتأم� وإعادة التأم�.
- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك عىل 
مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث عن توافقات ثنائية ودية لتسوية املتخلدات 

بذمة املكتب املوحد الليبي.
إىل  وإحالتها   ACPR بفرنسا التأم�  عىل  الرقابة  وسلطة   CIMA منظمة من  كّل  مع  تعاون  مذكرات  مشاريع  إعداد   -

الجهات املعنية للدراسة.
- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأم� AFIRC والجمعية الدولية 

.IAIS ملراقبي التأم�

       مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

أنهى االقتصاد العاملي سنة 2017 بتحقيق وت�ة Ûو جيّدة نسبيّا بلغت مستوى 3,8 % (مقابل 3,2 % سنة 2016) وهي 
األعىل منذ سنة 2011، بعد معاناته طيلة سنوات من الفتور واملشاكل املرتبطة باألزمات االقتصادية واملالية واآلثار الضارة 
للصدمات السلبية التي أضعفت النشاط يف أغلب االقتصاديات. وتعود هذه االنتعاشة إىل جملة عوامل أبرزها مواصلة 
إعت�د السياسات النقدية امليّرسة يف البلدان املتقدمة واستمرار االقتصاد الصيني يف تسجيل معدالت Ûو مرتفعة فضال عن 

ديناميكية التجارة العاملية.

ففي االقتصاديات املتقدمة، ارتفع نسق Ûو النشاط االقتصادي إىل مستوى 2,3 % سنة 2017 مقابل 1,7 % يف السنة 
مستوى  عىل  وانعكاسه  عموما  األع�ل  مناخ  وتحّسن  التيس�ية  النقدية  السياسات  من  بالخصوص  مستفيدة  السابقة، 
السياق  الداخيل إضافة إىل تدّعم استهالك األرس محفوزا باملؤرشات االيجابية لسوق الشغل. ويف هذا  االستث�ر والطلب 
وصلت نسبة Ûو االقتصاد األمري~ إىل 2,3 % مقابل 1,3 % يف موىف سنة 2016، ك� كان األداء يف منطقة األورو م�ثال إىل 
حّد كب� حيث سّجلت نفس املستوى من النمو (2,3 % مقابل 1,8 % سنة 2016) وشملت هذه االنتعاشة أغلب البلدان 

األعضاء.          
 

لالقتصاديات الصاعدة والنامية، فقد عرفت بدورها تحّسنا جمليّا لنشاطها االقتصادي محققة نسبة Ûو  بالنسبة  أّما 
ناهزت 4,8 % مقابل إنحصارها يف حدود 1,4 % سنة 2016، وكان الحّظ األوفر من نصيب الدول الصاعدة والنامية ألوروبا 
مشاريع  حجم  زيادة  من  األخرى  البلدان  عديد  واستفادة  وبولونيا  تركيا  من  كّل  حققته  الذي  الهام  النمو  مع  خاصة 
املؤسسات املمولة من االتحاد األوروî. ك� حافظ االقتصاد الصيني عىل نسق Ûّوه املرتفع والذي بلغ 6,9 % سنة 2017 
مقابل 6,7 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع امللحوظ للصادرات وملستوى االستث�رات العمومية فضال عن اعت�د بنك الص� 

الشعبي لتيس� انتقاê يسّهل النفاذ للقروض بالنسبة للمؤسسات الصغرى والقطاع الفالحي.             

ويف املقابل، تراجعت وت�ة النمو يف منطقة الرشق األوسط وش�ل إفريقيا من 4,9 % يف السنة السابقة إىل حدود 2,2 % 
املصّدرة  البلدان  النمّو يف  انخفاض  املنطقة مع  املستمرّة يف  الجيوسياسية  بالخصوص من االضطرابات  متأثرة  سنة 2017 
للنفط وتقيّد الطلب الداخيل وخاصة االستث�ر بسبب عملية تطه� امليزانية واملستويات العالية من التضخم يف بعض بلدان 

املنطقة.  
  

وå تكن املبادالت التجارية للسلع والخدمات سنة Ò 2017نأى عن هذا املسار التصاعدي يف نسق النمو حيث حققت 
انتعاشة هامة بنسبة 4,9 % مقابل 2,3 % سنة 2016 مدعومة عىل وجه الخصوص من تطور التدفقات التجارية يف آسيا 

والواردات يف أمريكا الش�لية. 

ويف جانب آخر، تواصل إنخفاض دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة بحوايل 16 % خالل سنة 2017 مقابل 13 % 
سنة 2016، وشمل باألساس اقتصاديات البلدان املتقدمة والبلدان التي �ّر Òرحلة انتقالية مقابل إرتفاع طفيف يف البلدان 

الصاعدة.

املرتبطة خاصة Òفاوضات  السيايس  اليق�  مواجهة حالة عدم  فقد نجحت يف  الدولية،  املالية  بالسوق  يتعلّق  وفي� 
الربيكسيت وتزايد الشكوك حول السياسة املستقبلية للميزانية األمريكية وتواصل التوترات الجيوسياسية يف عديد املناطق، 
فتدّعمت أسعار السندات بشكل ملحوظ يف جميع أنحاء العاå. بين� تواصل التقلب الحاد يف السوق الدولية للرصف والتي 
اتسمت خاصة باالرتفاع الهام الذي حققه سعر رصف األورو مقابل الدوالر وذلك مع تحسن الوضع االقتصادي وتجّدد 
اهت�م املستثمرين األجانب Òنطقة األورو والتوقعات بتطبيع السياسة النقدية. وسجلت سوق املعادن الثمينة من ناحيتها 

تطورا ايجابيا بحوايل 13 % مدعومة من حالة عدم اليق� السيايس. 

إرتفاعا ملحوظا عىل  للمواد األساسية  الدولية  األسعار  املتحّسن عموما، شهدت  االقتصادي  األداء  وبالتوازي مع هذا 
عكس السنة السابقة نتيجة تزايد الطلب املتأé من القطاعات املعملية للبلدان املصنعة وللص� من جهة وانخفاض سعر 
رصف الدوالر األمري~ من جهة أخرى. ك� تدّعمت أسعار الطاقة وخاّصة النفط الخام جرّاء الرتاجع امللحوظ يف اإلنتاج 

واملخزونات بعد تفعيل االتفاقية متعددة األطراف للدول املصّدرة للنفط.       

لتبلغ  املتقدمة  االقتصاديات  تواصلت عىل مدى سنوات يف  التي  االنك�شية  الضغوط  برتاجع   2017 ك� �يزت سنة 
نسبة التضخم 1,7 % مقابل 0,8 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع الهام ألسعار الطاقة. أما بالنسبة للبلدان الصاعدة والنامية، 
فقد عرف التضخم عموما بعض االنفراج لينخفض إىل 4 % مقابل 4,3 % سنة 2016 مع وجود تفاوت عام ب� مختلف 

بلدان هذه املجموعة نظرا إىل التطورات املتفاوتة ألسعار الرصف والعوامل الخاصة بكّل اقتصاد.
       

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

شهد االقتصاد التونيس سنة 2017 تحّسنا ملموسا يف نسق Ûّوه حيث بلغ 1,9 % أي ما يقارب ضعف املستوى الذي 
تحقق سنة 2016 (1 %). غ� أن مثل هذه االنتعاشة ال تزال دون املستوى املأمول جرّاء استمرار مواطن الضعف املرتبطة 
بالخصوص بانزالق عجز امليزانية واملدفوعات الجارية وتصاعد الضغوط التضخمية، والتي ال تزال تحول دون تحقيق التنمية 

الشاملة وإحداث مواطن الشغل والتحّكم يف التوازنات االقتصادية الكلّية.    

ويعود هذا التحسن النوعي يف النمو يف جزء كب� منه إىل تطّور األنشطة املسوقة عىل خالف السنوات الفارطة التي كان 
فيها ألنشطة الخدمات غ� املسوقة مساهمة هامة.

وبالنسبة للخدمات املسّوقة، فقد عرفت تطّورا محدودا سنة 2017 بلغ 4 % مستفيدة بالخصوص من املوسم السياحي 
الواعد (8,3 % مقابل 2,7 % سنة 2016) إثر العودة النسبية لألسواق التقليدية مع تحّسن الوضع األمني للبالد إضافة إىل 
مواصلة تدفق السياح املغاربي�، وكذلك من التحّسن الطفيف لقطاع النقل (5 % مقابل 4,7 % سنة 2016). ويف املقابل، 

تواصل Ûو الخدمات املالية واالتصاالت بنسق ملموس بلغ عىل التوايل9,1 % و3 %.    

وبدرجة أقل حدة، حّققت الصناعات املعملية بدورها Ûّوا طفيفا بنسبة 0,8 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل تطّور 
الصناعات امليكانيكية والكهربائية (3,1 % مقابل 2,1 % سنة 2016) تبعا لديناميكية النشاط يف منطقة األورو، عالوة عىل 
الغذائية والصناعات   (2016 سنة   %  (-0,3) مقابل   %  0,8) والجلود  واملالبس  النسيج  صناعات  إنتعاش 

(1,4 % مقابل (4,4-) % سنة 2016). ويف املقابل، تواصل تقلّص Ûّو صناعات مواد البناء والخزف والبلور للسنة الثانية تباعا 
((4,5-) % مقابل (1,8-) % سنة 2016).

ك� شهدت الصناعات الكيميائية انخفاضا ملحوظا يف قيمتها املضافة ((1,9-) % مقابل 13,2 % سنة 2016) وذلك 
نتيجة حّدة التحركات االحتجاجية املسجلة عىل مستوى مواقع إنتاج ونقل الفسفاط مّ� خلق صعوبات كربى يف التزّود 

لوحدات التحويل.

وعرف قطاع الفالحة والصيد البحري انتعاشة ملحوظة (2,5 % مقابل (8,5-) % سنة 2016) بفضل املوسم الفالحي 
الزيتون.       زيت  فرع  يف  انخفاض  مقابل  الحبوب  سيّ�  الفروع  أغلب  يف  اإلنتاج  بارتفاع  �يز  والذي  عموما  املريض 

أّما الصناعات غÈ املعملية، فقد تواصل إنخفاض قيمتها املضافة بحوايل 3 % (مقابل (1,5-) % سنة 2016) متأثـــرة 
بالخصوص من احتداد تقلص استخراج النفط والغاز الطبيعي ((11,1-) % (مقابل (7,2-) % سنة 2016) جراّء ما تزال 
تشهده بعض املناطق من اضطرابات اجت�عية عالوة عن النفاذ الطبيعي لبعض الحقول. وعىل عكس ذلك، سّجل قطاع 
املناجم Ûوا هاما ناهز 10,1 % (مقابل 6,4 % سنة 2016) غ� أن مثل هذه االنتعاشة å �ّكن بعد من استعادة القدرات 

اإلنتاجية املعتادة للقطاع.

وبالنسبة للطلب الداخيل، فقد أظهر سنة 2017 تباطؤا يف نسق Ûو أهم مكوناته، بحساب األسعار القارّة، حيث تواصل 
النهاê الوطني والذي Îثّل املحرك األسايس للنمو االقتصادي منذ  التوايل انخفاض وت�ة Ûو االستهالك  الثالثة عىل  للسنة 
سنة 2011 (1,8 % سنة 2017 مقابل 3 % سنة 2016). وبخصوص االستث�رات، فقد سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت 
تباطؤا طفيفا من مستوى 1 % سنة 2016 إىل 0,2 % سنة 2017 لتواصل بذلك نسبة االستث�ر انخفاضها للسنة الخامسة 

عىل التوايل من 19,3 % سنة 2016 إىل 18,7 % سنة 2017.

 2016 سنة   %  5,8 (مقابل   %  17,2 بنسبة  والخدمات  السلع  صادرات  ارتفعت  فقد  الخارجي،  للطلب  بالنسبة  أّما 
بحساب األسعار الجارية) نتيجة ازدياد حجم الصادرات ألغلب القطاعات. ومن ناحيتها، سجلت واردات السلع والخدمات 
تسارعا هاما يف وت�ة Ûوها الذي بلغ 18,8 % سنة 2017 (مقابل 5,5 % سنة 2016 بحساب األسعار الجارية) وذلك تبعا 
النخفاض الدينار وارتفاع األسعار العاملية للمحروقات وتزايد استهالك قطاعي الطاقة والصناعات املعملية من مواد أولية 

ونصف مصنعة يف ظل تراجع اإلنتاج الوطني. 

ويف هذا السياق، تفاقم العجز التجاري املسّجل سنة 2017 ليعادل 10,2 % من إجمـايل النـاتـــج املحيل الخام (مقابل 
8,8 % سنة 2016).

النسبة هذه  ارتفعت  فقد   ،(%  3,7)  2012 سنة  منذ  تضخم  نسبة  أد\  عرفت  التي  السابقة  السنة  عكس  وعىل 
 سنة 2017 لتناهز 5,8 % يف املعدل ك� وصلت يف األشهر األخ�ة من السنة إىل ما يقارب 6,4 % وذلك تزامنا مع تدهور 

قيمة الدينار والتطور االستثناê ألسعار املواد الغذائية الطازجة.

ملواطن  للتصدي  املطلوب  املستوى  دون   2017 سنة  الوطني  االقتصاد  الذي حققة  الطفيف  النمو  فقد ظل  وعموما 
ضعف سوق الشغل إذ ال تزال نسبة البطالة يف نفس املستوى املرتفع املسجل يف السنة السابقة (15,5 %) مع تسجيل 
انخفاض طفيف لنسبة بطالة خريجي التعليم العايل إىل حدود 29,2 % سنة 2017 (مقابل 31,6 % سنة 2016) وال تزال 
سوق الشغل املحلية تواجه عديد التحديات املرتبطة بعدم قدرة النسيج االقتصادي عىل استيعاب البطالة وعدم املالءمة 

ب� حاجيات السوق وما تنتجه املنظومة التعليمية.      

I - تطّور سوق التأم� العـاملية:

1 - رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم�:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

بلغ إج�يل أقساط التأم� العاملية املستخلصة سنة 2017 حوايل 4.890 مليار دوالر مقابل 4.700 مليار دوالر سنة 2016 
محققة بذلك نسبة Ûو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وت�ة أرسع سنة 2016 (2,2 %). ولنئ شمل هذا 
التباطؤ النسبي كالّ من صنفي التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، فانّه �يّز بالخصوص بانخفاض جملة أقساط التأم� عىل 
الحياة يف األسواق املتقدمة Òا يقارب 2,7 % (مقابل (1,9-) % سنة 2016) مقابل تواصل Ûّو أقساط التأم� عىل غ� الحياة 

بنفس النسق املسجل يف السنة السابقة والذي بلغ 1,9 %. 
  

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد تقلصت وت�ة النمو الهام الذي ميزها يف السنة السابقة رغم بقائها مرتفعة يف حدود 14 % 
النمو الكب� الذي  التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، مدعومة أساسا من تواصل  التوايل بالنسبة لصنفي  و6,1 % عىل 

تشهده السوق الصينية.   

55,3 % سنة 2016)  (مقابل   % 54,3 إىل  العاملية  السوق  الحياة من  التأم� عىل  تقلّص نصيب صنف  لذلك،  وتبعا 
يف ح� إرتفعت حّصة صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 45,7 % (مقابل 44,7 % سنة 2016).

التوزيع القاري ألقساط التأم�:
 

وعىل مستوى التوزيع القاري، تواصل انخفاض حصة األسواق األمريكية يف سوق التأم� العاملية حيث بلغت 34 % 
الحياة إىل حدود 25,5 % (مقابل  التأم� عىل  نتيجة تراجع حّصتها من مجموع أقساط  (مقــابل 34,4 % سنة 2016) 
تقريبا  املستوى  نفس  يف  الحياة  غ�  عىل  التأم�  أقساط  مجموع  من  حصتها  عىل  ومحافظتها   (2016 سنة   %  26,2  

(44,2 % مقــابل 44,3 % سنة 2016).

وكذلك الشأن بالنسبة للدول األوروبية التي انخفضت نسبة مساهمتها يف سوق التأم� العاملية إىل حوايل  30,2 % 
(مقابل 30,8 % سنة 2016) إثر تراجع حّصتها من 33 % سنة 2016 إىل 32,3 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل 

الحياة ومن 28,2 % إىل 27,8 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة. 

موىف  يف   %  32,5 فناهزت  العاملية  السوق  حجم  من  اآلسيوية  القارة  لحّصة  التصاعدي  املسار  تواصل  املقابل،  ويف 
 2016 سنة   %  37,8 من  الحيـاة  عىل  التأم�  بعنـوان  حصتها  ارتفاع  بفضل   (2016 سنة   %  31,6 (مقابل   2017 سنة 
إىل 39,3 % سنة 2017 وبدرجة أقل حّصتها بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة من 24,1 % يف السنة السابقة إىل 24,5 % 

سنة 2017.

أّما بالنسبة للقــــارة اإلفريقية، فال تزال حصتها من السوق العاملية تتّسم بالتواضع الشديد إذ å تتجاوز 1,4 % من 
جملة أقســاط التأم� تتوّزع ب� 1 % بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة (مقابل 0,9 % سنة 2016) و1,7 % بعنوان التأم� 

عىل الحياة (مقابل 1,5 % سنة 2016).

2 - رقم معامالت صنف التأم� عىل الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة تباطؤا يف نسبة النمو التي å تتجاوز0,5 % (مقابل 1,4 % 
يف السنة السابقة) وبلغت 2.657 مليار دوالر أمري~، وذلك نتيجة حالة االنك�ش التي شهدتها األسواق املتقدمة حيث 

تراجعت جملة أقساط التام� عىل الحياة بنسبة 2,7 % بعد معاناتها من الفتور عىل مدى العرش سنوات األخ�ة.
وعموما، فقد سّجلت أغلب بلدان هذه املجموعة Ûوا سلبيا مرتبطا أساسا بضعف نسب الفائدة مّ� جعل مؤسسات 
التأم� عاجزة عىل ض�ن مردودية مثىل للمؤمن لهم بسبب تراجع نسب املردودية الدنيا املضمونة وانخفضت تبعا لذلك 
عمليات االكتتاب بالنسبة لعقود االدخار التقليدية بشكل هام. هذا إىل جانب عديد العوامل االقتصادية األخرى التي أثرت 
عىل Ûو سوق التأم� عىل الحياة العاملية عىل غرار أسواق أمريكا الش�لية، التي سجلت تراجعا Òا يقارب 3,5 % مقارنة 
فقد  الغربية،  ألوروبا  بالنسبة  أما  التقاعد.  إدخار  توفّر خدمة  التي  املؤسسات  عديد  تراخيص  جراء سحب   2016 بسنة 
شهدت أكرب ثالثة أسواق رئيسية فيها وهي اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا حالة من االنك�ش سنة 2017 مقابل تحقيق 

بعض األسواق األخرى لتطور إيجاî مثل اسكندينافيا والربتغال.
       

ويف املقابل، شهدت أسواق التأم� عىل الحياة يف البلدان الصاعدة مسارا مختلفا للغاية �يز بتحقيق قفزة هامة يف نسق 
النمو إىل حدود 14 % متجاوزة بذلك معّدل النمو املسجل يف العرشية األخ�ة (8,8 %). هذا وال يزال دور السوق الصينية 
الركيزة األساسية يف هذا التطّور، حيث حققت لوحدها Ûوا باهرا ناهز 21 % (مقابل معّدل Ûو يعادل 14 % خالل العرش 
سنوات األخ�ة)، لرتتقي بذلك الص� إىل املرتبة الثانية عامليا يف سوق التأم� عىل الحياة التي تتصدرها الواليات املتحدة 

األمريكية.

عديد  وجود  مع   2016 بسنة  مقارنة   %  5,8 بنسبة  ايجابيا  Ûوا  الصاعدة  البلدان  أسواق  حّققت  الص�،  وباستثناء 
اإلختالفات ب� بلدان هذه املجموعة. فبالنسبة لدول آسيا الصاعدة، �يزت بارتفاع مبيعات عقود التأم� بوحدات الحساب 
وعقود اإلدخار التقليدية، بين� ارتكز التطور املسجل يف أوروبا الوسطى والرشقية عىل مبيعات عقود اإلدخار املوزعة من 
طرف البنوك يف روسيا التي أصبحت تتصدر أسواق التأم� عىل الحياة يف هذه املنطقة. ويف نسق معاكس، سّجلت أسواق 
أمريكا الالتينية Ûوا سلبيا يف كل من الربازيل (جراء تأثر نشاط تأم� اإلدخار من ضعف نسب الفائدة) واملكسيك نتيجة 
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التوزيع القاري ألقساط التأم�:

3 - رقم معامالت صنف التأم� عىل غÈ الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 2.234 مليار دوالر أمري~ يف موىف سنة 2017 
محّققة نسبة Ûّو حقيقي بلغت 2,8 % ليتواصل بذلك تباطؤ نسق التطور للسنة الثالثة تباعا ولكنه ال يزال يتجاوز معّدل 

النمو الذي تّم تسجيله يف العرشية األخ�ة ( 2,1 %).
 

وبالنسبة لألسواق املتقدمة، استقرت وت�ة النمو يف نفس املستوى املسجل يف السنة السابقة أي 1,9 % (مقابل معدل 
تطّور سنوي ناهز 0,9 % خالل العرش سنوات األخ�ة) مع وجود تباين حاد بينها. فبالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، 
وصلت نسبة النمو الجملية إىل 2,6 % سنة 2017 مع تحقيق أهم النسب يف صنف تأم� السيارات. ويف أوروبا الغربية، 
ولنئ ظلت وت�ة النمو معتدلة، فقد سّجلت تحّسنا طفيفا سنة 2017 وبلغت 1 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل التطّور 

امللحوظ خاصة عىل مستوى صنفي التأم� من املرض وتأم� السيارات السي� يف األسواق الرئيسية لهذه املنطقة.
     

أما بالنسبة لألسواق الصاعدة، فقد تراجعت وت�ة Ûو صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل حدود 6,1 % مقابل 9,6 % 
سنة 2016 ومعّدل تطور سنوي ناهز 8,4 % خالل العرشية األخ�ة. ويعود هذا التباطؤ أساسا إىل انخفاض نسبة النمو 
السيارات. ورغم هذا  الصينية من مستوى 20 % إىل 10 % سنة 2017 جراء انخفاض أقساط تأم�  املحققة يف السوق 
الرتاجع املسجل، ال تزال الص� تعترب املحرك األسايس للنمو يف هذه املجموعة من البلدان. وباستثنائها، å تتجاوز نسبة Ûو 
نشاط التأم� عىل غ� الحياة يف األسواق الصاعدة مستوى 2,5 % (مقابل 2,1 % سنة 2016) بين� وصلت إىل 9,7 % يف 
بقية األسواق الصاعدة آلسيا بفضل النمو الهام الذي شهدته كل من الهند وتايالند وأندونيسيا. أما بالنسبة ألوروبا الوسطى 
والرشقية، فقد واصلت أقساط التأم� مسارها التصاعدي بنسق معتدل بلغ 3,3 % نتيجة التحسن االقتصادي الذي تشهده 
بعض بلدان اإلتحاد األوروî. وفي� يخص منطقة الرشق األوسط وآسيا الوسطى، فقد أّدت حالة االنك�ش التي تشهدها 
أقساط التأم� عىل غ� الحياة يف السوق الرتكية واستمرار حالة الركود يف السوق السعودية إىل إنخفاض هام يف نسبة التطور 

الجملية يف املنطقة.
 

وعموما، فقد كانت لألسواق املتقدمة مساهمة أعىل بقليل من مساهمة األسواق الصاعدة يف التطور الحقيقي لصنف 
التأم� عىل غ� الحياة مع اعتبار الص� والواليات املتحدة األمريكية القوت� الرئيسيت� الدافعت� للنمو في� يخص هذا الصنف.

التوزيع القاري ألقساط التأم�:

4 - نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:
  

عىل الرغم من اإلنخفاض النسبي يف عدد األحداث الكارثية املسّجلة سنة 2017 إىل 301 حادث مقابل 329 سنة 2016 
إىل ملحوظ  جّد  بشكل  الكوارث  هذه  عن  الناجمة  الجملية  املادية  الخسائر  ارتفعت  فقد  طبيعية)،  كارثة   183 (منها 

337 مليار دوالر أمري~ وهو ما يقارب ضعف املستوى املسجل سنة 2016 (180 مليار دوالر أمري~) ك� فاقت بشكل 
ملموس املعدل املسجل يف العرشية األخ�ة (190 مليار دوالر أمري~).

مجموع طبيعية  كوارث  عن  الناجمة  الخسائر  تغطية  يف  التأم�  قطاع  مساهمة  تتعّدى   å الّسياق،  هذا  ويف 
138 مليار دوالر وفقط 6 مليار دوالر من الخسائر املرتبطة بكوارث تقنية، ليبلغ الفارق ب� جملة الخسائر واألرضار املؤمن 
عليها سنة 2017 حوايل 193 مليار دوالر، وهو ما يربز مدى نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل 

النطاق العاملي (أك_ من 57 % من مجموع الخسائر).

هذا وقد �ركزت أعىل الخسائر يف أمريكا الش�لية وبلغت 244 مليار دوالر. وكانت أعىل األرضار املشمولة بالتأم� 
حّدة، هي تلك املتعلقة بأقوى ثالث أعاص� شهدها العاå سنة 2017 والتي قدرت بحوايل 92 مليار دوالر أمري~.

:Üونسب االندماج يف العا �5 - تطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم

التأم� سنة 2017 إىل 650 دوالر أمري~ مقابل 638,3 دوالر سنة 2016  الفـرد عىل  العاملي إلنفـاق  إرتفع املعـّدل 
النمّو  نسق  يف  التباين  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب�  شاسع  فارق  تسجيل  مع   2015 سنة  دوالر  و621,2 
االقتصادي ومعّدالت النمّو الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم� 

املتجّذرة يف البلدان املصّنعة ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

 2016 سنة  دوالر   3.505 مقابل  دوالر   3.516,7 التأم�  عىل  الفرد  إنفاق  معدل  بلغ  املصنعـة،  البلدان  ففي 
التأم� عىل غ�  بعنوان  الحياة و1.618,2 دوالر  التأميـن عىل  بعنوان  و3.439,6 دوالر سنة 2015، منها 1.898,5 دوالر 
 % و8,1   2016 سنة   %  8 مقابل   %  7,8 تعـادل  إذ  مرتفعة  البلدان  هذه  يف  االندماج  نسبة  فإّن  لذلك،  وتبعا  الحياة. 

سنة 2015.

أما يف البلدان الصاعدة، ورغم التحّسن املتواصل ملعدل إنفاق الفرد عىل التأم� والذي ناهز 165,6 دوالر أمري~ سنة
 2017 مقابل 149 دوالر سنة 2016 و135 دوالر سنة 2015 (منها 92,3 دوالر بعنوان التأم� عىل الحياة و73,2 دوالر 
بعنوان التأم� عىل غ� الحياة)، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ å تتجاوز 3,3 % (مقابل 3,2 % سنة 2016 

و2,9 % سنة 2015).

وعموما، فقد تراجعت نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي العاملي إىل حدود 6,1 % سنة 2017 مقابل 6,3 % 
سنة 2016 و6,2 % سنة 2015.  

º - IIوقع تونس يف سوق التأم� العاملية:
     

رقم  من  تونس  حّصة  تزال  ال   ،2017 سنة   % 12,6 بنسبة  التأم�  لقطاع  الجميل  املعامالت  لرقم  الهام  التطّور  رغم 
معامالت سوق التأم� العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة ببعض البلدان الشقيقة، حيث å تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,08 % 
باملغـــرب وÒ % 0,03صـر، وكذلك مقارنة بعدد من بلدان منطقة الرشق األوسط حيث ناهزت 0,28 % باإلمارات العربية 

املتحدة و0,20 % باململكة العربية السعودية وتضّل بعيدة جّدا عن جنوب إفريقيا (0,98 %). 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم� إذ تبلغ  28,2 % بالواليات 
املتحدة و8,6 % باليابان و5,8 % باململكة املتحدة و4,9 % بفرنسا و4,6 % بأملانيا. 

وبالتوازي، å تتجاوز نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي التونيس خالل سنة 2017 رغم تسجيل بعض التحّسن 
نسبة دون  باملغرب)، وهي  املتحدة و3,5 %  العربية  باإلمارات   % 3,7 (مقابل   % 2,2 األخ�ة  السنوات  الطفيف خالل 
 % 9 وفرنســا   % 9,6 املتحدة  واململكة   % 13,8 إفريقيا  مثل جنوب  بكث�  األخرى  البلدان  ببعض  املسّجلة  املستويات 

وسـويسـرا 8,5 % والواليات املتحدة 7,2 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي هو فــي حـدود 6,1 %.
 

ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معــّدل إنفاق الفــرد التونيس عىل التأم� خالل سنة 2017 حيث بلغ 182,5 دينارا 
تونسيا مقابل 164,2 دينارا سنة 2016 و150,5 دينارا سنة 2015، ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 

1579,5 دينارا تونسيا سنة 2017.

:« Solvabilité II » 2 ات األولية لتطبيق نظام املالءة املاليةÈالـتأث - III
      

دخل نظام املالءة املالية 2 فعليّا حيز التطبيق يف مستهل سنة 2016 بعد سنوات طويلة إستغرقتها الهياكل املختصة يف 
عن  عبارة  وهو   .îاألورو اإلتحاد  يف  التأم�  لسوق  الجديد  والتنظيمي  الترشيعي  اإلطار  ليمثّل  رشوطه  وبلورة  صياغة 
مجموعة من القواعد التوجيهية واملتطلبات القانونية والتقنية الكمية والنوعية تهدف إىل تحقيق أك_ تجانس وشفافية ب� 
م�رسات رشكات التأم� يف مختلف دول الفضاء االقتصادي األوروî ومزيد تدعيم سالمة قواعدها املالية بتطبيق متطلّبات 
مالءة قادرة عىل إدارة املخاطر الجديدة بأك_ نجاعة وواقعية وعىل "إمتصاص الصدمات" واملحافظة عىل استقرار آدائها، 
وتحّقق بالتايل توازنا عقالنيا ب� السالمة واإلستع�ل املقتصد لرؤوس األموال من أجل ح�ية أفضل للمؤمن لهم وض�ن 
قدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها تجاه الغ�، خاصة يف ظل التغیرات املتواصلة لألسواق املالیة الدولیة وتطّور املحيط اإلقتصادي 

العاملي وتزايد مخاطر الصناعة التأمینیة مع إحتداد املنافسة وعوملة رشكات التأمین. 

إّال أّن عديد األصوات إرتفعت لتحذير مكّونات قطاع التأم� من هذا التوجيه واستنكار النتائج املحتملة لهذا املعيار 
حيث أّن تاريخ 1 جانفي 2016 كان Òثابة عالمة عىل دخول قطاع التأم� إىل عرص جديد وغ� مرحب به. وبالفعل، فقد 
بدأت عّدة إشكاليات تظهر مع بداية تطبيق هذا الّنظام الذي بني عىل نوايا حسنة ولكن يبدو أنه å يحقق أهدافه بإعتبار 
أّن تكاليف إعت�ده جّد مرتفعة وطرق تنفيذه معقدة للغاية، حيث إعتمد الخرباء عىل افرتاضات مصطنعة å يتم التحقق 
منها بشكل صحيح وå يتم اختبار الصيغ املقرتحة Òا فيه الكفاية وå يتم تحليل النتائج املرتتبة عىل االقتصاد بدقّة، ك� 
نظرة  املؤسسات وخصومها وفق  لتقییم أصول  السوق  كفاءة  نظرية  إىل كون  باإلضافة  املختارة غ� �ثيلية  العينة  تعترب 

اقتصادیة تستند إىل افرتاضات ال يتم التحقق منها يف أوقات األزمات والصدمات.

تحوالت  إىل  ويؤّدي  العاملي  االقتصاد  عىل  كب�  بشكل   2 املالية  املالءة  نظام  تطبيق  يؤثر  أن  املنتظر  فمن  وبالتايل، 
إسرتاتيجية عميقة يف صناعة التأم� من أبرزها تعزيز مكانة رشكات التأم� الكربى عىل حساب الصغرى التي ستضطّر إىل 
اللجوء إىل االندماج واإلستيعاب بينها يف إتّجاه إعادة هيكلتها لتدعيم قدرتها عىل إدارة املخاطر، إضافة إىل تأث�اتها بالنسبة 

للمؤمن لهم من زيادة كب�ة يف أقساط التأم� وإنخفاض يف عائدات التأم� عىل الحياة ...

وعليه، ولتفادي اآلثار السلبیة املحتملة لتطبيق هذا الّنظام وتحقیق األهداف املرجوة منه وض�ن إستقرار أداء رشكات 
التأمین، فإنّه يتعّ� عليها االلتزام بالتطبیق التدریجي لهاته املرجعیة اإلحرتازیة وتهیئة البیئة الرضوریة لتبنيها من خالل 
من  لإلستفادة  األخرى  التأمین  رشكات  مع  التعاون  جرس  وربط  املعلوماتية  أنظمتها  وتحدیث  البرشیة  مواردها  تكوین 

التجارب الدولیة الناجحة يف هذا املجال.
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وقد أفرزت أع�ل الرقابة والتدقيق وجود عمليات إكتتاب عقود تأم� غ� عادية بالّنظر ألهمية املبالغ املؤمنة لدى 
هذه املؤسسة وكذلك لدى مؤسسة أخرى. و�ّت عىل هذا األساس مراسلة اللجنة التونسية للتحاليل املاليّة وموافاتها بنسخة 

من جميع الوثائق املتحصل عليها من مؤسستي التأم� إلتّخاذ ما تراه صالحا يف الغرض.

• تقييم أع�ل الخرباء اإلكتواري�:

الفنية لسنتي 2015 و2016 إلحدى  للمدخرات  اإلكتواري�  الخرباء  أحد  قبل  املنجزة من  التقييم  أع�ل  نتائج  أثارت 
مؤسسات التأم� إحرتازات من قبل فريق الرقابة تبعا لوجود نقص هام يف مدخرات التعويضات تحت التسوية بعنوان فرع 

تأم� السيارات.
تقييم حذر  إىل  التوصل  توفّقه يف  لعدم  الالزمة، ونظرا  باملؤيدات  الخب� إلجابة واضحة مدعومة  تقديم  لعدم  وتبعا 
وصحيح للمدخرات الفنية للتأم� عىل غ� الحياة للمؤسسة املعنية، إتخذت الهيئة قرارا بعدم املوافقة مستقبال عىل طلبات 

اإلستعانة به من قبل مختلف املؤسسات يف هذا املجال طبقا ملقتضيات منشور وزير املالية عدد 258 لسنة 2010.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2017 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داÅة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" تبعا ملراجعة طريقة احتساب العنارص املكّونة 
لهامش املالءة املاليّة إضافة إىل مزيد تدعيم آليّات بعض عمليّات التصديق والتقاطع قصد مراقبة صّحة وتجانس املعطيات 

ب� مختلف القوائم والجداول والبيانات املكّونة للربمجيّة.

متابعة  عىل  يساعد  مّ�  اإلستغالل  حيز  الهاّمة  الحوادث  ملّفات  وعىل  التوظيفات  عىل  الرقابة  برمجّيتي  دخول   •
البيانات الشهريّة املتعلّقة بعمليّات اإلقتناء والتفويت يف التوظيفات وÎّكن من رسعة تدّخل الهيئة عند اإلقتضاء من جهة، 
الحياة  للتأم� عىل غ�  بالنسبة  أ.د  التي تفوق كلفتها 500  الهاّمة  الحوادث  املتعلّقة Òلّفات  الشهريّة  البيانات  ومتابعة 

و100 أ.د بالنسبة للتأم� عىل الحياة وتكوين األموال من جهة أخرى.

النتائج  سلبا عىل  تؤثّر  التي  اإلخالالت  من  عدد  لتجاوز  التأم�  إعادة  بربمجّية مخطط  الواردة  املعطيات  دراسة   •
التأم� قصد دعوتها إىل إستك�ل املعطيات املنقوصة  املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات 
التأم� واملبيّنة  إعادة  الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة  وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� 

بدليل اإلستخدام.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:
 

بتنفيذ  تقيّده�  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  ملؤّسست� خاضعت�  املالية  الوضعية  متابعة  منتظمة  بصفة  تتواصل 
إلتزاماته� لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع�ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب 
كلية وبوضع  الفنية بصفة  الذاتية Òا Îّكنه� من تغطية مدخراته�  أمواله�  لتدعيم  العاجلة  باإلجراءات  الهيئة  موافاة 
برنامج عمل لتطه� وضعيته� املالية و�كينه� من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد عىل رضورة تجاوز 

النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة.

• إعداد تقرير £وذجي للخرباء اإلكتواري�: 

الذي  اإلكتواري  للخب�  تقرير Ûوذجي  إعداد  الهيئة  قبل  التعاقد معه من  تّم  إكتواري  املراقبون Òساعدة خب�  توّىل 
يستع� به مراقبو حسابات مؤّسسات التأم� وإعادة التأم� يف إعداد تقريرهم املوجه إىل الهيئة، وذلك بهدف توحيد طرق 
العمل املعتمدة وتوحيد شكل هذه التقارير ومضمونها لض�ن النجاعة املرجّوة منها. وقد �ت مناقشة النسخة األوىل من 
وإصداره  بخصوصه  الواردة  املالحظات  أساس  عىل  تحيينها  وسيتم  بالقطاع  العامل�  الخرباء  مع  النموذجي  التقرير  هذا 

Òقتىض ترتيب. 
 

• مراجعة طريقة احتساب مدخرات نقص قيمة مستحقات مؤسسات التأم� عىل املؤمن لهم والوسطاء:
 

إثر مالحظة تراجع يف استخالص أقساط التأم� خالل السنوات األخ�ة م� نتج عنه تفاقم يف حجم مستحقات مؤسسات 
التأم� عىل املؤمن لهم وعىل الوسطاء وأثّر سلبا عىل وضعيتها املالية وعىل مدى إستجابتها ملقاييس الترصف الحذر، ويف 
إطار التصدي لظاهرة االكتتاب مؤجل الدفع لعقود التأم� والتي تفاقمت تبعا لسعي املؤسسات للرتفيع يف أرقام معامالتها 
Òا يشّكل تهديدا ملالءتها املالية ويؤدي إىل تدß الخدمات املقدمة من قبلها، وبعد أخذ رأي عدد من مراقبي حسابات 
قيمة  انخفاض  مدخرات  احتساب  طريقة  Òراجعة  الهيئة  قامت  التأم�،  لرشكات  التونسية  والجامعة  التأم�  مؤّسسات 
املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم� وإصدار املقرر عدد 24 املؤّرخ يف 29 مارس 2017 ليتّم تطبيقه عىل القوائم 
املالية لسنة 2017. هذا، وÎكن أيضا ملؤسسات التأم� اعت�د أي طريقة أخرى لتكوين مدخرات انخفاض قيمة املستحقات 

رشيطة أن ال يقل مبلغ املدخرات املحتسب عن املبلغ الذي تفرزه الطريقة املبيّنة باملقرر املذكور.

• عرض عدد من امللفات عىل لجنة التأديب:

لجنة  أنظار  املخالفات عىل  إحالة جملة من  الهيئة  قرر مجلس  الرقابة،  فريق  املقدمة من  التقارير  تضمنته  ملا  تبعا 
التأديب والتي تهّم:

- التأخ� املسّجل يف إحالة التقارير السنوية لسنة 2015 إىل الهيئة بالنسبة ألربعة مؤسسات تأم�،
- إرتكاب إحدى مؤسسات التأم� ملخالفت� تتمثالن يف تعليق قبول طلب تأم� املسؤولية املدنية املنصوص عليها بالفصل 
جانب  إىل  السيارات  تأم�  عقود  ضمن  آلية  بصفة  تضمينها  يتّم  إضافية  ض�نات  إكتتاب  عىل  التأم�  مجلّة  من   110

اإلستعانة بأشخاص غ� مرسم� بسجل الوسطاء لعرض عمليات التأم� للعموم. 

2 - الرقابة واإلرشاف عىل املهن التأمينية والهياكل املّتصلة:

1.2 - الرقابة عىل نواب وس�رسة التأم�:

•  أع�ل الرقابة امليدانية:

شملت بالخصوص مواصلة متابعة الوضعية القانونية واملالية لرشكتي سمرسة يف التأم�.

• أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

�ثّلت أساسا يف:

- دراسة كل املعطيات املتوفرة بالتقارير السنوية ملؤسسات التأم� لسنة 2016 بخصوص نشاط س�رسة التأم� وإعداد 

تقرير يحوصل أهم املؤرشات مع الرتكيز عىل الجانب الخاص بتطّور املتخلدات بذّمتهم واملدخرات املكّونة يف شأنها.
- متابعة وضعية بعض رشكات السمرسة تبعا لتسجيل إخالالت عىل مستوى الترصف داخلها. 

     
2.2 - الرقابة عىل الخرباء ومعايني األرضار: 

طبقا ألحكام الفصول 79 و80 و81 من مجلة التأم� التي تخضع لها مهام اإلختبار ومعاينة األرضار، شملت عمليات 
التونسيّة  الجامعة  بسجّل  مرّسم�  إكتواريا  وخب�ا  أرضار  معايني  و4  متعددة  اختصاصات  يف  خب�ا   45 الالحقة  املراقبة 
لرشكات التأم�، للتحري والتثبت من مدى استجابتهم لكراسات الرشوط الخاصة �Òرسة إختصاصاتهم. وأفضت إىل تحـرير 
محاضـر مخالفة لترشيع التأم� ضّد 7 خرباء منهم �ّت إحالتها إىل الجامعة التي تولت شطب أس�ئهم (كليا أو جزئيا) من 

السجل.

3.2 - الرقابة عىل الصناديق ذات الصلة بقطاع التأم�: 

بدراسة  الشحن  قبل  ما  الصادرات ملرحلة  التصدير و�ويل  لنشاط صندوقي ض�ن مخاطر  الدورية  املتابعة  تواصت 
حساباته� الثالثية والسداسية والسنوية وعرضها عىل السيّد وزير املالية للمصادقة. 

    
4.2 - الرقابة عىل التعاونيات ومتابعة نشاطها:

تضّمن سجل التعاونيات الذي �سكه الهيئة خالل سنة 2017 عدد 48 تعاونية (منها 4 تعاونيات تّم إحداثها وå تبدأ 
نشاطها بعد) موزّعة حسب القطاعات التي ينشط فيها املنخرطون كالتايل:

- 16 تعاونية يف القطاع العمومي،
- 20 تعاونية يف القطاع شبه العمومي،

- و12 تعاونية يف القطاع الخاص.
وقد تولت مصالح الهيئة متابعة التقارير املالية السنوية للتعاونيات وتحي� املعطيات اإلحصائية املتعلقة بها من حيث 

عدد مشرتكيها وأموالها املودعة ومبالغ مداخيلها ومصاريفها. 
القانونية  الوضعية  متابعة  بالتعاونيات وخاصة  املتعلّقة  العرائض  الرقابة حول دراسة عدد من  تركّز عمل فريق  ك� 

واملالية لخمسة منها.
  

5.2 - الرقابة يف مجال مقاومة غسل األموال بقطاع التأم�:

• متابعة تفعيل الرتتيب عدد 2 املؤّرخ يف 29 ديسمرب 2016 واملنّقح للرتتيب عدد 1 لسنة 2012 حول تداب� العناية 
الواجبة املتعلقة Òكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع التأم�. وقد تّم إعداد استبيان يحوصل مختلف التداب� 
املنصوص عليها بالرتتيب ودعوة املؤّسسات لإلجابة عليه قصد الوقوف عىل مدى إمتثالها ألحكامه، عىل أن يتّم إعت�د نتائج 

هذا اإلستبيان لربمجة عمليات رقابة ميدانية يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

"فاتف"  املايل  العمل  مجموعة  بتوصيات  عمال  اإلرهاب  وºويل  األموال  ½كافحة غسل  رقابة خاص  دليل  إعداد   •
وبالتعاون مع جمعية الخرباء املالي� املتطوع� يف مجال مقاومة غسل األموال و�ويل اإلرهاب (FSVC)، تّم عرض النسخة 
املثارة بخصوصه ثّم عرضه من جديد  الهيئة وسيتّم تعديله وفقا للمالحظات واإلقرتاحات  األوىل منه عىل أنظار مجلس 

للمصادقة والعمل به الحقا. 

• متابعة قرارات املجلس الوزاري املضيق املنعقد بتاريخ 3 نوفمرب 2017 والعمل عىل تنفيذها والتي تخّص خطّة 
واملتمثّلة  التأم�  األموال يف قطاع  اإلرهاب ومنع غسل  القصور يف مجال مكافحة  أوجه  لتفادي  إعت�دها  املزمع  العمل 

بالخصوص يف ما ييل:

عىل مستوى الهيئة:

- إعت�د دليل الرقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال واملعّد عىل املنهج القائم عىل املخاطر، 
- وضع تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب خاص برشكات التأم� ووسطاء التأم�،

- تنظيم دورات تدريبيّة مكثّفة لفائدة اإلطارات املكلّفة بالرقابة يف هذا املجال،
- تفعيل العقوبات اإلداريّة عىل رشكات التأم� ووسطاء التأم� خالل سنة 2018.

عىل مستوى مؤسسات التأم�:

- إنجاز تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب ووضع إسرتاتيجية لخفض املخاطر مبنيّة عىل املنهج القائم عىل 
املخاطر وذلك امتثاال للتوصية األوىل ملجموعة العمل املايل. 

- دعم إدارة االمتثال باملوارد البرشية والتقنية الالزمة وإعداد خارطة مخاطر تأخذ بع� االعتبار طبيعة وأهميّة وتشعب 
واختالف األدوات والعمليات الخاّصة بالقطاع.

 
IV - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم�:

1 - وسطاء التأم�:

الّنظر يف مجموع 111 مطلبا  التأم�  الفصل 71 من مجلة  بالهيئة املنصوص عليها  التّـــرخيص للوسطاء  تولّت لجنة 
لتعـاطي مهنة الوساطة يف التأم� خالل سنة 2017 وعقدت للغرض أربع جلسات تّم خاللها:

- منح الرتخيص لـ 63 نائب تأم� و6 س�رسة و22 منتج تأم� عىل الحياة وذلك طبقا ألحكام الفصل 75 من مجلة التأم�،
- وسحب الرتخيص من 26 نائب تأم� و7 س�رسة.

الذين ال يبارشون املهنة وسمسارة  النواب والس�رسة  التأم� وال سيّ�  الوسطاء يف  ك� تواصلت عملية تحي� سجل 
البيانات الخاصة بالس�رسة واملسّجلة بالسجّل  النهاê باإلضافة إىل متابعة  الذين å يستكملوا إجراءات الرتخيص  التأم� 

التجاري. 

2 - املؤسسـات غÈ املقيمة:

تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات الـتأم� غ� املقيمة طبقا ألحكام الفصل� 67 و68 من مجلّة 
التأم� وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغ� املقيم�، وشملت:

• إستك�ل دراسة طلب رشكة إعادة التأم� "CICA RE" تركيز فرع لها غ� مقيم بتونس يتعامل مع غ� املقيم� حيث 
تّم إمضاء اتفاقية الرتكيز واملصادقة عليها.

التأم� "WAIKA RE" من س�اليون و"SEN RE" السينغالية لرتكيز مكتب  • دراسة طلب� صادرين عن رشكتي إعادة 
�ثييل غ� مقيم بتونس لكّل منه� وإحالة امللف� إىل رئاسة الحكومة قصد عرضه� عىل املجلس األعىل لإلستث�ر. 

• متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� األجنبية املوجودة بالبالد التونسيّة.
،"Africa Re"و "Arab Re" :متابعة نشاط رشكات إعادة التأم� اإلقليمية التي تشارك الدولة التونسية يف رأس مالها وهي •

 îواملنتدى العر "OAA" متابعة أنشطة الجمعيات الدولية التي تنتمي لها الهيئة عىل غرار: املنظمة اإلفريقية للتأم� •
."IAIS" والجمعية الدولية ملراقبي التأم� "AFIRC" لهيئات اإلرشاف والرقابة عىل التأم�

V - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم�:

1 - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم�:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2017 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

والواليات  التونسية  الدولة  ب�  إتفاقية  مرشوع  إلعداد  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي FATCA وإحداث مرصد وطني للخدمات املالية الصغرى.

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد  الصغ�،  التأم�  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف�  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

واالجت�عي، التأث� االجت�عي واالقتصادي وإعادة �ويل مؤسسات التأم� الصغ�.
القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل ممولة Òعونة فنية يف إطار برنامج  - لجنة 

."Micro-med" التعاون
التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  Òتابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG املمّول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية 

لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة لتأم� الجفاف عرب املؤرشات. 
- اللجنة املحدثة عىل مستوى وزارة الفالحة املكلّفة بصياغة تصّورات يف خصوص إحداث صندوق وطني لتغطية املخاطر 

غ� القابلة للتأم� يف القطاع الفالحي.
الفالحي  القطاع  يف  التأم�  مخاطر  يف  الترصّف  حول  دراسة  إلنجاز مرشوع  التحض�ية  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة   -

بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      
- لجنة القيادة املحدثة عىل مستوى الهيئة العليا للطلب العمومي واملكلّفة بدراسة مشاريع الوثائق النموذجيّة يف إطار 
ومن ضمنها  الخاّصة  اإلدارية  الرشوط  وكراسات  العموميّة  الصفقات  (أدلّة  العموميّة  الصفقات  منظومة  تطوير  مرشوع 

كراس رشوط خدمات التأم�). 
- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد ضبط املشاريع املتعلقة 

Òجال التأم� التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير القطاع املايل.
ملعالجة  التأم�  لرشكات  التونسية  والجامعة  الربي  للنقل  الفنية  الوكالة  مستوى  عىل  املحدث  املشرتك  العمل  فريق   -

اإلشكاليات املتعلقة بالعربات املرسوقة واملدرجة بباب النزاعات وذلك لتوحيد اإلجراءات املعمول بها. 
- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب� البنوك ورشكات التأم� يف خصوص ض�ن التأم� يف 

صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض، وقد أسفرت أشغال هذه اللجنة عن مرشوع إتفاقية ب� الجمعيت� املهنيت�.
- اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال و�ويل اإلرهاب.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم� الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2017:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم� الصادرات قصد البحث عن سبل معالجة وضعية امليزان التجاري يف إطار املجلس األعىل 

للتصدير ومتابعة أشغال مه�ت املساعدة الفنية للبنك الدويل املنجزة يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات لتحس� 

تدّخالت صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.

- بلورة مقرتحات يف شأن تأم� صندوق ض�ن مخاطر التصدير لصادرات املؤسسات الوطنية والعمومية املتعلقة بصفقات 

كربى أو بقطاعات إسرتاتيجية لإلقتصاد الوطني. 

الطبية  الحوادث  عن  الناجمة  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -

كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  أحدثت  تفك�  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى  الطبية غ�  واألخطاء 

املتدخل� يف النشاط الطبي وشبه الطبي بهيكليه العام والخاص باإلضافة إىل ممثل� عن الهيئة والجامعة التونسية لرشكات 

التأم�. 

- متابعة ملف تأم� املسؤولية املدنية املنجرة عن األرضار النووية ضمن أشغال لجنة الخرباء املحدثة عىل مستوى وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات واإلتصال واملكلفة بإعداد منظومة ترشيعية ورقابية وطنية لألنشطة 

النووية. 

املرض  عىل  بالتأم�  واملتعلقة  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  صلب  املربمة  لإلتفاقيّات  القانونية  الوضعيّة  دراسة   -

حيث  من  خاّصة  عنها  املرتتّبة  اإلشكاليّات  ومناقشة  الحريق،  عىل  والتأم�  دين  بتسديد  املرتبط  الوفاة  عىل  والتأم� 

إنعكاساتها عىل املنافسة وعىل حقوق املؤّمن لهم وإنجاز دراسة مقارنة يف الغرض. مع العلم وأّن مجلس الهيئة أقّر منذ 

شهر جويلية 2016ّ إيقاف العمل بهذه اإلتفاقيات مع إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لها ضمن األشغال الجارية للمراجعة 

الشاملة ملجلّة التأم�.

- دراسة مقرتحات رابطة معيدي التأم� العرب حول إعادة النظر يف رشوط التصنيف املعمول بها من قبل هيئات الرقابة 

وتكتفي  العاملية  التصنيف  قبل وكاالت  متقدم من  تصنيف  الحصول عىل  تعفي من  آليّة خاّصة  إتجاه وضع  العربية يف 

بتصنيف أقّل تشّددا.

:Í3 - دراسة عدد من امللفات املّتصلة بالترشيع الجبا

تتوّىل مصالح الهيئة يف هذا اإلطار وبالتنسيق مع املصالح الجبائية املختصة: 

• اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم� عىل الحياة،
• النظر يف الّنظام الجباê يف مادة األداء عىل القيمة املضافة املتعلّق باملبالغ الراجعة لس�رسة التأم� بعنوان التخيل 

عن نشاطهم يف هذا املجال.

4 - متابعة تنفيذ برنامج تأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم�: 

ترشف الهيئة عىل تنفيذ برنامج متوسط املدى يتعلق بتأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� وتتلخص أبرز محاوره 
يف النقاط التالية:

املستوجبة  والرشوط  تتناسب  ترسيم  ورشوط  داخليا  ونظاما  أساسيا  نظاما  تعتمد  لإلكتواري�  مهنية  جمعية  تكوين   -
لإلنخراط الحقا يف الجمعية الدولية لإلكتواري�، ويعهد لها Òسك سجل املخول لهم م�رسة هذا النشاط لدى قطاع التأم� 

وبإحداث لجنة تأديب ضمن هياكلها.
- إعت�د رشوط جديدة مل�رسة هذا النشاط وهو ما يتطلّب تكوينا وتأهيال لجميع املتدخل� يف املجال اإلكتواري لدى 
القطاع قصد ض�ن ترسيمهم الحقا بسجل الجمعية املهنية بعد الحصول عىل التأهيل من قبل لجنة مشرتكة محدثة صلب 

الهيئة.
- تكوين وتأط� مراقبي الهيئة يف املجال اإلكتواري.

وقد تّم يف هذا الصدد:

- إعداد مذكرة توجيهية للربنامج بالتعاون مع جمعية FSVC والجمعية اإلكتوارية الدولية وجمعية اإلكتواري� بال حدود 

وذلك قصد الرشوع يف البحث عن �ويل خارجي للربنامج املذكور.

- إنجاز عملية تقييم لوضعية الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� بتوجيه إستبيان� إىل كّل من مؤسسات التأم� والخرباء 

مشاريع  تطوير  ملزيد  نتائجه�  وإستغالل  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  الذي �سكه  بالسجل  املرسم�  اإلكتواري� 

األحكام القانونية املقرتح إدراجها ضمن مرشوع مراجعة مجلة التأم�. 

5 - متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ½ؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

يف إطار أحكام الفصل 50 ثالثا من مجلة التأم� والرتتيب عدد 2 لسنة 2009 الصادر يف الغرض واملتعلق بالتعيينات 
Òجالس إدارة رشكات التأم� وهياكل تسي�ها، �ت:

- دراسة عدد من ملفات التعيينات يف بعض الرشكات وذلك من خالل التثبت من مدى توفر الرشوط املنصوص عليها 

بالرتتيب املذكور أعاله.

األحكام  التأم� قصد مواءمتها مع مقتضيات  الداخيل إلحدى مؤسسات  والنظام  األسايس  الّنظام  - تحي� ومراجعة 

النموذجية للنظم األساسية لرشكات التأم� ذات الصبغة التعاونية.

- دراسة ملف طلب مؤسسة "Groupama" تنقيح إتفاق املساهم� املربم مع الدولة التونسية يف إطار مساهمتها يف 

رأس مال مؤسسة التأم� وإعادة التأم� "ستار" تبعا للتغي�ات التي طرأت عىل نظام حوكمتها. 

6 - دراسة مشاريع األنظمة األساسية للجمعيات التعاونية قبل املصادقة عليها:  

�ّت يف هذا اإلطار دراسة مشاريع تنقيح األنظمة األساسية لثالث تعاونيات ومرشوعي األنظمة األساسية إلحداث خمس 
تعاونيات جديدة.

7 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2020-2016):

تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم� والتي 

الوطنية وتحديدا للسياسات والربامج  تتضمن باألساس تشخيصا للتوجهات اإلسرتاتيجية املزمع إعت�دها وفقا للتطلعات 

ولتجاوز  القادمة  الخ�سية  خالل  واملرتقبة  املسجلة  والنوعية  الكمية  للنتائج  بالّنظر  األهداف  هذه  بتجسيم  الكفيلة 

اإلشكاليات الهيكلية والظرفية التي يواجهها القطاع.

I - متابعة وضعية صندوق ض�ن املؤمن لهم:

تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003، توّىل صندوق ض�ن املؤمن 
لهم منذ سنة 2004 تسديد التعويضات املحمولة عىل املؤسسة املنحلّة نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه املؤمن لهم 

واملستفيدين من عقود التأم� بنسق هام وذلك خاّصة يف مجال تأم� السيارات. 

لإلضطرابات  وتبعا  أخرى،  جهة  من  أنّه  إالّ  ملحوظا،  تراجعا  التعويضات  هذه  نسق  شهد  األخ�ة،  السنوات  وخالل 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
املؤسسات اإلقتصادية، تّم Òوجب املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 واألمر عدد 790 لسنة 2011 املؤرخ 
يف 27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت Òمتلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب� 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011. 

وقد عهد إىل رشكة "اإلعادة التونسية" Òهمة الترصف يف الصندوق يف الجانب املتعلق منه بتعويض األرضار الناتجة عن 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية Òوجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية وتّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض  ترتكب 

من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

1 - موارد الصندوق: 

تقّدر جملة املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم يف موىف سنة Ò 2017بلغ يناهز 234,5 م.د وهي متأتّية من:

• القرض� الرقاعي� املكتتب� لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 م.د (األول بقيمة 20 م.د والثاß بقيمة 10 م.د)،

(يتم تسديده عىل فرتة الشعبية  الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات  لتعويض األرضار  املكتتب  الرقاعي  • والقرض 
 10 سنوات) والبالغ 80 م.د،

• ومساه�ت مؤسسات التأم� واملؤّمن لهم يف �ويل الصندوق والتي ناهزت بداية من الثالثية األخ�ة لسنة 2002 
وإىل موىف سنة 2017 مبلغ 124,5 م.د. 

2 - نفقات الصندوق: 

بلغت النفقات الجملية لصندوق ض�ن املؤمن لهم إىل موىف سنة 2017 حوايل 188,4م.د تتوّزع كالتايل:

- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم تبعا لحلول الصندوق محّل رشكة "اإلتّحاد": 59,4 م.د،
- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم بعنوان األرضار الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات الشعبية: 53,8 م.د،

- خالص أصل القرض� الرقاعي� األّول والثاß: 30 م.د. 
- رصف فوائد القروض الرقاعية: 45,2 م.د.

ك� Îكن تبويب هذه النفقات حسب طبيعتها عىل النحو التايل:

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم�  العامة  الهيئة  تويل  التأم�،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم�  بعض مؤسسات  مواطن� ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، مع العلم 

وأّن العرائض املذكورة تحىض Òتابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس� نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل� يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 
املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن.

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم�:
 

تلّقت الهيئة خالل سنة 2017 عددا هاما من العرائض بلغ 60 عريضة تتعلّق جلّها بفرع تأم� السيارات بإعتباره يستأثر 
بالنصيب األوفر من رقم معامالت القطاع وÎثّل الواجهة األوىل التي من خاللها يقع التعامل بصفة أكرب مع املؤمن لهم. 

وقد �ّكنت مصالح الهيئة بالتنسيق مع مؤسسات التأم� من تسوية أغلب امللفات ومعالجتها. 

ويُحوصل الجدول التايل أبرز مواضيع هذه العرائض وعددها: 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم� 
دولية (برتقالية للبلدان العربية وخرضاء للبلدان األوروبية).

      
وقد توّصلت الهيئة العامة للتأم� بأربعة عرائض تتعلق بطلب التدخل للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام 
برتقالية صادرة عن  تأم�  لبطاقات  فيها عربات حاملة  بالنسبة لحوادث مرور تسببت  املكتب  باتّة صادرة ضّد  قضائية 

مؤسسات تأم� جزائرية وليبيّة.

1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

تّدعمت تركيبة إطارات الهيئة مع مطلع سنة 2017 بإلتحاق طالبة جديدة بعد نجاحها ضمن الدفعة 35 ملعهد �ويل 
 "Paris Dauphine Tunis" يف إختصاص "تأم�"، باإلضافــــة إىل طالب آخر متخـــّرج من معهد îالتنمية للمغرب العـــر

يف إختصاص "Actuariat" ليبلغ بذلك العدد الجميل إلطارات الهيئة øانية وأربع� (48) من جملة سبع� (70) موظفا.

:Ô2 - تطوير النظام املعلوما

واملحاسبية البرشية  املوارد  يف  والترصف  الهيئة  موارد  لتخطيط  املندمجة  املنظومة  تركيز  عملية  شهدت 
  «ERP» أشواطا متقدمة خالل سنة 2017 عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- املحاسبة والترصف يف مخزون الهيئة من اللوازم املكتبية،
- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،

- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية والرواتب.

هذا وال تزال األشغال جارية مع املزود يف إطار فرتة تجربة للمنظومة.

3 - إقتناء قطعة أرض لبناء املقّر اإلجت�عي الجديد للهيئة:

تّم إختيار الهيئة بتاريخ غرة نوفمرب 2017 كأحسن عارض بالنسبة ألحد املقاسم بالحّي املايل بالتّقسيم الجديد "درّة 
البح�ة" بضفاف بح�ة تونس الّش�لية لتشيّد عليه مقرها اإلجت�عي الجديد.

4 - التكوين والرّسكلة:

تعترب الهيئة التكوين والرسكلة من أهّم وسائل تنمية املوارد البرشية، لذلك فهي توليه� إهت�ما خاصا إÎانا منها بأّن 
والرقابية عىل مختلف  بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلرشافية  العامل�  تطوير قدرات 

مكّونات قطاع التأم�.

ومؤ�رات  وملتقيات  تكوينيّة  دورات  يف  الهيئة  إطارات  من  هام  عدد  ترشيك  عىل  الهيئة  عملت  الّسياق،  هذا  ويف 
وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم� وتهّم بالخصوص:

- مراقبة الحوكمة والترصّف يف املخاطر،
- الترصف يف األصول والخصوم،

- نظام " املالءة املاليةII " ملؤسسات التأم�،
- وضع خارطة مخاطر يف مجال التأم�،

- مقاومة تبييض األموال و�ويل اإلرهاب يف قطاع التأم�،
- دور قطاع التأم� يف تغطية مخاطر الكوارث الطبيعية والتقلبات املناخية.

ك� شارك عدد من إطارات الهيئة يف بعض الندوات والتظاهرات واملؤ�رات بالخارج حول محاور تأمينية متخصصة من 
أهّمها:

- دورة تدريبية حول "أسس تحديد وإدارة مخاطر رشكات التأم�" (باإلمارات العربية املتّحدة).
- حلقة دراسية حول التطورات األخ�ة بخصوص الرقابة الحذرة عىل التأم� (بفرنسا)،

- امللتقى الرابع للتأم� بالدار البيضاء حول تحديث تجربة الحريف يف العرص الرقمي (باململكة املغربية)،
- الدورة 24 للنــدوة السنوية الدولية حول التقنيات الجديدة لتبادل املعطيـات (بأملانيا).

5 - إرساء منظومة للنفاذ إىل الوثائق التي تنتجها الهيئة:

يف إطار تطبيق مقتضيات القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ يف 24 مارس 2016 واملتعلق بحق النفاذ إىل 
املعلومة وتنفیذا ملتطلبات الخطة الوطنیة الرامیة إىل �كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت� العربية والفرنسية Òوقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد وردت عىل الهيئة خالل 
سنة 2017 ومنذ إرساء هذه املنظومة، ثالثة مطالب فقط يف النفاذ إىل وثيقة إدارية �ّت دراستها بالتنسیق مع مختلف 

الهیاكل بالهيئة وإجابة املعني� باألمر بخصوصها، ك� å يتّم رفض أي مطلب وå يرد أي مطلب تظلم.

6 - تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم�:

سعيا منها إىل تدعيم أوجه التعاون العرî واإلقليمي والدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة 
بالتأم�، تولّت الهيئة العامة للتأم�:

- مواصلة متابعة توصيات اللجان املغاربية للتأم� وإعادة التأم�.
- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك عىل 
مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث عن توافقات ثنائية ودية لتسوية املتخلدات 

بذمة املكتب املوحد الليبي.
إىل  وإحالتها   ACPR بفرنسا التأم�  عىل  الرقابة  وسلطة   CIMA منظمة من  كّل  مع  تعاون  مذكرات  مشاريع  إعداد   -

الجهات املعنية للدراسة.
- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأم� AFIRC والجمعية الدولية 

.IAIS ملراقبي التأم�

       مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

أنهى االقتصاد العاملي سنة 2017 بتحقيق وت�ة Ûو جيّدة نسبيّا بلغت مستوى 3,8 % (مقابل 3,2 % سنة 2016) وهي 
األعىل منذ سنة 2011، بعد معاناته طيلة سنوات من الفتور واملشاكل املرتبطة باألزمات االقتصادية واملالية واآلثار الضارة 
للصدمات السلبية التي أضعفت النشاط يف أغلب االقتصاديات. وتعود هذه االنتعاشة إىل جملة عوامل أبرزها مواصلة 
إعت�د السياسات النقدية امليّرسة يف البلدان املتقدمة واستمرار االقتصاد الصيني يف تسجيل معدالت Ûو مرتفعة فضال عن 

ديناميكية التجارة العاملية.

ففي االقتصاديات املتقدمة، ارتفع نسق Ûو النشاط االقتصادي إىل مستوى 2,3 % سنة 2017 مقابل 1,7 % يف السنة 
مستوى  عىل  وانعكاسه  عموما  األع�ل  مناخ  وتحّسن  التيس�ية  النقدية  السياسات  من  بالخصوص  مستفيدة  السابقة، 
السياق  الداخيل إضافة إىل تدّعم استهالك األرس محفوزا باملؤرشات االيجابية لسوق الشغل. ويف هذا  االستث�ر والطلب 
وصلت نسبة Ûو االقتصاد األمري~ إىل 2,3 % مقابل 1,3 % يف موىف سنة 2016، ك� كان األداء يف منطقة األورو م�ثال إىل 
حّد كب� حيث سّجلت نفس املستوى من النمو (2,3 % مقابل 1,8 % سنة 2016) وشملت هذه االنتعاشة أغلب البلدان 

األعضاء.          
 

لالقتصاديات الصاعدة والنامية، فقد عرفت بدورها تحّسنا جمليّا لنشاطها االقتصادي محققة نسبة Ûو  بالنسبة  أّما 
ناهزت 4,8 % مقابل إنحصارها يف حدود 1,4 % سنة 2016، وكان الحّظ األوفر من نصيب الدول الصاعدة والنامية ألوروبا 
مشاريع  حجم  زيادة  من  األخرى  البلدان  عديد  واستفادة  وبولونيا  تركيا  من  كّل  حققته  الذي  الهام  النمو  مع  خاصة 
املؤسسات املمولة من االتحاد األوروî. ك� حافظ االقتصاد الصيني عىل نسق Ûّوه املرتفع والذي بلغ 6,9 % سنة 2017 
مقابل 6,7 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع امللحوظ للصادرات وملستوى االستث�رات العمومية فضال عن اعت�د بنك الص� 

الشعبي لتيس� انتقاê يسّهل النفاذ للقروض بالنسبة للمؤسسات الصغرى والقطاع الفالحي.             

ويف املقابل، تراجعت وت�ة النمو يف منطقة الرشق األوسط وش�ل إفريقيا من 4,9 % يف السنة السابقة إىل حدود 2,2 % 
املصّدرة  البلدان  النمّو يف  انخفاض  املنطقة مع  املستمرّة يف  الجيوسياسية  بالخصوص من االضطرابات  متأثرة  سنة 2017 
للنفط وتقيّد الطلب الداخيل وخاصة االستث�ر بسبب عملية تطه� امليزانية واملستويات العالية من التضخم يف بعض بلدان 

املنطقة.  
  

وå تكن املبادالت التجارية للسلع والخدمات سنة Ò 2017نأى عن هذا املسار التصاعدي يف نسق النمو حيث حققت 
انتعاشة هامة بنسبة 4,9 % مقابل 2,3 % سنة 2016 مدعومة عىل وجه الخصوص من تطور التدفقات التجارية يف آسيا 

والواردات يف أمريكا الش�لية. 

ويف جانب آخر، تواصل إنخفاض دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة بحوايل 16 % خالل سنة 2017 مقابل 13 % 
سنة 2016، وشمل باألساس اقتصاديات البلدان املتقدمة والبلدان التي �ّر Òرحلة انتقالية مقابل إرتفاع طفيف يف البلدان 

الصاعدة.

املرتبطة خاصة Òفاوضات  السيايس  اليق�  مواجهة حالة عدم  فقد نجحت يف  الدولية،  املالية  بالسوق  يتعلّق  وفي� 
الربيكسيت وتزايد الشكوك حول السياسة املستقبلية للميزانية األمريكية وتواصل التوترات الجيوسياسية يف عديد املناطق، 
فتدّعمت أسعار السندات بشكل ملحوظ يف جميع أنحاء العاå. بين� تواصل التقلب الحاد يف السوق الدولية للرصف والتي 
اتسمت خاصة باالرتفاع الهام الذي حققه سعر رصف األورو مقابل الدوالر وذلك مع تحسن الوضع االقتصادي وتجّدد 
اهت�م املستثمرين األجانب Òنطقة األورو والتوقعات بتطبيع السياسة النقدية. وسجلت سوق املعادن الثمينة من ناحيتها 

تطورا ايجابيا بحوايل 13 % مدعومة من حالة عدم اليق� السيايس. 

إرتفاعا ملحوظا عىل  للمواد األساسية  الدولية  األسعار  املتحّسن عموما، شهدت  االقتصادي  األداء  وبالتوازي مع هذا 
عكس السنة السابقة نتيجة تزايد الطلب املتأé من القطاعات املعملية للبلدان املصنعة وللص� من جهة وانخفاض سعر 
رصف الدوالر األمري~ من جهة أخرى. ك� تدّعمت أسعار الطاقة وخاّصة النفط الخام جرّاء الرتاجع امللحوظ يف اإلنتاج 

واملخزونات بعد تفعيل االتفاقية متعددة األطراف للدول املصّدرة للنفط.       

لتبلغ  املتقدمة  االقتصاديات  تواصلت عىل مدى سنوات يف  التي  االنك�شية  الضغوط  برتاجع   2017 ك� �يزت سنة 
نسبة التضخم 1,7 % مقابل 0,8 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع الهام ألسعار الطاقة. أما بالنسبة للبلدان الصاعدة والنامية، 
فقد عرف التضخم عموما بعض االنفراج لينخفض إىل 4 % مقابل 4,3 % سنة 2016 مع وجود تفاوت عام ب� مختلف 

بلدان هذه املجموعة نظرا إىل التطورات املتفاوتة ألسعار الرصف والعوامل الخاصة بكّل اقتصاد.
       

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

شهد االقتصاد التونيس سنة 2017 تحّسنا ملموسا يف نسق Ûّوه حيث بلغ 1,9 % أي ما يقارب ضعف املستوى الذي 
تحقق سنة 2016 (1 %). غ� أن مثل هذه االنتعاشة ال تزال دون املستوى املأمول جرّاء استمرار مواطن الضعف املرتبطة 
بالخصوص بانزالق عجز امليزانية واملدفوعات الجارية وتصاعد الضغوط التضخمية، والتي ال تزال تحول دون تحقيق التنمية 

الشاملة وإحداث مواطن الشغل والتحّكم يف التوازنات االقتصادية الكلّية.    

ويعود هذا التحسن النوعي يف النمو يف جزء كب� منه إىل تطّور األنشطة املسوقة عىل خالف السنوات الفارطة التي كان 
فيها ألنشطة الخدمات غ� املسوقة مساهمة هامة.

وبالنسبة للخدمات املسّوقة، فقد عرفت تطّورا محدودا سنة 2017 بلغ 4 % مستفيدة بالخصوص من املوسم السياحي 
الواعد (8,3 % مقابل 2,7 % سنة 2016) إثر العودة النسبية لألسواق التقليدية مع تحّسن الوضع األمني للبالد إضافة إىل 
مواصلة تدفق السياح املغاربي�، وكذلك من التحّسن الطفيف لقطاع النقل (5 % مقابل 4,7 % سنة 2016). ويف املقابل، 

تواصل Ûو الخدمات املالية واالتصاالت بنسق ملموس بلغ عىل التوايل9,1 % و3 %.    

وبدرجة أقل حدة، حّققت الصناعات املعملية بدورها Ûّوا طفيفا بنسبة 0,8 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل تطّور 
الصناعات امليكانيكية والكهربائية (3,1 % مقابل 2,1 % سنة 2016) تبعا لديناميكية النشاط يف منطقة األورو، عالوة عىل 
الغذائية والصناعات   (2016 سنة   %  (-0,3) مقابل   %  0,8) والجلود  واملالبس  النسيج  صناعات  إنتعاش 

(1,4 % مقابل (4,4-) % سنة 2016). ويف املقابل، تواصل تقلّص Ûّو صناعات مواد البناء والخزف والبلور للسنة الثانية تباعا 
((4,5-) % مقابل (1,8-) % سنة 2016).

ك� شهدت الصناعات الكيميائية انخفاضا ملحوظا يف قيمتها املضافة ((1,9-) % مقابل 13,2 % سنة 2016) وذلك 
نتيجة حّدة التحركات االحتجاجية املسجلة عىل مستوى مواقع إنتاج ونقل الفسفاط مّ� خلق صعوبات كربى يف التزّود 

لوحدات التحويل.

وعرف قطاع الفالحة والصيد البحري انتعاشة ملحوظة (2,5 % مقابل (8,5-) % سنة 2016) بفضل املوسم الفالحي 
الزيتون.       زيت  فرع  يف  انخفاض  مقابل  الحبوب  سيّ�  الفروع  أغلب  يف  اإلنتاج  بارتفاع  �يز  والذي  عموما  املريض 

أّما الصناعات غÈ املعملية، فقد تواصل إنخفاض قيمتها املضافة بحوايل 3 % (مقابل (1,5-) % سنة 2016) متأثـــرة 
بالخصوص من احتداد تقلص استخراج النفط والغاز الطبيعي ((11,1-) % (مقابل (7,2-) % سنة 2016) جراّء ما تزال 
تشهده بعض املناطق من اضطرابات اجت�عية عالوة عن النفاذ الطبيعي لبعض الحقول. وعىل عكس ذلك، سّجل قطاع 
املناجم Ûوا هاما ناهز 10,1 % (مقابل 6,4 % سنة 2016) غ� أن مثل هذه االنتعاشة å �ّكن بعد من استعادة القدرات 

اإلنتاجية املعتادة للقطاع.

وبالنسبة للطلب الداخيل، فقد أظهر سنة 2017 تباطؤا يف نسق Ûو أهم مكوناته، بحساب األسعار القارّة، حيث تواصل 
النهاê الوطني والذي Îثّل املحرك األسايس للنمو االقتصادي منذ  التوايل انخفاض وت�ة Ûو االستهالك  الثالثة عىل  للسنة 
سنة 2011 (1,8 % سنة 2017 مقابل 3 % سنة 2016). وبخصوص االستث�رات، فقد سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت 
تباطؤا طفيفا من مستوى 1 % سنة 2016 إىل 0,2 % سنة 2017 لتواصل بذلك نسبة االستث�ر انخفاضها للسنة الخامسة 

عىل التوايل من 19,3 % سنة 2016 إىل 18,7 % سنة 2017.

 2016 سنة   %  5,8 (مقابل   %  17,2 بنسبة  والخدمات  السلع  صادرات  ارتفعت  فقد  الخارجي،  للطلب  بالنسبة  أّما 
بحساب األسعار الجارية) نتيجة ازدياد حجم الصادرات ألغلب القطاعات. ومن ناحيتها، سجلت واردات السلع والخدمات 
تسارعا هاما يف وت�ة Ûوها الذي بلغ 18,8 % سنة 2017 (مقابل 5,5 % سنة 2016 بحساب األسعار الجارية) وذلك تبعا 
النخفاض الدينار وارتفاع األسعار العاملية للمحروقات وتزايد استهالك قطاعي الطاقة والصناعات املعملية من مواد أولية 

ونصف مصنعة يف ظل تراجع اإلنتاج الوطني. 

ويف هذا السياق، تفاقم العجز التجاري املسّجل سنة 2017 ليعادل 10,2 % من إجمـايل النـاتـــج املحيل الخام (مقابل 
8,8 % سنة 2016).

النسبة هذه  ارتفعت  فقد   ،(%  3,7)  2012 سنة  منذ  تضخم  نسبة  أد\  عرفت  التي  السابقة  السنة  عكس  وعىل 
 سنة 2017 لتناهز 5,8 % يف املعدل ك� وصلت يف األشهر األخ�ة من السنة إىل ما يقارب 6,4 % وذلك تزامنا مع تدهور 

قيمة الدينار والتطور االستثناê ألسعار املواد الغذائية الطازجة.

ملواطن  للتصدي  املطلوب  املستوى  دون   2017 سنة  الوطني  االقتصاد  الذي حققة  الطفيف  النمو  فقد ظل  وعموما 
ضعف سوق الشغل إذ ال تزال نسبة البطالة يف نفس املستوى املرتفع املسجل يف السنة السابقة (15,5 %) مع تسجيل 
انخفاض طفيف لنسبة بطالة خريجي التعليم العايل إىل حدود 29,2 % سنة 2017 (مقابل 31,6 % سنة 2016) وال تزال 
سوق الشغل املحلية تواجه عديد التحديات املرتبطة بعدم قدرة النسيج االقتصادي عىل استيعاب البطالة وعدم املالءمة 

ب� حاجيات السوق وما تنتجه املنظومة التعليمية.      

I - تطّور سوق التأم� العـاملية:

1 - رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم�:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

بلغ إج�يل أقساط التأم� العاملية املستخلصة سنة 2017 حوايل 4.890 مليار دوالر مقابل 4.700 مليار دوالر سنة 2016 
محققة بذلك نسبة Ûو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وت�ة أرسع سنة 2016 (2,2 %). ولنئ شمل هذا 
التباطؤ النسبي كالّ من صنفي التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، فانّه �يّز بالخصوص بانخفاض جملة أقساط التأم� عىل 
الحياة يف األسواق املتقدمة Òا يقارب 2,7 % (مقابل (1,9-) % سنة 2016) مقابل تواصل Ûّو أقساط التأم� عىل غ� الحياة 

بنفس النسق املسجل يف السنة السابقة والذي بلغ 1,9 %. 
  

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد تقلصت وت�ة النمو الهام الذي ميزها يف السنة السابقة رغم بقائها مرتفعة يف حدود 14 % 
النمو الكب� الذي  التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، مدعومة أساسا من تواصل  التوايل بالنسبة لصنفي  و6,1 % عىل 

تشهده السوق الصينية.   

55,3 % سنة 2016)  (مقابل   % 54,3 إىل  العاملية  السوق  الحياة من  التأم� عىل  تقلّص نصيب صنف  لذلك،  وتبعا 
يف ح� إرتفعت حّصة صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 45,7 % (مقابل 44,7 % سنة 2016).

التوزيع القاري ألقساط التأم�:
 

وعىل مستوى التوزيع القاري، تواصل انخفاض حصة األسواق األمريكية يف سوق التأم� العاملية حيث بلغت 34 % 
الحياة إىل حدود 25,5 % (مقابل  التأم� عىل  نتيجة تراجع حّصتها من مجموع أقساط  (مقــابل 34,4 % سنة 2016) 
تقريبا  املستوى  نفس  يف  الحياة  غ�  عىل  التأم�  أقساط  مجموع  من  حصتها  عىل  ومحافظتها   (2016 سنة   %  26,2  

(44,2 % مقــابل 44,3 % سنة 2016).

وكذلك الشأن بالنسبة للدول األوروبية التي انخفضت نسبة مساهمتها يف سوق التأم� العاملية إىل حوايل  30,2 % 
(مقابل 30,8 % سنة 2016) إثر تراجع حّصتها من 33 % سنة 2016 إىل 32,3 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل 

الحياة ومن 28,2 % إىل 27,8 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة. 

موىف  يف   %  32,5 فناهزت  العاملية  السوق  حجم  من  اآلسيوية  القارة  لحّصة  التصاعدي  املسار  تواصل  املقابل،  ويف 
 2016 سنة   %  37,8 من  الحيـاة  عىل  التأم�  بعنـوان  حصتها  ارتفاع  بفضل   (2016 سنة   %  31,6 (مقابل   2017 سنة 
إىل 39,3 % سنة 2017 وبدرجة أقل حّصتها بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة من 24,1 % يف السنة السابقة إىل 24,5 % 

سنة 2017.

أّما بالنسبة للقــــارة اإلفريقية، فال تزال حصتها من السوق العاملية تتّسم بالتواضع الشديد إذ å تتجاوز 1,4 % من 
جملة أقســاط التأم� تتوّزع ب� 1 % بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة (مقابل 0,9 % سنة 2016) و1,7 % بعنوان التأم� 

عىل الحياة (مقابل 1,5 % سنة 2016).

2 - رقم معامالت صنف التأم� عىل الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة تباطؤا يف نسبة النمو التي å تتجاوز0,5 % (مقابل 1,4 % 
يف السنة السابقة) وبلغت 2.657 مليار دوالر أمري~، وذلك نتيجة حالة االنك�ش التي شهدتها األسواق املتقدمة حيث 

تراجعت جملة أقساط التام� عىل الحياة بنسبة 2,7 % بعد معاناتها من الفتور عىل مدى العرش سنوات األخ�ة.
وعموما، فقد سّجلت أغلب بلدان هذه املجموعة Ûوا سلبيا مرتبطا أساسا بضعف نسب الفائدة مّ� جعل مؤسسات 
التأم� عاجزة عىل ض�ن مردودية مثىل للمؤمن لهم بسبب تراجع نسب املردودية الدنيا املضمونة وانخفضت تبعا لذلك 
عمليات االكتتاب بالنسبة لعقود االدخار التقليدية بشكل هام. هذا إىل جانب عديد العوامل االقتصادية األخرى التي أثرت 
عىل Ûو سوق التأم� عىل الحياة العاملية عىل غرار أسواق أمريكا الش�لية، التي سجلت تراجعا Òا يقارب 3,5 % مقارنة 
فقد  الغربية،  ألوروبا  بالنسبة  أما  التقاعد.  إدخار  توفّر خدمة  التي  املؤسسات  عديد  تراخيص  جراء سحب   2016 بسنة 
شهدت أكرب ثالثة أسواق رئيسية فيها وهي اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا حالة من االنك�ش سنة 2017 مقابل تحقيق 

بعض األسواق األخرى لتطور إيجاî مثل اسكندينافيا والربتغال.
       

ويف املقابل، شهدت أسواق التأم� عىل الحياة يف البلدان الصاعدة مسارا مختلفا للغاية �يز بتحقيق قفزة هامة يف نسق 
النمو إىل حدود 14 % متجاوزة بذلك معّدل النمو املسجل يف العرشية األخ�ة (8,8 %). هذا وال يزال دور السوق الصينية 
الركيزة األساسية يف هذا التطّور، حيث حققت لوحدها Ûوا باهرا ناهز 21 % (مقابل معّدل Ûو يعادل 14 % خالل العرش 
سنوات األخ�ة)، لرتتقي بذلك الص� إىل املرتبة الثانية عامليا يف سوق التأم� عىل الحياة التي تتصدرها الواليات املتحدة 

األمريكية.

عديد  وجود  مع   2016 بسنة  مقارنة   %  5,8 بنسبة  ايجابيا  Ûوا  الصاعدة  البلدان  أسواق  حّققت  الص�،  وباستثناء 
اإلختالفات ب� بلدان هذه املجموعة. فبالنسبة لدول آسيا الصاعدة، �يزت بارتفاع مبيعات عقود التأم� بوحدات الحساب 
وعقود اإلدخار التقليدية، بين� ارتكز التطور املسجل يف أوروبا الوسطى والرشقية عىل مبيعات عقود اإلدخار املوزعة من 
طرف البنوك يف روسيا التي أصبحت تتصدر أسواق التأم� عىل الحياة يف هذه املنطقة. ويف نسق معاكس، سّجلت أسواق 
أمريكا الالتينية Ûوا سلبيا يف كل من الربازيل (جراء تأثر نشاط تأم� اإلدخار من ضعف نسب الفائدة) واملكسيك نتيجة 
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التوزيع القاري ألقساط التأم�:

3 - رقم معامالت صنف التأم� عىل غÈ الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 2.234 مليار دوالر أمري~ يف موىف سنة 2017 
محّققة نسبة Ûّو حقيقي بلغت 2,8 % ليتواصل بذلك تباطؤ نسق التطور للسنة الثالثة تباعا ولكنه ال يزال يتجاوز معّدل 

النمو الذي تّم تسجيله يف العرشية األخ�ة ( 2,1 %).
 

وبالنسبة لألسواق املتقدمة، استقرت وت�ة النمو يف نفس املستوى املسجل يف السنة السابقة أي 1,9 % (مقابل معدل 
تطّور سنوي ناهز 0,9 % خالل العرش سنوات األخ�ة) مع وجود تباين حاد بينها. فبالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، 
وصلت نسبة النمو الجملية إىل 2,6 % سنة 2017 مع تحقيق أهم النسب يف صنف تأم� السيارات. ويف أوروبا الغربية، 
ولنئ ظلت وت�ة النمو معتدلة، فقد سّجلت تحّسنا طفيفا سنة 2017 وبلغت 1 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل التطّور 

امللحوظ خاصة عىل مستوى صنفي التأم� من املرض وتأم� السيارات السي� يف األسواق الرئيسية لهذه املنطقة.
     

أما بالنسبة لألسواق الصاعدة، فقد تراجعت وت�ة Ûو صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل حدود 6,1 % مقابل 9,6 % 
سنة 2016 ومعّدل تطور سنوي ناهز 8,4 % خالل العرشية األخ�ة. ويعود هذا التباطؤ أساسا إىل انخفاض نسبة النمو 
السيارات. ورغم هذا  الصينية من مستوى 20 % إىل 10 % سنة 2017 جراء انخفاض أقساط تأم�  املحققة يف السوق 
الرتاجع املسجل، ال تزال الص� تعترب املحرك األسايس للنمو يف هذه املجموعة من البلدان. وباستثنائها، å تتجاوز نسبة Ûو 
نشاط التأم� عىل غ� الحياة يف األسواق الصاعدة مستوى 2,5 % (مقابل 2,1 % سنة 2016) بين� وصلت إىل 9,7 % يف 
بقية األسواق الصاعدة آلسيا بفضل النمو الهام الذي شهدته كل من الهند وتايالند وأندونيسيا. أما بالنسبة ألوروبا الوسطى 
والرشقية، فقد واصلت أقساط التأم� مسارها التصاعدي بنسق معتدل بلغ 3,3 % نتيجة التحسن االقتصادي الذي تشهده 
بعض بلدان اإلتحاد األوروî. وفي� يخص منطقة الرشق األوسط وآسيا الوسطى، فقد أّدت حالة االنك�ش التي تشهدها 
أقساط التأم� عىل غ� الحياة يف السوق الرتكية واستمرار حالة الركود يف السوق السعودية إىل إنخفاض هام يف نسبة التطور 

الجملية يف املنطقة.
 

وعموما، فقد كانت لألسواق املتقدمة مساهمة أعىل بقليل من مساهمة األسواق الصاعدة يف التطور الحقيقي لصنف 
التأم� عىل غ� الحياة مع اعتبار الص� والواليات املتحدة األمريكية القوت� الرئيسيت� الدافعت� للنمو في� يخص هذا الصنف.

التوزيع القاري ألقساط التأم�:

4 - نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:
  

عىل الرغم من اإلنخفاض النسبي يف عدد األحداث الكارثية املسّجلة سنة 2017 إىل 301 حادث مقابل 329 سنة 2016 
إىل ملحوظ  جّد  بشكل  الكوارث  هذه  عن  الناجمة  الجملية  املادية  الخسائر  ارتفعت  فقد  طبيعية)،  كارثة   183 (منها 

337 مليار دوالر أمري~ وهو ما يقارب ضعف املستوى املسجل سنة 2016 (180 مليار دوالر أمري~) ك� فاقت بشكل 
ملموس املعدل املسجل يف العرشية األخ�ة (190 مليار دوالر أمري~).

مجموع طبيعية  كوارث  عن  الناجمة  الخسائر  تغطية  يف  التأم�  قطاع  مساهمة  تتعّدى   å الّسياق،  هذا  ويف 
138 مليار دوالر وفقط 6 مليار دوالر من الخسائر املرتبطة بكوارث تقنية، ليبلغ الفارق ب� جملة الخسائر واألرضار املؤمن 
عليها سنة 2017 حوايل 193 مليار دوالر، وهو ما يربز مدى نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل 

النطاق العاملي (أك_ من 57 % من مجموع الخسائر).

هذا وقد �ركزت أعىل الخسائر يف أمريكا الش�لية وبلغت 244 مليار دوالر. وكانت أعىل األرضار املشمولة بالتأم� 
حّدة، هي تلك املتعلقة بأقوى ثالث أعاص� شهدها العاå سنة 2017 والتي قدرت بحوايل 92 مليار دوالر أمري~.

:Üونسب االندماج يف العا �5 - تطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم

التأم� سنة 2017 إىل 650 دوالر أمري~ مقابل 638,3 دوالر سنة 2016  الفـرد عىل  العاملي إلنفـاق  إرتفع املعـّدل 
النمّو  نسق  يف  التباين  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب�  شاسع  فارق  تسجيل  مع   2015 سنة  دوالر  و621,2 
االقتصادي ومعّدالت النمّو الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم� 

املتجّذرة يف البلدان املصّنعة ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

 2016 سنة  دوالر   3.505 مقابل  دوالر   3.516,7 التأم�  عىل  الفرد  إنفاق  معدل  بلغ  املصنعـة،  البلدان  ففي 
التأم� عىل غ�  بعنوان  الحياة و1.618,2 دوالر  التأميـن عىل  بعنوان  و3.439,6 دوالر سنة 2015، منها 1.898,5 دوالر 
 % و8,1   2016 سنة   %  8 مقابل   %  7,8 تعـادل  إذ  مرتفعة  البلدان  هذه  يف  االندماج  نسبة  فإّن  لذلك،  وتبعا  الحياة. 

سنة 2015.

أما يف البلدان الصاعدة، ورغم التحّسن املتواصل ملعدل إنفاق الفرد عىل التأم� والذي ناهز 165,6 دوالر أمري~ سنة
 2017 مقابل 149 دوالر سنة 2016 و135 دوالر سنة 2015 (منها 92,3 دوالر بعنوان التأم� عىل الحياة و73,2 دوالر 
بعنوان التأم� عىل غ� الحياة)، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ å تتجاوز 3,3 % (مقابل 3,2 % سنة 2016 

و2,9 % سنة 2015).

وعموما، فقد تراجعت نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي العاملي إىل حدود 6,1 % سنة 2017 مقابل 6,3 % 
سنة 2016 و6,2 % سنة 2015.  

º - IIوقع تونس يف سوق التأم� العاملية:
     

رقم  من  تونس  حّصة  تزال  ال   ،2017 سنة   % 12,6 بنسبة  التأم�  لقطاع  الجميل  املعامالت  لرقم  الهام  التطّور  رغم 
معامالت سوق التأم� العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة ببعض البلدان الشقيقة، حيث å تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,08 % 
باملغـــرب وÒ % 0,03صـر، وكذلك مقارنة بعدد من بلدان منطقة الرشق األوسط حيث ناهزت 0,28 % باإلمارات العربية 

املتحدة و0,20 % باململكة العربية السعودية وتضّل بعيدة جّدا عن جنوب إفريقيا (0,98 %). 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم� إذ تبلغ  28,2 % بالواليات 
املتحدة و8,6 % باليابان و5,8 % باململكة املتحدة و4,9 % بفرنسا و4,6 % بأملانيا. 

وبالتوازي، å تتجاوز نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي التونيس خالل سنة 2017 رغم تسجيل بعض التحّسن 
نسبة دون  باملغرب)، وهي  املتحدة و3,5 %  العربية  باإلمارات   % 3,7 (مقابل   % 2,2 األخ�ة  السنوات  الطفيف خالل 
 % 9 وفرنســا   % 9,6 املتحدة  واململكة   % 13,8 إفريقيا  مثل جنوب  بكث�  األخرى  البلدان  ببعض  املسّجلة  املستويات 

وسـويسـرا 8,5 % والواليات املتحدة 7,2 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي هو فــي حـدود 6,1 %.
 

ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معــّدل إنفاق الفــرد التونيس عىل التأم� خالل سنة 2017 حيث بلغ 182,5 دينارا 
تونسيا مقابل 164,2 دينارا سنة 2016 و150,5 دينارا سنة 2015، ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 

1579,5 دينارا تونسيا سنة 2017.

:« Solvabilité II » 2 ات األولية لتطبيق نظام املالءة املاليةÈالـتأث - III
      

دخل نظام املالءة املالية 2 فعليّا حيز التطبيق يف مستهل سنة 2016 بعد سنوات طويلة إستغرقتها الهياكل املختصة يف 
عن  عبارة  وهو   .îاألورو اإلتحاد  يف  التأم�  لسوق  الجديد  والتنظيمي  الترشيعي  اإلطار  ليمثّل  رشوطه  وبلورة  صياغة 
مجموعة من القواعد التوجيهية واملتطلبات القانونية والتقنية الكمية والنوعية تهدف إىل تحقيق أك_ تجانس وشفافية ب� 
م�رسات رشكات التأم� يف مختلف دول الفضاء االقتصادي األوروî ومزيد تدعيم سالمة قواعدها املالية بتطبيق متطلّبات 
مالءة قادرة عىل إدارة املخاطر الجديدة بأك_ نجاعة وواقعية وعىل "إمتصاص الصدمات" واملحافظة عىل استقرار آدائها، 
وتحّقق بالتايل توازنا عقالنيا ب� السالمة واإلستع�ل املقتصد لرؤوس األموال من أجل ح�ية أفضل للمؤمن لهم وض�ن 
قدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها تجاه الغ�، خاصة يف ظل التغیرات املتواصلة لألسواق املالیة الدولیة وتطّور املحيط اإلقتصادي 

العاملي وتزايد مخاطر الصناعة التأمینیة مع إحتداد املنافسة وعوملة رشكات التأمین. 

إّال أّن عديد األصوات إرتفعت لتحذير مكّونات قطاع التأم� من هذا التوجيه واستنكار النتائج املحتملة لهذا املعيار 
حيث أّن تاريخ 1 جانفي 2016 كان Òثابة عالمة عىل دخول قطاع التأم� إىل عرص جديد وغ� مرحب به. وبالفعل، فقد 
بدأت عّدة إشكاليات تظهر مع بداية تطبيق هذا الّنظام الذي بني عىل نوايا حسنة ولكن يبدو أنه å يحقق أهدافه بإعتبار 
أّن تكاليف إعت�ده جّد مرتفعة وطرق تنفيذه معقدة للغاية، حيث إعتمد الخرباء عىل افرتاضات مصطنعة å يتم التحقق 
منها بشكل صحيح وå يتم اختبار الصيغ املقرتحة Òا فيه الكفاية وå يتم تحليل النتائج املرتتبة عىل االقتصاد بدقّة، ك� 
نظرة  املؤسسات وخصومها وفق  لتقییم أصول  السوق  كفاءة  نظرية  إىل كون  باإلضافة  املختارة غ� �ثيلية  العينة  تعترب 

اقتصادیة تستند إىل افرتاضات ال يتم التحقق منها يف أوقات األزمات والصدمات.

تحوالت  إىل  ويؤّدي  العاملي  االقتصاد  عىل  كب�  بشكل   2 املالية  املالءة  نظام  تطبيق  يؤثر  أن  املنتظر  فمن  وبالتايل، 
إسرتاتيجية عميقة يف صناعة التأم� من أبرزها تعزيز مكانة رشكات التأم� الكربى عىل حساب الصغرى التي ستضطّر إىل 
اللجوء إىل االندماج واإلستيعاب بينها يف إتّجاه إعادة هيكلتها لتدعيم قدرتها عىل إدارة املخاطر، إضافة إىل تأث�اتها بالنسبة 

للمؤمن لهم من زيادة كب�ة يف أقساط التأم� وإنخفاض يف عائدات التأم� عىل الحياة ...

وعليه، ولتفادي اآلثار السلبیة املحتملة لتطبيق هذا الّنظام وتحقیق األهداف املرجوة منه وض�ن إستقرار أداء رشكات 
التأمین، فإنّه يتعّ� عليها االلتزام بالتطبیق التدریجي لهاته املرجعیة اإلحرتازیة وتهیئة البیئة الرضوریة لتبنيها من خالل 
من  لإلستفادة  األخرى  التأمین  رشكات  مع  التعاون  جرس  وربط  املعلوماتية  أنظمتها  وتحدیث  البرشیة  مواردها  تكوین 

التجارب الدولیة الناجحة يف هذا املجال.



وقد أفرزت أع�ل الرقابة والتدقيق وجود عمليات إكتتاب عقود تأم� غ� عادية بالّنظر ألهمية املبالغ املؤمنة لدى 
هذه املؤسسة وكذلك لدى مؤسسة أخرى. و�ّت عىل هذا األساس مراسلة اللجنة التونسية للتحاليل املاليّة وموافاتها بنسخة 

من جميع الوثائق املتحصل عليها من مؤسستي التأم� إلتّخاذ ما تراه صالحا يف الغرض.

• تقييم أع�ل الخرباء اإلكتواري�:

الفنية لسنتي 2015 و2016 إلحدى  للمدخرات  اإلكتواري�  الخرباء  أحد  قبل  املنجزة من  التقييم  أع�ل  نتائج  أثارت 
مؤسسات التأم� إحرتازات من قبل فريق الرقابة تبعا لوجود نقص هام يف مدخرات التعويضات تحت التسوية بعنوان فرع 

تأم� السيارات.
تقييم حذر  إىل  التوصل  توفّقه يف  لعدم  الالزمة، ونظرا  باملؤيدات  الخب� إلجابة واضحة مدعومة  تقديم  لعدم  وتبعا 
وصحيح للمدخرات الفنية للتأم� عىل غ� الحياة للمؤسسة املعنية، إتخذت الهيئة قرارا بعدم املوافقة مستقبال عىل طلبات 

اإلستعانة به من قبل مختلف املؤسسات يف هذا املجال طبقا ملقتضيات منشور وزير املالية عدد 258 لسنة 2010.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2017 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داÅة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" تبعا ملراجعة طريقة احتساب العنارص املكّونة 
لهامش املالءة املاليّة إضافة إىل مزيد تدعيم آليّات بعض عمليّات التصديق والتقاطع قصد مراقبة صّحة وتجانس املعطيات 

ب� مختلف القوائم والجداول والبيانات املكّونة للربمجيّة.

متابعة  عىل  يساعد  مّ�  اإلستغالل  حيز  الهاّمة  الحوادث  ملّفات  وعىل  التوظيفات  عىل  الرقابة  برمجّيتي  دخول   •
البيانات الشهريّة املتعلّقة بعمليّات اإلقتناء والتفويت يف التوظيفات وÎّكن من رسعة تدّخل الهيئة عند اإلقتضاء من جهة، 
الحياة  للتأم� عىل غ�  بالنسبة  أ.د  التي تفوق كلفتها 500  الهاّمة  الحوادث  املتعلّقة Òلّفات  الشهريّة  البيانات  ومتابعة 

و100 أ.د بالنسبة للتأم� عىل الحياة وتكوين األموال من جهة أخرى.

النتائج  سلبا عىل  تؤثّر  التي  اإلخالالت  من  عدد  لتجاوز  التأم�  إعادة  بربمجّية مخطط  الواردة  املعطيات  دراسة   •
التأم� قصد دعوتها إىل إستك�ل املعطيات املنقوصة  املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات 
التأم� واملبيّنة  إعادة  الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة  وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� 

بدليل اإلستخدام.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:
 

بتنفيذ  تقيّده�  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  ملؤّسست� خاضعت�  املالية  الوضعية  متابعة  منتظمة  بصفة  تتواصل 
إلتزاماته� لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع�ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب 
كلية وبوضع  الفنية بصفة  الذاتية Òا Îّكنه� من تغطية مدخراته�  أمواله�  لتدعيم  العاجلة  باإلجراءات  الهيئة  موافاة 
برنامج عمل لتطه� وضعيته� املالية و�كينه� من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد عىل رضورة تجاوز 

النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة.

• إعداد تقرير £وذجي للخرباء اإلكتواري�: 

الذي  اإلكتواري  للخب�  تقرير Ûوذجي  إعداد  الهيئة  قبل  التعاقد معه من  تّم  إكتواري  املراقبون Òساعدة خب�  توّىل 
يستع� به مراقبو حسابات مؤّسسات التأم� وإعادة التأم� يف إعداد تقريرهم املوجه إىل الهيئة، وذلك بهدف توحيد طرق 
العمل املعتمدة وتوحيد شكل هذه التقارير ومضمونها لض�ن النجاعة املرجّوة منها. وقد �ت مناقشة النسخة األوىل من 
وإصداره  بخصوصه  الواردة  املالحظات  أساس  عىل  تحيينها  وسيتم  بالقطاع  العامل�  الخرباء  مع  النموذجي  التقرير  هذا 

Òقتىض ترتيب. 
 

• مراجعة طريقة احتساب مدخرات نقص قيمة مستحقات مؤسسات التأم� عىل املؤمن لهم والوسطاء:
 

إثر مالحظة تراجع يف استخالص أقساط التأم� خالل السنوات األخ�ة م� نتج عنه تفاقم يف حجم مستحقات مؤسسات 
التأم� عىل املؤمن لهم وعىل الوسطاء وأثّر سلبا عىل وضعيتها املالية وعىل مدى إستجابتها ملقاييس الترصف الحذر، ويف 
إطار التصدي لظاهرة االكتتاب مؤجل الدفع لعقود التأم� والتي تفاقمت تبعا لسعي املؤسسات للرتفيع يف أرقام معامالتها 
Òا يشّكل تهديدا ملالءتها املالية ويؤدي إىل تدß الخدمات املقدمة من قبلها، وبعد أخذ رأي عدد من مراقبي حسابات 
قيمة  انخفاض  مدخرات  احتساب  طريقة  Òراجعة  الهيئة  قامت  التأم�،  لرشكات  التونسية  والجامعة  التأم�  مؤّسسات 
املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم� وإصدار املقرر عدد 24 املؤّرخ يف 29 مارس 2017 ليتّم تطبيقه عىل القوائم 
املالية لسنة 2017. هذا، وÎكن أيضا ملؤسسات التأم� اعت�د أي طريقة أخرى لتكوين مدخرات انخفاض قيمة املستحقات 

رشيطة أن ال يقل مبلغ املدخرات املحتسب عن املبلغ الذي تفرزه الطريقة املبيّنة باملقرر املذكور.

• عرض عدد من امللفات عىل لجنة التأديب:

لجنة  أنظار  املخالفات عىل  إحالة جملة من  الهيئة  قرر مجلس  الرقابة،  فريق  املقدمة من  التقارير  تضمنته  ملا  تبعا 
التأديب والتي تهّم:

- التأخ� املسّجل يف إحالة التقارير السنوية لسنة 2015 إىل الهيئة بالنسبة ألربعة مؤسسات تأم�،
- إرتكاب إحدى مؤسسات التأم� ملخالفت� تتمثالن يف تعليق قبول طلب تأم� املسؤولية املدنية املنصوص عليها بالفصل 
جانب  إىل  السيارات  تأم�  عقود  ضمن  آلية  بصفة  تضمينها  يتّم  إضافية  ض�نات  إكتتاب  عىل  التأم�  مجلّة  من   110

اإلستعانة بأشخاص غ� مرسم� بسجل الوسطاء لعرض عمليات التأم� للعموم. 

2 - الرقابة واإلرشاف عىل املهن التأمينية والهياكل املّتصلة:

1.2 - الرقابة عىل نواب وس�رسة التأم�:

•  أع�ل الرقابة امليدانية:

شملت بالخصوص مواصلة متابعة الوضعية القانونية واملالية لرشكتي سمرسة يف التأم�.

• أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

�ثّلت أساسا يف:

- دراسة كل املعطيات املتوفرة بالتقارير السنوية ملؤسسات التأم� لسنة 2016 بخصوص نشاط س�رسة التأم� وإعداد 

تقرير يحوصل أهم املؤرشات مع الرتكيز عىل الجانب الخاص بتطّور املتخلدات بذّمتهم واملدخرات املكّونة يف شأنها.
- متابعة وضعية بعض رشكات السمرسة تبعا لتسجيل إخالالت عىل مستوى الترصف داخلها. 

     
2.2 - الرقابة عىل الخرباء ومعايني األرضار: 

طبقا ألحكام الفصول 79 و80 و81 من مجلة التأم� التي تخضع لها مهام اإلختبار ومعاينة األرضار، شملت عمليات 
التونسيّة  الجامعة  بسجّل  مرّسم�  إكتواريا  وخب�ا  أرضار  معايني  و4  متعددة  اختصاصات  يف  خب�ا   45 الالحقة  املراقبة 
لرشكات التأم�، للتحري والتثبت من مدى استجابتهم لكراسات الرشوط الخاصة �Òرسة إختصاصاتهم. وأفضت إىل تحـرير 
محاضـر مخالفة لترشيع التأم� ضّد 7 خرباء منهم �ّت إحالتها إىل الجامعة التي تولت شطب أس�ئهم (كليا أو جزئيا) من 

السجل.

3.2 - الرقابة عىل الصناديق ذات الصلة بقطاع التأم�: 

بدراسة  الشحن  قبل  ما  الصادرات ملرحلة  التصدير و�ويل  لنشاط صندوقي ض�ن مخاطر  الدورية  املتابعة  تواصت 
حساباته� الثالثية والسداسية والسنوية وعرضها عىل السيّد وزير املالية للمصادقة. 

    
4.2 - الرقابة عىل التعاونيات ومتابعة نشاطها:

تضّمن سجل التعاونيات الذي �سكه الهيئة خالل سنة 2017 عدد 48 تعاونية (منها 4 تعاونيات تّم إحداثها وå تبدأ 
نشاطها بعد) موزّعة حسب القطاعات التي ينشط فيها املنخرطون كالتايل:

- 16 تعاونية يف القطاع العمومي،
- 20 تعاونية يف القطاع شبه العمومي،

- و12 تعاونية يف القطاع الخاص.
وقد تولت مصالح الهيئة متابعة التقارير املالية السنوية للتعاونيات وتحي� املعطيات اإلحصائية املتعلقة بها من حيث 

عدد مشرتكيها وأموالها املودعة ومبالغ مداخيلها ومصاريفها. 
القانونية  الوضعية  متابعة  بالتعاونيات وخاصة  املتعلّقة  العرائض  الرقابة حول دراسة عدد من  تركّز عمل فريق  ك� 

واملالية لخمسة منها.
  

5.2 - الرقابة يف مجال مقاومة غسل األموال بقطاع التأم�:

• متابعة تفعيل الرتتيب عدد 2 املؤّرخ يف 29 ديسمرب 2016 واملنّقح للرتتيب عدد 1 لسنة 2012 حول تداب� العناية 
الواجبة املتعلقة Òكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع التأم�. وقد تّم إعداد استبيان يحوصل مختلف التداب� 
املنصوص عليها بالرتتيب ودعوة املؤّسسات لإلجابة عليه قصد الوقوف عىل مدى إمتثالها ألحكامه، عىل أن يتّم إعت�د نتائج 

هذا اإلستبيان لربمجة عمليات رقابة ميدانية يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

"فاتف"  املايل  العمل  مجموعة  بتوصيات  عمال  اإلرهاب  وºويل  األموال  ½كافحة غسل  رقابة خاص  دليل  إعداد   •
وبالتعاون مع جمعية الخرباء املالي� املتطوع� يف مجال مقاومة غسل األموال و�ويل اإلرهاب (FSVC)، تّم عرض النسخة 
املثارة بخصوصه ثّم عرضه من جديد  الهيئة وسيتّم تعديله وفقا للمالحظات واإلقرتاحات  األوىل منه عىل أنظار مجلس 

للمصادقة والعمل به الحقا. 

• متابعة قرارات املجلس الوزاري املضيق املنعقد بتاريخ 3 نوفمرب 2017 والعمل عىل تنفيذها والتي تخّص خطّة 
واملتمثّلة  التأم�  األموال يف قطاع  اإلرهاب ومنع غسل  القصور يف مجال مكافحة  أوجه  لتفادي  إعت�دها  املزمع  العمل 

بالخصوص يف ما ييل:

عىل مستوى الهيئة:

- إعت�د دليل الرقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال واملعّد عىل املنهج القائم عىل املخاطر، 
- وضع تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب خاص برشكات التأم� ووسطاء التأم�،

- تنظيم دورات تدريبيّة مكثّفة لفائدة اإلطارات املكلّفة بالرقابة يف هذا املجال،
- تفعيل العقوبات اإلداريّة عىل رشكات التأم� ووسطاء التأم� خالل سنة 2018.

عىل مستوى مؤسسات التأم�:

- إنجاز تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب ووضع إسرتاتيجية لخفض املخاطر مبنيّة عىل املنهج القائم عىل 
املخاطر وذلك امتثاال للتوصية األوىل ملجموعة العمل املايل. 

- دعم إدارة االمتثال باملوارد البرشية والتقنية الالزمة وإعداد خارطة مخاطر تأخذ بع� االعتبار طبيعة وأهميّة وتشعب 
واختالف األدوات والعمليات الخاّصة بالقطاع.

 
IV - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم�:

1 - وسطاء التأم�:

الّنظر يف مجموع 111 مطلبا  التأم�  الفصل 71 من مجلة  بالهيئة املنصوص عليها  التّـــرخيص للوسطاء  تولّت لجنة 
لتعـاطي مهنة الوساطة يف التأم� خالل سنة 2017 وعقدت للغرض أربع جلسات تّم خاللها:

- منح الرتخيص لـ 63 نائب تأم� و6 س�رسة و22 منتج تأم� عىل الحياة وذلك طبقا ألحكام الفصل 75 من مجلة التأم�،
- وسحب الرتخيص من 26 نائب تأم� و7 س�رسة.

الذين ال يبارشون املهنة وسمسارة  النواب والس�رسة  التأم� وال سيّ�  الوسطاء يف  ك� تواصلت عملية تحي� سجل 
البيانات الخاصة بالس�رسة واملسّجلة بالسجّل  النهاê باإلضافة إىل متابعة  الذين å يستكملوا إجراءات الرتخيص  التأم� 

التجاري. 

2 - املؤسسـات غÈ املقيمة:

تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات الـتأم� غ� املقيمة طبقا ألحكام الفصل� 67 و68 من مجلّة 
التأم� وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغ� املقيم�، وشملت:

• إستك�ل دراسة طلب رشكة إعادة التأم� "CICA RE" تركيز فرع لها غ� مقيم بتونس يتعامل مع غ� املقيم� حيث 
تّم إمضاء اتفاقية الرتكيز واملصادقة عليها.

التأم� "WAIKA RE" من س�اليون و"SEN RE" السينغالية لرتكيز مكتب  • دراسة طلب� صادرين عن رشكتي إعادة 
�ثييل غ� مقيم بتونس لكّل منه� وإحالة امللف� إىل رئاسة الحكومة قصد عرضه� عىل املجلس األعىل لإلستث�ر. 

• متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� األجنبية املوجودة بالبالد التونسيّة.
،"Africa Re"و "Arab Re" :متابعة نشاط رشكات إعادة التأم� اإلقليمية التي تشارك الدولة التونسية يف رأس مالها وهي •

 îواملنتدى العر "OAA" متابعة أنشطة الجمعيات الدولية التي تنتمي لها الهيئة عىل غرار: املنظمة اإلفريقية للتأم� •
."IAIS" والجمعية الدولية ملراقبي التأم� "AFIRC" لهيئات اإلرشاف والرقابة عىل التأم�

V - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم�:

1 - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم�:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2017 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

والواليات  التونسية  الدولة  ب�  إتفاقية  مرشوع  إلعداد  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي FATCA وإحداث مرصد وطني للخدمات املالية الصغرى.

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد  الصغ�،  التأم�  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف�  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

واالجت�عي، التأث� االجت�عي واالقتصادي وإعادة �ويل مؤسسات التأم� الصغ�.
القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل ممولة Òعونة فنية يف إطار برنامج  - لجنة 

."Micro-med" التعاون
التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  Òتابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG املمّول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية 

لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة لتأم� الجفاف عرب املؤرشات. 
- اللجنة املحدثة عىل مستوى وزارة الفالحة املكلّفة بصياغة تصّورات يف خصوص إحداث صندوق وطني لتغطية املخاطر 

غ� القابلة للتأم� يف القطاع الفالحي.
الفالحي  القطاع  يف  التأم�  مخاطر  يف  الترصّف  حول  دراسة  إلنجاز مرشوع  التحض�ية  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة   -

بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      
- لجنة القيادة املحدثة عىل مستوى الهيئة العليا للطلب العمومي واملكلّفة بدراسة مشاريع الوثائق النموذجيّة يف إطار 
ومن ضمنها  الخاّصة  اإلدارية  الرشوط  وكراسات  العموميّة  الصفقات  (أدلّة  العموميّة  الصفقات  منظومة  تطوير  مرشوع 

كراس رشوط خدمات التأم�). 
- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد ضبط املشاريع املتعلقة 

Òجال التأم� التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير القطاع املايل.
ملعالجة  التأم�  لرشكات  التونسية  والجامعة  الربي  للنقل  الفنية  الوكالة  مستوى  عىل  املحدث  املشرتك  العمل  فريق   -

اإلشكاليات املتعلقة بالعربات املرسوقة واملدرجة بباب النزاعات وذلك لتوحيد اإلجراءات املعمول بها. 
- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب� البنوك ورشكات التأم� يف خصوص ض�ن التأم� يف 

صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض، وقد أسفرت أشغال هذه اللجنة عن مرشوع إتفاقية ب� الجمعيت� املهنيت�.
- اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال و�ويل اإلرهاب.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم� الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2017:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم� الصادرات قصد البحث عن سبل معالجة وضعية امليزان التجاري يف إطار املجلس األعىل 

للتصدير ومتابعة أشغال مه�ت املساعدة الفنية للبنك الدويل املنجزة يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات لتحس� 

تدّخالت صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.

- بلورة مقرتحات يف شأن تأم� صندوق ض�ن مخاطر التصدير لصادرات املؤسسات الوطنية والعمومية املتعلقة بصفقات 

كربى أو بقطاعات إسرتاتيجية لإلقتصاد الوطني. 

الطبية  الحوادث  عن  الناجمة  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -

كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  أحدثت  تفك�  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى  الطبية غ�  واألخطاء 

املتدخل� يف النشاط الطبي وشبه الطبي بهيكليه العام والخاص باإلضافة إىل ممثل� عن الهيئة والجامعة التونسية لرشكات 

التأم�. 

- متابعة ملف تأم� املسؤولية املدنية املنجرة عن األرضار النووية ضمن أشغال لجنة الخرباء املحدثة عىل مستوى وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات واإلتصال واملكلفة بإعداد منظومة ترشيعية ورقابية وطنية لألنشطة 

النووية. 

املرض  عىل  بالتأم�  واملتعلقة  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  صلب  املربمة  لإلتفاقيّات  القانونية  الوضعيّة  دراسة   -

حيث  من  خاّصة  عنها  املرتتّبة  اإلشكاليّات  ومناقشة  الحريق،  عىل  والتأم�  دين  بتسديد  املرتبط  الوفاة  عىل  والتأم� 

إنعكاساتها عىل املنافسة وعىل حقوق املؤّمن لهم وإنجاز دراسة مقارنة يف الغرض. مع العلم وأّن مجلس الهيئة أقّر منذ 

شهر جويلية 2016ّ إيقاف العمل بهذه اإلتفاقيات مع إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لها ضمن األشغال الجارية للمراجعة 

الشاملة ملجلّة التأم�.

- دراسة مقرتحات رابطة معيدي التأم� العرب حول إعادة النظر يف رشوط التصنيف املعمول بها من قبل هيئات الرقابة 

وتكتفي  العاملية  التصنيف  قبل وكاالت  متقدم من  تصنيف  الحصول عىل  تعفي من  آليّة خاّصة  إتجاه وضع  العربية يف 

بتصنيف أقّل تشّددا.

:Í3 - دراسة عدد من امللفات املّتصلة بالترشيع الجبا

تتوّىل مصالح الهيئة يف هذا اإلطار وبالتنسيق مع املصالح الجبائية املختصة: 

• اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم� عىل الحياة،
• النظر يف الّنظام الجباê يف مادة األداء عىل القيمة املضافة املتعلّق باملبالغ الراجعة لس�رسة التأم� بعنوان التخيل 

عن نشاطهم يف هذا املجال.

4 - متابعة تنفيذ برنامج تأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم�: 

ترشف الهيئة عىل تنفيذ برنامج متوسط املدى يتعلق بتأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� وتتلخص أبرز محاوره 
يف النقاط التالية:

املستوجبة  والرشوط  تتناسب  ترسيم  ورشوط  داخليا  ونظاما  أساسيا  نظاما  تعتمد  لإلكتواري�  مهنية  جمعية  تكوين   -
لإلنخراط الحقا يف الجمعية الدولية لإلكتواري�، ويعهد لها Òسك سجل املخول لهم م�رسة هذا النشاط لدى قطاع التأم� 

وبإحداث لجنة تأديب ضمن هياكلها.
- إعت�د رشوط جديدة مل�رسة هذا النشاط وهو ما يتطلّب تكوينا وتأهيال لجميع املتدخل� يف املجال اإلكتواري لدى 
القطاع قصد ض�ن ترسيمهم الحقا بسجل الجمعية املهنية بعد الحصول عىل التأهيل من قبل لجنة مشرتكة محدثة صلب 

الهيئة.
- تكوين وتأط� مراقبي الهيئة يف املجال اإلكتواري.

وقد تّم يف هذا الصدد:

- إعداد مذكرة توجيهية للربنامج بالتعاون مع جمعية FSVC والجمعية اإلكتوارية الدولية وجمعية اإلكتواري� بال حدود 

وذلك قصد الرشوع يف البحث عن �ويل خارجي للربنامج املذكور.

- إنجاز عملية تقييم لوضعية الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� بتوجيه إستبيان� إىل كّل من مؤسسات التأم� والخرباء 

مشاريع  تطوير  ملزيد  نتائجه�  وإستغالل  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  الذي �سكه  بالسجل  املرسم�  اإلكتواري� 

األحكام القانونية املقرتح إدراجها ضمن مرشوع مراجعة مجلة التأم�. 

5 - متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ½ؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

يف إطار أحكام الفصل 50 ثالثا من مجلة التأم� والرتتيب عدد 2 لسنة 2009 الصادر يف الغرض واملتعلق بالتعيينات 
Òجالس إدارة رشكات التأم� وهياكل تسي�ها، �ت:

- دراسة عدد من ملفات التعيينات يف بعض الرشكات وذلك من خالل التثبت من مدى توفر الرشوط املنصوص عليها 

بالرتتيب املذكور أعاله.

األحكام  التأم� قصد مواءمتها مع مقتضيات  الداخيل إلحدى مؤسسات  والنظام  األسايس  الّنظام  - تحي� ومراجعة 

النموذجية للنظم األساسية لرشكات التأم� ذات الصبغة التعاونية.

- دراسة ملف طلب مؤسسة "Groupama" تنقيح إتفاق املساهم� املربم مع الدولة التونسية يف إطار مساهمتها يف 

رأس مال مؤسسة التأم� وإعادة التأم� "ستار" تبعا للتغي�ات التي طرأت عىل نظام حوكمتها. 

6 - دراسة مشاريع األنظمة األساسية للجمعيات التعاونية قبل املصادقة عليها:  

�ّت يف هذا اإلطار دراسة مشاريع تنقيح األنظمة األساسية لثالث تعاونيات ومرشوعي األنظمة األساسية إلحداث خمس 
تعاونيات جديدة.

7 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2020-2016):

تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم� والتي 

الوطنية وتحديدا للسياسات والربامج  تتضمن باألساس تشخيصا للتوجهات اإلسرتاتيجية املزمع إعت�دها وفقا للتطلعات 

ولتجاوز  القادمة  الخ�سية  خالل  واملرتقبة  املسجلة  والنوعية  الكمية  للنتائج  بالّنظر  األهداف  هذه  بتجسيم  الكفيلة 

اإلشكاليات الهيكلية والظرفية التي يواجهها القطاع.

I - متابعة وضعية صندوق ض�ن املؤمن لهم:

تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003، توّىل صندوق ض�ن املؤمن 
لهم منذ سنة 2004 تسديد التعويضات املحمولة عىل املؤسسة املنحلّة نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه املؤمن لهم 

واملستفيدين من عقود التأم� بنسق هام وذلك خاّصة يف مجال تأم� السيارات. 

لإلضطرابات  وتبعا  أخرى،  جهة  من  أنّه  إالّ  ملحوظا،  تراجعا  التعويضات  هذه  نسق  شهد  األخ�ة،  السنوات  وخالل 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
املؤسسات اإلقتصادية، تّم Òوجب املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 واألمر عدد 790 لسنة 2011 املؤرخ 
يف 27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت Òمتلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب� 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011. 

وقد عهد إىل رشكة "اإلعادة التونسية" Òهمة الترصف يف الصندوق يف الجانب املتعلق منه بتعويض األرضار الناتجة عن 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية Òوجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية وتّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض  ترتكب 

من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

1 - موارد الصندوق: 

تقّدر جملة املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم يف موىف سنة Ò 2017بلغ يناهز 234,5 م.د وهي متأتّية من:

• القرض� الرقاعي� املكتتب� لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 م.د (األول بقيمة 20 م.د والثاß بقيمة 10 م.د)،

(يتم تسديده عىل فرتة الشعبية  الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات  لتعويض األرضار  املكتتب  الرقاعي  • والقرض 
 10 سنوات) والبالغ 80 م.د،

• ومساه�ت مؤسسات التأم� واملؤّمن لهم يف �ويل الصندوق والتي ناهزت بداية من الثالثية األخ�ة لسنة 2002 
وإىل موىف سنة 2017 مبلغ 124,5 م.د. 

2 - نفقات الصندوق: 

بلغت النفقات الجملية لصندوق ض�ن املؤمن لهم إىل موىف سنة 2017 حوايل 188,4م.د تتوزّع كالتايل:

- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم تبعا لحلول الصندوق محّل رشكة "اإلتّحاد": 59,4 م.د،
- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم بعنوان األرضار الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات الشعبية: 53,8 م.د،

- خالص أصل القرض� الرقاعي� األّول والثاß: 30 م.د. 
- رصف فوائد القروض الرقاعية: 45,2 م.د.

ك� Îكن تبويب هذه النفقات حسب طبيعتها عىل النحو التايل:

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم�  العامة  الهيئة  تويل  التأم�،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم�  بعض مؤسسات  مواطن� ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، مع العلم 

وأّن العرائض املذكورة تحىض Òتابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس� نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل� يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 
املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن.

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم�:
 

تلّقت الهيئة خالل سنة 2017 عددا هاما من العرائض بلغ 60 عريضة تتعلّق جلّها بفرع تأم� السيارات بإعتباره يستأثر 
بالنصيب األوفر من رقم معامالت القطاع وÎثّل الواجهة األوىل التي من خاللها يقع التعامل بصفة أكرب مع املؤمن لهم. 

وقد �ّكنت مصالح الهيئة بالتنسيق مع مؤسسات التأم� من تسوية أغلب امللفات ومعالجتها. 

ويُحوصل الجدول التايل أبرز مواضيع هذه العرائض وعددها: 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم� 
دولية (برتقالية للبلدان العربية وخرضاء للبلدان األوروبية).

      
وقد توّصلت الهيئة العامة للتأم� بأربعة عرائض تتعلق بطلب التدخل للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام 
برتقالية صادرة عن  تأم�  لبطاقات  فيها عربات حاملة  بالنسبة لحوادث مرور تسببت  املكتب  باتّة صادرة ضّد  قضائية 

مؤسسات تأم� جزائرية وليبيّة.

1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

تّدعمت تركيبة إطارات الهيئة مع مطلع سنة 2017 بإلتحاق طالبة جديدة بعد نجاحها ضمن الدفعة 35 ملعهد �ويل 
 "Paris Dauphine Tunis" يف إختصاص "تأم�"، باإلضافــــة إىل طالب آخر متخـــّرج من معهد îالتنمية للمغرب العـــر

يف إختصاص "Actuariat" ليبلغ بذلك العدد الجميل إلطارات الهيئة øانية وأربع� (48) من جملة سبع� (70) موظفا.

:Ô2 - تطوير النظام املعلوما

واملحاسبية البرشية  املوارد  يف  والترصف  الهيئة  موارد  لتخطيط  املندمجة  املنظومة  تركيز  عملية  شهدت 
  «ERP» أشواطا متقدمة خالل سنة 2017 عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- املحاسبة والترصف يف مخزون الهيئة من اللوازم املكتبية،
- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،

- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية والرواتب.

هذا وال تزال األشغال جارية مع املزود يف إطار فرتة تجربة للمنظومة.

3 - إقتناء قطعة أرض لبناء املقّر اإلجت�عي الجديد للهيئة:

تّم إختيار الهيئة بتاريخ غرة نوفمرب 2017 كأحسن عارض بالنسبة ألحد املقاسم بالحّي املايل بالتّقسيم الجديد "درّة 
البح�ة" بضفاف بح�ة تونس الّش�لية لتشيّد عليه مقرها اإلجت�عي الجديد.

4 - التكوين والرّسكلة:

تعترب الهيئة التكوين والرسكلة من أهّم وسائل تنمية املوارد البرشية، لذلك فهي توليه� إهت�ما خاصا إÎانا منها بأّن 
والرقابية عىل مختلف  بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلرشافية  العامل�  تطوير قدرات 

مكّونات قطاع التأم�.

ومؤ�رات  وملتقيات  تكوينيّة  دورات  يف  الهيئة  إطارات  من  هام  عدد  ترشيك  عىل  الهيئة  عملت  الّسياق،  هذا  ويف 
وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم� وتهّم بالخصوص:

- مراقبة الحوكمة والترصّف يف املخاطر،
- الترصف يف األصول والخصوم،

- نظام " املالءة املاليةII " ملؤسسات التأم�،
- وضع خارطة مخاطر يف مجال التأم�،

- مقاومة تبييض األموال و�ويل اإلرهاب يف قطاع التأم�،
- دور قطاع التأم� يف تغطية مخاطر الكوارث الطبيعية والتقلبات املناخية.

ك� شارك عدد من إطارات الهيئة يف بعض الندوات والتظاهرات واملؤ�رات بالخارج حول محاور تأمينية متخصصة من 
أهّمها:

- دورة تدريبية حول "أسس تحديد وإدارة مخاطر رشكات التأم�" (باإلمارات العربية املتّحدة).
- حلقة دراسية حول التطورات األخ�ة بخصوص الرقابة الحذرة عىل التأم� (بفرنسا)،

- امللتقى الرابع للتأم� بالدار البيضاء حول تحديث تجربة الحريف يف العرص الرقمي (باململكة املغربية)،
- الدورة 24 للنــدوة السنوية الدولية حول التقنيات الجديدة لتبادل املعطيـات (بأملانيا).

5 - إرساء منظومة للنفاذ إىل الوثائق التي تنتجها الهيئة:

يف إطار تطبيق مقتضيات القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ يف 24 مارس 2016 واملتعلق بحق النفاذ إىل 
املعلومة وتنفیذا ملتطلبات الخطة الوطنیة الرامیة إىل �كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت� العربية والفرنسية Òوقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد وردت عىل الهيئة خالل 
سنة 2017 ومنذ إرساء هذه املنظومة، ثالثة مطالب فقط يف النفاذ إىل وثيقة إدارية �ّت دراستها بالتنسیق مع مختلف 

الهیاكل بالهيئة وإجابة املعني� باألمر بخصوصها، ك� å يتّم رفض أي مطلب وå يرد أي مطلب تظلم.

6 - تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم�:

سعيا منها إىل تدعيم أوجه التعاون العرî واإلقليمي والدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة 
بالتأم�، تولّت الهيئة العامة للتأم�:

- مواصلة متابعة توصيات اللجان املغاربية للتأم� وإعادة التأم�.
- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك عىل 
مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث عن توافقات ثنائية ودية لتسوية املتخلدات 

بذمة املكتب املوحد الليبي.
إىل  وإحالتها   ACPR بفرنسا التأم�  عىل  الرقابة  وسلطة   CIMA منظمة من  كّل  مع  تعاون  مذكرات  مشاريع  إعداد   -

الجهات املعنية للدراسة.
- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأم� AFIRC والجمعية الدولية 

.IAIS ملراقبي التأم�

       مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

أنهى االقتصاد العاملي سنة 2017 بتحقيق وت�ة Ûو جيّدة نسبيّا بلغت مستوى 3,8 % (مقابل 3,2 % سنة 2016) وهي 
األعىل منذ سنة 2011، بعد معاناته طيلة سنوات من الفتور واملشاكل املرتبطة باألزمات االقتصادية واملالية واآلثار الضارة 
للصدمات السلبية التي أضعفت النشاط يف أغلب االقتصاديات. وتعود هذه االنتعاشة إىل جملة عوامل أبرزها مواصلة 
إعت�د السياسات النقدية امليّرسة يف البلدان املتقدمة واستمرار االقتصاد الصيني يف تسجيل معدالت Ûو مرتفعة فضال عن 

ديناميكية التجارة العاملية.

ففي االقتصاديات املتقدمة، ارتفع نسق Ûو النشاط االقتصادي إىل مستوى 2,3 % سنة 2017 مقابل 1,7 % يف السنة 
مستوى  عىل  وانعكاسه  عموما  األع�ل  مناخ  وتحّسن  التيس�ية  النقدية  السياسات  من  بالخصوص  مستفيدة  السابقة، 
السياق  الداخيل إضافة إىل تدّعم استهالك األرس محفوزا باملؤرشات االيجابية لسوق الشغل. ويف هذا  االستث�ر والطلب 
وصلت نسبة Ûو االقتصاد األمري~ إىل 2,3 % مقابل 1,3 % يف موىف سنة 2016، ك� كان األداء يف منطقة األورو م�ثال إىل 
حّد كب� حيث سّجلت نفس املستوى من النمو (2,3 % مقابل 1,8 % سنة 2016) وشملت هذه االنتعاشة أغلب البلدان 

األعضاء.          
 

لالقتصاديات الصاعدة والنامية، فقد عرفت بدورها تحّسنا جمليّا لنشاطها االقتصادي محققة نسبة Ûو  بالنسبة  أّما 
ناهزت 4,8 % مقابل إنحصارها يف حدود 1,4 % سنة 2016، وكان الحّظ األوفر من نصيب الدول الصاعدة والنامية ألوروبا 
مشاريع  حجم  زيادة  من  األخرى  البلدان  عديد  واستفادة  وبولونيا  تركيا  من  كّل  حققته  الذي  الهام  النمو  مع  خاصة 
املؤسسات املمولة من االتحاد األوروî. ك� حافظ االقتصاد الصيني عىل نسق Ûّوه املرتفع والذي بلغ 6,9 % سنة 2017 
مقابل 6,7 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع امللحوظ للصادرات وملستوى االستث�رات العمومية فضال عن اعت�د بنك الص� 

الشعبي لتيس� انتقاê يسّهل النفاذ للقروض بالنسبة للمؤسسات الصغرى والقطاع الفالحي.             

ويف املقابل، تراجعت وت�ة النمو يف منطقة الرشق األوسط وش�ل إفريقيا من 4,9 % يف السنة السابقة إىل حدود 2,2 % 
املصّدرة  البلدان  النمّو يف  انخفاض  املنطقة مع  املستمرّة يف  الجيوسياسية  بالخصوص من االضطرابات  متأثرة  سنة 2017 
للنفط وتقيّد الطلب الداخيل وخاصة االستث�ر بسبب عملية تطه� امليزانية واملستويات العالية من التضخم يف بعض بلدان 

املنطقة.  
  

وå تكن املبادالت التجارية للسلع والخدمات سنة Ò 2017نأى عن هذا املسار التصاعدي يف نسق النمو حيث حققت 
انتعاشة هامة بنسبة 4,9 % مقابل 2,3 % سنة 2016 مدعومة عىل وجه الخصوص من تطور التدفقات التجارية يف آسيا 

والواردات يف أمريكا الش�لية. 

ويف جانب آخر، تواصل إنخفاض دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة بحوايل 16 % خالل سنة 2017 مقابل 13 % 
سنة 2016، وشمل باألساس اقتصاديات البلدان املتقدمة والبلدان التي �ّر Òرحلة انتقالية مقابل إرتفاع طفيف يف البلدان 

الصاعدة.

املرتبطة خاصة Òفاوضات  السيايس  اليق�  مواجهة حالة عدم  فقد نجحت يف  الدولية،  املالية  بالسوق  يتعلّق  وفي� 
الربيكسيت وتزايد الشكوك حول السياسة املستقبلية للميزانية األمريكية وتواصل التوترات الجيوسياسية يف عديد املناطق، 
فتدّعمت أسعار السندات بشكل ملحوظ يف جميع أنحاء العاå. بين� تواصل التقلب الحاد يف السوق الدولية للرصف والتي 
اتسمت خاصة باالرتفاع الهام الذي حققه سعر رصف األورو مقابل الدوالر وذلك مع تحسن الوضع االقتصادي وتجّدد 
اهت�م املستثمرين األجانب Òنطقة األورو والتوقعات بتطبيع السياسة النقدية. وسجلت سوق املعادن الثمينة من ناحيتها 

تطورا ايجابيا بحوايل 13 % مدعومة من حالة عدم اليق� السيايس. 

إرتفاعا ملحوظا عىل  للمواد األساسية  الدولية  األسعار  املتحّسن عموما، شهدت  االقتصادي  األداء  وبالتوازي مع هذا 
عكس السنة السابقة نتيجة تزايد الطلب املتأé من القطاعات املعملية للبلدان املصنعة وللص� من جهة وانخفاض سعر 
رصف الدوالر األمري~ من جهة أخرى. ك� تدّعمت أسعار الطاقة وخاّصة النفط الخام جرّاء الرتاجع امللحوظ يف اإلنتاج 

واملخزونات بعد تفعيل االتفاقية متعددة األطراف للدول املصّدرة للنفط.       

لتبلغ  املتقدمة  االقتصاديات  تواصلت عىل مدى سنوات يف  التي  االنك�شية  الضغوط  برتاجع   2017 ك� �يزت سنة 
نسبة التضخم 1,7 % مقابل 0,8 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع الهام ألسعار الطاقة. أما بالنسبة للبلدان الصاعدة والنامية، 
فقد عرف التضخم عموما بعض االنفراج لينخفض إىل 4 % مقابل 4,3 % سنة 2016 مع وجود تفاوت عام ب� مختلف 

بلدان هذه املجموعة نظرا إىل التطورات املتفاوتة ألسعار الرصف والعوامل الخاصة بكّل اقتصاد.
       

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

شهد االقتصاد التونيس سنة 2017 تحّسنا ملموسا يف نسق Ûّوه حيث بلغ 1,9 % أي ما يقارب ضعف املستوى الذي 
تحقق سنة 2016 (1 %). غ� أن مثل هذه االنتعاشة ال تزال دون املستوى املأمول جرّاء استمرار مواطن الضعف املرتبطة 
بالخصوص بانزالق عجز امليزانية واملدفوعات الجارية وتصاعد الضغوط التضخمية، والتي ال تزال تحول دون تحقيق التنمية 

الشاملة وإحداث مواطن الشغل والتحّكم يف التوازنات االقتصادية الكلّية.    

ويعود هذا التحسن النوعي يف النمو يف جزء كب� منه إىل تطّور األنشطة املسوقة عىل خالف السنوات الفارطة التي كان 
فيها ألنشطة الخدمات غ� املسوقة مساهمة هامة.

وبالنسبة للخدمات املسّوقة، فقد عرفت تطّورا محدودا سنة 2017 بلغ 4 % مستفيدة بالخصوص من املوسم السياحي 
الواعد (8,3 % مقابل 2,7 % سنة 2016) إثر العودة النسبية لألسواق التقليدية مع تحّسن الوضع األمني للبالد إضافة إىل 
مواصلة تدفق السياح املغاربي�، وكذلك من التحّسن الطفيف لقطاع النقل (5 % مقابل 4,7 % سنة 2016). ويف املقابل، 

تواصل Ûو الخدمات املالية واالتصاالت بنسق ملموس بلغ عىل التوايل9,1 % و3 %.    

وبدرجة أقل حدة، حّققت الصناعات املعملية بدورها Ûّوا طفيفا بنسبة 0,8 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل تطّور 
الصناعات امليكانيكية والكهربائية (3,1 % مقابل 2,1 % سنة 2016) تبعا لديناميكية النشاط يف منطقة األورو، عالوة عىل 
الغذائية والصناعات   (2016 سنة   %  (-0,3) مقابل   %  0,8) والجلود  واملالبس  النسيج  صناعات  إنتعاش 

(1,4 % مقابل (4,4-) % سنة 2016). ويف املقابل، تواصل تقلّص Ûّو صناعات مواد البناء والخزف والبلور للسنة الثانية تباعا 
((4,5-) % مقابل (1,8-) % سنة 2016).

ك� شهدت الصناعات الكيميائية انخفاضا ملحوظا يف قيمتها املضافة ((1,9-) % مقابل 13,2 % سنة 2016) وذلك 
نتيجة حّدة التحركات االحتجاجية املسجلة عىل مستوى مواقع إنتاج ونقل الفسفاط مّ� خلق صعوبات كربى يف التزّود 

لوحدات التحويل.

وعرف قطاع الفالحة والصيد البحري انتعاشة ملحوظة (2,5 % مقابل (8,5-) % سنة 2016) بفضل املوسم الفالحي 
الزيتون.       زيت  فرع  يف  انخفاض  مقابل  الحبوب  سيّ�  الفروع  أغلب  يف  اإلنتاج  بارتفاع  �يز  والذي  عموما  املريض 

أّما الصناعات غÈ املعملية، فقد تواصل إنخفاض قيمتها املضافة بحوايل 3 % (مقابل (1,5-) % سنة 2016) متأثـــرة 
بالخصوص من احتداد تقلص استخراج النفط والغاز الطبيعي ((11,1-) % (مقابل (7,2-) % سنة 2016) جراّء ما تزال 
تشهده بعض املناطق من اضطرابات اجت�عية عالوة عن النفاذ الطبيعي لبعض الحقول. وعىل عكس ذلك، سّجل قطاع 
املناجم Ûوا هاما ناهز 10,1 % (مقابل 6,4 % سنة 2016) غ� أن مثل هذه االنتعاشة å �ّكن بعد من استعادة القدرات 

اإلنتاجية املعتادة للقطاع.

وبالنسبة للطلب الداخيل، فقد أظهر سنة 2017 تباطؤا يف نسق Ûو أهم مكوناته، بحساب األسعار القارّة، حيث تواصل 
النهاê الوطني والذي Îثّل املحرك األسايس للنمو االقتصادي منذ  التوايل انخفاض وت�ة Ûو االستهالك  الثالثة عىل  للسنة 
سنة 2011 (1,8 % سنة 2017 مقابل 3 % سنة 2016). وبخصوص االستث�رات، فقد سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت 
تباطؤا طفيفا من مستوى 1 % سنة 2016 إىل 0,2 % سنة 2017 لتواصل بذلك نسبة االستث�ر انخفاضها للسنة الخامسة 

عىل التوايل من 19,3 % سنة 2016 إىل 18,7 % سنة 2017.

 2016 سنة   %  5,8 (مقابل   %  17,2 بنسبة  والخدمات  السلع  صادرات  ارتفعت  فقد  الخارجي،  للطلب  بالنسبة  أّما 
بحساب األسعار الجارية) نتيجة ازدياد حجم الصادرات ألغلب القطاعات. ومن ناحيتها، سجلت واردات السلع والخدمات 
تسارعا هاما يف وت�ة Ûوها الذي بلغ 18,8 % سنة 2017 (مقابل 5,5 % سنة 2016 بحساب األسعار الجارية) وذلك تبعا 
النخفاض الدينار وارتفاع األسعار العاملية للمحروقات وتزايد استهالك قطاعي الطاقة والصناعات املعملية من مواد أولية 

ونصف مصنعة يف ظل تراجع اإلنتاج الوطني. 

ويف هذا السياق، تفاقم العجز التجاري املسّجل سنة 2017 ليعادل 10,2 % من إجمـايل النـاتـــج املحيل الخام (مقابل 
8,8 % سنة 2016).

النسبة هذه  ارتفعت  فقد   ،(%  3,7)  2012 سنة  منذ  تضخم  نسبة  أد\  عرفت  التي  السابقة  السنة  عكس  وعىل 
 سنة 2017 لتناهز 5,8 % يف املعدل ك� وصلت يف األشهر األخ�ة من السنة إىل ما يقارب 6,4 % وذلك تزامنا مع تدهور 

قيمة الدينار والتطور االستثناê ألسعار املواد الغذائية الطازجة.

ملواطن  للتصدي  املطلوب  املستوى  دون   2017 سنة  الوطني  االقتصاد  الذي حققة  الطفيف  النمو  فقد ظل  وعموما 
ضعف سوق الشغل إذ ال تزال نسبة البطالة يف نفس املستوى املرتفع املسجل يف السنة السابقة (15,5 %) مع تسجيل 
انخفاض طفيف لنسبة بطالة خريجي التعليم العايل إىل حدود 29,2 % سنة 2017 (مقابل 31,6 % سنة 2016) وال تزال 
سوق الشغل املحلية تواجه عديد التحديات املرتبطة بعدم قدرة النسيج االقتصادي عىل استيعاب البطالة وعدم املالءمة 

ب� حاجيات السوق وما تنتجه املنظومة التعليمية.      

I - تطّور سوق التأم� العـاملية:

1 - رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم�:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

بلغ إج�يل أقساط التأم� العاملية املستخلصة سنة 2017 حوايل 4.890 مليار دوالر مقابل 4.700 مليار دوالر سنة 2016 
محققة بذلك نسبة Ûو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وت�ة أرسع سنة 2016 (2,2 %). ولنئ شمل هذا 
التباطؤ النسبي كالّ من صنفي التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، فانّه �يّز بالخصوص بانخفاض جملة أقساط التأم� عىل 
الحياة يف األسواق املتقدمة Òا يقارب 2,7 % (مقابل (1,9-) % سنة 2016) مقابل تواصل Ûّو أقساط التأم� عىل غ� الحياة 

بنفس النسق املسجل يف السنة السابقة والذي بلغ 1,9 %. 
  

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد تقلصت وت�ة النمو الهام الذي ميزها يف السنة السابقة رغم بقائها مرتفعة يف حدود 14 % 
النمو الكب� الذي  التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، مدعومة أساسا من تواصل  التوايل بالنسبة لصنفي  و6,1 % عىل 

تشهده السوق الصينية.   

55,3 % سنة 2016)  (مقابل   % 54,3 إىل  العاملية  السوق  الحياة من  التأم� عىل  تقلّص نصيب صنف  لذلك،  وتبعا 
يف ح� إرتفعت حّصة صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 45,7 % (مقابل 44,7 % سنة 2016).

التوزيع القاري ألقساط التأم�:
 

وعىل مستوى التوزيع القاري، تواصل انخفاض حصة األسواق األمريكية يف سوق التأم� العاملية حيث بلغت 34 % 
الحياة إىل حدود 25,5 % (مقابل  التأم� عىل  نتيجة تراجع حّصتها من مجموع أقساط  (مقــابل 34,4 % سنة 2016) 
تقريبا  املستوى  نفس  يف  الحياة  غ�  عىل  التأم�  أقساط  مجموع  من  حصتها  عىل  ومحافظتها   (2016 سنة   %  26,2  

(44,2 % مقــابل 44,3 % سنة 2016).

وكذلك الشأن بالنسبة للدول األوروبية التي انخفضت نسبة مساهمتها يف سوق التأم� العاملية إىل حوايل  30,2 % 
(مقابل 30,8 % سنة 2016) إثر تراجع حّصتها من 33 % سنة 2016 إىل 32,3 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل 

الحياة ومن 28,2 % إىل 27,8 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة. 

موىف  يف   %  32,5 فناهزت  العاملية  السوق  حجم  من  اآلسيوية  القارة  لحّصة  التصاعدي  املسار  تواصل  املقابل،  ويف 
 2016 سنة   %  37,8 من  الحيـاة  عىل  التأم�  بعنـوان  حصتها  ارتفاع  بفضل   (2016 سنة   %  31,6 (مقابل   2017 سنة 
إىل 39,3 % سنة 2017 وبدرجة أقل حّصتها بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة من 24,1 % يف السنة السابقة إىل 24,5 % 

سنة 2017.

أّما بالنسبة للقــــارة اإلفريقية، فال تزال حصتها من السوق العاملية تتّسم بالتواضع الشديد إذ å تتجاوز 1,4 % من 
جملة أقســاط التأم� تتوّزع ب� 1 % بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة (مقابل 0,9 % سنة 2016) و1,7 % بعنوان التأم� 

عىل الحياة (مقابل 1,5 % سنة 2016).

2 - رقم معامالت صنف التأم� عىل الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة تباطؤا يف نسبة النمو التي å تتجاوز0,5 % (مقابل 1,4 % 
يف السنة السابقة) وبلغت 2.657 مليار دوالر أمري~، وذلك نتيجة حالة االنك�ش التي شهدتها األسواق املتقدمة حيث 

تراجعت جملة أقساط التام� عىل الحياة بنسبة 2,7 % بعد معاناتها من الفتور عىل مدى العرش سنوات األخ�ة.
وعموما، فقد سّجلت أغلب بلدان هذه املجموعة Ûوا سلبيا مرتبطا أساسا بضعف نسب الفائدة مّ� جعل مؤسسات 
التأم� عاجزة عىل ض�ن مردودية مثىل للمؤمن لهم بسبب تراجع نسب املردودية الدنيا املضمونة وانخفضت تبعا لذلك 
عمليات االكتتاب بالنسبة لعقود االدخار التقليدية بشكل هام. هذا إىل جانب عديد العوامل االقتصادية األخرى التي أثرت 
عىل Ûو سوق التأم� عىل الحياة العاملية عىل غرار أسواق أمريكا الش�لية، التي سجلت تراجعا Òا يقارب 3,5 % مقارنة 
فقد  الغربية،  ألوروبا  بالنسبة  أما  التقاعد.  إدخار  توفّر خدمة  التي  املؤسسات  عديد  تراخيص  جراء سحب   2016 بسنة 
شهدت أكرب ثالثة أسواق رئيسية فيها وهي اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا حالة من االنك�ش سنة 2017 مقابل تحقيق 

بعض األسواق األخرى لتطور إيجاî مثل اسكندينافيا والربتغال.
       

ويف املقابل، شهدت أسواق التأم� عىل الحياة يف البلدان الصاعدة مسارا مختلفا للغاية �يز بتحقيق قفزة هامة يف نسق 
النمو إىل حدود 14 % متجاوزة بذلك معّدل النمو املسجل يف العرشية األخ�ة (8,8 %). هذا وال يزال دور السوق الصينية 
الركيزة األساسية يف هذا التطّور، حيث حققت لوحدها Ûوا باهرا ناهز 21 % (مقابل معّدل Ûو يعادل 14 % خالل العرش 
سنوات األخ�ة)، لرتتقي بذلك الص� إىل املرتبة الثانية عامليا يف سوق التأم� عىل الحياة التي تتصدرها الواليات املتحدة 

األمريكية.

عديد  وجود  مع   2016 بسنة  مقارنة   %  5,8 بنسبة  ايجابيا  Ûوا  الصاعدة  البلدان  أسواق  حّققت  الص�،  وباستثناء 
اإلختالفات ب� بلدان هذه املجموعة. فبالنسبة لدول آسيا الصاعدة، �يزت بارتفاع مبيعات عقود التأم� بوحدات الحساب 
وعقود اإلدخار التقليدية، بين� ارتكز التطور املسجل يف أوروبا الوسطى والرشقية عىل مبيعات عقود اإلدخار املوزعة من 
طرف البنوك يف روسيا التي أصبحت تتصدر أسواق التأم� عىل الحياة يف هذه املنطقة. ويف نسق معاكس، سّجلت أسواق 
أمريكا الالتينية Ûوا سلبيا يف كل من الربازيل (جراء تأثر نشاط تأم� اإلدخار من ضعف نسب الفائدة) واملكسيك نتيجة 
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التوزيع القاري ألقساط التأم�:

3 - رقم معامالت صنف التأم� عىل غÈ الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 2.234 مليار دوالر أمري~ يف موىف سنة 2017 
محّققة نسبة Ûّو حقيقي بلغت 2,8 % ليتواصل بذلك تباطؤ نسق التطور للسنة الثالثة تباعا ولكنه ال يزال يتجاوز معّدل 

النمو الذي تّم تسجيله يف العرشية األخ�ة ( 2,1 %).
 

وبالنسبة لألسواق املتقدمة، استقرت وت�ة النمو يف نفس املستوى املسجل يف السنة السابقة أي 1,9 % (مقابل معدل 
تطّور سنوي ناهز 0,9 % خالل العرش سنوات األخ�ة) مع وجود تباين حاد بينها. فبالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، 
وصلت نسبة النمو الجملية إىل 2,6 % سنة 2017 مع تحقيق أهم النسب يف صنف تأم� السيارات. ويف أوروبا الغربية، 
ولنئ ظلت وت�ة النمو معتدلة، فقد سّجلت تحّسنا طفيفا سنة 2017 وبلغت 1 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل التطّور 

امللحوظ خاصة عىل مستوى صنفي التأم� من املرض وتأم� السيارات السي� يف األسواق الرئيسية لهذه املنطقة.
     

أما بالنسبة لألسواق الصاعدة، فقد تراجعت وت�ة Ûو صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل حدود 6,1 % مقابل 9,6 % 
سنة 2016 ومعّدل تطور سنوي ناهز 8,4 % خالل العرشية األخ�ة. ويعود هذا التباطؤ أساسا إىل انخفاض نسبة النمو 
السيارات. ورغم هذا  الصينية من مستوى 20 % إىل 10 % سنة 2017 جراء انخفاض أقساط تأم�  املحققة يف السوق 
الرتاجع املسجل، ال تزال الص� تعترب املحرك األسايس للنمو يف هذه املجموعة من البلدان. وباستثنائها، å تتجاوز نسبة Ûو 
نشاط التأم� عىل غ� الحياة يف األسواق الصاعدة مستوى 2,5 % (مقابل 2,1 % سنة 2016) بين� وصلت إىل 9,7 % يف 
بقية األسواق الصاعدة آلسيا بفضل النمو الهام الذي شهدته كل من الهند وتايالند وأندونيسيا. أما بالنسبة ألوروبا الوسطى 
والرشقية، فقد واصلت أقساط التأم� مسارها التصاعدي بنسق معتدل بلغ 3,3 % نتيجة التحسن االقتصادي الذي تشهده 
بعض بلدان اإلتحاد األوروî. وفي� يخص منطقة الرشق األوسط وآسيا الوسطى، فقد أّدت حالة االنك�ش التي تشهدها 
أقساط التأم� عىل غ� الحياة يف السوق الرتكية واستمرار حالة الركود يف السوق السعودية إىل إنخفاض هام يف نسبة التطور 

الجملية يف املنطقة.
 

وعموما، فقد كانت لألسواق املتقدمة مساهمة أعىل بقليل من مساهمة األسواق الصاعدة يف التطور الحقيقي لصنف 
التأم� عىل غ� الحياة مع اعتبار الص� والواليات املتحدة األمريكية القوت� الرئيسيت� الدافعت� للنمو في� يخص هذا الصنف.

التوزيع القاري ألقساط التأم�:

4 - نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:
  

عىل الرغم من اإلنخفاض النسبي يف عدد األحداث الكارثية املسّجلة سنة 2017 إىل 301 حادث مقابل 329 سنة 2016 
إىل ملحوظ  جّد  بشكل  الكوارث  هذه  عن  الناجمة  الجملية  املادية  الخسائر  ارتفعت  فقد  طبيعية)،  كارثة   183 (منها 

337 مليار دوالر أمري~ وهو ما يقارب ضعف املستوى املسجل سنة 2016 (180 مليار دوالر أمري~) ك� فاقت بشكل 
ملموس املعدل املسجل يف العرشية األخ�ة (190 مليار دوالر أمري~).

مجموع طبيعية  كوارث  عن  الناجمة  الخسائر  تغطية  يف  التأم�  قطاع  مساهمة  تتعّدى   å الّسياق،  هذا  ويف 
138 مليار دوالر وفقط 6 مليار دوالر من الخسائر املرتبطة بكوارث تقنية، ليبلغ الفارق ب� جملة الخسائر واألرضار املؤمن 
عليها سنة 2017 حوايل 193 مليار دوالر، وهو ما يربز مدى نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل 

النطاق العاملي (أك_ من 57 % من مجموع الخسائر).

هذا وقد �ركزت أعىل الخسائر يف أمريكا الش�لية وبلغت 244 مليار دوالر. وكانت أعىل األرضار املشمولة بالتأم� 
حّدة، هي تلك املتعلقة بأقوى ثالث أعاص� شهدها العاå سنة 2017 والتي قدرت بحوايل 92 مليار دوالر أمري~.

:Üونسب االندماج يف العا �5 - تطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم

التأم� سنة 2017 إىل 650 دوالر أمري~ مقابل 638,3 دوالر سنة 2016  الفـرد عىل  العاملي إلنفـاق  إرتفع املعـّدل 
النمّو  نسق  يف  التباين  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب�  شاسع  فارق  تسجيل  مع   2015 سنة  دوالر  و621,2 
االقتصادي ومعّدالت النمّو الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم� 

املتجّذرة يف البلدان املصّنعة ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

 2016 سنة  دوالر   3.505 مقابل  دوالر   3.516,7 التأم�  عىل  الفرد  إنفاق  معدل  بلغ  املصنعـة،  البلدان  ففي 
التأم� عىل غ�  بعنوان  الحياة و1.618,2 دوالر  التأميـن عىل  بعنوان  و3.439,6 دوالر سنة 2015، منها 1.898,5 دوالر 
 % و8,1   2016 سنة   %  8 مقابل   %  7,8 تعـادل  إذ  مرتفعة  البلدان  هذه  يف  االندماج  نسبة  فإّن  لذلك،  وتبعا  الحياة. 

سنة 2015.

أما يف البلدان الصاعدة، ورغم التحّسن املتواصل ملعدل إنفاق الفرد عىل التأم� والذي ناهز 165,6 دوالر أمري~ سنة
 2017 مقابل 149 دوالر سنة 2016 و135 دوالر سنة 2015 (منها 92,3 دوالر بعنوان التأم� عىل الحياة و73,2 دوالر 
بعنوان التأم� عىل غ� الحياة)، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ å تتجاوز 3,3 % (مقابل 3,2 % سنة 2016 

و2,9 % سنة 2015).

وعموما، فقد تراجعت نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي العاملي إىل حدود 6,1 % سنة 2017 مقابل 6,3 % 
سنة 2016 و6,2 % سنة 2015.  

º - IIوقع تونس يف سوق التأم� العاملية:
     

رقم  من  تونس  حّصة  تزال  ال   ،2017 سنة   % 12,6 بنسبة  التأم�  لقطاع  الجميل  املعامالت  لرقم  الهام  التطّور  رغم 
معامالت سوق التأم� العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة ببعض البلدان الشقيقة، حيث å تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,08 % 
باملغـــرب وÒ % 0,03صـر، وكذلك مقارنة بعدد من بلدان منطقة الرشق األوسط حيث ناهزت 0,28 % باإلمارات العربية 

املتحدة و0,20 % باململكة العربية السعودية وتضّل بعيدة جّدا عن جنوب إفريقيا (0,98 %). 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم� إذ تبلغ  28,2 % بالواليات 
املتحدة و8,6 % باليابان و5,8 % باململكة املتحدة و4,9 % بفرنسا و4,6 % بأملانيا. 

وبالتوازي، å تتجاوز نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي التونيس خالل سنة 2017 رغم تسجيل بعض التحّسن 
نسبة دون  باملغرب)، وهي  املتحدة و3,5 %  العربية  باإلمارات   % 3,7 (مقابل   % 2,2 األخ�ة  السنوات  الطفيف خالل 
 % 9 وفرنســا   % 9,6 املتحدة  واململكة   % 13,8 إفريقيا  مثل جنوب  بكث�  األخرى  البلدان  ببعض  املسّجلة  املستويات 

وسـويسـرا 8,5 % والواليات املتحدة 7,2 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي هو فــي حـدود 6,1 %.
 

ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معــّدل إنفاق الفــرد التونيس عىل التأم� خالل سنة 2017 حيث بلغ 182,5 دينارا 
تونسيا مقابل 164,2 دينارا سنة 2016 و150,5 دينارا سنة 2015، ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 

1579,5 دينارا تونسيا سنة 2017.
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دخل نظام املالءة املالية 2 فعليّا حيز التطبيق يف مستهل سنة 2016 بعد سنوات طويلة إستغرقتها الهياكل املختصة يف 
عن  عبارة  وهو   .îاألورو اإلتحاد  يف  التأم�  لسوق  الجديد  والتنظيمي  الترشيعي  اإلطار  ليمثّل  رشوطه  وبلورة  صياغة 
مجموعة من القواعد التوجيهية واملتطلبات القانونية والتقنية الكمية والنوعية تهدف إىل تحقيق أك_ تجانس وشفافية ب� 
م�رسات رشكات التأم� يف مختلف دول الفضاء االقتصادي األوروî ومزيد تدعيم سالمة قواعدها املالية بتطبيق متطلّبات 
مالءة قادرة عىل إدارة املخاطر الجديدة بأك_ نجاعة وواقعية وعىل "إمتصاص الصدمات" واملحافظة عىل استقرار آدائها، 
وتحّقق بالتايل توازنا عقالنيا ب� السالمة واإلستع�ل املقتصد لرؤوس األموال من أجل ح�ية أفضل للمؤمن لهم وض�ن 
قدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها تجاه الغ�، خاصة يف ظل التغیرات املتواصلة لألسواق املالیة الدولیة وتطّور املحيط اإلقتصادي 

العاملي وتزايد مخاطر الصناعة التأمینیة مع إحتداد املنافسة وعوملة رشكات التأمین. 

إّال أّن عديد األصوات إرتفعت لتحذير مكّونات قطاع التأم� من هذا التوجيه واستنكار النتائج املحتملة لهذا املعيار 
حيث أّن تاريخ 1 جانفي 2016 كان Òثابة عالمة عىل دخول قطاع التأم� إىل عرص جديد وغ� مرحب به. وبالفعل، فقد 
بدأت عّدة إشكاليات تظهر مع بداية تطبيق هذا الّنظام الذي بني عىل نوايا حسنة ولكن يبدو أنه å يحقق أهدافه بإعتبار 
أّن تكاليف إعت�ده جّد مرتفعة وطرق تنفيذه معقدة للغاية، حيث إعتمد الخرباء عىل افرتاضات مصطنعة å يتم التحقق 
منها بشكل صحيح وå يتم اختبار الصيغ املقرتحة Òا فيه الكفاية وå يتم تحليل النتائج املرتتبة عىل االقتصاد بدقّة، ك� 
نظرة  املؤسسات وخصومها وفق  لتقییم أصول  السوق  كفاءة  نظرية  إىل كون  باإلضافة  املختارة غ� �ثيلية  العينة  تعترب 

اقتصادیة تستند إىل افرتاضات ال يتم التحقق منها يف أوقات األزمات والصدمات.

تحوالت  إىل  ويؤّدي  العاملي  االقتصاد  عىل  كب�  بشكل   2 املالية  املالءة  نظام  تطبيق  يؤثر  أن  املنتظر  فمن  وبالتايل، 
إسرتاتيجية عميقة يف صناعة التأم� من أبرزها تعزيز مكانة رشكات التأم� الكربى عىل حساب الصغرى التي ستضطّر إىل 
اللجوء إىل االندماج واإلستيعاب بينها يف إتّجاه إعادة هيكلتها لتدعيم قدرتها عىل إدارة املخاطر، إضافة إىل تأث�اتها بالنسبة 

للمؤمن لهم من زيادة كب�ة يف أقساط التأم� وإنخفاض يف عائدات التأم� عىل الحياة ...

وعليه، ولتفادي اآلثار السلبیة املحتملة لتطبيق هذا الّنظام وتحقیق األهداف املرجوة منه وض�ن إستقرار أداء رشكات 
التأمین، فإنّه يتعّ� عليها االلتزام بالتطبیق التدریجي لهاته املرجعیة اإلحرتازیة وتهیئة البیئة الرضوریة لتبنيها من خالل 
من  لإلستفادة  األخرى  التأمین  رشكات  مع  التعاون  جرس  وربط  املعلوماتية  أنظمتها  وتحدیث  البرشیة  مواردها  تكوین 

التجارب الدولیة الناجحة يف هذا املجال.

أّوال
تطّور نشاط سوق
التأمين وإعادة التأمين

العالمية
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

وقد أفرزت أع�ل الرقابة والتدقيق وجود عمليات إكتتاب عقود تأم� غ� عادية بالّنظر ألهمية املبالغ املؤمنة لدى 
هذه املؤسسة وكذلك لدى مؤسسة أخرى. و�ّت عىل هذا األساس مراسلة اللجنة التونسية للتحاليل املاليّة وموافاتها بنسخة 

من جميع الوثائق املتحصل عليها من مؤسستي التأم� إلتّخاذ ما تراه صالحا يف الغرض.

• تقييم أع�ل الخرباء اإلكتواري�:

الفنية لسنتي 2015 و2016 إلحدى  للمدخرات  اإلكتواري�  الخرباء  أحد  قبل  املنجزة من  التقييم  أع�ل  نتائج  أثارت 
مؤسسات التأم� إحرتازات من قبل فريق الرقابة تبعا لوجود نقص هام يف مدخرات التعويضات تحت التسوية بعنوان فرع 

تأم� السيارات.
تقييم حذر  إىل  التوصل  توفّقه يف  لعدم  الالزمة، ونظرا  باملؤيدات  الخب� إلجابة واضحة مدعومة  تقديم  لعدم  وتبعا 
وصحيح للمدخرات الفنية للتأم� عىل غ� الحياة للمؤسسة املعنية، إتخذت الهيئة قرارا بعدم املوافقة مستقبال عىل طلبات 

اإلستعانة به من قبل مختلف املؤسسات يف هذا املجال طبقا ملقتضيات منشور وزير املالية عدد 258 لسنة 2010.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2017 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داÅة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" تبعا ملراجعة طريقة احتساب العنارص املكّونة 
لهامش املالءة املاليّة إضافة إىل مزيد تدعيم آليّات بعض عمليّات التصديق والتقاطع قصد مراقبة صّحة وتجانس املعطيات 

ب� مختلف القوائم والجداول والبيانات املكّونة للربمجيّة.

متابعة  عىل  يساعد  مّ�  اإلستغالل  حيز  الهاّمة  الحوادث  ملّفات  وعىل  التوظيفات  عىل  الرقابة  برمجّيتي  دخول   •
البيانات الشهريّة املتعلّقة بعمليّات اإلقتناء والتفويت يف التوظيفات وÎّكن من رسعة تدّخل الهيئة عند اإلقتضاء من جهة، 
الحياة  للتأم� عىل غ�  بالنسبة  أ.د  التي تفوق كلفتها 500  الهاّمة  الحوادث  املتعلّقة Òلّفات  الشهريّة  البيانات  ومتابعة 

و100 أ.د بالنسبة للتأم� عىل الحياة وتكوين األموال من جهة أخرى.

النتائج  سلبا عىل  تؤثّر  التي  اإلخالالت  من  عدد  لتجاوز  التأم�  إعادة  بربمجّية مخطط  الواردة  املعطيات  دراسة   •
التأم� قصد دعوتها إىل إستك�ل املعطيات املنقوصة  املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات 
التأم� واملبيّنة  إعادة  الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة  وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� 

بدليل اإلستخدام.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:
 

بتنفيذ  تقيّده�  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  ملؤّسست� خاضعت�  املالية  الوضعية  متابعة  منتظمة  بصفة  تتواصل 
إلتزاماته� لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع�ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب 
كلية وبوضع  الفنية بصفة  الذاتية Òا Îّكنه� من تغطية مدخراته�  أمواله�  لتدعيم  العاجلة  باإلجراءات  الهيئة  موافاة 
برنامج عمل لتطه� وضعيته� املالية و�كينه� من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد عىل رضورة تجاوز 

النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة.

• إعداد تقرير £وذجي للخرباء اإلكتواري�: 

الذي  اإلكتواري  للخب�  تقرير Ûوذجي  إعداد  الهيئة  قبل  التعاقد معه من  تّم  إكتواري  املراقبون Òساعدة خب�  توّىل 
يستع� به مراقبو حسابات مؤّسسات التأم� وإعادة التأم� يف إعداد تقريرهم املوجه إىل الهيئة، وذلك بهدف توحيد طرق 
العمل املعتمدة وتوحيد شكل هذه التقارير ومضمونها لض�ن النجاعة املرجّوة منها. وقد �ت مناقشة النسخة األوىل من 
وإصداره  بخصوصه  الواردة  املالحظات  أساس  عىل  تحيينها  وسيتم  بالقطاع  العامل�  الخرباء  مع  النموذجي  التقرير  هذا 

Òقتىض ترتيب. 
 

• مراجعة طريقة احتساب مدخرات نقص قيمة مستحقات مؤسسات التأم� عىل املؤمن لهم والوسطاء:
 

إثر مالحظة تراجع يف استخالص أقساط التأم� خالل السنوات األخ�ة م� نتج عنه تفاقم يف حجم مستحقات مؤسسات 
التأم� عىل املؤمن لهم وعىل الوسطاء وأثّر سلبا عىل وضعيتها املالية وعىل مدى إستجابتها ملقاييس الترصف الحذر، ويف 
إطار التصدي لظاهرة االكتتاب مؤجل الدفع لعقود التأم� والتي تفاقمت تبعا لسعي املؤسسات للرتفيع يف أرقام معامالتها 
Òا يشّكل تهديدا ملالءتها املالية ويؤدي إىل تدß الخدمات املقدمة من قبلها، وبعد أخذ رأي عدد من مراقبي حسابات 
قيمة  انخفاض  مدخرات  احتساب  طريقة  Òراجعة  الهيئة  قامت  التأم�،  لرشكات  التونسية  والجامعة  التأم�  مؤّسسات 
املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم� وإصدار املقرر عدد 24 املؤّرخ يف 29 مارس 2017 ليتّم تطبيقه عىل القوائم 
املالية لسنة 2017. هذا، وÎكن أيضا ملؤسسات التأم� اعت�د أي طريقة أخرى لتكوين مدخرات انخفاض قيمة املستحقات 

رشيطة أن ال يقل مبلغ املدخرات املحتسب عن املبلغ الذي تفرزه الطريقة املبيّنة باملقرر املذكور.

• عرض عدد من امللفات عىل لجنة التأديب:

لجنة  أنظار  املخالفات عىل  إحالة جملة من  الهيئة  قرر مجلس  الرقابة،  فريق  املقدمة من  التقارير  تضمنته  ملا  تبعا 
التأديب والتي تهّم:

- التأخ� املسّجل يف إحالة التقارير السنوية لسنة 2015 إىل الهيئة بالنسبة ألربعة مؤسسات تأم�،
- إرتكاب إحدى مؤسسات التأم� ملخالفت� تتمثالن يف تعليق قبول طلب تأم� املسؤولية املدنية املنصوص عليها بالفصل 
جانب  إىل  السيارات  تأم�  عقود  ضمن  آلية  بصفة  تضمينها  يتّم  إضافية  ض�نات  إكتتاب  عىل  التأم�  مجلّة  من   110

اإلستعانة بأشخاص غ� مرسم� بسجل الوسطاء لعرض عمليات التأم� للعموم. 

2 - الرقابة واإلرشاف عىل املهن التأمينية والهياكل املّتصلة:

1.2 - الرقابة عىل نواب وس�رسة التأم�:

•  أع�ل الرقابة امليدانية:

شملت بالخصوص مواصلة متابعة الوضعية القانونية واملالية لرشكتي سمرسة يف التأم�.

• أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

�ثّلت أساسا يف:

- دراسة كل املعطيات املتوفرة بالتقارير السنوية ملؤسسات التأم� لسنة 2016 بخصوص نشاط س�رسة التأم� وإعداد 

تقرير يحوصل أهم املؤرشات مع الرتكيز عىل الجانب الخاص بتطّور املتخلدات بذّمتهم واملدخرات املكّونة يف شأنها.
- متابعة وضعية بعض رشكات السمرسة تبعا لتسجيل إخالالت عىل مستوى الترصف داخلها. 

     
2.2 - الرقابة عىل الخرباء ومعايني األرضار: 

طبقا ألحكام الفصول 79 و80 و81 من مجلة التأم� التي تخضع لها مهام اإلختبار ومعاينة األرضار، شملت عمليات 
التونسيّة  الجامعة  بسجّل  مرّسم�  إكتواريا  وخب�ا  أرضار  معايني  و4  متعددة  اختصاصات  يف  خب�ا   45 الالحقة  املراقبة 
لرشكات التأم�، للتحري والتثبت من مدى استجابتهم لكراسات الرشوط الخاصة �Òرسة إختصاصاتهم. وأفضت إىل تحـرير 
محاضـر مخالفة لترشيع التأم� ضّد 7 خرباء منهم �ّت إحالتها إىل الجامعة التي تولت شطب أس�ئهم (كليا أو جزئيا) من 

السجل.

3.2 - الرقابة عىل الصناديق ذات الصلة بقطاع التأم�: 

بدراسة  الشحن  قبل  ما  الصادرات ملرحلة  التصدير و�ويل  لنشاط صندوقي ض�ن مخاطر  الدورية  املتابعة  تواصت 
حساباته� الثالثية والسداسية والسنوية وعرضها عىل السيّد وزير املالية للمصادقة. 

    
4.2 - الرقابة عىل التعاونيات ومتابعة نشاطها:

تضّمن سجل التعاونيات الذي �سكه الهيئة خالل سنة 2017 عدد 48 تعاونية (منها 4 تعاونيات تّم إحداثها وå تبدأ 
نشاطها بعد) موزّعة حسب القطاعات التي ينشط فيها املنخرطون كالتايل:

- 16 تعاونية يف القطاع العمومي،
- 20 تعاونية يف القطاع شبه العمومي،

- و12 تعاونية يف القطاع الخاص.
وقد تولت مصالح الهيئة متابعة التقارير املالية السنوية للتعاونيات وتحي� املعطيات اإلحصائية املتعلقة بها من حيث 

عدد مشرتكيها وأموالها املودعة ومبالغ مداخيلها ومصاريفها. 
القانونية  الوضعية  متابعة  بالتعاونيات وخاصة  املتعلّقة  العرائض  الرقابة حول دراسة عدد من  تركّز عمل فريق  ك� 

واملالية لخمسة منها.
  

5.2 - الرقابة يف مجال مقاومة غسل األموال بقطاع التأم�:

• متابعة تفعيل الرتتيب عدد 2 املؤّرخ يف 29 ديسمرب 2016 واملنّقح للرتتيب عدد 1 لسنة 2012 حول تداب� العناية 
الواجبة املتعلقة Òكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع التأم�. وقد تّم إعداد استبيان يحوصل مختلف التداب� 
املنصوص عليها بالرتتيب ودعوة املؤّسسات لإلجابة عليه قصد الوقوف عىل مدى إمتثالها ألحكامه، عىل أن يتّم إعت�د نتائج 

هذا اإلستبيان لربمجة عمليات رقابة ميدانية يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

"فاتف"  املايل  العمل  مجموعة  بتوصيات  عمال  اإلرهاب  وºويل  األموال  ½كافحة غسل  رقابة خاص  دليل  إعداد   •
وبالتعاون مع جمعية الخرباء املالي� املتطوع� يف مجال مقاومة غسل األموال و�ويل اإلرهاب (FSVC)، تّم عرض النسخة 
املثارة بخصوصه ثّم عرضه من جديد  الهيئة وسيتّم تعديله وفقا للمالحظات واإلقرتاحات  األوىل منه عىل أنظار مجلس 

للمصادقة والعمل به الحقا. 

• متابعة قرارات املجلس الوزاري املضيق املنعقد بتاريخ 3 نوفمرب 2017 والعمل عىل تنفيذها والتي تخّص خطّة 
واملتمثّلة  التأم�  األموال يف قطاع  اإلرهاب ومنع غسل  القصور يف مجال مكافحة  أوجه  لتفادي  إعت�دها  املزمع  العمل 

بالخصوص يف ما ييل:

عىل مستوى الهيئة:

- إعت�د دليل الرقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال واملعّد عىل املنهج القائم عىل املخاطر، 
- وضع تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب خاص برشكات التأم� ووسطاء التأم�،

- تنظيم دورات تدريبيّة مكثّفة لفائدة اإلطارات املكلّفة بالرقابة يف هذا املجال،
- تفعيل العقوبات اإلداريّة عىل رشكات التأم� ووسطاء التأم� خالل سنة 2018.

عىل مستوى مؤسسات التأم�:

- إنجاز تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب ووضع إسرتاتيجية لخفض املخاطر مبنيّة عىل املنهج القائم عىل 
املخاطر وذلك امتثاال للتوصية األوىل ملجموعة العمل املايل. 

- دعم إدارة االمتثال باملوارد البرشية والتقنية الالزمة وإعداد خارطة مخاطر تأخذ بع� االعتبار طبيعة وأهميّة وتشعب 
واختالف األدوات والعمليات الخاّصة بالقطاع.

 
IV - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم�:

1 - وسطاء التأم�:

الّنظر يف مجموع 111 مطلبا  التأم�  الفصل 71 من مجلة  بالهيئة املنصوص عليها  التّـــرخيص للوسطاء  تولّت لجنة 
لتعـاطي مهنة الوساطة يف التأم� خالل سنة 2017 وعقدت للغرض أربع جلسات تّم خاللها:

- منح الرتخيص لـ 63 نائب تأم� و6 س�رسة و22 منتج تأم� عىل الحياة وذلك طبقا ألحكام الفصل 75 من مجلة التأم�،
- وسحب الرتخيص من 26 نائب تأم� و7 س�رسة.

الذين ال يبارشون املهنة وسمسارة  النواب والس�رسة  التأم� وال سيّ�  الوسطاء يف  ك� تواصلت عملية تحي� سجل 
البيانات الخاصة بالس�رسة واملسّجلة بالسجّل  النهاê باإلضافة إىل متابعة  الذين å يستكملوا إجراءات الرتخيص  التأم� 

التجاري. 

2 - املؤسسـات غÈ املقيمة:

تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات الـتأم� غ� املقيمة طبقا ألحكام الفصل� 67 و68 من مجلّة 
التأم� وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغ� املقيم�، وشملت:

• إستك�ل دراسة طلب رشكة إعادة التأم� "CICA RE" تركيز فرع لها غ� مقيم بتونس يتعامل مع غ� املقيم� حيث 
تّم إمضاء اتفاقية الرتكيز واملصادقة عليها.

التأم� "WAIKA RE" من س�اليون و"SEN RE" السينغالية لرتكيز مكتب  • دراسة طلب� صادرين عن رشكتي إعادة 
�ثييل غ� مقيم بتونس لكّل منه� وإحالة امللف� إىل رئاسة الحكومة قصد عرضه� عىل املجلس األعىل لإلستث�ر. 

• متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� األجنبية املوجودة بالبالد التونسيّة.
،"Africa Re"و "Arab Re" :متابعة نشاط رشكات إعادة التأم� اإلقليمية التي تشارك الدولة التونسية يف رأس مالها وهي •

 îواملنتدى العر "OAA" متابعة أنشطة الجمعيات الدولية التي تنتمي لها الهيئة عىل غرار: املنظمة اإلفريقية للتأم� •
."IAIS" والجمعية الدولية ملراقبي التأم� "AFIRC" لهيئات اإلرشاف والرقابة عىل التأم�

V - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم�:

1 - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم�:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2017 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

والواليات  التونسية  الدولة  ب�  إتفاقية  مرشوع  إلعداد  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي FATCA وإحداث مرصد وطني للخدمات املالية الصغرى.

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد  الصغ�،  التأم�  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف�  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

واالجت�عي، التأث� االجت�عي واالقتصادي وإعادة �ويل مؤسسات التأم� الصغ�.
القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل ممولة Òعونة فنية يف إطار برنامج  - لجنة 

."Micro-med" التعاون
التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  Òتابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG املمّول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية 

لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة لتأم� الجفاف عرب املؤرشات. 
- اللجنة املحدثة عىل مستوى وزارة الفالحة املكلّفة بصياغة تصّورات يف خصوص إحداث صندوق وطني لتغطية املخاطر 

غ� القابلة للتأم� يف القطاع الفالحي.
الفالحي  القطاع  يف  التأم�  مخاطر  يف  الترصّف  حول  دراسة  إلنجاز مرشوع  التحض�ية  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة   -

بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      
- لجنة القيادة املحدثة عىل مستوى الهيئة العليا للطلب العمومي واملكلّفة بدراسة مشاريع الوثائق النموذجيّة يف إطار 
ومن ضمنها  الخاّصة  اإلدارية  الرشوط  وكراسات  العموميّة  الصفقات  (أدلّة  العموميّة  الصفقات  منظومة  تطوير  مرشوع 

كراس رشوط خدمات التأم�). 
- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد ضبط املشاريع املتعلقة 

Òجال التأم� التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير القطاع املايل.
ملعالجة  التأم�  لرشكات  التونسية  والجامعة  الربي  للنقل  الفنية  الوكالة  مستوى  عىل  املحدث  املشرتك  العمل  فريق   -

اإلشكاليات املتعلقة بالعربات املرسوقة واملدرجة بباب النزاعات وذلك لتوحيد اإلجراءات املعمول بها. 
- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب� البنوك ورشكات التأم� يف خصوص ض�ن التأم� يف 

صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض، وقد أسفرت أشغال هذه اللجنة عن مرشوع إتفاقية ب� الجمعيت� املهنيت�.
- اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال و�ويل اإلرهاب.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم� الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2017:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم� الصادرات قصد البحث عن سبل معالجة وضعية امليزان التجاري يف إطار املجلس األعىل 

للتصدير ومتابعة أشغال مه�ت املساعدة الفنية للبنك الدويل املنجزة يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات لتحس� 

تدّخالت صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.

- بلورة مقرتحات يف شأن تأم� صندوق ض�ن مخاطر التصدير لصادرات املؤسسات الوطنية والعمومية املتعلقة بصفقات 

كربى أو بقطاعات إسرتاتيجية لإلقتصاد الوطني. 

الطبية  الحوادث  عن  الناجمة  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -

كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  أحدثت  تفك�  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى  الطبية غ�  واألخطاء 

املتدخل� يف النشاط الطبي وشبه الطبي بهيكليه العام والخاص باإلضافة إىل ممثل� عن الهيئة والجامعة التونسية لرشكات 

التأم�. 

- متابعة ملف تأم� املسؤولية املدنية املنجرة عن األرضار النووية ضمن أشغال لجنة الخرباء املحدثة عىل مستوى وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات واإلتصال واملكلفة بإعداد منظومة ترشيعية ورقابية وطنية لألنشطة 

النووية. 

املرض  عىل  بالتأم�  واملتعلقة  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  صلب  املربمة  لإلتفاقيّات  القانونية  الوضعيّة  دراسة   -

حيث  من  خاّصة  عنها  املرتتّبة  اإلشكاليّات  ومناقشة  الحريق،  عىل  والتأم�  دين  بتسديد  املرتبط  الوفاة  عىل  والتأم� 

إنعكاساتها عىل املنافسة وعىل حقوق املؤّمن لهم وإنجاز دراسة مقارنة يف الغرض. مع العلم وأّن مجلس الهيئة أقّر منذ 

شهر جويلية 2016ّ إيقاف العمل بهذه اإلتفاقيات مع إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لها ضمن األشغال الجارية للمراجعة 

الشاملة ملجلّة التأم�.

- دراسة مقرتحات رابطة معيدي التأم� العرب حول إعادة النظر يف رشوط التصنيف املعمول بها من قبل هيئات الرقابة 

وتكتفي  العاملية  التصنيف  قبل وكاالت  متقدم من  تصنيف  الحصول عىل  تعفي من  آليّة خاّصة  إتجاه وضع  العربية يف 

بتصنيف أقّل تشّددا.

:Í3 - دراسة عدد من امللفات املّتصلة بالترشيع الجبا

تتوّىل مصالح الهيئة يف هذا اإلطار وبالتنسيق مع املصالح الجبائية املختصة: 

• اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم� عىل الحياة،
• النظر يف الّنظام الجباê يف مادة األداء عىل القيمة املضافة املتعلّق باملبالغ الراجعة لس�رسة التأم� بعنوان التخيل 

عن نشاطهم يف هذا املجال.

4 - متابعة تنفيذ برنامج تأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم�: 

ترشف الهيئة عىل تنفيذ برنامج متوسط املدى يتعلق بتأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� وتتلخص أبرز محاوره 
يف النقاط التالية:

املستوجبة  والرشوط  تتناسب  ترسيم  ورشوط  داخليا  ونظاما  أساسيا  نظاما  تعتمد  لإلكتواري�  مهنية  جمعية  تكوين   -
لإلنخراط الحقا يف الجمعية الدولية لإلكتواري�، ويعهد لها Òسك سجل املخول لهم م�رسة هذا النشاط لدى قطاع التأم� 

وبإحداث لجنة تأديب ضمن هياكلها.
- إعت�د رشوط جديدة مل�رسة هذا النشاط وهو ما يتطلّب تكوينا وتأهيال لجميع املتدخل� يف املجال اإلكتواري لدى 
القطاع قصد ض�ن ترسيمهم الحقا بسجل الجمعية املهنية بعد الحصول عىل التأهيل من قبل لجنة مشرتكة محدثة صلب 

الهيئة.
- تكوين وتأط� مراقبي الهيئة يف املجال اإلكتواري.

وقد تّم يف هذا الصدد:

- إعداد مذكرة توجيهية للربنامج بالتعاون مع جمعية FSVC والجمعية اإلكتوارية الدولية وجمعية اإلكتواري� بال حدود 

وذلك قصد الرشوع يف البحث عن �ويل خارجي للربنامج املذكور.

- إنجاز عملية تقييم لوضعية الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� بتوجيه إستبيان� إىل كّل من مؤسسات التأم� والخرباء 

مشاريع  تطوير  ملزيد  نتائجه�  وإستغالل  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  الذي �سكه  بالسجل  املرسم�  اإلكتواري� 

األحكام القانونية املقرتح إدراجها ضمن مرشوع مراجعة مجلة التأم�. 

5 - متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ½ؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

يف إطار أحكام الفصل 50 ثالثا من مجلة التأم� والرتتيب عدد 2 لسنة 2009 الصادر يف الغرض واملتعلق بالتعيينات 
Òجالس إدارة رشكات التأم� وهياكل تسي�ها، �ت:

- دراسة عدد من ملفات التعيينات يف بعض الرشكات وذلك من خالل التثبت من مدى توفر الرشوط املنصوص عليها 

بالرتتيب املذكور أعاله.

األحكام  التأم� قصد مواءمتها مع مقتضيات  الداخيل إلحدى مؤسسات  والنظام  األسايس  الّنظام  - تحي� ومراجعة 

النموذجية للنظم األساسية لرشكات التأم� ذات الصبغة التعاونية.

- دراسة ملف طلب مؤسسة "Groupama" تنقيح إتفاق املساهم� املربم مع الدولة التونسية يف إطار مساهمتها يف 

رأس مال مؤسسة التأم� وإعادة التأم� "ستار" تبعا للتغي�ات التي طرأت عىل نظام حوكمتها. 

6 - دراسة مشاريع األنظمة األساسية للجمعيات التعاونية قبل املصادقة عليها:  

�ّت يف هذا اإلطار دراسة مشاريع تنقيح األنظمة األساسية لثالث تعاونيات ومرشوعي األنظمة األساسية إلحداث خمس 
تعاونيات جديدة.

7 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2020-2016):

تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم� والتي 

الوطنية وتحديدا للسياسات والربامج  تتضمن باألساس تشخيصا للتوجهات اإلسرتاتيجية املزمع إعت�دها وفقا للتطلعات 

ولتجاوز  القادمة  الخ�سية  خالل  واملرتقبة  املسجلة  والنوعية  الكمية  للنتائج  بالّنظر  األهداف  هذه  بتجسيم  الكفيلة 

اإلشكاليات الهيكلية والظرفية التي يواجهها القطاع.

I - متابعة وضعية صندوق ض�ن املؤمن لهم:

تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003، توّىل صندوق ض�ن املؤمن 
لهم منذ سنة 2004 تسديد التعويضات املحمولة عىل املؤسسة املنحلّة نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه املؤمن لهم 

واملستفيدين من عقود التأم� بنسق هام وذلك خاّصة يف مجال تأم� السيارات. 

لإلضطرابات  وتبعا  أخرى،  جهة  من  أنّه  إالّ  ملحوظا،  تراجعا  التعويضات  هذه  نسق  شهد  األخ�ة،  السنوات  وخالل 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
املؤسسات اإلقتصادية، تّم Òوجب املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 واألمر عدد 790 لسنة 2011 املؤرخ 
يف 27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت Òمتلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب� 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011. 

وقد عهد إىل رشكة "اإلعادة التونسية" Òهمة الترصف يف الصندوق يف الجانب املتعلق منه بتعويض األرضار الناتجة عن 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية Òوجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية وتّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض  ترتكب 

من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

1 - موارد الصندوق: 

تقّدر جملة املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم يف موىف سنة Ò 2017بلغ يناهز 234,5 م.د وهي متأتّية من:

• القرض� الرقاعي� املكتتب� لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 م.د (األول بقيمة 20 م.د والثاß بقيمة 10 م.د)،

(يتم تسديده عىل فرتة الشعبية  الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات  لتعويض األرضار  املكتتب  الرقاعي  • والقرض 
 10 سنوات) والبالغ 80 م.د،

• ومساه�ت مؤسسات التأم� واملؤّمن لهم يف �ويل الصندوق والتي ناهزت بداية من الثالثية األخ�ة لسنة 2002 
وإىل موىف سنة 2017 مبلغ 124,5 م.د. 

2 - نفقات الصندوق: 

بلغت النفقات الجملية لصندوق ض�ن املؤمن لهم إىل موىف سنة 2017 حوايل 188,4م.د تتوزّع كالتايل:

- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم تبعا لحلول الصندوق محّل رشكة "اإلتّحاد": 59,4 م.د،
- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم بعنوان األرضار الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات الشعبية: 53,8 م.د،

- خالص أصل القرض� الرقاعي� األّول والثاß: 30 م.د. 
- رصف فوائد القروض الرقاعية: 45,2 م.د.

ك� Îكن تبويب هذه النفقات حسب طبيعتها عىل النحو التايل:

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم�  العامة  الهيئة  تويل  التأم�،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم�  بعض مؤسسات  مواطن� ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، مع العلم 

وأّن العرائض املذكورة تحىض Òتابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس� نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل� يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 
املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن.

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم�:
 

تلّقت الهيئة خالل سنة 2017 عددا هاما من العرائض بلغ 60 عريضة تتعلّق جلّها بفرع تأم� السيارات بإعتباره يستأثر 
بالنصيب األوفر من رقم معامالت القطاع وÎثّل الواجهة األوىل التي من خاللها يقع التعامل بصفة أكرب مع املؤمن لهم. 

وقد �ّكنت مصالح الهيئة بالتنسيق مع مؤسسات التأم� من تسوية أغلب امللفات ومعالجتها. 

ويُحوصل الجدول التايل أبرز مواضيع هذه العرائض وعددها: 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم� 
دولية (برتقالية للبلدان العربية وخرضاء للبلدان األوروبية).

      
وقد توّصلت الهيئة العامة للتأم� بأربعة عرائض تتعلق بطلب التدخل للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام 
برتقالية صادرة عن  تأم�  لبطاقات  فيها عربات حاملة  بالنسبة لحوادث مرور تسببت  املكتب  باتّة صادرة ضّد  قضائية 

مؤسسات تأم� جزائرية وليبيّة.

1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

تّدعمت تركيبة إطارات الهيئة مع مطلع سنة 2017 بإلتحاق طالبة جديدة بعد نجاحها ضمن الدفعة 35 ملعهد �ويل 
 "Paris Dauphine Tunis" يف إختصاص "تأم�"، باإلضافــــة إىل طالب آخر متخـــّرج من معهد îالتنمية للمغرب العـــر

يف إختصاص "Actuariat" ليبلغ بذلك العدد الجميل إلطارات الهيئة øانية وأربع� (48) من جملة سبع� (70) موظفا.

:Ô2 - تطوير النظام املعلوما

واملحاسبية البرشية  املوارد  يف  والترصف  الهيئة  موارد  لتخطيط  املندمجة  املنظومة  تركيز  عملية  شهدت 
  «ERP» أشواطا متقدمة خالل سنة 2017 عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- املحاسبة والترصف يف مخزون الهيئة من اللوازم املكتبية،
- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،

- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية والرواتب.

هذا وال تزال األشغال جارية مع املزود يف إطار فرتة تجربة للمنظومة.

3 - إقتناء قطعة أرض لبناء املقّر اإلجت�عي الجديد للهيئة:

تّم إختيار الهيئة بتاريخ غرة نوفمرب 2017 كأحسن عارض بالنسبة ألحد املقاسم بالحّي املايل بالتّقسيم الجديد "درّة 
البح�ة" بضفاف بح�ة تونس الّش�لية لتشيّد عليه مقرها اإلجت�عي الجديد.

4 - التكوين والرّسكلة:

تعترب الهيئة التكوين والرسكلة من أهّم وسائل تنمية املوارد البرشية، لذلك فهي توليه� إهت�ما خاصا إÎانا منها بأّن 
والرقابية عىل مختلف  بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلرشافية  العامل�  تطوير قدرات 

مكّونات قطاع التأم�.

ومؤ�رات  وملتقيات  تكوينيّة  دورات  يف  الهيئة  إطارات  من  هام  عدد  ترشيك  عىل  الهيئة  عملت  الّسياق،  هذا  ويف 
وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم� وتهّم بالخصوص:

- مراقبة الحوكمة والترصّف يف املخاطر،
- الترصف يف األصول والخصوم،

- نظام " املالءة املاليةII " ملؤسسات التأم�،
- وضع خارطة مخاطر يف مجال التأم�،

- مقاومة تبييض األموال و�ويل اإلرهاب يف قطاع التأم�،
- دور قطاع التأم� يف تغطية مخاطر الكوارث الطبيعية والتقلبات املناخية.

ك� شارك عدد من إطارات الهيئة يف بعض الندوات والتظاهرات واملؤ�رات بالخارج حول محاور تأمينية متخصصة من 
أهّمها:

- دورة تدريبية حول "أسس تحديد وإدارة مخاطر رشكات التأم�" (باإلمارات العربية املتّحدة).
- حلقة دراسية حول التطورات األخ�ة بخصوص الرقابة الحذرة عىل التأم� (بفرنسا)،

- امللتقى الرابع للتأم� بالدار البيضاء حول تحديث تجربة الحريف يف العرص الرقمي (باململكة املغربية)،
- الدورة 24 للنــدوة السنوية الدولية حول التقنيات الجديدة لتبادل املعطيـات (بأملانيا).

5 - إرساء منظومة للنفاذ إىل الوثائق التي تنتجها الهيئة:

يف إطار تطبيق مقتضيات القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ يف 24 مارس 2016 واملتعلق بحق النفاذ إىل 
املعلومة وتنفیذا ملتطلبات الخطة الوطنیة الرامیة إىل �كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت� العربية والفرنسية Òوقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد وردت عىل الهيئة خالل 
سنة 2017 ومنذ إرساء هذه املنظومة، ثالثة مطالب فقط يف النفاذ إىل وثيقة إدارية �ّت دراستها بالتنسیق مع مختلف 

الهیاكل بالهيئة وإجابة املعني� باألمر بخصوصها، ك� å يتّم رفض أي مطلب وå يرد أي مطلب تظلم.

6 - تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم�:

سعيا منها إىل تدعيم أوجه التعاون العرî واإلقليمي والدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة 
بالتأم�، تولّت الهيئة العامة للتأم�:

- مواصلة متابعة توصيات اللجان املغاربية للتأم� وإعادة التأم�.
- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك عىل 
مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث عن توافقات ثنائية ودية لتسوية املتخلدات 

بذمة املكتب املوحد الليبي.
إىل  وإحالتها   ACPR بفرنسا التأم�  عىل  الرقابة  وسلطة   CIMA منظمة من  كّل  مع  تعاون  مذكرات  مشاريع  إعداد   -

الجهات املعنية للدراسة.
- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأم� AFIRC والجمعية الدولية 

.IAIS ملراقبي التأم�

       مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

أنهى االقتصاد العاملي سنة 2017 بتحقيق وت�ة Ûو جيّدة نسبيّا بلغت مستوى 3,8 % (مقابل 3,2 % سنة 2016) وهي 
األعىل منذ سنة 2011، بعد معاناته طيلة سنوات من الفتور واملشاكل املرتبطة باألزمات االقتصادية واملالية واآلثار الضارة 
للصدمات السلبية التي أضعفت النشاط يف أغلب االقتصاديات. وتعود هذه االنتعاشة إىل جملة عوامل أبرزها مواصلة 
إعت�د السياسات النقدية امليّرسة يف البلدان املتقدمة واستمرار االقتصاد الصيني يف تسجيل معدالت Ûو مرتفعة فضال عن 

ديناميكية التجارة العاملية.

ففي االقتصاديات املتقدمة، ارتفع نسق Ûو النشاط االقتصادي إىل مستوى 2,3 % سنة 2017 مقابل 1,7 % يف السنة 
مستوى  عىل  وانعكاسه  عموما  األع�ل  مناخ  وتحّسن  التيس�ية  النقدية  السياسات  من  بالخصوص  مستفيدة  السابقة، 
السياق  الداخيل إضافة إىل تدّعم استهالك األرس محفوزا باملؤرشات االيجابية لسوق الشغل. ويف هذا  االستث�ر والطلب 
وصلت نسبة Ûو االقتصاد األمري~ إىل 2,3 % مقابل 1,3 % يف موىف سنة 2016، ك� كان األداء يف منطقة األورو م�ثال إىل 
حّد كب� حيث سّجلت نفس املستوى من النمو (2,3 % مقابل 1,8 % سنة 2016) وشملت هذه االنتعاشة أغلب البلدان 

األعضاء.          
 

لالقتصاديات الصاعدة والنامية، فقد عرفت بدورها تحّسنا جمليّا لنشاطها االقتصادي محققة نسبة Ûو  بالنسبة  أّما 
ناهزت 4,8 % مقابل إنحصارها يف حدود 1,4 % سنة 2016، وكان الحّظ األوفر من نصيب الدول الصاعدة والنامية ألوروبا 
مشاريع  حجم  زيادة  من  األخرى  البلدان  عديد  واستفادة  وبولونيا  تركيا  من  كّل  حققته  الذي  الهام  النمو  مع  خاصة 
املؤسسات املمولة من االتحاد األوروî. ك� حافظ االقتصاد الصيني عىل نسق Ûّوه املرتفع والذي بلغ 6,9 % سنة 2017 
مقابل 6,7 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع امللحوظ للصادرات وملستوى االستث�رات العمومية فضال عن اعت�د بنك الص� 

الشعبي لتيس� انتقاê يسّهل النفاذ للقروض بالنسبة للمؤسسات الصغرى والقطاع الفالحي.             

ويف املقابل، تراجعت وت�ة النمو يف منطقة الرشق األوسط وش�ل إفريقيا من 4,9 % يف السنة السابقة إىل حدود 2,2 % 
املصّدرة  البلدان  النمّو يف  انخفاض  املنطقة مع  املستمرّة يف  الجيوسياسية  بالخصوص من االضطرابات  متأثرة  سنة 2017 
للنفط وتقيّد الطلب الداخيل وخاصة االستث�ر بسبب عملية تطه� امليزانية واملستويات العالية من التضخم يف بعض بلدان 

املنطقة.  
  

وå تكن املبادالت التجارية للسلع والخدمات سنة Ò 2017نأى عن هذا املسار التصاعدي يف نسق النمو حيث حققت 
انتعاشة هامة بنسبة 4,9 % مقابل 2,3 % سنة 2016 مدعومة عىل وجه الخصوص من تطور التدفقات التجارية يف آسيا 

والواردات يف أمريكا الش�لية. 

ويف جانب آخر، تواصل إنخفاض دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة بحوايل 16 % خالل سنة 2017 مقابل 13 % 
سنة 2016، وشمل باألساس اقتصاديات البلدان املتقدمة والبلدان التي �ّر Òرحلة انتقالية مقابل إرتفاع طفيف يف البلدان 

الصاعدة.

املرتبطة خاصة Òفاوضات  السيايس  اليق�  مواجهة حالة عدم  فقد نجحت يف  الدولية،  املالية  بالسوق  يتعلّق  وفي� 
الربيكسيت وتزايد الشكوك حول السياسة املستقبلية للميزانية األمريكية وتواصل التوترات الجيوسياسية يف عديد املناطق، 
فتدّعمت أسعار السندات بشكل ملحوظ يف جميع أنحاء العاå. بين� تواصل التقلب الحاد يف السوق الدولية للرصف والتي 
اتسمت خاصة باالرتفاع الهام الذي حققه سعر رصف األورو مقابل الدوالر وذلك مع تحسن الوضع االقتصادي وتجّدد 
اهت�م املستثمرين األجانب Òنطقة األورو والتوقعات بتطبيع السياسة النقدية. وسجلت سوق املعادن الثمينة من ناحيتها 

تطورا ايجابيا بحوايل 13 % مدعومة من حالة عدم اليق� السيايس. 

إرتفاعا ملحوظا عىل  للمواد األساسية  الدولية  األسعار  املتحّسن عموما، شهدت  االقتصادي  األداء  وبالتوازي مع هذا 
عكس السنة السابقة نتيجة تزايد الطلب املتأé من القطاعات املعملية للبلدان املصنعة وللص� من جهة وانخفاض سعر 
رصف الدوالر األمري~ من جهة أخرى. ك� تدّعمت أسعار الطاقة وخاّصة النفط الخام جرّاء الرتاجع امللحوظ يف اإلنتاج 

واملخزونات بعد تفعيل االتفاقية متعددة األطراف للدول املصّدرة للنفط.       

لتبلغ  املتقدمة  االقتصاديات  تواصلت عىل مدى سنوات يف  التي  االنك�شية  الضغوط  برتاجع   2017 ك� �يزت سنة 
نسبة التضخم 1,7 % مقابل 0,8 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع الهام ألسعار الطاقة. أما بالنسبة للبلدان الصاعدة والنامية، 
فقد عرف التضخم عموما بعض االنفراج لينخفض إىل 4 % مقابل 4,3 % سنة 2016 مع وجود تفاوت عام ب� مختلف 

بلدان هذه املجموعة نظرا إىل التطورات املتفاوتة ألسعار الرصف والعوامل الخاصة بكّل اقتصاد.
       

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

شهد االقتصاد التونيس سنة 2017 تحّسنا ملموسا يف نسق Ûّوه حيث بلغ 1,9 % أي ما يقارب ضعف املستوى الذي 
تحقق سنة 2016 (1 %). غ� أن مثل هذه االنتعاشة ال تزال دون املستوى املأمول جرّاء استمرار مواطن الضعف املرتبطة 
بالخصوص بانزالق عجز امليزانية واملدفوعات الجارية وتصاعد الضغوط التضخمية، والتي ال تزال تحول دون تحقيق التنمية 

الشاملة وإحداث مواطن الشغل والتحّكم يف التوازنات االقتصادية الكلّية.    

ويعود هذا التحسن النوعي يف النمو يف جزء كب� منه إىل تطّور األنشطة املسوقة عىل خالف السنوات الفارطة التي كان 
فيها ألنشطة الخدمات غ� املسوقة مساهمة هامة.

وبالنسبة للخدمات املسّوقة، فقد عرفت تطّورا محدودا سنة 2017 بلغ 4 % مستفيدة بالخصوص من املوسم السياحي 
الواعد (8,3 % مقابل 2,7 % سنة 2016) إثر العودة النسبية لألسواق التقليدية مع تحّسن الوضع األمني للبالد إضافة إىل 
مواصلة تدفق السياح املغاربي�، وكذلك من التحّسن الطفيف لقطاع النقل (5 % مقابل 4,7 % سنة 2016). ويف املقابل، 

تواصل Ûو الخدمات املالية واالتصاالت بنسق ملموس بلغ عىل التوايل9,1 % و3 %.    

وبدرجة أقل حدة، حّققت الصناعات املعملية بدورها Ûّوا طفيفا بنسبة 0,8 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل تطّور 
الصناعات امليكانيكية والكهربائية (3,1 % مقابل 2,1 % سنة 2016) تبعا لديناميكية النشاط يف منطقة األورو، عالوة عىل 
الغذائية والصناعات   (2016 سنة   %  (-0,3) مقابل   %  0,8) والجلود  واملالبس  النسيج  صناعات  إنتعاش 

(1,4 % مقابل (4,4-) % سنة 2016). ويف املقابل، تواصل تقلّص Ûّو صناعات مواد البناء والخزف والبلور للسنة الثانية تباعا 
((4,5-) % مقابل (1,8-) % سنة 2016).

ك� شهدت الصناعات الكيميائية انخفاضا ملحوظا يف قيمتها املضافة ((1,9-) % مقابل 13,2 % سنة 2016) وذلك 
نتيجة حّدة التحركات االحتجاجية املسجلة عىل مستوى مواقع إنتاج ونقل الفسفاط مّ� خلق صعوبات كربى يف التزّود 

لوحدات التحويل.

وعرف قطاع الفالحة والصيد البحري انتعاشة ملحوظة (2,5 % مقابل (8,5-) % سنة 2016) بفضل املوسم الفالحي 
الزيتون.       زيت  فرع  يف  انخفاض  مقابل  الحبوب  سيّ�  الفروع  أغلب  يف  اإلنتاج  بارتفاع  �يز  والذي  عموما  املريض 

أّما الصناعات غÈ املعملية، فقد تواصل إنخفاض قيمتها املضافة بحوايل 3 % (مقابل (1,5-) % سنة 2016) متأثـــرة 
بالخصوص من احتداد تقلص استخراج النفط والغاز الطبيعي ((11,1-) % (مقابل (7,2-) % سنة 2016) جراّء ما تزال 
تشهده بعض املناطق من اضطرابات اجت�عية عالوة عن النفاذ الطبيعي لبعض الحقول. وعىل عكس ذلك، سّجل قطاع 
املناجم Ûوا هاما ناهز 10,1 % (مقابل 6,4 % سنة 2016) غ� أن مثل هذه االنتعاشة å �ّكن بعد من استعادة القدرات 

اإلنتاجية املعتادة للقطاع.

وبالنسبة للطلب الداخيل، فقد أظهر سنة 2017 تباطؤا يف نسق Ûو أهم مكوناته، بحساب األسعار القارّة، حيث تواصل 
النهاê الوطني والذي Îثّل املحرك األسايس للنمو االقتصادي منذ  التوايل انخفاض وت�ة Ûو االستهالك  الثالثة عىل  للسنة 
سنة 2011 (1,8 % سنة 2017 مقابل 3 % سنة 2016). وبخصوص االستث�رات، فقد سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت 
تباطؤا طفيفا من مستوى 1 % سنة 2016 إىل 0,2 % سنة 2017 لتواصل بذلك نسبة االستث�ر انخفاضها للسنة الخامسة 

عىل التوايل من 19,3 % سنة 2016 إىل 18,7 % سنة 2017.

 2016 سنة   %  5,8 (مقابل   %  17,2 بنسبة  والخدمات  السلع  صادرات  ارتفعت  فقد  الخارجي،  للطلب  بالنسبة  أّما 
بحساب األسعار الجارية) نتيجة ازدياد حجم الصادرات ألغلب القطاعات. ومن ناحيتها، سجلت واردات السلع والخدمات 
تسارعا هاما يف وت�ة Ûوها الذي بلغ 18,8 % سنة 2017 (مقابل 5,5 % سنة 2016 بحساب األسعار الجارية) وذلك تبعا 
النخفاض الدينار وارتفاع األسعار العاملية للمحروقات وتزايد استهالك قطاعي الطاقة والصناعات املعملية من مواد أولية 

ونصف مصنعة يف ظل تراجع اإلنتاج الوطني. 

ويف هذا السياق، تفاقم العجز التجاري املسّجل سنة 2017 ليعادل 10,2 % من إجمـايل النـاتـــج املحيل الخام (مقابل 
8,8 % سنة 2016).

النسبة هذه  ارتفعت  فقد   ،(%  3,7)  2012 سنة  منذ  تضخم  نسبة  أد\  عرفت  التي  السابقة  السنة  عكس  وعىل 
 سنة 2017 لتناهز 5,8 % يف املعدل ك� وصلت يف األشهر األخ�ة من السنة إىل ما يقارب 6,4 % وذلك تزامنا مع تدهور 

قيمة الدينار والتطور االستثناê ألسعار املواد الغذائية الطازجة.

ملواطن  للتصدي  املطلوب  املستوى  دون   2017 سنة  الوطني  االقتصاد  الذي حققة  الطفيف  النمو  فقد ظل  وعموما 
ضعف سوق الشغل إذ ال تزال نسبة البطالة يف نفس املستوى املرتفع املسجل يف السنة السابقة (15,5 %) مع تسجيل 
انخفاض طفيف لنسبة بطالة خريجي التعليم العايل إىل حدود 29,2 % سنة 2017 (مقابل 31,6 % سنة 2016) وال تزال 
سوق الشغل املحلية تواجه عديد التحديات املرتبطة بعدم قدرة النسيج االقتصادي عىل استيعاب البطالة وعدم املالءمة 

ب� حاجيات السوق وما تنتجه املنظومة التعليمية.      

I - تطّور سوق التأم� العـاملية:

1 - رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم�:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

بلغ إج�يل أقساط التأم� العاملية املستخلصة سنة 2017 حوايل 4.890 مليار دوالر مقابل 4.700 مليار دوالر سنة 2016 
محققة بذلك نسبة Ûو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وت�ة أرسع سنة 2016 (2,2 %). ولنئ شمل هذا 
التباطؤ النسبي كالّ من صنفي التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، فانّه �يّز بالخصوص بانخفاض جملة أقساط التأم� عىل 
الحياة يف األسواق املتقدمة Òا يقارب 2,7 % (مقابل (1,9-) % سنة 2016) مقابل تواصل Ûّو أقساط التأم� عىل غ� الحياة 

بنفس النسق املسجل يف السنة السابقة والذي بلغ 1,9 %. 
  

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد تقلصت وت�ة النمو الهام الذي ميزها يف السنة السابقة رغم بقائها مرتفعة يف حدود 14 % 
النمو الكب� الذي  التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، مدعومة أساسا من تواصل  التوايل بالنسبة لصنفي  و6,1 % عىل 

تشهده السوق الصينية.   

55,3 % سنة 2016)  (مقابل   % 54,3 إىل  العاملية  السوق  الحياة من  التأم� عىل  تقلّص نصيب صنف  لذلك،  وتبعا 
يف ح� إرتفعت حّصة صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 45,7 % (مقابل 44,7 % سنة 2016).

التوزيع القاري ألقساط التأم�:
 

وعىل مستوى التوزيع القاري، تواصل انخفاض حصة األسواق األمريكية يف سوق التأم� العاملية حيث بلغت 34 % 
الحياة إىل حدود 25,5 % (مقابل  التأم� عىل  نتيجة تراجع حّصتها من مجموع أقساط  (مقــابل 34,4 % سنة 2016) 
تقريبا  املستوى  نفس  يف  الحياة  غ�  عىل  التأم�  أقساط  مجموع  من  حصتها  عىل  ومحافظتها   (2016 سنة   %  26,2  

(44,2 % مقــابل 44,3 % سنة 2016).

وكذلك الشأن بالنسبة للدول األوروبية التي انخفضت نسبة مساهمتها يف سوق التأم� العاملية إىل حوايل  30,2 % 
(مقابل 30,8 % سنة 2016) إثر تراجع حّصتها من 33 % سنة 2016 إىل 32,3 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل 

الحياة ومن 28,2 % إىل 27,8 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة. 

موىف  يف   %  32,5 فناهزت  العاملية  السوق  حجم  من  اآلسيوية  القارة  لحّصة  التصاعدي  املسار  تواصل  املقابل،  ويف 
 2016 سنة   %  37,8 من  الحيـاة  عىل  التأم�  بعنـوان  حصتها  ارتفاع  بفضل   (2016 سنة   %  31,6 (مقابل   2017 سنة 
إىل 39,3 % سنة 2017 وبدرجة أقل حّصتها بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة من 24,1 % يف السنة السابقة إىل 24,5 % 

سنة 2017.

أّما بالنسبة للقــــارة اإلفريقية، فال تزال حصتها من السوق العاملية تتّسم بالتواضع الشديد إذ å تتجاوز 1,4 % من 
جملة أقســاط التأم� تتوّزع ب� 1 % بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة (مقابل 0,9 % سنة 2016) و1,7 % بعنوان التأم� 

عىل الحياة (مقابل 1,5 % سنة 2016).

2 - رقم معامالت صنف التأم� عىل الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة تباطؤا يف نسبة النمو التي å تتجاوز0,5 % (مقابل 1,4 % 
يف السنة السابقة) وبلغت 2.657 مليار دوالر أمري~، وذلك نتيجة حالة االنك�ش التي شهدتها األسواق املتقدمة حيث 

تراجعت جملة أقساط التام� عىل الحياة بنسبة 2,7 % بعد معاناتها من الفتور عىل مدى العرش سنوات األخ�ة.
وعموما، فقد سّجلت أغلب بلدان هذه املجموعة Ûوا سلبيا مرتبطا أساسا بضعف نسب الفائدة مّ� جعل مؤسسات 
التأم� عاجزة عىل ض�ن مردودية مثىل للمؤمن لهم بسبب تراجع نسب املردودية الدنيا املضمونة وانخفضت تبعا لذلك 
عمليات االكتتاب بالنسبة لعقود االدخار التقليدية بشكل هام. هذا إىل جانب عديد العوامل االقتصادية األخرى التي أثرت 
عىل Ûو سوق التأم� عىل الحياة العاملية عىل غرار أسواق أمريكا الش�لية، التي سجلت تراجعا Òا يقارب 3,5 % مقارنة 
فقد  الغربية،  ألوروبا  بالنسبة  أما  التقاعد.  إدخار  توفّر خدمة  التي  املؤسسات  عديد  تراخيص  جراء سحب   2016 بسنة 
شهدت أكرب ثالثة أسواق رئيسية فيها وهي اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا حالة من االنك�ش سنة 2017 مقابل تحقيق 

بعض األسواق األخرى لتطور إيجاî مثل اسكندينافيا والربتغال.
       

ويف املقابل، شهدت أسواق التأم� عىل الحياة يف البلدان الصاعدة مسارا مختلفا للغاية �يز بتحقيق قفزة هامة يف نسق 
النمو إىل حدود 14 % متجاوزة بذلك معّدل النمو املسجل يف العرشية األخ�ة (8,8 %). هذا وال يزال دور السوق الصينية 
الركيزة األساسية يف هذا التطّور، حيث حققت لوحدها Ûوا باهرا ناهز 21 % (مقابل معّدل Ûو يعادل 14 % خالل العرش 
سنوات األخ�ة)، لرتتقي بذلك الص� إىل املرتبة الثانية عامليا يف سوق التأم� عىل الحياة التي تتصدرها الواليات املتحدة 

األمريكية.

عديد  وجود  مع   2016 بسنة  مقارنة   %  5,8 بنسبة  ايجابيا  Ûوا  الصاعدة  البلدان  أسواق  حّققت  الص�،  وباستثناء 
اإلختالفات ب� بلدان هذه املجموعة. فبالنسبة لدول آسيا الصاعدة، �يزت بارتفاع مبيعات عقود التأم� بوحدات الحساب 
وعقود اإلدخار التقليدية، بين� ارتكز التطور املسجل يف أوروبا الوسطى والرشقية عىل مبيعات عقود اإلدخار املوزعة من 
طرف البنوك يف روسيا التي أصبحت تتصدر أسواق التأم� عىل الحياة يف هذه املنطقة. ويف نسق معاكس، سّجلت أسواق 
أمريكا الالتينية Ûوا سلبيا يف كل من الربازيل (جراء تأثر نشاط تأم� اإلدخار من ضعف نسب الفائدة) واملكسيك نتيجة 
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التوزيع القاري ألقساط التأم�:

3 - رقم معامالت صنف التأم� عىل غÈ الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 2.234 مليار دوالر أمري~ يف موىف سنة 2017 
محّققة نسبة Ûّو حقيقي بلغت 2,8 % ليتواصل بذلك تباطؤ نسق التطور للسنة الثالثة تباعا ولكنه ال يزال يتجاوز معّدل 

النمو الذي تّم تسجيله يف العرشية األخ�ة ( 2,1 %).
 

وبالنسبة لألسواق املتقدمة، استقرت وت�ة النمو يف نفس املستوى املسجل يف السنة السابقة أي 1,9 % (مقابل معدل 
تطّور سنوي ناهز 0,9 % خالل العرش سنوات األخ�ة) مع وجود تباين حاد بينها. فبالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، 
وصلت نسبة النمو الجملية إىل 2,6 % سنة 2017 مع تحقيق أهم النسب يف صنف تأم� السيارات. ويف أوروبا الغربية، 
ولنئ ظلت وت�ة النمو معتدلة، فقد سّجلت تحّسنا طفيفا سنة 2017 وبلغت 1 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل التطّور 

امللحوظ خاصة عىل مستوى صنفي التأم� من املرض وتأم� السيارات السي� يف األسواق الرئيسية لهذه املنطقة.
     

أما بالنسبة لألسواق الصاعدة، فقد تراجعت وت�ة Ûو صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل حدود 6,1 % مقابل 9,6 % 
سنة 2016 ومعّدل تطور سنوي ناهز 8,4 % خالل العرشية األخ�ة. ويعود هذا التباطؤ أساسا إىل انخفاض نسبة النمو 
السيارات. ورغم هذا  الصينية من مستوى 20 % إىل 10 % سنة 2017 جراء انخفاض أقساط تأم�  املحققة يف السوق 
الرتاجع املسجل، ال تزال الص� تعترب املحرك األسايس للنمو يف هذه املجموعة من البلدان. وباستثنائها، å تتجاوز نسبة Ûو 
نشاط التأم� عىل غ� الحياة يف األسواق الصاعدة مستوى 2,5 % (مقابل 2,1 % سنة 2016) بين� وصلت إىل 9,7 % يف 
بقية األسواق الصاعدة آلسيا بفضل النمو الهام الذي شهدته كل من الهند وتايالند وأندونيسيا. أما بالنسبة ألوروبا الوسطى 
والرشقية، فقد واصلت أقساط التأم� مسارها التصاعدي بنسق معتدل بلغ 3,3 % نتيجة التحسن االقتصادي الذي تشهده 
بعض بلدان اإلتحاد األوروî. وفي� يخص منطقة الرشق األوسط وآسيا الوسطى، فقد أّدت حالة االنك�ش التي تشهدها 
أقساط التأم� عىل غ� الحياة يف السوق الرتكية واستمرار حالة الركود يف السوق السعودية إىل إنخفاض هام يف نسبة التطور 

الجملية يف املنطقة.
 

وعموما، فقد كانت لألسواق املتقدمة مساهمة أعىل بقليل من مساهمة األسواق الصاعدة يف التطور الحقيقي لصنف 
التأم� عىل غ� الحياة مع اعتبار الص� والواليات املتحدة األمريكية القوت� الرئيسيت� الدافعت� للنمو في� يخص هذا الصنف.

التوزيع القاري ألقساط التأم�:

4 - نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:
  

عىل الرغم من اإلنخفاض النسبي يف عدد األحداث الكارثية املسّجلة سنة 2017 إىل 301 حادث مقابل 329 سنة 2016 
إىل ملحوظ  جّد  بشكل  الكوارث  هذه  عن  الناجمة  الجملية  املادية  الخسائر  ارتفعت  فقد  طبيعية)،  كارثة   183 (منها 

337 مليار دوالر أمري~ وهو ما يقارب ضعف املستوى املسجل سنة 2016 (180 مليار دوالر أمري~) ك� فاقت بشكل 
ملموس املعدل املسجل يف العرشية األخ�ة (190 مليار دوالر أمري~).

مجموع طبيعية  كوارث  عن  الناجمة  الخسائر  تغطية  يف  التأم�  قطاع  مساهمة  تتعّدى   å الّسياق،  هذا  ويف 
138 مليار دوالر وفقط 6 مليار دوالر من الخسائر املرتبطة بكوارث تقنية، ليبلغ الفارق ب� جملة الخسائر واألرضار املؤمن 
عليها سنة 2017 حوايل 193 مليار دوالر، وهو ما يربز مدى نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل 

النطاق العاملي (أك_ من 57 % من مجموع الخسائر).

هذا وقد �ركزت أعىل الخسائر يف أمريكا الش�لية وبلغت 244 مليار دوالر. وكانت أعىل األرضار املشمولة بالتأم� 
حّدة، هي تلك املتعلقة بأقوى ثالث أعاص� شهدها العاå سنة 2017 والتي قدرت بحوايل 92 مليار دوالر أمري~.

:Üونسب االندماج يف العا �5 - تطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم

التأم� سنة 2017 إىل 650 دوالر أمري~ مقابل 638,3 دوالر سنة 2016  الفـرد عىل  العاملي إلنفـاق  إرتفع املعـّدل 
النمّو  نسق  يف  التباين  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب�  شاسع  فارق  تسجيل  مع   2015 سنة  دوالر  و621,2 
االقتصادي ومعّدالت النمّو الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم� 

املتجّذرة يف البلدان املصّنعة ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

 2016 سنة  دوالر   3.505 مقابل  دوالر   3.516,7 التأم�  عىل  الفرد  إنفاق  معدل  بلغ  املصنعـة،  البلدان  ففي 
التأم� عىل غ�  بعنوان  الحياة و1.618,2 دوالر  التأميـن عىل  بعنوان  و3.439,6 دوالر سنة 2015، منها 1.898,5 دوالر 
 % و8,1   2016 سنة   %  8 مقابل   %  7,8 تعـادل  إذ  مرتفعة  البلدان  هذه  يف  االندماج  نسبة  فإّن  لذلك،  وتبعا  الحياة. 

سنة 2015.

أما يف البلدان الصاعدة، ورغم التحّسن املتواصل ملعدل إنفاق الفرد عىل التأم� والذي ناهز 165,6 دوالر أمري~ سنة
 2017 مقابل 149 دوالر سنة 2016 و135 دوالر سنة 2015 (منها 92,3 دوالر بعنوان التأم� عىل الحياة و73,2 دوالر 
بعنوان التأم� عىل غ� الحياة)، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ å تتجاوز 3,3 % (مقابل 3,2 % سنة 2016 

و2,9 % سنة 2015).

وعموما، فقد تراجعت نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي العاملي إىل حدود 6,1 % سنة 2017 مقابل 6,3 % 
سنة 2016 و6,2 % سنة 2015.  

º - IIوقع تونس يف سوق التأم� العاملية:
     

رقم  من  تونس  حّصة  تزال  ال   ،2017 سنة   % 12,6 بنسبة  التأم�  لقطاع  الجميل  املعامالت  لرقم  الهام  التطّور  رغم 
معامالت سوق التأم� العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة ببعض البلدان الشقيقة، حيث å تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,08 % 
باملغـــرب وÒ % 0,03صـر، وكذلك مقارنة بعدد من بلدان منطقة الرشق األوسط حيث ناهزت 0,28 % باإلمارات العربية 

املتحدة و0,20 % باململكة العربية السعودية وتضّل بعيدة جّدا عن جنوب إفريقيا (0,98 %). 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم� إذ تبلغ  28,2 % بالواليات 
املتحدة و8,6 % باليابان و5,8 % باململكة املتحدة و4,9 % بفرنسا و4,6 % بأملانيا. 

وبالتوازي، å تتجاوز نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي التونيس خالل سنة 2017 رغم تسجيل بعض التحّسن 
نسبة دون  باملغرب)، وهي  املتحدة و3,5 %  العربية  باإلمارات   % 3,7 (مقابل   % 2,2 األخ�ة  السنوات  الطفيف خالل 
 % 9 وفرنســا   % 9,6 املتحدة  واململكة   % 13,8 إفريقيا  مثل جنوب  بكث�  األخرى  البلدان  ببعض  املسّجلة  املستويات 

وسـويسـرا 8,5 % والواليات املتحدة 7,2 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي هو فــي حـدود 6,1 %.
 

ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معــّدل إنفاق الفــرد التونيس عىل التأم� خالل سنة 2017 حيث بلغ 182,5 دينارا 
تونسيا مقابل 164,2 دينارا سنة 2016 و150,5 دينارا سنة 2015، ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 

1579,5 دينارا تونسيا سنة 2017.
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دخل نظام املالءة املالية 2 فعليّا حيز التطبيق يف مستهل سنة 2016 بعد سنوات طويلة إستغرقتها الهياكل املختصة يف 
عن  عبارة  وهو   .îاألورو اإلتحاد  يف  التأم�  لسوق  الجديد  والتنظيمي  الترشيعي  اإلطار  ليمثّل  رشوطه  وبلورة  صياغة 
مجموعة من القواعد التوجيهية واملتطلبات القانونية والتقنية الكمية والنوعية تهدف إىل تحقيق أك_ تجانس وشفافية ب� 
م�رسات رشكات التأم� يف مختلف دول الفضاء االقتصادي األوروî ومزيد تدعيم سالمة قواعدها املالية بتطبيق متطلّبات 
مالءة قادرة عىل إدارة املخاطر الجديدة بأك_ نجاعة وواقعية وعىل "إمتصاص الصدمات" واملحافظة عىل استقرار آدائها، 
وتحّقق بالتايل توازنا عقالنيا ب� السالمة واإلستع�ل املقتصد لرؤوس األموال من أجل ح�ية أفضل للمؤمن لهم وض�ن 
قدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها تجاه الغ�، خاصة يف ظل التغیرات املتواصلة لألسواق املالیة الدولیة وتطّور املحيط اإلقتصادي 

العاملي وتزايد مخاطر الصناعة التأمینیة مع إحتداد املنافسة وعوملة رشكات التأمین. 

إّال أّن عديد األصوات إرتفعت لتحذير مكّونات قطاع التأم� من هذا التوجيه واستنكار النتائج املحتملة لهذا املعيار 
حيث أّن تاريخ 1 جانفي 2016 كان Òثابة عالمة عىل دخول قطاع التأم� إىل عرص جديد وغ� مرحب به. وبالفعل، فقد 
بدأت عّدة إشكاليات تظهر مع بداية تطبيق هذا الّنظام الذي بني عىل نوايا حسنة ولكن يبدو أنه å يحقق أهدافه بإعتبار 
أّن تكاليف إعت�ده جّد مرتفعة وطرق تنفيذه معقدة للغاية، حيث إعتمد الخرباء عىل افرتاضات مصطنعة å يتم التحقق 
منها بشكل صحيح وå يتم اختبار الصيغ املقرتحة Òا فيه الكفاية وå يتم تحليل النتائج املرتتبة عىل االقتصاد بدقّة، ك� 
نظرة  املؤسسات وخصومها وفق  لتقییم أصول  السوق  كفاءة  نظرية  إىل كون  باإلضافة  املختارة غ� �ثيلية  العينة  تعترب 

اقتصادیة تستند إىل افرتاضات ال يتم التحقق منها يف أوقات األزمات والصدمات.

تحوالت  إىل  ويؤّدي  العاملي  االقتصاد  عىل  كب�  بشكل   2 املالية  املالءة  نظام  تطبيق  يؤثر  أن  املنتظر  فمن  وبالتايل، 
إسرتاتيجية عميقة يف صناعة التأم� من أبرزها تعزيز مكانة رشكات التأم� الكربى عىل حساب الصغرى التي ستضطّر إىل 
اللجوء إىل االندماج واإلستيعاب بينها يف إتّجاه إعادة هيكلتها لتدعيم قدرتها عىل إدارة املخاطر، إضافة إىل تأث�اتها بالنسبة 

للمؤمن لهم من زيادة كب�ة يف أقساط التأم� وإنخفاض يف عائدات التأم� عىل الحياة ...

وعليه، ولتفادي اآلثار السلبیة املحتملة لتطبيق هذا الّنظام وتحقیق األهداف املرجوة منه وض�ن إستقرار أداء رشكات 
التأمین، فإنّه يتعّ� عليها االلتزام بالتطبیق التدریجي لهاته املرجعیة اإلحرتازیة وتهیئة البیئة الرضوریة لتبنيها من خالل 
من  لإلستفادة  األخرى  التأمین  رشكات  مع  التعاون  جرس  وربط  املعلوماتية  أنظمتها  وتحدیث  البرشیة  مواردها  تكوین 

التجارب الدولیة الناجحة يف هذا املجال.
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وقد أفرزت أع�ل الرقابة والتدقيق وجود عمليات إكتتاب عقود تأم� غ� عادية بالّنظر ألهمية املبالغ املؤمنة لدى 
هذه املؤسسة وكذلك لدى مؤسسة أخرى. و�ّت عىل هذا األساس مراسلة اللجنة التونسية للتحاليل املاليّة وموافاتها بنسخة 

من جميع الوثائق املتحصل عليها من مؤسستي التأم� إلتّخاذ ما تراه صالحا يف الغرض.

• تقييم أع�ل الخرباء اإلكتواري�:

الفنية لسنتي 2015 و2016 إلحدى  للمدخرات  اإلكتواري�  الخرباء  أحد  قبل  املنجزة من  التقييم  أع�ل  نتائج  أثارت 
مؤسسات التأم� إحرتازات من قبل فريق الرقابة تبعا لوجود نقص هام يف مدخرات التعويضات تحت التسوية بعنوان فرع 

تأم� السيارات.
تقييم حذر  إىل  التوصل  توفّقه يف  لعدم  الالزمة، ونظرا  باملؤيدات  الخب� إلجابة واضحة مدعومة  تقديم  لعدم  وتبعا 
وصحيح للمدخرات الفنية للتأم� عىل غ� الحياة للمؤسسة املعنية، إتخذت الهيئة قرارا بعدم املوافقة مستقبال عىل طلبات 

اإلستعانة به من قبل مختلف املؤسسات يف هذا املجال طبقا ملقتضيات منشور وزير املالية عدد 258 لسنة 2010.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2017 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داÅة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" تبعا ملراجعة طريقة احتساب العنارص املكّونة 
لهامش املالءة املاليّة إضافة إىل مزيد تدعيم آليّات بعض عمليّات التصديق والتقاطع قصد مراقبة صّحة وتجانس املعطيات 

ب� مختلف القوائم والجداول والبيانات املكّونة للربمجيّة.

متابعة  عىل  يساعد  مّ�  اإلستغالل  حيز  الهاّمة  الحوادث  ملّفات  وعىل  التوظيفات  عىل  الرقابة  برمجّيتي  دخول   •
البيانات الشهريّة املتعلّقة بعمليّات اإلقتناء والتفويت يف التوظيفات وÎّكن من رسعة تدّخل الهيئة عند اإلقتضاء من جهة، 
الحياة  للتأم� عىل غ�  بالنسبة  أ.د  التي تفوق كلفتها 500  الهاّمة  الحوادث  املتعلّقة Òلّفات  الشهريّة  البيانات  ومتابعة 

و100 أ.د بالنسبة للتأم� عىل الحياة وتكوين األموال من جهة أخرى.

النتائج  سلبا عىل  تؤثّر  التي  اإلخالالت  من  عدد  لتجاوز  التأم�  إعادة  بربمجّية مخطط  الواردة  املعطيات  دراسة   •
التأم� قصد دعوتها إىل إستك�ل املعطيات املنقوصة  املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات 
التأم� واملبيّنة  إعادة  الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة  وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� 

بدليل اإلستخدام.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:
 

بتنفيذ  تقيّده�  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  ملؤّسست� خاضعت�  املالية  الوضعية  متابعة  منتظمة  بصفة  تتواصل 
إلتزاماته� لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع�ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب 
كلية وبوضع  الفنية بصفة  الذاتية Òا Îّكنه� من تغطية مدخراته�  أمواله�  لتدعيم  العاجلة  باإلجراءات  الهيئة  موافاة 
برنامج عمل لتطه� وضعيته� املالية و�كينه� من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد عىل رضورة تجاوز 

النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة.

• إعداد تقرير £وذجي للخرباء اإلكتواري�: 

الذي  اإلكتواري  للخب�  تقرير Ûوذجي  إعداد  الهيئة  قبل  التعاقد معه من  تّم  إكتواري  املراقبون Òساعدة خب�  توّىل 
يستع� به مراقبو حسابات مؤّسسات التأم� وإعادة التأم� يف إعداد تقريرهم املوجه إىل الهيئة، وذلك بهدف توحيد طرق 
العمل املعتمدة وتوحيد شكل هذه التقارير ومضمونها لض�ن النجاعة املرجّوة منها. وقد �ت مناقشة النسخة األوىل من 
وإصداره  بخصوصه  الواردة  املالحظات  أساس  عىل  تحيينها  وسيتم  بالقطاع  العامل�  الخرباء  مع  النموذجي  التقرير  هذا 

Òقتىض ترتيب. 
 

• مراجعة طريقة احتساب مدخرات نقص قيمة مستحقات مؤسسات التأم� عىل املؤمن لهم والوسطاء:
 

إثر مالحظة تراجع يف استخالص أقساط التأم� خالل السنوات األخ�ة م� نتج عنه تفاقم يف حجم مستحقات مؤسسات 
التأم� عىل املؤمن لهم وعىل الوسطاء وأثّر سلبا عىل وضعيتها املالية وعىل مدى إستجابتها ملقاييس الترصف الحذر، ويف 
إطار التصدي لظاهرة االكتتاب مؤجل الدفع لعقود التأم� والتي تفاقمت تبعا لسعي املؤسسات للرتفيع يف أرقام معامالتها 
Òا يشّكل تهديدا ملالءتها املالية ويؤدي إىل تدß الخدمات املقدمة من قبلها، وبعد أخذ رأي عدد من مراقبي حسابات 
قيمة  انخفاض  مدخرات  احتساب  طريقة  Òراجعة  الهيئة  قامت  التأم�،  لرشكات  التونسية  والجامعة  التأم�  مؤّسسات 
املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم� وإصدار املقرر عدد 24 املؤّرخ يف 29 مارس 2017 ليتّم تطبيقه عىل القوائم 
املالية لسنة 2017. هذا، وÎكن أيضا ملؤسسات التأم� اعت�د أي طريقة أخرى لتكوين مدخرات انخفاض قيمة املستحقات 

رشيطة أن ال يقل مبلغ املدخرات املحتسب عن املبلغ الذي تفرزه الطريقة املبيّنة باملقرر املذكور.

• عرض عدد من امللفات عىل لجنة التأديب:

لجنة  أنظار  املخالفات عىل  إحالة جملة من  الهيئة  قرر مجلس  الرقابة،  فريق  املقدمة من  التقارير  تضمنته  ملا  تبعا 
التأديب والتي تهّم:

- التأخ� املسّجل يف إحالة التقارير السنوية لسنة 2015 إىل الهيئة بالنسبة ألربعة مؤسسات تأم�،
- إرتكاب إحدى مؤسسات التأم� ملخالفت� تتمثالن يف تعليق قبول طلب تأم� املسؤولية املدنية املنصوص عليها بالفصل 
جانب  إىل  السيارات  تأم�  عقود  ضمن  آلية  بصفة  تضمينها  يتّم  إضافية  ض�نات  إكتتاب  عىل  التأم�  مجلّة  من   110

اإلستعانة بأشخاص غ� مرسم� بسجل الوسطاء لعرض عمليات التأم� للعموم. 

2 - الرقابة واإلرشاف عىل املهن التأمينية والهياكل املّتصلة:

1.2 - الرقابة عىل نواب وس�رسة التأم�:

•  أع�ل الرقابة امليدانية:

شملت بالخصوص مواصلة متابعة الوضعية القانونية واملالية لرشكتي سمرسة يف التأم�.

• أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

�ثّلت أساسا يف:

- دراسة كل املعطيات املتوفرة بالتقارير السنوية ملؤسسات التأم� لسنة 2016 بخصوص نشاط س�رسة التأم� وإعداد 

تقرير يحوصل أهم املؤرشات مع الرتكيز عىل الجانب الخاص بتطّور املتخلدات بذّمتهم واملدخرات املكّونة يف شأنها.
- متابعة وضعية بعض رشكات السمرسة تبعا لتسجيل إخالالت عىل مستوى الترصف داخلها. 

     
2.2 - الرقابة عىل الخرباء ومعايني األرضار: 

طبقا ألحكام الفصول 79 و80 و81 من مجلة التأم� التي تخضع لها مهام اإلختبار ومعاينة األرضار، شملت عمليات 
التونسيّة  الجامعة  بسجّل  مرّسم�  إكتواريا  وخب�ا  أرضار  معايني  و4  متعددة  اختصاصات  يف  خب�ا   45 الالحقة  املراقبة 
لرشكات التأم�، للتحري والتثبت من مدى استجابتهم لكراسات الرشوط الخاصة �Òرسة إختصاصاتهم. وأفضت إىل تحـرير 
محاضـر مخالفة لترشيع التأم� ضّد 7 خرباء منهم �ّت إحالتها إىل الجامعة التي تولت شطب أس�ئهم (كليا أو جزئيا) من 

السجل.

3.2 - الرقابة عىل الصناديق ذات الصلة بقطاع التأم�: 

بدراسة  الشحن  قبل  ما  الصادرات ملرحلة  التصدير و�ويل  لنشاط صندوقي ض�ن مخاطر  الدورية  املتابعة  تواصت 
حساباته� الثالثية والسداسية والسنوية وعرضها عىل السيّد وزير املالية للمصادقة. 

    
4.2 - الرقابة عىل التعاونيات ومتابعة نشاطها:

تضّمن سجل التعاونيات الذي �سكه الهيئة خالل سنة 2017 عدد 48 تعاونية (منها 4 تعاونيات تّم إحداثها وå تبدأ 
نشاطها بعد) موزّعة حسب القطاعات التي ينشط فيها املنخرطون كالتايل:

- 16 تعاونية يف القطاع العمومي،
- 20 تعاونية يف القطاع شبه العمومي،

- و12 تعاونية يف القطاع الخاص.
وقد تولت مصالح الهيئة متابعة التقارير املالية السنوية للتعاونيات وتحي� املعطيات اإلحصائية املتعلقة بها من حيث 

عدد مشرتكيها وأموالها املودعة ومبالغ مداخيلها ومصاريفها. 
القانونية  الوضعية  متابعة  بالتعاونيات وخاصة  املتعلّقة  العرائض  الرقابة حول دراسة عدد من  تركّز عمل فريق  ك� 

واملالية لخمسة منها.
  

5.2 - الرقابة يف مجال مقاومة غسل األموال بقطاع التأم�:

• متابعة تفعيل الرتتيب عدد 2 املؤّرخ يف 29 ديسمرب 2016 واملنّقح للرتتيب عدد 1 لسنة 2012 حول تداب� العناية 
الواجبة املتعلقة Òكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع التأم�. وقد تّم إعداد استبيان يحوصل مختلف التداب� 
املنصوص عليها بالرتتيب ودعوة املؤّسسات لإلجابة عليه قصد الوقوف عىل مدى إمتثالها ألحكامه، عىل أن يتّم إعت�د نتائج 

هذا اإلستبيان لربمجة عمليات رقابة ميدانية يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

"فاتف"  املايل  العمل  مجموعة  بتوصيات  عمال  اإلرهاب  وºويل  األموال  ½كافحة غسل  رقابة خاص  دليل  إعداد   •
وبالتعاون مع جمعية الخرباء املالي� املتطوع� يف مجال مقاومة غسل األموال و�ويل اإلرهاب (FSVC)، تّم عرض النسخة 
املثارة بخصوصه ثّم عرضه من جديد  الهيئة وسيتّم تعديله وفقا للمالحظات واإلقرتاحات  األوىل منه عىل أنظار مجلس 

للمصادقة والعمل به الحقا. 

• متابعة قرارات املجلس الوزاري املضيق املنعقد بتاريخ 3 نوفمرب 2017 والعمل عىل تنفيذها والتي تخّص خطّة 
واملتمثّلة  التأم�  األموال يف قطاع  اإلرهاب ومنع غسل  القصور يف مجال مكافحة  أوجه  لتفادي  إعت�دها  املزمع  العمل 

بالخصوص يف ما ييل:

عىل مستوى الهيئة:

- إعت�د دليل الرقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال واملعّد عىل املنهج القائم عىل املخاطر، 
- وضع تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب خاص برشكات التأم� ووسطاء التأم�،

- تنظيم دورات تدريبيّة مكثّفة لفائدة اإلطارات املكلّفة بالرقابة يف هذا املجال،
- تفعيل العقوبات اإلداريّة عىل رشكات التأم� ووسطاء التأم� خالل سنة 2018.

عىل مستوى مؤسسات التأم�:

- إنجاز تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب ووضع إسرتاتيجية لخفض املخاطر مبنيّة عىل املنهج القائم عىل 
املخاطر وذلك امتثاال للتوصية األوىل ملجموعة العمل املايل. 

- دعم إدارة االمتثال باملوارد البرشية والتقنية الالزمة وإعداد خارطة مخاطر تأخذ بع� االعتبار طبيعة وأهميّة وتشعب 
واختالف األدوات والعمليات الخاّصة بالقطاع.

 
IV - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم�:

1 - وسطاء التأم�:

الّنظر يف مجموع 111 مطلبا  التأم�  الفصل 71 من مجلة  بالهيئة املنصوص عليها  التّـــرخيص للوسطاء  تولّت لجنة 
لتعـاطي مهنة الوساطة يف التأم� خالل سنة 2017 وعقدت للغرض أربع جلسات تّم خاللها:

- منح الرتخيص لـ 63 نائب تأم� و6 س�رسة و22 منتج تأم� عىل الحياة وذلك طبقا ألحكام الفصل 75 من مجلة التأم�،
- وسحب الرتخيص من 26 نائب تأم� و7 س�رسة.

الذين ال يبارشون املهنة وسمسارة  النواب والس�رسة  التأم� وال سيّ�  الوسطاء يف  ك� تواصلت عملية تحي� سجل 
البيانات الخاصة بالس�رسة واملسّجلة بالسجّل  النهاê باإلضافة إىل متابعة  الذين å يستكملوا إجراءات الرتخيص  التأم� 

التجاري. 

2 - املؤسسـات غÈ املقيمة:

تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات الـتأم� غ� املقيمة طبقا ألحكام الفصل� 67 و68 من مجلّة 
التأم� وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغ� املقيم�، وشملت:

• إستك�ل دراسة طلب رشكة إعادة التأم� "CICA RE" تركيز فرع لها غ� مقيم بتونس يتعامل مع غ� املقيم� حيث 
تّم إمضاء اتفاقية الرتكيز واملصادقة عليها.

التأم� "WAIKA RE" من س�اليون و"SEN RE" السينغالية لرتكيز مكتب  • دراسة طلب� صادرين عن رشكتي إعادة 
�ثييل غ� مقيم بتونس لكّل منه� وإحالة امللف� إىل رئاسة الحكومة قصد عرضه� عىل املجلس األعىل لإلستث�ر. 

• متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� األجنبية املوجودة بالبالد التونسيّة.
،"Africa Re"و "Arab Re" :متابعة نشاط رشكات إعادة التأم� اإلقليمية التي تشارك الدولة التونسية يف رأس مالها وهي •

 îواملنتدى العر "OAA" متابعة أنشطة الجمعيات الدولية التي تنتمي لها الهيئة عىل غرار: املنظمة اإلفريقية للتأم� •
."IAIS" والجمعية الدولية ملراقبي التأم� "AFIRC" لهيئات اإلرشاف والرقابة عىل التأم�

V - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم�:

1 - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم�:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2017 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

والواليات  التونسية  الدولة  ب�  إتفاقية  مرشوع  إلعداد  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي FATCA وإحداث مرصد وطني للخدمات املالية الصغرى.

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد  الصغ�،  التأم�  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف�  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

واالجت�عي، التأث� االجت�عي واالقتصادي وإعادة �ويل مؤسسات التأم� الصغ�.
القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل ممولة Òعونة فنية يف إطار برنامج  - لجنة 

."Micro-med" التعاون
التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  Òتابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG املمّول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية 

لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة لتأم� الجفاف عرب املؤرشات. 
- اللجنة املحدثة عىل مستوى وزارة الفالحة املكلّفة بصياغة تصّورات يف خصوص إحداث صندوق وطني لتغطية املخاطر 

غ� القابلة للتأم� يف القطاع الفالحي.
الفالحي  القطاع  يف  التأم�  مخاطر  يف  الترصّف  حول  دراسة  إلنجاز مرشوع  التحض�ية  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة   -

بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      
- لجنة القيادة املحدثة عىل مستوى الهيئة العليا للطلب العمومي واملكلّفة بدراسة مشاريع الوثائق النموذجيّة يف إطار 
ومن ضمنها  الخاّصة  اإلدارية  الرشوط  وكراسات  العموميّة  الصفقات  (أدلّة  العموميّة  الصفقات  منظومة  تطوير  مرشوع 

كراس رشوط خدمات التأم�). 
- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد ضبط املشاريع املتعلقة 

Òجال التأم� التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير القطاع املايل.
ملعالجة  التأم�  لرشكات  التونسية  والجامعة  الربي  للنقل  الفنية  الوكالة  مستوى  عىل  املحدث  املشرتك  العمل  فريق   -

اإلشكاليات املتعلقة بالعربات املرسوقة واملدرجة بباب النزاعات وذلك لتوحيد اإلجراءات املعمول بها. 
- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب� البنوك ورشكات التأم� يف خصوص ض�ن التأم� يف 

صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض، وقد أسفرت أشغال هذه اللجنة عن مرشوع إتفاقية ب� الجمعيت� املهنيت�.
- اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال و�ويل اإلرهاب.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم� الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2017:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم� الصادرات قصد البحث عن سبل معالجة وضعية امليزان التجاري يف إطار املجلس األعىل 

للتصدير ومتابعة أشغال مه�ت املساعدة الفنية للبنك الدويل املنجزة يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات لتحس� 

تدّخالت صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.

- بلورة مقرتحات يف شأن تأم� صندوق ض�ن مخاطر التصدير لصادرات املؤسسات الوطنية والعمومية املتعلقة بصفقات 

كربى أو بقطاعات إسرتاتيجية لإلقتصاد الوطني. 

الطبية  الحوادث  عن  الناجمة  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -

كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  أحدثت  تفك�  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى  الطبية غ�  واألخطاء 

املتدخل� يف النشاط الطبي وشبه الطبي بهيكليه العام والخاص باإلضافة إىل ممثل� عن الهيئة والجامعة التونسية لرشكات 

التأم�. 

- متابعة ملف تأم� املسؤولية املدنية املنجرة عن األرضار النووية ضمن أشغال لجنة الخرباء املحدثة عىل مستوى وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات واإلتصال واملكلفة بإعداد منظومة ترشيعية ورقابية وطنية لألنشطة 

النووية. 

املرض  عىل  بالتأم�  واملتعلقة  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  صلب  املربمة  لإلتفاقيّات  القانونية  الوضعيّة  دراسة   -

حيث  من  خاّصة  عنها  املرتتّبة  اإلشكاليّات  ومناقشة  الحريق،  عىل  والتأم�  دين  بتسديد  املرتبط  الوفاة  عىل  والتأم� 

إنعكاساتها عىل املنافسة وعىل حقوق املؤّمن لهم وإنجاز دراسة مقارنة يف الغرض. مع العلم وأّن مجلس الهيئة أقّر منذ 

شهر جويلية 2016ّ إيقاف العمل بهذه اإلتفاقيات مع إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لها ضمن األشغال الجارية للمراجعة 

الشاملة ملجلّة التأم�.

- دراسة مقرتحات رابطة معيدي التأم� العرب حول إعادة النظر يف رشوط التصنيف املعمول بها من قبل هيئات الرقابة 

وتكتفي  العاملية  التصنيف  قبل وكاالت  متقدم من  تصنيف  الحصول عىل  تعفي من  آليّة خاّصة  إتجاه وضع  العربية يف 

بتصنيف أقّل تشّددا.

:Í3 - دراسة عدد من امللفات املّتصلة بالترشيع الجبا

تتوّىل مصالح الهيئة يف هذا اإلطار وبالتنسيق مع املصالح الجبائية املختصة: 

• اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم� عىل الحياة،
• النظر يف الّنظام الجباê يف مادة األداء عىل القيمة املضافة املتعلّق باملبالغ الراجعة لس�رسة التأم� بعنوان التخيل 

عن نشاطهم يف هذا املجال.

4 - متابعة تنفيذ برنامج تأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم�: 

ترشف الهيئة عىل تنفيذ برنامج متوسط املدى يتعلق بتأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� وتتلخص أبرز محاوره 
يف النقاط التالية:

املستوجبة  والرشوط  تتناسب  ترسيم  ورشوط  داخليا  ونظاما  أساسيا  نظاما  تعتمد  لإلكتواري�  مهنية  جمعية  تكوين   -
لإلنخراط الحقا يف الجمعية الدولية لإلكتواري�، ويعهد لها Òسك سجل املخول لهم م�رسة هذا النشاط لدى قطاع التأم� 

وبإحداث لجنة تأديب ضمن هياكلها.
- إعت�د رشوط جديدة مل�رسة هذا النشاط وهو ما يتطلّب تكوينا وتأهيال لجميع املتدخل� يف املجال اإلكتواري لدى 
القطاع قصد ض�ن ترسيمهم الحقا بسجل الجمعية املهنية بعد الحصول عىل التأهيل من قبل لجنة مشرتكة محدثة صلب 

الهيئة.
- تكوين وتأط� مراقبي الهيئة يف املجال اإلكتواري.

وقد تّم يف هذا الصدد:

- إعداد مذكرة توجيهية للربنامج بالتعاون مع جمعية FSVC والجمعية اإلكتوارية الدولية وجمعية اإلكتواري� بال حدود 

وذلك قصد الرشوع يف البحث عن �ويل خارجي للربنامج املذكور.

- إنجاز عملية تقييم لوضعية الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� بتوجيه إستبيان� إىل كّل من مؤسسات التأم� والخرباء 

مشاريع  تطوير  ملزيد  نتائجه�  وإستغالل  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  الذي �سكه  بالسجل  املرسم�  اإلكتواري� 

األحكام القانونية املقرتح إدراجها ضمن مرشوع مراجعة مجلة التأم�. 

5 - متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ½ؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

يف إطار أحكام الفصل 50 ثالثا من مجلة التأم� والرتتيب عدد 2 لسنة 2009 الصادر يف الغرض واملتعلق بالتعيينات 
Òجالس إدارة رشكات التأم� وهياكل تسي�ها، �ت:

- دراسة عدد من ملفات التعيينات يف بعض الرشكات وذلك من خالل التثبت من مدى توفر الرشوط املنصوص عليها 

بالرتتيب املذكور أعاله.

األحكام  التأم� قصد مواءمتها مع مقتضيات  الداخيل إلحدى مؤسسات  والنظام  األسايس  الّنظام  - تحي� ومراجعة 

النموذجية للنظم األساسية لرشكات التأم� ذات الصبغة التعاونية.

- دراسة ملف طلب مؤسسة "Groupama" تنقيح إتفاق املساهم� املربم مع الدولة التونسية يف إطار مساهمتها يف 

رأس مال مؤسسة التأم� وإعادة التأم� "ستار" تبعا للتغي�ات التي طرأت عىل نظام حوكمتها. 

6 - دراسة مشاريع األنظمة األساسية للجمعيات التعاونية قبل املصادقة عليها:  

�ّت يف هذا اإلطار دراسة مشاريع تنقيح األنظمة األساسية لثالث تعاونيات ومرشوعي األنظمة األساسية إلحداث خمس 
تعاونيات جديدة.

7 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2020-2016):

تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم� والتي 

الوطنية وتحديدا للسياسات والربامج  تتضمن باألساس تشخيصا للتوجهات اإلسرتاتيجية املزمع إعت�دها وفقا للتطلعات 

ولتجاوز  القادمة  الخ�سية  خالل  واملرتقبة  املسجلة  والنوعية  الكمية  للنتائج  بالّنظر  األهداف  هذه  بتجسيم  الكفيلة 

اإلشكاليات الهيكلية والظرفية التي يواجهها القطاع.

I - متابعة وضعية صندوق ض�ن املؤمن لهم:

تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003، توّىل صندوق ض�ن املؤمن 
لهم منذ سنة 2004 تسديد التعويضات املحمولة عىل املؤسسة املنحلّة نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه املؤمن لهم 

واملستفيدين من عقود التأم� بنسق هام وذلك خاّصة يف مجال تأم� السيارات. 

لإلضطرابات  وتبعا  أخرى،  جهة  من  أنّه  إالّ  ملحوظا،  تراجعا  التعويضات  هذه  نسق  شهد  األخ�ة،  السنوات  وخالل 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
املؤسسات اإلقتصادية، تّم Òوجب املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 واألمر عدد 790 لسنة 2011 املؤرخ 
يف 27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت Òمتلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب� 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011. 

وقد عهد إىل رشكة "اإلعادة التونسية" Òهمة الترصف يف الصندوق يف الجانب املتعلق منه بتعويض األرضار الناتجة عن 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية Òوجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية وتّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض  ترتكب 

من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

1 - موارد الصندوق: 

تقّدر جملة املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم يف موىف سنة Ò 2017بلغ يناهز 234,5 م.د وهي متأتّية من:

• القرض� الرقاعي� املكتتب� لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 م.د (األول بقيمة 20 م.د والثاß بقيمة 10 م.د)،

(يتم تسديده عىل فرتة الشعبية  الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات  لتعويض األرضار  املكتتب  الرقاعي  • والقرض 
 10 سنوات) والبالغ 80 م.د،

• ومساه�ت مؤسسات التأم� واملؤّمن لهم يف �ويل الصندوق والتي ناهزت بداية من الثالثية األخ�ة لسنة 2002 
وإىل موىف سنة 2017 مبلغ 124,5 م.د. 

2 - نفقات الصندوق: 

بلغت النفقات الجملية لصندوق ض�ن املؤمن لهم إىل موىف سنة 2017 حوايل 188,4م.د تتوّزع كالتايل:

- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم تبعا لحلول الصندوق محّل رشكة "اإلتّحاد": 59,4 م.د،
- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم بعنوان األرضار الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات الشعبية: 53,8 م.د،

- خالص أصل القرض� الرقاعي� األّول والثاß: 30 م.د. 
- رصف فوائد القروض الرقاعية: 45,2 م.د.

ك� Îكن تبويب هذه النفقات حسب طبيعتها عىل النحو التايل:

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم�  العامة  الهيئة  تويل  التأم�،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم�  بعض مؤسسات  مواطن� ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، مع العلم 

وأّن العرائض املذكورة تحىض Òتابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس� نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل� يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 
املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن.

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم�:
 

تلّقت الهيئة خالل سنة 2017 عددا هاما من العرائض بلغ 60 عريضة تتعلّق جلّها بفرع تأم� السيارات بإعتباره يستأثر 
بالنصيب األوفر من رقم معامالت القطاع وÎثّل الواجهة األوىل التي من خاللها يقع التعامل بصفة أكرب مع املؤمن لهم. 

وقد �ّكنت مصالح الهيئة بالتنسيق مع مؤسسات التأم� من تسوية أغلب امللفات ومعالجتها. 

ويُحوصل الجدول التايل أبرز مواضيع هذه العرائض وعددها: 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم� 
دولية (برتقالية للبلدان العربية وخرضاء للبلدان األوروبية).

      
وقد توّصلت الهيئة العامة للتأم� بأربعة عرائض تتعلق بطلب التدخل للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام 
برتقالية صادرة عن  تأم�  لبطاقات  فيها عربات حاملة  بالنسبة لحوادث مرور تسببت  املكتب  باتّة صادرة ضّد  قضائية 

مؤسسات تأم� جزائرية وليبيّة.

1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

تّدعمت تركيبة إطارات الهيئة مع مطلع سنة 2017 بإلتحاق طالبة جديدة بعد نجاحها ضمن الدفعة 35 ملعهد �ويل 
 "Paris Dauphine Tunis" يف إختصاص "تأم�"، باإلضافــــة إىل طالب آخر متخـــّرج من معهد îالتنمية للمغرب العـــر

يف إختصاص "Actuariat" ليبلغ بذلك العدد الجميل إلطارات الهيئة øانية وأربع� (48) من جملة سبع� (70) موظفا.

:Ô2 - تطوير النظام املعلوما

واملحاسبية البرشية  املوارد  يف  والترصف  الهيئة  موارد  لتخطيط  املندمجة  املنظومة  تركيز  عملية  شهدت 
  «ERP» أشواطا متقدمة خالل سنة 2017 عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- املحاسبة والترصف يف مخزون الهيئة من اللوازم املكتبية،
- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،

- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية والرواتب.

هذا وال تزال األشغال جارية مع املزود يف إطار فرتة تجربة للمنظومة.

3 - إقتناء قطعة أرض لبناء املقّر اإلجت�عي الجديد للهيئة:

تّم إختيار الهيئة بتاريخ غرة نوفمرب 2017 كأحسن عارض بالنسبة ألحد املقاسم بالحّي املايل بالتّقسيم الجديد "درّة 
البح�ة" بضفاف بح�ة تونس الّش�لية لتشيّد عليه مقرها اإلجت�عي الجديد.

4 - التكوين والرّسكلة:

تعترب الهيئة التكوين والرسكلة من أهّم وسائل تنمية املوارد البرشية، لذلك فهي توليه� إهت�ما خاصا إÎانا منها بأّن 
والرقابية عىل مختلف  بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلرشافية  العامل�  تطوير قدرات 

مكّونات قطاع التأم�.

ومؤ�رات  وملتقيات  تكوينيّة  دورات  يف  الهيئة  إطارات  من  هام  عدد  ترشيك  عىل  الهيئة  عملت  الّسياق،  هذا  ويف 
وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم� وتهّم بالخصوص:

- مراقبة الحوكمة والترصّف يف املخاطر،
- الترصف يف األصول والخصوم،

- نظام " املالءة املاليةII " ملؤسسات التأم�،
- وضع خارطة مخاطر يف مجال التأم�،

- مقاومة تبييض األموال و�ويل اإلرهاب يف قطاع التأم�،
- دور قطاع التأم� يف تغطية مخاطر الكوارث الطبيعية والتقلبات املناخية.

ك� شارك عدد من إطارات الهيئة يف بعض الندوات والتظاهرات واملؤ�رات بالخارج حول محاور تأمينية متخصصة من 
أهّمها:

- دورة تدريبية حول "أسس تحديد وإدارة مخاطر رشكات التأم�" (باإلمارات العربية املتّحدة).
- حلقة دراسية حول التطورات األخ�ة بخصوص الرقابة الحذرة عىل التأم� (بفرنسا)،

- امللتقى الرابع للتأم� بالدار البيضاء حول تحديث تجربة الحريف يف العرص الرقمي (باململكة املغربية)،
- الدورة 24 للنــدوة السنوية الدولية حول التقنيات الجديدة لتبادل املعطيـات (بأملانيا).

5 - إرساء منظومة للنفاذ إىل الوثائق التي تنتجها الهيئة:

يف إطار تطبيق مقتضيات القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ يف 24 مارس 2016 واملتعلق بحق النفاذ إىل 
املعلومة وتنفیذا ملتطلبات الخطة الوطنیة الرامیة إىل �كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت� العربية والفرنسية Òوقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد وردت عىل الهيئة خالل 
سنة 2017 ومنذ إرساء هذه املنظومة، ثالثة مطالب فقط يف النفاذ إىل وثيقة إدارية �ّت دراستها بالتنسیق مع مختلف 

الهیاكل بالهيئة وإجابة املعني� باألمر بخصوصها، ك� å يتّم رفض أي مطلب وå يرد أي مطلب تظلم.

6 - تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم�:

سعيا منها إىل تدعيم أوجه التعاون العرî واإلقليمي والدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة 
بالتأم�، تولّت الهيئة العامة للتأم�:

- مواصلة متابعة توصيات اللجان املغاربية للتأم� وإعادة التأم�.
- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك عىل 
مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث عن توافقات ثنائية ودية لتسوية املتخلدات 

بذمة املكتب املوحد الليبي.
إىل  وإحالتها   ACPR بفرنسا التأم�  عىل  الرقابة  وسلطة   CIMA منظمة من  كّل  مع  تعاون  مذكرات  مشاريع  إعداد   -

الجهات املعنية للدراسة.
- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأم� AFIRC والجمعية الدولية 

.IAIS ملراقبي التأم�

       مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

أنهى االقتصاد العاملي سنة 2017 بتحقيق وت�ة Ûو جيّدة نسبيّا بلغت مستوى 3,8 % (مقابل 3,2 % سنة 2016) وهي 
األعىل منذ سنة 2011، بعد معاناته طيلة سنوات من الفتور واملشاكل املرتبطة باألزمات االقتصادية واملالية واآلثار الضارة 
للصدمات السلبية التي أضعفت النشاط يف أغلب االقتصاديات. وتعود هذه االنتعاشة إىل جملة عوامل أبرزها مواصلة 
إعت�د السياسات النقدية امليّرسة يف البلدان املتقدمة واستمرار االقتصاد الصيني يف تسجيل معدالت Ûو مرتفعة فضال عن 

ديناميكية التجارة العاملية.

ففي االقتصاديات املتقدمة، ارتفع نسق Ûو النشاط االقتصادي إىل مستوى 2,3 % سنة 2017 مقابل 1,7 % يف السنة 
مستوى  عىل  وانعكاسه  عموما  األع�ل  مناخ  وتحّسن  التيس�ية  النقدية  السياسات  من  بالخصوص  مستفيدة  السابقة، 
السياق  الداخيل إضافة إىل تدّعم استهالك األرس محفوزا باملؤرشات االيجابية لسوق الشغل. ويف هذا  االستث�ر والطلب 
وصلت نسبة Ûو االقتصاد األمري~ إىل 2,3 % مقابل 1,3 % يف موىف سنة 2016، ك� كان األداء يف منطقة األورو م�ثال إىل 
حّد كب� حيث سّجلت نفس املستوى من النمو (2,3 % مقابل 1,8 % سنة 2016) وشملت هذه االنتعاشة أغلب البلدان 

األعضاء.          
 

لالقتصاديات الصاعدة والنامية، فقد عرفت بدورها تحّسنا جمليّا لنشاطها االقتصادي محققة نسبة Ûو  بالنسبة  أّما 
ناهزت 4,8 % مقابل إنحصارها يف حدود 1,4 % سنة 2016، وكان الحّظ األوفر من نصيب الدول الصاعدة والنامية ألوروبا 
مشاريع  حجم  زيادة  من  األخرى  البلدان  عديد  واستفادة  وبولونيا  تركيا  من  كّل  حققته  الذي  الهام  النمو  مع  خاصة 
املؤسسات املمولة من االتحاد األوروî. ك� حافظ االقتصاد الصيني عىل نسق Ûّوه املرتفع والذي بلغ 6,9 % سنة 2017 
مقابل 6,7 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع امللحوظ للصادرات وملستوى االستث�رات العمومية فضال عن اعت�د بنك الص� 

الشعبي لتيس� انتقاê يسّهل النفاذ للقروض بالنسبة للمؤسسات الصغرى والقطاع الفالحي.             

ويف املقابل، تراجعت وت�ة النمو يف منطقة الرشق األوسط وش�ل إفريقيا من 4,9 % يف السنة السابقة إىل حدود 2,2 % 
املصّدرة  البلدان  النمّو يف  انخفاض  املنطقة مع  املستمرّة يف  الجيوسياسية  بالخصوص من االضطرابات  متأثرة  سنة 2017 
للنفط وتقيّد الطلب الداخيل وخاصة االستث�ر بسبب عملية تطه� امليزانية واملستويات العالية من التضخم يف بعض بلدان 

املنطقة.  
  

وå تكن املبادالت التجارية للسلع والخدمات سنة Ò 2017نأى عن هذا املسار التصاعدي يف نسق النمو حيث حققت 
انتعاشة هامة بنسبة 4,9 % مقابل 2,3 % سنة 2016 مدعومة عىل وجه الخصوص من تطور التدفقات التجارية يف آسيا 

والواردات يف أمريكا الش�لية. 

ويف جانب آخر، تواصل إنخفاض دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة بحوايل 16 % خالل سنة 2017 مقابل 13 % 
سنة 2016، وشمل باألساس اقتصاديات البلدان املتقدمة والبلدان التي �ّر Òرحلة انتقالية مقابل إرتفاع طفيف يف البلدان 

الصاعدة.

املرتبطة خاصة Òفاوضات  السيايس  اليق�  مواجهة حالة عدم  فقد نجحت يف  الدولية،  املالية  بالسوق  يتعلّق  وفي� 
الربيكسيت وتزايد الشكوك حول السياسة املستقبلية للميزانية األمريكية وتواصل التوترات الجيوسياسية يف عديد املناطق، 
فتدّعمت أسعار السندات بشكل ملحوظ يف جميع أنحاء العاå. بين� تواصل التقلب الحاد يف السوق الدولية للرصف والتي 
اتسمت خاصة باالرتفاع الهام الذي حققه سعر رصف األورو مقابل الدوالر وذلك مع تحسن الوضع االقتصادي وتجّدد 
اهت�م املستثمرين األجانب Òنطقة األورو والتوقعات بتطبيع السياسة النقدية. وسجلت سوق املعادن الثمينة من ناحيتها 

تطورا ايجابيا بحوايل 13 % مدعومة من حالة عدم اليق� السيايس. 

إرتفاعا ملحوظا عىل  للمواد األساسية  الدولية  األسعار  املتحّسن عموما، شهدت  االقتصادي  األداء  وبالتوازي مع هذا 
عكس السنة السابقة نتيجة تزايد الطلب املتأé من القطاعات املعملية للبلدان املصنعة وللص� من جهة وانخفاض سعر 
رصف الدوالر األمري~ من جهة أخرى. ك� تدّعمت أسعار الطاقة وخاّصة النفط الخام جرّاء الرتاجع امللحوظ يف اإلنتاج 

واملخزونات بعد تفعيل االتفاقية متعددة األطراف للدول املصّدرة للنفط.       

لتبلغ  املتقدمة  االقتصاديات  تواصلت عىل مدى سنوات يف  التي  االنك�شية  الضغوط  برتاجع   2017 ك� �يزت سنة 
نسبة التضخم 1,7 % مقابل 0,8 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع الهام ألسعار الطاقة. أما بالنسبة للبلدان الصاعدة والنامية، 
فقد عرف التضخم عموما بعض االنفراج لينخفض إىل 4 % مقابل 4,3 % سنة 2016 مع وجود تفاوت عام ب� مختلف 

بلدان هذه املجموعة نظرا إىل التطورات املتفاوتة ألسعار الرصف والعوامل الخاصة بكّل اقتصاد.
       

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

شهد االقتصاد التونيس سنة 2017 تحّسنا ملموسا يف نسق Ûّوه حيث بلغ 1,9 % أي ما يقارب ضعف املستوى الذي 
تحقق سنة 2016 (1 %). غ� أن مثل هذه االنتعاشة ال تزال دون املستوى املأمول جرّاء استمرار مواطن الضعف املرتبطة 
بالخصوص بانزالق عجز امليزانية واملدفوعات الجارية وتصاعد الضغوط التضخمية، والتي ال تزال تحول دون تحقيق التنمية 

الشاملة وإحداث مواطن الشغل والتحّكم يف التوازنات االقتصادية الكلّية.    

ويعود هذا التحسن النوعي يف النمو يف جزء كب� منه إىل تطّور األنشطة املسوقة عىل خالف السنوات الفارطة التي كان 
فيها ألنشطة الخدمات غ� املسوقة مساهمة هامة.

وبالنسبة للخدمات املسّوقة، فقد عرفت تطّورا محدودا سنة 2017 بلغ 4 % مستفيدة بالخصوص من املوسم السياحي 
الواعد (8,3 % مقابل 2,7 % سنة 2016) إثر العودة النسبية لألسواق التقليدية مع تحّسن الوضع األمني للبالد إضافة إىل 
مواصلة تدفق السياح املغاربي�، وكذلك من التحّسن الطفيف لقطاع النقل (5 % مقابل 4,7 % سنة 2016). ويف املقابل، 

تواصل Ûو الخدمات املالية واالتصاالت بنسق ملموس بلغ عىل التوايل9,1 % و3 %.    

وبدرجة أقل حدة، حّققت الصناعات املعملية بدورها Ûّوا طفيفا بنسبة 0,8 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل تطّور 
الصناعات امليكانيكية والكهربائية (3,1 % مقابل 2,1 % سنة 2016) تبعا لديناميكية النشاط يف منطقة األورو، عالوة عىل 
الغذائية والصناعات   (2016 سنة   %  (-0,3) مقابل   %  0,8) والجلود  واملالبس  النسيج  صناعات  إنتعاش 

(1,4 % مقابل (4,4-) % سنة 2016). ويف املقابل، تواصل تقلّص Ûّو صناعات مواد البناء والخزف والبلور للسنة الثانية تباعا 
((4,5-) % مقابل (1,8-) % سنة 2016).

ك� شهدت الصناعات الكيميائية انخفاضا ملحوظا يف قيمتها املضافة ((1,9-) % مقابل 13,2 % سنة 2016) وذلك 
نتيجة حّدة التحركات االحتجاجية املسجلة عىل مستوى مواقع إنتاج ونقل الفسفاط مّ� خلق صعوبات كربى يف التزّود 

لوحدات التحويل.

وعرف قطاع الفالحة والصيد البحري انتعاشة ملحوظة (2,5 % مقابل (8,5-) % سنة 2016) بفضل املوسم الفالحي 
الزيتون.       زيت  فرع  يف  انخفاض  مقابل  الحبوب  سيّ�  الفروع  أغلب  يف  اإلنتاج  بارتفاع  �يز  والذي  عموما  املريض 

أّما الصناعات غÈ املعملية، فقد تواصل إنخفاض قيمتها املضافة بحوايل 3 % (مقابل (1,5-) % سنة 2016) متأثـــرة 
بالخصوص من احتداد تقلص استخراج النفط والغاز الطبيعي ((11,1-) % (مقابل (7,2-) % سنة 2016) جراّء ما تزال 
تشهده بعض املناطق من اضطرابات اجت�عية عالوة عن النفاذ الطبيعي لبعض الحقول. وعىل عكس ذلك، سّجل قطاع 
املناجم Ûوا هاما ناهز 10,1 % (مقابل 6,4 % سنة 2016) غ� أن مثل هذه االنتعاشة å �ّكن بعد من استعادة القدرات 

اإلنتاجية املعتادة للقطاع.

وبالنسبة للطلب الداخيل، فقد أظهر سنة 2017 تباطؤا يف نسق Ûو أهم مكوناته، بحساب األسعار القارّة، حيث تواصل 
النهاê الوطني والذي Îثّل املحرك األسايس للنمو االقتصادي منذ  التوايل انخفاض وت�ة Ûو االستهالك  الثالثة عىل  للسنة 
سنة 2011 (1,8 % سنة 2017 مقابل 3 % سنة 2016). وبخصوص االستث�رات، فقد سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت 
تباطؤا طفيفا من مستوى 1 % سنة 2016 إىل 0,2 % سنة 2017 لتواصل بذلك نسبة االستث�ر انخفاضها للسنة الخامسة 

عىل التوايل من 19,3 % سنة 2016 إىل 18,7 % سنة 2017.

 2016 سنة   %  5,8 (مقابل   %  17,2 بنسبة  والخدمات  السلع  صادرات  ارتفعت  فقد  الخارجي،  للطلب  بالنسبة  أّما 
بحساب األسعار الجارية) نتيجة ازدياد حجم الصادرات ألغلب القطاعات. ومن ناحيتها، سجلت واردات السلع والخدمات 
تسارعا هاما يف وت�ة Ûوها الذي بلغ 18,8 % سنة 2017 (مقابل 5,5 % سنة 2016 بحساب األسعار الجارية) وذلك تبعا 
النخفاض الدينار وارتفاع األسعار العاملية للمحروقات وتزايد استهالك قطاعي الطاقة والصناعات املعملية من مواد أولية 

ونصف مصنعة يف ظل تراجع اإلنتاج الوطني. 

ويف هذا السياق، تفاقم العجز التجاري املسّجل سنة 2017 ليعادل 10,2 % من إجمـايل النـاتـــج املحيل الخام (مقابل 
8,8 % سنة 2016).

النسبة هذه  ارتفعت  فقد   ،(%  3,7)  2012 سنة  منذ  تضخم  نسبة  أد\  عرفت  التي  السابقة  السنة  عكس  وعىل 
 سنة 2017 لتناهز 5,8 % يف املعدل ك� وصلت يف األشهر األخ�ة من السنة إىل ما يقارب 6,4 % وذلك تزامنا مع تدهور 

قيمة الدينار والتطور االستثناê ألسعار املواد الغذائية الطازجة.

ملواطن  للتصدي  املطلوب  املستوى  دون   2017 سنة  الوطني  االقتصاد  الذي حققة  الطفيف  النمو  فقد ظل  وعموما 
ضعف سوق الشغل إذ ال تزال نسبة البطالة يف نفس املستوى املرتفع املسجل يف السنة السابقة (15,5 %) مع تسجيل 
انخفاض طفيف لنسبة بطالة خريجي التعليم العايل إىل حدود 29,2 % سنة 2017 (مقابل 31,6 % سنة 2016) وال تزال 
سوق الشغل املحلية تواجه عديد التحديات املرتبطة بعدم قدرة النسيج االقتصادي عىل استيعاب البطالة وعدم املالءمة 

ب� حاجيات السوق وما تنتجه املنظومة التعليمية.      

I - تطّور سوق التأم� العـاملية:

1 - رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم�:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

بلغ إج�يل أقساط التأم� العاملية املستخلصة سنة 2017 حوايل 4.890 مليار دوالر مقابل 4.700 مليار دوالر سنة 2016 
محققة بذلك نسبة Ûو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وت�ة أرسع سنة 2016 (2,2 %). ولنئ شمل هذا 
التباطؤ النسبي كالّ من صنفي التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، فانّه �يّز بالخصوص بانخفاض جملة أقساط التأم� عىل 
الحياة يف األسواق املتقدمة Òا يقارب 2,7 % (مقابل (1,9-) % سنة 2016) مقابل تواصل Ûّو أقساط التأم� عىل غ� الحياة 

بنفس النسق املسجل يف السنة السابقة والذي بلغ 1,9 %. 
  

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد تقلصت وت�ة النمو الهام الذي ميزها يف السنة السابقة رغم بقائها مرتفعة يف حدود 14 % 
النمو الكب� الذي  التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، مدعومة أساسا من تواصل  التوايل بالنسبة لصنفي  و6,1 % عىل 

تشهده السوق الصينية.   

55,3 % سنة 2016)  (مقابل   % 54,3 إىل  العاملية  السوق  الحياة من  التأم� عىل  تقلّص نصيب صنف  لذلك،  وتبعا 
يف ح� إرتفعت حّصة صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 45,7 % (مقابل 44,7 % سنة 2016).

التوزيع القاري ألقساط التأم�:
 

وعىل مستوى التوزيع القاري، تواصل انخفاض حصة األسواق األمريكية يف سوق التأم� العاملية حيث بلغت 34 % 
الحياة إىل حدود 25,5 % (مقابل  التأم� عىل  نتيجة تراجع حّصتها من مجموع أقساط  (مقــابل 34,4 % سنة 2016) 
تقريبا  املستوى  نفس  يف  الحياة  غ�  عىل  التأم�  أقساط  مجموع  من  حصتها  عىل  ومحافظتها   (2016 سنة   %  26,2  

(44,2 % مقــابل 44,3 % سنة 2016).

وكذلك الشأن بالنسبة للدول األوروبية التي انخفضت نسبة مساهمتها يف سوق التأم� العاملية إىل حوايل  30,2 % 
(مقابل 30,8 % سنة 2016) إثر تراجع حّصتها من 33 % سنة 2016 إىل 32,3 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل 

الحياة ومن 28,2 % إىل 27,8 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة. 

موىف  يف   %  32,5 فناهزت  العاملية  السوق  حجم  من  اآلسيوية  القارة  لحّصة  التصاعدي  املسار  تواصل  املقابل،  ويف 
 2016 سنة   %  37,8 من  الحيـاة  عىل  التأم�  بعنـوان  حصتها  ارتفاع  بفضل   (2016 سنة   %  31,6 (مقابل   2017 سنة 
إىل 39,3 % سنة 2017 وبدرجة أقل حّصتها بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة من 24,1 % يف السنة السابقة إىل 24,5 % 

سنة 2017.

أّما بالنسبة للقــــارة اإلفريقية، فال تزال حصتها من السوق العاملية تتّسم بالتواضع الشديد إذ å تتجاوز 1,4 % من 
جملة أقســاط التأم� تتوّزع ب� 1 % بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة (مقابل 0,9 % سنة 2016) و1,7 % بعنوان التأم� 

عىل الحياة (مقابل 1,5 % سنة 2016).

2 - رقم معامالت صنف التأم� عىل الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة تباطؤا يف نسبة النمو التي å تتجاوز0,5 % (مقابل 1,4 % 
يف السنة السابقة) وبلغت 2.657 مليار دوالر أمري~، وذلك نتيجة حالة االنك�ش التي شهدتها األسواق املتقدمة حيث 

تراجعت جملة أقساط التام� عىل الحياة بنسبة 2,7 % بعد معاناتها من الفتور عىل مدى العرش سنوات األخ�ة.
وعموما، فقد سّجلت أغلب بلدان هذه املجموعة Ûوا سلبيا مرتبطا أساسا بضعف نسب الفائدة مّ� جعل مؤسسات 
التأم� عاجزة عىل ض�ن مردودية مثىل للمؤمن لهم بسبب تراجع نسب املردودية الدنيا املضمونة وانخفضت تبعا لذلك 
عمليات االكتتاب بالنسبة لعقود االدخار التقليدية بشكل هام. هذا إىل جانب عديد العوامل االقتصادية األخرى التي أثرت 
عىل Ûو سوق التأم� عىل الحياة العاملية عىل غرار أسواق أمريكا الش�لية، التي سجلت تراجعا Òا يقارب 3,5 % مقارنة 
فقد  الغربية،  ألوروبا  بالنسبة  أما  التقاعد.  إدخار  توفّر خدمة  التي  املؤسسات  عديد  تراخيص  جراء سحب   2016 بسنة 
شهدت أكرب ثالثة أسواق رئيسية فيها وهي اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا حالة من االنك�ش سنة 2017 مقابل تحقيق 

بعض األسواق األخرى لتطور إيجاî مثل اسكندينافيا والربتغال.
       

ويف املقابل، شهدت أسواق التأم� عىل الحياة يف البلدان الصاعدة مسارا مختلفا للغاية �يز بتحقيق قفزة هامة يف نسق 
النمو إىل حدود 14 % متجاوزة بذلك معّدل النمو املسجل يف العرشية األخ�ة (8,8 %). هذا وال يزال دور السوق الصينية 
الركيزة األساسية يف هذا التطّور، حيث حققت لوحدها Ûوا باهرا ناهز 21 % (مقابل معّدل Ûو يعادل 14 % خالل العرش 
سنوات األخ�ة)، لرتتقي بذلك الص� إىل املرتبة الثانية عامليا يف سوق التأم� عىل الحياة التي تتصدرها الواليات املتحدة 

األمريكية.

عديد  وجود  مع   2016 بسنة  مقارنة   %  5,8 بنسبة  ايجابيا  Ûوا  الصاعدة  البلدان  أسواق  حّققت  الص�،  وباستثناء 
اإلختالفات ب� بلدان هذه املجموعة. فبالنسبة لدول آسيا الصاعدة، �يزت بارتفاع مبيعات عقود التأم� بوحدات الحساب 
وعقود اإلدخار التقليدية، بين� ارتكز التطور املسجل يف أوروبا الوسطى والرشقية عىل مبيعات عقود اإلدخار املوزعة من 
طرف البنوك يف روسيا التي أصبحت تتصدر أسواق التأم� عىل الحياة يف هذه املنطقة. ويف نسق معاكس، سّجلت أسواق 
أمريكا الالتينية Ûوا سلبيا يف كل من الربازيل (جراء تأثر نشاط تأم� اإلدخار من ضعف نسب الفائدة) واملكسيك نتيجة 
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التوزيع القاري ألقساط التأم�:

3 - رقم معامالت صنف التأم� عىل غÈ الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 2.234 مليار دوالر أمري~ يف موىف سنة 2017 
محّققة نسبة Ûّو حقيقي بلغت 2,8 % ليتواصل بذلك تباطؤ نسق التطور للسنة الثالثة تباعا ولكنه ال يزال يتجاوز معّدل 

النمو الذي تّم تسجيله يف العرشية األخ�ة ( 2,1 %).
 

وبالنسبة لألسواق املتقدمة، استقرت وت�ة النمو يف نفس املستوى املسجل يف السنة السابقة أي 1,9 % (مقابل معدل 
تطّور سنوي ناهز 0,9 % خالل العرش سنوات األخ�ة) مع وجود تباين حاد بينها. فبالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، 
وصلت نسبة النمو الجملية إىل 2,6 % سنة 2017 مع تحقيق أهم النسب يف صنف تأم� السيارات. ويف أوروبا الغربية، 
ولنئ ظلت وت�ة النمو معتدلة، فقد سّجلت تحّسنا طفيفا سنة 2017 وبلغت 1 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل التطّور 

امللحوظ خاصة عىل مستوى صنفي التأم� من املرض وتأم� السيارات السي� يف األسواق الرئيسية لهذه املنطقة.
     

أما بالنسبة لألسواق الصاعدة، فقد تراجعت وت�ة Ûو صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل حدود 6,1 % مقابل 9,6 % 
سنة 2016 ومعّدل تطور سنوي ناهز 8,4 % خالل العرشية األخ�ة. ويعود هذا التباطؤ أساسا إىل انخفاض نسبة النمو 
السيارات. ورغم هذا  الصينية من مستوى 20 % إىل 10 % سنة 2017 جراء انخفاض أقساط تأم�  املحققة يف السوق 
الرتاجع املسجل، ال تزال الص� تعترب املحرك األسايس للنمو يف هذه املجموعة من البلدان. وباستثنائها، å تتجاوز نسبة Ûو 
نشاط التأم� عىل غ� الحياة يف األسواق الصاعدة مستوى 2,5 % (مقابل 2,1 % سنة 2016) بين� وصلت إىل 9,7 % يف 
بقية األسواق الصاعدة آلسيا بفضل النمو الهام الذي شهدته كل من الهند وتايالند وأندونيسيا. أما بالنسبة ألوروبا الوسطى 
والرشقية، فقد واصلت أقساط التأم� مسارها التصاعدي بنسق معتدل بلغ 3,3 % نتيجة التحسن االقتصادي الذي تشهده 
بعض بلدان اإلتحاد األوروî. وفي� يخص منطقة الرشق األوسط وآسيا الوسطى، فقد أّدت حالة االنك�ش التي تشهدها 
أقساط التأم� عىل غ� الحياة يف السوق الرتكية واستمرار حالة الركود يف السوق السعودية إىل إنخفاض هام يف نسبة التطور 

الجملية يف املنطقة.
 

وعموما، فقد كانت لألسواق املتقدمة مساهمة أعىل بقليل من مساهمة األسواق الصاعدة يف التطور الحقيقي لصنف 
التأم� عىل غ� الحياة مع اعتبار الص� والواليات املتحدة األمريكية القوت� الرئيسيت� الدافعت� للنمو في� يخص هذا الصنف.

التوزيع القاري ألقساط التأم�:

4 - نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:
  

عىل الرغم من اإلنخفاض النسبي يف عدد األحداث الكارثية املسّجلة سنة 2017 إىل 301 حادث مقابل 329 سنة 2016 
إىل ملحوظ  جّد  بشكل  الكوارث  هذه  عن  الناجمة  الجملية  املادية  الخسائر  ارتفعت  فقد  طبيعية)،  كارثة   183 (منها 

337 مليار دوالر أمري~ وهو ما يقارب ضعف املستوى املسجل سنة 2016 (180 مليار دوالر أمري~) ك� فاقت بشكل 
ملموس املعدل املسجل يف العرشية األخ�ة (190 مليار دوالر أمري~).

مجموع طبيعية  كوارث  عن  الناجمة  الخسائر  تغطية  يف  التأم�  قطاع  مساهمة  تتعّدى   å الّسياق،  هذا  ويف 
138 مليار دوالر وفقط 6 مليار دوالر من الخسائر املرتبطة بكوارث تقنية، ليبلغ الفارق ب� جملة الخسائر واألرضار املؤمن 
عليها سنة 2017 حوايل 193 مليار دوالر، وهو ما يربز مدى نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل 

النطاق العاملي (أك_ من 57 % من مجموع الخسائر).

هذا وقد �ركزت أعىل الخسائر يف أمريكا الش�لية وبلغت 244 مليار دوالر. وكانت أعىل األرضار املشمولة بالتأم� 
حّدة، هي تلك املتعلقة بأقوى ثالث أعاص� شهدها العاå سنة 2017 والتي قدرت بحوايل 92 مليار دوالر أمري~.

:Üونسب االندماج يف العا �5 - تطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم

التأم� سنة 2017 إىل 650 دوالر أمري~ مقابل 638,3 دوالر سنة 2016  الفـرد عىل  العاملي إلنفـاق  إرتفع املعـّدل 
النمّو  نسق  يف  التباين  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب�  شاسع  فارق  تسجيل  مع   2015 سنة  دوالر  و621,2 
االقتصادي ومعّدالت النمّو الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم� 

املتجّذرة يف البلدان املصّنعة ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

 2016 سنة  دوالر   3.505 مقابل  دوالر   3.516,7 التأم�  عىل  الفرد  إنفاق  معدل  بلغ  املصنعـة،  البلدان  ففي 
التأم� عىل غ�  بعنوان  الحياة و1.618,2 دوالر  التأميـن عىل  بعنوان  و3.439,6 دوالر سنة 2015، منها 1.898,5 دوالر 
 % و8,1   2016 سنة   %  8 مقابل   %  7,8 تعـادل  إذ  مرتفعة  البلدان  هذه  يف  االندماج  نسبة  فإّن  لذلك،  وتبعا  الحياة. 

سنة 2015.

أما يف البلدان الصاعدة، ورغم التحّسن املتواصل ملعدل إنفاق الفرد عىل التأم� والذي ناهز 165,6 دوالر أمري~ سنة
 2017 مقابل 149 دوالر سنة 2016 و135 دوالر سنة 2015 (منها 92,3 دوالر بعنوان التأم� عىل الحياة و73,2 دوالر 
بعنوان التأم� عىل غ� الحياة)، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ å تتجاوز 3,3 % (مقابل 3,2 % سنة 2016 

و2,9 % سنة 2015).

وعموما، فقد تراجعت نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي العاملي إىل حدود 6,1 % سنة 2017 مقابل 6,3 % 
سنة 2016 و6,2 % سنة 2015.  

º - IIوقع تونس يف سوق التأم� العاملية:
     

رقم  من  تونس  حّصة  تزال  ال   ،2017 سنة   % 12,6 بنسبة  التأم�  لقطاع  الجميل  املعامالت  لرقم  الهام  التطّور  رغم 
معامالت سوق التأم� العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة ببعض البلدان الشقيقة، حيث å تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,08 % 
باملغـــرب وÒ % 0,03صـر، وكذلك مقارنة بعدد من بلدان منطقة الرشق األوسط حيث ناهزت 0,28 % باإلمارات العربية 

املتحدة و0,20 % باململكة العربية السعودية وتضّل بعيدة جّدا عن جنوب إفريقيا (0,98 %). 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم� إذ تبلغ  28,2 % بالواليات 
املتحدة و8,6 % باليابان و5,8 % باململكة املتحدة و4,9 % بفرنسا و4,6 % بأملانيا. 

وبالتوازي، å تتجاوز نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي التونيس خالل سنة 2017 رغم تسجيل بعض التحّسن 
نسبة دون  باملغرب)، وهي  املتحدة و3,5 %  العربية  باإلمارات   % 3,7 (مقابل   % 2,2 األخ�ة  السنوات  الطفيف خالل 
 % 9 وفرنســا   % 9,6 املتحدة  واململكة   % 13,8 إفريقيا  مثل جنوب  بكث�  األخرى  البلدان  ببعض  املسّجلة  املستويات 

وسـويسـرا 8,5 % والواليات املتحدة 7,2 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي هو فــي حـدود 6,1 %.
 

ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معــّدل إنفاق الفــرد التونيس عىل التأم� خالل سنة 2017 حيث بلغ 182,5 دينارا 
تونسيا مقابل 164,2 دينارا سنة 2016 و150,5 دينارا سنة 2015، ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 

1579,5 دينارا تونسيا سنة 2017.

:« Solvabilité II » 2 ات األولية لتطبيق نظام املالءة املاليةÈالـتأث - III
      

دخل نظام املالءة املالية 2 فعليّا حيز التطبيق يف مستهل سنة 2016 بعد سنوات طويلة إستغرقتها الهياكل املختصة يف 
عن  عبارة  وهو   .îاألورو اإلتحاد  يف  التأم�  لسوق  الجديد  والتنظيمي  الترشيعي  اإلطار  ليمثّل  رشوطه  وبلورة  صياغة 
مجموعة من القواعد التوجيهية واملتطلبات القانونية والتقنية الكمية والنوعية تهدف إىل تحقيق أك_ تجانس وشفافية ب� 
م�رسات رشكات التأم� يف مختلف دول الفضاء االقتصادي األوروî ومزيد تدعيم سالمة قواعدها املالية بتطبيق متطلّبات 
مالءة قادرة عىل إدارة املخاطر الجديدة بأك_ نجاعة وواقعية وعىل "إمتصاص الصدمات" واملحافظة عىل استقرار آدائها، 
وتحّقق بالتايل توازنا عقالنيا ب� السالمة واإلستع�ل املقتصد لرؤوس األموال من أجل ح�ية أفضل للمؤمن لهم وض�ن 
قدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها تجاه الغ�، خاصة يف ظل التغیرات املتواصلة لألسواق املالیة الدولیة وتطّور املحيط اإلقتصادي 

العاملي وتزايد مخاطر الصناعة التأمینیة مع إحتداد املنافسة وعوملة رشكات التأمین. 

إّال أّن عديد األصوات إرتفعت لتحذير مكّونات قطاع التأم� من هذا التوجيه واستنكار النتائج املحتملة لهذا املعيار 
حيث أّن تاريخ 1 جانفي 2016 كان Òثابة عالمة عىل دخول قطاع التأم� إىل عرص جديد وغ� مرحب به. وبالفعل، فقد 
بدأت عّدة إشكاليات تظهر مع بداية تطبيق هذا الّنظام الذي بني عىل نوايا حسنة ولكن يبدو أنه å يحقق أهدافه بإعتبار 
أّن تكاليف إعت�ده جّد مرتفعة وطرق تنفيذه معقدة للغاية، حيث إعتمد الخرباء عىل افرتاضات مصطنعة å يتم التحقق 
منها بشكل صحيح وå يتم اختبار الصيغ املقرتحة Òا فيه الكفاية وå يتم تحليل النتائج املرتتبة عىل االقتصاد بدقّة، ك� 
نظرة  املؤسسات وخصومها وفق  لتقییم أصول  السوق  كفاءة  نظرية  إىل كون  باإلضافة  املختارة غ� �ثيلية  العينة  تعترب 

اقتصادیة تستند إىل افرتاضات ال يتم التحقق منها يف أوقات األزمات والصدمات.

تحوالت  إىل  ويؤّدي  العاملي  االقتصاد  عىل  كب�  بشكل   2 املالية  املالءة  نظام  تطبيق  يؤثر  أن  املنتظر  فمن  وبالتايل، 
إسرتاتيجية عميقة يف صناعة التأم� من أبرزها تعزيز مكانة رشكات التأم� الكربى عىل حساب الصغرى التي ستضطّر إىل 
اللجوء إىل االندماج واإلستيعاب بينها يف إتّجاه إعادة هيكلتها لتدعيم قدرتها عىل إدارة املخاطر، إضافة إىل تأث�اتها بالنسبة 

للمؤمن لهم من زيادة كب�ة يف أقساط التأم� وإنخفاض يف عائدات التأم� عىل الحياة ...

وعليه، ولتفادي اآلثار السلبیة املحتملة لتطبيق هذا الّنظام وتحقیق األهداف املرجوة منه وض�ن إستقرار أداء رشكات 
التأمین، فإنّه يتعّ� عليها االلتزام بالتطبیق التدریجي لهاته املرجعیة اإلحرتازیة وتهیئة البیئة الرضوریة لتبنيها من خالل 
من  لإلستفادة  األخرى  التأمین  رشكات  مع  التعاون  جرس  وربط  املعلوماتية  أنظمتها  وتحدیث  البرشیة  مواردها  تكوین 

التجارب الدولیة الناجحة يف هذا املجال.

التوزيع القاري لرقم املعامالت الجميل
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وقد أفرزت أع�ل الرقابة والتدقيق وجود عمليات إكتتاب عقود تأم� غ� عادية بالّنظر ألهمية املبالغ املؤمنة لدى 
هذه املؤسسة وكذلك لدى مؤسسة أخرى. و�ّت عىل هذا األساس مراسلة اللجنة التونسية للتحاليل املاليّة وموافاتها بنسخة 

من جميع الوثائق املتحصل عليها من مؤسستي التأم� إلتّخاذ ما تراه صالحا يف الغرض.

• تقييم أع�ل الخرباء اإلكتواري�:

الفنية لسنتي 2015 و2016 إلحدى  للمدخرات  اإلكتواري�  الخرباء  أحد  قبل  املنجزة من  التقييم  أع�ل  نتائج  أثارت 
مؤسسات التأم� إحرتازات من قبل فريق الرقابة تبعا لوجود نقص هام يف مدخرات التعويضات تحت التسوية بعنوان فرع 

تأم� السيارات.
تقييم حذر  إىل  التوصل  توفّقه يف  لعدم  الالزمة، ونظرا  باملؤيدات  الخب� إلجابة واضحة مدعومة  تقديم  لعدم  وتبعا 
وصحيح للمدخرات الفنية للتأم� عىل غ� الحياة للمؤسسة املعنية، إتخذت الهيئة قرارا بعدم املوافقة مستقبال عىل طلبات 

اإلستعانة به من قبل مختلف املؤسسات يف هذا املجال طبقا ملقتضيات منشور وزير املالية عدد 258 لسنة 2010.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2017 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داÅة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" تبعا ملراجعة طريقة احتساب العنارص املكّونة 
لهامش املالءة املاليّة إضافة إىل مزيد تدعيم آليّات بعض عمليّات التصديق والتقاطع قصد مراقبة صّحة وتجانس املعطيات 

ب� مختلف القوائم والجداول والبيانات املكّونة للربمجيّة.

متابعة  عىل  يساعد  مّ�  اإلستغالل  حيز  الهاّمة  الحوادث  ملّفات  وعىل  التوظيفات  عىل  الرقابة  برمجّيتي  دخول   •
البيانات الشهريّة املتعلّقة بعمليّات اإلقتناء والتفويت يف التوظيفات وÎّكن من رسعة تدّخل الهيئة عند اإلقتضاء من جهة، 
الحياة  للتأم� عىل غ�  بالنسبة  أ.د  التي تفوق كلفتها 500  الهاّمة  الحوادث  املتعلّقة Òلّفات  الشهريّة  البيانات  ومتابعة 

و100 أ.د بالنسبة للتأم� عىل الحياة وتكوين األموال من جهة أخرى.

النتائج  سلبا عىل  تؤثّر  التي  اإلخالالت  من  عدد  لتجاوز  التأم�  إعادة  بربمجّية مخطط  الواردة  املعطيات  دراسة   •
التأم� قصد دعوتها إىل إستك�ل املعطيات املنقوصة  املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات 
التأم� واملبيّنة  إعادة  الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة  وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� 

بدليل اإلستخدام.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:
 

بتنفيذ  تقيّده�  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  ملؤّسست� خاضعت�  املالية  الوضعية  متابعة  منتظمة  بصفة  تتواصل 
إلتزاماته� لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع�ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب 
كلية وبوضع  الفنية بصفة  الذاتية Òا Îّكنه� من تغطية مدخراته�  أمواله�  لتدعيم  العاجلة  باإلجراءات  الهيئة  موافاة 
برنامج عمل لتطه� وضعيته� املالية و�كينه� من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد عىل رضورة تجاوز 

النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة.

• إعداد تقرير £وذجي للخرباء اإلكتواري�: 

الذي  اإلكتواري  للخب�  تقرير Ûوذجي  إعداد  الهيئة  قبل  التعاقد معه من  تّم  إكتواري  املراقبون Òساعدة خب�  توّىل 
يستع� به مراقبو حسابات مؤّسسات التأم� وإعادة التأم� يف إعداد تقريرهم املوجه إىل الهيئة، وذلك بهدف توحيد طرق 
العمل املعتمدة وتوحيد شكل هذه التقارير ومضمونها لض�ن النجاعة املرجّوة منها. وقد �ت مناقشة النسخة األوىل من 
وإصداره  بخصوصه  الواردة  املالحظات  أساس  عىل  تحيينها  وسيتم  بالقطاع  العامل�  الخرباء  مع  النموذجي  التقرير  هذا 

Òقتىض ترتيب. 
 

• مراجعة طريقة احتساب مدخرات نقص قيمة مستحقات مؤسسات التأم� عىل املؤمن لهم والوسطاء:
 

إثر مالحظة تراجع يف استخالص أقساط التأم� خالل السنوات األخ�ة م� نتج عنه تفاقم يف حجم مستحقات مؤسسات 
التأم� عىل املؤمن لهم وعىل الوسطاء وأثّر سلبا عىل وضعيتها املالية وعىل مدى إستجابتها ملقاييس الترصف الحذر، ويف 
إطار التصدي لظاهرة االكتتاب مؤجل الدفع لعقود التأم� والتي تفاقمت تبعا لسعي املؤسسات للرتفيع يف أرقام معامالتها 
Òا يشّكل تهديدا ملالءتها املالية ويؤدي إىل تدß الخدمات املقدمة من قبلها، وبعد أخذ رأي عدد من مراقبي حسابات 
قيمة  انخفاض  مدخرات  احتساب  طريقة  Òراجعة  الهيئة  قامت  التأم�،  لرشكات  التونسية  والجامعة  التأم�  مؤّسسات 
املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم� وإصدار املقرر عدد 24 املؤّرخ يف 29 مارس 2017 ليتّم تطبيقه عىل القوائم 
املالية لسنة 2017. هذا، وÎكن أيضا ملؤسسات التأم� اعت�د أي طريقة أخرى لتكوين مدخرات انخفاض قيمة املستحقات 

رشيطة أن ال يقل مبلغ املدخرات املحتسب عن املبلغ الذي تفرزه الطريقة املبيّنة باملقرر املذكور.

• عرض عدد من امللفات عىل لجنة التأديب:

لجنة  أنظار  املخالفات عىل  إحالة جملة من  الهيئة  قرر مجلس  الرقابة،  فريق  املقدمة من  التقارير  تضمنته  ملا  تبعا 
التأديب والتي تهّم:

- التأخ� املسّجل يف إحالة التقارير السنوية لسنة 2015 إىل الهيئة بالنسبة ألربعة مؤسسات تأم�،
- إرتكاب إحدى مؤسسات التأم� ملخالفت� تتمثالن يف تعليق قبول طلب تأم� املسؤولية املدنية املنصوص عليها بالفصل 
جانب  إىل  السيارات  تأم�  عقود  ضمن  آلية  بصفة  تضمينها  يتّم  إضافية  ض�نات  إكتتاب  عىل  التأم�  مجلّة  من   110

اإلستعانة بأشخاص غ� مرسم� بسجل الوسطاء لعرض عمليات التأم� للعموم. 

2 - الرقابة واإلرشاف عىل املهن التأمينية والهياكل املّتصلة:

1.2 - الرقابة عىل نواب وس�رسة التأم�:

•  أع�ل الرقابة امليدانية:

شملت بالخصوص مواصلة متابعة الوضعية القانونية واملالية لرشكتي سمرسة يف التأم�.

• أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

�ثّلت أساسا يف:

- دراسة كل املعطيات املتوفرة بالتقارير السنوية ملؤسسات التأم� لسنة 2016 بخصوص نشاط س�رسة التأم� وإعداد 

تقرير يحوصل أهم املؤرشات مع الرتكيز عىل الجانب الخاص بتطّور املتخلدات بذّمتهم واملدخرات املكّونة يف شأنها.
- متابعة وضعية بعض رشكات السمرسة تبعا لتسجيل إخالالت عىل مستوى الترصف داخلها. 

     
2.2 - الرقابة عىل الخرباء ومعايني األرضار: 

طبقا ألحكام الفصول 79 و80 و81 من مجلة التأم� التي تخضع لها مهام اإلختبار ومعاينة األرضار، شملت عمليات 
التونسيّة  الجامعة  بسجّل  مرّسم�  إكتواريا  وخب�ا  أرضار  معايني  و4  متعددة  اختصاصات  يف  خب�ا   45 الالحقة  املراقبة 
لرشكات التأم�، للتحري والتثبت من مدى استجابتهم لكراسات الرشوط الخاصة �Òرسة إختصاصاتهم. وأفضت إىل تحـرير 
محاضـر مخالفة لترشيع التأم� ضّد 7 خرباء منهم �ّت إحالتها إىل الجامعة التي تولت شطب أس�ئهم (كليا أو جزئيا) من 

السجل.

3.2 - الرقابة عىل الصناديق ذات الصلة بقطاع التأم�: 

بدراسة  الشحن  قبل  ما  الصادرات ملرحلة  التصدير و�ويل  لنشاط صندوقي ض�ن مخاطر  الدورية  املتابعة  تواصت 
حساباته� الثالثية والسداسية والسنوية وعرضها عىل السيّد وزير املالية للمصادقة. 

    
4.2 - الرقابة عىل التعاونيات ومتابعة نشاطها:

تضّمن سجل التعاونيات الذي �سكه الهيئة خالل سنة 2017 عدد 48 تعاونية (منها 4 تعاونيات تّم إحداثها وå تبدأ 
نشاطها بعد) موزّعة حسب القطاعات التي ينشط فيها املنخرطون كالتايل:

- 16 تعاونية يف القطاع العمومي،
- 20 تعاونية يف القطاع شبه العمومي،

- و12 تعاونية يف القطاع الخاص.
وقد تولت مصالح الهيئة متابعة التقارير املالية السنوية للتعاونيات وتحي� املعطيات اإلحصائية املتعلقة بها من حيث 

عدد مشرتكيها وأموالها املودعة ومبالغ مداخيلها ومصاريفها. 
القانونية  الوضعية  متابعة  بالتعاونيات وخاصة  املتعلّقة  العرائض  الرقابة حول دراسة عدد من  تركّز عمل فريق  ك� 

واملالية لخمسة منها.
  

5.2 - الرقابة يف مجال مقاومة غسل األموال بقطاع التأم�:

• متابعة تفعيل الرتتيب عدد 2 املؤّرخ يف 29 ديسمرب 2016 واملنّقح للرتتيب عدد 1 لسنة 2012 حول تداب� العناية 
الواجبة املتعلقة Òكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع التأم�. وقد تّم إعداد استبيان يحوصل مختلف التداب� 
املنصوص عليها بالرتتيب ودعوة املؤّسسات لإلجابة عليه قصد الوقوف عىل مدى إمتثالها ألحكامه، عىل أن يتّم إعت�د نتائج 

هذا اإلستبيان لربمجة عمليات رقابة ميدانية يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

"فاتف"  املايل  العمل  مجموعة  بتوصيات  عمال  اإلرهاب  وºويل  األموال  ½كافحة غسل  رقابة خاص  دليل  إعداد   •
وبالتعاون مع جمعية الخرباء املالي� املتطوع� يف مجال مقاومة غسل األموال و�ويل اإلرهاب (FSVC)، تّم عرض النسخة 
املثارة بخصوصه ثّم عرضه من جديد  الهيئة وسيتّم تعديله وفقا للمالحظات واإلقرتاحات  األوىل منه عىل أنظار مجلس 

للمصادقة والعمل به الحقا. 

• متابعة قرارات املجلس الوزاري املضيق املنعقد بتاريخ 3 نوفمرب 2017 والعمل عىل تنفيذها والتي تخّص خطّة 
واملتمثّلة  التأم�  األموال يف قطاع  اإلرهاب ومنع غسل  القصور يف مجال مكافحة  أوجه  لتفادي  إعت�دها  املزمع  العمل 

بالخصوص يف ما ييل:

عىل مستوى الهيئة:

- إعت�د دليل الرقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال واملعّد عىل املنهج القائم عىل املخاطر، 
- وضع تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب خاص برشكات التأم� ووسطاء التأم�،

- تنظيم دورات تدريبيّة مكثّفة لفائدة اإلطارات املكلّفة بالرقابة يف هذا املجال،
- تفعيل العقوبات اإلداريّة عىل رشكات التأم� ووسطاء التأم� خالل سنة 2018.

عىل مستوى مؤسسات التأم�:

- إنجاز تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب ووضع إسرتاتيجية لخفض املخاطر مبنيّة عىل املنهج القائم عىل 
املخاطر وذلك امتثاال للتوصية األوىل ملجموعة العمل املايل. 

- دعم إدارة االمتثال باملوارد البرشية والتقنية الالزمة وإعداد خارطة مخاطر تأخذ بع� االعتبار طبيعة وأهميّة وتشعب 
واختالف األدوات والعمليات الخاّصة بالقطاع.

 
IV - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم�:

1 - وسطاء التأم�:

الّنظر يف مجموع 111 مطلبا  التأم�  الفصل 71 من مجلة  بالهيئة املنصوص عليها  التّـــرخيص للوسطاء  تولّت لجنة 
لتعـاطي مهنة الوساطة يف التأم� خالل سنة 2017 وعقدت للغرض أربع جلسات تّم خاللها:

- منح الرتخيص لـ 63 نائب تأم� و6 س�رسة و22 منتج تأم� عىل الحياة وذلك طبقا ألحكام الفصل 75 من مجلة التأم�،
- وسحب الرتخيص من 26 نائب تأم� و7 س�رسة.

الذين ال يبارشون املهنة وسمسارة  النواب والس�رسة  التأم� وال سيّ�  الوسطاء يف  ك� تواصلت عملية تحي� سجل 
البيانات الخاصة بالس�رسة واملسّجلة بالسجّل  النهاê باإلضافة إىل متابعة  الذين å يستكملوا إجراءات الرتخيص  التأم� 

التجاري. 

2 - املؤسسـات غÈ املقيمة:

تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات الـتأم� غ� املقيمة طبقا ألحكام الفصل� 67 و68 من مجلّة 
التأم� وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغ� املقيم�، وشملت:

• إستك�ل دراسة طلب رشكة إعادة التأم� "CICA RE" تركيز فرع لها غ� مقيم بتونس يتعامل مع غ� املقيم� حيث 
تّم إمضاء اتفاقية الرتكيز واملصادقة عليها.

التأم� "WAIKA RE" من س�اليون و"SEN RE" السينغالية لرتكيز مكتب  • دراسة طلب� صادرين عن رشكتي إعادة 
�ثييل غ� مقيم بتونس لكّل منه� وإحالة امللف� إىل رئاسة الحكومة قصد عرضه� عىل املجلس األعىل لإلستث�ر. 

• متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� األجنبية املوجودة بالبالد التونسيّة.
،"Africa Re"و "Arab Re" :متابعة نشاط رشكات إعادة التأم� اإلقليمية التي تشارك الدولة التونسية يف رأس مالها وهي •

 îواملنتدى العر "OAA" متابعة أنشطة الجمعيات الدولية التي تنتمي لها الهيئة عىل غرار: املنظمة اإلفريقية للتأم� •
."IAIS" والجمعية الدولية ملراقبي التأم� "AFIRC" لهيئات اإلرشاف والرقابة عىل التأم�

V - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم�:

1 - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم�:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2017 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

والواليات  التونسية  الدولة  ب�  إتفاقية  مرشوع  إلعداد  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي FATCA وإحداث مرصد وطني للخدمات املالية الصغرى.

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد  الصغ�،  التأم�  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف�  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

واالجت�عي، التأث� االجت�عي واالقتصادي وإعادة �ويل مؤسسات التأم� الصغ�.
القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل ممولة Òعونة فنية يف إطار برنامج  - لجنة 

."Micro-med" التعاون
التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  Òتابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG املمّول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية 

لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة لتأم� الجفاف عرب املؤرشات. 
- اللجنة املحدثة عىل مستوى وزارة الفالحة املكلّفة بصياغة تصّورات يف خصوص إحداث صندوق وطني لتغطية املخاطر 

غ� القابلة للتأم� يف القطاع الفالحي.
الفالحي  القطاع  يف  التأم�  مخاطر  يف  الترصّف  حول  دراسة  إلنجاز مرشوع  التحض�ية  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة   -

بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      
- لجنة القيادة املحدثة عىل مستوى الهيئة العليا للطلب العمومي واملكلّفة بدراسة مشاريع الوثائق النموذجيّة يف إطار 
ومن ضمنها  الخاّصة  اإلدارية  الرشوط  وكراسات  العموميّة  الصفقات  (أدلّة  العموميّة  الصفقات  منظومة  تطوير  مرشوع 

كراس رشوط خدمات التأم�). 
- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد ضبط املشاريع املتعلقة 

Òجال التأم� التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير القطاع املايل.
ملعالجة  التأم�  لرشكات  التونسية  والجامعة  الربي  للنقل  الفنية  الوكالة  مستوى  عىل  املحدث  املشرتك  العمل  فريق   -

اإلشكاليات املتعلقة بالعربات املرسوقة واملدرجة بباب النزاعات وذلك لتوحيد اإلجراءات املعمول بها. 
- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب� البنوك ورشكات التأم� يف خصوص ض�ن التأم� يف 

صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض، وقد أسفرت أشغال هذه اللجنة عن مرشوع إتفاقية ب� الجمعيت� املهنيت�.
- اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال و�ويل اإلرهاب.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم� الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2017:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم� الصادرات قصد البحث عن سبل معالجة وضعية امليزان التجاري يف إطار املجلس األعىل 

للتصدير ومتابعة أشغال مه�ت املساعدة الفنية للبنك الدويل املنجزة يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات لتحس� 

تدّخالت صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.

- بلورة مقرتحات يف شأن تأم� صندوق ض�ن مخاطر التصدير لصادرات املؤسسات الوطنية والعمومية املتعلقة بصفقات 

كربى أو بقطاعات إسرتاتيجية لإلقتصاد الوطني. 

الطبية  الحوادث  عن  الناجمة  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -

كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  أحدثت  تفك�  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى  الطبية غ�  واألخطاء 

املتدخل� يف النشاط الطبي وشبه الطبي بهيكليه العام والخاص باإلضافة إىل ممثل� عن الهيئة والجامعة التونسية لرشكات 

التأم�. 

- متابعة ملف تأم� املسؤولية املدنية املنجرة عن األرضار النووية ضمن أشغال لجنة الخرباء املحدثة عىل مستوى وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات واإلتصال واملكلفة بإعداد منظومة ترشيعية ورقابية وطنية لألنشطة 

النووية. 

املرض  عىل  بالتأم�  واملتعلقة  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  صلب  املربمة  لإلتفاقيّات  القانونية  الوضعيّة  دراسة   -

حيث  من  خاّصة  عنها  املرتتّبة  اإلشكاليّات  ومناقشة  الحريق،  عىل  والتأم�  دين  بتسديد  املرتبط  الوفاة  عىل  والتأم� 

إنعكاساتها عىل املنافسة وعىل حقوق املؤّمن لهم وإنجاز دراسة مقارنة يف الغرض. مع العلم وأّن مجلس الهيئة أقّر منذ 

شهر جويلية 2016ّ إيقاف العمل بهذه اإلتفاقيات مع إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لها ضمن األشغال الجارية للمراجعة 

الشاملة ملجلّة التأم�.

- دراسة مقرتحات رابطة معيدي التأم� العرب حول إعادة النظر يف رشوط التصنيف املعمول بها من قبل هيئات الرقابة 

وتكتفي  العاملية  التصنيف  قبل وكاالت  متقدم من  تصنيف  الحصول عىل  تعفي من  آليّة خاّصة  إتجاه وضع  العربية يف 

بتصنيف أقّل تشّددا.

:Í3 - دراسة عدد من امللفات املّتصلة بالترشيع الجبا

تتوّىل مصالح الهيئة يف هذا اإلطار وبالتنسيق مع املصالح الجبائية املختصة: 

• اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم� عىل الحياة،
• النظر يف الّنظام الجباê يف مادة األداء عىل القيمة املضافة املتعلّق باملبالغ الراجعة لس�رسة التأم� بعنوان التخيل 

عن نشاطهم يف هذا املجال.

4 - متابعة تنفيذ برنامج تأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم�: 

ترشف الهيئة عىل تنفيذ برنامج متوسط املدى يتعلق بتأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� وتتلخص أبرز محاوره 
يف النقاط التالية:

املستوجبة  والرشوط  تتناسب  ترسيم  ورشوط  داخليا  ونظاما  أساسيا  نظاما  تعتمد  لإلكتواري�  مهنية  جمعية  تكوين   -
لإلنخراط الحقا يف الجمعية الدولية لإلكتواري�، ويعهد لها Òسك سجل املخول لهم م�رسة هذا النشاط لدى قطاع التأم� 

وبإحداث لجنة تأديب ضمن هياكلها.
- إعت�د رشوط جديدة مل�رسة هذا النشاط وهو ما يتطلّب تكوينا وتأهيال لجميع املتدخل� يف املجال اإلكتواري لدى 
القطاع قصد ض�ن ترسيمهم الحقا بسجل الجمعية املهنية بعد الحصول عىل التأهيل من قبل لجنة مشرتكة محدثة صلب 

الهيئة.
- تكوين وتأط� مراقبي الهيئة يف املجال اإلكتواري.

وقد تّم يف هذا الصدد:

- إعداد مذكرة توجيهية للربنامج بالتعاون مع جمعية FSVC والجمعية اإلكتوارية الدولية وجمعية اإلكتواري� بال حدود 

وذلك قصد الرشوع يف البحث عن �ويل خارجي للربنامج املذكور.

- إنجاز عملية تقييم لوضعية الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� بتوجيه إستبيان� إىل كّل من مؤسسات التأم� والخرباء 

مشاريع  تطوير  ملزيد  نتائجه�  وإستغالل  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  الذي �سكه  بالسجل  املرسم�  اإلكتواري� 

األحكام القانونية املقرتح إدراجها ضمن مرشوع مراجعة مجلة التأم�. 

5 - متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ½ؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

يف إطار أحكام الفصل 50 ثالثا من مجلة التأم� والرتتيب عدد 2 لسنة 2009 الصادر يف الغرض واملتعلق بالتعيينات 
Òجالس إدارة رشكات التأم� وهياكل تسي�ها، �ت:

- دراسة عدد من ملفات التعيينات يف بعض الرشكات وذلك من خالل التثبت من مدى توفر الرشوط املنصوص عليها 

بالرتتيب املذكور أعاله.

األحكام  التأم� قصد مواءمتها مع مقتضيات  الداخيل إلحدى مؤسسات  والنظام  األسايس  الّنظام  - تحي� ومراجعة 

النموذجية للنظم األساسية لرشكات التأم� ذات الصبغة التعاونية.

- دراسة ملف طلب مؤسسة "Groupama" تنقيح إتفاق املساهم� املربم مع الدولة التونسية يف إطار مساهمتها يف 

رأس مال مؤسسة التأم� وإعادة التأم� "ستار" تبعا للتغي�ات التي طرأت عىل نظام حوكمتها. 

6 - دراسة مشاريع األنظمة األساسية للجمعيات التعاونية قبل املصادقة عليها:  

�ّت يف هذا اإلطار دراسة مشاريع تنقيح األنظمة األساسية لثالث تعاونيات ومرشوعي األنظمة األساسية إلحداث خمس 
تعاونيات جديدة.

7 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2020-2016):

تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم� والتي 

الوطنية وتحديدا للسياسات والربامج  تتضمن باألساس تشخيصا للتوجهات اإلسرتاتيجية املزمع إعت�دها وفقا للتطلعات 

ولتجاوز  القادمة  الخ�سية  خالل  واملرتقبة  املسجلة  والنوعية  الكمية  للنتائج  بالّنظر  األهداف  هذه  بتجسيم  الكفيلة 

اإلشكاليات الهيكلية والظرفية التي يواجهها القطاع.

I - متابعة وضعية صندوق ض�ن املؤمن لهم:

تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003، توّىل صندوق ض�ن املؤمن 
لهم منذ سنة 2004 تسديد التعويضات املحمولة عىل املؤسسة املنحلّة نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه املؤمن لهم 

واملستفيدين من عقود التأم� بنسق هام وذلك خاّصة يف مجال تأم� السيارات. 

لإلضطرابات  وتبعا  أخرى،  جهة  من  أنّه  إالّ  ملحوظا،  تراجعا  التعويضات  هذه  نسق  شهد  األخ�ة،  السنوات  وخالل 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
املؤسسات اإلقتصادية، تّم Òوجب املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 واألمر عدد 790 لسنة 2011 املؤرخ 
يف 27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت Òمتلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب� 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011. 

وقد عهد إىل رشكة "اإلعادة التونسية" Òهمة الترصف يف الصندوق يف الجانب املتعلق منه بتعويض األرضار الناتجة عن 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية Òوجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية وتّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض  ترتكب 

من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

1 - موارد الصندوق: 

تقّدر جملة املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم يف موىف سنة Ò 2017بلغ يناهز 234,5 م.د وهي متأتّية من:

• القرض� الرقاعي� املكتتب� لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 م.د (األول بقيمة 20 م.د والثاß بقيمة 10 م.د)،

(يتم تسديده عىل فرتة الشعبية  الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات  لتعويض األرضار  املكتتب  الرقاعي  • والقرض 
 10 سنوات) والبالغ 80 م.د،

• ومساه�ت مؤسسات التأم� واملؤّمن لهم يف �ويل الصندوق والتي ناهزت بداية من الثالثية األخ�ة لسنة 2002 
وإىل موىف سنة 2017 مبلغ 124,5 م.د. 

2 - نفقات الصندوق: 

بلغت النفقات الجملية لصندوق ض�ن املؤمن لهم إىل موىف سنة 2017 حوايل 188,4م.د تتوّزع كالتايل:

- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم تبعا لحلول الصندوق محّل رشكة "اإلتّحاد": 59,4 م.د،
- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم بعنوان األرضار الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات الشعبية: 53,8 م.د،

- خالص أصل القرض� الرقاعي� األّول والثاß: 30 م.د. 
- رصف فوائد القروض الرقاعية: 45,2 م.د.

ك� Îكن تبويب هذه النفقات حسب طبيعتها عىل النحو التايل:

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم�  العامة  الهيئة  تويل  التأم�،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم�  بعض مؤسسات  مواطن� ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، مع العلم 

وأّن العرائض املذكورة تحىض Òتابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس� نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل� يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 
املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن.

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم�:
 

تلّقت الهيئة خالل سنة 2017 عددا هاما من العرائض بلغ 60 عريضة تتعلّق جلّها بفرع تأم� السيارات بإعتباره يستأثر 
بالنصيب األوفر من رقم معامالت القطاع وÎثّل الواجهة األوىل التي من خاللها يقع التعامل بصفة أكرب مع املؤمن لهم. 

وقد �ّكنت مصالح الهيئة بالتنسيق مع مؤسسات التأم� من تسوية أغلب امللفات ومعالجتها. 

ويُحوصل الجدول التايل أبرز مواضيع هذه العرائض وعددها: 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم� 
دولية (برتقالية للبلدان العربية وخرضاء للبلدان األوروبية).

      
وقد توّصلت الهيئة العامة للتأم� بأربعة عرائض تتعلق بطلب التدخل للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام 
برتقالية صادرة عن  تأم�  لبطاقات  فيها عربات حاملة  بالنسبة لحوادث مرور تسببت  املكتب  باتّة صادرة ضّد  قضائية 

مؤسسات تأم� جزائرية وليبيّة.

1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

تّدعمت تركيبة إطارات الهيئة مع مطلع سنة 2017 بإلتحاق طالبة جديدة بعد نجاحها ضمن الدفعة 35 ملعهد �ويل 
 "Paris Dauphine Tunis" يف إختصاص "تأم�"، باإلضافــــة إىل طالب آخر متخـــّرج من معهد îالتنمية للمغرب العـــر

يف إختصاص "Actuariat" ليبلغ بذلك العدد الجميل إلطارات الهيئة øانية وأربع� (48) من جملة سبع� (70) موظفا.

:Ô2 - تطوير النظام املعلوما

واملحاسبية البرشية  املوارد  يف  والترصف  الهيئة  موارد  لتخطيط  املندمجة  املنظومة  تركيز  عملية  شهدت 
  «ERP» أشواطا متقدمة خالل سنة 2017 عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- املحاسبة والترصف يف مخزون الهيئة من اللوازم املكتبية،
- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،

- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية والرواتب.

هذا وال تزال األشغال جارية مع املزود يف إطار فرتة تجربة للمنظومة.

3 - إقتناء قطعة أرض لبناء املقّر اإلجت�عي الجديد للهيئة:

تّم إختيار الهيئة بتاريخ غرة نوفمرب 2017 كأحسن عارض بالنسبة ألحد املقاسم بالحّي املايل بالتّقسيم الجديد "درّة 
البح�ة" بضفاف بح�ة تونس الّش�لية لتشيّد عليه مقرها اإلجت�عي الجديد.

4 - التكوين والرّسكلة:

تعترب الهيئة التكوين والرسكلة من أهّم وسائل تنمية املوارد البرشية، لذلك فهي توليه� إهت�ما خاصا إÎانا منها بأّن 
والرقابية عىل مختلف  بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلرشافية  العامل�  تطوير قدرات 

مكّونات قطاع التأم�.

ومؤ�رات  وملتقيات  تكوينيّة  دورات  يف  الهيئة  إطارات  من  هام  عدد  ترشيك  عىل  الهيئة  عملت  الّسياق،  هذا  ويف 
وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم� وتهّم بالخصوص:

- مراقبة الحوكمة والترصّف يف املخاطر،
- الترصف يف األصول والخصوم،

- نظام " املالءة املاليةII " ملؤسسات التأم�،
- وضع خارطة مخاطر يف مجال التأم�،

- مقاومة تبييض األموال و�ويل اإلرهاب يف قطاع التأم�،
- دور قطاع التأم� يف تغطية مخاطر الكوارث الطبيعية والتقلبات املناخية.

ك� شارك عدد من إطارات الهيئة يف بعض الندوات والتظاهرات واملؤ�رات بالخارج حول محاور تأمينية متخصصة من 
أهّمها:

- دورة تدريبية حول "أسس تحديد وإدارة مخاطر رشكات التأم�" (باإلمارات العربية املتّحدة).
- حلقة دراسية حول التطورات األخ�ة بخصوص الرقابة الحذرة عىل التأم� (بفرنسا)،

- امللتقى الرابع للتأم� بالدار البيضاء حول تحديث تجربة الحريف يف العرص الرقمي (باململكة املغربية)،
- الدورة 24 للنــدوة السنوية الدولية حول التقنيات الجديدة لتبادل املعطيـات (بأملانيا).

5 - إرساء منظومة للنفاذ إىل الوثائق التي تنتجها الهيئة:

يف إطار تطبيق مقتضيات القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ يف 24 مارس 2016 واملتعلق بحق النفاذ إىل 
املعلومة وتنفیذا ملتطلبات الخطة الوطنیة الرامیة إىل �كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت� العربية والفرنسية Òوقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد وردت عىل الهيئة خالل 
سنة 2017 ومنذ إرساء هذه املنظومة، ثالثة مطالب فقط يف النفاذ إىل وثيقة إدارية �ّت دراستها بالتنسیق مع مختلف 

الهیاكل بالهيئة وإجابة املعني� باألمر بخصوصها، ك� å يتّم رفض أي مطلب وå يرد أي مطلب تظلم.

6 - تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم�:

سعيا منها إىل تدعيم أوجه التعاون العرî واإلقليمي والدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة 
بالتأم�، تولّت الهيئة العامة للتأم�:

- مواصلة متابعة توصيات اللجان املغاربية للتأم� وإعادة التأم�.
- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك عىل 
مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث عن توافقات ثنائية ودية لتسوية املتخلدات 

بذمة املكتب املوحد الليبي.
إىل  وإحالتها   ACPR بفرنسا التأم�  عىل  الرقابة  وسلطة   CIMA منظمة من  كّل  مع  تعاون  مذكرات  مشاريع  إعداد   -

الجهات املعنية للدراسة.
- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأم� AFIRC والجمعية الدولية 

.IAIS ملراقبي التأم�

       مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

أنهى االقتصاد العاملي سنة 2017 بتحقيق وت�ة Ûو جيّدة نسبيّا بلغت مستوى 3,8 % (مقابل 3,2 % سنة 2016) وهي 
األعىل منذ سنة 2011، بعد معاناته طيلة سنوات من الفتور واملشاكل املرتبطة باألزمات االقتصادية واملالية واآلثار الضارة 
للصدمات السلبية التي أضعفت النشاط يف أغلب االقتصاديات. وتعود هذه االنتعاشة إىل جملة عوامل أبرزها مواصلة 
إعت�د السياسات النقدية امليّرسة يف البلدان املتقدمة واستمرار االقتصاد الصيني يف تسجيل معدالت Ûو مرتفعة فضال عن 

ديناميكية التجارة العاملية.

ففي االقتصاديات املتقدمة، ارتفع نسق Ûو النشاط االقتصادي إىل مستوى 2,3 % سنة 2017 مقابل 1,7 % يف السنة 
مستوى  عىل  وانعكاسه  عموما  األع�ل  مناخ  وتحّسن  التيس�ية  النقدية  السياسات  من  بالخصوص  مستفيدة  السابقة، 
السياق  الداخيل إضافة إىل تدّعم استهالك األرس محفوزا باملؤرشات االيجابية لسوق الشغل. ويف هذا  االستث�ر والطلب 
وصلت نسبة Ûو االقتصاد األمري~ إىل 2,3 % مقابل 1,3 % يف موىف سنة 2016، ك� كان األداء يف منطقة األورو م�ثال إىل 
حّد كب� حيث سّجلت نفس املستوى من النمو (2,3 % مقابل 1,8 % سنة 2016) وشملت هذه االنتعاشة أغلب البلدان 

األعضاء.          
 

لالقتصاديات الصاعدة والنامية، فقد عرفت بدورها تحّسنا جمليّا لنشاطها االقتصادي محققة نسبة Ûو  بالنسبة  أّما 
ناهزت 4,8 % مقابل إنحصارها يف حدود 1,4 % سنة 2016، وكان الحّظ األوفر من نصيب الدول الصاعدة والنامية ألوروبا 
مشاريع  حجم  زيادة  من  األخرى  البلدان  عديد  واستفادة  وبولونيا  تركيا  من  كّل  حققته  الذي  الهام  النمو  مع  خاصة 
املؤسسات املمولة من االتحاد األوروî. ك� حافظ االقتصاد الصيني عىل نسق Ûّوه املرتفع والذي بلغ 6,9 % سنة 2017 
مقابل 6,7 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع امللحوظ للصادرات وملستوى االستث�رات العمومية فضال عن اعت�د بنك الص� 

الشعبي لتيس� انتقاê يسّهل النفاذ للقروض بالنسبة للمؤسسات الصغرى والقطاع الفالحي.             

ويف املقابل، تراجعت وت�ة النمو يف منطقة الرشق األوسط وش�ل إفريقيا من 4,9 % يف السنة السابقة إىل حدود 2,2 % 
املصّدرة  البلدان  النمّو يف  انخفاض  املنطقة مع  املستمرّة يف  الجيوسياسية  بالخصوص من االضطرابات  متأثرة  سنة 2017 
للنفط وتقيّد الطلب الداخيل وخاصة االستث�ر بسبب عملية تطه� امليزانية واملستويات العالية من التضخم يف بعض بلدان 

املنطقة.  
  

وå تكن املبادالت التجارية للسلع والخدمات سنة Ò 2017نأى عن هذا املسار التصاعدي يف نسق النمو حيث حققت 
انتعاشة هامة بنسبة 4,9 % مقابل 2,3 % سنة 2016 مدعومة عىل وجه الخصوص من تطور التدفقات التجارية يف آسيا 

والواردات يف أمريكا الش�لية. 

ويف جانب آخر، تواصل إنخفاض دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة بحوايل 16 % خالل سنة 2017 مقابل 13 % 
سنة 2016، وشمل باألساس اقتصاديات البلدان املتقدمة والبلدان التي �ّر Òرحلة انتقالية مقابل إرتفاع طفيف يف البلدان 

الصاعدة.

املرتبطة خاصة Òفاوضات  السيايس  اليق�  مواجهة حالة عدم  فقد نجحت يف  الدولية،  املالية  بالسوق  يتعلّق  وفي� 
الربيكسيت وتزايد الشكوك حول السياسة املستقبلية للميزانية األمريكية وتواصل التوترات الجيوسياسية يف عديد املناطق، 
فتدّعمت أسعار السندات بشكل ملحوظ يف جميع أنحاء العاå. بين� تواصل التقلب الحاد يف السوق الدولية للرصف والتي 
اتسمت خاصة باالرتفاع الهام الذي حققه سعر رصف األورو مقابل الدوالر وذلك مع تحسن الوضع االقتصادي وتجّدد 
اهت�م املستثمرين األجانب Òنطقة األورو والتوقعات بتطبيع السياسة النقدية. وسجلت سوق املعادن الثمينة من ناحيتها 

تطورا ايجابيا بحوايل 13 % مدعومة من حالة عدم اليق� السيايس. 

إرتفاعا ملحوظا عىل  للمواد األساسية  الدولية  األسعار  املتحّسن عموما، شهدت  االقتصادي  األداء  وبالتوازي مع هذا 
عكس السنة السابقة نتيجة تزايد الطلب املتأé من القطاعات املعملية للبلدان املصنعة وللص� من جهة وانخفاض سعر 
رصف الدوالر األمري~ من جهة أخرى. ك� تدّعمت أسعار الطاقة وخاّصة النفط الخام جرّاء الرتاجع امللحوظ يف اإلنتاج 

واملخزونات بعد تفعيل االتفاقية متعددة األطراف للدول املصّدرة للنفط.       

لتبلغ  املتقدمة  االقتصاديات  تواصلت عىل مدى سنوات يف  التي  االنك�شية  الضغوط  برتاجع   2017 ك� �يزت سنة 
نسبة التضخم 1,7 % مقابل 0,8 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع الهام ألسعار الطاقة. أما بالنسبة للبلدان الصاعدة والنامية، 
فقد عرف التضخم عموما بعض االنفراج لينخفض إىل 4 % مقابل 4,3 % سنة 2016 مع وجود تفاوت عام ب� مختلف 

بلدان هذه املجموعة نظرا إىل التطورات املتفاوتة ألسعار الرصف والعوامل الخاصة بكّل اقتصاد.
       

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

شهد االقتصاد التونيس سنة 2017 تحّسنا ملموسا يف نسق Ûّوه حيث بلغ 1,9 % أي ما يقارب ضعف املستوى الذي 
تحقق سنة 2016 (1 %). غ� أن مثل هذه االنتعاشة ال تزال دون املستوى املأمول جرّاء استمرار مواطن الضعف املرتبطة 
بالخصوص بانزالق عجز امليزانية واملدفوعات الجارية وتصاعد الضغوط التضخمية، والتي ال تزال تحول دون تحقيق التنمية 

الشاملة وإحداث مواطن الشغل والتحّكم يف التوازنات االقتصادية الكلّية.    

ويعود هذا التحسن النوعي يف النمو يف جزء كب� منه إىل تطّور األنشطة املسوقة عىل خالف السنوات الفارطة التي كان 
فيها ألنشطة الخدمات غ� املسوقة مساهمة هامة.

وبالنسبة للخدمات املسّوقة، فقد عرفت تطّورا محدودا سنة 2017 بلغ 4 % مستفيدة بالخصوص من املوسم السياحي 
الواعد (8,3 % مقابل 2,7 % سنة 2016) إثر العودة النسبية لألسواق التقليدية مع تحّسن الوضع األمني للبالد إضافة إىل 
مواصلة تدفق السياح املغاربي�، وكذلك من التحّسن الطفيف لقطاع النقل (5 % مقابل 4,7 % سنة 2016). ويف املقابل، 

تواصل Ûو الخدمات املالية واالتصاالت بنسق ملموس بلغ عىل التوايل9,1 % و3 %.    

وبدرجة أقل حدة، حّققت الصناعات املعملية بدورها Ûّوا طفيفا بنسبة 0,8 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل تطّور 
الصناعات امليكانيكية والكهربائية (3,1 % مقابل 2,1 % سنة 2016) تبعا لديناميكية النشاط يف منطقة األورو، عالوة عىل 
الغذائية والصناعات   (2016 سنة   %  (-0,3) مقابل   %  0,8) والجلود  واملالبس  النسيج  صناعات  إنتعاش 

(1,4 % مقابل (4,4-) % سنة 2016). ويف املقابل، تواصل تقلّص Ûّو صناعات مواد البناء والخزف والبلور للسنة الثانية تباعا 
((4,5-) % مقابل (1,8-) % سنة 2016).

ك� شهدت الصناعات الكيميائية انخفاضا ملحوظا يف قيمتها املضافة ((1,9-) % مقابل 13,2 % سنة 2016) وذلك 
نتيجة حّدة التحركات االحتجاجية املسجلة عىل مستوى مواقع إنتاج ونقل الفسفاط مّ� خلق صعوبات كربى يف التزّود 

لوحدات التحويل.

وعرف قطاع الفالحة والصيد البحري انتعاشة ملحوظة (2,5 % مقابل (8,5-) % سنة 2016) بفضل املوسم الفالحي 
الزيتون.       زيت  فرع  يف  انخفاض  مقابل  الحبوب  سيّ�  الفروع  أغلب  يف  اإلنتاج  بارتفاع  �يز  والذي  عموما  املريض 

أّما الصناعات غÈ املعملية، فقد تواصل إنخفاض قيمتها املضافة بحوايل 3 % (مقابل (1,5-) % سنة 2016) متأثـــرة 
بالخصوص من احتداد تقلص استخراج النفط والغاز الطبيعي ((11,1-) % (مقابل (7,2-) % سنة 2016) جراّء ما تزال 
تشهده بعض املناطق من اضطرابات اجت�عية عالوة عن النفاذ الطبيعي لبعض الحقول. وعىل عكس ذلك، سّجل قطاع 
املناجم Ûوا هاما ناهز 10,1 % (مقابل 6,4 % سنة 2016) غ� أن مثل هذه االنتعاشة å �ّكن بعد من استعادة القدرات 

اإلنتاجية املعتادة للقطاع.

وبالنسبة للطلب الداخيل، فقد أظهر سنة 2017 تباطؤا يف نسق Ûو أهم مكوناته، بحساب األسعار القارّة، حيث تواصل 
النهاê الوطني والذي Îثّل املحرك األسايس للنمو االقتصادي منذ  التوايل انخفاض وت�ة Ûو االستهالك  الثالثة عىل  للسنة 
سنة 2011 (1,8 % سنة 2017 مقابل 3 % سنة 2016). وبخصوص االستث�رات، فقد سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت 
تباطؤا طفيفا من مستوى 1 % سنة 2016 إىل 0,2 % سنة 2017 لتواصل بذلك نسبة االستث�ر انخفاضها للسنة الخامسة 

عىل التوايل من 19,3 % سنة 2016 إىل 18,7 % سنة 2017.

 2016 سنة   %  5,8 (مقابل   %  17,2 بنسبة  والخدمات  السلع  صادرات  ارتفعت  فقد  الخارجي،  للطلب  بالنسبة  أّما 
بحساب األسعار الجارية) نتيجة ازدياد حجم الصادرات ألغلب القطاعات. ومن ناحيتها، سجلت واردات السلع والخدمات 
تسارعا هاما يف وت�ة Ûوها الذي بلغ 18,8 % سنة 2017 (مقابل 5,5 % سنة 2016 بحساب األسعار الجارية) وذلك تبعا 
النخفاض الدينار وارتفاع األسعار العاملية للمحروقات وتزايد استهالك قطاعي الطاقة والصناعات املعملية من مواد أولية 

ونصف مصنعة يف ظل تراجع اإلنتاج الوطني. 

ويف هذا السياق، تفاقم العجز التجاري املسّجل سنة 2017 ليعادل 10,2 % من إجمـايل النـاتـــج املحيل الخام (مقابل 
8,8 % سنة 2016).

النسبة هذه  ارتفعت  فقد   ،(%  3,7)  2012 سنة  منذ  تضخم  نسبة  أد\  عرفت  التي  السابقة  السنة  عكس  وعىل 
 سنة 2017 لتناهز 5,8 % يف املعدل ك� وصلت يف األشهر األخ�ة من السنة إىل ما يقارب 6,4 % وذلك تزامنا مع تدهور 

قيمة الدينار والتطور االستثناê ألسعار املواد الغذائية الطازجة.

ملواطن  للتصدي  املطلوب  املستوى  دون   2017 سنة  الوطني  االقتصاد  الذي حققة  الطفيف  النمو  فقد ظل  وعموما 
ضعف سوق الشغل إذ ال تزال نسبة البطالة يف نفس املستوى املرتفع املسجل يف السنة السابقة (15,5 %) مع تسجيل 
انخفاض طفيف لنسبة بطالة خريجي التعليم العايل إىل حدود 29,2 % سنة 2017 (مقابل 31,6 % سنة 2016) وال تزال 
سوق الشغل املحلية تواجه عديد التحديات املرتبطة بعدم قدرة النسيج االقتصادي عىل استيعاب البطالة وعدم املالءمة 

ب� حاجيات السوق وما تنتجه املنظومة التعليمية.      

I - تطّور سوق التأم� العـاملية:

1 - رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم�:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

بلغ إج�يل أقساط التأم� العاملية املستخلصة سنة 2017 حوايل 4.890 مليار دوالر مقابل 4.700 مليار دوالر سنة 2016 
محققة بذلك نسبة Ûو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وت�ة أرسع سنة 2016 (2,2 %). ولنئ شمل هذا 
التباطؤ النسبي كالّ من صنفي التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، فانّه �يّز بالخصوص بانخفاض جملة أقساط التأم� عىل 
الحياة يف األسواق املتقدمة Òا يقارب 2,7 % (مقابل (1,9-) % سنة 2016) مقابل تواصل Ûّو أقساط التأم� عىل غ� الحياة 

بنفس النسق املسجل يف السنة السابقة والذي بلغ 1,9 %. 
  

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد تقلصت وت�ة النمو الهام الذي ميزها يف السنة السابقة رغم بقائها مرتفعة يف حدود 14 % 
النمو الكب� الذي  التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، مدعومة أساسا من تواصل  التوايل بالنسبة لصنفي  و6,1 % عىل 

تشهده السوق الصينية.   

55,3 % سنة 2016)  (مقابل   % 54,3 إىل  العاملية  السوق  الحياة من  التأم� عىل  تقلّص نصيب صنف  لذلك،  وتبعا 
يف ح� إرتفعت حّصة صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 45,7 % (مقابل 44,7 % سنة 2016).

التوزيع القاري ألقساط التأم�:
 

وعىل مستوى التوزيع القاري، تواصل انخفاض حصة األسواق األمريكية يف سوق التأم� العاملية حيث بلغت 34 % 
الحياة إىل حدود 25,5 % (مقابل  التأم� عىل  نتيجة تراجع حّصتها من مجموع أقساط  (مقــابل 34,4 % سنة 2016) 
تقريبا  املستوى  نفس  يف  الحياة  غ�  عىل  التأم�  أقساط  مجموع  من  حصتها  عىل  ومحافظتها   (2016 سنة   %  26,2  

(44,2 % مقــابل 44,3 % سنة 2016).

وكذلك الشأن بالنسبة للدول األوروبية التي انخفضت نسبة مساهمتها يف سوق التأم� العاملية إىل حوايل  30,2 % 
(مقابل 30,8 % سنة 2016) إثر تراجع حّصتها من 33 % سنة 2016 إىل 32,3 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل 

الحياة ومن 28,2 % إىل 27,8 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة. 

موىف  يف   %  32,5 فناهزت  العاملية  السوق  حجم  من  اآلسيوية  القارة  لحّصة  التصاعدي  املسار  تواصل  املقابل،  ويف 
 2016 سنة   %  37,8 من  الحيـاة  عىل  التأم�  بعنـوان  حصتها  ارتفاع  بفضل   (2016 سنة   %  31,6 (مقابل   2017 سنة 
إىل 39,3 % سنة 2017 وبدرجة أقل حّصتها بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة من 24,1 % يف السنة السابقة إىل 24,5 % 

سنة 2017.

أّما بالنسبة للقــــارة اإلفريقية، فال تزال حصتها من السوق العاملية تتّسم بالتواضع الشديد إذ å تتجاوز 1,4 % من 
جملة أقســاط التأم� تتوّزع ب� 1 % بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة (مقابل 0,9 % سنة 2016) و1,7 % بعنوان التأم� 

عىل الحياة (مقابل 1,5 % سنة 2016).

2 - رقم معامالت صنف التأم� عىل الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة تباطؤا يف نسبة النمو التي å تتجاوز0,5 % (مقابل 1,4 % 
يف السنة السابقة) وبلغت 2.657 مليار دوالر أمري~، وذلك نتيجة حالة االنك�ش التي شهدتها األسواق املتقدمة حيث 

تراجعت جملة أقساط التام� عىل الحياة بنسبة 2,7 % بعد معاناتها من الفتور عىل مدى العرش سنوات األخ�ة.
وعموما، فقد سّجلت أغلب بلدان هذه املجموعة Ûوا سلبيا مرتبطا أساسا بضعف نسب الفائدة مّ� جعل مؤسسات 
التأم� عاجزة عىل ض�ن مردودية مثىل للمؤمن لهم بسبب تراجع نسب املردودية الدنيا املضمونة وانخفضت تبعا لذلك 
عمليات االكتتاب بالنسبة لعقود االدخار التقليدية بشكل هام. هذا إىل جانب عديد العوامل االقتصادية األخرى التي أثرت 
عىل Ûو سوق التأم� عىل الحياة العاملية عىل غرار أسواق أمريكا الش�لية، التي سجلت تراجعا Òا يقارب 3,5 % مقارنة 
فقد  الغربية،  ألوروبا  بالنسبة  أما  التقاعد.  إدخار  توفّر خدمة  التي  املؤسسات  عديد  تراخيص  جراء سحب   2016 بسنة 
شهدت أكرب ثالثة أسواق رئيسية فيها وهي اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا حالة من االنك�ش سنة 2017 مقابل تحقيق 

بعض األسواق األخرى لتطور إيجاî مثل اسكندينافيا والربتغال.
       

ويف املقابل، شهدت أسواق التأم� عىل الحياة يف البلدان الصاعدة مسارا مختلفا للغاية �يز بتحقيق قفزة هامة يف نسق 
النمو إىل حدود 14 % متجاوزة بذلك معّدل النمو املسجل يف العرشية األخ�ة (8,8 %). هذا وال يزال دور السوق الصينية 
الركيزة األساسية يف هذا التطّور، حيث حققت لوحدها Ûوا باهرا ناهز 21 % (مقابل معّدل Ûو يعادل 14 % خالل العرش 
سنوات األخ�ة)، لرتتقي بذلك الص� إىل املرتبة الثانية عامليا يف سوق التأم� عىل الحياة التي تتصدرها الواليات املتحدة 

األمريكية.

عديد  وجود  مع   2016 بسنة  مقارنة   %  5,8 بنسبة  ايجابيا  Ûوا  الصاعدة  البلدان  أسواق  حّققت  الص�،  وباستثناء 
اإلختالفات ب� بلدان هذه املجموعة. فبالنسبة لدول آسيا الصاعدة، �يزت بارتفاع مبيعات عقود التأم� بوحدات الحساب 
وعقود اإلدخار التقليدية، بين� ارتكز التطور املسجل يف أوروبا الوسطى والرشقية عىل مبيعات عقود اإلدخار املوزعة من 
طرف البنوك يف روسيا التي أصبحت تتصدر أسواق التأم� عىل الحياة يف هذه املنطقة. ويف نسق معاكس، سّجلت أسواق 
أمريكا الالتينية Ûوا سلبيا يف كل من الربازيل (جراء تأثر نشاط تأم� اإلدخار من ضعف نسب الفائدة) واملكسيك نتيجة 
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التوزيع القاري ألقساط التأم�:

3 - رقم معامالت صنف التأم� عىل غÈ الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 2.234 مليار دوالر أمري~ يف موىف سنة 2017 
محّققة نسبة Ûّو حقيقي بلغت 2,8 % ليتواصل بذلك تباطؤ نسق التطور للسنة الثالثة تباعا ولكنه ال يزال يتجاوز معّدل 

النمو الذي تّم تسجيله يف العرشية األخ�ة ( 2,1 %).
 

وبالنسبة لألسواق املتقدمة، استقرت وت�ة النمو يف نفس املستوى املسجل يف السنة السابقة أي 1,9 % (مقابل معدل 
تطّور سنوي ناهز 0,9 % خالل العرش سنوات األخ�ة) مع وجود تباين حاد بينها. فبالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، 
وصلت نسبة النمو الجملية إىل 2,6 % سنة 2017 مع تحقيق أهم النسب يف صنف تأم� السيارات. ويف أوروبا الغربية، 
ولنئ ظلت وت�ة النمو معتدلة، فقد سّجلت تحّسنا طفيفا سنة 2017 وبلغت 1 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل التطّور 

امللحوظ خاصة عىل مستوى صنفي التأم� من املرض وتأم� السيارات السي� يف األسواق الرئيسية لهذه املنطقة.
     

أما بالنسبة لألسواق الصاعدة، فقد تراجعت وت�ة Ûو صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل حدود 6,1 % مقابل 9,6 % 
سنة 2016 ومعّدل تطور سنوي ناهز 8,4 % خالل العرشية األخ�ة. ويعود هذا التباطؤ أساسا إىل انخفاض نسبة النمو 
السيارات. ورغم هذا  الصينية من مستوى 20 % إىل 10 % سنة 2017 جراء انخفاض أقساط تأم�  املحققة يف السوق 
الرتاجع املسجل، ال تزال الص� تعترب املحرك األسايس للنمو يف هذه املجموعة من البلدان. وباستثنائها، å تتجاوز نسبة Ûو 
نشاط التأم� عىل غ� الحياة يف األسواق الصاعدة مستوى 2,5 % (مقابل 2,1 % سنة 2016) بين� وصلت إىل 9,7 % يف 
بقية األسواق الصاعدة آلسيا بفضل النمو الهام الذي شهدته كل من الهند وتايالند وأندونيسيا. أما بالنسبة ألوروبا الوسطى 
والرشقية، فقد واصلت أقساط التأم� مسارها التصاعدي بنسق معتدل بلغ 3,3 % نتيجة التحسن االقتصادي الذي تشهده 
بعض بلدان اإلتحاد األوروî. وفي� يخص منطقة الرشق األوسط وآسيا الوسطى، فقد أّدت حالة االنك�ش التي تشهدها 
أقساط التأم� عىل غ� الحياة يف السوق الرتكية واستمرار حالة الركود يف السوق السعودية إىل إنخفاض هام يف نسبة التطور 

الجملية يف املنطقة.
 

وعموما، فقد كانت لألسواق املتقدمة مساهمة أعىل بقليل من مساهمة األسواق الصاعدة يف التطور الحقيقي لصنف 
التأم� عىل غ� الحياة مع اعتبار الص� والواليات املتحدة األمريكية القوت� الرئيسيت� الدافعت� للنمو في� يخص هذا الصنف.

التوزيع القاري ألقساط التأم�:

4 - نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:
  

عىل الرغم من اإلنخفاض النسبي يف عدد األحداث الكارثية املسّجلة سنة 2017 إىل 301 حادث مقابل 329 سنة 2016 
إىل ملحوظ  جّد  بشكل  الكوارث  هذه  عن  الناجمة  الجملية  املادية  الخسائر  ارتفعت  فقد  طبيعية)،  كارثة   183 (منها 

337 مليار دوالر أمري~ وهو ما يقارب ضعف املستوى املسجل سنة 2016 (180 مليار دوالر أمري~) ك� فاقت بشكل 
ملموس املعدل املسجل يف العرشية األخ�ة (190 مليار دوالر أمري~).

مجموع طبيعية  كوارث  عن  الناجمة  الخسائر  تغطية  يف  التأم�  قطاع  مساهمة  تتعّدى   å الّسياق،  هذا  ويف 
138 مليار دوالر وفقط 6 مليار دوالر من الخسائر املرتبطة بكوارث تقنية، ليبلغ الفارق ب� جملة الخسائر واألرضار املؤمن 
عليها سنة 2017 حوايل 193 مليار دوالر، وهو ما يربز مدى نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل 

النطاق العاملي (أك_ من 57 % من مجموع الخسائر).

هذا وقد �ركزت أعىل الخسائر يف أمريكا الش�لية وبلغت 244 مليار دوالر. وكانت أعىل األرضار املشمولة بالتأم� 
حّدة، هي تلك املتعلقة بأقوى ثالث أعاص� شهدها العاå سنة 2017 والتي قدرت بحوايل 92 مليار دوالر أمري~.

:Üونسب االندماج يف العا �5 - تطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم

التأم� سنة 2017 إىل 650 دوالر أمري~ مقابل 638,3 دوالر سنة 2016  الفـرد عىل  العاملي إلنفـاق  إرتفع املعـّدل 
النمّو  نسق  يف  التباين  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب�  شاسع  فارق  تسجيل  مع   2015 سنة  دوالر  و621,2 
االقتصادي ومعّدالت النمّو الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم� 

املتجّذرة يف البلدان املصّنعة ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

 2016 سنة  دوالر   3.505 مقابل  دوالر   3.516,7 التأم�  عىل  الفرد  إنفاق  معدل  بلغ  املصنعـة،  البلدان  ففي 
التأم� عىل غ�  بعنوان  الحياة و1.618,2 دوالر  التأميـن عىل  بعنوان  و3.439,6 دوالر سنة 2015، منها 1.898,5 دوالر 
 % و8,1   2016 سنة   %  8 مقابل   %  7,8 تعـادل  إذ  مرتفعة  البلدان  هذه  يف  االندماج  نسبة  فإّن  لذلك،  وتبعا  الحياة. 

سنة 2015.

أما يف البلدان الصاعدة، ورغم التحّسن املتواصل ملعدل إنفاق الفرد عىل التأم� والذي ناهز 165,6 دوالر أمري~ سنة
 2017 مقابل 149 دوالر سنة 2016 و135 دوالر سنة 2015 (منها 92,3 دوالر بعنوان التأم� عىل الحياة و73,2 دوالر 
بعنوان التأم� عىل غ� الحياة)، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ å تتجاوز 3,3 % (مقابل 3,2 % سنة 2016 

و2,9 % سنة 2015).

وعموما، فقد تراجعت نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي العاملي إىل حدود 6,1 % سنة 2017 مقابل 6,3 % 
سنة 2016 و6,2 % سنة 2015.  

º - IIوقع تونس يف سوق التأم� العاملية:
     

رقم  من  تونس  حّصة  تزال  ال   ،2017 سنة   % 12,6 بنسبة  التأم�  لقطاع  الجميل  املعامالت  لرقم  الهام  التطّور  رغم 
معامالت سوق التأم� العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة ببعض البلدان الشقيقة، حيث å تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,08 % 
باملغـــرب وÒ % 0,03صـر، وكذلك مقارنة بعدد من بلدان منطقة الرشق األوسط حيث ناهزت 0,28 % باإلمارات العربية 

املتحدة و0,20 % باململكة العربية السعودية وتضّل بعيدة جّدا عن جنوب إفريقيا (0,98 %). 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم� إذ تبلغ  28,2 % بالواليات 
املتحدة و8,6 % باليابان و5,8 % باململكة املتحدة و4,9 % بفرنسا و4,6 % بأملانيا. 

وبالتوازي، å تتجاوز نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي التونيس خالل سنة 2017 رغم تسجيل بعض التحّسن 
نسبة دون  باملغرب)، وهي  املتحدة و3,5 %  العربية  باإلمارات   % 3,7 (مقابل   % 2,2 األخ�ة  السنوات  الطفيف خالل 
 % 9 وفرنســا   % 9,6 املتحدة  واململكة   % 13,8 إفريقيا  مثل جنوب  بكث�  األخرى  البلدان  ببعض  املسّجلة  املستويات 

وسـويسـرا 8,5 % والواليات املتحدة 7,2 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي هو فــي حـدود 6,1 %.
 

ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معــّدل إنفاق الفــرد التونيس عىل التأم� خالل سنة 2017 حيث بلغ 182,5 دينارا 
تونسيا مقابل 164,2 دينارا سنة 2016 و150,5 دينارا سنة 2015، ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 

1579,5 دينارا تونسيا سنة 2017.
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دخل نظام املالءة املالية 2 فعليّا حيز التطبيق يف مستهل سنة 2016 بعد سنوات طويلة إستغرقتها الهياكل املختصة يف 
عن  عبارة  وهو   .îاألورو اإلتحاد  يف  التأم�  لسوق  الجديد  والتنظيمي  الترشيعي  اإلطار  ليمثّل  رشوطه  وبلورة  صياغة 
مجموعة من القواعد التوجيهية واملتطلبات القانونية والتقنية الكمية والنوعية تهدف إىل تحقيق أك_ تجانس وشفافية ب� 
م�رسات رشكات التأم� يف مختلف دول الفضاء االقتصادي األوروî ومزيد تدعيم سالمة قواعدها املالية بتطبيق متطلّبات 
مالءة قادرة عىل إدارة املخاطر الجديدة بأك_ نجاعة وواقعية وعىل "إمتصاص الصدمات" واملحافظة عىل استقرار آدائها، 
وتحّقق بالتايل توازنا عقالنيا ب� السالمة واإلستع�ل املقتصد لرؤوس األموال من أجل ح�ية أفضل للمؤمن لهم وض�ن 
قدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها تجاه الغ�، خاصة يف ظل التغیرات املتواصلة لألسواق املالیة الدولیة وتطّور املحيط اإلقتصادي 

العاملي وتزايد مخاطر الصناعة التأمینیة مع إحتداد املنافسة وعوملة رشكات التأمین. 

إّال أّن عديد األصوات إرتفعت لتحذير مكّونات قطاع التأم� من هذا التوجيه واستنكار النتائج املحتملة لهذا املعيار 
حيث أّن تاريخ 1 جانفي 2016 كان Òثابة عالمة عىل دخول قطاع التأم� إىل عرص جديد وغ� مرحب به. وبالفعل، فقد 
بدأت عّدة إشكاليات تظهر مع بداية تطبيق هذا الّنظام الذي بني عىل نوايا حسنة ولكن يبدو أنه å يحقق أهدافه بإعتبار 
أّن تكاليف إعت�ده جّد مرتفعة وطرق تنفيذه معقدة للغاية، حيث إعتمد الخرباء عىل افرتاضات مصطنعة å يتم التحقق 
منها بشكل صحيح وå يتم اختبار الصيغ املقرتحة Òا فيه الكفاية وå يتم تحليل النتائج املرتتبة عىل االقتصاد بدقّة، ك� 
نظرة  املؤسسات وخصومها وفق  لتقییم أصول  السوق  كفاءة  نظرية  إىل كون  باإلضافة  املختارة غ� �ثيلية  العينة  تعترب 

اقتصادیة تستند إىل افرتاضات ال يتم التحقق منها يف أوقات األزمات والصدمات.

تحوالت  إىل  ويؤّدي  العاملي  االقتصاد  عىل  كب�  بشكل   2 املالية  املالءة  نظام  تطبيق  يؤثر  أن  املنتظر  فمن  وبالتايل، 
إسرتاتيجية عميقة يف صناعة التأم� من أبرزها تعزيز مكانة رشكات التأم� الكربى عىل حساب الصغرى التي ستضطّر إىل 
اللجوء إىل االندماج واإلستيعاب بينها يف إتّجاه إعادة هيكلتها لتدعيم قدرتها عىل إدارة املخاطر، إضافة إىل تأث�اتها بالنسبة 

للمؤمن لهم من زيادة كب�ة يف أقساط التأم� وإنخفاض يف عائدات التأم� عىل الحياة ...

وعليه، ولتفادي اآلثار السلبیة املحتملة لتطبيق هذا الّنظام وتحقیق األهداف املرجوة منه وض�ن إستقرار أداء رشكات 
التأمین، فإنّه يتعّ� عليها االلتزام بالتطبیق التدریجي لهاته املرجعیة اإلحرتازیة وتهیئة البیئة الرضوریة لتبنيها من خالل 
من  لإلستفادة  األخرى  التأمین  رشكات  مع  التعاون  جرس  وربط  املعلوماتية  أنظمتها  وتحدیث  البرشیة  مواردها  تكوین 

التجارب الدولیة الناجحة يف هذا املجال.

التوزيع القاري ألقساط التأم� عىل الحياة
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وقد أفرزت أع�ل الرقابة والتدقيق وجود عمليات إكتتاب عقود تأم� غ� عادية بالّنظر ألهمية املبالغ املؤمنة لدى 
هذه املؤسسة وكذلك لدى مؤسسة أخرى. و�ّت عىل هذا األساس مراسلة اللجنة التونسية للتحاليل املاليّة وموافاتها بنسخة 

من جميع الوثائق املتحصل عليها من مؤسستي التأم� إلتّخاذ ما تراه صالحا يف الغرض.

• تقييم أع�ل الخرباء اإلكتواري�:

الفنية لسنتي 2015 و2016 إلحدى  للمدخرات  اإلكتواري�  الخرباء  أحد  قبل  املنجزة من  التقييم  أع�ل  نتائج  أثارت 
مؤسسات التأم� إحرتازات من قبل فريق الرقابة تبعا لوجود نقص هام يف مدخرات التعويضات تحت التسوية بعنوان فرع 

تأم� السيارات.
تقييم حذر  إىل  التوصل  توفّقه يف  لعدم  الالزمة، ونظرا  باملؤيدات  الخب� إلجابة واضحة مدعومة  تقديم  لعدم  وتبعا 
وصحيح للمدخرات الفنية للتأم� عىل غ� الحياة للمؤسسة املعنية، إتخذت الهيئة قرارا بعدم املوافقة مستقبال عىل طلبات 

اإلستعانة به من قبل مختلف املؤسسات يف هذا املجال طبقا ملقتضيات منشور وزير املالية عدد 258 لسنة 2010.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2017 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داÅة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" تبعا ملراجعة طريقة احتساب العنارص املكّونة 
لهامش املالءة املاليّة إضافة إىل مزيد تدعيم آليّات بعض عمليّات التصديق والتقاطع قصد مراقبة صّحة وتجانس املعطيات 

ب� مختلف القوائم والجداول والبيانات املكّونة للربمجيّة.

متابعة  عىل  يساعد  مّ�  اإلستغالل  حيز  الهاّمة  الحوادث  ملّفات  وعىل  التوظيفات  عىل  الرقابة  برمجّيتي  دخول   •
البيانات الشهريّة املتعلّقة بعمليّات اإلقتناء والتفويت يف التوظيفات وÎّكن من رسعة تدّخل الهيئة عند اإلقتضاء من جهة، 
الحياة  للتأم� عىل غ�  بالنسبة  أ.د  التي تفوق كلفتها 500  الهاّمة  الحوادث  املتعلّقة Òلّفات  الشهريّة  البيانات  ومتابعة 

و100 أ.د بالنسبة للتأم� عىل الحياة وتكوين األموال من جهة أخرى.

النتائج  سلبا عىل  تؤثّر  التي  اإلخالالت  من  عدد  لتجاوز  التأم�  إعادة  بربمجّية مخطط  الواردة  املعطيات  دراسة   •
التأم� قصد دعوتها إىل إستك�ل املعطيات املنقوصة  املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات 
التأم� واملبيّنة  إعادة  الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة  وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� 

بدليل اإلستخدام.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:
 

بتنفيذ  تقيّده�  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  ملؤّسست� خاضعت�  املالية  الوضعية  متابعة  منتظمة  بصفة  تتواصل 
إلتزاماته� لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع�ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب 
كلية وبوضع  الفنية بصفة  الذاتية Òا Îّكنه� من تغطية مدخراته�  أمواله�  لتدعيم  العاجلة  باإلجراءات  الهيئة  موافاة 
برنامج عمل لتطه� وضعيته� املالية و�كينه� من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد عىل رضورة تجاوز 

النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة.

• إعداد تقرير £وذجي للخرباء اإلكتواري�: 

الذي  اإلكتواري  للخب�  تقرير Ûوذجي  إعداد  الهيئة  قبل  التعاقد معه من  تّم  إكتواري  املراقبون Òساعدة خب�  توّىل 
يستع� به مراقبو حسابات مؤّسسات التأم� وإعادة التأم� يف إعداد تقريرهم املوجه إىل الهيئة، وذلك بهدف توحيد طرق 
العمل املعتمدة وتوحيد شكل هذه التقارير ومضمونها لض�ن النجاعة املرجّوة منها. وقد �ت مناقشة النسخة األوىل من 
وإصداره  بخصوصه  الواردة  املالحظات  أساس  عىل  تحيينها  وسيتم  بالقطاع  العامل�  الخرباء  مع  النموذجي  التقرير  هذا 

Òقتىض ترتيب. 
 

• مراجعة طريقة احتساب مدخرات نقص قيمة مستحقات مؤسسات التأم� عىل املؤمن لهم والوسطاء:
 

إثر مالحظة تراجع يف استخالص أقساط التأم� خالل السنوات األخ�ة م� نتج عنه تفاقم يف حجم مستحقات مؤسسات 
التأم� عىل املؤمن لهم وعىل الوسطاء وأثّر سلبا عىل وضعيتها املالية وعىل مدى إستجابتها ملقاييس الترصف الحذر، ويف 
إطار التصدي لظاهرة االكتتاب مؤجل الدفع لعقود التأم� والتي تفاقمت تبعا لسعي املؤسسات للرتفيع يف أرقام معامالتها 
Òا يشّكل تهديدا ملالءتها املالية ويؤدي إىل تدß الخدمات املقدمة من قبلها، وبعد أخذ رأي عدد من مراقبي حسابات 
قيمة  انخفاض  مدخرات  احتساب  طريقة  Òراجعة  الهيئة  قامت  التأم�،  لرشكات  التونسية  والجامعة  التأم�  مؤّسسات 
املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم� وإصدار املقرر عدد 24 املؤّرخ يف 29 مارس 2017 ليتّم تطبيقه عىل القوائم 
املالية لسنة 2017. هذا، وÎكن أيضا ملؤسسات التأم� اعت�د أي طريقة أخرى لتكوين مدخرات انخفاض قيمة املستحقات 

رشيطة أن ال يقل مبلغ املدخرات املحتسب عن املبلغ الذي تفرزه الطريقة املبيّنة باملقرر املذكور.

• عرض عدد من امللفات عىل لجنة التأديب:

لجنة  أنظار  املخالفات عىل  إحالة جملة من  الهيئة  قرر مجلس  الرقابة،  فريق  املقدمة من  التقارير  تضمنته  ملا  تبعا 
التأديب والتي تهّم:

- التأخ� املسّجل يف إحالة التقارير السنوية لسنة 2015 إىل الهيئة بالنسبة ألربعة مؤسسات تأم�،
- إرتكاب إحدى مؤسسات التأم� ملخالفت� تتمثالن يف تعليق قبول طلب تأم� املسؤولية املدنية املنصوص عليها بالفصل 
جانب  إىل  السيارات  تأم�  عقود  ضمن  آلية  بصفة  تضمينها  يتّم  إضافية  ض�نات  إكتتاب  عىل  التأم�  مجلّة  من   110

اإلستعانة بأشخاص غ� مرسم� بسجل الوسطاء لعرض عمليات التأم� للعموم. 

2 - الرقابة واإلرشاف عىل املهن التأمينية والهياكل املّتصلة:

1.2 - الرقابة عىل نواب وس�رسة التأم�:

•  أع�ل الرقابة امليدانية:

شملت بالخصوص مواصلة متابعة الوضعية القانونية واملالية لرشكتي سمرسة يف التأم�.

• أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

�ثّلت أساسا يف:

- دراسة كل املعطيات املتوفرة بالتقارير السنوية ملؤسسات التأم� لسنة 2016 بخصوص نشاط س�رسة التأم� وإعداد 

تقرير يحوصل أهم املؤرشات مع الرتكيز عىل الجانب الخاص بتطّور املتخلدات بذّمتهم واملدخرات املكّونة يف شأنها.
- متابعة وضعية بعض رشكات السمرسة تبعا لتسجيل إخالالت عىل مستوى الترصف داخلها. 

     
2.2 - الرقابة عىل الخرباء ومعايني األرضار: 

طبقا ألحكام الفصول 79 و80 و81 من مجلة التأم� التي تخضع لها مهام اإلختبار ومعاينة األرضار، شملت عمليات 
التونسيّة  الجامعة  بسجّل  مرّسم�  إكتواريا  وخب�ا  أرضار  معايني  و4  متعددة  اختصاصات  يف  خب�ا   45 الالحقة  املراقبة 
لرشكات التأم�، للتحري والتثبت من مدى استجابتهم لكراسات الرشوط الخاصة �Òرسة إختصاصاتهم. وأفضت إىل تحـرير 
محاضـر مخالفة لترشيع التأم� ضّد 7 خرباء منهم �ّت إحالتها إىل الجامعة التي تولت شطب أس�ئهم (كليا أو جزئيا) من 

السجل.

3.2 - الرقابة عىل الصناديق ذات الصلة بقطاع التأم�: 

بدراسة  الشحن  قبل  ما  الصادرات ملرحلة  التصدير و�ويل  لنشاط صندوقي ض�ن مخاطر  الدورية  املتابعة  تواصت 
حساباته� الثالثية والسداسية والسنوية وعرضها عىل السيّد وزير املالية للمصادقة. 

    
4.2 - الرقابة عىل التعاونيات ومتابعة نشاطها:

تضّمن سجل التعاونيات الذي �سكه الهيئة خالل سنة 2017 عدد 48 تعاونية (منها 4 تعاونيات تّم إحداثها وå تبدأ 
نشاطها بعد) موزّعة حسب القطاعات التي ينشط فيها املنخرطون كالتايل:

- 16 تعاونية يف القطاع العمومي،
- 20 تعاونية يف القطاع شبه العمومي،

- و12 تعاونية يف القطاع الخاص.
وقد تولت مصالح الهيئة متابعة التقارير املالية السنوية للتعاونيات وتحي� املعطيات اإلحصائية املتعلقة بها من حيث 

عدد مشرتكيها وأموالها املودعة ومبالغ مداخيلها ومصاريفها. 
القانونية  الوضعية  متابعة  بالتعاونيات وخاصة  املتعلّقة  العرائض  الرقابة حول دراسة عدد من  تركّز عمل فريق  ك� 

واملالية لخمسة منها.
  

5.2 - الرقابة يف مجال مقاومة غسل األموال بقطاع التأم�:

• متابعة تفعيل الرتتيب عدد 2 املؤّرخ يف 29 ديسمرب 2016 واملنّقح للرتتيب عدد 1 لسنة 2012 حول تداب� العناية 
الواجبة املتعلقة Òكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع التأم�. وقد تّم إعداد استبيان يحوصل مختلف التداب� 
املنصوص عليها بالرتتيب ودعوة املؤّسسات لإلجابة عليه قصد الوقوف عىل مدى إمتثالها ألحكامه، عىل أن يتّم إعت�د نتائج 

هذا اإلستبيان لربمجة عمليات رقابة ميدانية يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

"فاتف"  املايل  العمل  مجموعة  بتوصيات  عمال  اإلرهاب  وºويل  األموال  ½كافحة غسل  رقابة خاص  دليل  إعداد   •
وبالتعاون مع جمعية الخرباء املالي� املتطوع� يف مجال مقاومة غسل األموال و�ويل اإلرهاب (FSVC)، تّم عرض النسخة 
املثارة بخصوصه ثّم عرضه من جديد  الهيئة وسيتّم تعديله وفقا للمالحظات واإلقرتاحات  األوىل منه عىل أنظار مجلس 

للمصادقة والعمل به الحقا. 

• متابعة قرارات املجلس الوزاري املضيق املنعقد بتاريخ 3 نوفمرب 2017 والعمل عىل تنفيذها والتي تخّص خطّة 
واملتمثّلة  التأم�  األموال يف قطاع  اإلرهاب ومنع غسل  القصور يف مجال مكافحة  أوجه  لتفادي  إعت�دها  املزمع  العمل 

بالخصوص يف ما ييل:

عىل مستوى الهيئة:

- إعت�د دليل الرقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال واملعّد عىل املنهج القائم عىل املخاطر، 
- وضع تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب خاص برشكات التأم� ووسطاء التأم�،

- تنظيم دورات تدريبيّة مكثّفة لفائدة اإلطارات املكلّفة بالرقابة يف هذا املجال،
- تفعيل العقوبات اإلداريّة عىل رشكات التأم� ووسطاء التأم� خالل سنة 2018.

عىل مستوى مؤسسات التأم�:

- إنجاز تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب ووضع إسرتاتيجية لخفض املخاطر مبنيّة عىل املنهج القائم عىل 
املخاطر وذلك امتثاال للتوصية األوىل ملجموعة العمل املايل. 

- دعم إدارة االمتثال باملوارد البرشية والتقنية الالزمة وإعداد خارطة مخاطر تأخذ بع� االعتبار طبيعة وأهميّة وتشعب 
واختالف األدوات والعمليات الخاّصة بالقطاع.

 
IV - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم�:

1 - وسطاء التأم�:

الّنظر يف مجموع 111 مطلبا  التأم�  الفصل 71 من مجلة  بالهيئة املنصوص عليها  التّـــرخيص للوسطاء  تولّت لجنة 
لتعـاطي مهنة الوساطة يف التأم� خالل سنة 2017 وعقدت للغرض أربع جلسات تّم خاللها:

- منح الرتخيص لـ 63 نائب تأم� و6 س�رسة و22 منتج تأم� عىل الحياة وذلك طبقا ألحكام الفصل 75 من مجلة التأم�،
- وسحب الرتخيص من 26 نائب تأم� و7 س�رسة.

الذين ال يبارشون املهنة وسمسارة  النواب والس�رسة  التأم� وال سيّ�  الوسطاء يف  ك� تواصلت عملية تحي� سجل 
البيانات الخاصة بالس�رسة واملسّجلة بالسجّل  النهاê باإلضافة إىل متابعة  الذين å يستكملوا إجراءات الرتخيص  التأم� 

التجاري. 

2 - املؤسسـات غÈ املقيمة:

تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات الـتأم� غ� املقيمة طبقا ألحكام الفصل� 67 و68 من مجلّة 
التأم� وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغ� املقيم�، وشملت:

• إستك�ل دراسة طلب رشكة إعادة التأم� "CICA RE" تركيز فرع لها غ� مقيم بتونس يتعامل مع غ� املقيم� حيث 
تّم إمضاء اتفاقية الرتكيز واملصادقة عليها.

التأم� "WAIKA RE" من س�اليون و"SEN RE" السينغالية لرتكيز مكتب  • دراسة طلب� صادرين عن رشكتي إعادة 
�ثييل غ� مقيم بتونس لكّل منه� وإحالة امللف� إىل رئاسة الحكومة قصد عرضه� عىل املجلس األعىل لإلستث�ر. 

• متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� األجنبية املوجودة بالبالد التونسيّة.
،"Africa Re"و "Arab Re" :متابعة نشاط رشكات إعادة التأم� اإلقليمية التي تشارك الدولة التونسية يف رأس مالها وهي •

 îواملنتدى العر "OAA" متابعة أنشطة الجمعيات الدولية التي تنتمي لها الهيئة عىل غرار: املنظمة اإلفريقية للتأم� •
."IAIS" والجمعية الدولية ملراقبي التأم� "AFIRC" لهيئات اإلرشاف والرقابة عىل التأم�

V - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم�:

1 - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم�:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2017 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

والواليات  التونسية  الدولة  ب�  إتفاقية  مرشوع  إلعداد  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي FATCA وإحداث مرصد وطني للخدمات املالية الصغرى.

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد  الصغ�،  التأم�  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف�  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

واالجت�عي، التأث� االجت�عي واالقتصادي وإعادة �ويل مؤسسات التأم� الصغ�.
القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل ممولة Òعونة فنية يف إطار برنامج  - لجنة 

."Micro-med" التعاون
التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  Òتابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG املمّول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية 

لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة لتأم� الجفاف عرب املؤرشات. 
- اللجنة املحدثة عىل مستوى وزارة الفالحة املكلّفة بصياغة تصّورات يف خصوص إحداث صندوق وطني لتغطية املخاطر 

غ� القابلة للتأم� يف القطاع الفالحي.
الفالحي  القطاع  يف  التأم�  مخاطر  يف  الترصّف  حول  دراسة  إلنجاز مرشوع  التحض�ية  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة   -

بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      
- لجنة القيادة املحدثة عىل مستوى الهيئة العليا للطلب العمومي واملكلّفة بدراسة مشاريع الوثائق النموذجيّة يف إطار 
ومن ضمنها  الخاّصة  اإلدارية  الرشوط  وكراسات  العموميّة  الصفقات  (أدلّة  العموميّة  الصفقات  منظومة  تطوير  مرشوع 

كراس رشوط خدمات التأم�). 
- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد ضبط املشاريع املتعلقة 

Òجال التأم� التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير القطاع املايل.
ملعالجة  التأم�  لرشكات  التونسية  والجامعة  الربي  للنقل  الفنية  الوكالة  مستوى  عىل  املحدث  املشرتك  العمل  فريق   -

اإلشكاليات املتعلقة بالعربات املرسوقة واملدرجة بباب النزاعات وذلك لتوحيد اإلجراءات املعمول بها. 
- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب� البنوك ورشكات التأم� يف خصوص ض�ن التأم� يف 

صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض، وقد أسفرت أشغال هذه اللجنة عن مرشوع إتفاقية ب� الجمعيت� املهنيت�.
- اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال و�ويل اإلرهاب.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم� الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2017:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم� الصادرات قصد البحث عن سبل معالجة وضعية امليزان التجاري يف إطار املجلس األعىل 

للتصدير ومتابعة أشغال مه�ت املساعدة الفنية للبنك الدويل املنجزة يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات لتحس� 

تدّخالت صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.

- بلورة مقرتحات يف شأن تأم� صندوق ض�ن مخاطر التصدير لصادرات املؤسسات الوطنية والعمومية املتعلقة بصفقات 

كربى أو بقطاعات إسرتاتيجية لإلقتصاد الوطني. 

الطبية  الحوادث  عن  الناجمة  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -

كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  أحدثت  تفك�  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى  الطبية غ�  واألخطاء 

املتدخل� يف النشاط الطبي وشبه الطبي بهيكليه العام والخاص باإلضافة إىل ممثل� عن الهيئة والجامعة التونسية لرشكات 

التأم�. 

- متابعة ملف تأم� املسؤولية املدنية املنجرة عن األرضار النووية ضمن أشغال لجنة الخرباء املحدثة عىل مستوى وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات واإلتصال واملكلفة بإعداد منظومة ترشيعية ورقابية وطنية لألنشطة 

النووية. 

املرض  عىل  بالتأم�  واملتعلقة  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  صلب  املربمة  لإلتفاقيّات  القانونية  الوضعيّة  دراسة   -

حيث  من  خاّصة  عنها  املرتتّبة  اإلشكاليّات  ومناقشة  الحريق،  عىل  والتأم�  دين  بتسديد  املرتبط  الوفاة  عىل  والتأم� 

إنعكاساتها عىل املنافسة وعىل حقوق املؤّمن لهم وإنجاز دراسة مقارنة يف الغرض. مع العلم وأّن مجلس الهيئة أقّر منذ 

شهر جويلية 2016ّ إيقاف العمل بهذه اإلتفاقيات مع إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لها ضمن األشغال الجارية للمراجعة 

الشاملة ملجلّة التأم�.

- دراسة مقرتحات رابطة معيدي التأم� العرب حول إعادة النظر يف رشوط التصنيف املعمول بها من قبل هيئات الرقابة 

وتكتفي  العاملية  التصنيف  قبل وكاالت  متقدم من  تصنيف  الحصول عىل  تعفي من  آليّة خاّصة  إتجاه وضع  العربية يف 

بتصنيف أقّل تشّددا.

:Í3 - دراسة عدد من امللفات املّتصلة بالترشيع الجبا

تتوّىل مصالح الهيئة يف هذا اإلطار وبالتنسيق مع املصالح الجبائية املختصة: 

• اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم� عىل الحياة،
• النظر يف الّنظام الجباê يف مادة األداء عىل القيمة املضافة املتعلّق باملبالغ الراجعة لس�رسة التأم� بعنوان التخيل 

عن نشاطهم يف هذا املجال.

4 - متابعة تنفيذ برنامج تأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم�: 

ترشف الهيئة عىل تنفيذ برنامج متوسط املدى يتعلق بتأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� وتتلخص أبرز محاوره 
يف النقاط التالية:

املستوجبة  والرشوط  تتناسب  ترسيم  ورشوط  داخليا  ونظاما  أساسيا  نظاما  تعتمد  لإلكتواري�  مهنية  جمعية  تكوين   -
لإلنخراط الحقا يف الجمعية الدولية لإلكتواري�، ويعهد لها Òسك سجل املخول لهم م�رسة هذا النشاط لدى قطاع التأم� 

وبإحداث لجنة تأديب ضمن هياكلها.
- إعت�د رشوط جديدة مل�رسة هذا النشاط وهو ما يتطلّب تكوينا وتأهيال لجميع املتدخل� يف املجال اإلكتواري لدى 
القطاع قصد ض�ن ترسيمهم الحقا بسجل الجمعية املهنية بعد الحصول عىل التأهيل من قبل لجنة مشرتكة محدثة صلب 

الهيئة.
- تكوين وتأط� مراقبي الهيئة يف املجال اإلكتواري.

وقد تّم يف هذا الصدد:

- إعداد مذكرة توجيهية للربنامج بالتعاون مع جمعية FSVC والجمعية اإلكتوارية الدولية وجمعية اإلكتواري� بال حدود 

وذلك قصد الرشوع يف البحث عن �ويل خارجي للربنامج املذكور.

- إنجاز عملية تقييم لوضعية الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� بتوجيه إستبيان� إىل كّل من مؤسسات التأم� والخرباء 

مشاريع  تطوير  ملزيد  نتائجه�  وإستغالل  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  الذي �سكه  بالسجل  املرسم�  اإلكتواري� 

األحكام القانونية املقرتح إدراجها ضمن مرشوع مراجعة مجلة التأم�. 

5 - متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ½ؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

يف إطار أحكام الفصل 50 ثالثا من مجلة التأم� والرتتيب عدد 2 لسنة 2009 الصادر يف الغرض واملتعلق بالتعيينات 
Òجالس إدارة رشكات التأم� وهياكل تسي�ها، �ت:

- دراسة عدد من ملفات التعيينات يف بعض الرشكات وذلك من خالل التثبت من مدى توفر الرشوط املنصوص عليها 

بالرتتيب املذكور أعاله.

األحكام  التأم� قصد مواءمتها مع مقتضيات  الداخيل إلحدى مؤسسات  والنظام  األسايس  الّنظام  - تحي� ومراجعة 

النموذجية للنظم األساسية لرشكات التأم� ذات الصبغة التعاونية.

- دراسة ملف طلب مؤسسة "Groupama" تنقيح إتفاق املساهم� املربم مع الدولة التونسية يف إطار مساهمتها يف 

رأس مال مؤسسة التأم� وإعادة التأم� "ستار" تبعا للتغي�ات التي طرأت عىل نظام حوكمتها. 

6 - دراسة مشاريع األنظمة األساسية للجمعيات التعاونية قبل املصادقة عليها:  

�ّت يف هذا اإلطار دراسة مشاريع تنقيح األنظمة األساسية لثالث تعاونيات ومرشوعي األنظمة األساسية إلحداث خمس 
تعاونيات جديدة.

7 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2020-2016):

تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم� والتي 

الوطنية وتحديدا للسياسات والربامج  تتضمن باألساس تشخيصا للتوجهات اإلسرتاتيجية املزمع إعت�دها وفقا للتطلعات 

ولتجاوز  القادمة  الخ�سية  خالل  واملرتقبة  املسجلة  والنوعية  الكمية  للنتائج  بالّنظر  األهداف  هذه  بتجسيم  الكفيلة 

اإلشكاليات الهيكلية والظرفية التي يواجهها القطاع.

I - متابعة وضعية صندوق ض�ن املؤمن لهم:

تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003، توّىل صندوق ض�ن املؤمن 
لهم منذ سنة 2004 تسديد التعويضات املحمولة عىل املؤسسة املنحلّة نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه املؤمن لهم 

واملستفيدين من عقود التأم� بنسق هام وذلك خاّصة يف مجال تأم� السيارات. 

لإلضطرابات  وتبعا  أخرى،  جهة  من  أنّه  إالّ  ملحوظا،  تراجعا  التعويضات  هذه  نسق  شهد  األخ�ة،  السنوات  وخالل 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
املؤسسات اإلقتصادية، تّم Òوجب املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 واألمر عدد 790 لسنة 2011 املؤرخ 
يف 27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت Òمتلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب� 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011. 

وقد عهد إىل رشكة "اإلعادة التونسية" Òهمة الترصف يف الصندوق يف الجانب املتعلق منه بتعويض األرضار الناتجة عن 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية Òوجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية وتّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض  ترتكب 

من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

1 - موارد الصندوق: 

تقّدر جملة املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم يف موىف سنة Ò 2017بلغ يناهز 234,5 م.د وهي متأتّية من:

• القرض� الرقاعي� املكتتب� لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 م.د (األول بقيمة 20 م.د والثاß بقيمة 10 م.د)،

(يتم تسديده عىل فرتة الشعبية  الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات  لتعويض األرضار  املكتتب  الرقاعي  • والقرض 
 10 سنوات) والبالغ 80 م.د،

• ومساه�ت مؤسسات التأم� واملؤّمن لهم يف �ويل الصندوق والتي ناهزت بداية من الثالثية األخ�ة لسنة 2002 
وإىل موىف سنة 2017 مبلغ 124,5 م.د. 

2 - نفقات الصندوق: 

بلغت النفقات الجملية لصندوق ض�ن املؤمن لهم إىل موىف سنة 2017 حوايل 188,4م.د تتوزّع كالتايل:

- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم تبعا لحلول الصندوق محّل رشكة "اإلتّحاد": 59,4 م.د،
- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم بعنوان األرضار الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات الشعبية: 53,8 م.د،

- خالص أصل القرض� الرقاعي� األّول والثاß: 30 م.د. 
- رصف فوائد القروض الرقاعية: 45,2 م.د.

ك� Îكن تبويب هذه النفقات حسب طبيعتها عىل النحو التايل:

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم�  العامة  الهيئة  تويل  التأم�،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم�  بعض مؤسسات  مواطن� ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، مع العلم 

وأّن العرائض املذكورة تحىض Òتابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس� نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل� يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 
املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن.

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم�:
 

تلّقت الهيئة خالل سنة 2017 عددا هاما من العرائض بلغ 60 عريضة تتعلّق جلّها بفرع تأم� السيارات بإعتباره يستأثر 
بالنصيب األوفر من رقم معامالت القطاع وÎثّل الواجهة األوىل التي من خاللها يقع التعامل بصفة أكرب مع املؤمن لهم. 

وقد �ّكنت مصالح الهيئة بالتنسيق مع مؤسسات التأم� من تسوية أغلب امللفات ومعالجتها. 

ويُحوصل الجدول التايل أبرز مواضيع هذه العرائض وعددها: 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم� 
دولية (برتقالية للبلدان العربية وخرضاء للبلدان األوروبية).

      
وقد توّصلت الهيئة العامة للتأم� بأربعة عرائض تتعلق بطلب التدخل للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام 
برتقالية صادرة عن  تأم�  لبطاقات  فيها عربات حاملة  بالنسبة لحوادث مرور تسببت  املكتب  باتّة صادرة ضّد  قضائية 

مؤسسات تأم� جزائرية وليبيّة.

1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

تّدعمت تركيبة إطارات الهيئة مع مطلع سنة 2017 بإلتحاق طالبة جديدة بعد نجاحها ضمن الدفعة 35 ملعهد �ويل 
 "Paris Dauphine Tunis" يف إختصاص "تأم�"، باإلضافــــة إىل طالب آخر متخـــّرج من معهد îالتنمية للمغرب العـــر

يف إختصاص "Actuariat" ليبلغ بذلك العدد الجميل إلطارات الهيئة øانية وأربع� (48) من جملة سبع� (70) موظفا.

:Ô2 - تطوير النظام املعلوما

واملحاسبية البرشية  املوارد  يف  والترصف  الهيئة  موارد  لتخطيط  املندمجة  املنظومة  تركيز  عملية  شهدت 
  «ERP» أشواطا متقدمة خالل سنة 2017 عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- املحاسبة والترصف يف مخزون الهيئة من اللوازم املكتبية،
- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،

- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية والرواتب.

هذا وال تزال األشغال جارية مع املزود يف إطار فرتة تجربة للمنظومة.

3 - إقتناء قطعة أرض لبناء املقّر اإلجت�عي الجديد للهيئة:

تّم إختيار الهيئة بتاريخ غرة نوفمرب 2017 كأحسن عارض بالنسبة ألحد املقاسم بالحّي املايل بالتّقسيم الجديد "درّة 
البح�ة" بضفاف بح�ة تونس الّش�لية لتشيّد عليه مقرها اإلجت�عي الجديد.

4 - التكوين والرّسكلة:

تعترب الهيئة التكوين والرسكلة من أهّم وسائل تنمية املوارد البرشية، لذلك فهي توليه� إهت�ما خاصا إÎانا منها بأّن 
والرقابية عىل مختلف  بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلرشافية  العامل�  تطوير قدرات 

مكّونات قطاع التأم�.

ومؤ�رات  وملتقيات  تكوينيّة  دورات  يف  الهيئة  إطارات  من  هام  عدد  ترشيك  عىل  الهيئة  عملت  الّسياق،  هذا  ويف 
وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم� وتهّم بالخصوص:

- مراقبة الحوكمة والترصّف يف املخاطر،
- الترصف يف األصول والخصوم،

- نظام " املالءة املاليةII " ملؤسسات التأم�،
- وضع خارطة مخاطر يف مجال التأم�،

- مقاومة تبييض األموال و�ويل اإلرهاب يف قطاع التأم�،
- دور قطاع التأم� يف تغطية مخاطر الكوارث الطبيعية والتقلبات املناخية.

ك� شارك عدد من إطارات الهيئة يف بعض الندوات والتظاهرات واملؤ�رات بالخارج حول محاور تأمينية متخصصة من 
أهّمها:

- دورة تدريبية حول "أسس تحديد وإدارة مخاطر رشكات التأم�" (باإلمارات العربية املتّحدة).
- حلقة دراسية حول التطورات األخ�ة بخصوص الرقابة الحذرة عىل التأم� (بفرنسا)،

- امللتقى الرابع للتأم� بالدار البيضاء حول تحديث تجربة الحريف يف العرص الرقمي (باململكة املغربية)،
- الدورة 24 للنــدوة السنوية الدولية حول التقنيات الجديدة لتبادل املعطيـات (بأملانيا).

5 - إرساء منظومة للنفاذ إىل الوثائق التي تنتجها الهيئة:

يف إطار تطبيق مقتضيات القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ يف 24 مارس 2016 واملتعلق بحق النفاذ إىل 
املعلومة وتنفیذا ملتطلبات الخطة الوطنیة الرامیة إىل �كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت� العربية والفرنسية Òوقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد وردت عىل الهيئة خالل 
سنة 2017 ومنذ إرساء هذه املنظومة، ثالثة مطالب فقط يف النفاذ إىل وثيقة إدارية �ّت دراستها بالتنسیق مع مختلف 

الهیاكل بالهيئة وإجابة املعني� باألمر بخصوصها، ك� å يتّم رفض أي مطلب وå يرد أي مطلب تظلم.

6 - تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم�:

سعيا منها إىل تدعيم أوجه التعاون العرî واإلقليمي والدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة 
بالتأم�، تولّت الهيئة العامة للتأم�:

- مواصلة متابعة توصيات اللجان املغاربية للتأم� وإعادة التأم�.
- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك عىل 
مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث عن توافقات ثنائية ودية لتسوية املتخلدات 

بذمة املكتب املوحد الليبي.
إىل  وإحالتها   ACPR بفرنسا التأم�  عىل  الرقابة  وسلطة   CIMA منظمة من  كّل  مع  تعاون  مذكرات  مشاريع  إعداد   -

الجهات املعنية للدراسة.
- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأم� AFIRC والجمعية الدولية 

.IAIS ملراقبي التأم�

       مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

أنهى االقتصاد العاملي سنة 2017 بتحقيق وت�ة Ûو جيّدة نسبيّا بلغت مستوى 3,8 % (مقابل 3,2 % سنة 2016) وهي 
األعىل منذ سنة 2011، بعد معاناته طيلة سنوات من الفتور واملشاكل املرتبطة باألزمات االقتصادية واملالية واآلثار الضارة 
للصدمات السلبية التي أضعفت النشاط يف أغلب االقتصاديات. وتعود هذه االنتعاشة إىل جملة عوامل أبرزها مواصلة 
إعت�د السياسات النقدية امليّرسة يف البلدان املتقدمة واستمرار االقتصاد الصيني يف تسجيل معدالت Ûو مرتفعة فضال عن 

ديناميكية التجارة العاملية.

ففي االقتصاديات املتقدمة، ارتفع نسق Ûو النشاط االقتصادي إىل مستوى 2,3 % سنة 2017 مقابل 1,7 % يف السنة 
مستوى  عىل  وانعكاسه  عموما  األع�ل  مناخ  وتحّسن  التيس�ية  النقدية  السياسات  من  بالخصوص  مستفيدة  السابقة، 
السياق  الداخيل إضافة إىل تدّعم استهالك األرس محفوزا باملؤرشات االيجابية لسوق الشغل. ويف هذا  االستث�ر والطلب 
وصلت نسبة Ûو االقتصاد األمري~ إىل 2,3 % مقابل 1,3 % يف موىف سنة 2016، ك� كان األداء يف منطقة األورو م�ثال إىل 
حّد كب� حيث سّجلت نفس املستوى من النمو (2,3 % مقابل 1,8 % سنة 2016) وشملت هذه االنتعاشة أغلب البلدان 

األعضاء.          
 

لالقتصاديات الصاعدة والنامية، فقد عرفت بدورها تحّسنا جمليّا لنشاطها االقتصادي محققة نسبة Ûو  بالنسبة  أّما 
ناهزت 4,8 % مقابل إنحصارها يف حدود 1,4 % سنة 2016، وكان الحّظ األوفر من نصيب الدول الصاعدة والنامية ألوروبا 
مشاريع  حجم  زيادة  من  األخرى  البلدان  عديد  واستفادة  وبولونيا  تركيا  من  كّل  حققته  الذي  الهام  النمو  مع  خاصة 
املؤسسات املمولة من االتحاد األوروî. ك� حافظ االقتصاد الصيني عىل نسق Ûّوه املرتفع والذي بلغ 6,9 % سنة 2017 
مقابل 6,7 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع امللحوظ للصادرات وملستوى االستث�رات العمومية فضال عن اعت�د بنك الص� 

الشعبي لتيس� انتقاê يسّهل النفاذ للقروض بالنسبة للمؤسسات الصغرى والقطاع الفالحي.             

ويف املقابل، تراجعت وت�ة النمو يف منطقة الرشق األوسط وش�ل إفريقيا من 4,9 % يف السنة السابقة إىل حدود 2,2 % 
املصّدرة  البلدان  النمّو يف  انخفاض  املنطقة مع  املستمرّة يف  الجيوسياسية  بالخصوص من االضطرابات  متأثرة  سنة 2017 
للنفط وتقيّد الطلب الداخيل وخاصة االستث�ر بسبب عملية تطه� امليزانية واملستويات العالية من التضخم يف بعض بلدان 

املنطقة.  
  

وå تكن املبادالت التجارية للسلع والخدمات سنة Ò 2017نأى عن هذا املسار التصاعدي يف نسق النمو حيث حققت 
انتعاشة هامة بنسبة 4,9 % مقابل 2,3 % سنة 2016 مدعومة عىل وجه الخصوص من تطور التدفقات التجارية يف آسيا 

والواردات يف أمريكا الش�لية. 

ويف جانب آخر، تواصل إنخفاض دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة بحوايل 16 % خالل سنة 2017 مقابل 13 % 
سنة 2016، وشمل باألساس اقتصاديات البلدان املتقدمة والبلدان التي �ّر Òرحلة انتقالية مقابل إرتفاع طفيف يف البلدان 

الصاعدة.

املرتبطة خاصة Òفاوضات  السيايس  اليق�  مواجهة حالة عدم  فقد نجحت يف  الدولية،  املالية  بالسوق  يتعلّق  وفي� 
الربيكسيت وتزايد الشكوك حول السياسة املستقبلية للميزانية األمريكية وتواصل التوترات الجيوسياسية يف عديد املناطق، 
فتدّعمت أسعار السندات بشكل ملحوظ يف جميع أنحاء العاå. بين� تواصل التقلب الحاد يف السوق الدولية للرصف والتي 
اتسمت خاصة باالرتفاع الهام الذي حققه سعر رصف األورو مقابل الدوالر وذلك مع تحسن الوضع االقتصادي وتجّدد 
اهت�م املستثمرين األجانب Òنطقة األورو والتوقعات بتطبيع السياسة النقدية. وسجلت سوق املعادن الثمينة من ناحيتها 

تطورا ايجابيا بحوايل 13 % مدعومة من حالة عدم اليق� السيايس. 

إرتفاعا ملحوظا عىل  للمواد األساسية  الدولية  األسعار  املتحّسن عموما، شهدت  االقتصادي  األداء  وبالتوازي مع هذا 
عكس السنة السابقة نتيجة تزايد الطلب املتأé من القطاعات املعملية للبلدان املصنعة وللص� من جهة وانخفاض سعر 
رصف الدوالر األمري~ من جهة أخرى. ك� تدّعمت أسعار الطاقة وخاّصة النفط الخام جرّاء الرتاجع امللحوظ يف اإلنتاج 

واملخزونات بعد تفعيل االتفاقية متعددة األطراف للدول املصّدرة للنفط.       

لتبلغ  املتقدمة  االقتصاديات  تواصلت عىل مدى سنوات يف  التي  االنك�شية  الضغوط  برتاجع   2017 ك� �يزت سنة 
نسبة التضخم 1,7 % مقابل 0,8 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع الهام ألسعار الطاقة. أما بالنسبة للبلدان الصاعدة والنامية، 
فقد عرف التضخم عموما بعض االنفراج لينخفض إىل 4 % مقابل 4,3 % سنة 2016 مع وجود تفاوت عام ب� مختلف 

بلدان هذه املجموعة نظرا إىل التطورات املتفاوتة ألسعار الرصف والعوامل الخاصة بكّل اقتصاد.
       

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

شهد االقتصاد التونيس سنة 2017 تحّسنا ملموسا يف نسق Ûّوه حيث بلغ 1,9 % أي ما يقارب ضعف املستوى الذي 
تحقق سنة 2016 (1 %). غ� أن مثل هذه االنتعاشة ال تزال دون املستوى املأمول جرّاء استمرار مواطن الضعف املرتبطة 
بالخصوص بانزالق عجز امليزانية واملدفوعات الجارية وتصاعد الضغوط التضخمية، والتي ال تزال تحول دون تحقيق التنمية 

الشاملة وإحداث مواطن الشغل والتحّكم يف التوازنات االقتصادية الكلّية.    

ويعود هذا التحسن النوعي يف النمو يف جزء كب� منه إىل تطّور األنشطة املسوقة عىل خالف السنوات الفارطة التي كان 
فيها ألنشطة الخدمات غ� املسوقة مساهمة هامة.

وبالنسبة للخدمات املسّوقة، فقد عرفت تطّورا محدودا سنة 2017 بلغ 4 % مستفيدة بالخصوص من املوسم السياحي 
الواعد (8,3 % مقابل 2,7 % سنة 2016) إثر العودة النسبية لألسواق التقليدية مع تحّسن الوضع األمني للبالد إضافة إىل 
مواصلة تدفق السياح املغاربي�، وكذلك من التحّسن الطفيف لقطاع النقل (5 % مقابل 4,7 % سنة 2016). ويف املقابل، 

تواصل Ûو الخدمات املالية واالتصاالت بنسق ملموس بلغ عىل التوايل9,1 % و3 %.    

وبدرجة أقل حدة، حّققت الصناعات املعملية بدورها Ûّوا طفيفا بنسبة 0,8 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل تطّور 
الصناعات امليكانيكية والكهربائية (3,1 % مقابل 2,1 % سنة 2016) تبعا لديناميكية النشاط يف منطقة األورو، عالوة عىل 
الغذائية والصناعات   (2016 سنة   %  (-0,3) مقابل   %  0,8) والجلود  واملالبس  النسيج  صناعات  إنتعاش 

(1,4 % مقابل (4,4-) % سنة 2016). ويف املقابل، تواصل تقلّص Ûّو صناعات مواد البناء والخزف والبلور للسنة الثانية تباعا 
((4,5-) % مقابل (1,8-) % سنة 2016).

ك� شهدت الصناعات الكيميائية انخفاضا ملحوظا يف قيمتها املضافة ((1,9-) % مقابل 13,2 % سنة 2016) وذلك 
نتيجة حّدة التحركات االحتجاجية املسجلة عىل مستوى مواقع إنتاج ونقل الفسفاط مّ� خلق صعوبات كربى يف التزّود 

لوحدات التحويل.

وعرف قطاع الفالحة والصيد البحري انتعاشة ملحوظة (2,5 % مقابل (8,5-) % سنة 2016) بفضل املوسم الفالحي 
الزيتون.       زيت  فرع  يف  انخفاض  مقابل  الحبوب  سيّ�  الفروع  أغلب  يف  اإلنتاج  بارتفاع  �يز  والذي  عموما  املريض 

أّما الصناعات غÈ املعملية، فقد تواصل إنخفاض قيمتها املضافة بحوايل 3 % (مقابل (1,5-) % سنة 2016) متأثـــرة 
بالخصوص من احتداد تقلص استخراج النفط والغاز الطبيعي ((11,1-) % (مقابل (7,2-) % سنة 2016) جراّء ما تزال 
تشهده بعض املناطق من اضطرابات اجت�عية عالوة عن النفاذ الطبيعي لبعض الحقول. وعىل عكس ذلك، سّجل قطاع 
املناجم Ûوا هاما ناهز 10,1 % (مقابل 6,4 % سنة 2016) غ� أن مثل هذه االنتعاشة å �ّكن بعد من استعادة القدرات 

اإلنتاجية املعتادة للقطاع.

وبالنسبة للطلب الداخيل، فقد أظهر سنة 2017 تباطؤا يف نسق Ûو أهم مكوناته، بحساب األسعار القارّة، حيث تواصل 
النهاê الوطني والذي Îثّل املحرك األسايس للنمو االقتصادي منذ  التوايل انخفاض وت�ة Ûو االستهالك  الثالثة عىل  للسنة 
سنة 2011 (1,8 % سنة 2017 مقابل 3 % سنة 2016). وبخصوص االستث�رات، فقد سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت 
تباطؤا طفيفا من مستوى 1 % سنة 2016 إىل 0,2 % سنة 2017 لتواصل بذلك نسبة االستث�ر انخفاضها للسنة الخامسة 

عىل التوايل من 19,3 % سنة 2016 إىل 18,7 % سنة 2017.

 2016 سنة   %  5,8 (مقابل   %  17,2 بنسبة  والخدمات  السلع  صادرات  ارتفعت  فقد  الخارجي،  للطلب  بالنسبة  أّما 
بحساب األسعار الجارية) نتيجة ازدياد حجم الصادرات ألغلب القطاعات. ومن ناحيتها، سجلت واردات السلع والخدمات 
تسارعا هاما يف وت�ة Ûوها الذي بلغ 18,8 % سنة 2017 (مقابل 5,5 % سنة 2016 بحساب األسعار الجارية) وذلك تبعا 
النخفاض الدينار وارتفاع األسعار العاملية للمحروقات وتزايد استهالك قطاعي الطاقة والصناعات املعملية من مواد أولية 

ونصف مصنعة يف ظل تراجع اإلنتاج الوطني. 

ويف هذا السياق، تفاقم العجز التجاري املسّجل سنة 2017 ليعادل 10,2 % من إجمـايل النـاتـــج املحيل الخام (مقابل 
8,8 % سنة 2016).

النسبة هذه  ارتفعت  فقد   ،(%  3,7)  2012 سنة  منذ  تضخم  نسبة  أد\  عرفت  التي  السابقة  السنة  عكس  وعىل 
 سنة 2017 لتناهز 5,8 % يف املعدل ك� وصلت يف األشهر األخ�ة من السنة إىل ما يقارب 6,4 % وذلك تزامنا مع تدهور 

قيمة الدينار والتطور االستثناê ألسعار املواد الغذائية الطازجة.

ملواطن  للتصدي  املطلوب  املستوى  دون   2017 سنة  الوطني  االقتصاد  الذي حققة  الطفيف  النمو  فقد ظل  وعموما 
ضعف سوق الشغل إذ ال تزال نسبة البطالة يف نفس املستوى املرتفع املسجل يف السنة السابقة (15,5 %) مع تسجيل 
انخفاض طفيف لنسبة بطالة خريجي التعليم العايل إىل حدود 29,2 % سنة 2017 (مقابل 31,6 % سنة 2016) وال تزال 
سوق الشغل املحلية تواجه عديد التحديات املرتبطة بعدم قدرة النسيج االقتصادي عىل استيعاب البطالة وعدم املالءمة 

ب� حاجيات السوق وما تنتجه املنظومة التعليمية.      

I - تطّور سوق التأم� العـاملية:

1 - رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم�:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

بلغ إج�يل أقساط التأم� العاملية املستخلصة سنة 2017 حوايل 4.890 مليار دوالر مقابل 4.700 مليار دوالر سنة 2016 
محققة بذلك نسبة Ûو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وت�ة أرسع سنة 2016 (2,2 %). ولنئ شمل هذا 
التباطؤ النسبي كالّ من صنفي التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، فانّه �يّز بالخصوص بانخفاض جملة أقساط التأم� عىل 
الحياة يف األسواق املتقدمة Òا يقارب 2,7 % (مقابل (1,9-) % سنة 2016) مقابل تواصل Ûّو أقساط التأم� عىل غ� الحياة 

بنفس النسق املسجل يف السنة السابقة والذي بلغ 1,9 %. 
  

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد تقلصت وت�ة النمو الهام الذي ميزها يف السنة السابقة رغم بقائها مرتفعة يف حدود 14 % 
النمو الكب� الذي  التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، مدعومة أساسا من تواصل  التوايل بالنسبة لصنفي  و6,1 % عىل 

تشهده السوق الصينية.   

55,3 % سنة 2016)  (مقابل   % 54,3 إىل  العاملية  السوق  الحياة من  التأم� عىل  تقلّص نصيب صنف  لذلك،  وتبعا 
يف ح� إرتفعت حّصة صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 45,7 % (مقابل 44,7 % سنة 2016).

التوزيع القاري ألقساط التأم�:
 

وعىل مستوى التوزيع القاري، تواصل انخفاض حصة األسواق األمريكية يف سوق التأم� العاملية حيث بلغت 34 % 
الحياة إىل حدود 25,5 % (مقابل  التأم� عىل  نتيجة تراجع حّصتها من مجموع أقساط  (مقــابل 34,4 % سنة 2016) 
تقريبا  املستوى  نفس  يف  الحياة  غ�  عىل  التأم�  أقساط  مجموع  من  حصتها  عىل  ومحافظتها   (2016 سنة   %  26,2  

(44,2 % مقــابل 44,3 % سنة 2016).

وكذلك الشأن بالنسبة للدول األوروبية التي انخفضت نسبة مساهمتها يف سوق التأم� العاملية إىل حوايل  30,2 % 
(مقابل 30,8 % سنة 2016) إثر تراجع حّصتها من 33 % سنة 2016 إىل 32,3 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل 

الحياة ومن 28,2 % إىل 27,8 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة. 

موىف  يف   %  32,5 فناهزت  العاملية  السوق  حجم  من  اآلسيوية  القارة  لحّصة  التصاعدي  املسار  تواصل  املقابل،  ويف 
 2016 سنة   %  37,8 من  الحيـاة  عىل  التأم�  بعنـوان  حصتها  ارتفاع  بفضل   (2016 سنة   %  31,6 (مقابل   2017 سنة 
إىل 39,3 % سنة 2017 وبدرجة أقل حّصتها بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة من 24,1 % يف السنة السابقة إىل 24,5 % 

سنة 2017.

أّما بالنسبة للقــــارة اإلفريقية، فال تزال حصتها من السوق العاملية تتّسم بالتواضع الشديد إذ å تتجاوز 1,4 % من 
جملة أقســاط التأم� تتوّزع ب� 1 % بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة (مقابل 0,9 % سنة 2016) و1,7 % بعنوان التأم� 

عىل الحياة (مقابل 1,5 % سنة 2016).

2 - رقم معامالت صنف التأم� عىل الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة تباطؤا يف نسبة النمو التي å تتجاوز0,5 % (مقابل 1,4 % 
يف السنة السابقة) وبلغت 2.657 مليار دوالر أمري~، وذلك نتيجة حالة االنك�ش التي شهدتها األسواق املتقدمة حيث 

تراجعت جملة أقساط التام� عىل الحياة بنسبة 2,7 % بعد معاناتها من الفتور عىل مدى العرش سنوات األخ�ة.
وعموما، فقد سّجلت أغلب بلدان هذه املجموعة Ûوا سلبيا مرتبطا أساسا بضعف نسب الفائدة مّ� جعل مؤسسات 
التأم� عاجزة عىل ض�ن مردودية مثىل للمؤمن لهم بسبب تراجع نسب املردودية الدنيا املضمونة وانخفضت تبعا لذلك 
عمليات االكتتاب بالنسبة لعقود االدخار التقليدية بشكل هام. هذا إىل جانب عديد العوامل االقتصادية األخرى التي أثرت 
عىل Ûو سوق التأم� عىل الحياة العاملية عىل غرار أسواق أمريكا الش�لية، التي سجلت تراجعا Òا يقارب 3,5 % مقارنة 
فقد  الغربية،  ألوروبا  بالنسبة  أما  التقاعد.  إدخار  توفّر خدمة  التي  املؤسسات  عديد  تراخيص  جراء سحب   2016 بسنة 
شهدت أكرب ثالثة أسواق رئيسية فيها وهي اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا حالة من االنك�ش سنة 2017 مقابل تحقيق 

بعض األسواق األخرى لتطور إيجاî مثل اسكندينافيا والربتغال.
       

ويف املقابل، شهدت أسواق التأم� عىل الحياة يف البلدان الصاعدة مسارا مختلفا للغاية �يز بتحقيق قفزة هامة يف نسق 
النمو إىل حدود 14 % متجاوزة بذلك معّدل النمو املسجل يف العرشية األخ�ة (8,8 %). هذا وال يزال دور السوق الصينية 
الركيزة األساسية يف هذا التطّور، حيث حققت لوحدها Ûوا باهرا ناهز 21 % (مقابل معّدل Ûو يعادل 14 % خالل العرش 
سنوات األخ�ة)، لرتتقي بذلك الص� إىل املرتبة الثانية عامليا يف سوق التأم� عىل الحياة التي تتصدرها الواليات املتحدة 

األمريكية.

عديد  وجود  مع   2016 بسنة  مقارنة   %  5,8 بنسبة  ايجابيا  Ûوا  الصاعدة  البلدان  أسواق  حّققت  الص�،  وباستثناء 
اإلختالفات ب� بلدان هذه املجموعة. فبالنسبة لدول آسيا الصاعدة، �يزت بارتفاع مبيعات عقود التأم� بوحدات الحساب 
وعقود اإلدخار التقليدية، بين� ارتكز التطور املسجل يف أوروبا الوسطى والرشقية عىل مبيعات عقود اإلدخار املوزعة من 
طرف البنوك يف روسيا التي أصبحت تتصدر أسواق التأم� عىل الحياة يف هذه املنطقة. ويف نسق معاكس، سّجلت أسواق 
أمريكا الالتينية Ûوا سلبيا يف كل من الربازيل (جراء تأثر نشاط تأم� اإلدخار من ضعف نسب الفائدة) واملكسيك نتيجة 
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التوزيع القاري ألقساط التأم�:

3 - رقم معامالت صنف التأم� عىل غÈ الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 2.234 مليار دوالر أمري~ يف موىف سنة 2017 
محّققة نسبة Ûّو حقيقي بلغت 2,8 % ليتواصل بذلك تباطؤ نسق التطور للسنة الثالثة تباعا ولكنه ال يزال يتجاوز معّدل 

النمو الذي تّم تسجيله يف العرشية األخ�ة ( 2,1 %).
 

وبالنسبة لألسواق املتقدمة، استقرت وت�ة النمو يف نفس املستوى املسجل يف السنة السابقة أي 1,9 % (مقابل معدل 
تطّور سنوي ناهز 0,9 % خالل العرش سنوات األخ�ة) مع وجود تباين حاد بينها. فبالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، 
وصلت نسبة النمو الجملية إىل 2,6 % سنة 2017 مع تحقيق أهم النسب يف صنف تأم� السيارات. ويف أوروبا الغربية، 
ولنئ ظلت وت�ة النمو معتدلة، فقد سّجلت تحّسنا طفيفا سنة 2017 وبلغت 1 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل التطّور 

امللحوظ خاصة عىل مستوى صنفي التأم� من املرض وتأم� السيارات السي� يف األسواق الرئيسية لهذه املنطقة.
     

أما بالنسبة لألسواق الصاعدة، فقد تراجعت وت�ة Ûو صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل حدود 6,1 % مقابل 9,6 % 
سنة 2016 ومعّدل تطور سنوي ناهز 8,4 % خالل العرشية األخ�ة. ويعود هذا التباطؤ أساسا إىل انخفاض نسبة النمو 
السيارات. ورغم هذا  الصينية من مستوى 20 % إىل 10 % سنة 2017 جراء انخفاض أقساط تأم�  املحققة يف السوق 
الرتاجع املسجل، ال تزال الص� تعترب املحرك األسايس للنمو يف هذه املجموعة من البلدان. وباستثنائها، å تتجاوز نسبة Ûو 
نشاط التأم� عىل غ� الحياة يف األسواق الصاعدة مستوى 2,5 % (مقابل 2,1 % سنة 2016) بين� وصلت إىل 9,7 % يف 
بقية األسواق الصاعدة آلسيا بفضل النمو الهام الذي شهدته كل من الهند وتايالند وأندونيسيا. أما بالنسبة ألوروبا الوسطى 
والرشقية، فقد واصلت أقساط التأم� مسارها التصاعدي بنسق معتدل بلغ 3,3 % نتيجة التحسن االقتصادي الذي تشهده 
بعض بلدان اإلتحاد األوروî. وفي� يخص منطقة الرشق األوسط وآسيا الوسطى، فقد أّدت حالة االنك�ش التي تشهدها 
أقساط التأم� عىل غ� الحياة يف السوق الرتكية واستمرار حالة الركود يف السوق السعودية إىل إنخفاض هام يف نسبة التطور 

الجملية يف املنطقة.
 

وعموما، فقد كانت لألسواق املتقدمة مساهمة أعىل بقليل من مساهمة األسواق الصاعدة يف التطور الحقيقي لصنف 
التأم� عىل غ� الحياة مع اعتبار الص� والواليات املتحدة األمريكية القوت� الرئيسيت� الدافعت� للنمو في� يخص هذا الصنف.

التوزيع القاري ألقساط التأم�:

4 - نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:
  

عىل الرغم من اإلنخفاض النسبي يف عدد األحداث الكارثية املسّجلة سنة 2017 إىل 301 حادث مقابل 329 سنة 2016 
إىل ملحوظ  جّد  بشكل  الكوارث  هذه  عن  الناجمة  الجملية  املادية  الخسائر  ارتفعت  فقد  طبيعية)،  كارثة   183 (منها 

337 مليار دوالر أمري~ وهو ما يقارب ضعف املستوى املسجل سنة 2016 (180 مليار دوالر أمري~) ك� فاقت بشكل 
ملموس املعدل املسجل يف العرشية األخ�ة (190 مليار دوالر أمري~).

مجموع طبيعية  كوارث  عن  الناجمة  الخسائر  تغطية  يف  التأم�  قطاع  مساهمة  تتعّدى   å الّسياق،  هذا  ويف 
138 مليار دوالر وفقط 6 مليار دوالر من الخسائر املرتبطة بكوارث تقنية، ليبلغ الفارق ب� جملة الخسائر واألرضار املؤمن 
عليها سنة 2017 حوايل 193 مليار دوالر، وهو ما يربز مدى نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل 

النطاق العاملي (أك_ من 57 % من مجموع الخسائر).

هذا وقد �ركزت أعىل الخسائر يف أمريكا الش�لية وبلغت 244 مليار دوالر. وكانت أعىل األرضار املشمولة بالتأم� 
حّدة، هي تلك املتعلقة بأقوى ثالث أعاص� شهدها العاå سنة 2017 والتي قدرت بحوايل 92 مليار دوالر أمري~.

:Üونسب االندماج يف العا �5 - تطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم

التأم� سنة 2017 إىل 650 دوالر أمري~ مقابل 638,3 دوالر سنة 2016  الفـرد عىل  العاملي إلنفـاق  إرتفع املعـّدل 
النمّو  نسق  يف  التباين  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب�  شاسع  فارق  تسجيل  مع   2015 سنة  دوالر  و621,2 
االقتصادي ومعّدالت النمّو الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم� 

املتجّذرة يف البلدان املصّنعة ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

 2016 سنة  دوالر   3.505 مقابل  دوالر   3.516,7 التأم�  عىل  الفرد  إنفاق  معدل  بلغ  املصنعـة،  البلدان  ففي 
التأم� عىل غ�  بعنوان  الحياة و1.618,2 دوالر  التأميـن عىل  بعنوان  و3.439,6 دوالر سنة 2015، منها 1.898,5 دوالر 
 % و8,1   2016 سنة   %  8 مقابل   %  7,8 تعـادل  إذ  مرتفعة  البلدان  هذه  يف  االندماج  نسبة  فإّن  لذلك،  وتبعا  الحياة. 

سنة 2015.

أما يف البلدان الصاعدة، ورغم التحّسن املتواصل ملعدل إنفاق الفرد عىل التأم� والذي ناهز 165,6 دوالر أمري~ سنة
 2017 مقابل 149 دوالر سنة 2016 و135 دوالر سنة 2015 (منها 92,3 دوالر بعنوان التأم� عىل الحياة و73,2 دوالر 
بعنوان التأم� عىل غ� الحياة)، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ å تتجاوز 3,3 % (مقابل 3,2 % سنة 2016 

و2,9 % سنة 2015).

وعموما، فقد تراجعت نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي العاملي إىل حدود 6,1 % سنة 2017 مقابل 6,3 % 
سنة 2016 و6,2 % سنة 2015.  

º - IIوقع تونس يف سوق التأم� العاملية:
     

رقم  من  تونس  حّصة  تزال  ال   ،2017 سنة   % 12,6 بنسبة  التأم�  لقطاع  الجميل  املعامالت  لرقم  الهام  التطّور  رغم 
معامالت سوق التأم� العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة ببعض البلدان الشقيقة، حيث å تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,08 % 
باملغـــرب وÒ % 0,03صـر، وكذلك مقارنة بعدد من بلدان منطقة الرشق األوسط حيث ناهزت 0,28 % باإلمارات العربية 

املتحدة و0,20 % باململكة العربية السعودية وتضّل بعيدة جّدا عن جنوب إفريقيا (0,98 %). 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم� إذ تبلغ  28,2 % بالواليات 
املتحدة و8,6 % باليابان و5,8 % باململكة املتحدة و4,9 % بفرنسا و4,6 % بأملانيا. 

وبالتوازي، å تتجاوز نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي التونيس خالل سنة 2017 رغم تسجيل بعض التحّسن 
نسبة دون  باملغرب)، وهي  املتحدة و3,5 %  العربية  باإلمارات   % 3,7 (مقابل   % 2,2 األخ�ة  السنوات  الطفيف خالل 
 % 9 وفرنســا   % 9,6 املتحدة  واململكة   % 13,8 إفريقيا  مثل جنوب  بكث�  األخرى  البلدان  ببعض  املسّجلة  املستويات 

وسـويسـرا 8,5 % والواليات املتحدة 7,2 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي هو فــي حـدود 6,1 %.
 

ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معــّدل إنفاق الفــرد التونيس عىل التأم� خالل سنة 2017 حيث بلغ 182,5 دينارا 
تونسيا مقابل 164,2 دينارا سنة 2016 و150,5 دينارا سنة 2015، ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 

1579,5 دينارا تونسيا سنة 2017.

:« Solvabilité II » 2 ات األولية لتطبيق نظام املالءة املاليةÈالـتأث - III
      

دخل نظام املالءة املالية 2 فعليّا حيز التطبيق يف مستهل سنة 2016 بعد سنوات طويلة إستغرقتها الهياكل املختصة يف 
عن  عبارة  وهو   .îاألورو اإلتحاد  يف  التأم�  لسوق  الجديد  والتنظيمي  الترشيعي  اإلطار  ليمثّل  رشوطه  وبلورة  صياغة 
مجموعة من القواعد التوجيهية واملتطلبات القانونية والتقنية الكمية والنوعية تهدف إىل تحقيق أك_ تجانس وشفافية ب� 
م�رسات رشكات التأم� يف مختلف دول الفضاء االقتصادي األوروî ومزيد تدعيم سالمة قواعدها املالية بتطبيق متطلّبات 
مالءة قادرة عىل إدارة املخاطر الجديدة بأك_ نجاعة وواقعية وعىل "إمتصاص الصدمات" واملحافظة عىل استقرار آدائها، 
وتحّقق بالتايل توازنا عقالنيا ب� السالمة واإلستع�ل املقتصد لرؤوس األموال من أجل ح�ية أفضل للمؤمن لهم وض�ن 
قدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها تجاه الغ�، خاصة يف ظل التغیرات املتواصلة لألسواق املالیة الدولیة وتطّور املحيط اإلقتصادي 

العاملي وتزايد مخاطر الصناعة التأمینیة مع إحتداد املنافسة وعوملة رشكات التأمین. 

إّال أّن عديد األصوات إرتفعت لتحذير مكّونات قطاع التأم� من هذا التوجيه واستنكار النتائج املحتملة لهذا املعيار 
حيث أّن تاريخ 1 جانفي 2016 كان Òثابة عالمة عىل دخول قطاع التأم� إىل عرص جديد وغ� مرحب به. وبالفعل، فقد 
بدأت عّدة إشكاليات تظهر مع بداية تطبيق هذا الّنظام الذي بني عىل نوايا حسنة ولكن يبدو أنه å يحقق أهدافه بإعتبار 
أّن تكاليف إعت�ده جّد مرتفعة وطرق تنفيذه معقدة للغاية، حيث إعتمد الخرباء عىل افرتاضات مصطنعة å يتم التحقق 
منها بشكل صحيح وå يتم اختبار الصيغ املقرتحة Òا فيه الكفاية وå يتم تحليل النتائج املرتتبة عىل االقتصاد بدقّة، ك� 
نظرة  املؤسسات وخصومها وفق  لتقییم أصول  السوق  كفاءة  نظرية  إىل كون  باإلضافة  املختارة غ� �ثيلية  العينة  تعترب 

اقتصادیة تستند إىل افرتاضات ال يتم التحقق منها يف أوقات األزمات والصدمات.

تحوالت  إىل  ويؤّدي  العاملي  االقتصاد  عىل  كب�  بشكل   2 املالية  املالءة  نظام  تطبيق  يؤثر  أن  املنتظر  فمن  وبالتايل، 
إسرتاتيجية عميقة يف صناعة التأم� من أبرزها تعزيز مكانة رشكات التأم� الكربى عىل حساب الصغرى التي ستضطّر إىل 
اللجوء إىل االندماج واإلستيعاب بينها يف إتّجاه إعادة هيكلتها لتدعيم قدرتها عىل إدارة املخاطر، إضافة إىل تأث�اتها بالنسبة 

للمؤمن لهم من زيادة كب�ة يف أقساط التأم� وإنخفاض يف عائدات التأم� عىل الحياة ...

وعليه، ولتفادي اآلثار السلبیة املحتملة لتطبيق هذا الّنظام وتحقیق األهداف املرجوة منه وض�ن إستقرار أداء رشكات 
التأمین، فإنّه يتعّ� عليها االلتزام بالتطبیق التدریجي لهاته املرجعیة اإلحرتازیة وتهیئة البیئة الرضوریة لتبنيها من خالل 
من  لإلستفادة  األخرى  التأمین  رشكات  مع  التعاون  جرس  وربط  املعلوماتية  أنظمتها  وتحدیث  البرشیة  مواردها  تكوین 

التجارب الدولیة الناجحة يف هذا املجال.

التوزيع القاري ألقساط التأم� عىل غÈ الحياة
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أمريكا

أوروبا

آسيا

أقيانوسيا

افريقيا



الهيئة العامة للتأمين 50

2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

وقد أفرزت أع�ل الرقابة والتدقيق وجود عمليات إكتتاب عقود تأم� غ� عادية بالّنظر ألهمية املبالغ املؤمنة لدى 
هذه املؤسسة وكذلك لدى مؤسسة أخرى. و�ّت عىل هذا األساس مراسلة اللجنة التونسية للتحاليل املاليّة وموافاتها بنسخة 

من جميع الوثائق املتحصل عليها من مؤسستي التأم� إلتّخاذ ما تراه صالحا يف الغرض.

• تقييم أع�ل الخرباء اإلكتواري�:

الفنية لسنتي 2015 و2016 إلحدى  للمدخرات  اإلكتواري�  الخرباء  أحد  قبل  املنجزة من  التقييم  أع�ل  نتائج  أثارت 
مؤسسات التأم� إحرتازات من قبل فريق الرقابة تبعا لوجود نقص هام يف مدخرات التعويضات تحت التسوية بعنوان فرع 

تأم� السيارات.
تقييم حذر  إىل  التوصل  توفّقه يف  لعدم  الالزمة، ونظرا  باملؤيدات  الخب� إلجابة واضحة مدعومة  تقديم  لعدم  وتبعا 
وصحيح للمدخرات الفنية للتأم� عىل غ� الحياة للمؤسسة املعنية، إتخذت الهيئة قرارا بعدم املوافقة مستقبال عىل طلبات 

اإلستعانة به من قبل مختلف املؤسسات يف هذا املجال طبقا ملقتضيات منشور وزير املالية عدد 258 لسنة 2010.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2017 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داÅة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" تبعا ملراجعة طريقة احتساب العنارص املكّونة 
لهامش املالءة املاليّة إضافة إىل مزيد تدعيم آليّات بعض عمليّات التصديق والتقاطع قصد مراقبة صّحة وتجانس املعطيات 

ب� مختلف القوائم والجداول والبيانات املكّونة للربمجيّة.

متابعة  عىل  يساعد  مّ�  اإلستغالل  حيز  الهاّمة  الحوادث  ملّفات  وعىل  التوظيفات  عىل  الرقابة  برمجّيتي  دخول   •
البيانات الشهريّة املتعلّقة بعمليّات اإلقتناء والتفويت يف التوظيفات وÎّكن من رسعة تدّخل الهيئة عند اإلقتضاء من جهة، 
الحياة  للتأم� عىل غ�  بالنسبة  أ.د  التي تفوق كلفتها 500  الهاّمة  الحوادث  املتعلّقة Òلّفات  الشهريّة  البيانات  ومتابعة 

و100 أ.د بالنسبة للتأم� عىل الحياة وتكوين األموال من جهة أخرى.

النتائج  سلبا عىل  تؤثّر  التي  اإلخالالت  من  عدد  لتجاوز  التأم�  إعادة  بربمجّية مخطط  الواردة  املعطيات  دراسة   •
التأم� قصد دعوتها إىل إستك�ل املعطيات املنقوصة  املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات 
التأم� واملبيّنة  إعادة  الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة  وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� 

بدليل اإلستخدام.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:
 

بتنفيذ  تقيّده�  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  ملؤّسست� خاضعت�  املالية  الوضعية  متابعة  منتظمة  بصفة  تتواصل 
إلتزاماته� لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع�ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب 
كلية وبوضع  الفنية بصفة  الذاتية Òا Îّكنه� من تغطية مدخراته�  أمواله�  لتدعيم  العاجلة  باإلجراءات  الهيئة  موافاة 
برنامج عمل لتطه� وضعيته� املالية و�كينه� من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد عىل رضورة تجاوز 

النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة.

• إعداد تقرير £وذجي للخرباء اإلكتواري�: 

الذي  اإلكتواري  للخب�  تقرير Ûوذجي  إعداد  الهيئة  قبل  التعاقد معه من  تّم  إكتواري  املراقبون Òساعدة خب�  توّىل 
يستع� به مراقبو حسابات مؤّسسات التأم� وإعادة التأم� يف إعداد تقريرهم املوجه إىل الهيئة، وذلك بهدف توحيد طرق 
العمل املعتمدة وتوحيد شكل هذه التقارير ومضمونها لض�ن النجاعة املرجّوة منها. وقد �ت مناقشة النسخة األوىل من 
وإصداره  بخصوصه  الواردة  املالحظات  أساس  عىل  تحيينها  وسيتم  بالقطاع  العامل�  الخرباء  مع  النموذجي  التقرير  هذا 

Òقتىض ترتيب. 
 

• مراجعة طريقة احتساب مدخرات نقص قيمة مستحقات مؤسسات التأم� عىل املؤمن لهم والوسطاء:
 

إثر مالحظة تراجع يف استخالص أقساط التأم� خالل السنوات األخ�ة م� نتج عنه تفاقم يف حجم مستحقات مؤسسات 
التأم� عىل املؤمن لهم وعىل الوسطاء وأثّر سلبا عىل وضعيتها املالية وعىل مدى إستجابتها ملقاييس الترصف الحذر، ويف 
إطار التصدي لظاهرة االكتتاب مؤجل الدفع لعقود التأم� والتي تفاقمت تبعا لسعي املؤسسات للرتفيع يف أرقام معامالتها 
Òا يشّكل تهديدا ملالءتها املالية ويؤدي إىل تدß الخدمات املقدمة من قبلها، وبعد أخذ رأي عدد من مراقبي حسابات 
قيمة  انخفاض  مدخرات  احتساب  طريقة  Òراجعة  الهيئة  قامت  التأم�،  لرشكات  التونسية  والجامعة  التأم�  مؤّسسات 
املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم� وإصدار املقرر عدد 24 املؤّرخ يف 29 مارس 2017 ليتّم تطبيقه عىل القوائم 
املالية لسنة 2017. هذا، وÎكن أيضا ملؤسسات التأم� اعت�د أي طريقة أخرى لتكوين مدخرات انخفاض قيمة املستحقات 

رشيطة أن ال يقل مبلغ املدخرات املحتسب عن املبلغ الذي تفرزه الطريقة املبيّنة باملقرر املذكور.

• عرض عدد من امللفات عىل لجنة التأديب:

لجنة  أنظار  املخالفات عىل  إحالة جملة من  الهيئة  قرر مجلس  الرقابة،  فريق  املقدمة من  التقارير  تضمنته  ملا  تبعا 
التأديب والتي تهّم:

- التأخ� املسّجل يف إحالة التقارير السنوية لسنة 2015 إىل الهيئة بالنسبة ألربعة مؤسسات تأم�،
- إرتكاب إحدى مؤسسات التأم� ملخالفت� تتمثالن يف تعليق قبول طلب تأم� املسؤولية املدنية املنصوص عليها بالفصل 
جانب  إىل  السيارات  تأم�  عقود  ضمن  آلية  بصفة  تضمينها  يتّم  إضافية  ض�نات  إكتتاب  عىل  التأم�  مجلّة  من   110

اإلستعانة بأشخاص غ� مرسم� بسجل الوسطاء لعرض عمليات التأم� للعموم. 

2 - الرقابة واإلرشاف عىل املهن التأمينية والهياكل املّتصلة:

1.2 - الرقابة عىل نواب وس�رسة التأم�:

•  أع�ل الرقابة امليدانية:

شملت بالخصوص مواصلة متابعة الوضعية القانونية واملالية لرشكتي سمرسة يف التأم�.

• أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

�ثّلت أساسا يف:

- دراسة كل املعطيات املتوفرة بالتقارير السنوية ملؤسسات التأم� لسنة 2016 بخصوص نشاط س�رسة التأم� وإعداد 

تقرير يحوصل أهم املؤرشات مع الرتكيز عىل الجانب الخاص بتطّور املتخلدات بذّمتهم واملدخرات املكّونة يف شأنها.
- متابعة وضعية بعض رشكات السمرسة تبعا لتسجيل إخالالت عىل مستوى الترصف داخلها. 

     
2.2 - الرقابة عىل الخرباء ومعايني األرضار: 

طبقا ألحكام الفصول 79 و80 و81 من مجلة التأم� التي تخضع لها مهام اإلختبار ومعاينة األرضار، شملت عمليات 
التونسيّة  الجامعة  بسجّل  مرّسم�  إكتواريا  وخب�ا  أرضار  معايني  و4  متعددة  اختصاصات  يف  خب�ا   45 الالحقة  املراقبة 
لرشكات التأم�، للتحري والتثبت من مدى استجابتهم لكراسات الرشوط الخاصة �Òرسة إختصاصاتهم. وأفضت إىل تحـرير 
محاضـر مخالفة لترشيع التأم� ضّد 7 خرباء منهم �ّت إحالتها إىل الجامعة التي تولت شطب أس�ئهم (كليا أو جزئيا) من 

السجل.

3.2 - الرقابة عىل الصناديق ذات الصلة بقطاع التأم�: 

بدراسة  الشحن  قبل  ما  الصادرات ملرحلة  التصدير و�ويل  لنشاط صندوقي ض�ن مخاطر  الدورية  املتابعة  تواصت 
حساباته� الثالثية والسداسية والسنوية وعرضها عىل السيّد وزير املالية للمصادقة. 

    
4.2 - الرقابة عىل التعاونيات ومتابعة نشاطها:

تضّمن سجل التعاونيات الذي �سكه الهيئة خالل سنة 2017 عدد 48 تعاونية (منها 4 تعاونيات تّم إحداثها وå تبدأ 
نشاطها بعد) موزّعة حسب القطاعات التي ينشط فيها املنخرطون كالتايل:

- 16 تعاونية يف القطاع العمومي،
- 20 تعاونية يف القطاع شبه العمومي،

- و12 تعاونية يف القطاع الخاص.
وقد تولت مصالح الهيئة متابعة التقارير املالية السنوية للتعاونيات وتحي� املعطيات اإلحصائية املتعلقة بها من حيث 

عدد مشرتكيها وأموالها املودعة ومبالغ مداخيلها ومصاريفها. 
القانونية  الوضعية  متابعة  بالتعاونيات وخاصة  املتعلّقة  العرائض  الرقابة حول دراسة عدد من  تركّز عمل فريق  ك� 

واملالية لخمسة منها.
  

5.2 - الرقابة يف مجال مقاومة غسل األموال بقطاع التأم�:

• متابعة تفعيل الرتتيب عدد 2 املؤّرخ يف 29 ديسمرب 2016 واملنّقح للرتتيب عدد 1 لسنة 2012 حول تداب� العناية 
الواجبة املتعلقة Òكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع التأم�. وقد تّم إعداد استبيان يحوصل مختلف التداب� 
املنصوص عليها بالرتتيب ودعوة املؤّسسات لإلجابة عليه قصد الوقوف عىل مدى إمتثالها ألحكامه، عىل أن يتّم إعت�د نتائج 

هذا اإلستبيان لربمجة عمليات رقابة ميدانية يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

"فاتف"  املايل  العمل  مجموعة  بتوصيات  عمال  اإلرهاب  وºويل  األموال  ½كافحة غسل  رقابة خاص  دليل  إعداد   •
وبالتعاون مع جمعية الخرباء املالي� املتطوع� يف مجال مقاومة غسل األموال و�ويل اإلرهاب (FSVC)، تّم عرض النسخة 
املثارة بخصوصه ثّم عرضه من جديد  الهيئة وسيتّم تعديله وفقا للمالحظات واإلقرتاحات  األوىل منه عىل أنظار مجلس 

للمصادقة والعمل به الحقا. 

• متابعة قرارات املجلس الوزاري املضيق املنعقد بتاريخ 3 نوفمرب 2017 والعمل عىل تنفيذها والتي تخّص خطّة 
واملتمثّلة  التأم�  األموال يف قطاع  اإلرهاب ومنع غسل  القصور يف مجال مكافحة  أوجه  لتفادي  إعت�دها  املزمع  العمل 

بالخصوص يف ما ييل:

عىل مستوى الهيئة:

- إعت�د دليل الرقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال واملعّد عىل املنهج القائم عىل املخاطر، 
- وضع تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب خاص برشكات التأم� ووسطاء التأم�،

- تنظيم دورات تدريبيّة مكثّفة لفائدة اإلطارات املكلّفة بالرقابة يف هذا املجال،
- تفعيل العقوبات اإلداريّة عىل رشكات التأم� ووسطاء التأم� خالل سنة 2018.

عىل مستوى مؤسسات التأم�:

- إنجاز تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب ووضع إسرتاتيجية لخفض املخاطر مبنيّة عىل املنهج القائم عىل 
املخاطر وذلك امتثاال للتوصية األوىل ملجموعة العمل املايل. 

- دعم إدارة االمتثال باملوارد البرشية والتقنية الالزمة وإعداد خارطة مخاطر تأخذ بع� االعتبار طبيعة وأهميّة وتشعب 
واختالف األدوات والعمليات الخاّصة بالقطاع.

 
IV - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم�:

1 - وسطاء التأم�:

الّنظر يف مجموع 111 مطلبا  التأم�  الفصل 71 من مجلة  بالهيئة املنصوص عليها  التّـــرخيص للوسطاء  تولّت لجنة 
لتعـاطي مهنة الوساطة يف التأم� خالل سنة 2017 وعقدت للغرض أربع جلسات تّم خاللها:

- منح الرتخيص لـ 63 نائب تأم� و6 س�رسة و22 منتج تأم� عىل الحياة وذلك طبقا ألحكام الفصل 75 من مجلة التأم�،
- وسحب الرتخيص من 26 نائب تأم� و7 س�رسة.

الذين ال يبارشون املهنة وسمسارة  النواب والس�رسة  التأم� وال سيّ�  الوسطاء يف  ك� تواصلت عملية تحي� سجل 
البيانات الخاصة بالس�رسة واملسّجلة بالسجّل  النهاê باإلضافة إىل متابعة  الذين å يستكملوا إجراءات الرتخيص  التأم� 

التجاري. 

2 - املؤسسـات غÈ املقيمة:

تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات الـتأم� غ� املقيمة طبقا ألحكام الفصل� 67 و68 من مجلّة 
التأم� وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغ� املقيم�، وشملت:

• إستك�ل دراسة طلب رشكة إعادة التأم� "CICA RE" تركيز فرع لها غ� مقيم بتونس يتعامل مع غ� املقيم� حيث 
تّم إمضاء اتفاقية الرتكيز واملصادقة عليها.

التأم� "WAIKA RE" من س�اليون و"SEN RE" السينغالية لرتكيز مكتب  • دراسة طلب� صادرين عن رشكتي إعادة 
�ثييل غ� مقيم بتونس لكّل منه� وإحالة امللف� إىل رئاسة الحكومة قصد عرضه� عىل املجلس األعىل لإلستث�ر. 

• متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� األجنبية املوجودة بالبالد التونسيّة.
،"Africa Re"و "Arab Re" :متابعة نشاط رشكات إعادة التأم� اإلقليمية التي تشارك الدولة التونسية يف رأس مالها وهي •

 îواملنتدى العر "OAA" متابعة أنشطة الجمعيات الدولية التي تنتمي لها الهيئة عىل غرار: املنظمة اإلفريقية للتأم� •
."IAIS" والجمعية الدولية ملراقبي التأم� "AFIRC" لهيئات اإلرشاف والرقابة عىل التأم�

V - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم�:

1 - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم�:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2017 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

والواليات  التونسية  الدولة  ب�  إتفاقية  مرشوع  إلعداد  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي FATCA وإحداث مرصد وطني للخدمات املالية الصغرى.

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد  الصغ�،  التأم�  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف�  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

واالجت�عي، التأث� االجت�عي واالقتصادي وإعادة �ويل مؤسسات التأم� الصغ�.
القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل ممولة Òعونة فنية يف إطار برنامج  - لجنة 

."Micro-med" التعاون
التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  Òتابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG املمّول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية 

لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة لتأم� الجفاف عرب املؤرشات. 
- اللجنة املحدثة عىل مستوى وزارة الفالحة املكلّفة بصياغة تصّورات يف خصوص إحداث صندوق وطني لتغطية املخاطر 

غ� القابلة للتأم� يف القطاع الفالحي.
الفالحي  القطاع  يف  التأم�  مخاطر  يف  الترصّف  حول  دراسة  إلنجاز مرشوع  التحض�ية  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة   -

بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      
- لجنة القيادة املحدثة عىل مستوى الهيئة العليا للطلب العمومي واملكلّفة بدراسة مشاريع الوثائق النموذجيّة يف إطار 
ومن ضمنها  الخاّصة  اإلدارية  الرشوط  وكراسات  العموميّة  الصفقات  (أدلّة  العموميّة  الصفقات  منظومة  تطوير  مرشوع 

كراس رشوط خدمات التأم�). 
- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد ضبط املشاريع املتعلقة 

Òجال التأم� التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير القطاع املايل.
ملعالجة  التأم�  لرشكات  التونسية  والجامعة  الربي  للنقل  الفنية  الوكالة  مستوى  عىل  املحدث  املشرتك  العمل  فريق   -

اإلشكاليات املتعلقة بالعربات املرسوقة واملدرجة بباب النزاعات وذلك لتوحيد اإلجراءات املعمول بها. 
- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب� البنوك ورشكات التأم� يف خصوص ض�ن التأم� يف 

صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض، وقد أسفرت أشغال هذه اللجنة عن مرشوع إتفاقية ب� الجمعيت� املهنيت�.
- اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال و�ويل اإلرهاب.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم� الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2017:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم� الصادرات قصد البحث عن سبل معالجة وضعية امليزان التجاري يف إطار املجلس األعىل 

للتصدير ومتابعة أشغال مه�ت املساعدة الفنية للبنك الدويل املنجزة يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات لتحس� 

تدّخالت صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.

- بلورة مقرتحات يف شأن تأم� صندوق ض�ن مخاطر التصدير لصادرات املؤسسات الوطنية والعمومية املتعلقة بصفقات 

كربى أو بقطاعات إسرتاتيجية لإلقتصاد الوطني. 

الطبية  الحوادث  عن  الناجمة  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -

كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  أحدثت  تفك�  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى  الطبية غ�  واألخطاء 

املتدخل� يف النشاط الطبي وشبه الطبي بهيكليه العام والخاص باإلضافة إىل ممثل� عن الهيئة والجامعة التونسية لرشكات 

التأم�. 

- متابعة ملف تأم� املسؤولية املدنية املنجرة عن األرضار النووية ضمن أشغال لجنة الخرباء املحدثة عىل مستوى وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات واإلتصال واملكلفة بإعداد منظومة ترشيعية ورقابية وطنية لألنشطة 

النووية. 

املرض  عىل  بالتأم�  واملتعلقة  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  صلب  املربمة  لإلتفاقيّات  القانونية  الوضعيّة  دراسة   -

حيث  من  خاّصة  عنها  املرتتّبة  اإلشكاليّات  ومناقشة  الحريق،  عىل  والتأم�  دين  بتسديد  املرتبط  الوفاة  عىل  والتأم� 

إنعكاساتها عىل املنافسة وعىل حقوق املؤّمن لهم وإنجاز دراسة مقارنة يف الغرض. مع العلم وأّن مجلس الهيئة أقّر منذ 

شهر جويلية 2016ّ إيقاف العمل بهذه اإلتفاقيات مع إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لها ضمن األشغال الجارية للمراجعة 

الشاملة ملجلّة التأم�.

- دراسة مقرتحات رابطة معيدي التأم� العرب حول إعادة النظر يف رشوط التصنيف املعمول بها من قبل هيئات الرقابة 

وتكتفي  العاملية  التصنيف  قبل وكاالت  متقدم من  تصنيف  الحصول عىل  تعفي من  آليّة خاّصة  إتجاه وضع  العربية يف 

بتصنيف أقّل تشّددا.

:Í3 - دراسة عدد من امللفات املّتصلة بالترشيع الجبا

تتوّىل مصالح الهيئة يف هذا اإلطار وبالتنسيق مع املصالح الجبائية املختصة: 

• اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم� عىل الحياة،
• النظر يف الّنظام الجباê يف مادة األداء عىل القيمة املضافة املتعلّق باملبالغ الراجعة لس�رسة التأم� بعنوان التخيل 

عن نشاطهم يف هذا املجال.

4 - متابعة تنفيذ برنامج تأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم�: 

ترشف الهيئة عىل تنفيذ برنامج متوسط املدى يتعلق بتأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� وتتلخص أبرز محاوره 
يف النقاط التالية:

املستوجبة  والرشوط  تتناسب  ترسيم  ورشوط  داخليا  ونظاما  أساسيا  نظاما  تعتمد  لإلكتواري�  مهنية  جمعية  تكوين   -
لإلنخراط الحقا يف الجمعية الدولية لإلكتواري�، ويعهد لها Òسك سجل املخول لهم م�رسة هذا النشاط لدى قطاع التأم� 

وبإحداث لجنة تأديب ضمن هياكلها.
- إعت�د رشوط جديدة مل�رسة هذا النشاط وهو ما يتطلّب تكوينا وتأهيال لجميع املتدخل� يف املجال اإلكتواري لدى 
القطاع قصد ض�ن ترسيمهم الحقا بسجل الجمعية املهنية بعد الحصول عىل التأهيل من قبل لجنة مشرتكة محدثة صلب 

الهيئة.
- تكوين وتأط� مراقبي الهيئة يف املجال اإلكتواري.

وقد تّم يف هذا الصدد:

- إعداد مذكرة توجيهية للربنامج بالتعاون مع جمعية FSVC والجمعية اإلكتوارية الدولية وجمعية اإلكتواري� بال حدود 

وذلك قصد الرشوع يف البحث عن �ويل خارجي للربنامج املذكور.

- إنجاز عملية تقييم لوضعية الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� بتوجيه إستبيان� إىل كّل من مؤسسات التأم� والخرباء 

مشاريع  تطوير  ملزيد  نتائجه�  وإستغالل  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  الذي �سكه  بالسجل  املرسم�  اإلكتواري� 

األحكام القانونية املقرتح إدراجها ضمن مرشوع مراجعة مجلة التأم�. 

5 - متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ½ؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

يف إطار أحكام الفصل 50 ثالثا من مجلة التأم� والرتتيب عدد 2 لسنة 2009 الصادر يف الغرض واملتعلق بالتعيينات 
Òجالس إدارة رشكات التأم� وهياكل تسي�ها، �ت:

- دراسة عدد من ملفات التعيينات يف بعض الرشكات وذلك من خالل التثبت من مدى توفر الرشوط املنصوص عليها 

بالرتتيب املذكور أعاله.

األحكام  التأم� قصد مواءمتها مع مقتضيات  الداخيل إلحدى مؤسسات  والنظام  األسايس  الّنظام  - تحي� ومراجعة 

النموذجية للنظم األساسية لرشكات التأم� ذات الصبغة التعاونية.

- دراسة ملف طلب مؤسسة "Groupama" تنقيح إتفاق املساهم� املربم مع الدولة التونسية يف إطار مساهمتها يف 

رأس مال مؤسسة التأم� وإعادة التأم� "ستار" تبعا للتغي�ات التي طرأت عىل نظام حوكمتها. 

6 - دراسة مشاريع األنظمة األساسية للجمعيات التعاونية قبل املصادقة عليها:  

�ّت يف هذا اإلطار دراسة مشاريع تنقيح األنظمة األساسية لثالث تعاونيات ومرشوعي األنظمة األساسية إلحداث خمس 
تعاونيات جديدة.

7 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2020-2016):

تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم� والتي 

الوطنية وتحديدا للسياسات والربامج  تتضمن باألساس تشخيصا للتوجهات اإلسرتاتيجية املزمع إعت�دها وفقا للتطلعات 

ولتجاوز  القادمة  الخ�سية  خالل  واملرتقبة  املسجلة  والنوعية  الكمية  للنتائج  بالّنظر  األهداف  هذه  بتجسيم  الكفيلة 

اإلشكاليات الهيكلية والظرفية التي يواجهها القطاع.

I - متابعة وضعية صندوق ض�ن املؤمن لهم:

تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003، توّىل صندوق ض�ن املؤمن 
لهم منذ سنة 2004 تسديد التعويضات املحمولة عىل املؤسسة املنحلّة نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه املؤمن لهم 

واملستفيدين من عقود التأم� بنسق هام وذلك خاّصة يف مجال تأم� السيارات. 

لإلضطرابات  وتبعا  أخرى،  جهة  من  أنّه  إالّ  ملحوظا،  تراجعا  التعويضات  هذه  نسق  شهد  األخ�ة،  السنوات  وخالل 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
املؤسسات اإلقتصادية، تّم Òوجب املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 واألمر عدد 790 لسنة 2011 املؤرخ 
يف 27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت Òمتلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب� 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011. 

وقد عهد إىل رشكة "اإلعادة التونسية" Òهمة الترصف يف الصندوق يف الجانب املتعلق منه بتعويض األرضار الناتجة عن 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية Òوجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية وتّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض  ترتكب 

من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

1 - موارد الصندوق: 

تقّدر جملة املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم يف موىف سنة Ò 2017بلغ يناهز 234,5 م.د وهي متأتّية من:

• القرض� الرقاعي� املكتتب� لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 م.د (األول بقيمة 20 م.د والثاß بقيمة 10 م.د)،

(يتم تسديده عىل فرتة الشعبية  الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات  لتعويض األرضار  املكتتب  الرقاعي  • والقرض 
 10 سنوات) والبالغ 80 م.د،

• ومساه�ت مؤسسات التأم� واملؤّمن لهم يف �ويل الصندوق والتي ناهزت بداية من الثالثية األخ�ة لسنة 2002 
وإىل موىف سنة 2017 مبلغ 124,5 م.د. 

2 - نفقات الصندوق: 

بلغت النفقات الجملية لصندوق ض�ن املؤمن لهم إىل موىف سنة 2017 حوايل 188,4م.د تتوزّع كالتايل:

- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم تبعا لحلول الصندوق محّل رشكة "اإلتّحاد": 59,4 م.د،
- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم بعنوان األرضار الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات الشعبية: 53,8 م.د،

- خالص أصل القرض� الرقاعي� األّول والثاß: 30 م.د. 
- رصف فوائد القروض الرقاعية: 45,2 م.د.

ك� Îكن تبويب هذه النفقات حسب طبيعتها عىل النحو التايل:

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم�  العامة  الهيئة  تويل  التأم�،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم�  بعض مؤسسات  مواطن� ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، مع العلم 

وأّن العرائض املذكورة تحىض Òتابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس� نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل� يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 
املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن.

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم�:
 

تلّقت الهيئة خالل سنة 2017 عددا هاما من العرائض بلغ 60 عريضة تتعلّق جلّها بفرع تأم� السيارات بإعتباره يستأثر 
بالنصيب األوفر من رقم معامالت القطاع وÎثّل الواجهة األوىل التي من خاللها يقع التعامل بصفة أكرب مع املؤمن لهم. 

وقد �ّكنت مصالح الهيئة بالتنسيق مع مؤسسات التأم� من تسوية أغلب امللفات ومعالجتها. 

ويُحوصل الجدول التايل أبرز مواضيع هذه العرائض وعددها: 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم� 
دولية (برتقالية للبلدان العربية وخرضاء للبلدان األوروبية).

      
وقد توّصلت الهيئة العامة للتأم� بأربعة عرائض تتعلق بطلب التدخل للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام 
برتقالية صادرة عن  تأم�  لبطاقات  فيها عربات حاملة  بالنسبة لحوادث مرور تسببت  املكتب  باتّة صادرة ضّد  قضائية 

مؤسسات تأم� جزائرية وليبيّة.

1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

تّدعمت تركيبة إطارات الهيئة مع مطلع سنة 2017 بإلتحاق طالبة جديدة بعد نجاحها ضمن الدفعة 35 ملعهد �ويل 
 "Paris Dauphine Tunis" يف إختصاص "تأم�"، باإلضافــــة إىل طالب آخر متخـــّرج من معهد îالتنمية للمغرب العـــر

يف إختصاص "Actuariat" ليبلغ بذلك العدد الجميل إلطارات الهيئة øانية وأربع� (48) من جملة سبع� (70) موظفا.

:Ô2 - تطوير النظام املعلوما

واملحاسبية البرشية  املوارد  يف  والترصف  الهيئة  موارد  لتخطيط  املندمجة  املنظومة  تركيز  عملية  شهدت 
  «ERP» أشواطا متقدمة خالل سنة 2017 عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- املحاسبة والترصف يف مخزون الهيئة من اللوازم املكتبية،
- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،

- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية والرواتب.

هذا وال تزال األشغال جارية مع املزود يف إطار فرتة تجربة للمنظومة.

3 - إقتناء قطعة أرض لبناء املقّر اإلجت�عي الجديد للهيئة:

تّم إختيار الهيئة بتاريخ غرة نوفمرب 2017 كأحسن عارض بالنسبة ألحد املقاسم بالحّي املايل بالتّقسيم الجديد "درّة 
البح�ة" بضفاف بح�ة تونس الّش�لية لتشيّد عليه مقرها اإلجت�عي الجديد.

4 - التكوين والرّسكلة:

تعترب الهيئة التكوين والرسكلة من أهّم وسائل تنمية املوارد البرشية، لذلك فهي توليه� إهت�ما خاصا إÎانا منها بأّن 
والرقابية عىل مختلف  بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلرشافية  العامل�  تطوير قدرات 

مكّونات قطاع التأم�.

ومؤ�رات  وملتقيات  تكوينيّة  دورات  يف  الهيئة  إطارات  من  هام  عدد  ترشيك  عىل  الهيئة  عملت  الّسياق،  هذا  ويف 
وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم� وتهّم بالخصوص:

- مراقبة الحوكمة والترصّف يف املخاطر،
- الترصف يف األصول والخصوم،

- نظام " املالءة املاليةII " ملؤسسات التأم�،
- وضع خارطة مخاطر يف مجال التأم�،

- مقاومة تبييض األموال و�ويل اإلرهاب يف قطاع التأم�،
- دور قطاع التأم� يف تغطية مخاطر الكوارث الطبيعية والتقلبات املناخية.

ك� شارك عدد من إطارات الهيئة يف بعض الندوات والتظاهرات واملؤ�رات بالخارج حول محاور تأمينية متخصصة من 
أهّمها:

- دورة تدريبية حول "أسس تحديد وإدارة مخاطر رشكات التأم�" (باإلمارات العربية املتّحدة).
- حلقة دراسية حول التطورات األخ�ة بخصوص الرقابة الحذرة عىل التأم� (بفرنسا)،

- امللتقى الرابع للتأم� بالدار البيضاء حول تحديث تجربة الحريف يف العرص الرقمي (باململكة املغربية)،
- الدورة 24 للنــدوة السنوية الدولية حول التقنيات الجديدة لتبادل املعطيـات (بأملانيا).

5 - إرساء منظومة للنفاذ إىل الوثائق التي تنتجها الهيئة:

يف إطار تطبيق مقتضيات القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ يف 24 مارس 2016 واملتعلق بحق النفاذ إىل 
املعلومة وتنفیذا ملتطلبات الخطة الوطنیة الرامیة إىل �كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت� العربية والفرنسية Òوقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد وردت عىل الهيئة خالل 
سنة 2017 ومنذ إرساء هذه املنظومة، ثالثة مطالب فقط يف النفاذ إىل وثيقة إدارية �ّت دراستها بالتنسیق مع مختلف 

الهیاكل بالهيئة وإجابة املعني� باألمر بخصوصها، ك� å يتّم رفض أي مطلب وå يرد أي مطلب تظلم.

6 - تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم�:

سعيا منها إىل تدعيم أوجه التعاون العرî واإلقليمي والدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة 
بالتأم�، تولّت الهيئة العامة للتأم�:

- مواصلة متابعة توصيات اللجان املغاربية للتأم� وإعادة التأم�.
- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك عىل 
مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث عن توافقات ثنائية ودية لتسوية املتخلدات 

بذمة املكتب املوحد الليبي.
إىل  وإحالتها   ACPR بفرنسا التأم�  عىل  الرقابة  وسلطة   CIMA منظمة من  كّل  مع  تعاون  مذكرات  مشاريع  إعداد   -

الجهات املعنية للدراسة.
- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأم� AFIRC والجمعية الدولية 

.IAIS ملراقبي التأم�

       مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

أنهى االقتصاد العاملي سنة 2017 بتحقيق وت�ة Ûو جيّدة نسبيّا بلغت مستوى 3,8 % (مقابل 3,2 % سنة 2016) وهي 
األعىل منذ سنة 2011، بعد معاناته طيلة سنوات من الفتور واملشاكل املرتبطة باألزمات االقتصادية واملالية واآلثار الضارة 
للصدمات السلبية التي أضعفت النشاط يف أغلب االقتصاديات. وتعود هذه االنتعاشة إىل جملة عوامل أبرزها مواصلة 
إعت�د السياسات النقدية امليّرسة يف البلدان املتقدمة واستمرار االقتصاد الصيني يف تسجيل معدالت Ûو مرتفعة فضال عن 

ديناميكية التجارة العاملية.

ففي االقتصاديات املتقدمة، ارتفع نسق Ûو النشاط االقتصادي إىل مستوى 2,3 % سنة 2017 مقابل 1,7 % يف السنة 
مستوى  عىل  وانعكاسه  عموما  األع�ل  مناخ  وتحّسن  التيس�ية  النقدية  السياسات  من  بالخصوص  مستفيدة  السابقة، 
السياق  الداخيل إضافة إىل تدّعم استهالك األرس محفوزا باملؤرشات االيجابية لسوق الشغل. ويف هذا  االستث�ر والطلب 
وصلت نسبة Ûو االقتصاد األمري~ إىل 2,3 % مقابل 1,3 % يف موىف سنة 2016، ك� كان األداء يف منطقة األورو م�ثال إىل 
حّد كب� حيث سّجلت نفس املستوى من النمو (2,3 % مقابل 1,8 % سنة 2016) وشملت هذه االنتعاشة أغلب البلدان 

األعضاء.          
 

لالقتصاديات الصاعدة والنامية، فقد عرفت بدورها تحّسنا جمليّا لنشاطها االقتصادي محققة نسبة Ûو  بالنسبة  أّما 
ناهزت 4,8 % مقابل إنحصارها يف حدود 1,4 % سنة 2016، وكان الحّظ األوفر من نصيب الدول الصاعدة والنامية ألوروبا 
مشاريع  حجم  زيادة  من  األخرى  البلدان  عديد  واستفادة  وبولونيا  تركيا  من  كّل  حققته  الذي  الهام  النمو  مع  خاصة 
املؤسسات املمولة من االتحاد األوروî. ك� حافظ االقتصاد الصيني عىل نسق Ûّوه املرتفع والذي بلغ 6,9 % سنة 2017 
مقابل 6,7 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع امللحوظ للصادرات وملستوى االستث�رات العمومية فضال عن اعت�د بنك الص� 

الشعبي لتيس� انتقاê يسّهل النفاذ للقروض بالنسبة للمؤسسات الصغرى والقطاع الفالحي.             

ويف املقابل، تراجعت وت�ة النمو يف منطقة الرشق األوسط وش�ل إفريقيا من 4,9 % يف السنة السابقة إىل حدود 2,2 % 
املصّدرة  البلدان  النمّو يف  انخفاض  املنطقة مع  املستمرّة يف  الجيوسياسية  بالخصوص من االضطرابات  متأثرة  سنة 2017 
للنفط وتقيّد الطلب الداخيل وخاصة االستث�ر بسبب عملية تطه� امليزانية واملستويات العالية من التضخم يف بعض بلدان 

املنطقة.  
  

وå تكن املبادالت التجارية للسلع والخدمات سنة Ò 2017نأى عن هذا املسار التصاعدي يف نسق النمو حيث حققت 
انتعاشة هامة بنسبة 4,9 % مقابل 2,3 % سنة 2016 مدعومة عىل وجه الخصوص من تطور التدفقات التجارية يف آسيا 

والواردات يف أمريكا الش�لية. 

ويف جانب آخر، تواصل إنخفاض دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة بحوايل 16 % خالل سنة 2017 مقابل 13 % 
سنة 2016، وشمل باألساس اقتصاديات البلدان املتقدمة والبلدان التي �ّر Òرحلة انتقالية مقابل إرتفاع طفيف يف البلدان 

الصاعدة.

املرتبطة خاصة Òفاوضات  السيايس  اليق�  مواجهة حالة عدم  فقد نجحت يف  الدولية،  املالية  بالسوق  يتعلّق  وفي� 
الربيكسيت وتزايد الشكوك حول السياسة املستقبلية للميزانية األمريكية وتواصل التوترات الجيوسياسية يف عديد املناطق، 
فتدّعمت أسعار السندات بشكل ملحوظ يف جميع أنحاء العاå. بين� تواصل التقلب الحاد يف السوق الدولية للرصف والتي 
اتسمت خاصة باالرتفاع الهام الذي حققه سعر رصف األورو مقابل الدوالر وذلك مع تحسن الوضع االقتصادي وتجّدد 
اهت�م املستثمرين األجانب Òنطقة األورو والتوقعات بتطبيع السياسة النقدية. وسجلت سوق املعادن الثمينة من ناحيتها 

تطورا ايجابيا بحوايل 13 % مدعومة من حالة عدم اليق� السيايس. 

إرتفاعا ملحوظا عىل  للمواد األساسية  الدولية  األسعار  املتحّسن عموما، شهدت  االقتصادي  األداء  وبالتوازي مع هذا 
عكس السنة السابقة نتيجة تزايد الطلب املتأé من القطاعات املعملية للبلدان املصنعة وللص� من جهة وانخفاض سعر 
رصف الدوالر األمري~ من جهة أخرى. ك� تدّعمت أسعار الطاقة وخاّصة النفط الخام جرّاء الرتاجع امللحوظ يف اإلنتاج 

واملخزونات بعد تفعيل االتفاقية متعددة األطراف للدول املصّدرة للنفط.       

لتبلغ  املتقدمة  االقتصاديات  تواصلت عىل مدى سنوات يف  التي  االنك�شية  الضغوط  برتاجع   2017 ك� �يزت سنة 
نسبة التضخم 1,7 % مقابل 0,8 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع الهام ألسعار الطاقة. أما بالنسبة للبلدان الصاعدة والنامية، 
فقد عرف التضخم عموما بعض االنفراج لينخفض إىل 4 % مقابل 4,3 % سنة 2016 مع وجود تفاوت عام ب� مختلف 

بلدان هذه املجموعة نظرا إىل التطورات املتفاوتة ألسعار الرصف والعوامل الخاصة بكّل اقتصاد.
       

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

شهد االقتصاد التونيس سنة 2017 تحّسنا ملموسا يف نسق Ûّوه حيث بلغ 1,9 % أي ما يقارب ضعف املستوى الذي 
تحقق سنة 2016 (1 %). غ� أن مثل هذه االنتعاشة ال تزال دون املستوى املأمول جرّاء استمرار مواطن الضعف املرتبطة 
بالخصوص بانزالق عجز امليزانية واملدفوعات الجارية وتصاعد الضغوط التضخمية، والتي ال تزال تحول دون تحقيق التنمية 

الشاملة وإحداث مواطن الشغل والتحّكم يف التوازنات االقتصادية الكلّية.    

ويعود هذا التحسن النوعي يف النمو يف جزء كب� منه إىل تطّور األنشطة املسوقة عىل خالف السنوات الفارطة التي كان 
فيها ألنشطة الخدمات غ� املسوقة مساهمة هامة.

وبالنسبة للخدمات املسّوقة، فقد عرفت تطّورا محدودا سنة 2017 بلغ 4 % مستفيدة بالخصوص من املوسم السياحي 
الواعد (8,3 % مقابل 2,7 % سنة 2016) إثر العودة النسبية لألسواق التقليدية مع تحّسن الوضع األمني للبالد إضافة إىل 
مواصلة تدفق السياح املغاربي�، وكذلك من التحّسن الطفيف لقطاع النقل (5 % مقابل 4,7 % سنة 2016). ويف املقابل، 

تواصل Ûو الخدمات املالية واالتصاالت بنسق ملموس بلغ عىل التوايل9,1 % و3 %.    

وبدرجة أقل حدة، حّققت الصناعات املعملية بدورها Ûّوا طفيفا بنسبة 0,8 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل تطّور 
الصناعات امليكانيكية والكهربائية (3,1 % مقابل 2,1 % سنة 2016) تبعا لديناميكية النشاط يف منطقة األورو، عالوة عىل 
الغذائية والصناعات   (2016 سنة   %  (-0,3) مقابل   %  0,8) والجلود  واملالبس  النسيج  صناعات  إنتعاش 

(1,4 % مقابل (4,4-) % سنة 2016). ويف املقابل، تواصل تقلّص Ûّو صناعات مواد البناء والخزف والبلور للسنة الثانية تباعا 
((4,5-) % مقابل (1,8-) % سنة 2016).

ك� شهدت الصناعات الكيميائية انخفاضا ملحوظا يف قيمتها املضافة ((1,9-) % مقابل 13,2 % سنة 2016) وذلك 
نتيجة حّدة التحركات االحتجاجية املسجلة عىل مستوى مواقع إنتاج ونقل الفسفاط مّ� خلق صعوبات كربى يف التزّود 

لوحدات التحويل.

وعرف قطاع الفالحة والصيد البحري انتعاشة ملحوظة (2,5 % مقابل (8,5-) % سنة 2016) بفضل املوسم الفالحي 
الزيتون.       زيت  فرع  يف  انخفاض  مقابل  الحبوب  سيّ�  الفروع  أغلب  يف  اإلنتاج  بارتفاع  �يز  والذي  عموما  املريض 

أّما الصناعات غÈ املعملية، فقد تواصل إنخفاض قيمتها املضافة بحوايل 3 % (مقابل (1,5-) % سنة 2016) متأثـــرة 
بالخصوص من احتداد تقلص استخراج النفط والغاز الطبيعي ((11,1-) % (مقابل (7,2-) % سنة 2016) جراّء ما تزال 
تشهده بعض املناطق من اضطرابات اجت�عية عالوة عن النفاذ الطبيعي لبعض الحقول. وعىل عكس ذلك، سّجل قطاع 
املناجم Ûوا هاما ناهز 10,1 % (مقابل 6,4 % سنة 2016) غ� أن مثل هذه االنتعاشة å �ّكن بعد من استعادة القدرات 

اإلنتاجية املعتادة للقطاع.

وبالنسبة للطلب الداخيل، فقد أظهر سنة 2017 تباطؤا يف نسق Ûو أهم مكوناته، بحساب األسعار القارّة، حيث تواصل 
النهاê الوطني والذي Îثّل املحرك األسايس للنمو االقتصادي منذ  التوايل انخفاض وت�ة Ûو االستهالك  الثالثة عىل  للسنة 
سنة 2011 (1,8 % سنة 2017 مقابل 3 % سنة 2016). وبخصوص االستث�رات، فقد سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت 
تباطؤا طفيفا من مستوى 1 % سنة 2016 إىل 0,2 % سنة 2017 لتواصل بذلك نسبة االستث�ر انخفاضها للسنة الخامسة 

عىل التوايل من 19,3 % سنة 2016 إىل 18,7 % سنة 2017.

 2016 سنة   %  5,8 (مقابل   %  17,2 بنسبة  والخدمات  السلع  صادرات  ارتفعت  فقد  الخارجي،  للطلب  بالنسبة  أّما 
بحساب األسعار الجارية) نتيجة ازدياد حجم الصادرات ألغلب القطاعات. ومن ناحيتها، سجلت واردات السلع والخدمات 
تسارعا هاما يف وت�ة Ûوها الذي بلغ 18,8 % سنة 2017 (مقابل 5,5 % سنة 2016 بحساب األسعار الجارية) وذلك تبعا 
النخفاض الدينار وارتفاع األسعار العاملية للمحروقات وتزايد استهالك قطاعي الطاقة والصناعات املعملية من مواد أولية 

ونصف مصنعة يف ظل تراجع اإلنتاج الوطني. 

ويف هذا السياق، تفاقم العجز التجاري املسّجل سنة 2017 ليعادل 10,2 % من إجمـايل النـاتـــج املحيل الخام (مقابل 
8,8 % سنة 2016).

النسبة هذه  ارتفعت  فقد   ،(%  3,7)  2012 سنة  منذ  تضخم  نسبة  أد\  عرفت  التي  السابقة  السنة  عكس  وعىل 
 سنة 2017 لتناهز 5,8 % يف املعدل ك� وصلت يف األشهر األخ�ة من السنة إىل ما يقارب 6,4 % وذلك تزامنا مع تدهور 

قيمة الدينار والتطور االستثناê ألسعار املواد الغذائية الطازجة.

ملواطن  للتصدي  املطلوب  املستوى  دون   2017 سنة  الوطني  االقتصاد  الذي حققة  الطفيف  النمو  فقد ظل  وعموما 
ضعف سوق الشغل إذ ال تزال نسبة البطالة يف نفس املستوى املرتفع املسجل يف السنة السابقة (15,5 %) مع تسجيل 
انخفاض طفيف لنسبة بطالة خريجي التعليم العايل إىل حدود 29,2 % سنة 2017 (مقابل 31,6 % سنة 2016) وال تزال 
سوق الشغل املحلية تواجه عديد التحديات املرتبطة بعدم قدرة النسيج االقتصادي عىل استيعاب البطالة وعدم املالءمة 

ب� حاجيات السوق وما تنتجه املنظومة التعليمية.      

I - تطّور سوق التأم� العـاملية:

1 - رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم�:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

بلغ إج�يل أقساط التأم� العاملية املستخلصة سنة 2017 حوايل 4.890 مليار دوالر مقابل 4.700 مليار دوالر سنة 2016 
محققة بذلك نسبة Ûو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وت�ة أرسع سنة 2016 (2,2 %). ولنئ شمل هذا 
التباطؤ النسبي كالّ من صنفي التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، فانّه �يّز بالخصوص بانخفاض جملة أقساط التأم� عىل 
الحياة يف األسواق املتقدمة Òا يقارب 2,7 % (مقابل (1,9-) % سنة 2016) مقابل تواصل Ûّو أقساط التأم� عىل غ� الحياة 

بنفس النسق املسجل يف السنة السابقة والذي بلغ 1,9 %. 
  

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد تقلصت وت�ة النمو الهام الذي ميزها يف السنة السابقة رغم بقائها مرتفعة يف حدود 14 % 
النمو الكب� الذي  التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، مدعومة أساسا من تواصل  التوايل بالنسبة لصنفي  و6,1 % عىل 

تشهده السوق الصينية.   

55,3 % سنة 2016)  (مقابل   % 54,3 إىل  العاملية  السوق  الحياة من  التأم� عىل  تقلّص نصيب صنف  لذلك،  وتبعا 
يف ح� إرتفعت حّصة صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 45,7 % (مقابل 44,7 % سنة 2016).

التوزيع القاري ألقساط التأم�:
 

وعىل مستوى التوزيع القاري، تواصل انخفاض حصة األسواق األمريكية يف سوق التأم� العاملية حيث بلغت 34 % 
الحياة إىل حدود 25,5 % (مقابل  التأم� عىل  نتيجة تراجع حّصتها من مجموع أقساط  (مقــابل 34,4 % سنة 2016) 
تقريبا  املستوى  نفس  يف  الحياة  غ�  عىل  التأم�  أقساط  مجموع  من  حصتها  عىل  ومحافظتها   (2016 سنة   %  26,2  

(44,2 % مقــابل 44,3 % سنة 2016).

وكذلك الشأن بالنسبة للدول األوروبية التي انخفضت نسبة مساهمتها يف سوق التأم� العاملية إىل حوايل  30,2 % 
(مقابل 30,8 % سنة 2016) إثر تراجع حّصتها من 33 % سنة 2016 إىل 32,3 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل 

الحياة ومن 28,2 % إىل 27,8 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة. 

موىف  يف   %  32,5 فناهزت  العاملية  السوق  حجم  من  اآلسيوية  القارة  لحّصة  التصاعدي  املسار  تواصل  املقابل،  ويف 
 2016 سنة   %  37,8 من  الحيـاة  عىل  التأم�  بعنـوان  حصتها  ارتفاع  بفضل   (2016 سنة   %  31,6 (مقابل   2017 سنة 
إىل 39,3 % سنة 2017 وبدرجة أقل حّصتها بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة من 24,1 % يف السنة السابقة إىل 24,5 % 

سنة 2017.

أّما بالنسبة للقــــارة اإلفريقية، فال تزال حصتها من السوق العاملية تتّسم بالتواضع الشديد إذ å تتجاوز 1,4 % من 
جملة أقســاط التأم� تتوّزع ب� 1 % بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة (مقابل 0,9 % سنة 2016) و1,7 % بعنوان التأم� 

عىل الحياة (مقابل 1,5 % سنة 2016).

2 - رقم معامالت صنف التأم� عىل الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة تباطؤا يف نسبة النمو التي å تتجاوز0,5 % (مقابل 1,4 % 
يف السنة السابقة) وبلغت 2.657 مليار دوالر أمري~، وذلك نتيجة حالة االنك�ش التي شهدتها األسواق املتقدمة حيث 

تراجعت جملة أقساط التام� عىل الحياة بنسبة 2,7 % بعد معاناتها من الفتور عىل مدى العرش سنوات األخ�ة.
وعموما، فقد سّجلت أغلب بلدان هذه املجموعة Ûوا سلبيا مرتبطا أساسا بضعف نسب الفائدة مّ� جعل مؤسسات 
التأم� عاجزة عىل ض�ن مردودية مثىل للمؤمن لهم بسبب تراجع نسب املردودية الدنيا املضمونة وانخفضت تبعا لذلك 
عمليات االكتتاب بالنسبة لعقود االدخار التقليدية بشكل هام. هذا إىل جانب عديد العوامل االقتصادية األخرى التي أثرت 
عىل Ûو سوق التأم� عىل الحياة العاملية عىل غرار أسواق أمريكا الش�لية، التي سجلت تراجعا Òا يقارب 3,5 % مقارنة 
فقد  الغربية،  ألوروبا  بالنسبة  أما  التقاعد.  إدخار  توفّر خدمة  التي  املؤسسات  عديد  تراخيص  جراء سحب   2016 بسنة 
شهدت أكرب ثالثة أسواق رئيسية فيها وهي اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا حالة من االنك�ش سنة 2017 مقابل تحقيق 

بعض األسواق األخرى لتطور إيجاî مثل اسكندينافيا والربتغال.
       

ويف املقابل، شهدت أسواق التأم� عىل الحياة يف البلدان الصاعدة مسارا مختلفا للغاية �يز بتحقيق قفزة هامة يف نسق 
النمو إىل حدود 14 % متجاوزة بذلك معّدل النمو املسجل يف العرشية األخ�ة (8,8 %). هذا وال يزال دور السوق الصينية 
الركيزة األساسية يف هذا التطّور، حيث حققت لوحدها Ûوا باهرا ناهز 21 % (مقابل معّدل Ûو يعادل 14 % خالل العرش 
سنوات األخ�ة)، لرتتقي بذلك الص� إىل املرتبة الثانية عامليا يف سوق التأم� عىل الحياة التي تتصدرها الواليات املتحدة 

األمريكية.

عديد  وجود  مع   2016 بسنة  مقارنة   %  5,8 بنسبة  ايجابيا  Ûوا  الصاعدة  البلدان  أسواق  حّققت  الص�،  وباستثناء 
اإلختالفات ب� بلدان هذه املجموعة. فبالنسبة لدول آسيا الصاعدة، �يزت بارتفاع مبيعات عقود التأم� بوحدات الحساب 
وعقود اإلدخار التقليدية، بين� ارتكز التطور املسجل يف أوروبا الوسطى والرشقية عىل مبيعات عقود اإلدخار املوزعة من 
طرف البنوك يف روسيا التي أصبحت تتصدر أسواق التأم� عىل الحياة يف هذه املنطقة. ويف نسق معاكس، سّجلت أسواق 
أمريكا الالتينية Ûوا سلبيا يف كل من الربازيل (جراء تأثر نشاط تأم� اإلدخار من ضعف نسب الفائدة) واملكسيك نتيجة 
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التوزيع القاري ألقساط التأم�:

3 - رقم معامالت صنف التأم� عىل غÈ الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 2.234 مليار دوالر أمري~ يف موىف سنة 2017 
محّققة نسبة Ûّو حقيقي بلغت 2,8 % ليتواصل بذلك تباطؤ نسق التطور للسنة الثالثة تباعا ولكنه ال يزال يتجاوز معّدل 

النمو الذي تّم تسجيله يف العرشية األخ�ة ( 2,1 %).
 

وبالنسبة لألسواق املتقدمة، استقرت وت�ة النمو يف نفس املستوى املسجل يف السنة السابقة أي 1,9 % (مقابل معدل 
تطّور سنوي ناهز 0,9 % خالل العرش سنوات األخ�ة) مع وجود تباين حاد بينها. فبالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، 
وصلت نسبة النمو الجملية إىل 2,6 % سنة 2017 مع تحقيق أهم النسب يف صنف تأم� السيارات. ويف أوروبا الغربية، 
ولنئ ظلت وت�ة النمو معتدلة، فقد سّجلت تحّسنا طفيفا سنة 2017 وبلغت 1 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل التطّور 

امللحوظ خاصة عىل مستوى صنفي التأم� من املرض وتأم� السيارات السي� يف األسواق الرئيسية لهذه املنطقة.
     

أما بالنسبة لألسواق الصاعدة، فقد تراجعت وت�ة Ûو صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل حدود 6,1 % مقابل 9,6 % 
سنة 2016 ومعّدل تطور سنوي ناهز 8,4 % خالل العرشية األخ�ة. ويعود هذا التباطؤ أساسا إىل انخفاض نسبة النمو 
السيارات. ورغم هذا  الصينية من مستوى 20 % إىل 10 % سنة 2017 جراء انخفاض أقساط تأم�  املحققة يف السوق 
الرتاجع املسجل، ال تزال الص� تعترب املحرك األسايس للنمو يف هذه املجموعة من البلدان. وباستثنائها، å تتجاوز نسبة Ûو 
نشاط التأم� عىل غ� الحياة يف األسواق الصاعدة مستوى 2,5 % (مقابل 2,1 % سنة 2016) بين� وصلت إىل 9,7 % يف 
بقية األسواق الصاعدة آلسيا بفضل النمو الهام الذي شهدته كل من الهند وتايالند وأندونيسيا. أما بالنسبة ألوروبا الوسطى 
والرشقية، فقد واصلت أقساط التأم� مسارها التصاعدي بنسق معتدل بلغ 3,3 % نتيجة التحسن االقتصادي الذي تشهده 
بعض بلدان اإلتحاد األوروî. وفي� يخص منطقة الرشق األوسط وآسيا الوسطى، فقد أّدت حالة االنك�ش التي تشهدها 
أقساط التأم� عىل غ� الحياة يف السوق الرتكية واستمرار حالة الركود يف السوق السعودية إىل إنخفاض هام يف نسبة التطور 

الجملية يف املنطقة.
 

وعموما، فقد كانت لألسواق املتقدمة مساهمة أعىل بقليل من مساهمة األسواق الصاعدة يف التطور الحقيقي لصنف 
التأم� عىل غ� الحياة مع اعتبار الص� والواليات املتحدة األمريكية القوت� الرئيسيت� الدافعت� للنمو في� يخص هذا الصنف.

التوزيع القاري ألقساط التأم�:

4 - نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:
  

عىل الرغم من اإلنخفاض النسبي يف عدد األحداث الكارثية املسّجلة سنة 2017 إىل 301 حادث مقابل 329 سنة 2016 
إىل ملحوظ  جّد  بشكل  الكوارث  هذه  عن  الناجمة  الجملية  املادية  الخسائر  ارتفعت  فقد  طبيعية)،  كارثة   183 (منها 

337 مليار دوالر أمري~ وهو ما يقارب ضعف املستوى املسجل سنة 2016 (180 مليار دوالر أمري~) ك� فاقت بشكل 
ملموس املعدل املسجل يف العرشية األخ�ة (190 مليار دوالر أمري~).

مجموع طبيعية  كوارث  عن  الناجمة  الخسائر  تغطية  يف  التأم�  قطاع  مساهمة  تتعّدى   å الّسياق،  هذا  ويف 
138 مليار دوالر وفقط 6 مليار دوالر من الخسائر املرتبطة بكوارث تقنية، ليبلغ الفارق ب� جملة الخسائر واألرضار املؤمن 
عليها سنة 2017 حوايل 193 مليار دوالر، وهو ما يربز مدى نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل 

النطاق العاملي (أك_ من 57 % من مجموع الخسائر).

هذا وقد �ركزت أعىل الخسائر يف أمريكا الش�لية وبلغت 244 مليار دوالر. وكانت أعىل األرضار املشمولة بالتأم� 
حّدة، هي تلك املتعلقة بأقوى ثالث أعاص� شهدها العاå سنة 2017 والتي قدرت بحوايل 92 مليار دوالر أمري~.

:Üونسب االندماج يف العا �5 - تطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم

التأم� سنة 2017 إىل 650 دوالر أمري~ مقابل 638,3 دوالر سنة 2016  الفـرد عىل  العاملي إلنفـاق  إرتفع املعـّدل 
النمّو  نسق  يف  التباين  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب�  شاسع  فارق  تسجيل  مع   2015 سنة  دوالر  و621,2 
االقتصادي ومعّدالت النمّو الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم� 

املتجّذرة يف البلدان املصّنعة ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

 2016 سنة  دوالر   3.505 مقابل  دوالر   3.516,7 التأم�  عىل  الفرد  إنفاق  معدل  بلغ  املصنعـة،  البلدان  ففي 
التأم� عىل غ�  بعنوان  الحياة و1.618,2 دوالر  التأميـن عىل  بعنوان  و3.439,6 دوالر سنة 2015، منها 1.898,5 دوالر 
 % و8,1   2016 سنة   %  8 مقابل   %  7,8 تعـادل  إذ  مرتفعة  البلدان  هذه  يف  االندماج  نسبة  فإّن  لذلك،  وتبعا  الحياة. 

سنة 2015.

أما يف البلدان الصاعدة، ورغم التحّسن املتواصل ملعدل إنفاق الفرد عىل التأم� والذي ناهز 165,6 دوالر أمري~ سنة
 2017 مقابل 149 دوالر سنة 2016 و135 دوالر سنة 2015 (منها 92,3 دوالر بعنوان التأم� عىل الحياة و73,2 دوالر 
بعنوان التأم� عىل غ� الحياة)، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ å تتجاوز 3,3 % (مقابل 3,2 % سنة 2016 

و2,9 % سنة 2015).

وعموما، فقد تراجعت نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي العاملي إىل حدود 6,1 % سنة 2017 مقابل 6,3 % 
سنة 2016 و6,2 % سنة 2015.  

º - IIوقع تونس يف سوق التأم� العاملية:
     

رقم  من  تونس  حّصة  تزال  ال   ،2017 سنة   % 12,6 بنسبة  التأم�  لقطاع  الجميل  املعامالت  لرقم  الهام  التطّور  رغم 
معامالت سوق التأم� العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة ببعض البلدان الشقيقة، حيث å تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,08 % 
باملغـــرب وÒ % 0,03صـر، وكذلك مقارنة بعدد من بلدان منطقة الرشق األوسط حيث ناهزت 0,28 % باإلمارات العربية 

املتحدة و0,20 % باململكة العربية السعودية وتضّل بعيدة جّدا عن جنوب إفريقيا (0,98 %). 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم� إذ تبلغ  28,2 % بالواليات 
املتحدة و8,6 % باليابان و5,8 % باململكة املتحدة و4,9 % بفرنسا و4,6 % بأملانيا. 

وبالتوازي، å تتجاوز نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي التونيس خالل سنة 2017 رغم تسجيل بعض التحّسن 
نسبة دون  باملغرب)، وهي  املتحدة و3,5 %  العربية  باإلمارات   % 3,7 (مقابل   % 2,2 األخ�ة  السنوات  الطفيف خالل 
 % 9 وفرنســا   % 9,6 املتحدة  واململكة   % 13,8 إفريقيا  مثل جنوب  بكث�  األخرى  البلدان  ببعض  املسّجلة  املستويات 

وسـويسـرا 8,5 % والواليات املتحدة 7,2 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي هو فــي حـدود 6,1 %.
 

ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معــّدل إنفاق الفــرد التونيس عىل التأم� خالل سنة 2017 حيث بلغ 182,5 دينارا 
تونسيا مقابل 164,2 دينارا سنة 2016 و150,5 دينارا سنة 2015، ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 

1579,5 دينارا تونسيا سنة 2017.

:« Solvabilité II » 2 ات األولية لتطبيق نظام املالءة املاليةÈالـتأث - III
      

دخل نظام املالءة املالية 2 فعليّا حيز التطبيق يف مستهل سنة 2016 بعد سنوات طويلة إستغرقتها الهياكل املختصة يف 
عن  عبارة  وهو   .îاألورو اإلتحاد  يف  التأم�  لسوق  الجديد  والتنظيمي  الترشيعي  اإلطار  ليمثّل  رشوطه  وبلورة  صياغة 
مجموعة من القواعد التوجيهية واملتطلبات القانونية والتقنية الكمية والنوعية تهدف إىل تحقيق أك_ تجانس وشفافية ب� 
م�رسات رشكات التأم� يف مختلف دول الفضاء االقتصادي األوروî ومزيد تدعيم سالمة قواعدها املالية بتطبيق متطلّبات 
مالءة قادرة عىل إدارة املخاطر الجديدة بأك_ نجاعة وواقعية وعىل "إمتصاص الصدمات" واملحافظة عىل استقرار آدائها، 
وتحّقق بالتايل توازنا عقالنيا ب� السالمة واإلستع�ل املقتصد لرؤوس األموال من أجل ح�ية أفضل للمؤمن لهم وض�ن 
قدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها تجاه الغ�، خاصة يف ظل التغیرات املتواصلة لألسواق املالیة الدولیة وتطّور املحيط اإلقتصادي 

العاملي وتزايد مخاطر الصناعة التأمینیة مع إحتداد املنافسة وعوملة رشكات التأمین. 

إّال أّن عديد األصوات إرتفعت لتحذير مكّونات قطاع التأم� من هذا التوجيه واستنكار النتائج املحتملة لهذا املعيار 
حيث أّن تاريخ 1 جانفي 2016 كان Òثابة عالمة عىل دخول قطاع التأم� إىل عرص جديد وغ� مرحب به. وبالفعل، فقد 
بدأت عّدة إشكاليات تظهر مع بداية تطبيق هذا الّنظام الذي بني عىل نوايا حسنة ولكن يبدو أنه å يحقق أهدافه بإعتبار 
أّن تكاليف إعت�ده جّد مرتفعة وطرق تنفيذه معقدة للغاية، حيث إعتمد الخرباء عىل افرتاضات مصطنعة å يتم التحقق 
منها بشكل صحيح وå يتم اختبار الصيغ املقرتحة Òا فيه الكفاية وå يتم تحليل النتائج املرتتبة عىل االقتصاد بدقّة، ك� 
نظرة  املؤسسات وخصومها وفق  لتقییم أصول  السوق  كفاءة  نظرية  إىل كون  باإلضافة  املختارة غ� �ثيلية  العينة  تعترب 

اقتصادیة تستند إىل افرتاضات ال يتم التحقق منها يف أوقات األزمات والصدمات.

تحوالت  إىل  ويؤّدي  العاملي  االقتصاد  عىل  كب�  بشكل   2 املالية  املالءة  نظام  تطبيق  يؤثر  أن  املنتظر  فمن  وبالتايل، 
إسرتاتيجية عميقة يف صناعة التأم� من أبرزها تعزيز مكانة رشكات التأم� الكربى عىل حساب الصغرى التي ستضطّر إىل 
اللجوء إىل االندماج واإلستيعاب بينها يف إتّجاه إعادة هيكلتها لتدعيم قدرتها عىل إدارة املخاطر، إضافة إىل تأث�اتها بالنسبة 

للمؤمن لهم من زيادة كب�ة يف أقساط التأم� وإنخفاض يف عائدات التأم� عىل الحياة ...

وعليه، ولتفادي اآلثار السلبیة املحتملة لتطبيق هذا الّنظام وتحقیق األهداف املرجوة منه وض�ن إستقرار أداء رشكات 
التأمین، فإنّه يتعّ� عليها االلتزام بالتطبیق التدریجي لهاته املرجعیة اإلحرتازیة وتهیئة البیئة الرضوریة لتبنيها من خالل 
من  لإلستفادة  األخرى  التأمین  رشكات  مع  التعاون  جرس  وربط  املعلوماتية  أنظمتها  وتحدیث  البرشیة  مواردها  تكوین 

التجارب الدولیة الناجحة يف هذا املجال.
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وقد أفرزت أع�ل الرقابة والتدقيق وجود عمليات إكتتاب عقود تأم� غ� عادية بالّنظر ألهمية املبالغ املؤمنة لدى 
هذه املؤسسة وكذلك لدى مؤسسة أخرى. و�ّت عىل هذا األساس مراسلة اللجنة التونسية للتحاليل املاليّة وموافاتها بنسخة 

من جميع الوثائق املتحصل عليها من مؤسستي التأم� إلتّخاذ ما تراه صالحا يف الغرض.

• تقييم أع�ل الخرباء اإلكتواري�:

الفنية لسنتي 2015 و2016 إلحدى  للمدخرات  اإلكتواري�  الخرباء  أحد  قبل  املنجزة من  التقييم  أع�ل  نتائج  أثارت 
مؤسسات التأم� إحرتازات من قبل فريق الرقابة تبعا لوجود نقص هام يف مدخرات التعويضات تحت التسوية بعنوان فرع 

تأم� السيارات.
تقييم حذر  إىل  التوصل  توفّقه يف  لعدم  الالزمة، ونظرا  باملؤيدات  الخب� إلجابة واضحة مدعومة  تقديم  لعدم  وتبعا 
وصحيح للمدخرات الفنية للتأم� عىل غ� الحياة للمؤسسة املعنية، إتخذت الهيئة قرارا بعدم املوافقة مستقبال عىل طلبات 

اإلستعانة به من قبل مختلف املؤسسات يف هذا املجال طبقا ملقتضيات منشور وزير املالية عدد 258 لسنة 2010.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2017 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داÅة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" تبعا ملراجعة طريقة احتساب العنارص املكّونة 
لهامش املالءة املاليّة إضافة إىل مزيد تدعيم آليّات بعض عمليّات التصديق والتقاطع قصد مراقبة صّحة وتجانس املعطيات 

ب� مختلف القوائم والجداول والبيانات املكّونة للربمجيّة.

متابعة  عىل  يساعد  مّ�  اإلستغالل  حيز  الهاّمة  الحوادث  ملّفات  وعىل  التوظيفات  عىل  الرقابة  برمجّيتي  دخول   •
البيانات الشهريّة املتعلّقة بعمليّات اإلقتناء والتفويت يف التوظيفات وÎّكن من رسعة تدّخل الهيئة عند اإلقتضاء من جهة، 
الحياة  للتأم� عىل غ�  بالنسبة  أ.د  التي تفوق كلفتها 500  الهاّمة  الحوادث  املتعلّقة Òلّفات  الشهريّة  البيانات  ومتابعة 

و100 أ.د بالنسبة للتأم� عىل الحياة وتكوين األموال من جهة أخرى.

النتائج  سلبا عىل  تؤثّر  التي  اإلخالالت  من  عدد  لتجاوز  التأم�  إعادة  بربمجّية مخطط  الواردة  املعطيات  دراسة   •
التأم� قصد دعوتها إىل إستك�ل املعطيات املنقوصة  املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات 
التأم� واملبيّنة  إعادة  الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة  وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� 

بدليل اإلستخدام.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:
 

بتنفيذ  تقيّده�  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  ملؤّسست� خاضعت�  املالية  الوضعية  متابعة  منتظمة  بصفة  تتواصل 
إلتزاماته� لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع�ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب 
كلية وبوضع  الفنية بصفة  الذاتية Òا Îّكنه� من تغطية مدخراته�  أمواله�  لتدعيم  العاجلة  باإلجراءات  الهيئة  موافاة 
برنامج عمل لتطه� وضعيته� املالية و�كينه� من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد عىل رضورة تجاوز 

النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة.

• إعداد تقرير £وذجي للخرباء اإلكتواري�: 

الذي  اإلكتواري  للخب�  تقرير Ûوذجي  إعداد  الهيئة  قبل  التعاقد معه من  تّم  إكتواري  املراقبون Òساعدة خب�  توّىل 
يستع� به مراقبو حسابات مؤّسسات التأم� وإعادة التأم� يف إعداد تقريرهم املوجه إىل الهيئة، وذلك بهدف توحيد طرق 
العمل املعتمدة وتوحيد شكل هذه التقارير ومضمونها لض�ن النجاعة املرجّوة منها. وقد �ت مناقشة النسخة األوىل من 
وإصداره  بخصوصه  الواردة  املالحظات  أساس  عىل  تحيينها  وسيتم  بالقطاع  العامل�  الخرباء  مع  النموذجي  التقرير  هذا 

Òقتىض ترتيب. 
 

• مراجعة طريقة احتساب مدخرات نقص قيمة مستحقات مؤسسات التأم� عىل املؤمن لهم والوسطاء:
 

إثر مالحظة تراجع يف استخالص أقساط التأم� خالل السنوات األخ�ة م� نتج عنه تفاقم يف حجم مستحقات مؤسسات 
التأم� عىل املؤمن لهم وعىل الوسطاء وأثّر سلبا عىل وضعيتها املالية وعىل مدى إستجابتها ملقاييس الترصف الحذر، ويف 
إطار التصدي لظاهرة االكتتاب مؤجل الدفع لعقود التأم� والتي تفاقمت تبعا لسعي املؤسسات للرتفيع يف أرقام معامالتها 
Òا يشّكل تهديدا ملالءتها املالية ويؤدي إىل تدß الخدمات املقدمة من قبلها، وبعد أخذ رأي عدد من مراقبي حسابات 
قيمة  انخفاض  مدخرات  احتساب  طريقة  Òراجعة  الهيئة  قامت  التأم�،  لرشكات  التونسية  والجامعة  التأم�  مؤّسسات 
املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم� وإصدار املقرر عدد 24 املؤّرخ يف 29 مارس 2017 ليتّم تطبيقه عىل القوائم 
املالية لسنة 2017. هذا، وÎكن أيضا ملؤسسات التأم� اعت�د أي طريقة أخرى لتكوين مدخرات انخفاض قيمة املستحقات 

رشيطة أن ال يقل مبلغ املدخرات املحتسب عن املبلغ الذي تفرزه الطريقة املبيّنة باملقرر املذكور.

• عرض عدد من امللفات عىل لجنة التأديب:

لجنة  أنظار  املخالفات عىل  إحالة جملة من  الهيئة  قرر مجلس  الرقابة،  فريق  املقدمة من  التقارير  تضمنته  ملا  تبعا 
التأديب والتي تهّم:

- التأخ� املسّجل يف إحالة التقارير السنوية لسنة 2015 إىل الهيئة بالنسبة ألربعة مؤسسات تأم�،
- إرتكاب إحدى مؤسسات التأم� ملخالفت� تتمثالن يف تعليق قبول طلب تأم� املسؤولية املدنية املنصوص عليها بالفصل 
جانب  إىل  السيارات  تأم�  عقود  ضمن  آلية  بصفة  تضمينها  يتّم  إضافية  ض�نات  إكتتاب  عىل  التأم�  مجلّة  من   110

اإلستعانة بأشخاص غ� مرسم� بسجل الوسطاء لعرض عمليات التأم� للعموم. 

2 - الرقابة واإلرشاف عىل املهن التأمينية والهياكل املّتصلة:

1.2 - الرقابة عىل نواب وس�رسة التأم�:

•  أع�ل الرقابة امليدانية:

شملت بالخصوص مواصلة متابعة الوضعية القانونية واملالية لرشكتي سمرسة يف التأم�.

• أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

�ثّلت أساسا يف:

- دراسة كل املعطيات املتوفرة بالتقارير السنوية ملؤسسات التأم� لسنة 2016 بخصوص نشاط س�رسة التأم� وإعداد 

تقرير يحوصل أهم املؤرشات مع الرتكيز عىل الجانب الخاص بتطّور املتخلدات بذّمتهم واملدخرات املكّونة يف شأنها.
- متابعة وضعية بعض رشكات السمرسة تبعا لتسجيل إخالالت عىل مستوى الترصف داخلها. 

     
2.2 - الرقابة عىل الخرباء ومعايني األرضار: 

طبقا ألحكام الفصول 79 و80 و81 من مجلة التأم� التي تخضع لها مهام اإلختبار ومعاينة األرضار، شملت عمليات 
التونسيّة  الجامعة  بسجّل  مرّسم�  إكتواريا  وخب�ا  أرضار  معايني  و4  متعددة  اختصاصات  يف  خب�ا   45 الالحقة  املراقبة 
لرشكات التأم�، للتحري والتثبت من مدى استجابتهم لكراسات الرشوط الخاصة �Òرسة إختصاصاتهم. وأفضت إىل تحـرير 
محاضـر مخالفة لترشيع التأم� ضّد 7 خرباء منهم �ّت إحالتها إىل الجامعة التي تولت شطب أس�ئهم (كليا أو جزئيا) من 

السجل.

3.2 - الرقابة عىل الصناديق ذات الصلة بقطاع التأم�: 

بدراسة  الشحن  قبل  ما  الصادرات ملرحلة  التصدير و�ويل  لنشاط صندوقي ض�ن مخاطر  الدورية  املتابعة  تواصت 
حساباته� الثالثية والسداسية والسنوية وعرضها عىل السيّد وزير املالية للمصادقة. 

    
4.2 - الرقابة عىل التعاونيات ومتابعة نشاطها:

تضّمن سجل التعاونيات الذي �سكه الهيئة خالل سنة 2017 عدد 48 تعاونية (منها 4 تعاونيات تّم إحداثها وå تبدأ 
نشاطها بعد) موزّعة حسب القطاعات التي ينشط فيها املنخرطون كالتايل:

- 16 تعاونية يف القطاع العمومي،
- 20 تعاونية يف القطاع شبه العمومي،

- و12 تعاونية يف القطاع الخاص.
وقد تولت مصالح الهيئة متابعة التقارير املالية السنوية للتعاونيات وتحي� املعطيات اإلحصائية املتعلقة بها من حيث 

عدد مشرتكيها وأموالها املودعة ومبالغ مداخيلها ومصاريفها. 
القانونية  الوضعية  متابعة  بالتعاونيات وخاصة  املتعلّقة  العرائض  الرقابة حول دراسة عدد من  تركّز عمل فريق  ك� 

واملالية لخمسة منها.
  

5.2 - الرقابة يف مجال مقاومة غسل األموال بقطاع التأم�:

• متابعة تفعيل الرتتيب عدد 2 املؤّرخ يف 29 ديسمرب 2016 واملنّقح للرتتيب عدد 1 لسنة 2012 حول تداب� العناية 
الواجبة املتعلقة Òكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع التأم�. وقد تّم إعداد استبيان يحوصل مختلف التداب� 
املنصوص عليها بالرتتيب ودعوة املؤّسسات لإلجابة عليه قصد الوقوف عىل مدى إمتثالها ألحكامه، عىل أن يتّم إعت�د نتائج 

هذا اإلستبيان لربمجة عمليات رقابة ميدانية يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

"فاتف"  املايل  العمل  مجموعة  بتوصيات  عمال  اإلرهاب  وºويل  األموال  ½كافحة غسل  رقابة خاص  دليل  إعداد   •
وبالتعاون مع جمعية الخرباء املالي� املتطوع� يف مجال مقاومة غسل األموال و�ويل اإلرهاب (FSVC)، تّم عرض النسخة 
املثارة بخصوصه ثّم عرضه من جديد  الهيئة وسيتّم تعديله وفقا للمالحظات واإلقرتاحات  األوىل منه عىل أنظار مجلس 

للمصادقة والعمل به الحقا. 

• متابعة قرارات املجلس الوزاري املضيق املنعقد بتاريخ 3 نوفمرب 2017 والعمل عىل تنفيذها والتي تخّص خطّة 
واملتمثّلة  التأم�  األموال يف قطاع  اإلرهاب ومنع غسل  القصور يف مجال مكافحة  أوجه  لتفادي  إعت�دها  املزمع  العمل 

بالخصوص يف ما ييل:

عىل مستوى الهيئة:

- إعت�د دليل الرقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال واملعّد عىل املنهج القائم عىل املخاطر، 
- وضع تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب خاص برشكات التأم� ووسطاء التأم�،

- تنظيم دورات تدريبيّة مكثّفة لفائدة اإلطارات املكلّفة بالرقابة يف هذا املجال،
- تفعيل العقوبات اإلداريّة عىل رشكات التأم� ووسطاء التأم� خالل سنة 2018.

عىل مستوى مؤسسات التأم�:

- إنجاز تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب ووضع إسرتاتيجية لخفض املخاطر مبنيّة عىل املنهج القائم عىل 
املخاطر وذلك امتثاال للتوصية األوىل ملجموعة العمل املايل. 

- دعم إدارة االمتثال باملوارد البرشية والتقنية الالزمة وإعداد خارطة مخاطر تأخذ بع� االعتبار طبيعة وأهميّة وتشعب 
واختالف األدوات والعمليات الخاّصة بالقطاع.

 
IV - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم�:

1 - وسطاء التأم�:

الّنظر يف مجموع 111 مطلبا  التأم�  الفصل 71 من مجلة  بالهيئة املنصوص عليها  التّـــرخيص للوسطاء  تولّت لجنة 
لتعـاطي مهنة الوساطة يف التأم� خالل سنة 2017 وعقدت للغرض أربع جلسات تّم خاللها:

- منح الرتخيص لـ 63 نائب تأم� و6 س�رسة و22 منتج تأم� عىل الحياة وذلك طبقا ألحكام الفصل 75 من مجلة التأم�،
- وسحب الرتخيص من 26 نائب تأم� و7 س�رسة.

الذين ال يبارشون املهنة وسمسارة  النواب والس�رسة  التأم� وال سيّ�  الوسطاء يف  ك� تواصلت عملية تحي� سجل 
البيانات الخاصة بالس�رسة واملسّجلة بالسجّل  النهاê باإلضافة إىل متابعة  الذين å يستكملوا إجراءات الرتخيص  التأم� 

التجاري. 

2 - املؤسسـات غÈ املقيمة:

تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات الـتأم� غ� املقيمة طبقا ألحكام الفصل� 67 و68 من مجلّة 
التأم� وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغ� املقيم�، وشملت:

• إستك�ل دراسة طلب رشكة إعادة التأم� "CICA RE" تركيز فرع لها غ� مقيم بتونس يتعامل مع غ� املقيم� حيث 
تّم إمضاء اتفاقية الرتكيز واملصادقة عليها.

التأم� "WAIKA RE" من س�اليون و"SEN RE" السينغالية لرتكيز مكتب  • دراسة طلب� صادرين عن رشكتي إعادة 
�ثييل غ� مقيم بتونس لكّل منه� وإحالة امللف� إىل رئاسة الحكومة قصد عرضه� عىل املجلس األعىل لإلستث�ر. 

• متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� األجنبية املوجودة بالبالد التونسيّة.
،"Africa Re"و "Arab Re" :متابعة نشاط رشكات إعادة التأم� اإلقليمية التي تشارك الدولة التونسية يف رأس مالها وهي •

 îواملنتدى العر "OAA" متابعة أنشطة الجمعيات الدولية التي تنتمي لها الهيئة عىل غرار: املنظمة اإلفريقية للتأم� •
."IAIS" والجمعية الدولية ملراقبي التأم� "AFIRC" لهيئات اإلرشاف والرقابة عىل التأم�

V - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم�:

1 - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم�:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2017 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

والواليات  التونسية  الدولة  ب�  إتفاقية  مرشوع  إلعداد  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي FATCA وإحداث مرصد وطني للخدمات املالية الصغرى.

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد  الصغ�،  التأم�  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف�  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

واالجت�عي، التأث� االجت�عي واالقتصادي وإعادة �ويل مؤسسات التأم� الصغ�.
القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل ممولة Òعونة فنية يف إطار برنامج  - لجنة 

."Micro-med" التعاون
التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  Òتابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG املمّول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية 

لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة لتأم� الجفاف عرب املؤرشات. 
- اللجنة املحدثة عىل مستوى وزارة الفالحة املكلّفة بصياغة تصّورات يف خصوص إحداث صندوق وطني لتغطية املخاطر 

غ� القابلة للتأم� يف القطاع الفالحي.
الفالحي  القطاع  يف  التأم�  مخاطر  يف  الترصّف  حول  دراسة  إلنجاز مرشوع  التحض�ية  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة   -

بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      
- لجنة القيادة املحدثة عىل مستوى الهيئة العليا للطلب العمومي واملكلّفة بدراسة مشاريع الوثائق النموذجيّة يف إطار 
ومن ضمنها  الخاّصة  اإلدارية  الرشوط  وكراسات  العموميّة  الصفقات  (أدلّة  العموميّة  الصفقات  منظومة  تطوير  مرشوع 

كراس رشوط خدمات التأم�). 
- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد ضبط املشاريع املتعلقة 

Òجال التأم� التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير القطاع املايل.
ملعالجة  التأم�  لرشكات  التونسية  والجامعة  الربي  للنقل  الفنية  الوكالة  مستوى  عىل  املحدث  املشرتك  العمل  فريق   -

اإلشكاليات املتعلقة بالعربات املرسوقة واملدرجة بباب النزاعات وذلك لتوحيد اإلجراءات املعمول بها. 
- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب� البنوك ورشكات التأم� يف خصوص ض�ن التأم� يف 

صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض، وقد أسفرت أشغال هذه اللجنة عن مرشوع إتفاقية ب� الجمعيت� املهنيت�.
- اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال و�ويل اإلرهاب.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم� الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2017:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم� الصادرات قصد البحث عن سبل معالجة وضعية امليزان التجاري يف إطار املجلس األعىل 

للتصدير ومتابعة أشغال مه�ت املساعدة الفنية للبنك الدويل املنجزة يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات لتحس� 

تدّخالت صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.

- بلورة مقرتحات يف شأن تأم� صندوق ض�ن مخاطر التصدير لصادرات املؤسسات الوطنية والعمومية املتعلقة بصفقات 

كربى أو بقطاعات إسرتاتيجية لإلقتصاد الوطني. 

الطبية  الحوادث  عن  الناجمة  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -

كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  أحدثت  تفك�  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى  الطبية غ�  واألخطاء 

املتدخل� يف النشاط الطبي وشبه الطبي بهيكليه العام والخاص باإلضافة إىل ممثل� عن الهيئة والجامعة التونسية لرشكات 

التأم�. 

- متابعة ملف تأم� املسؤولية املدنية املنجرة عن األرضار النووية ضمن أشغال لجنة الخرباء املحدثة عىل مستوى وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات واإلتصال واملكلفة بإعداد منظومة ترشيعية ورقابية وطنية لألنشطة 

النووية. 

املرض  عىل  بالتأم�  واملتعلقة  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  صلب  املربمة  لإلتفاقيّات  القانونية  الوضعيّة  دراسة   -

حيث  من  خاّصة  عنها  املرتتّبة  اإلشكاليّات  ومناقشة  الحريق،  عىل  والتأم�  دين  بتسديد  املرتبط  الوفاة  عىل  والتأم� 

إنعكاساتها عىل املنافسة وعىل حقوق املؤّمن لهم وإنجاز دراسة مقارنة يف الغرض. مع العلم وأّن مجلس الهيئة أقّر منذ 

شهر جويلية 2016ّ إيقاف العمل بهذه اإلتفاقيات مع إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لها ضمن األشغال الجارية للمراجعة 

الشاملة ملجلّة التأم�.

- دراسة مقرتحات رابطة معيدي التأم� العرب حول إعادة النظر يف رشوط التصنيف املعمول بها من قبل هيئات الرقابة 

وتكتفي  العاملية  التصنيف  قبل وكاالت  متقدم من  تصنيف  الحصول عىل  تعفي من  آليّة خاّصة  إتجاه وضع  العربية يف 

بتصنيف أقّل تشّددا.

:Í3 - دراسة عدد من امللفات املّتصلة بالترشيع الجبا

تتوّىل مصالح الهيئة يف هذا اإلطار وبالتنسيق مع املصالح الجبائية املختصة: 

• اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم� عىل الحياة،
• النظر يف الّنظام الجباê يف مادة األداء عىل القيمة املضافة املتعلّق باملبالغ الراجعة لس�رسة التأم� بعنوان التخيل 

عن نشاطهم يف هذا املجال.

4 - متابعة تنفيذ برنامج تأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم�: 

ترشف الهيئة عىل تنفيذ برنامج متوسط املدى يتعلق بتأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� وتتلخص أبرز محاوره 
يف النقاط التالية:

املستوجبة  والرشوط  تتناسب  ترسيم  ورشوط  داخليا  ونظاما  أساسيا  نظاما  تعتمد  لإلكتواري�  مهنية  جمعية  تكوين   -
لإلنخراط الحقا يف الجمعية الدولية لإلكتواري�، ويعهد لها Òسك سجل املخول لهم م�رسة هذا النشاط لدى قطاع التأم� 

وبإحداث لجنة تأديب ضمن هياكلها.
- إعت�د رشوط جديدة مل�رسة هذا النشاط وهو ما يتطلّب تكوينا وتأهيال لجميع املتدخل� يف املجال اإلكتواري لدى 
القطاع قصد ض�ن ترسيمهم الحقا بسجل الجمعية املهنية بعد الحصول عىل التأهيل من قبل لجنة مشرتكة محدثة صلب 

الهيئة.
- تكوين وتأط� مراقبي الهيئة يف املجال اإلكتواري.

وقد تّم يف هذا الصدد:

- إعداد مذكرة توجيهية للربنامج بالتعاون مع جمعية FSVC والجمعية اإلكتوارية الدولية وجمعية اإلكتواري� بال حدود 

وذلك قصد الرشوع يف البحث عن �ويل خارجي للربنامج املذكور.

- إنجاز عملية تقييم لوضعية الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� بتوجيه إستبيان� إىل كّل من مؤسسات التأم� والخرباء 

مشاريع  تطوير  ملزيد  نتائجه�  وإستغالل  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  الذي �سكه  بالسجل  املرسم�  اإلكتواري� 

األحكام القانونية املقرتح إدراجها ضمن مرشوع مراجعة مجلة التأم�. 

5 - متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ½ؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

يف إطار أحكام الفصل 50 ثالثا من مجلة التأم� والرتتيب عدد 2 لسنة 2009 الصادر يف الغرض واملتعلق بالتعيينات 
Òجالس إدارة رشكات التأم� وهياكل تسي�ها، �ت:

- دراسة عدد من ملفات التعيينات يف بعض الرشكات وذلك من خالل التثبت من مدى توفر الرشوط املنصوص عليها 

بالرتتيب املذكور أعاله.

األحكام  التأم� قصد مواءمتها مع مقتضيات  الداخيل إلحدى مؤسسات  والنظام  األسايس  الّنظام  - تحي� ومراجعة 

النموذجية للنظم األساسية لرشكات التأم� ذات الصبغة التعاونية.

- دراسة ملف طلب مؤسسة "Groupama" تنقيح إتفاق املساهم� املربم مع الدولة التونسية يف إطار مساهمتها يف 

رأس مال مؤسسة التأم� وإعادة التأم� "ستار" تبعا للتغي�ات التي طرأت عىل نظام حوكمتها. 

6 - دراسة مشاريع األنظمة األساسية للجمعيات التعاونية قبل املصادقة عليها:  

�ّت يف هذا اإلطار دراسة مشاريع تنقيح األنظمة األساسية لثالث تعاونيات ومرشوعي األنظمة األساسية إلحداث خمس 
تعاونيات جديدة.

7 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2020-2016):

تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم� والتي 

الوطنية وتحديدا للسياسات والربامج  تتضمن باألساس تشخيصا للتوجهات اإلسرتاتيجية املزمع إعت�دها وفقا للتطلعات 

ولتجاوز  القادمة  الخ�سية  خالل  واملرتقبة  املسجلة  والنوعية  الكمية  للنتائج  بالّنظر  األهداف  هذه  بتجسيم  الكفيلة 

اإلشكاليات الهيكلية والظرفية التي يواجهها القطاع.

I - متابعة وضعية صندوق ض�ن املؤمن لهم:

تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003، توّىل صندوق ض�ن املؤمن 
لهم منذ سنة 2004 تسديد التعويضات املحمولة عىل املؤسسة املنحلّة نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه املؤمن لهم 

واملستفيدين من عقود التأم� بنسق هام وذلك خاّصة يف مجال تأم� السيارات. 

لإلضطرابات  وتبعا  أخرى،  جهة  من  أنّه  إالّ  ملحوظا،  تراجعا  التعويضات  هذه  نسق  شهد  األخ�ة،  السنوات  وخالل 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
املؤسسات اإلقتصادية، تّم Òوجب املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 واألمر عدد 790 لسنة 2011 املؤرخ 
يف 27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت Òمتلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب� 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011. 

وقد عهد إىل رشكة "اإلعادة التونسية" Òهمة الترصف يف الصندوق يف الجانب املتعلق منه بتعويض األرضار الناتجة عن 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية Òوجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية وتّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض  ترتكب 

من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

1 - موارد الصندوق: 

تقّدر جملة املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم يف موىف سنة Ò 2017بلغ يناهز 234,5 م.د وهي متأتّية من:

• القرض� الرقاعي� املكتتب� لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 م.د (األول بقيمة 20 م.د والثاß بقيمة 10 م.د)،

(يتم تسديده عىل فرتة الشعبية  الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات  لتعويض األرضار  املكتتب  الرقاعي  • والقرض 
 10 سنوات) والبالغ 80 م.د،

• ومساه�ت مؤسسات التأم� واملؤّمن لهم يف �ويل الصندوق والتي ناهزت بداية من الثالثية األخ�ة لسنة 2002 
وإىل موىف سنة 2017 مبلغ 124,5 م.د. 

2 - نفقات الصندوق: 

بلغت النفقات الجملية لصندوق ض�ن املؤمن لهم إىل موىف سنة 2017 حوايل 188,4م.د تتوّزع كالتايل:

- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم تبعا لحلول الصندوق محّل رشكة "اإلتّحاد": 59,4 م.د،
- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم بعنوان األرضار الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات الشعبية: 53,8 م.د،

- خالص أصل القرض� الرقاعي� األّول والثاß: 30 م.د. 
- رصف فوائد القروض الرقاعية: 45,2 م.د.

ك� Îكن تبويب هذه النفقات حسب طبيعتها عىل النحو التايل:

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم�  العامة  الهيئة  تويل  التأم�،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم�  بعض مؤسسات  مواطن� ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، مع العلم 

وأّن العرائض املذكورة تحىض Òتابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس� نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل� يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 
املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن.

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم�:
 

تلّقت الهيئة خالل سنة 2017 عددا هاما من العرائض بلغ 60 عريضة تتعلّق جلّها بفرع تأم� السيارات بإعتباره يستأثر 
بالنصيب األوفر من رقم معامالت القطاع وÎثّل الواجهة األوىل التي من خاللها يقع التعامل بصفة أكرب مع املؤمن لهم. 

وقد �ّكنت مصالح الهيئة بالتنسيق مع مؤسسات التأم� من تسوية أغلب امللفات ومعالجتها. 

ويُحوصل الجدول التايل أبرز مواضيع هذه العرائض وعددها: 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم� 
دولية (برتقالية للبلدان العربية وخرضاء للبلدان األوروبية).

      
وقد توّصلت الهيئة العامة للتأم� بأربعة عرائض تتعلق بطلب التدخل للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام 
برتقالية صادرة عن  تأم�  لبطاقات  فيها عربات حاملة  بالنسبة لحوادث مرور تسببت  املكتب  باتّة صادرة ضّد  قضائية 

مؤسسات تأم� جزائرية وليبيّة.

1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

تّدعمت تركيبة إطارات الهيئة مع مطلع سنة 2017 بإلتحاق طالبة جديدة بعد نجاحها ضمن الدفعة 35 ملعهد �ويل 
 "Paris Dauphine Tunis" يف إختصاص "تأم�"، باإلضافــــة إىل طالب آخر متخـــّرج من معهد îالتنمية للمغرب العـــر

يف إختصاص "Actuariat" ليبلغ بذلك العدد الجميل إلطارات الهيئة øانية وأربع� (48) من جملة سبع� (70) موظفا.

:Ô2 - تطوير النظام املعلوما

واملحاسبية البرشية  املوارد  يف  والترصف  الهيئة  موارد  لتخطيط  املندمجة  املنظومة  تركيز  عملية  شهدت 
  «ERP» أشواطا متقدمة خالل سنة 2017 عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- املحاسبة والترصف يف مخزون الهيئة من اللوازم املكتبية،
- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،

- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية والرواتب.

هذا وال تزال األشغال جارية مع املزود يف إطار فرتة تجربة للمنظومة.

3 - إقتناء قطعة أرض لبناء املقّر اإلجت�عي الجديد للهيئة:

تّم إختيار الهيئة بتاريخ غرة نوفمرب 2017 كأحسن عارض بالنسبة ألحد املقاسم بالحّي املايل بالتّقسيم الجديد "درّة 
البح�ة" بضفاف بح�ة تونس الّش�لية لتشيّد عليه مقرها اإلجت�عي الجديد.

4 - التكوين والرّسكلة:

تعترب الهيئة التكوين والرسكلة من أهّم وسائل تنمية املوارد البرشية، لذلك فهي توليه� إهت�ما خاصا إÎانا منها بأّن 
والرقابية عىل مختلف  بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلرشافية  العامل�  تطوير قدرات 

مكّونات قطاع التأم�.

ومؤ�رات  وملتقيات  تكوينيّة  دورات  يف  الهيئة  إطارات  من  هام  عدد  ترشيك  عىل  الهيئة  عملت  الّسياق،  هذا  ويف 
وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم� وتهّم بالخصوص:

- مراقبة الحوكمة والترصّف يف املخاطر،
- الترصف يف األصول والخصوم،

- نظام " املالءة املاليةII " ملؤسسات التأم�،
- وضع خارطة مخاطر يف مجال التأم�،

- مقاومة تبييض األموال و�ويل اإلرهاب يف قطاع التأم�،
- دور قطاع التأم� يف تغطية مخاطر الكوارث الطبيعية والتقلبات املناخية.

ك� شارك عدد من إطارات الهيئة يف بعض الندوات والتظاهرات واملؤ�رات بالخارج حول محاور تأمينية متخصصة من 
أهّمها:

- دورة تدريبية حول "أسس تحديد وإدارة مخاطر رشكات التأم�" (باإلمارات العربية املتّحدة).
- حلقة دراسية حول التطورات األخ�ة بخصوص الرقابة الحذرة عىل التأم� (بفرنسا)،

- امللتقى الرابع للتأم� بالدار البيضاء حول تحديث تجربة الحريف يف العرص الرقمي (باململكة املغربية)،
- الدورة 24 للنــدوة السنوية الدولية حول التقنيات الجديدة لتبادل املعطيـات (بأملانيا).

5 - إرساء منظومة للنفاذ إىل الوثائق التي تنتجها الهيئة:

يف إطار تطبيق مقتضيات القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ يف 24 مارس 2016 واملتعلق بحق النفاذ إىل 
املعلومة وتنفیذا ملتطلبات الخطة الوطنیة الرامیة إىل �كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت� العربية والفرنسية Òوقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد وردت عىل الهيئة خالل 
سنة 2017 ومنذ إرساء هذه املنظومة، ثالثة مطالب فقط يف النفاذ إىل وثيقة إدارية �ّت دراستها بالتنسیق مع مختلف 

الهیاكل بالهيئة وإجابة املعني� باألمر بخصوصها، ك� å يتّم رفض أي مطلب وå يرد أي مطلب تظلم.

6 - تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم�:

سعيا منها إىل تدعيم أوجه التعاون العرî واإلقليمي والدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة 
بالتأم�، تولّت الهيئة العامة للتأم�:

- مواصلة متابعة توصيات اللجان املغاربية للتأم� وإعادة التأم�.
- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك عىل 
مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث عن توافقات ثنائية ودية لتسوية املتخلدات 

بذمة املكتب املوحد الليبي.
إىل  وإحالتها   ACPR بفرنسا التأم�  عىل  الرقابة  وسلطة   CIMA منظمة من  كّل  مع  تعاون  مذكرات  مشاريع  إعداد   -

الجهات املعنية للدراسة.
- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأم� AFIRC والجمعية الدولية 

.IAIS ملراقبي التأم�

       مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

أنهى االقتصاد العاملي سنة 2017 بتحقيق وت�ة Ûو جيّدة نسبيّا بلغت مستوى 3,8 % (مقابل 3,2 % سنة 2016) وهي 
األعىل منذ سنة 2011، بعد معاناته طيلة سنوات من الفتور واملشاكل املرتبطة باألزمات االقتصادية واملالية واآلثار الضارة 
للصدمات السلبية التي أضعفت النشاط يف أغلب االقتصاديات. وتعود هذه االنتعاشة إىل جملة عوامل أبرزها مواصلة 
إعت�د السياسات النقدية امليّرسة يف البلدان املتقدمة واستمرار االقتصاد الصيني يف تسجيل معدالت Ûو مرتفعة فضال عن 

ديناميكية التجارة العاملية.

ففي االقتصاديات املتقدمة، ارتفع نسق Ûو النشاط االقتصادي إىل مستوى 2,3 % سنة 2017 مقابل 1,7 % يف السنة 
مستوى  عىل  وانعكاسه  عموما  األع�ل  مناخ  وتحّسن  التيس�ية  النقدية  السياسات  من  بالخصوص  مستفيدة  السابقة، 
السياق  الداخيل إضافة إىل تدّعم استهالك األرس محفوزا باملؤرشات االيجابية لسوق الشغل. ويف هذا  االستث�ر والطلب 
وصلت نسبة Ûو االقتصاد األمري~ إىل 2,3 % مقابل 1,3 % يف موىف سنة 2016، ك� كان األداء يف منطقة األورو م�ثال إىل 
حّد كب� حيث سّجلت نفس املستوى من النمو (2,3 % مقابل 1,8 % سنة 2016) وشملت هذه االنتعاشة أغلب البلدان 

األعضاء.          
 

لالقتصاديات الصاعدة والنامية، فقد عرفت بدورها تحّسنا جمليّا لنشاطها االقتصادي محققة نسبة Ûو  بالنسبة  أّما 
ناهزت 4,8 % مقابل إنحصارها يف حدود 1,4 % سنة 2016، وكان الحّظ األوفر من نصيب الدول الصاعدة والنامية ألوروبا 
مشاريع  حجم  زيادة  من  األخرى  البلدان  عديد  واستفادة  وبولونيا  تركيا  من  كّل  حققته  الذي  الهام  النمو  مع  خاصة 
املؤسسات املمولة من االتحاد األوروî. ك� حافظ االقتصاد الصيني عىل نسق Ûّوه املرتفع والذي بلغ 6,9 % سنة 2017 
مقابل 6,7 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع امللحوظ للصادرات وملستوى االستث�رات العمومية فضال عن اعت�د بنك الص� 

الشعبي لتيس� انتقاê يسّهل النفاذ للقروض بالنسبة للمؤسسات الصغرى والقطاع الفالحي.             

ويف املقابل، تراجعت وت�ة النمو يف منطقة الرشق األوسط وش�ل إفريقيا من 4,9 % يف السنة السابقة إىل حدود 2,2 % 
املصّدرة  البلدان  النمّو يف  انخفاض  املنطقة مع  املستمرّة يف  الجيوسياسية  بالخصوص من االضطرابات  متأثرة  سنة 2017 
للنفط وتقيّد الطلب الداخيل وخاصة االستث�ر بسبب عملية تطه� امليزانية واملستويات العالية من التضخم يف بعض بلدان 

املنطقة.  
  

وå تكن املبادالت التجارية للسلع والخدمات سنة Ò 2017نأى عن هذا املسار التصاعدي يف نسق النمو حيث حققت 
انتعاشة هامة بنسبة 4,9 % مقابل 2,3 % سنة 2016 مدعومة عىل وجه الخصوص من تطور التدفقات التجارية يف آسيا 

والواردات يف أمريكا الش�لية. 

ويف جانب آخر، تواصل إنخفاض دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة بحوايل 16 % خالل سنة 2017 مقابل 13 % 
سنة 2016، وشمل باألساس اقتصاديات البلدان املتقدمة والبلدان التي �ّر Òرحلة انتقالية مقابل إرتفاع طفيف يف البلدان 

الصاعدة.

املرتبطة خاصة Òفاوضات  السيايس  اليق�  مواجهة حالة عدم  فقد نجحت يف  الدولية،  املالية  بالسوق  يتعلّق  وفي� 
الربيكسيت وتزايد الشكوك حول السياسة املستقبلية للميزانية األمريكية وتواصل التوترات الجيوسياسية يف عديد املناطق، 
فتدّعمت أسعار السندات بشكل ملحوظ يف جميع أنحاء العاå. بين� تواصل التقلب الحاد يف السوق الدولية للرصف والتي 
اتسمت خاصة باالرتفاع الهام الذي حققه سعر رصف األورو مقابل الدوالر وذلك مع تحسن الوضع االقتصادي وتجّدد 
اهت�م املستثمرين األجانب Òنطقة األورو والتوقعات بتطبيع السياسة النقدية. وسجلت سوق املعادن الثمينة من ناحيتها 

تطورا ايجابيا بحوايل 13 % مدعومة من حالة عدم اليق� السيايس. 

إرتفاعا ملحوظا عىل  للمواد األساسية  الدولية  األسعار  املتحّسن عموما، شهدت  االقتصادي  األداء  وبالتوازي مع هذا 
عكس السنة السابقة نتيجة تزايد الطلب املتأé من القطاعات املعملية للبلدان املصنعة وللص� من جهة وانخفاض سعر 
رصف الدوالر األمري~ من جهة أخرى. ك� تدّعمت أسعار الطاقة وخاّصة النفط الخام جرّاء الرتاجع امللحوظ يف اإلنتاج 

واملخزونات بعد تفعيل االتفاقية متعددة األطراف للدول املصّدرة للنفط.       

لتبلغ  املتقدمة  االقتصاديات  تواصلت عىل مدى سنوات يف  التي  االنك�شية  الضغوط  برتاجع   2017 ك� �يزت سنة 
نسبة التضخم 1,7 % مقابل 0,8 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع الهام ألسعار الطاقة. أما بالنسبة للبلدان الصاعدة والنامية، 
فقد عرف التضخم عموما بعض االنفراج لينخفض إىل 4 % مقابل 4,3 % سنة 2016 مع وجود تفاوت عام ب� مختلف 

بلدان هذه املجموعة نظرا إىل التطورات املتفاوتة ألسعار الرصف والعوامل الخاصة بكّل اقتصاد.
       

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

شهد االقتصاد التونيس سنة 2017 تحّسنا ملموسا يف نسق Ûّوه حيث بلغ 1,9 % أي ما يقارب ضعف املستوى الذي 
تحقق سنة 2016 (1 %). غ� أن مثل هذه االنتعاشة ال تزال دون املستوى املأمول جرّاء استمرار مواطن الضعف املرتبطة 
بالخصوص بانزالق عجز امليزانية واملدفوعات الجارية وتصاعد الضغوط التضخمية، والتي ال تزال تحول دون تحقيق التنمية 

الشاملة وإحداث مواطن الشغل والتحّكم يف التوازنات االقتصادية الكلّية.    

ويعود هذا التحسن النوعي يف النمو يف جزء كب� منه إىل تطّور األنشطة املسوقة عىل خالف السنوات الفارطة التي كان 
فيها ألنشطة الخدمات غ� املسوقة مساهمة هامة.

وبالنسبة للخدمات املسّوقة، فقد عرفت تطّورا محدودا سنة 2017 بلغ 4 % مستفيدة بالخصوص من املوسم السياحي 
الواعد (8,3 % مقابل 2,7 % سنة 2016) إثر العودة النسبية لألسواق التقليدية مع تحّسن الوضع األمني للبالد إضافة إىل 
مواصلة تدفق السياح املغاربي�، وكذلك من التحّسن الطفيف لقطاع النقل (5 % مقابل 4,7 % سنة 2016). ويف املقابل، 

تواصل Ûو الخدمات املالية واالتصاالت بنسق ملموس بلغ عىل التوايل9,1 % و3 %.    

وبدرجة أقل حدة، حّققت الصناعات املعملية بدورها Ûّوا طفيفا بنسبة 0,8 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل تطّور 
الصناعات امليكانيكية والكهربائية (3,1 % مقابل 2,1 % سنة 2016) تبعا لديناميكية النشاط يف منطقة األورو، عالوة عىل 
الغذائية والصناعات   (2016 سنة   %  (-0,3) مقابل   %  0,8) والجلود  واملالبس  النسيج  صناعات  إنتعاش 

(1,4 % مقابل (4,4-) % سنة 2016). ويف املقابل، تواصل تقلّص Ûّو صناعات مواد البناء والخزف والبلور للسنة الثانية تباعا 
((4,5-) % مقابل (1,8-) % سنة 2016).

ك� شهدت الصناعات الكيميائية انخفاضا ملحوظا يف قيمتها املضافة ((1,9-) % مقابل 13,2 % سنة 2016) وذلك 
نتيجة حّدة التحركات االحتجاجية املسجلة عىل مستوى مواقع إنتاج ونقل الفسفاط مّ� خلق صعوبات كربى يف التزّود 

لوحدات التحويل.

وعرف قطاع الفالحة والصيد البحري انتعاشة ملحوظة (2,5 % مقابل (8,5-) % سنة 2016) بفضل املوسم الفالحي 
الزيتون.       زيت  فرع  يف  انخفاض  مقابل  الحبوب  سيّ�  الفروع  أغلب  يف  اإلنتاج  بارتفاع  �يز  والذي  عموما  املريض 

أّما الصناعات غÈ املعملية، فقد تواصل إنخفاض قيمتها املضافة بحوايل 3 % (مقابل (1,5-) % سنة 2016) متأثـــرة 
بالخصوص من احتداد تقلص استخراج النفط والغاز الطبيعي ((11,1-) % (مقابل (7,2-) % سنة 2016) جراّء ما تزال 
تشهده بعض املناطق من اضطرابات اجت�عية عالوة عن النفاذ الطبيعي لبعض الحقول. وعىل عكس ذلك، سّجل قطاع 
املناجم Ûوا هاما ناهز 10,1 % (مقابل 6,4 % سنة 2016) غ� أن مثل هذه االنتعاشة å �ّكن بعد من استعادة القدرات 

اإلنتاجية املعتادة للقطاع.

وبالنسبة للطلب الداخيل، فقد أظهر سنة 2017 تباطؤا يف نسق Ûو أهم مكوناته، بحساب األسعار القارّة، حيث تواصل 
النهاê الوطني والذي Îثّل املحرك األسايس للنمو االقتصادي منذ  التوايل انخفاض وت�ة Ûو االستهالك  الثالثة عىل  للسنة 
سنة 2011 (1,8 % سنة 2017 مقابل 3 % سنة 2016). وبخصوص االستث�رات، فقد سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت 
تباطؤا طفيفا من مستوى 1 % سنة 2016 إىل 0,2 % سنة 2017 لتواصل بذلك نسبة االستث�ر انخفاضها للسنة الخامسة 

عىل التوايل من 19,3 % سنة 2016 إىل 18,7 % سنة 2017.

 2016 سنة   %  5,8 (مقابل   %  17,2 بنسبة  والخدمات  السلع  صادرات  ارتفعت  فقد  الخارجي،  للطلب  بالنسبة  أّما 
بحساب األسعار الجارية) نتيجة ازدياد حجم الصادرات ألغلب القطاعات. ومن ناحيتها، سجلت واردات السلع والخدمات 
تسارعا هاما يف وت�ة Ûوها الذي بلغ 18,8 % سنة 2017 (مقابل 5,5 % سنة 2016 بحساب األسعار الجارية) وذلك تبعا 
النخفاض الدينار وارتفاع األسعار العاملية للمحروقات وتزايد استهالك قطاعي الطاقة والصناعات املعملية من مواد أولية 

ونصف مصنعة يف ظل تراجع اإلنتاج الوطني. 

ويف هذا السياق، تفاقم العجز التجاري املسّجل سنة 2017 ليعادل 10,2 % من إجمـايل النـاتـــج املحيل الخام (مقابل 
8,8 % سنة 2016).

النسبة هذه  ارتفعت  فقد   ،(%  3,7)  2012 سنة  منذ  تضخم  نسبة  أد\  عرفت  التي  السابقة  السنة  عكس  وعىل 
 سنة 2017 لتناهز 5,8 % يف املعدل ك� وصلت يف األشهر األخ�ة من السنة إىل ما يقارب 6,4 % وذلك تزامنا مع تدهور 

قيمة الدينار والتطور االستثناê ألسعار املواد الغذائية الطازجة.

ملواطن  للتصدي  املطلوب  املستوى  دون   2017 سنة  الوطني  االقتصاد  الذي حققة  الطفيف  النمو  فقد ظل  وعموما 
ضعف سوق الشغل إذ ال تزال نسبة البطالة يف نفس املستوى املرتفع املسجل يف السنة السابقة (15,5 %) مع تسجيل 
انخفاض طفيف لنسبة بطالة خريجي التعليم العايل إىل حدود 29,2 % سنة 2017 (مقابل 31,6 % سنة 2016) وال تزال 
سوق الشغل املحلية تواجه عديد التحديات املرتبطة بعدم قدرة النسيج االقتصادي عىل استيعاب البطالة وعدم املالءمة 

ب� حاجيات السوق وما تنتجه املنظومة التعليمية.      

I - تطّور سوق التأم� العـاملية:

1 - رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم�:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

بلغ إج�يل أقساط التأم� العاملية املستخلصة سنة 2017 حوايل 4.890 مليار دوالر مقابل 4.700 مليار دوالر سنة 2016 
محققة بذلك نسبة Ûو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وت�ة أرسع سنة 2016 (2,2 %). ولنئ شمل هذا 
التباطؤ النسبي كالّ من صنفي التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، فانّه �يّز بالخصوص بانخفاض جملة أقساط التأم� عىل 
الحياة يف األسواق املتقدمة Òا يقارب 2,7 % (مقابل (1,9-) % سنة 2016) مقابل تواصل Ûّو أقساط التأم� عىل غ� الحياة 

بنفس النسق املسجل يف السنة السابقة والذي بلغ 1,9 %. 
  

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد تقلصت وت�ة النمو الهام الذي ميزها يف السنة السابقة رغم بقائها مرتفعة يف حدود 14 % 
النمو الكب� الذي  التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، مدعومة أساسا من تواصل  التوايل بالنسبة لصنفي  و6,1 % عىل 

تشهده السوق الصينية.   

55,3 % سنة 2016)  (مقابل   % 54,3 إىل  العاملية  السوق  الحياة من  التأم� عىل  تقلّص نصيب صنف  لذلك،  وتبعا 
يف ح� إرتفعت حّصة صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 45,7 % (مقابل 44,7 % سنة 2016).

التوزيع القاري ألقساط التأم�:
 

وعىل مستوى التوزيع القاري، تواصل انخفاض حصة األسواق األمريكية يف سوق التأم� العاملية حيث بلغت 34 % 
الحياة إىل حدود 25,5 % (مقابل  التأم� عىل  نتيجة تراجع حّصتها من مجموع أقساط  (مقــابل 34,4 % سنة 2016) 
تقريبا  املستوى  نفس  يف  الحياة  غ�  عىل  التأم�  أقساط  مجموع  من  حصتها  عىل  ومحافظتها   (2016 سنة   %  26,2  

(44,2 % مقــابل 44,3 % سنة 2016).

وكذلك الشأن بالنسبة للدول األوروبية التي انخفضت نسبة مساهمتها يف سوق التأم� العاملية إىل حوايل  30,2 % 
(مقابل 30,8 % سنة 2016) إثر تراجع حّصتها من 33 % سنة 2016 إىل 32,3 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل 

الحياة ومن 28,2 % إىل 27,8 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة. 

موىف  يف   %  32,5 فناهزت  العاملية  السوق  حجم  من  اآلسيوية  القارة  لحّصة  التصاعدي  املسار  تواصل  املقابل،  ويف 
 2016 سنة   %  37,8 من  الحيـاة  عىل  التأم�  بعنـوان  حصتها  ارتفاع  بفضل   (2016 سنة   %  31,6 (مقابل   2017 سنة 
إىل 39,3 % سنة 2017 وبدرجة أقل حّصتها بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة من 24,1 % يف السنة السابقة إىل 24,5 % 

سنة 2017.

أّما بالنسبة للقــــارة اإلفريقية، فال تزال حصتها من السوق العاملية تتّسم بالتواضع الشديد إذ å تتجاوز 1,4 % من 
جملة أقســاط التأم� تتوّزع ب� 1 % بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة (مقابل 0,9 % سنة 2016) و1,7 % بعنوان التأم� 

عىل الحياة (مقابل 1,5 % سنة 2016).

2 - رقم معامالت صنف التأم� عىل الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة تباطؤا يف نسبة النمو التي å تتجاوز0,5 % (مقابل 1,4 % 
يف السنة السابقة) وبلغت 2.657 مليار دوالر أمري~، وذلك نتيجة حالة االنك�ش التي شهدتها األسواق املتقدمة حيث 

تراجعت جملة أقساط التام� عىل الحياة بنسبة 2,7 % بعد معاناتها من الفتور عىل مدى العرش سنوات األخ�ة.
وعموما، فقد سّجلت أغلب بلدان هذه املجموعة Ûوا سلبيا مرتبطا أساسا بضعف نسب الفائدة مّ� جعل مؤسسات 
التأم� عاجزة عىل ض�ن مردودية مثىل للمؤمن لهم بسبب تراجع نسب املردودية الدنيا املضمونة وانخفضت تبعا لذلك 
عمليات االكتتاب بالنسبة لعقود االدخار التقليدية بشكل هام. هذا إىل جانب عديد العوامل االقتصادية األخرى التي أثرت 
عىل Ûو سوق التأم� عىل الحياة العاملية عىل غرار أسواق أمريكا الش�لية، التي سجلت تراجعا Òا يقارب 3,5 % مقارنة 
فقد  الغربية،  ألوروبا  بالنسبة  أما  التقاعد.  إدخار  توفّر خدمة  التي  املؤسسات  عديد  تراخيص  جراء سحب   2016 بسنة 
شهدت أكرب ثالثة أسواق رئيسية فيها وهي اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا حالة من االنك�ش سنة 2017 مقابل تحقيق 

بعض األسواق األخرى لتطور إيجاî مثل اسكندينافيا والربتغال.
       

ويف املقابل، شهدت أسواق التأم� عىل الحياة يف البلدان الصاعدة مسارا مختلفا للغاية �يز بتحقيق قفزة هامة يف نسق 
النمو إىل حدود 14 % متجاوزة بذلك معّدل النمو املسجل يف العرشية األخ�ة (8,8 %). هذا وال يزال دور السوق الصينية 
الركيزة األساسية يف هذا التطّور، حيث حققت لوحدها Ûوا باهرا ناهز 21 % (مقابل معّدل Ûو يعادل 14 % خالل العرش 
سنوات األخ�ة)، لرتتقي بذلك الص� إىل املرتبة الثانية عامليا يف سوق التأم� عىل الحياة التي تتصدرها الواليات املتحدة 

األمريكية.

عديد  وجود  مع   2016 بسنة  مقارنة   %  5,8 بنسبة  ايجابيا  Ûوا  الصاعدة  البلدان  أسواق  حّققت  الص�،  وباستثناء 
اإلختالفات ب� بلدان هذه املجموعة. فبالنسبة لدول آسيا الصاعدة، �يزت بارتفاع مبيعات عقود التأم� بوحدات الحساب 
وعقود اإلدخار التقليدية، بين� ارتكز التطور املسجل يف أوروبا الوسطى والرشقية عىل مبيعات عقود اإلدخار املوزعة من 
طرف البنوك يف روسيا التي أصبحت تتصدر أسواق التأم� عىل الحياة يف هذه املنطقة. ويف نسق معاكس، سّجلت أسواق 
أمريكا الالتينية Ûوا سلبيا يف كل من الربازيل (جراء تأثر نشاط تأم� اإلدخار من ضعف نسب الفائدة) واملكسيك نتيجة 
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التوزيع القاري ألقساط التأم�:

3 - رقم معامالت صنف التأم� عىل غÈ الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 2.234 مليار دوالر أمري~ يف موىف سنة 2017 
محّققة نسبة Ûّو حقيقي بلغت 2,8 % ليتواصل بذلك تباطؤ نسق التطور للسنة الثالثة تباعا ولكنه ال يزال يتجاوز معّدل 

النمو الذي تّم تسجيله يف العرشية األخ�ة ( 2,1 %).
 

وبالنسبة لألسواق املتقدمة، استقرت وت�ة النمو يف نفس املستوى املسجل يف السنة السابقة أي 1,9 % (مقابل معدل 
تطّور سنوي ناهز 0,9 % خالل العرش سنوات األخ�ة) مع وجود تباين حاد بينها. فبالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، 
وصلت نسبة النمو الجملية إىل 2,6 % سنة 2017 مع تحقيق أهم النسب يف صنف تأم� السيارات. ويف أوروبا الغربية، 
ولنئ ظلت وت�ة النمو معتدلة، فقد سّجلت تحّسنا طفيفا سنة 2017 وبلغت 1 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل التطّور 

امللحوظ خاصة عىل مستوى صنفي التأم� من املرض وتأم� السيارات السي� يف األسواق الرئيسية لهذه املنطقة.
     

أما بالنسبة لألسواق الصاعدة، فقد تراجعت وت�ة Ûو صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل حدود 6,1 % مقابل 9,6 % 
سنة 2016 ومعّدل تطور سنوي ناهز 8,4 % خالل العرشية األخ�ة. ويعود هذا التباطؤ أساسا إىل انخفاض نسبة النمو 
السيارات. ورغم هذا  الصينية من مستوى 20 % إىل 10 % سنة 2017 جراء انخفاض أقساط تأم�  املحققة يف السوق 
الرتاجع املسجل، ال تزال الص� تعترب املحرك األسايس للنمو يف هذه املجموعة من البلدان. وباستثنائها، å تتجاوز نسبة Ûو 
نشاط التأم� عىل غ� الحياة يف األسواق الصاعدة مستوى 2,5 % (مقابل 2,1 % سنة 2016) بين� وصلت إىل 9,7 % يف 
بقية األسواق الصاعدة آلسيا بفضل النمو الهام الذي شهدته كل من الهند وتايالند وأندونيسيا. أما بالنسبة ألوروبا الوسطى 
والرشقية، فقد واصلت أقساط التأم� مسارها التصاعدي بنسق معتدل بلغ 3,3 % نتيجة التحسن االقتصادي الذي تشهده 
بعض بلدان اإلتحاد األوروî. وفي� يخص منطقة الرشق األوسط وآسيا الوسطى، فقد أّدت حالة االنك�ش التي تشهدها 
أقساط التأم� عىل غ� الحياة يف السوق الرتكية واستمرار حالة الركود يف السوق السعودية إىل إنخفاض هام يف نسبة التطور 

الجملية يف املنطقة.
 

وعموما، فقد كانت لألسواق املتقدمة مساهمة أعىل بقليل من مساهمة األسواق الصاعدة يف التطور الحقيقي لصنف 
التأم� عىل غ� الحياة مع اعتبار الص� والواليات املتحدة األمريكية القوت� الرئيسيت� الدافعت� للنمو في� يخص هذا الصنف.

التوزيع القاري ألقساط التأم�:

4 - نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:
  

عىل الرغم من اإلنخفاض النسبي يف عدد األحداث الكارثية املسّجلة سنة 2017 إىل 301 حادث مقابل 329 سنة 2016 
إىل ملحوظ  جّد  بشكل  الكوارث  هذه  عن  الناجمة  الجملية  املادية  الخسائر  ارتفعت  فقد  طبيعية)،  كارثة   183 (منها 

337 مليار دوالر أمري~ وهو ما يقارب ضعف املستوى املسجل سنة 2016 (180 مليار دوالر أمري~) ك� فاقت بشكل 
ملموس املعدل املسجل يف العرشية األخ�ة (190 مليار دوالر أمري~).

مجموع طبيعية  كوارث  عن  الناجمة  الخسائر  تغطية  يف  التأم�  قطاع  مساهمة  تتعّدى   å الّسياق،  هذا  ويف 
138 مليار دوالر وفقط 6 مليار دوالر من الخسائر املرتبطة بكوارث تقنية، ليبلغ الفارق ب� جملة الخسائر واألرضار املؤمن 
عليها سنة 2017 حوايل 193 مليار دوالر، وهو ما يربز مدى نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل 

النطاق العاملي (أك_ من 57 % من مجموع الخسائر).

هذا وقد �ركزت أعىل الخسائر يف أمريكا الش�لية وبلغت 244 مليار دوالر. وكانت أعىل األرضار املشمولة بالتأم� 
حّدة، هي تلك املتعلقة بأقوى ثالث أعاص� شهدها العاå سنة 2017 والتي قدرت بحوايل 92 مليار دوالر أمري~.

:Üونسب االندماج يف العا �5 - تطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم

التأم� سنة 2017 إىل 650 دوالر أمري~ مقابل 638,3 دوالر سنة 2016  الفـرد عىل  العاملي إلنفـاق  إرتفع املعـّدل 
النمّو  نسق  يف  التباين  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب�  شاسع  فارق  تسجيل  مع   2015 سنة  دوالر  و621,2 
االقتصادي ومعّدالت النمّو الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم� 

املتجّذرة يف البلدان املصّنعة ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

 2016 سنة  دوالر   3.505 مقابل  دوالر   3.516,7 التأم�  عىل  الفرد  إنفاق  معدل  بلغ  املصنعـة،  البلدان  ففي 
التأم� عىل غ�  بعنوان  الحياة و1.618,2 دوالر  التأميـن عىل  بعنوان  و3.439,6 دوالر سنة 2015، منها 1.898,5 دوالر 
 % و8,1   2016 سنة   %  8 مقابل   %  7,8 تعـادل  إذ  مرتفعة  البلدان  هذه  يف  االندماج  نسبة  فإّن  لذلك،  وتبعا  الحياة. 

سنة 2015.

أما يف البلدان الصاعدة، ورغم التحّسن املتواصل ملعدل إنفاق الفرد عىل التأم� والذي ناهز 165,6 دوالر أمري~ سنة
 2017 مقابل 149 دوالر سنة 2016 و135 دوالر سنة 2015 (منها 92,3 دوالر بعنوان التأم� عىل الحياة و73,2 دوالر 
بعنوان التأم� عىل غ� الحياة)، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ å تتجاوز 3,3 % (مقابل 3,2 % سنة 2016 

و2,9 % سنة 2015).

وعموما، فقد تراجعت نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي العاملي إىل حدود 6,1 % سنة 2017 مقابل 6,3 % 
سنة 2016 و6,2 % سنة 2015.  

º - IIوقع تونس يف سوق التأم� العاملية:
     

رقم  من  تونس  حّصة  تزال  ال   ،2017 سنة   % 12,6 بنسبة  التأم�  لقطاع  الجميل  املعامالت  لرقم  الهام  التطّور  رغم 
معامالت سوق التأم� العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة ببعض البلدان الشقيقة، حيث å تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,08 % 
باملغـــرب وÒ % 0,03صـر، وكذلك مقارنة بعدد من بلدان منطقة الرشق األوسط حيث ناهزت 0,28 % باإلمارات العربية 

املتحدة و0,20 % باململكة العربية السعودية وتضّل بعيدة جّدا عن جنوب إفريقيا (0,98 %). 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم� إذ تبلغ  28,2 % بالواليات 
املتحدة و8,6 % باليابان و5,8 % باململكة املتحدة و4,9 % بفرنسا و4,6 % بأملانيا. 

وبالتوازي، å تتجاوز نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي التونيس خالل سنة 2017 رغم تسجيل بعض التحّسن 
نسبة دون  باملغرب)، وهي  املتحدة و3,5 %  العربية  باإلمارات   % 3,7 (مقابل   % 2,2 األخ�ة  السنوات  الطفيف خالل 
 % 9 وفرنســا   % 9,6 املتحدة  واململكة   % 13,8 إفريقيا  مثل جنوب  بكث�  األخرى  البلدان  ببعض  املسّجلة  املستويات 

وسـويسـرا 8,5 % والواليات املتحدة 7,2 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي هو فــي حـدود 6,1 %.
 

ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معــّدل إنفاق الفــرد التونيس عىل التأم� خالل سنة 2017 حيث بلغ 182,5 دينارا 
تونسيا مقابل 164,2 دينارا سنة 2016 و150,5 دينارا سنة 2015، ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 

1579,5 دينارا تونسيا سنة 2017.

:« Solvabilité II » 2 ات األولية لتطبيق نظام املالءة املاليةÈالـتأث - III
      

دخل نظام املالءة املالية 2 فعليّا حيز التطبيق يف مستهل سنة 2016 بعد سنوات طويلة إستغرقتها الهياكل املختصة يف 
عن  عبارة  وهو   .îاألورو اإلتحاد  يف  التأم�  لسوق  الجديد  والتنظيمي  الترشيعي  اإلطار  ليمثّل  رشوطه  وبلورة  صياغة 
مجموعة من القواعد التوجيهية واملتطلبات القانونية والتقنية الكمية والنوعية تهدف إىل تحقيق أك_ تجانس وشفافية ب� 
م�رسات رشكات التأم� يف مختلف دول الفضاء االقتصادي األوروî ومزيد تدعيم سالمة قواعدها املالية بتطبيق متطلّبات 
مالءة قادرة عىل إدارة املخاطر الجديدة بأك_ نجاعة وواقعية وعىل "إمتصاص الصدمات" واملحافظة عىل استقرار آدائها، 
وتحّقق بالتايل توازنا عقالنيا ب� السالمة واإلستع�ل املقتصد لرؤوس األموال من أجل ح�ية أفضل للمؤمن لهم وض�ن 
قدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها تجاه الغ�، خاصة يف ظل التغیرات املتواصلة لألسواق املالیة الدولیة وتطّور املحيط اإلقتصادي 

العاملي وتزايد مخاطر الصناعة التأمینیة مع إحتداد املنافسة وعوملة رشكات التأمین. 

إّال أّن عديد األصوات إرتفعت لتحذير مكّونات قطاع التأم� من هذا التوجيه واستنكار النتائج املحتملة لهذا املعيار 
حيث أّن تاريخ 1 جانفي 2016 كان Òثابة عالمة عىل دخول قطاع التأم� إىل عرص جديد وغ� مرحب به. وبالفعل، فقد 
بدأت عّدة إشكاليات تظهر مع بداية تطبيق هذا الّنظام الذي بني عىل نوايا حسنة ولكن يبدو أنه å يحقق أهدافه بإعتبار 
أّن تكاليف إعت�ده جّد مرتفعة وطرق تنفيذه معقدة للغاية، حيث إعتمد الخرباء عىل افرتاضات مصطنعة å يتم التحقق 
منها بشكل صحيح وå يتم اختبار الصيغ املقرتحة Òا فيه الكفاية وå يتم تحليل النتائج املرتتبة عىل االقتصاد بدقّة، ك� 
نظرة  املؤسسات وخصومها وفق  لتقییم أصول  السوق  كفاءة  نظرية  إىل كون  باإلضافة  املختارة غ� �ثيلية  العينة  تعترب 

اقتصادیة تستند إىل افرتاضات ال يتم التحقق منها يف أوقات األزمات والصدمات.

تحوالت  إىل  ويؤّدي  العاملي  االقتصاد  عىل  كب�  بشكل   2 املالية  املالءة  نظام  تطبيق  يؤثر  أن  املنتظر  فمن  وبالتايل، 
إسرتاتيجية عميقة يف صناعة التأم� من أبرزها تعزيز مكانة رشكات التأم� الكربى عىل حساب الصغرى التي ستضطّر إىل 
اللجوء إىل االندماج واإلستيعاب بينها يف إتّجاه إعادة هيكلتها لتدعيم قدرتها عىل إدارة املخاطر، إضافة إىل تأث�اتها بالنسبة 

للمؤمن لهم من زيادة كب�ة يف أقساط التأم� وإنخفاض يف عائدات التأم� عىل الحياة ...

وعليه، ولتفادي اآلثار السلبیة املحتملة لتطبيق هذا الّنظام وتحقیق األهداف املرجوة منه وض�ن إستقرار أداء رشكات 
التأمین، فإنّه يتعّ� عليها االلتزام بالتطبیق التدریجي لهاته املرجعیة اإلحرتازیة وتهیئة البیئة الرضوریة لتبنيها من خالل 
من  لإلستفادة  األخرى  التأمین  رشكات  مع  التعاون  جرس  وربط  املعلوماتية  أنظمتها  وتحدیث  البرشیة  مواردها  تكوین 

التجارب الدولیة الناجحة يف هذا املجال.
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وقد أفرزت أع�ل الرقابة والتدقيق وجود عمليات إكتتاب عقود تأم� غ� عادية بالّنظر ألهمية املبالغ املؤمنة لدى 
هذه املؤسسة وكذلك لدى مؤسسة أخرى. و�ّت عىل هذا األساس مراسلة اللجنة التونسية للتحاليل املاليّة وموافاتها بنسخة 

من جميع الوثائق املتحصل عليها من مؤسستي التأم� إلتّخاذ ما تراه صالحا يف الغرض.

• تقييم أع�ل الخرباء اإلكتواري�:

الفنية لسنتي 2015 و2016 إلحدى  للمدخرات  اإلكتواري�  الخرباء  أحد  قبل  املنجزة من  التقييم  أع�ل  نتائج  أثارت 
مؤسسات التأم� إحرتازات من قبل فريق الرقابة تبعا لوجود نقص هام يف مدخرات التعويضات تحت التسوية بعنوان فرع 

تأم� السيارات.
تقييم حذر  إىل  التوصل  توفّقه يف  لعدم  الالزمة، ونظرا  باملؤيدات  الخب� إلجابة واضحة مدعومة  تقديم  لعدم  وتبعا 
وصحيح للمدخرات الفنية للتأم� عىل غ� الحياة للمؤسسة املعنية، إتخذت الهيئة قرارا بعدم املوافقة مستقبال عىل طلبات 

اإلستعانة به من قبل مختلف املؤسسات يف هذا املجال طبقا ملقتضيات منشور وزير املالية عدد 258 لسنة 2010.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2017 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داÅة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" تبعا ملراجعة طريقة احتساب العنارص املكّونة 
لهامش املالءة املاليّة إضافة إىل مزيد تدعيم آليّات بعض عمليّات التصديق والتقاطع قصد مراقبة صّحة وتجانس املعطيات 

ب� مختلف القوائم والجداول والبيانات املكّونة للربمجيّة.

متابعة  عىل  يساعد  مّ�  اإلستغالل  حيز  الهاّمة  الحوادث  ملّفات  وعىل  التوظيفات  عىل  الرقابة  برمجّيتي  دخول   •
البيانات الشهريّة املتعلّقة بعمليّات اإلقتناء والتفويت يف التوظيفات وÎّكن من رسعة تدّخل الهيئة عند اإلقتضاء من جهة، 
الحياة  للتأم� عىل غ�  بالنسبة  أ.د  التي تفوق كلفتها 500  الهاّمة  الحوادث  املتعلّقة Òلّفات  الشهريّة  البيانات  ومتابعة 

و100 أ.د بالنسبة للتأم� عىل الحياة وتكوين األموال من جهة أخرى.

النتائج  سلبا عىل  تؤثّر  التي  اإلخالالت  من  عدد  لتجاوز  التأم�  إعادة  بربمجّية مخطط  الواردة  املعطيات  دراسة   •
التأم� قصد دعوتها إىل إستك�ل املعطيات املنقوصة  املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات 
التأم� واملبيّنة  إعادة  الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة  وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� 

بدليل اإلستخدام.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:
 

بتنفيذ  تقيّده�  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  ملؤّسست� خاضعت�  املالية  الوضعية  متابعة  منتظمة  بصفة  تتواصل 
إلتزاماته� لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع�ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب 
كلية وبوضع  الفنية بصفة  الذاتية Òا Îّكنه� من تغطية مدخراته�  أمواله�  لتدعيم  العاجلة  باإلجراءات  الهيئة  موافاة 
برنامج عمل لتطه� وضعيته� املالية و�كينه� من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد عىل رضورة تجاوز 

النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة.

• إعداد تقرير £وذجي للخرباء اإلكتواري�: 

الذي  اإلكتواري  للخب�  تقرير Ûوذجي  إعداد  الهيئة  قبل  التعاقد معه من  تّم  إكتواري  املراقبون Òساعدة خب�  توّىل 
يستع� به مراقبو حسابات مؤّسسات التأم� وإعادة التأم� يف إعداد تقريرهم املوجه إىل الهيئة، وذلك بهدف توحيد طرق 
العمل املعتمدة وتوحيد شكل هذه التقارير ومضمونها لض�ن النجاعة املرجّوة منها. وقد �ت مناقشة النسخة األوىل من 
وإصداره  بخصوصه  الواردة  املالحظات  أساس  عىل  تحيينها  وسيتم  بالقطاع  العامل�  الخرباء  مع  النموذجي  التقرير  هذا 

Òقتىض ترتيب. 
 

• مراجعة طريقة احتساب مدخرات نقص قيمة مستحقات مؤسسات التأم� عىل املؤمن لهم والوسطاء:
 

إثر مالحظة تراجع يف استخالص أقساط التأم� خالل السنوات األخ�ة م� نتج عنه تفاقم يف حجم مستحقات مؤسسات 
التأم� عىل املؤمن لهم وعىل الوسطاء وأثّر سلبا عىل وضعيتها املالية وعىل مدى إستجابتها ملقاييس الترصف الحذر، ويف 
إطار التصدي لظاهرة االكتتاب مؤجل الدفع لعقود التأم� والتي تفاقمت تبعا لسعي املؤسسات للرتفيع يف أرقام معامالتها 
Òا يشّكل تهديدا ملالءتها املالية ويؤدي إىل تدß الخدمات املقدمة من قبلها، وبعد أخذ رأي عدد من مراقبي حسابات 
قيمة  انخفاض  مدخرات  احتساب  طريقة  Òراجعة  الهيئة  قامت  التأم�،  لرشكات  التونسية  والجامعة  التأم�  مؤّسسات 
املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم� وإصدار املقرر عدد 24 املؤّرخ يف 29 مارس 2017 ليتّم تطبيقه عىل القوائم 
املالية لسنة 2017. هذا، وÎكن أيضا ملؤسسات التأم� اعت�د أي طريقة أخرى لتكوين مدخرات انخفاض قيمة املستحقات 

رشيطة أن ال يقل مبلغ املدخرات املحتسب عن املبلغ الذي تفرزه الطريقة املبيّنة باملقرر املذكور.

• عرض عدد من امللفات عىل لجنة التأديب:

لجنة  أنظار  املخالفات عىل  إحالة جملة من  الهيئة  قرر مجلس  الرقابة،  فريق  املقدمة من  التقارير  تضمنته  ملا  تبعا 
التأديب والتي تهّم:

- التأخ� املسّجل يف إحالة التقارير السنوية لسنة 2015 إىل الهيئة بالنسبة ألربعة مؤسسات تأم�،
- إرتكاب إحدى مؤسسات التأم� ملخالفت� تتمثالن يف تعليق قبول طلب تأم� املسؤولية املدنية املنصوص عليها بالفصل 
جانب  إىل  السيارات  تأم�  عقود  ضمن  آلية  بصفة  تضمينها  يتّم  إضافية  ض�نات  إكتتاب  عىل  التأم�  مجلّة  من   110

اإلستعانة بأشخاص غ� مرسم� بسجل الوسطاء لعرض عمليات التأم� للعموم. 

2 - الرقابة واإلرشاف عىل املهن التأمينية والهياكل املّتصلة:

1.2 - الرقابة عىل نواب وس�رسة التأم�:

•  أع�ل الرقابة امليدانية:

شملت بالخصوص مواصلة متابعة الوضعية القانونية واملالية لرشكتي سمرسة يف التأم�.

• أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

�ثّلت أساسا يف:

- دراسة كل املعطيات املتوفرة بالتقارير السنوية ملؤسسات التأم� لسنة 2016 بخصوص نشاط س�رسة التأم� وإعداد 

تقرير يحوصل أهم املؤرشات مع الرتكيز عىل الجانب الخاص بتطّور املتخلدات بذّمتهم واملدخرات املكّونة يف شأنها.
- متابعة وضعية بعض رشكات السمرسة تبعا لتسجيل إخالالت عىل مستوى الترصف داخلها. 

     
2.2 - الرقابة عىل الخرباء ومعايني األرضار: 

طبقا ألحكام الفصول 79 و80 و81 من مجلة التأم� التي تخضع لها مهام اإلختبار ومعاينة األرضار، شملت عمليات 
التونسيّة  الجامعة  بسجّل  مرّسم�  إكتواريا  وخب�ا  أرضار  معايني  و4  متعددة  اختصاصات  يف  خب�ا   45 الالحقة  املراقبة 
لرشكات التأم�، للتحري والتثبت من مدى استجابتهم لكراسات الرشوط الخاصة �Òرسة إختصاصاتهم. وأفضت إىل تحـرير 
محاضـر مخالفة لترشيع التأم� ضّد 7 خرباء منهم �ّت إحالتها إىل الجامعة التي تولت شطب أس�ئهم (كليا أو جزئيا) من 

السجل.

3.2 - الرقابة عىل الصناديق ذات الصلة بقطاع التأم�: 

بدراسة  الشحن  قبل  ما  الصادرات ملرحلة  التصدير و�ويل  لنشاط صندوقي ض�ن مخاطر  الدورية  املتابعة  تواصت 
حساباته� الثالثية والسداسية والسنوية وعرضها عىل السيّد وزير املالية للمصادقة. 

    
4.2 - الرقابة عىل التعاونيات ومتابعة نشاطها:

تضّمن سجل التعاونيات الذي �سكه الهيئة خالل سنة 2017 عدد 48 تعاونية (منها 4 تعاونيات تّم إحداثها وå تبدأ 
نشاطها بعد) موزّعة حسب القطاعات التي ينشط فيها املنخرطون كالتايل:

- 16 تعاونية يف القطاع العمومي،
- 20 تعاونية يف القطاع شبه العمومي،

- و12 تعاونية يف القطاع الخاص.
وقد تولت مصالح الهيئة متابعة التقارير املالية السنوية للتعاونيات وتحي� املعطيات اإلحصائية املتعلقة بها من حيث 

عدد مشرتكيها وأموالها املودعة ومبالغ مداخيلها ومصاريفها. 
القانونية  الوضعية  متابعة  بالتعاونيات وخاصة  املتعلّقة  العرائض  الرقابة حول دراسة عدد من  تركّز عمل فريق  ك� 

واملالية لخمسة منها.
  

5.2 - الرقابة يف مجال مقاومة غسل األموال بقطاع التأم�:

• متابعة تفعيل الرتتيب عدد 2 املؤّرخ يف 29 ديسمرب 2016 واملنّقح للرتتيب عدد 1 لسنة 2012 حول تداب� العناية 
الواجبة املتعلقة Òكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع التأم�. وقد تّم إعداد استبيان يحوصل مختلف التداب� 
املنصوص عليها بالرتتيب ودعوة املؤّسسات لإلجابة عليه قصد الوقوف عىل مدى إمتثالها ألحكامه، عىل أن يتّم إعت�د نتائج 

هذا اإلستبيان لربمجة عمليات رقابة ميدانية يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

"فاتف"  املايل  العمل  مجموعة  بتوصيات  عمال  اإلرهاب  وºويل  األموال  ½كافحة غسل  رقابة خاص  دليل  إعداد   •
وبالتعاون مع جمعية الخرباء املالي� املتطوع� يف مجال مقاومة غسل األموال و�ويل اإلرهاب (FSVC)، تّم عرض النسخة 
املثارة بخصوصه ثّم عرضه من جديد  الهيئة وسيتّم تعديله وفقا للمالحظات واإلقرتاحات  األوىل منه عىل أنظار مجلس 

للمصادقة والعمل به الحقا. 

• متابعة قرارات املجلس الوزاري املضيق املنعقد بتاريخ 3 نوفمرب 2017 والعمل عىل تنفيذها والتي تخّص خطّة 
واملتمثّلة  التأم�  األموال يف قطاع  اإلرهاب ومنع غسل  القصور يف مجال مكافحة  أوجه  لتفادي  إعت�دها  املزمع  العمل 

بالخصوص يف ما ييل:

عىل مستوى الهيئة:

- إعت�د دليل الرقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال واملعّد عىل املنهج القائم عىل املخاطر، 
- وضع تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب خاص برشكات التأم� ووسطاء التأم�،

- تنظيم دورات تدريبيّة مكثّفة لفائدة اإلطارات املكلّفة بالرقابة يف هذا املجال،
- تفعيل العقوبات اإلداريّة عىل رشكات التأم� ووسطاء التأم� خالل سنة 2018.

عىل مستوى مؤسسات التأم�:

- إنجاز تقييم ذاé ملخاطر غسل األموال و�ويل اإلرهاب ووضع إسرتاتيجية لخفض املخاطر مبنيّة عىل املنهج القائم عىل 
املخاطر وذلك امتثاال للتوصية األوىل ملجموعة العمل املايل. 

- دعم إدارة االمتثال باملوارد البرشية والتقنية الالزمة وإعداد خارطة مخاطر تأخذ بع� االعتبار طبيعة وأهميّة وتشعب 
واختالف األدوات والعمليات الخاّصة بالقطاع.

 
IV - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم�:

1 - وسطاء التأم�:

الّنظر يف مجموع 111 مطلبا  التأم�  الفصل 71 من مجلة  بالهيئة املنصوص عليها  التّـــرخيص للوسطاء  تولّت لجنة 
لتعـاطي مهنة الوساطة يف التأم� خالل سنة 2017 وعقدت للغرض أربع جلسات تّم خاللها:

- منح الرتخيص لـ 63 نائب تأم� و6 س�رسة و22 منتج تأم� عىل الحياة وذلك طبقا ألحكام الفصل 75 من مجلة التأم�،
- وسحب الرتخيص من 26 نائب تأم� و7 س�رسة.

الذين ال يبارشون املهنة وسمسارة  النواب والس�رسة  التأم� وال سيّ�  الوسطاء يف  ك� تواصلت عملية تحي� سجل 
البيانات الخاصة بالس�رسة واملسّجلة بالسجّل  النهاê باإلضافة إىل متابعة  الذين å يستكملوا إجراءات الرتخيص  التأم� 

التجاري. 

2 - املؤسسـات غÈ املقيمة:

تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات الـتأم� غ� املقيمة طبقا ألحكام الفصل� 67 و68 من مجلّة 
التأم� وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغ� املقيم�، وشملت:

• إستك�ل دراسة طلب رشكة إعادة التأم� "CICA RE" تركيز فرع لها غ� مقيم بتونس يتعامل مع غ� املقيم� حيث 
تّم إمضاء اتفاقية الرتكيز واملصادقة عليها.

التأم� "WAIKA RE" من س�اليون و"SEN RE" السينغالية لرتكيز مكتب  • دراسة طلب� صادرين عن رشكتي إعادة 
�ثييل غ� مقيم بتونس لكّل منه� وإحالة امللف� إىل رئاسة الحكومة قصد عرضه� عىل املجلس األعىل لإلستث�ر. 

• متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� األجنبية املوجودة بالبالد التونسيّة.
،"Africa Re"و "Arab Re" :متابعة نشاط رشكات إعادة التأم� اإلقليمية التي تشارك الدولة التونسية يف رأس مالها وهي •

 îواملنتدى العر "OAA" متابعة أنشطة الجمعيات الدولية التي تنتمي لها الهيئة عىل غرار: املنظمة اإلفريقية للتأم� •
."IAIS" والجمعية الدولية ملراقبي التأم� "AFIRC" لهيئات اإلرشاف والرقابة عىل التأم�

V - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم�:

1 - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم�:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2017 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

والواليات  التونسية  الدولة  ب�  إتفاقية  مرشوع  إلعداد  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي FATCA وإحداث مرصد وطني للخدمات املالية الصغرى.

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد  الصغ�،  التأم�  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف�  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

واالجت�عي، التأث� االجت�عي واالقتصادي وإعادة �ويل مؤسسات التأم� الصغ�.
القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل ممولة Òعونة فنية يف إطار برنامج  - لجنة 

."Micro-med" التعاون
التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  Òتابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG املمّول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية 

لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة لتأم� الجفاف عرب املؤرشات. 
- اللجنة املحدثة عىل مستوى وزارة الفالحة املكلّفة بصياغة تصّورات يف خصوص إحداث صندوق وطني لتغطية املخاطر 

غ� القابلة للتأم� يف القطاع الفالحي.
الفالحي  القطاع  يف  التأم�  مخاطر  يف  الترصّف  حول  دراسة  إلنجاز مرشوع  التحض�ية  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة   -

بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      
- لجنة القيادة املحدثة عىل مستوى الهيئة العليا للطلب العمومي واملكلّفة بدراسة مشاريع الوثائق النموذجيّة يف إطار 
ومن ضمنها  الخاّصة  اإلدارية  الرشوط  وكراسات  العموميّة  الصفقات  (أدلّة  العموميّة  الصفقات  منظومة  تطوير  مرشوع 

كراس رشوط خدمات التأم�). 
- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد ضبط املشاريع املتعلقة 

Òجال التأم� التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير القطاع املايل.
ملعالجة  التأم�  لرشكات  التونسية  والجامعة  الربي  للنقل  الفنية  الوكالة  مستوى  عىل  املحدث  املشرتك  العمل  فريق   -

اإلشكاليات املتعلقة بالعربات املرسوقة واملدرجة بباب النزاعات وذلك لتوحيد اإلجراءات املعمول بها. 
- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب� البنوك ورشكات التأم� يف خصوص ض�ن التأم� يف 

صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض، وقد أسفرت أشغال هذه اللجنة عن مرشوع إتفاقية ب� الجمعيت� املهنيت�.
- اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال و�ويل اإلرهاب.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم� الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2017:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم� الصادرات قصد البحث عن سبل معالجة وضعية امليزان التجاري يف إطار املجلس األعىل 

للتصدير ومتابعة أشغال مه�ت املساعدة الفنية للبنك الدويل املنجزة يف إطار الربنامج الثالث لتنمية الصادرات لتحس� 

تدّخالت صندوق ض�ن �ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.

- بلورة مقرتحات يف شأن تأم� صندوق ض�ن مخاطر التصدير لصادرات املؤسسات الوطنية والعمومية املتعلقة بصفقات 

كربى أو بقطاعات إسرتاتيجية لإلقتصاد الوطني. 

الطبية  الحوادث  عن  الناجمة  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -

كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  أحدثت  تفك�  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى  الطبية غ�  واألخطاء 

املتدخل� يف النشاط الطبي وشبه الطبي بهيكليه العام والخاص باإلضافة إىل ممثل� عن الهيئة والجامعة التونسية لرشكات 

التأم�. 

- متابعة ملف تأم� املسؤولية املدنية املنجرة عن األرضار النووية ضمن أشغال لجنة الخرباء املحدثة عىل مستوى وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات واإلتصال واملكلفة بإعداد منظومة ترشيعية ورقابية وطنية لألنشطة 

النووية. 

املرض  عىل  بالتأم�  واملتعلقة  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  صلب  املربمة  لإلتفاقيّات  القانونية  الوضعيّة  دراسة   -

حيث  من  خاّصة  عنها  املرتتّبة  اإلشكاليّات  ومناقشة  الحريق،  عىل  والتأم�  دين  بتسديد  املرتبط  الوفاة  عىل  والتأم� 

إنعكاساتها عىل املنافسة وعىل حقوق املؤّمن لهم وإنجاز دراسة مقارنة يف الغرض. مع العلم وأّن مجلس الهيئة أقّر منذ 

شهر جويلية 2016ّ إيقاف العمل بهذه اإلتفاقيات مع إعادة النظر يف اإلطار املنظّم لها ضمن األشغال الجارية للمراجعة 

الشاملة ملجلّة التأم�.

- دراسة مقرتحات رابطة معيدي التأم� العرب حول إعادة النظر يف رشوط التصنيف املعمول بها من قبل هيئات الرقابة 

وتكتفي  العاملية  التصنيف  قبل وكاالت  متقدم من  تصنيف  الحصول عىل  تعفي من  آليّة خاّصة  إتجاه وضع  العربية يف 

بتصنيف أقّل تشّددا.

:Í3 - دراسة عدد من امللفات املّتصلة بالترشيع الجبا

تتوّىل مصالح الهيئة يف هذا اإلطار وبالتنسيق مع املصالح الجبائية املختصة: 

• اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم� عىل الحياة،
• النظر يف الّنظام الجباê يف مادة األداء عىل القيمة املضافة املتعلّق باملبالغ الراجعة لس�رسة التأم� بعنوان التخيل 

عن نشاطهم يف هذا املجال.

4 - متابعة تنفيذ برنامج تأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم�: 

ترشف الهيئة عىل تنفيذ برنامج متوسط املدى يتعلق بتأهيل الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� وتتلخص أبرز محاوره 
يف النقاط التالية:

املستوجبة  والرشوط  تتناسب  ترسيم  ورشوط  داخليا  ونظاما  أساسيا  نظاما  تعتمد  لإلكتواري�  مهنية  جمعية  تكوين   -
لإلنخراط الحقا يف الجمعية الدولية لإلكتواري�، ويعهد لها Òسك سجل املخول لهم م�رسة هذا النشاط لدى قطاع التأم� 

وبإحداث لجنة تأديب ضمن هياكلها.
- إعت�د رشوط جديدة مل�رسة هذا النشاط وهو ما يتطلّب تكوينا وتأهيال لجميع املتدخل� يف املجال اإلكتواري لدى 
القطاع قصد ض�ن ترسيمهم الحقا بسجل الجمعية املهنية بعد الحصول عىل التأهيل من قبل لجنة مشرتكة محدثة صلب 

الهيئة.
- تكوين وتأط� مراقبي الهيئة يف املجال اإلكتواري.

وقد تّم يف هذا الصدد:

- إعداد مذكرة توجيهية للربنامج بالتعاون مع جمعية FSVC والجمعية اإلكتوارية الدولية وجمعية اإلكتواري� بال حدود 

وذلك قصد الرشوع يف البحث عن �ويل خارجي للربنامج املذكور.

- إنجاز عملية تقييم لوضعية الكفاءات اإلكتوارية يف قطاع التأم� بتوجيه إستبيان� إىل كّل من مؤسسات التأم� والخرباء 

مشاريع  تطوير  ملزيد  نتائجه�  وإستغالل  التأم�  لرشكات  التونسية  الجامعة  الذي �سكه  بالسجل  املرسم�  اإلكتواري� 

األحكام القانونية املقرتح إدراجها ضمن مرشوع مراجعة مجلة التأم�. 

5 - متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ½ؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

يف إطار أحكام الفصل 50 ثالثا من مجلة التأم� والرتتيب عدد 2 لسنة 2009 الصادر يف الغرض واملتعلق بالتعيينات 
Òجالس إدارة رشكات التأم� وهياكل تسي�ها، �ت:

- دراسة عدد من ملفات التعيينات يف بعض الرشكات وذلك من خالل التثبت من مدى توفر الرشوط املنصوص عليها 

بالرتتيب املذكور أعاله.

األحكام  التأم� قصد مواءمتها مع مقتضيات  الداخيل إلحدى مؤسسات  والنظام  األسايس  الّنظام  - تحي� ومراجعة 

النموذجية للنظم األساسية لرشكات التأم� ذات الصبغة التعاونية.

- دراسة ملف طلب مؤسسة "Groupama" تنقيح إتفاق املساهم� املربم مع الدولة التونسية يف إطار مساهمتها يف 

رأس مال مؤسسة التأم� وإعادة التأم� "ستار" تبعا للتغي�ات التي طرأت عىل نظام حوكمتها. 

6 - دراسة مشاريع األنظمة األساسية للجمعيات التعاونية قبل املصادقة عليها:  

�ّت يف هذا اإلطار دراسة مشاريع تنقيح األنظمة األساسية لثالث تعاونيات ومرشوعي األنظمة األساسية إلحداث خمس 
تعاونيات جديدة.

7 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2020-2016):

تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم� والتي 

الوطنية وتحديدا للسياسات والربامج  تتضمن باألساس تشخيصا للتوجهات اإلسرتاتيجية املزمع إعت�دها وفقا للتطلعات 

ولتجاوز  القادمة  الخ�سية  خالل  واملرتقبة  املسجلة  والنوعية  الكمية  للنتائج  بالّنظر  األهداف  هذه  بتجسيم  الكفيلة 

اإلشكاليات الهيكلية والظرفية التي يواجهها القطاع.

I - متابعة وضعية صندوق ض�ن املؤمن لهم:

تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003، توّىل صندوق ض�ن املؤمن 
لهم منذ سنة 2004 تسديد التعويضات املحمولة عىل املؤسسة املنحلّة نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه املؤمن لهم 

واملستفيدين من عقود التأم� بنسق هام وذلك خاّصة يف مجال تأم� السيارات. 

لإلضطرابات  وتبعا  أخرى،  جهة  من  أنّه  إالّ  ملحوظا،  تراجعا  التعويضات  هذه  نسق  شهد  األخ�ة،  السنوات  وخالل 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
املؤسسات اإلقتصادية، تّم Òوجب املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 واألمر عدد 790 لسنة 2011 املؤرخ 
يف 27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت Òمتلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب� 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011. 

وقد عهد إىل رشكة "اإلعادة التونسية" Òهمة الترصف يف الصندوق يف الجانب املتعلق منه بتعويض األرضار الناتجة عن 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية Òوجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية وتّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض  ترتكب 

من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

1 - موارد الصندوق: 

تقّدر جملة املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم يف موىف سنة Ò 2017بلغ يناهز 234,5 م.د وهي متأتّية من:

• القرض� الرقاعي� املكتتب� لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 م.د (األول بقيمة 20 م.د والثاß بقيمة 10 م.د)،

(يتم تسديده عىل فرتة الشعبية  الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات  لتعويض األرضار  املكتتب  الرقاعي  • والقرض 
 10 سنوات) والبالغ 80 م.د،

• ومساه�ت مؤسسات التأم� واملؤّمن لهم يف �ويل الصندوق والتي ناهزت بداية من الثالثية األخ�ة لسنة 2002 
وإىل موىف سنة 2017 مبلغ 124,5 م.د. 

2 - نفقات الصندوق: 

بلغت النفقات الجملية لصندوق ض�ن املؤمن لهم إىل موىف سنة 2017 حوايل 188,4م.د تتوّزع كالتايل:

- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم تبعا لحلول الصندوق محّل رشكة "اإلتّحاد": 59,4 م.د،
- تسديد تعويضات لفائدة املؤمن لهم بعنوان األرضار الّناجمة عن اإلضطرابات والتحركات الشعبية: 53,8 م.د،

- خالص أصل القرض� الرقاعي� األّول والثاß: 30 م.د. 
- رصف فوائد القروض الرقاعية: 45,2 م.د.

ك� Îكن تبويب هذه النفقات حسب طبيعتها عىل النحو التايل:

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم�  العامة  الهيئة  تويل  التأم�،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم�  بعض مؤسسات  مواطن� ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، مع العلم 

وأّن العرائض املذكورة تحىض Òتابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس� نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل� يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 
املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن.

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم�:
 

تلّقت الهيئة خالل سنة 2017 عددا هاما من العرائض بلغ 60 عريضة تتعلّق جلّها بفرع تأم� السيارات بإعتباره يستأثر 
بالنصيب األوفر من رقم معامالت القطاع وÎثّل الواجهة األوىل التي من خاللها يقع التعامل بصفة أكرب مع املؤمن لهم. 

وقد �ّكنت مصالح الهيئة بالتنسيق مع مؤسسات التأم� من تسوية أغلب امللفات ومعالجتها. 

ويُحوصل الجدول التايل أبرز مواضيع هذه العرائض وعددها: 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم� 
دولية (برتقالية للبلدان العربية وخرضاء للبلدان األوروبية).

      
وقد توّصلت الهيئة العامة للتأم� بأربعة عرائض تتعلق بطلب التدخل للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام 
برتقالية صادرة عن  تأم�  لبطاقات  فيها عربات حاملة  بالنسبة لحوادث مرور تسببت  املكتب  باتّة صادرة ضّد  قضائية 

مؤسسات تأم� جزائرية وليبيّة.

1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

تّدعمت تركيبة إطارات الهيئة مع مطلع سنة 2017 بإلتحاق طالبة جديدة بعد نجاحها ضمن الدفعة 35 ملعهد �ويل 
 "Paris Dauphine Tunis" يف إختصاص "تأم�"، باإلضافــــة إىل طالب آخر متخـــّرج من معهد îالتنمية للمغرب العـــر

يف إختصاص "Actuariat" ليبلغ بذلك العدد الجميل إلطارات الهيئة øانية وأربع� (48) من جملة سبع� (70) موظفا.

:Ô2 - تطوير النظام املعلوما

واملحاسبية البرشية  املوارد  يف  والترصف  الهيئة  موارد  لتخطيط  املندمجة  املنظومة  تركيز  عملية  شهدت 
  «ERP» أشواطا متقدمة خالل سنة 2017 عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- املحاسبة والترصف يف مخزون الهيئة من اللوازم املكتبية،
- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،

- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية والرواتب.

هذا وال تزال األشغال جارية مع املزود يف إطار فرتة تجربة للمنظومة.

3 - إقتناء قطعة أرض لبناء املقّر اإلجت�عي الجديد للهيئة:

تّم إختيار الهيئة بتاريخ غرة نوفمرب 2017 كأحسن عارض بالنسبة ألحد املقاسم بالحّي املايل بالتّقسيم الجديد "درّة 
البح�ة" بضفاف بح�ة تونس الّش�لية لتشيّد عليه مقرها اإلجت�عي الجديد.

4 - التكوين والرّسكلة:

تعترب الهيئة التكوين والرسكلة من أهّم وسائل تنمية املوارد البرشية، لذلك فهي توليه� إهت�ما خاصا إÎانا منها بأّن 
والرقابية عىل مختلف  بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلرشافية  العامل�  تطوير قدرات 

مكّونات قطاع التأم�.

ومؤ�رات  وملتقيات  تكوينيّة  دورات  يف  الهيئة  إطارات  من  هام  عدد  ترشيك  عىل  الهيئة  عملت  الّسياق،  هذا  ويف 
وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم� وتهّم بالخصوص:

- مراقبة الحوكمة والترصّف يف املخاطر،
- الترصف يف األصول والخصوم،

- نظام " املالءة املاليةII " ملؤسسات التأم�،
- وضع خارطة مخاطر يف مجال التأم�،

- مقاومة تبييض األموال و�ويل اإلرهاب يف قطاع التأم�،
- دور قطاع التأم� يف تغطية مخاطر الكوارث الطبيعية والتقلبات املناخية.

ك� شارك عدد من إطارات الهيئة يف بعض الندوات والتظاهرات واملؤ�رات بالخارج حول محاور تأمينية متخصصة من 
أهّمها:

- دورة تدريبية حول "أسس تحديد وإدارة مخاطر رشكات التأم�" (باإلمارات العربية املتّحدة).
- حلقة دراسية حول التطورات األخ�ة بخصوص الرقابة الحذرة عىل التأم� (بفرنسا)،

- امللتقى الرابع للتأم� بالدار البيضاء حول تحديث تجربة الحريف يف العرص الرقمي (باململكة املغربية)،
- الدورة 24 للنــدوة السنوية الدولية حول التقنيات الجديدة لتبادل املعطيـات (بأملانيا).

5 - إرساء منظومة للنفاذ إىل الوثائق التي تنتجها الهيئة:

يف إطار تطبيق مقتضيات القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ يف 24 مارس 2016 واملتعلق بحق النفاذ إىل 
املعلومة وتنفیذا ملتطلبات الخطة الوطنیة الرامیة إىل �كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت� العربية والفرنسية Òوقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد وردت عىل الهيئة خالل 
سنة 2017 ومنذ إرساء هذه املنظومة، ثالثة مطالب فقط يف النفاذ إىل وثيقة إدارية �ّت دراستها بالتنسیق مع مختلف 

الهیاكل بالهيئة وإجابة املعني� باألمر بخصوصها، ك� å يتّم رفض أي مطلب وå يرد أي مطلب تظلم.

6 - تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم�:

سعيا منها إىل تدعيم أوجه التعاون العرî واإلقليمي والدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة 
بالتأم�، تولّت الهيئة العامة للتأم�:

- مواصلة متابعة توصيات اللجان املغاربية للتأم� وإعادة التأم�.
- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك عىل 
مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث عن توافقات ثنائية ودية لتسوية املتخلدات 

بذمة املكتب املوحد الليبي.
إىل  وإحالتها   ACPR بفرنسا التأم�  عىل  الرقابة  وسلطة   CIMA منظمة من  كّل  مع  تعاون  مذكرات  مشاريع  إعداد   -

الجهات املعنية للدراسة.
- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأم� AFIRC والجمعية الدولية 

.IAIS ملراقبي التأم�

       مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

أنهى االقتصاد العاملي سنة 2017 بتحقيق وت�ة Ûو جيّدة نسبيّا بلغت مستوى 3,8 % (مقابل 3,2 % سنة 2016) وهي 
األعىل منذ سنة 2011، بعد معاناته طيلة سنوات من الفتور واملشاكل املرتبطة باألزمات االقتصادية واملالية واآلثار الضارة 
للصدمات السلبية التي أضعفت النشاط يف أغلب االقتصاديات. وتعود هذه االنتعاشة إىل جملة عوامل أبرزها مواصلة 
إعت�د السياسات النقدية امليّرسة يف البلدان املتقدمة واستمرار االقتصاد الصيني يف تسجيل معدالت Ûو مرتفعة فضال عن 

ديناميكية التجارة العاملية.

ففي االقتصاديات املتقدمة، ارتفع نسق Ûو النشاط االقتصادي إىل مستوى 2,3 % سنة 2017 مقابل 1,7 % يف السنة 
مستوى  عىل  وانعكاسه  عموما  األع�ل  مناخ  وتحّسن  التيس�ية  النقدية  السياسات  من  بالخصوص  مستفيدة  السابقة، 
السياق  الداخيل إضافة إىل تدّعم استهالك األرس محفوزا باملؤرشات االيجابية لسوق الشغل. ويف هذا  االستث�ر والطلب 
وصلت نسبة Ûو االقتصاد األمري~ إىل 2,3 % مقابل 1,3 % يف موىف سنة 2016، ك� كان األداء يف منطقة األورو م�ثال إىل 
حّد كب� حيث سّجلت نفس املستوى من النمو (2,3 % مقابل 1,8 % سنة 2016) وشملت هذه االنتعاشة أغلب البلدان 

األعضاء.          
 

لالقتصاديات الصاعدة والنامية، فقد عرفت بدورها تحّسنا جمليّا لنشاطها االقتصادي محققة نسبة Ûو  بالنسبة  أّما 
ناهزت 4,8 % مقابل إنحصارها يف حدود 1,4 % سنة 2016، وكان الحّظ األوفر من نصيب الدول الصاعدة والنامية ألوروبا 
مشاريع  حجم  زيادة  من  األخرى  البلدان  عديد  واستفادة  وبولونيا  تركيا  من  كّل  حققته  الذي  الهام  النمو  مع  خاصة 
املؤسسات املمولة من االتحاد األوروî. ك� حافظ االقتصاد الصيني عىل نسق Ûّوه املرتفع والذي بلغ 6,9 % سنة 2017 
مقابل 6,7 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع امللحوظ للصادرات وملستوى االستث�رات العمومية فضال عن اعت�د بنك الص� 

الشعبي لتيس� انتقاê يسّهل النفاذ للقروض بالنسبة للمؤسسات الصغرى والقطاع الفالحي.             

ويف املقابل، تراجعت وت�ة النمو يف منطقة الرشق األوسط وش�ل إفريقيا من 4,9 % يف السنة السابقة إىل حدود 2,2 % 
املصّدرة  البلدان  النمّو يف  انخفاض  املنطقة مع  املستمرّة يف  الجيوسياسية  بالخصوص من االضطرابات  متأثرة  سنة 2017 
للنفط وتقيّد الطلب الداخيل وخاصة االستث�ر بسبب عملية تطه� امليزانية واملستويات العالية من التضخم يف بعض بلدان 

املنطقة.  
  

وå تكن املبادالت التجارية للسلع والخدمات سنة Ò 2017نأى عن هذا املسار التصاعدي يف نسق النمو حيث حققت 
انتعاشة هامة بنسبة 4,9 % مقابل 2,3 % سنة 2016 مدعومة عىل وجه الخصوص من تطور التدفقات التجارية يف آسيا 

والواردات يف أمريكا الش�لية. 

ويف جانب آخر، تواصل إنخفاض دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة بحوايل 16 % خالل سنة 2017 مقابل 13 % 
سنة 2016، وشمل باألساس اقتصاديات البلدان املتقدمة والبلدان التي �ّر Òرحلة انتقالية مقابل إرتفاع طفيف يف البلدان 

الصاعدة.

املرتبطة خاصة Òفاوضات  السيايس  اليق�  مواجهة حالة عدم  فقد نجحت يف  الدولية،  املالية  بالسوق  يتعلّق  وفي� 
الربيكسيت وتزايد الشكوك حول السياسة املستقبلية للميزانية األمريكية وتواصل التوترات الجيوسياسية يف عديد املناطق، 
فتدّعمت أسعار السندات بشكل ملحوظ يف جميع أنحاء العاå. بين� تواصل التقلب الحاد يف السوق الدولية للرصف والتي 
اتسمت خاصة باالرتفاع الهام الذي حققه سعر رصف األورو مقابل الدوالر وذلك مع تحسن الوضع االقتصادي وتجّدد 
اهت�م املستثمرين األجانب Òنطقة األورو والتوقعات بتطبيع السياسة النقدية. وسجلت سوق املعادن الثمينة من ناحيتها 

تطورا ايجابيا بحوايل 13 % مدعومة من حالة عدم اليق� السيايس. 

إرتفاعا ملحوظا عىل  للمواد األساسية  الدولية  األسعار  املتحّسن عموما، شهدت  االقتصادي  األداء  وبالتوازي مع هذا 
عكس السنة السابقة نتيجة تزايد الطلب املتأé من القطاعات املعملية للبلدان املصنعة وللص� من جهة وانخفاض سعر 
رصف الدوالر األمري~ من جهة أخرى. ك� تدّعمت أسعار الطاقة وخاّصة النفط الخام جرّاء الرتاجع امللحوظ يف اإلنتاج 

واملخزونات بعد تفعيل االتفاقية متعددة األطراف للدول املصّدرة للنفط.       

لتبلغ  املتقدمة  االقتصاديات  تواصلت عىل مدى سنوات يف  التي  االنك�شية  الضغوط  برتاجع   2017 ك� �يزت سنة 
نسبة التضخم 1,7 % مقابل 0,8 % سنة 2016 نتيجة االرتفاع الهام ألسعار الطاقة. أما بالنسبة للبلدان الصاعدة والنامية، 
فقد عرف التضخم عموما بعض االنفراج لينخفض إىل 4 % مقابل 4,3 % سنة 2016 مع وجود تفاوت عام ب� مختلف 

بلدان هذه املجموعة نظرا إىل التطورات املتفاوتة ألسعار الرصف والعوامل الخاصة بكّل اقتصاد.
       

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

شهد االقتصاد التونيس سنة 2017 تحّسنا ملموسا يف نسق Ûّوه حيث بلغ 1,9 % أي ما يقارب ضعف املستوى الذي 
تحقق سنة 2016 (1 %). غ� أن مثل هذه االنتعاشة ال تزال دون املستوى املأمول جرّاء استمرار مواطن الضعف املرتبطة 
بالخصوص بانزالق عجز امليزانية واملدفوعات الجارية وتصاعد الضغوط التضخمية، والتي ال تزال تحول دون تحقيق التنمية 

الشاملة وإحداث مواطن الشغل والتحّكم يف التوازنات االقتصادية الكلّية.    

ويعود هذا التحسن النوعي يف النمو يف جزء كب� منه إىل تطّور األنشطة املسوقة عىل خالف السنوات الفارطة التي كان 
فيها ألنشطة الخدمات غ� املسوقة مساهمة هامة.

وبالنسبة للخدمات املسّوقة، فقد عرفت تطّورا محدودا سنة 2017 بلغ 4 % مستفيدة بالخصوص من املوسم السياحي 
الواعد (8,3 % مقابل 2,7 % سنة 2016) إثر العودة النسبية لألسواق التقليدية مع تحّسن الوضع األمني للبالد إضافة إىل 
مواصلة تدفق السياح املغاربي�، وكذلك من التحّسن الطفيف لقطاع النقل (5 % مقابل 4,7 % سنة 2016). ويف املقابل، 

تواصل Ûو الخدمات املالية واالتصاالت بنسق ملموس بلغ عىل التوايل9,1 % و3 %.    

وبدرجة أقل حدة، حّققت الصناعات املعملية بدورها Ûّوا طفيفا بنسبة 0,8 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل تطّور 
الصناعات امليكانيكية والكهربائية (3,1 % مقابل 2,1 % سنة 2016) تبعا لديناميكية النشاط يف منطقة األورو، عالوة عىل 
الغذائية والصناعات   (2016 سنة   %  (-0,3) مقابل   %  0,8) والجلود  واملالبس  النسيج  صناعات  إنتعاش 

(1,4 % مقابل (4,4-) % سنة 2016). ويف املقابل، تواصل تقلّص Ûّو صناعات مواد البناء والخزف والبلور للسنة الثانية تباعا 
((4,5-) % مقابل (1,8-) % سنة 2016).

ك� شهدت الصناعات الكيميائية انخفاضا ملحوظا يف قيمتها املضافة ((1,9-) % مقابل 13,2 % سنة 2016) وذلك 
نتيجة حّدة التحركات االحتجاجية املسجلة عىل مستوى مواقع إنتاج ونقل الفسفاط مّ� خلق صعوبات كربى يف التزّود 

لوحدات التحويل.

وعرف قطاع الفالحة والصيد البحري انتعاشة ملحوظة (2,5 % مقابل (8,5-) % سنة 2016) بفضل املوسم الفالحي 
الزيتون.       زيت  فرع  يف  انخفاض  مقابل  الحبوب  سيّ�  الفروع  أغلب  يف  اإلنتاج  بارتفاع  �يز  والذي  عموما  املريض 

أّما الصناعات غÈ املعملية، فقد تواصل إنخفاض قيمتها املضافة بحوايل 3 % (مقابل (1,5-) % سنة 2016) متأثـــرة 
بالخصوص من احتداد تقلص استخراج النفط والغاز الطبيعي ((11,1-) % (مقابل (7,2-) % سنة 2016) جراّء ما تزال 
تشهده بعض املناطق من اضطرابات اجت�عية عالوة عن النفاذ الطبيعي لبعض الحقول. وعىل عكس ذلك، سّجل قطاع 
املناجم Ûوا هاما ناهز 10,1 % (مقابل 6,4 % سنة 2016) غ� أن مثل هذه االنتعاشة å �ّكن بعد من استعادة القدرات 

اإلنتاجية املعتادة للقطاع.

وبالنسبة للطلب الداخيل، فقد أظهر سنة 2017 تباطؤا يف نسق Ûو أهم مكوناته، بحساب األسعار القارّة، حيث تواصل 
النهاê الوطني والذي Îثّل املحرك األسايس للنمو االقتصادي منذ  التوايل انخفاض وت�ة Ûو االستهالك  الثالثة عىل  للسنة 
سنة 2011 (1,8 % سنة 2017 مقابل 3 % سنة 2016). وبخصوص االستث�رات، فقد سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت 
تباطؤا طفيفا من مستوى 1 % سنة 2016 إىل 0,2 % سنة 2017 لتواصل بذلك نسبة االستث�ر انخفاضها للسنة الخامسة 

عىل التوايل من 19,3 % سنة 2016 إىل 18,7 % سنة 2017.

 2016 سنة   %  5,8 (مقابل   %  17,2 بنسبة  والخدمات  السلع  صادرات  ارتفعت  فقد  الخارجي،  للطلب  بالنسبة  أّما 
بحساب األسعار الجارية) نتيجة ازدياد حجم الصادرات ألغلب القطاعات. ومن ناحيتها، سجلت واردات السلع والخدمات 
تسارعا هاما يف وت�ة Ûوها الذي بلغ 18,8 % سنة 2017 (مقابل 5,5 % سنة 2016 بحساب األسعار الجارية) وذلك تبعا 
النخفاض الدينار وارتفاع األسعار العاملية للمحروقات وتزايد استهالك قطاعي الطاقة والصناعات املعملية من مواد أولية 

ونصف مصنعة يف ظل تراجع اإلنتاج الوطني. 

ويف هذا السياق، تفاقم العجز التجاري املسّجل سنة 2017 ليعادل 10,2 % من إجمـايل النـاتـــج املحيل الخام (مقابل 
8,8 % سنة 2016).

النسبة هذه  ارتفعت  فقد   ،(%  3,7)  2012 سنة  منذ  تضخم  نسبة  أد\  عرفت  التي  السابقة  السنة  عكس  وعىل 
 سنة 2017 لتناهز 5,8 % يف املعدل ك� وصلت يف األشهر األخ�ة من السنة إىل ما يقارب 6,4 % وذلك تزامنا مع تدهور 

قيمة الدينار والتطور االستثناê ألسعار املواد الغذائية الطازجة.

ملواطن  للتصدي  املطلوب  املستوى  دون   2017 سنة  الوطني  االقتصاد  الذي حققة  الطفيف  النمو  فقد ظل  وعموما 
ضعف سوق الشغل إذ ال تزال نسبة البطالة يف نفس املستوى املرتفع املسجل يف السنة السابقة (15,5 %) مع تسجيل 
انخفاض طفيف لنسبة بطالة خريجي التعليم العايل إىل حدود 29,2 % سنة 2017 (مقابل 31,6 % سنة 2016) وال تزال 
سوق الشغل املحلية تواجه عديد التحديات املرتبطة بعدم قدرة النسيج االقتصادي عىل استيعاب البطالة وعدم املالءمة 

ب� حاجيات السوق وما تنتجه املنظومة التعليمية.      

I - تطّور سوق التأم� العـاملية:

1 - رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم�:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

بلغ إج�يل أقساط التأم� العاملية املستخلصة سنة 2017 حوايل 4.890 مليار دوالر مقابل 4.700 مليار دوالر سنة 2016 
محققة بذلك نسبة Ûو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وت�ة أرسع سنة 2016 (2,2 %). ولنئ شمل هذا 
التباطؤ النسبي كالّ من صنفي التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، فانّه �يّز بالخصوص بانخفاض جملة أقساط التأم� عىل 
الحياة يف األسواق املتقدمة Òا يقارب 2,7 % (مقابل (1,9-) % سنة 2016) مقابل تواصل Ûّو أقساط التأم� عىل غ� الحياة 

بنفس النسق املسجل يف السنة السابقة والذي بلغ 1,9 %. 
  

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد تقلصت وت�ة النمو الهام الذي ميزها يف السنة السابقة رغم بقائها مرتفعة يف حدود 14 % 
النمو الكب� الذي  التأم� عىل الحياة وعىل غ� الحياة، مدعومة أساسا من تواصل  التوايل بالنسبة لصنفي  و6,1 % عىل 

تشهده السوق الصينية.   

55,3 % سنة 2016)  (مقابل   % 54,3 إىل  العاملية  السوق  الحياة من  التأم� عىل  تقلّص نصيب صنف  لذلك،  وتبعا 
يف ح� إرتفعت حّصة صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 45,7 % (مقابل 44,7 % سنة 2016).

التوزيع القاري ألقساط التأم�:
 

وعىل مستوى التوزيع القاري، تواصل انخفاض حصة األسواق األمريكية يف سوق التأم� العاملية حيث بلغت 34 % 
الحياة إىل حدود 25,5 % (مقابل  التأم� عىل  نتيجة تراجع حّصتها من مجموع أقساط  (مقــابل 34,4 % سنة 2016) 
تقريبا  املستوى  نفس  يف  الحياة  غ�  عىل  التأم�  أقساط  مجموع  من  حصتها  عىل  ومحافظتها   (2016 سنة   %  26,2  

(44,2 % مقــابل 44,3 % سنة 2016).

وكذلك الشأن بالنسبة للدول األوروبية التي انخفضت نسبة مساهمتها يف سوق التأم� العاملية إىل حوايل  30,2 % 
(مقابل 30,8 % سنة 2016) إثر تراجع حّصتها من 33 % سنة 2016 إىل 32,3 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل 

الحياة ومن 28,2 % إىل 27,8 % سنة 2017 بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة. 

موىف  يف   %  32,5 فناهزت  العاملية  السوق  حجم  من  اآلسيوية  القارة  لحّصة  التصاعدي  املسار  تواصل  املقابل،  ويف 
 2016 سنة   %  37,8 من  الحيـاة  عىل  التأم�  بعنـوان  حصتها  ارتفاع  بفضل   (2016 سنة   %  31,6 (مقابل   2017 سنة 
إىل 39,3 % سنة 2017 وبدرجة أقل حّصتها بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة من 24,1 % يف السنة السابقة إىل 24,5 % 

سنة 2017.

أّما بالنسبة للقــــارة اإلفريقية، فال تزال حصتها من السوق العاملية تتّسم بالتواضع الشديد إذ å تتجاوز 1,4 % من 
جملة أقســاط التأم� تتوّزع ب� 1 % بعنوان التأم� عىل غ� الحيـاة (مقابل 0,9 % سنة 2016) و1,7 % بعنوان التأم� 

عىل الحياة (مقابل 1,5 % سنة 2016).

2 - رقم معامالت صنف التأم� عىل الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة تباطؤا يف نسبة النمو التي å تتجاوز0,5 % (مقابل 1,4 % 
يف السنة السابقة) وبلغت 2.657 مليار دوالر أمري~، وذلك نتيجة حالة االنك�ش التي شهدتها األسواق املتقدمة حيث 

تراجعت جملة أقساط التام� عىل الحياة بنسبة 2,7 % بعد معاناتها من الفتور عىل مدى العرش سنوات األخ�ة.
وعموما، فقد سّجلت أغلب بلدان هذه املجموعة Ûوا سلبيا مرتبطا أساسا بضعف نسب الفائدة مّ� جعل مؤسسات 
التأم� عاجزة عىل ض�ن مردودية مثىل للمؤمن لهم بسبب تراجع نسب املردودية الدنيا املضمونة وانخفضت تبعا لذلك 
عمليات االكتتاب بالنسبة لعقود االدخار التقليدية بشكل هام. هذا إىل جانب عديد العوامل االقتصادية األخرى التي أثرت 
عىل Ûو سوق التأم� عىل الحياة العاملية عىل غرار أسواق أمريكا الش�لية، التي سجلت تراجعا Òا يقارب 3,5 % مقارنة 
فقد  الغربية،  ألوروبا  بالنسبة  أما  التقاعد.  إدخار  توفّر خدمة  التي  املؤسسات  عديد  تراخيص  جراء سحب   2016 بسنة 
شهدت أكرب ثالثة أسواق رئيسية فيها وهي اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا حالة من االنك�ش سنة 2017 مقابل تحقيق 

بعض األسواق األخرى لتطور إيجاî مثل اسكندينافيا والربتغال.
       

ويف املقابل، شهدت أسواق التأم� عىل الحياة يف البلدان الصاعدة مسارا مختلفا للغاية �يز بتحقيق قفزة هامة يف نسق 
النمو إىل حدود 14 % متجاوزة بذلك معّدل النمو املسجل يف العرشية األخ�ة (8,8 %). هذا وال يزال دور السوق الصينية 
الركيزة األساسية يف هذا التطّور، حيث حققت لوحدها Ûوا باهرا ناهز 21 % (مقابل معّدل Ûو يعادل 14 % خالل العرش 
سنوات األخ�ة)، لرتتقي بذلك الص� إىل املرتبة الثانية عامليا يف سوق التأم� عىل الحياة التي تتصدرها الواليات املتحدة 

األمريكية.

عديد  وجود  مع   2016 بسنة  مقارنة   %  5,8 بنسبة  ايجابيا  Ûوا  الصاعدة  البلدان  أسواق  حّققت  الص�،  وباستثناء 
اإلختالفات ب� بلدان هذه املجموعة. فبالنسبة لدول آسيا الصاعدة، �يزت بارتفاع مبيعات عقود التأم� بوحدات الحساب 
وعقود اإلدخار التقليدية، بين� ارتكز التطور املسجل يف أوروبا الوسطى والرشقية عىل مبيعات عقود اإلدخار املوزعة من 
طرف البنوك يف روسيا التي أصبحت تتصدر أسواق التأم� عىل الحياة يف هذه املنطقة. ويف نسق معاكس، سّجلت أسواق 
أمريكا الالتينية Ûوا سلبيا يف كل من الربازيل (جراء تأثر نشاط تأم� اإلدخار من ضعف نسب الفائدة) واملكسيك نتيجة 
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التوزيع القاري ألقساط التأم�:

3 - رقم معامالت صنف التأم� عىل غÈ الحياة:

تطّور أقساط التأم� املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل 2.234 مليار دوالر أمري~ يف موىف سنة 2017 
محّققة نسبة Ûّو حقيقي بلغت 2,8 % ليتواصل بذلك تباطؤ نسق التطور للسنة الثالثة تباعا ولكنه ال يزال يتجاوز معّدل 

النمو الذي تّم تسجيله يف العرشية األخ�ة ( 2,1 %).
 

وبالنسبة لألسواق املتقدمة، استقرت وت�ة النمو يف نفس املستوى املسجل يف السنة السابقة أي 1,9 % (مقابل معدل 
تطّور سنوي ناهز 0,9 % خالل العرش سنوات األخ�ة) مع وجود تباين حاد بينها. فبالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، 
وصلت نسبة النمو الجملية إىل 2,6 % سنة 2017 مع تحقيق أهم النسب يف صنف تأم� السيارات. ويف أوروبا الغربية، 
ولنئ ظلت وت�ة النمو معتدلة، فقد سّجلت تحّسنا طفيفا سنة 2017 وبلغت 1 % (مقابل 0,5 % سنة 2016) بفضل التطّور 

امللحوظ خاصة عىل مستوى صنفي التأم� من املرض وتأم� السيارات السي� يف األسواق الرئيسية لهذه املنطقة.
     

أما بالنسبة لألسواق الصاعدة، فقد تراجعت وت�ة Ûو صنف التأم� عىل غ� الحياة إىل حدود 6,1 % مقابل 9,6 % 
سنة 2016 ومعّدل تطور سنوي ناهز 8,4 % خالل العرشية األخ�ة. ويعود هذا التباطؤ أساسا إىل انخفاض نسبة النمو 
السيارات. ورغم هذا  الصينية من مستوى 20 % إىل 10 % سنة 2017 جراء انخفاض أقساط تأم�  املحققة يف السوق 
الرتاجع املسجل، ال تزال الص� تعترب املحرك األسايس للنمو يف هذه املجموعة من البلدان. وباستثنائها، å تتجاوز نسبة Ûو 
نشاط التأم� عىل غ� الحياة يف األسواق الصاعدة مستوى 2,5 % (مقابل 2,1 % سنة 2016) بين� وصلت إىل 9,7 % يف 
بقية األسواق الصاعدة آلسيا بفضل النمو الهام الذي شهدته كل من الهند وتايالند وأندونيسيا. أما بالنسبة ألوروبا الوسطى 
والرشقية، فقد واصلت أقساط التأم� مسارها التصاعدي بنسق معتدل بلغ 3,3 % نتيجة التحسن االقتصادي الذي تشهده 
بعض بلدان اإلتحاد األوروî. وفي� يخص منطقة الرشق األوسط وآسيا الوسطى، فقد أّدت حالة االنك�ش التي تشهدها 
أقساط التأم� عىل غ� الحياة يف السوق الرتكية واستمرار حالة الركود يف السوق السعودية إىل إنخفاض هام يف نسبة التطور 

الجملية يف املنطقة.
 

وعموما، فقد كانت لألسواق املتقدمة مساهمة أعىل بقليل من مساهمة األسواق الصاعدة يف التطور الحقيقي لصنف 
التأم� عىل غ� الحياة مع اعتبار الص� والواليات املتحدة األمريكية القوت� الرئيسيت� الدافعت� للنمو في� يخص هذا الصنف.

التوزيع القاري ألقساط التأم�:

4 - نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:
  

عىل الرغم من اإلنخفاض النسبي يف عدد األحداث الكارثية املسّجلة سنة 2017 إىل 301 حادث مقابل 329 سنة 2016 
إىل ملحوظ  جّد  بشكل  الكوارث  هذه  عن  الناجمة  الجملية  املادية  الخسائر  ارتفعت  فقد  طبيعية)،  كارثة   183 (منها 

337 مليار دوالر أمري~ وهو ما يقارب ضعف املستوى املسجل سنة 2016 (180 مليار دوالر أمري~) ك� فاقت بشكل 
ملموس املعدل املسجل يف العرشية األخ�ة (190 مليار دوالر أمري~).

مجموع طبيعية  كوارث  عن  الناجمة  الخسائر  تغطية  يف  التأم�  قطاع  مساهمة  تتعّدى   å الّسياق،  هذا  ويف 
138 مليار دوالر وفقط 6 مليار دوالر من الخسائر املرتبطة بكوارث تقنية، ليبلغ الفارق ب� جملة الخسائر واألرضار املؤمن 
عليها سنة 2017 حوايل 193 مليار دوالر، وهو ما يربز مدى نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل 

النطاق العاملي (أك_ من 57 % من مجموع الخسائر).

هذا وقد �ركزت أعىل الخسائر يف أمريكا الش�لية وبلغت 244 مليار دوالر. وكانت أعىل األرضار املشمولة بالتأم� 
حّدة، هي تلك املتعلقة بأقوى ثالث أعاص� شهدها العاå سنة 2017 والتي قدرت بحوايل 92 مليار دوالر أمري~.

:Üونسب االندماج يف العا �5 - تطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم

التأم� سنة 2017 إىل 650 دوالر أمري~ مقابل 638,3 دوالر سنة 2016  الفـرد عىل  العاملي إلنفـاق  إرتفع املعـّدل 
النمّو  نسق  يف  التباين  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب�  شاسع  فارق  تسجيل  مع   2015 سنة  دوالر  و621,2 
االقتصادي ومعّدالت النمّو الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم� 

املتجّذرة يف البلدان املصّنعة ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

 2016 سنة  دوالر   3.505 مقابل  دوالر   3.516,7 التأم�  عىل  الفرد  إنفاق  معدل  بلغ  املصنعـة،  البلدان  ففي 
التأم� عىل غ�  بعنوان  الحياة و1.618,2 دوالر  التأميـن عىل  بعنوان  و3.439,6 دوالر سنة 2015، منها 1.898,5 دوالر 
 % و8,1   2016 سنة   %  8 مقابل   %  7,8 تعـادل  إذ  مرتفعة  البلدان  هذه  يف  االندماج  نسبة  فإّن  لذلك،  وتبعا  الحياة. 

سنة 2015.

أما يف البلدان الصاعدة، ورغم التحّسن املتواصل ملعدل إنفاق الفرد عىل التأم� والذي ناهز 165,6 دوالر أمري~ سنة
 2017 مقابل 149 دوالر سنة 2016 و135 دوالر سنة 2015 (منها 92,3 دوالر بعنوان التأم� عىل الحياة و73,2 دوالر 
بعنوان التأم� عىل غ� الحياة)، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ å تتجاوز 3,3 % (مقابل 3,2 % سنة 2016 

و2,9 % سنة 2015).

وعموما، فقد تراجعت نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي العاملي إىل حدود 6,1 % سنة 2017 مقابل 6,3 % 
سنة 2016 و6,2 % سنة 2015.  

º - IIوقع تونس يف سوق التأم� العاملية:
     

رقم  من  تونس  حّصة  تزال  ال   ،2017 سنة   % 12,6 بنسبة  التأم�  لقطاع  الجميل  املعامالت  لرقم  الهام  التطّور  رغم 
معامالت سوق التأم� العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة ببعض البلدان الشقيقة، حيث å تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,08 % 
باملغـــرب وÒ % 0,03صـر، وكذلك مقارنة بعدد من بلدان منطقة الرشق األوسط حيث ناهزت 0,28 % باإلمارات العربية 

املتحدة و0,20 % باململكة العربية السعودية وتضّل بعيدة جّدا عن جنوب إفريقيا (0,98 %). 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم� إذ تبلغ  28,2 % بالواليات 
املتحدة و8,6 % باليابان و5,8 % باململكة املتحدة و4,9 % بفرنسا و4,6 % بأملانيا. 

وبالتوازي، å تتجاوز نسبة إندماج التأم� يف النشاط اإلقتصادي التونيس خالل سنة 2017 رغم تسجيل بعض التحّسن 
نسبة دون  باملغرب)، وهي  املتحدة و3,5 %  العربية  باإلمارات   % 3,7 (مقابل   % 2,2 األخ�ة  السنوات  الطفيف خالل 
 % 9 وفرنســا   % 9,6 املتحدة  واململكة   % 13,8 إفريقيا  مثل جنوب  بكث�  األخرى  البلدان  ببعض  املسّجلة  املستويات 

وسـويسـرا 8,5 % والواليات املتحدة 7,2 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي هو فــي حـدود 6,1 %.
 

ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معــّدل إنفاق الفــرد التونيس عىل التأم� خالل سنة 2017 حيث بلغ 182,5 دينارا 
تونسيا مقابل 164,2 دينارا سنة 2016 و150,5 دينارا سنة 2015، ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 

1579,5 دينارا تونسيا سنة 2017.
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دخل نظام املالءة املالية 2 فعليّا حيز التطبيق يف مستهل سنة 2016 بعد سنوات طويلة إستغرقتها الهياكل املختصة يف 
عن  عبارة  وهو   .îاألورو اإلتحاد  يف  التأم�  لسوق  الجديد  والتنظيمي  الترشيعي  اإلطار  ليمثّل  رشوطه  وبلورة  صياغة 
مجموعة من القواعد التوجيهية واملتطلبات القانونية والتقنية الكمية والنوعية تهدف إىل تحقيق أك_ تجانس وشفافية ب� 
م�رسات رشكات التأم� يف مختلف دول الفضاء االقتصادي األوروî ومزيد تدعيم سالمة قواعدها املالية بتطبيق متطلّبات 
مالءة قادرة عىل إدارة املخاطر الجديدة بأك_ نجاعة وواقعية وعىل "إمتصاص الصدمات" واملحافظة عىل استقرار آدائها، 
وتحّقق بالتايل توازنا عقالنيا ب� السالمة واإلستع�ل املقتصد لرؤوس األموال من أجل ح�ية أفضل للمؤمن لهم وض�ن 
قدرتها عىل الوفاء بإلتزاماتها تجاه الغ�، خاصة يف ظل التغیرات املتواصلة لألسواق املالیة الدولیة وتطّور املحيط اإلقتصادي 

العاملي وتزايد مخاطر الصناعة التأمینیة مع إحتداد املنافسة وعوملة رشكات التأمین. 

إّال أّن عديد األصوات إرتفعت لتحذير مكّونات قطاع التأم� من هذا التوجيه واستنكار النتائج املحتملة لهذا املعيار 
حيث أّن تاريخ 1 جانفي 2016 كان Òثابة عالمة عىل دخول قطاع التأم� إىل عرص جديد وغ� مرحب به. وبالفعل، فقد 
بدأت عّدة إشكاليات تظهر مع بداية تطبيق هذا الّنظام الذي بني عىل نوايا حسنة ولكن يبدو أنه å يحقق أهدافه بإعتبار 
أّن تكاليف إعت�ده جّد مرتفعة وطرق تنفيذه معقدة للغاية، حيث إعتمد الخرباء عىل افرتاضات مصطنعة å يتم التحقق 
منها بشكل صحيح وå يتم اختبار الصيغ املقرتحة Òا فيه الكفاية وå يتم تحليل النتائج املرتتبة عىل االقتصاد بدقّة، ك� 
نظرة  املؤسسات وخصومها وفق  لتقییم أصول  السوق  كفاءة  نظرية  إىل كون  باإلضافة  املختارة غ� �ثيلية  العينة  تعترب 

اقتصادیة تستند إىل افرتاضات ال يتم التحقق منها يف أوقات األزمات والصدمات.

تحوالت  إىل  ويؤّدي  العاملي  االقتصاد  عىل  كب�  بشكل   2 املالية  املالءة  نظام  تطبيق  يؤثر  أن  املنتظر  فمن  وبالتايل، 
إسرتاتيجية عميقة يف صناعة التأم� من أبرزها تعزيز مكانة رشكات التأم� الكربى عىل حساب الصغرى التي ستضطّر إىل 
اللجوء إىل االندماج واإلستيعاب بينها يف إتّجاه إعادة هيكلتها لتدعيم قدرتها عىل إدارة املخاطر، إضافة إىل تأث�اتها بالنسبة 

للمؤمن لهم من زيادة كب�ة يف أقساط التأم� وإنخفاض يف عائدات التأم� عىل الحياة ...

وعليه، ولتفادي اآلثار السلبیة املحتملة لتطبيق هذا الّنظام وتحقیق األهداف املرجوة منه وض�ن إستقرار أداء رشكات 
التأمین، فإنّه يتعّ� عليها االلتزام بالتطبیق التدریجي لهاته املرجعیة اإلحرتازیة وتهیئة البیئة الرضوریة لتبنيها من خالل 
من  لإلستفادة  األخرى  التأمین  رشكات  مع  التعاون  جرس  وربط  املعلوماتية  أنظمتها  وتحدیث  البرشیة  مواردها  تكوین 

التجارب الدولیة الناجحة يف هذا املجال.

مؤشـرات حول سـوق التأميـن العـاملية لسنة 2017 (بالدينار)

البلــــدان

رقـــم املعـامــــــالت    (مليون دينار)

التأم� عىل الحياة

الحصة %املبلغالحصة %املبلغ

التأم� عىل غÈ الحياة
املجمــوع 

الحصة من السوق 

العاملية (%)

كثافة التأم�

(بالدينار) 

التأم� من الناتج 

املحيل الخام (%)

رقم املعامالت

Üرقم معامالت العا /

رقم املعامالت

/ عدد السكان

رقم املعامالت

/ الناتج املحيل الخام

 åالعـــــا

أمريكــــــا 

الواليات املتحدة األمريكية 

كنـــدا

الربازيـل

املكسيـك

األرجنتيـن

أوروبــــــا 

بريطانيا 

فرنسا 

أملانيا 

إيطاليا 

إسبانيا

سويرسا 

بلجيكيـا

روسيا

الربتغـال

تركيـا

اليونـان

بلغـاريا

آسيــــــــا 

اليابـان

جمهورية الصيـن الشعبية

كوريا الجنوبية 

الهنـد

اإلمارات العربية املتحدة

العربية السعودية

إيـران 

الفيليب�

الباكستان 

لبنـان 

الكويت

األردن

إفريقيـــــــا 

جنوب إفريقيا 

املغرب 

مصـر 

الجزائـر

تونس (**)

(*) : 1 دينار تونيس  = 2,43/ 1 دوالر أمري~
(**) : معطيات تهّم مجموع مؤسسات التأم� وإعادة التأم� ما عدى مؤسسة " اإلعـادة التونسيـة "
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

       مقدمة

النهائية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة  املالية  بالقوائم  التقرير  تاريخ إعداد هذا  الهيئة إىل حّد  (*): نظرا لعدم توّصل 
بإعتبار  القطاع  نشاط  مؤرشات  جميع  إحتساب  تّم  فقد  حساباته�،  مراقبي  قبل  من  عليها  املصادق  اإلتّحاد"  لألخطار 

املعطيات الوقتية لهات¢ املؤسست¢.

بالرغم من الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، إختتم قطاع التأم¢ سنة 2017 بتحقيق تطّور إيجا¤ ألهم مؤرشات 
نشاطه حيث:

- إرتفع نسق ´ّو إج�يل رقم املعامالت املحّقق بعنوان كافة أصناف وفروع التأم¢ إىل حدود 12,6 % مقابل 10,5 % 
سنة 2016، وبلغ تبعا لذلك 2.088,6 م.د مقابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

    
- سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم¢ زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل إرتفاعها بنسبة 7,4 % 

سنة 2016 وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016. 
    

- تطّورت قيمة األصول املتعلّقة بالتوظيفات يف شكل أدوات مالية ونقدية مختلفة والتي يتّم تجميعها بفضل املدخرات 
التأم¢ بنسبة 7,8 %  التـزاماتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع¢ بعقود  التأم¢ لتسديد كامل  التي ترصدها مؤسسات  الفنية 
لتعادل 4.891,2 م.د مقابل 4.537,7 م.د سنة 2016، يف ح¢ بلغت املدخرات الفنية املكونة من قبل مؤسسات التأم¢ 
4.427,8 م.د سنة 2017 مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 أي بزيادة تقدر بحوايل 12,1 %، وهو ما أّدى إىل تراجع يف نسبة 

التغطية التي إنخفضت من 114,9 % يف السنة السابقة إىل 110,5 % سنة 2017.

- أّما األعباء الفنية، فقد سّجلت إرتفاعا هاما يف نسق ´وها سنة 2017 بنسبة 18,6 % مقابل 6,3 % سنة 2016، وبلغ 
مجموع األعباء 609,5 م.د مقابل 513,8 م.د  سنة 2016.

- هــــذا وبلغت النتيجة الفنيــــة الجمليـة ملؤسسات القطــــاع 78 م.د وناهزت النتيجـــــة الصافية بعنـوان هذه 
السنــــة 79,6 م.د.

     رقم املعامالت:

تطور حجم رقم املعامالت:

تواصل خالل سنة 2017 إرتفـاع نسق ´و رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم¢ املبارش وبلغ نسبة 12,6 % مقابل 
10,5 % يف السنة السـابقة ومعـدل تطور يف حـدود 10,2 % خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) وبلغ تبعـا لــذلك 

2.088,6 م.د مقـابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

ك� تطور رقم معامالت الرشكة التونسية إلعادة التأم¢ بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وبلغ 121,7 م.د مقابل 
113,4 م.د سنة 2016.

 
مقابل م.د   2.210,3 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  للقطاع  الجميل  املعـــامالت  رقم  ناهز  لذلك،  وتبعا 
 1.968,7 م.د سنة 2016 محققا نسبة تطّور يف حدود 12,3 % مقابل 10,7 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-7).

 

ويظهر إرتفاع نسبة التطور التي شهدتها سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 خاصة عىل مستوى صنف التأم¢ عىل الحياة 
الذي تواصل ´ّوه بنسق عال تجاوز نسبة 18 % بعد تطّوره Îعدل 24 % سنة 2016. ك� تحّسن نسق ´و أقساط التأم¢ 

املكتتبة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة حيث بلغ 11,2 % مقابل 7,6 % سنة 2016.

هذا وشهدت جميع فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة تطورا ايجابيا متفاوت الوتÉة وال سيّ� فرع تأم¢ النقل بعد أن شهد 
رقم معامالته تراجعا خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث إرتفع هذه السنة بنسبة 17,9 % بعد تقلّصه بحوايل 17,2 % سنة 
2016، وكذلك فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية الذي عاد رقم معامالتـــه إىل اإلرتفاع بنسبة 14,3 % مقابل تراجعه 

خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %. 

فبالنسبة لفرع تأم¢ الّسيارات، إرتفع نسق ´ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة بلغت 12,6 % مقابل شبه إستقراره يف 
مستوى 8,7 % سنة 2016 و8,6 % سنة 2015 ومتجاوزا املعّدل املسّجل سنة 2014 والذي بلغ 10,7 %. 

 
ك� عرف رقم معامالت فــــرع التأم¢ الج�عي عىل املرض ارتفاعا بنسبة 10,9 % مقابل 11,4 % سنة 2016. وشهد 
رقم معامـالت فــرع تأم¢ الّصادرات والقروض بدوره ارتفاعا ملحوظا ومتواصال يف نسق ´وه بلغ 16,7 % مقابل 16,1 % 
سنة 2016 و6,9 % سنة 2015 وفقط 1,8 % سنة 2014. وسجل فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة ´وا بحوايل 

5,8 % مقابل 8 % سنة 2016. 

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

بفضل النمّو املتواصل الذي ميّز صنف التأم¢ عىل الحياة طيلة السنوات األخÉة، تحّسنت حصته سنة 2017 وبلغت 
21,2 % مقابل 20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فإنّها ال تزال متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل العاملي 
الذي بلغ 54,3 %. ويف املقابل ظلّت حّصة التأم¢ عىل غÉ الحياة مرتفعة يف حدود 78,8 % مقابل عىل التوايل  79,8 %

و82 % سنتي 2016-2015 ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنة 2017.

وتتميّز الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم¢ خالل سنة 2017 وعىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع تأم¢ السيارات 
عىل حصة عالية منها رغم بقائها يف نفس املستوى املسجل سنة 2016 حيث بلغت 45 % من إج�يل األقساط املكتتبة 
مقابل 45,8 % سنة 2015. أما املرتبة الثانية، فيحتلّها صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بحصة تعادل 21,2 %، يليه 
فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة تناهز 14,5 % رغم انخفاض حّصته مقارنة بسنتي 2016 و2015 حيث 
بلغت عىل التوايل 15,4 % و15,8 %، ثّم فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,1 %. هذا، وإستقرّت حّصة 
الهام لرقم  الفارطة (3,3 %) بالرغم من اإلرتفاع  النقل منخفضة وقريبة من املستوى الذي سجلته يف السنة  فرع تأم¢ 

معامالته (مقابل 4,2 % سنة 2015).

وال يزال كّل من فرع تأم¢ الصادرات وفرع التأم¢ ضد الربد وهالك املاشية أقل أنشطة التأم¢ حج� إذ ال يتجاوز 
نصيبه� عىل التوايل 0,8 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

ك� تستأثر التأمينات اإلجبارية بنسبة هامة من رقم املُعامالت وهي تتمثّل خاصة يف التّأم¢ الوجو¤ للمسؤولية املدنية 
بالنسبة للتأم التكافيل:ألصحاب العربات الّربية وتأم¢ نقل الواردات والتأم¢ من الحريق ألدوات وتجهيزات الصناعة والتجارة والسياحة.

 % 4,1 إىل مستوى  لسنة 2017  القطـــاع  رقم معامالت  إج�يل  التكافيل من  التأميــن  إرتفعت حصة مؤسســــات 
مقابل 3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها 86 م.د. ويحتّل فرع تأم¢ السيارات املرتبة األوىل بحصة 
تناهز 52,1 % سنة 2017 (مقابل 50 % سنة 2016) يليه صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بنصيب هام بلغ 19,3 % 
(مقابل 21,7 % سنة 2016)، ثم فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة بلغت 14,8 % وفرع التأم¢ الج�عي 

عىل املرض بحصة ناهزت 8,9 % وتأم¢ النقل بحصة تعادل 4,8 %.

:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

بلغت حيث  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  بعنوان  املكتتبة  األقساط  إج�يل  من  حصتها  تدعيم  "ستار"  مؤسسة  واصلت 
 21,6 % (مقابل 20,9 % سنة 2016)، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,4 % ثم مؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

ومؤسسة "قات" بحصة تناهز 9,6 %. 

حدود يف  التكافيل  التأم¢  مؤسسات  حصة  انحرصت  ك�   ،%  9,8  Ûالتعاو التأم¢  مؤسسات  نصيب  يتجاوز   Üو
 4,2 % من مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

Ýّكنت مؤسسة "التجاري تأم¢" من تعزيز مكانتها ب¢ املؤسسات املختصة يف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال حيث 
إرتفعت حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف من 14,2 % سنة 2016 إىل 15,2 % سنة 2017، بين� 
تراجعت حصة كّل من مؤسسة "حياة" إىل 10,3 % (مقابل 13,6 % سنة 2016) ومؤسسة "مغربية للحياة" إىل 11,4 % 
(مقابل 12,2 % سنة 2016)، وحافظت مؤسسة "كارت للحياة" عىل نفس املستوى الذي بلغته حصتها سنة 2016 والتي 

بلغت 9,1 % وسجلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 4,9 % سنة 2016 إىل 6 % سنة 2017.

وتبعا لذلك بلغت حصة أقساط التأم¢ عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم¢ املختصة يف التأم¢ عىل الحياة 
52,1 % (مقابل 54 % سنة 2016)، وÜ يتجاوز نصيب مؤسسات التأم¢ التعاوÛ 4,9 % (مقـــابل 6,8 % سنة 2016) 

وقاربت هذه الحصة بالنسبــة ملؤسسات التأميـــن التكافيل3,7 % (مقابل 4 % سنة 2016).
  

توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

تصّدرت نيابات التّأم¢ املرتبة األوىل من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 41,2 % خالل سنة 
2017 (مقابل 40,3 % سنة 2016)، تليها مكاتب مؤسسات التّأم¢ بحصة تعادل 31 % (مقابل 32,2 % سنة 2016) ثّم 
س�رسة التّأم¢ Îا يقارب 14,4 % (مقابل 16 % سنة 2016). ك� تعّززت حّصة شبكات البنوك والربيد من مجموع األقساط 
الصادرة وإرتفعت من 9,7 % يف السنة الفارطة إىل 11,4 % سنة 2017 وتحّسنت نسبيا حّصة منتجي التأم¢ عىل الحياة 

لتبلغ 0,7 % (مقابل 0,6 % سنة 2016) (ملحق عـــدد 2-7).

وبالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة، Ýّكنت شبكات البنوك والربيد من تحقيق نسبة عالية منها 
بلغت 51,8 % (مقابل 46,2 % سنة 2016)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم¢ رغم تراجع حصتها إىل 23,5 % (مقابل

 29,8 % سنة 2016) ثّم نواب التأم¢ يف حدود 12 % (مقابل 12,9 % سنة 2016)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم¢ نسبة 
5,6 % ومنتجي التأم¢ عىل الحياة 3,5 % (مقابل 2,9 % سنة 2016) (ملحق عــــدد3-7).

(مقابل التأم¢  لنواب  بالنسبة   %  49 ب¢  الحياة،   Éغ عىل  التأم¢  فروع  بعنوان  الصادرة  األقساط  توزّعت  ح¢  يف 
 47,3 % سنة 2016) و 33,1 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 32,7 % سنة 2016) و16,7 % بالنسبة لس�رسة التأم¢ 

(مقابل 18,5 % سنة 2016) و0,6 % من قبل شبكات البنوك والربيد و0,6 % عرب مسالك توزيع أخرى.

ويالحظ هذا التوزيع خاصة بالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان فرعي تأم¢ السيارات والتأم¢ من الحريق حيث يتّم 
عىل التوايل تحقيق 67,4 % و36,5 % منها من قبل نيابات التأم¢ يف ح¢ أّن مكاتب املؤسسات تحّقق جزءا هاما من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم¢ الج�عي عىل املرض (52,6 %) وتأم¢ النقل (48,5 %) وتأم¢ الصادرات (92,6 %) 

والتأم¢ ضد الربد وهالك املاشية (58 %) (ملحق عــــدد3-7).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

مقابل  دينار سنة 2017   182,5 وبلغ   (2017-2013) الخ�سية  للفرد عىل مدى  التأم¢  معّدل قسط  تحّسن  تواصل 
164,2 دينار سنة 2016، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 11,1 %.

 
وÝثّـل حّصـة التأم¢ عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 21,2 % (مقابل 20,2 % سنة 2016) أي ما يعـادل 
38,7 دينار مقــابل معـّدل عاملي بقيمة 857,7 دينار، بين� Ýثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر 

الحياة 78,8 % (مقابل 79,8 % سنة 2016) أي ما يعادل 143,8 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 721,8 دينار.

      التعويضات املدفوعة

تطور حجم التعويضات املدفوعة:

التوايل حيث  الثانية عىل  التأم¢ سنة 2017 للسنة  التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات  تواصل تراجع نسق ´ّو 
سجلت زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل 7,4 % سنة 2016، وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016.

وبالتايل، تجـاوز املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم¢ خالل الفرتة (2013–2017) والذي نــاهز 
10,2 % نسق ´ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 7,7 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 8).    

 % 6 بحوايل  تقلصها  بعد   % 44 بأكá من  التأم¢  التونسية إلعادة  الرشكة  قبل  املدفوعة من  التعويضات  وإرتفعت 
يف السنة السابقة وبلغت 60,8 م.د مقابل 42 م.د سنة 2016. 

 
مقابل  م.د   1.111,4 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  ناهز  لذلك  وتبعا 

1.059,6 م.د سنة 2016 أي بإرتفاع Îعدل 4,9 % سنة 2017.

ورغم هذا الرتاجع يف نسق ´ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2017، فقد سّجل صنف التأم¢ عىل الحياة زيادة يف 
حجم التعويضات املدفوعة بعنوانه بنسبة 17,4 % مقابل إنخفاضها بنسبة 17,2 % يف السنة السابقة وقاربت املستوى 
الذي بلغته سنة 2015 بعد إرتفاعها الحاد بأكá من 111 %. وبلغت تبعا لذلك 136,5 م.د مقابل 116,3 م.د سنة 2016 

و140,4 م.د سنة 2015.

بين� شهد مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة ارتفاعا طفيفا Ü يتجاوز 1,4 % مقابل 
11,6 % سنة 2016. ومع ذلك، تّم تسجيل تفاوت كبÉ يف نسق ´و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز 

به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف خطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات ´وا محدودا بحوايل 1,4 % مقابل ´وها بنسبة 12,4 % 
يف السنة السابقة، وناهز بذلك حجمها 575,3 م.د سنة 2017 مقابل 567,4 م.د سنة 2016.

بين� تواصل إرتفاع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بوتÉة عالية عىل غرار السنة السابقة 
حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 11,8 % مقابل 12,9 % سنة 2016، لتعادل بذلك جملة املبالغ املدفوعة 258,9 م.د 

سنة 2017 مقابل 231,5 م.د سنة 2016.

وشهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم¢ العمليات املقبولة ´وا هاما بنسبة 36,4 % وبلغت 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د 
سنة 2016، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث الشغل التي إرتفعت بنسبة 10 % مقابل إستقرارها خالل 

السنت¢ املاضيت¢.

ويف املقابل، سجلت بقية فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة األخرى تراجعا بدرجات متفاوتة. فقد تواصل تقلّص التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم¢ النقل للسنة الثانية عىل التوايل بنسبة 15,4 % بعد تراجعها بأكá من 52 % يف السنة السابقة، 

وبلغت 9,9 م.د مقابل 11,7 م.د سنة 2016.

ك� شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم¢ 
النقل بحدة تأرجح نسق ´وها، برتاجع محدود بنسبة 3,3 % مقابل إرتفاعها  بنسبة 34,5 % سنة 2016 وبلغت 73,1 م.د 

مقابل 75,6 م.د سنة 2016. 

وتواصل للسنة الثالثة عىل التوايل تراجع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بأكثـــر من 
11 % مقابل 20,6 % سنة 2016 وبلغ إج�يل املبالغ املدفوعة 2,4 م.د مقابل 2,7 م.د سنة 2016.

بعنوانه حيث كان  املسددة  للمبالغ  بإنخفاض جّد ملحوظ  والقروض فقد Ýيّز سنة 2017  الصادرات  تأم¢  أّما فرع 
مجموعها سلبيا وبلغ (19,3-) م.د وذلك نتيجة Ýّكن مؤسسة كوتيناس من إسرتداد مبلغ تغطيتها لدين هام يهّم املجمع 

الكيمياé التونيس عىل الحريف الكو¤ بقيمة 13.5 مليون دوالر أمريè أي ما يعادل 33,1 م.د تونيس.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

الحياة عودة إىل اإلرتفاع وبلغت 13 %  التأم¢ عىل  التعويضات املدفوعة سنة 2017 بعنــوان صنف  سجلت حّصة 
 %  87 إىل  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حصتها  إنخفضت  بين�   ،(2016 سنة   %  11,4 (مقابل 

(مقابل 88,6 % سنة 2016).

ويفّرس هذا خاصة برتاجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات نظرا ألهميتها البالغة حيث عادلت 
54,8 % من مجموع التعويضات (مقابل 55,7 % سنة 2016)، وبلغت بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة 
نسبة 7 % (مقابل 7,5 % سنة 2016) وذلك بالرغم من تواصل إرتفاع حّصة فرع التأم¢ الجـ�عي عىل املرض إىل حـــدود 

24,6 % (مقـــابل 22,7 % سنة 2016).
 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

املسددة املبالغ  ´و  معـــّدل  تفـــوق  هامة  بنسبة   2017 سنة  املحقق  املعامالت  رقم  إلرتفـاع  وكنتيجــــة 
(12,6 % مقابل 3,2 %)، تراجع حجم التعويضات الجملية املدفــــوعة من مجموع رقــم املعــــامالت بحوايل 4,6 % 

وبلغت نسبته 50,3 % مقابل 54,9 % سنة 2016.
     

التأم¢  لفرع  بالنسبة  تبلغ 88 %  التـأم¢ حيث  أصناف وفروع  كثÉا ب¢ مختلف  متفاوتة  تظّل  النسبة  أّن هذه  إالّ 
الج�عي عىل املرض و61,2 % بعنوان فرع تأم¢ السيارات و38,2 % يف التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية و26,7 % بالنسبة 

لتأم¢ الحريق والعوامل الطبيعية و14,3 % بالنسبة لفرع تأم¢ النقل و30,8 % بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة.

      املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

تواصل إرتفاع نسق ´ّو املدخرات الفنية ملؤسسات التأم¢ يف نهاية سنة 2017 بنسبة 12,1 % مقابل 8,1 % سنة 2016، 
التطّور  وبلغ مجموعها حوايل 4.427,8 م.د مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 9). وتبعا لذلك، ناهز معــّدل 

السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) ما يعادل 8,8 %. 

م.د  230,3 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة  تطّورا  التونسية  اإلعادة  ملؤسسة  الفنيّة  املّدخرات  سّجلت  كمـا 
 مقابل 204,9 م.د سنة 2016.

م.د   4.154,7 مقابل  م.د   4.658,1 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  إج�يل  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2016 أي بزيادة يف حدود 12,1 %.  

ويعود إرتفاع نسق ´ّو مجموع املدخرات الفنية بالخصوص إىل تواصل تطّور حجم املّدخرات املكّونة بعنوان التأم¢ 
عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنت¢ األخÉت¢ بنسبة هامة بلغت عىل التوايل 16,7 % و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ومن ناحيتها، شهدت مدخرات التأم¢ عىل غÉ الحياة ´ّوا بنسبة 9,9 % مقابل 6,8 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حّصتها  تراجعت  بين�   ،(2016 سنة   %  32,2 (مقابل   %  33,5 وبلغت 

إىل 66,5 % (مقابل 67,8 % سنة 2016).

وتنقسم املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة والبالغ مجموعها 2.945,8 م.د إىل:

• مّدخرات التعويضات تحت التسوية التي Ýثّل حّصتها حوايل 79,8 % من مجموع مدخرات هذا الصنف وتناهز 
2.349,7 م.د مقابل 2.174,9 م.د سنـــة 2016 وتهّم باألساس فرعي تأم¢ السيارات والحريق.

• مّدخرات األقسـاط غÉ املكتسبة التي إرتفعت إىل 515 م.د (مقابل 430,8 م.د سنة 2016) أي ما يعادل 17,5 % 
من إج�يل املّدخرات (مقابل 16,1 % سنة 2016). 

• مّدخــرات أخرى تجاوزت 81 م.د (مقابل 74,1 م.د سنة 2016) وتضّم املدخرات الحسابية للجرايات ومدخرات 
األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وÝثل حوايل 2,7 % من مجموع املدخرات.

تعادل بحصة  الفنية  املدخرات  مجموع  من  األوفر  النصيب  عىل  السيارات  تأم¢  فرع  يستحوذ  أخرى،  ناحية  ومن 
 50,3 % منها ما يقارب  84,4 % بعنوان مدخرات التعويضات تحت التسوية.

 
ويعود ذلك إىل األهمية البالغة لهذا الفرع يف سوق التأم¢ (45 % من إج�يل رقم املعامالت) وكذلك إىل تواصل طول 
اآلجال وإجراءات تعويض األرضار خاصة منها البدنية التّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض وذلك بالرغم من دخول قانون إصالح 

نظام تأم¢ السيارات الذي يرمي أساسا إىل تغيÉ هذا التوّجه حيّز التطبيق منذ أكá من عرش سنوات (منذ سنة 2006). 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة Îعّدل 14,6 % وبلغت 
 %  11 مقابل   %  11,2 املدخرات  مجموع  من  حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،2016 سنة  م.د   434,4 مقابل  م.د   497,9

يف السنة السابقة.
 

وخالفا للسنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم¢ النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 18 % (مقابل 
(13,6-) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بنمو ملحوظ قارب 19 % (مقابل (8,6-) % 

سنة 2016).

       األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

سّجل نسق ´ّو األعباء الفنيّة عودة إىل اإلرتفاع سنة 2017 بعد إنخفاضه خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث بلغ 18,6  % 
مقابل عىل التوايل 6,3 % و9,8 % سنتي 2016 و2015. وإرتفع تبعا لذلك وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل حدود 
 2016 سنة  م.د   513,8 مقابل  م.د   609,5 مجموعها  وبلغ   ،2015 سنة   % و28,8   2016 سنة   %  27,7 مقابل   %  29,2

و483,2 م.د سنة 2015.

وعموما، شهد مجموع األعباء معّدل ´و سنوي هام خالل الفرتة (2013-2017) يف مستوى 12,4 % أي بنسق يفوق 
معّدل ´ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي بلغ 10,2 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

Ý Üثّل األعباء الفنية املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة سوى 16,2 % من مجموع األعباء لسنة 2017 مقابل 17,2 % 
سنة 2016، وذلك رغم تسجيلها إرتفاعا بنسبة 11,7 %. 

ويف املقابل، شهدت األعباء املرتبطة Îختلف فروع صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة إرتفاعا ملحوظا بنسبة تجاوزت 20 % 
ومثلت حصتها 83,8 % من مجموع األعباء، منها 51,3 % مرتبطة بفرع تأم¢ السيارات (مقابل 49,5 % سنة 2016) نظرا 
الحريق  من  التأم¢  فرع  الثانية  املرتبة  يف  يليه  القطاع)،  معامالت  رقم  إج�يل  من   % 45) الفروع  ب¢  البالغة  ألهميته 
 %  16,8 (مقابل  األعباء  مجموع  من   %  15,5 تعادل  بحّصة  املعامالت)  رقم  إج�يل  من   %  14,5) املختلفة  واألخطار 
سنة 2016). ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم¢ الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 11,4 % من مجموع 

األعباء (مقابل 10,2 % سنة 2016) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 32,4 % سنة 2017.

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

رغم إرتفاع نفقات اإلقتناء بنسق هام بلغ 15,4 %، فقد تقلّصت حّصتها من املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 43,2 % 
مقابل 44,5 % سنة 2016.

 % 55,1 إىل  بذلك حصتهـــا  لتــرتفع   %  21 من   áبأك هامة  زيادة  والترصف  اإلدارة  نفقـــات  سّجلت  املقابل،  ويف 
من املبلغ الجميل لألعباء الفنية مقابل 53,8 % سنة 2016. 

أّما بالنسبة ألعباء التوظيفات املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال، فقد بلغت ما يعادل 2,2 % من رقم 
معامالت هذا الصنف مقابل 2,4 % سنة 2016 وإستقرت يف حدود 10 % من املبلغ الجميل ألعباء هذا الصنف عىل غرار 

السنة السابقة.

مؤشـرات حول سـوق التأميـن العـاملية لسنة 2017 (بالدوالر) 

البلــــدان

رقـــم املعـامــــــالت    (باملليون دوالر)

التأم عىل الحياة

الحصة %املبلغالحصة %املبلغ

التأم عىل غ� الحياة
املجمــوع 

الحصة من السوق 

العاملية (%)

كثافة التأم

(بالدوالر) 

التأم من الناتج 

املحيل الخام (%)

رقم املعامالت

/ رقم معامالت العا°

رقم املعامالت

/ عدد السكان

رقم املعامالت

/ الناتج املحيل الخام

 Üالعـــــا

أمريكــــــا 

الواليات املتحدة األمريكية 

كنـــدا

الربازيـل

املكسيـك

األرجنتيـن

أوروبــــــا 

بريطانيا 

فرنسا 

أملانيا 

إيطاليا 

إسبانيا

سويرسا 

بلجيكيـا

روسيا

الربتغـال

تركيـا

اليونـان

بلغـاريا

آسيــــــــا 

اليابـان

جمهورية الصيـن الشعبية

كوريا الجنوبية 

الهنـد

اإلمارات العربية املتحدة

العربية السعودية

إيـران 

الفيليب¢

الباكستان 

لبنـان 

الكويت

األردن

إفريقيـــــــا 

جنوب إفريقيا 

املغرب 

مصـر 

الجزائـر

تونس (**)

(*) : 1 دوالر أمريè = 2,43 * 1 دينار تونيس
(**) : معطيات تهّم مجموع مؤسسات التأم¢ وإعادة التأم¢ ما عدى مؤسسة " اإلعـادة التونسيـة "
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       مقدمة

النهائية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة  املالية  بالقوائم  التقرير  تاريخ إعداد هذا  الهيئة إىل حّد  (*): نظرا لعدم توّصل 
بإعتبار  القطاع  نشاط  مؤرشات  جميع  إحتساب  تّم  فقد  حساباته�،  مراقبي  قبل  من  عليها  املصادق  اإلتّحاد"  لألخطار 

املعطيات الوقتية لهات¢ املؤسست¢.

بالرغم من الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، إختتم قطاع التأم¢ سنة 2017 بتحقيق تطّور إيجا¤ ألهم مؤرشات 
نشاطه حيث:

- إرتفع نسق ´ّو إج�يل رقم املعامالت املحّقق بعنوان كافة أصناف وفروع التأم¢ إىل حدود 12,6 % مقابل 10,5 % 
سنة 2016، وبلغ تبعا لذلك 2.088,6 م.د مقابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

    
- سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم¢ زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل إرتفاعها بنسبة 7,4 % 

سنة 2016 وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016. 
    

- تطّورت قيمة األصول املتعلّقة بالتوظيفات يف شكل أدوات مالية ونقدية مختلفة والتي يتّم تجميعها بفضل املدخرات 
التأم¢ بنسبة 7,8 %  التـزاماتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع¢ بعقود  التأم¢ لتسديد كامل  التي ترصدها مؤسسات  الفنية 
لتعادل 4.891,2 م.د مقابل 4.537,7 م.د سنة 2016، يف ح¢ بلغت املدخرات الفنية املكونة من قبل مؤسسات التأم¢ 
4.427,8 م.د سنة 2017 مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 أي بزيادة تقدر بحوايل 12,1 %، وهو ما أّدى إىل تراجع يف نسبة 

التغطية التي إنخفضت من 114,9 % يف السنة السابقة إىل 110,5 % سنة 2017.

- أّما األعباء الفنية، فقد سّجلت إرتفاعا هاما يف نسق ´وها سنة 2017 بنسبة 18,6 % مقابل 6,3 % سنة 2016، وبلغ 
مجموع األعباء 609,5 م.د مقابل 513,8 م.د  سنة 2016.

- هــــذا وبلغت النتيجة الفنيــــة الجمليـة ملؤسسات القطــــاع 78 م.د وناهزت النتيجـــــة الصافية بعنـوان هذه 
السنــــة 79,6 م.د.

     رقم املعامالت:

تطور حجم رقم املعامالت:

تواصل خالل سنة 2017 إرتفـاع نسق ´و رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم¢ املبارش وبلغ نسبة 12,6 % مقابل 
10,5 % يف السنة السـابقة ومعـدل تطور يف حـدود 10,2 % خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) وبلغ تبعـا لــذلك 

2.088,6 م.د مقـابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

ك� تطور رقم معامالت الرشكة التونسية إلعادة التأم¢ بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وبلغ 121,7 م.د مقابل 
113,4 م.د سنة 2016.

 
مقابل م.د   2.210,3 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  للقطاع  الجميل  املعـــامالت  رقم  ناهز  لذلك،  وتبعا 
 1.968,7 م.د سنة 2016 محققا نسبة تطّور يف حدود 12,3 % مقابل 10,7 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-7).

 

ويظهر إرتفاع نسبة التطور التي شهدتها سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 خاصة عىل مستوى صنف التأم¢ عىل الحياة 
الذي تواصل ´ّوه بنسق عال تجاوز نسبة 18 % بعد تطّوره Îعدل 24 % سنة 2016. ك� تحّسن نسق ´و أقساط التأم¢ 

املكتتبة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة حيث بلغ 11,2 % مقابل 7,6 % سنة 2016.

هذا وشهدت جميع فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة تطورا ايجابيا متفاوت الوتÉة وال سيّ� فرع تأم¢ النقل بعد أن شهد 
رقم معامالته تراجعا خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث إرتفع هذه السنة بنسبة 17,9 % بعد تقلّصه بحوايل 17,2 % سنة 
2016، وكذلك فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية الذي عاد رقم معامالتـــه إىل اإلرتفاع بنسبة 14,3 % مقابل تراجعه 

خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %. 

فبالنسبة لفرع تأم¢ الّسيارات، إرتفع نسق ´ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة بلغت 12,6 % مقابل شبه إستقراره يف 
مستوى 8,7 % سنة 2016 و8,6 % سنة 2015 ومتجاوزا املعّدل املسّجل سنة 2014 والذي بلغ 10,7 %. 

 
ك� عرف رقم معامالت فــــرع التأم¢ الج�عي عىل املرض ارتفاعا بنسبة 10,9 % مقابل 11,4 % سنة 2016. وشهد 
رقم معامـالت فــرع تأم¢ الّصادرات والقروض بدوره ارتفاعا ملحوظا ومتواصال يف نسق ´وه بلغ 16,7 % مقابل 16,1 % 
سنة 2016 و6,9 % سنة 2015 وفقط 1,8 % سنة 2014. وسجل فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة ´وا بحوايل 

5,8 % مقابل 8 % سنة 2016. 

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

بفضل النمّو املتواصل الذي ميّز صنف التأم¢ عىل الحياة طيلة السنوات األخÉة، تحّسنت حصته سنة 2017 وبلغت 
21,2 % مقابل 20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فإنّها ال تزال متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل العاملي 
الذي بلغ 54,3 %. ويف املقابل ظلّت حّصة التأم¢ عىل غÉ الحياة مرتفعة يف حدود 78,8 % مقابل عىل التوايل  79,8 %

و82 % سنتي 2016-2015 ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنة 2017.

وتتميّز الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم¢ خالل سنة 2017 وعىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع تأم¢ السيارات 
عىل حصة عالية منها رغم بقائها يف نفس املستوى املسجل سنة 2016 حيث بلغت 45 % من إج�يل األقساط املكتتبة 
مقابل 45,8 % سنة 2015. أما املرتبة الثانية، فيحتلّها صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بحصة تعادل 21,2 %، يليه 
فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة تناهز 14,5 % رغم انخفاض حّصته مقارنة بسنتي 2016 و2015 حيث 
بلغت عىل التوايل 15,4 % و15,8 %، ثّم فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,1 %. هذا، وإستقرّت حّصة 
الهام لرقم  الفارطة (3,3 %) بالرغم من اإلرتفاع  النقل منخفضة وقريبة من املستوى الذي سجلته يف السنة  فرع تأم¢ 

معامالته (مقابل 4,2 % سنة 2015).

وال يزال كّل من فرع تأم¢ الصادرات وفرع التأم¢ ضد الربد وهالك املاشية أقل أنشطة التأم¢ حج� إذ ال يتجاوز 
نصيبه� عىل التوايل 0,8 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

ك� تستأثر التأمينات اإلجبارية بنسبة هامة من رقم املُعامالت وهي تتمثّل خاصة يف التّأم¢ الوجو¤ للمسؤولية املدنية 
بالنسبة للتأم التكافيل:ألصحاب العربات الّربية وتأم¢ نقل الواردات والتأم¢ من الحريق ألدوات وتجهيزات الصناعة والتجارة والسياحة.

 % 4,1 إىل مستوى  لسنة 2017  القطـــاع  رقم معامالت  إج�يل  التكافيل من  التأميــن  إرتفعت حصة مؤسســــات 
مقابل 3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها 86 م.د. ويحتّل فرع تأم¢ السيارات املرتبة األوىل بحصة 
تناهز 52,1 % سنة 2017 (مقابل 50 % سنة 2016) يليه صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بنصيب هام بلغ 19,3 % 
(مقابل 21,7 % سنة 2016)، ثم فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة بلغت 14,8 % وفرع التأم¢ الج�عي 

عىل املرض بحصة ناهزت 8,9 % وتأم¢ النقل بحصة تعادل 4,8 %.

:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

بلغت حيث  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  بعنوان  املكتتبة  األقساط  إج�يل  من  حصتها  تدعيم  "ستار"  مؤسسة  واصلت 
 21,6 % (مقابل 20,9 % سنة 2016)، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,4 % ثم مؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

ومؤسسة "قات" بحصة تناهز 9,6 %. 

حدود يف  التكافيل  التأم¢  مؤسسات  حصة  انحرصت  ك�   ،%  9,8  Ûالتعاو التأم¢  مؤسسات  نصيب  يتجاوز   Üو
 4,2 % من مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

Ýّكنت مؤسسة "التجاري تأم¢" من تعزيز مكانتها ب¢ املؤسسات املختصة يف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال حيث 
إرتفعت حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف من 14,2 % سنة 2016 إىل 15,2 % سنة 2017، بين� 
تراجعت حصة كّل من مؤسسة "حياة" إىل 10,3 % (مقابل 13,6 % سنة 2016) ومؤسسة "مغربية للحياة" إىل 11,4 % 
(مقابل 12,2 % سنة 2016)، وحافظت مؤسسة "كارت للحياة" عىل نفس املستوى الذي بلغته حصتها سنة 2016 والتي 

بلغت 9,1 % وسجلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 4,9 % سنة 2016 إىل 6 % سنة 2017.

وتبعا لذلك بلغت حصة أقساط التأم¢ عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم¢ املختصة يف التأم¢ عىل الحياة 
52,1 % (مقابل 54 % سنة 2016)، وÜ يتجاوز نصيب مؤسسات التأم¢ التعاوÛ 4,9 % (مقـــابل 6,8 % سنة 2016) 

وقاربت هذه الحصة بالنسبــة ملؤسسات التأميـــن التكافيل3,7 % (مقابل 4 % سنة 2016).
  

توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

تصّدرت نيابات التّأم¢ املرتبة األوىل من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 41,2 % خالل سنة 
2017 (مقابل 40,3 % سنة 2016)، تليها مكاتب مؤسسات التّأم¢ بحصة تعادل 31 % (مقابل 32,2 % سنة 2016) ثّم 
س�رسة التّأم¢ Îا يقارب 14,4 % (مقابل 16 % سنة 2016). ك� تعّززت حّصة شبكات البنوك والربيد من مجموع األقساط 
الصادرة وإرتفعت من 9,7 % يف السنة الفارطة إىل 11,4 % سنة 2017 وتحّسنت نسبيا حّصة منتجي التأم¢ عىل الحياة 

لتبلغ 0,7 % (مقابل 0,6 % سنة 2016) (ملحق عـــدد 2-7).

وبالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة، Ýّكنت شبكات البنوك والربيد من تحقيق نسبة عالية منها 
بلغت 51,8 % (مقابل 46,2 % سنة 2016)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم¢ رغم تراجع حصتها إىل 23,5 % (مقابل
 29,8 % سنة 2016) ثّم نواب التأم¢ يف حدود 12 % (مقابل 12,9 % سنة 2016)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم¢ نسبة 

5,6 % ومنتجي التأم¢ عىل الحياة 3,5 % (مقابل 2,9 % سنة 2016) (ملحق عــــدد3-7).

(مقابل التأم¢  لنواب  بالنسبة   %  49 ب¢  الحياة،   Éغ عىل  التأم¢  فروع  بعنوان  الصادرة  األقساط  توزّعت  ح¢  يف 
 47,3 % سنة 2016) و 33,1 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 32,7 % سنة 2016) و16,7 % بالنسبة لس�رسة التأم¢ 

(مقابل 18,5 % سنة 2016) و0,6 % من قبل شبكات البنوك والربيد و0,6 % عرب مسالك توزيع أخرى.

ويالحظ هذا التوزيع خاصة بالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان فرعي تأم¢ السيارات والتأم¢ من الحريق حيث يتّم 
عىل التوايل تحقيق 67,4 % و36,5 % منها من قبل نيابات التأم¢ يف ح¢ أّن مكاتب املؤسسات تحّقق جزءا هاما من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم¢ الج�عي عىل املرض (52,6 %) وتأم¢ النقل (48,5 %) وتأم¢ الصادرات (92,6 %) 

والتأم¢ ضد الربد وهالك املاشية (58 %) (ملحق عــــدد3-7).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

مقابل  دينار سنة 2017   182,5 وبلغ   (2017-2013) الخ�سية  للفرد عىل مدى  التأم¢  معّدل قسط  تحّسن  تواصل 
164,2 دينار سنة 2016، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 11,1 %.

 
وÝثّـل حّصـة التأم¢ عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 21,2 % (مقابل 20,2 % سنة 2016) أي ما يعـادل 
38,7 دينار مقــابل معـّدل عاملي بقيمة 857,7 دينار، بين� Ýثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر 

الحياة 78,8 % (مقابل 79,8 % سنة 2016) أي ما يعادل 143,8 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 721,8 دينار.

      التعويضات املدفوعة

تطور حجم التعويضات املدفوعة:

التوايل حيث  الثانية عىل  التأم¢ سنة 2017 للسنة  التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات  تواصل تراجع نسق ´ّو 
سجلت زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل 7,4 % سنة 2016، وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016.

وبالتايل، تجـاوز املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم¢ خالل الفرتة (2013–2017) والذي نــاهز 
10,2 % نسق ´ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 7,7 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 8).    

 % 6 بحوايل  تقلصها  بعد   % 44 بأكá من  التأم¢  التونسية إلعادة  الرشكة  قبل  املدفوعة من  التعويضات  وإرتفعت 
يف السنة السابقة وبلغت 60,8 م.د مقابل 42 م.د سنة 2016. 

 
مقابل  م.د   1.111,4 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  ناهز  لذلك  وتبعا 

1.059,6 م.د سنة 2016 أي بإرتفاع Îعدل 4,9 % سنة 2017.

ورغم هذا الرتاجع يف نسق ´ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2017، فقد سّجل صنف التأم¢ عىل الحياة زيادة يف 
حجم التعويضات املدفوعة بعنوانه بنسبة 17,4 % مقابل إنخفاضها بنسبة 17,2 % يف السنة السابقة وقاربت املستوى 
الذي بلغته سنة 2015 بعد إرتفاعها الحاد بأكá من 111 %. وبلغت تبعا لذلك 136,5 م.د مقابل 116,3 م.د سنة 2016 

و140,4 م.د سنة 2015.

بين� شهد مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة ارتفاعا طفيفا Ü يتجاوز 1,4 % مقابل 
11,6 % سنة 2016. ومع ذلك، تّم تسجيل تفاوت كبÉ يف نسق ´و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز 

به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف خطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات ´وا محدودا بحوايل 1,4 % مقابل ´وها بنسبة 12,4 % 
يف السنة السابقة، وناهز بذلك حجمها 575,3 م.د سنة 2017 مقابل 567,4 م.د سنة 2016.

بين� تواصل إرتفاع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بوتÉة عالية عىل غرار السنة السابقة 
حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 11,8 % مقابل 12,9 % سنة 2016، لتعادل بذلك جملة املبالغ املدفوعة 258,9 م.د 

سنة 2017 مقابل 231,5 م.د سنة 2016.

وشهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم¢ العمليات املقبولة ´وا هاما بنسبة 36,4 % وبلغت 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د 
سنة 2016، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث الشغل التي إرتفعت بنسبة 10 % مقابل إستقرارها خالل 

السنت¢ املاضيت¢.

ويف املقابل، سجلت بقية فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة األخرى تراجعا بدرجات متفاوتة. فقد تواصل تقلّص التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم¢ النقل للسنة الثانية عىل التوايل بنسبة 15,4 % بعد تراجعها بأكá من 52 % يف السنة السابقة، 

وبلغت 9,9 م.د مقابل 11,7 م.د سنة 2016.

ك� شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم¢ 
النقل بحدة تأرجح نسق ´وها، برتاجع محدود بنسبة 3,3 % مقابل إرتفاعها  بنسبة 34,5 % سنة 2016 وبلغت 73,1 م.د 

مقابل 75,6 م.د سنة 2016. 

وتواصل للسنة الثالثة عىل التوايل تراجع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بأكثـــر من 
11 % مقابل 20,6 % سنة 2016 وبلغ إج�يل املبالغ املدفوعة 2,4 م.د مقابل 2,7 م.د سنة 2016.

بعنوانه حيث كان  املسددة  للمبالغ  بإنخفاض جّد ملحوظ  والقروض فقد Ýيّز سنة 2017  الصادرات  تأم¢  أّما فرع 
مجموعها سلبيا وبلغ (19,3-) م.د وذلك نتيجة Ýّكن مؤسسة كوتيناس من إسرتداد مبلغ تغطيتها لدين هام يهّم املجمع 

الكيمياé التونيس عىل الحريف الكو¤ بقيمة 13.5 مليون دوالر أمريè أي ما يعادل 33,1 م.د تونيس.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

الحياة عودة إىل اإلرتفاع وبلغت 13 %  التأم¢ عىل  التعويضات املدفوعة سنة 2017 بعنــوان صنف  سجلت حّصة 
 %  87 إىل  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حصتها  إنخفضت  بين�   ،(2016 سنة   %  11,4 (مقابل 

(مقابل 88,6 % سنة 2016).

ويفّرس هذا خاصة برتاجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات نظرا ألهميتها البالغة حيث عادلت 
54,8 % من مجموع التعويضات (مقابل 55,7 % سنة 2016)، وبلغت بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة 
نسبة 7 % (مقابل 7,5 % سنة 2016) وذلك بالرغم من تواصل إرتفاع حّصة فرع التأم¢ الجـ�عي عىل املرض إىل حـــدود 

24,6 % (مقـــابل 22,7 % سنة 2016).
 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

املسددة املبالغ  ´و  معـــّدل  تفـــوق  هامة  بنسبة   2017 سنة  املحقق  املعامالت  رقم  إلرتفـاع  وكنتيجــــة 
(12,6 % مقابل 3,2 %)، تراجع حجم التعويضات الجملية املدفــــوعة من مجموع رقــم املعــــامالت بحوايل 4,6 % 

وبلغت نسبته 50,3 % مقابل 54,9 % سنة 2016.
     

التأم¢  لفرع  بالنسبة  تبلغ 88 %  التـأم¢ حيث  أصناف وفروع  كثÉا ب¢ مختلف  متفاوتة  تظّل  النسبة  أّن هذه  إالّ 
الج�عي عىل املرض و61,2 % بعنوان فرع تأم¢ السيارات و38,2 % يف التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية و26,7 % بالنسبة 

لتأم¢ الحريق والعوامل الطبيعية و14,3 % بالنسبة لفرع تأم¢ النقل و30,8 % بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة.

      املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

تواصل إرتفاع نسق ´ّو املدخرات الفنية ملؤسسات التأم¢ يف نهاية سنة 2017 بنسبة 12,1 % مقابل 8,1 % سنة 2016، 
التطّور  وبلغ مجموعها حوايل 4.427,8 م.د مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 9). وتبعا لذلك، ناهز معــّدل 

السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) ما يعادل 8,8 %. 

م.د  230,3 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة  تطّورا  التونسية  اإلعادة  ملؤسسة  الفنيّة  املّدخرات  سّجلت  كمـا 
 مقابل 204,9 م.د سنة 2016.

م.د   4.154,7 مقابل  م.د   4.658,1 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  إج�يل  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2016 أي بزيادة يف حدود 12,1 %.  

ويعود إرتفاع نسق ´ّو مجموع املدخرات الفنية بالخصوص إىل تواصل تطّور حجم املّدخرات املكّونة بعنوان التأم¢ 
عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنت¢ األخÉت¢ بنسبة هامة بلغت عىل التوايل 16,7 % و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ومن ناحيتها، شهدت مدخرات التأم¢ عىل غÉ الحياة ´ّوا بنسبة 9,9 % مقابل 6,8 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حّصتها  تراجعت  بين�   ،(2016 سنة   %  32,2 (مقابل   %  33,5 وبلغت 

إىل 66,5 % (مقابل 67,8 % سنة 2016).

وتنقسم املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة والبالغ مجموعها 2.945,8 م.د إىل:

• مّدخرات التعويضات تحت التسوية التي Ýثّل حّصتها حوايل 79,8 % من مجموع مدخرات هذا الصنف وتناهز 
2.349,7 م.د مقابل 2.174,9 م.د سنـــة 2016 وتهّم باألساس فرعي تأم¢ السيارات والحريق.

• مّدخرات األقسـاط غÉ املكتسبة التي إرتفعت إىل 515 م.د (مقابل 430,8 م.د سنة 2016) أي ما يعادل 17,5 % 
من إج�يل املّدخرات (مقابل 16,1 % سنة 2016). 

• مّدخــرات أخرى تجاوزت 81 م.د (مقابل 74,1 م.د سنة 2016) وتضّم املدخرات الحسابية للجرايات ومدخرات 
األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وÝثل حوايل 2,7 % من مجموع املدخرات.

تعادل بحصة  الفنية  املدخرات  مجموع  من  األوفر  النصيب  عىل  السيارات  تأم¢  فرع  يستحوذ  أخرى،  ناحية  ومن 
 50,3 % منها ما يقارب  84,4 % بعنوان مدخرات التعويضات تحت التسوية.

 
ويعود ذلك إىل األهمية البالغة لهذا الفرع يف سوق التأم¢ (45 % من إج�يل رقم املعامالت) وكذلك إىل تواصل طول 
اآلجال وإجراءات تعويض األرضار خاصة منها البدنية التّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض وذلك بالرغم من دخول قانون إصالح 

نظام تأم¢ السيارات الذي يرمي أساسا إىل تغيÉ هذا التوّجه حيّز التطبيق منذ أكá من عرش سنوات (منذ سنة 2006). 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة Îعّدل 14,6 % وبلغت 
 %  11 مقابل   %  11,2 املدخرات  مجموع  من  حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،2016 سنة  م.د   434,4 مقابل  م.د   497,9

يف السنة السابقة.
 

وخالفا للسنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم¢ النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 18 % (مقابل 
(13,6-) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بنمو ملحوظ قارب 19 % (مقابل (8,6-) % 

سنة 2016).

       األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

سّجل نسق ´ّو األعباء الفنيّة عودة إىل اإلرتفاع سنة 2017 بعد إنخفاضه خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث بلغ 18,6  % 
مقابل عىل التوايل 6,3 % و9,8 % سنتي 2016 و2015. وإرتفع تبعا لذلك وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل حدود 
 2016 سنة  م.د   513,8 مقابل  م.د   609,5 مجموعها  وبلغ   ،2015 سنة   % و28,8   2016 سنة   %  27,7 مقابل   %  29,2

و483,2 م.د سنة 2015.

وعموما، شهد مجموع األعباء معّدل ´و سنوي هام خالل الفرتة (2013-2017) يف مستوى 12,4 % أي بنسق يفوق 
معّدل ´ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي بلغ 10,2 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

Ý Üثّل األعباء الفنية املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة سوى 16,2 % من مجموع األعباء لسنة 2017 مقابل 17,2 % 
سنة 2016، وذلك رغم تسجيلها إرتفاعا بنسبة 11,7 %. 

ويف املقابل، شهدت األعباء املرتبطة Îختلف فروع صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة إرتفاعا ملحوظا بنسبة تجاوزت 20 % 
ومثلت حصتها 83,8 % من مجموع األعباء، منها 51,3 % مرتبطة بفرع تأم¢ السيارات (مقابل 49,5 % سنة 2016) نظرا 
الحريق  من  التأم¢  فرع  الثانية  املرتبة  يف  يليه  القطاع)،  معامالت  رقم  إج�يل  من   % 45) الفروع  ب¢  البالغة  ألهميته 
 %  16,8 (مقابل  األعباء  مجموع  من   %  15,5 تعادل  بحّصة  املعامالت)  رقم  إج�يل  من   %  14,5) املختلفة  واألخطار 
سنة 2016). ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم¢ الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 11,4 % من مجموع 

األعباء (مقابل 10,2 % سنة 2016) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 32,4 % سنة 2017.

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

رغم إرتفاع نفقات اإلقتناء بنسق هام بلغ 15,4 %، فقد تقلّصت حّصتها من املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 43,2 % 
مقابل 44,5 % سنة 2016.

 % 55,1 إىل  بذلك حصتهـــا  لتــرتفع   %  21 من   áبأك هامة  زيادة  والترصف  اإلدارة  نفقـــات  سّجلت  املقابل،  ويف 
من املبلغ الجميل لألعباء الفنية مقابل 53,8 % سنة 2016. 

أّما بالنسبة ألعباء التوظيفات املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال، فقد بلغت ما يعادل 2,2 % من رقم 
معامالت هذا الصنف مقابل 2,4 % سنة 2016 وإستقرت يف حدود 10 % من املبلغ الجميل ألعباء هذا الصنف عىل غرار 

السنة السابقة.

 ثانيــــــا
تطّور نشاط سوق
التأمين وإعادة التأمين

2017في تونس سنة     
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       مقدمة

النهائية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة  املالية  بالقوائم  التقرير  تاريخ إعداد هذا  الهيئة إىل حّد  (*): نظرا لعدم توّصل 
بإعتبار  القطاع  نشاط  مؤرشات  جميع  إحتساب  تّم  فقد  حساباته�،  مراقبي  قبل  من  عليها  املصادق  اإلتّحاد"  لألخطار 

املعطيات الوقتية لهات¢ املؤسست¢.

بالرغم من الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، إختتم قطاع التأم¢ سنة 2017 بتحقيق تطّور إيجا¤ ألهم مؤرشات 
نشاطه حيث:

- إرتفع نسق ´ّو إج�يل رقم املعامالت املحّقق بعنوان كافة أصناف وفروع التأم¢ إىل حدود 12,6 % مقابل 10,5 % 
سنة 2016، وبلغ تبعا لذلك 2.088,6 م.د مقابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

    
- سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم¢ زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل إرتفاعها بنسبة 7,4 % 

سنة 2016 وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016. 
    

- تطّورت قيمة األصول املتعلّقة بالتوظيفات يف شكل أدوات مالية ونقدية مختلفة والتي يتّم تجميعها بفضل املدخرات 
التأم¢ بنسبة 7,8 %  التـزاماتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع¢ بعقود  التأم¢ لتسديد كامل  التي ترصدها مؤسسات  الفنية 
لتعادل 4.891,2 م.د مقابل 4.537,7 م.د سنة 2016، يف ح¢ بلغت املدخرات الفنية املكونة من قبل مؤسسات التأم¢ 
4.427,8 م.د سنة 2017 مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 أي بزيادة تقدر بحوايل 12,1 %، وهو ما أّدى إىل تراجع يف نسبة 

التغطية التي إنخفضت من 114,9 % يف السنة السابقة إىل 110,5 % سنة 2017.

- أّما األعباء الفنية، فقد سّجلت إرتفاعا هاما يف نسق ´وها سنة 2017 بنسبة 18,6 % مقابل 6,3 % سنة 2016، وبلغ 
مجموع األعباء 609,5 م.د مقابل 513,8 م.د  سنة 2016.

- هــــذا وبلغت النتيجة الفنيــــة الجمليـة ملؤسسات القطــــاع 78 م.د وناهزت النتيجـــــة الصافية بعنـوان هذه 
السنــــة 79,6 م.د.

     رقم املعامالت:

تطور حجم رقم املعامالت:

تواصل خالل سنة 2017 إرتفـاع نسق ´و رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم¢ املبارش وبلغ نسبة 12,6 % مقابل 
10,5 % يف السنة السـابقة ومعـدل تطور يف حـدود 10,2 % خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) وبلغ تبعـا لــذلك 

2.088,6 م.د مقـابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

ك� تطور رقم معامالت الرشكة التونسية إلعادة التأم¢ بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وبلغ 121,7 م.د مقابل 
113,4 م.د سنة 2016.

 
مقابل م.د   2.210,3 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  للقطاع  الجميل  املعـــامالت  رقم  ناهز  لذلك،  وتبعا 
 1.968,7 م.د سنة 2016 محققا نسبة تطّور يف حدود 12,3 % مقابل 10,7 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-7).

 

ويظهر إرتفاع نسبة التطور التي شهدتها سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 خاصة عىل مستوى صنف التأم¢ عىل الحياة 
الذي تواصل ´ّوه بنسق عال تجاوز نسبة 18 % بعد تطّوره Îعدل 24 % سنة 2016. ك� تحّسن نسق ´و أقساط التأم¢ 

املكتتبة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة حيث بلغ 11,2 % مقابل 7,6 % سنة 2016.

هذا وشهدت جميع فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة تطورا ايجابيا متفاوت الوتÉة وال سيّ� فرع تأم¢ النقل بعد أن شهد 
رقم معامالته تراجعا خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث إرتفع هذه السنة بنسبة 17,9 % بعد تقلّصه بحوايل 17,2 % سنة 
2016، وكذلك فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية الذي عاد رقم معامالتـــه إىل اإلرتفاع بنسبة 14,3 % مقابل تراجعه 

خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %. 

فبالنسبة لفرع تأم¢ الّسيارات، إرتفع نسق ´ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة بلغت 12,6 % مقابل شبه إستقراره يف 
مستوى 8,7 % سنة 2016 و8,6 % سنة 2015 ومتجاوزا املعّدل املسّجل سنة 2014 والذي بلغ 10,7 %. 

 
ك� عرف رقم معامالت فــــرع التأم¢ الج�عي عىل املرض ارتفاعا بنسبة 10,9 % مقابل 11,4 % سنة 2016. وشهد 
رقم معامـالت فــرع تأم¢ الّصادرات والقروض بدوره ارتفاعا ملحوظا ومتواصال يف نسق ´وه بلغ 16,7 % مقابل 16,1 % 
سنة 2016 و6,9 % سنة 2015 وفقط 1,8 % سنة 2014. وسجل فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة ´وا بحوايل 

5,8 % مقابل 8 % سنة 2016. 

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

بفضل النمّو املتواصل الذي ميّز صنف التأم¢ عىل الحياة طيلة السنوات األخÉة، تحّسنت حصته سنة 2017 وبلغت 
21,2 % مقابل 20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فإنّها ال تزال متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل العاملي 
الذي بلغ 54,3 %. ويف املقابل ظلّت حّصة التأم¢ عىل غÉ الحياة مرتفعة يف حدود 78,8 % مقابل عىل التوايل  79,8 %

و82 % سنتي 2016-2015 ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنة 2017.

وتتميّز الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم¢ خالل سنة 2017 وعىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع تأم¢ السيارات 
عىل حصة عالية منها رغم بقائها يف نفس املستوى املسجل سنة 2016 حيث بلغت 45 % من إج�يل األقساط املكتتبة 
مقابل 45,8 % سنة 2015. أما املرتبة الثانية، فيحتلّها صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بحصة تعادل 21,2 %، يليه 
فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة تناهز 14,5 % رغم انخفاض حّصته مقارنة بسنتي 2016 و2015 حيث 
بلغت عىل التوايل 15,4 % و15,8 %، ثّم فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,1 %. هذا، وإستقرّت حّصة 
الهام لرقم  الفارطة (3,3 %) بالرغم من اإلرتفاع  النقل منخفضة وقريبة من املستوى الذي سجلته يف السنة  فرع تأم¢ 

معامالته (مقابل 4,2 % سنة 2015).

وال يزال كّل من فرع تأم¢ الصادرات وفرع التأم¢ ضد الربد وهالك املاشية أقل أنشطة التأم¢ حج� إذ ال يتجاوز 
نصيبه� عىل التوايل 0,8 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

ك� تستأثر التأمينات اإلجبارية بنسبة هامة من رقم املُعامالت وهي تتمثّل خاصة يف التّأم¢ الوجو¤ للمسؤولية املدنية 
بالنسبة للتأم التكافيل:ألصحاب العربات الّربية وتأم¢ نقل الواردات والتأم¢ من الحريق ألدوات وتجهيزات الصناعة والتجارة والسياحة.

 % 4,1 إىل مستوى  لسنة 2017  القطـــاع  رقم معامالت  إج�يل  التكافيل من  التأميــن  إرتفعت حصة مؤسســــات 
مقابل 3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها 86 م.د. ويحتّل فرع تأم¢ السيارات املرتبة األوىل بحصة 
تناهز 52,1 % سنة 2017 (مقابل 50 % سنة 2016) يليه صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بنصيب هام بلغ 19,3 % 
(مقابل 21,7 % سنة 2016)، ثم فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة بلغت 14,8 % وفرع التأم¢ الج�عي 

عىل املرض بحصة ناهزت 8,9 % وتأم¢ النقل بحصة تعادل 4,8 %.

:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

بلغت حيث  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  بعنوان  املكتتبة  األقساط  إج�يل  من  حصتها  تدعيم  "ستار"  مؤسسة  واصلت 
 21,6 % (مقابل 20,9 % سنة 2016)، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,4 % ثم مؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

ومؤسسة "قات" بحصة تناهز 9,6 %. 

حدود يف  التكافيل  التأم¢  مؤسسات  حصة  انحرصت  ك�   ،%  9,8  Ûالتعاو التأم¢  مؤسسات  نصيب  يتجاوز   Üو
 4,2 % من مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

Ýّكنت مؤسسة "التجاري تأم¢" من تعزيز مكانتها ب¢ املؤسسات املختصة يف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال حيث 
إرتفعت حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف من 14,2 % سنة 2016 إىل 15,2 % سنة 2017، بين� 
تراجعت حصة كّل من مؤسسة "حياة" إىل 10,3 % (مقابل 13,6 % سنة 2016) ومؤسسة "مغربية للحياة" إىل 11,4 % 
(مقابل 12,2 % سنة 2016)، وحافظت مؤسسة "كارت للحياة" عىل نفس املستوى الذي بلغته حصتها سنة 2016 والتي 

بلغت 9,1 % وسجلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 4,9 % سنة 2016 إىل 6 % سنة 2017.

وتبعا لذلك بلغت حصة أقساط التأم¢ عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم¢ املختصة يف التأم¢ عىل الحياة 
52,1 % (مقابل 54 % سنة 2016)، وÜ يتجاوز نصيب مؤسسات التأم¢ التعاوÛ 4,9 % (مقـــابل 6,8 % سنة 2016) 

وقاربت هذه الحصة بالنسبــة ملؤسسات التأميـــن التكافيل3,7 % (مقابل 4 % سنة 2016).
  

توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

تصّدرت نيابات التّأم¢ املرتبة األوىل من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 41,2 % خالل سنة 
2017 (مقابل 40,3 % سنة 2016)، تليها مكاتب مؤسسات التّأم¢ بحصة تعادل 31 % (مقابل 32,2 % سنة 2016) ثّم 
س�رسة التّأم¢ Îا يقارب 14,4 % (مقابل 16 % سنة 2016). ك� تعّززت حّصة شبكات البنوك والربيد من مجموع األقساط 
الصادرة وإرتفعت من 9,7 % يف السنة الفارطة إىل 11,4 % سنة 2017 وتحّسنت نسبيا حّصة منتجي التأم¢ عىل الحياة 

لتبلغ 0,7 % (مقابل 0,6 % سنة 2016) (ملحق عـــدد 2-7).

وبالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة، Ýّكنت شبكات البنوك والربيد من تحقيق نسبة عالية منها 
بلغت 51,8 % (مقابل 46,2 % سنة 2016)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم¢ رغم تراجع حصتها إىل 23,5 % (مقابل

 29,8 % سنة 2016) ثّم نواب التأم¢ يف حدود 12 % (مقابل 12,9 % سنة 2016)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم¢ نسبة 
5,6 % ومنتجي التأم¢ عىل الحياة 3,5 % (مقابل 2,9 % سنة 2016) (ملحق عــــدد3-7).

(مقابل التأم¢  لنواب  بالنسبة   %  49 ب¢  الحياة،   Éغ عىل  التأم¢  فروع  بعنوان  الصادرة  األقساط  توزّعت  ح¢  يف 
 47,3 % سنة 2016) و 33,1 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 32,7 % سنة 2016) و16,7 % بالنسبة لس�رسة التأم¢ 

(مقابل 18,5 % سنة 2016) و0,6 % من قبل شبكات البنوك والربيد و0,6 % عرب مسالك توزيع أخرى.

ويالحظ هذا التوزيع خاصة بالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان فرعي تأم¢ السيارات والتأم¢ من الحريق حيث يتّم 
عىل التوايل تحقيق 67,4 % و36,5 % منها من قبل نيابات التأم¢ يف ح¢ أّن مكاتب املؤسسات تحّقق جزءا هاما من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم¢ الج�عي عىل املرض (52,6 %) وتأم¢ النقل (48,5 %) وتأم¢ الصادرات (92,6 %) 

والتأم¢ ضد الربد وهالك املاشية (58 %) (ملحق عــــدد3-7).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

مقابل  دينار سنة 2017   182,5 وبلغ   (2017-2013) الخ�سية  للفرد عىل مدى  التأم¢  معّدل قسط  تحّسن  تواصل 
164,2 دينار سنة 2016، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 11,1 %.

 
وÝثّـل حّصـة التأم¢ عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 21,2 % (مقابل 20,2 % سنة 2016) أي ما يعـادل 
38,7 دينار مقــابل معـّدل عاملي بقيمة 857,7 دينار، بين� Ýثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر 

الحياة 78,8 % (مقابل 79,8 % سنة 2016) أي ما يعادل 143,8 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 721,8 دينار.

      التعويضات املدفوعة

تطور حجم التعويضات املدفوعة:

التوايل حيث  الثانية عىل  التأم¢ سنة 2017 للسنة  التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات  تواصل تراجع نسق ´ّو 
سجلت زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل 7,4 % سنة 2016، وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016.

وبالتايل، تجـاوز املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم¢ خالل الفرتة (2013–2017) والذي نــاهز 
10,2 % نسق ´ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 7,7 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 8).    

 % 6 بحوايل  تقلصها  بعد   % 44 بأكá من  التأم¢  التونسية إلعادة  الرشكة  قبل  املدفوعة من  التعويضات  وإرتفعت 
يف السنة السابقة وبلغت 60,8 م.د مقابل 42 م.د سنة 2016. 

 
مقابل  م.د   1.111,4 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  ناهز  لذلك  وتبعا 

1.059,6 م.د سنة 2016 أي بإرتفاع Îعدل 4,9 % سنة 2017.

ورغم هذا الرتاجع يف نسق ´ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2017، فقد سّجل صنف التأم¢ عىل الحياة زيادة يف 
حجم التعويضات املدفوعة بعنوانه بنسبة 17,4 % مقابل إنخفاضها بنسبة 17,2 % يف السنة السابقة وقاربت املستوى 
الذي بلغته سنة 2015 بعد إرتفاعها الحاد بأكá من 111 %. وبلغت تبعا لذلك 136,5 م.د مقابل 116,3 م.د سنة 2016 

و140,4 م.د سنة 2015.

بين� شهد مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة ارتفاعا طفيفا Ü يتجاوز 1,4 % مقابل 
11,6 % سنة 2016. ومع ذلك، تّم تسجيل تفاوت كبÉ يف نسق ´و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز 

به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف خطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات ´وا محدودا بحوايل 1,4 % مقابل ´وها بنسبة 12,4 % 
يف السنة السابقة، وناهز بذلك حجمها 575,3 م.د سنة 2017 مقابل 567,4 م.د سنة 2016.

بين� تواصل إرتفاع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بوتÉة عالية عىل غرار السنة السابقة 
حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 11,8 % مقابل 12,9 % سنة 2016، لتعادل بذلك جملة املبالغ املدفوعة 258,9 م.د 

سنة 2017 مقابل 231,5 م.د سنة 2016.

وشهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم¢ العمليات املقبولة ´وا هاما بنسبة 36,4 % وبلغت 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د 
سنة 2016، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث الشغل التي إرتفعت بنسبة 10 % مقابل إستقرارها خالل 

السنت¢ املاضيت¢.

ويف املقابل، سجلت بقية فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة األخرى تراجعا بدرجات متفاوتة. فقد تواصل تقلّص التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم¢ النقل للسنة الثانية عىل التوايل بنسبة 15,4 % بعد تراجعها بأكá من 52 % يف السنة السابقة، 

وبلغت 9,9 م.د مقابل 11,7 م.د سنة 2016.

ك� شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم¢ 
النقل بحدة تأرجح نسق ´وها، برتاجع محدود بنسبة 3,3 % مقابل إرتفاعها  بنسبة 34,5 % سنة 2016 وبلغت 73,1 م.د 

مقابل 75,6 م.د سنة 2016. 

وتواصل للسنة الثالثة عىل التوايل تراجع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بأكثـــر من 
11 % مقابل 20,6 % سنة 2016 وبلغ إج�يل املبالغ املدفوعة 2,4 م.د مقابل 2,7 م.د سنة 2016.

بعنوانه حيث كان  املسددة  للمبالغ  بإنخفاض جّد ملحوظ  والقروض فقد Ýيّز سنة 2017  الصادرات  تأم¢  أّما فرع 
مجموعها سلبيا وبلغ (19,3-) م.د وذلك نتيجة Ýّكن مؤسسة كوتيناس من إسرتداد مبلغ تغطيتها لدين هام يهّم املجمع 

الكيمياé التونيس عىل الحريف الكو¤ بقيمة 13.5 مليون دوالر أمريè أي ما يعادل 33,1 م.د تونيس.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

الحياة عودة إىل اإلرتفاع وبلغت 13 %  التأم¢ عىل  التعويضات املدفوعة سنة 2017 بعنــوان صنف  سجلت حّصة 
 %  87 إىل  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حصتها  إنخفضت  بين�   ،(2016 سنة   %  11,4 (مقابل 

(مقابل 88,6 % سنة 2016).

ويفّرس هذا خاصة برتاجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات نظرا ألهميتها البالغة حيث عادلت 
54,8 % من مجموع التعويضات (مقابل 55,7 % سنة 2016)، وبلغت بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة 
نسبة 7 % (مقابل 7,5 % سنة 2016) وذلك بالرغم من تواصل إرتفاع حّصة فرع التأم¢ الجـ�عي عىل املرض إىل حـــدود 

24,6 % (مقـــابل 22,7 % سنة 2016).
 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

املسددة املبالغ  ´و  معـــّدل  تفـــوق  هامة  بنسبة   2017 سنة  املحقق  املعامالت  رقم  إلرتفـاع  وكنتيجــــة 
(12,6 % مقابل 3,2 %)، تراجع حجم التعويضات الجملية املدفــــوعة من مجموع رقــم املعــــامالت بحوايل 4,6 % 

وبلغت نسبته 50,3 % مقابل 54,9 % سنة 2016.
     

التأم¢  لفرع  بالنسبة  تبلغ 88 %  التـأم¢ حيث  أصناف وفروع  كثÉا ب¢ مختلف  متفاوتة  تظّل  النسبة  أّن هذه  إالّ 
الج�عي عىل املرض و61,2 % بعنوان فرع تأم¢ السيارات و38,2 % يف التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية و26,7 % بالنسبة 

لتأم¢ الحريق والعوامل الطبيعية و14,3 % بالنسبة لفرع تأم¢ النقل و30,8 % بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة.

      املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

تواصل إرتفاع نسق ´ّو املدخرات الفنية ملؤسسات التأم¢ يف نهاية سنة 2017 بنسبة 12,1 % مقابل 8,1 % سنة 2016، 
التطّور  وبلغ مجموعها حوايل 4.427,8 م.د مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 9). وتبعا لذلك، ناهز معــّدل 

السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) ما يعادل 8,8 %. 

م.د  230,3 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة  تطّورا  التونسية  اإلعادة  ملؤسسة  الفنيّة  املّدخرات  سّجلت  كمـا 
 مقابل 204,9 م.د سنة 2016.

م.د   4.154,7 مقابل  م.د   4.658,1 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  إج�يل  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2016 أي بزيادة يف حدود 12,1 %.  

ويعود إرتفاع نسق ´ّو مجموع املدخرات الفنية بالخصوص إىل تواصل تطّور حجم املّدخرات املكّونة بعنوان التأم¢ 
عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنت¢ األخÉت¢ بنسبة هامة بلغت عىل التوايل 16,7 % و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ومن ناحيتها، شهدت مدخرات التأم¢ عىل غÉ الحياة ´ّوا بنسبة 9,9 % مقابل 6,8 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حّصتها  تراجعت  بين�   ،(2016 سنة   %  32,2 (مقابل   %  33,5 وبلغت 

إىل 66,5 % (مقابل 67,8 % سنة 2016).

وتنقسم املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة والبالغ مجموعها 2.945,8 م.د إىل:

• مّدخرات التعويضات تحت التسوية التي Ýثّل حّصتها حوايل 79,8 % من مجموع مدخرات هذا الصنف وتناهز 
2.349,7 م.د مقابل 2.174,9 م.د سنـــة 2016 وتهّم باألساس فرعي تأم¢ السيارات والحريق.

• مّدخرات األقسـاط غÉ املكتسبة التي إرتفعت إىل 515 م.د (مقابل 430,8 م.د سنة 2016) أي ما يعادل 17,5 % 
من إج�يل املّدخرات (مقابل 16,1 % سنة 2016). 

• مّدخــرات أخرى تجاوزت 81 م.د (مقابل 74,1 م.د سنة 2016) وتضّم املدخرات الحسابية للجرايات ومدخرات 
األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وÝثل حوايل 2,7 % من مجموع املدخرات.

تعادل بحصة  الفنية  املدخرات  مجموع  من  األوفر  النصيب  عىل  السيارات  تأم¢  فرع  يستحوذ  أخرى،  ناحية  ومن 
 50,3 % منها ما يقارب  84,4 % بعنوان مدخرات التعويضات تحت التسوية.

 
ويعود ذلك إىل األهمية البالغة لهذا الفرع يف سوق التأم¢ (45 % من إج�يل رقم املعامالت) وكذلك إىل تواصل طول 
اآلجال وإجراءات تعويض األرضار خاصة منها البدنية التّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض وذلك بالرغم من دخول قانون إصالح 

نظام تأم¢ السيارات الذي يرمي أساسا إىل تغيÉ هذا التوّجه حيّز التطبيق منذ أكá من عرش سنوات (منذ سنة 2006). 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة Îعّدل 14,6 % وبلغت 
 %  11 مقابل   %  11,2 املدخرات  مجموع  من  حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،2016 سنة  م.د   434,4 مقابل  م.د   497,9

يف السنة السابقة.
 

وخالفا للسنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم¢ النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 18 % (مقابل 
(13,6-) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بنمو ملحوظ قارب 19 % (مقابل (8,6-) % 

سنة 2016).

       األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

سّجل نسق ´ّو األعباء الفنيّة عودة إىل اإلرتفاع سنة 2017 بعد إنخفاضه خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث بلغ 18,6  % 
مقابل عىل التوايل 6,3 % و9,8 % سنتي 2016 و2015. وإرتفع تبعا لذلك وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل حدود 
 2016 سنة  م.د   513,8 مقابل  م.د   609,5 مجموعها  وبلغ   ،2015 سنة   % و28,8   2016 سنة   %  27,7 مقابل   %  29,2

و483,2 م.د سنة 2015.

وعموما، شهد مجموع األعباء معّدل ´و سنوي هام خالل الفرتة (2013-2017) يف مستوى 12,4 % أي بنسق يفوق 
معّدل ´ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي بلغ 10,2 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

Ý Üثّل األعباء الفنية املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة سوى 16,2 % من مجموع األعباء لسنة 2017 مقابل 17,2 % 
سنة 2016، وذلك رغم تسجيلها إرتفاعا بنسبة 11,7 %. 

ويف املقابل، شهدت األعباء املرتبطة Îختلف فروع صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة إرتفاعا ملحوظا بنسبة تجاوزت 20 % 
ومثلت حصتها 83,8 % من مجموع األعباء، منها 51,3 % مرتبطة بفرع تأم¢ السيارات (مقابل 49,5 % سنة 2016) نظرا 
الحريق  من  التأم¢  فرع  الثانية  املرتبة  يف  يليه  القطاع)،  معامالت  رقم  إج�يل  من   % 45) الفروع  ب¢  البالغة  ألهميته 
 %  16,8 (مقابل  األعباء  مجموع  من   %  15,5 تعادل  بحّصة  املعامالت)  رقم  إج�يل  من   %  14,5) املختلفة  واألخطار 
سنة 2016). ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم¢ الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 11,4 % من مجموع 

األعباء (مقابل 10,2 % سنة 2016) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 32,4 % سنة 2017.

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

رغم إرتفاع نفقات اإلقتناء بنسق هام بلغ 15,4 %، فقد تقلّصت حّصتها من املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 43,2 % 
مقابل 44,5 % سنة 2016.

 % 55,1 إىل  بذلك حصتهـــا  لتــرتفع   %  21 من   áبأك هامة  زيادة  والترصف  اإلدارة  نفقـــات  سّجلت  املقابل،  ويف 
من املبلغ الجميل لألعباء الفنية مقابل 53,8 % سنة 2016. 

أّما بالنسبة ألعباء التوظيفات املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال، فقد بلغت ما يعادل 2,2 % من رقم 
معامالت هذا الصنف مقابل 2,4 % سنة 2016 وإستقرت يف حدود 10 % من املبلغ الجميل ألعباء هذا الصنف عىل غرار 

السنة السابقة.
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       مقدمة

النهائية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة  املالية  بالقوائم  التقرير  تاريخ إعداد هذا  الهيئة إىل حّد  (*): نظرا لعدم توّصل 
بإعتبار  القطاع  نشاط  مؤرشات  جميع  إحتساب  تّم  فقد  حساباته�،  مراقبي  قبل  من  عليها  املصادق  اإلتّحاد"  لألخطار 

املعطيات الوقتية لهات¢ املؤسست¢.

بالرغم من الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، إختتم قطاع التأم¢ سنة 2017 بتحقيق تطّور إيجا¤ ألهم مؤرشات 
نشاطه حيث:

- إرتفع نسق ´ّو إج�يل رقم املعامالت املحّقق بعنوان كافة أصناف وفروع التأم¢ إىل حدود 12,6 % مقابل 10,5 % 
سنة 2016، وبلغ تبعا لذلك 2.088,6 م.د مقابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

    
- سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم¢ زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل إرتفاعها بنسبة 7,4 % 

سنة 2016 وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016. 
    

- تطّورت قيمة األصول املتعلّقة بالتوظيفات يف شكل أدوات مالية ونقدية مختلفة والتي يتّم تجميعها بفضل املدخرات 
التأم¢ بنسبة 7,8 %  التـزاماتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع¢ بعقود  التأم¢ لتسديد كامل  التي ترصدها مؤسسات  الفنية 
لتعادل 4.891,2 م.د مقابل 4.537,7 م.د سنة 2016، يف ح¢ بلغت املدخرات الفنية املكونة من قبل مؤسسات التأم¢ 
4.427,8 م.د سنة 2017 مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 أي بزيادة تقدر بحوايل 12,1 %، وهو ما أّدى إىل تراجع يف نسبة 

التغطية التي إنخفضت من 114,9 % يف السنة السابقة إىل 110,5 % سنة 2017.

- أّما األعباء الفنية، فقد سّجلت إرتفاعا هاما يف نسق ´وها سنة 2017 بنسبة 18,6 % مقابل 6,3 % سنة 2016، وبلغ 
مجموع األعباء 609,5 م.د مقابل 513,8 م.د  سنة 2016.

- هــــذا وبلغت النتيجة الفنيــــة الجمليـة ملؤسسات القطــــاع 78 م.د وناهزت النتيجـــــة الصافية بعنـوان هذه 
السنــــة 79,6 م.د.

     رقم املعامالت:

تطور حجم رقم املعامالت:

تواصل خالل سنة 2017 إرتفـاع نسق ´و رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم¢ املبارش وبلغ نسبة 12,6 % مقابل 
10,5 % يف السنة السـابقة ومعـدل تطور يف حـدود 10,2 % خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) وبلغ تبعـا لــذلك 

2.088,6 م.د مقـابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

ك� تطور رقم معامالت الرشكة التونسية إلعادة التأم¢ بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وبلغ 121,7 م.د مقابل 
113,4 م.د سنة 2016.

 
مقابل م.د   2.210,3 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  للقطاع  الجميل  املعـــامالت  رقم  ناهز  لذلك،  وتبعا 
 1.968,7 م.د سنة 2016 محققا نسبة تطّور يف حدود 12,3 % مقابل 10,7 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-7).

 

ويظهر إرتفاع نسبة التطور التي شهدتها سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 خاصة عىل مستوى صنف التأم¢ عىل الحياة 
الذي تواصل ´ّوه بنسق عال تجاوز نسبة 18 % بعد تطّوره Îعدل 24 % سنة 2016. ك� تحّسن نسق ´و أقساط التأم¢ 

املكتتبة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة حيث بلغ 11,2 % مقابل 7,6 % سنة 2016.

هذا وشهدت جميع فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة تطورا ايجابيا متفاوت الوتÉة وال سيّ� فرع تأم¢ النقل بعد أن شهد 
رقم معامالته تراجعا خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث إرتفع هذه السنة بنسبة 17,9 % بعد تقلّصه بحوايل 17,2 % سنة 
2016، وكذلك فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية الذي عاد رقم معامالتـــه إىل اإلرتفاع بنسبة 14,3 % مقابل تراجعه 

خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %. 

فبالنسبة لفرع تأم¢ الّسيارات، إرتفع نسق ´ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة بلغت 12,6 % مقابل شبه إستقراره يف 
مستوى 8,7 % سنة 2016 و8,6 % سنة 2015 ومتجاوزا املعّدل املسّجل سنة 2014 والذي بلغ 10,7 %. 

 
ك� عرف رقم معامالت فــــرع التأم¢ الج�عي عىل املرض ارتفاعا بنسبة 10,9 % مقابل 11,4 % سنة 2016. وشهد 
رقم معامـالت فــرع تأم¢ الّصادرات والقروض بدوره ارتفاعا ملحوظا ومتواصال يف نسق ´وه بلغ 16,7 % مقابل 16,1 % 
سنة 2016 و6,9 % سنة 2015 وفقط 1,8 % سنة 2014. وسجل فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة ´وا بحوايل 

5,8 % مقابل 8 % سنة 2016. 

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

بفضل النمّو املتواصل الذي ميّز صنف التأم¢ عىل الحياة طيلة السنوات األخÉة، تحّسنت حصته سنة 2017 وبلغت 
21,2 % مقابل 20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فإنّها ال تزال متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل العاملي 
الذي بلغ 54,3 %. ويف املقابل ظلّت حّصة التأم¢ عىل غÉ الحياة مرتفعة يف حدود 78,8 % مقابل عىل التوايل  79,8 %

و82 % سنتي 2016-2015 ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنة 2017.

وتتميّز الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم¢ خالل سنة 2017 وعىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع تأم¢ السيارات 
عىل حصة عالية منها رغم بقائها يف نفس املستوى املسجل سنة 2016 حيث بلغت 45 % من إج�يل األقساط املكتتبة 
مقابل 45,8 % سنة 2015. أما املرتبة الثانية، فيحتلّها صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بحصة تعادل 21,2 %، يليه 
فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة تناهز 14,5 % رغم انخفاض حّصته مقارنة بسنتي 2016 و2015 حيث 
بلغت عىل التوايل 15,4 % و15,8 %، ثّم فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,1 %. هذا، وإستقرّت حّصة 
الهام لرقم  الفارطة (3,3 %) بالرغم من اإلرتفاع  النقل منخفضة وقريبة من املستوى الذي سجلته يف السنة  فرع تأم¢ 

معامالته (مقابل 4,2 % سنة 2015).

وال يزال كّل من فرع تأم¢ الصادرات وفرع التأم¢ ضد الربد وهالك املاشية أقل أنشطة التأم¢ حج� إذ ال يتجاوز 
نصيبه� عىل التوايل 0,8 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

ك� تستأثر التأمينات اإلجبارية بنسبة هامة من رقم املُعامالت وهي تتمثّل خاصة يف التّأم¢ الوجو¤ للمسؤولية املدنية 
بالنسبة للتأم التكافيل:ألصحاب العربات الّربية وتأم¢ نقل الواردات والتأم¢ من الحريق ألدوات وتجهيزات الصناعة والتجارة والسياحة.

 % 4,1 إىل مستوى  لسنة 2017  القطـــاع  رقم معامالت  إج�يل  التكافيل من  التأميــن  إرتفعت حصة مؤسســــات 
مقابل 3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها 86 م.د. ويحتّل فرع تأم¢ السيارات املرتبة األوىل بحصة 
تناهز 52,1 % سنة 2017 (مقابل 50 % سنة 2016) يليه صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بنصيب هام بلغ 19,3 % 
(مقابل 21,7 % سنة 2016)، ثم فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة بلغت 14,8 % وفرع التأم¢ الج�عي 

عىل املرض بحصة ناهزت 8,9 % وتأم¢ النقل بحصة تعادل 4,8 %.

:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

بلغت حيث  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  بعنوان  املكتتبة  األقساط  إج�يل  من  حصتها  تدعيم  "ستار"  مؤسسة  واصلت 
 21,6 % (مقابل 20,9 % سنة 2016)، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,4 % ثم مؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

ومؤسسة "قات" بحصة تناهز 9,6 %. 

حدود يف  التكافيل  التأم¢  مؤسسات  حصة  انحرصت  ك�   ،%  9,8  Ûالتعاو التأم¢  مؤسسات  نصيب  يتجاوز   Üو
 4,2 % من مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

Ýّكنت مؤسسة "التجاري تأم¢" من تعزيز مكانتها ب¢ املؤسسات املختصة يف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال حيث 
إرتفعت حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف من 14,2 % سنة 2016 إىل 15,2 % سنة 2017، بين� 
تراجعت حصة كّل من مؤسسة "حياة" إىل 10,3 % (مقابل 13,6 % سنة 2016) ومؤسسة "مغربية للحياة" إىل 11,4 % 
(مقابل 12,2 % سنة 2016)، وحافظت مؤسسة "كارت للحياة" عىل نفس املستوى الذي بلغته حصتها سنة 2016 والتي 

بلغت 9,1 % وسجلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 4,9 % سنة 2016 إىل 6 % سنة 2017.

وتبعا لذلك بلغت حصة أقساط التأم¢ عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم¢ املختصة يف التأم¢ عىل الحياة 
52,1 % (مقابل 54 % سنة 2016)، وÜ يتجاوز نصيب مؤسسات التأم¢ التعاوÛ 4,9 % (مقـــابل 6,8 % سنة 2016) 

وقاربت هذه الحصة بالنسبــة ملؤسسات التأميـــن التكافيل3,7 % (مقابل 4 % سنة 2016).
  

توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

تصّدرت نيابات التّأم¢ املرتبة األوىل من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 41,2 % خالل سنة 
2017 (مقابل 40,3 % سنة 2016)، تليها مكاتب مؤسسات التّأم¢ بحصة تعادل 31 % (مقابل 32,2 % سنة 2016) ثّم 
س�رسة التّأم¢ Îا يقارب 14,4 % (مقابل 16 % سنة 2016). ك� تعّززت حّصة شبكات البنوك والربيد من مجموع األقساط 
الصادرة وإرتفعت من 9,7 % يف السنة الفارطة إىل 11,4 % سنة 2017 وتحّسنت نسبيا حّصة منتجي التأم¢ عىل الحياة 

لتبلغ 0,7 % (مقابل 0,6 % سنة 2016) (ملحق عـــدد 2-7).

وبالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة، Ýّكنت شبكات البنوك والربيد من تحقيق نسبة عالية منها 
بلغت 51,8 % (مقابل 46,2 % سنة 2016)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم¢ رغم تراجع حصتها إىل 23,5 % (مقابل
 29,8 % سنة 2016) ثّم نواب التأم¢ يف حدود 12 % (مقابل 12,9 % سنة 2016)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم¢ نسبة 

5,6 % ومنتجي التأم¢ عىل الحياة 3,5 % (مقابل 2,9 % سنة 2016) (ملحق عــــدد3-7).

(مقابل التأم¢  لنواب  بالنسبة   %  49 ب¢  الحياة،   Éغ عىل  التأم¢  فروع  بعنوان  الصادرة  األقساط  توزّعت  ح¢  يف 
 47,3 % سنة 2016) و 33,1 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 32,7 % سنة 2016) و16,7 % بالنسبة لس�رسة التأم¢ 

(مقابل 18,5 % سنة 2016) و0,6 % من قبل شبكات البنوك والربيد و0,6 % عرب مسالك توزيع أخرى.

ويالحظ هذا التوزيع خاصة بالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان فرعي تأم¢ السيارات والتأم¢ من الحريق حيث يتّم 
عىل التوايل تحقيق 67,4 % و36,5 % منها من قبل نيابات التأم¢ يف ح¢ أّن مكاتب املؤسسات تحّقق جزءا هاما من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم¢ الج�عي عىل املرض (52,6 %) وتأم¢ النقل (48,5 %) وتأم¢ الصادرات (92,6 %) 

والتأم¢ ضد الربد وهالك املاشية (58 %) (ملحق عــــدد3-7).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

مقابل  دينار سنة 2017   182,5 وبلغ   (2017-2013) الخ�سية  للفرد عىل مدى  التأم¢  معّدل قسط  تحّسن  تواصل 
164,2 دينار سنة 2016، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 11,1 %.

 
وÝثّـل حّصـة التأم¢ عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 21,2 % (مقابل 20,2 % سنة 2016) أي ما يعـادل 
38,7 دينار مقــابل معـّدل عاملي بقيمة 857,7 دينار، بين� Ýثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر 

الحياة 78,8 % (مقابل 79,8 % سنة 2016) أي ما يعادل 143,8 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 721,8 دينار.

      التعويضات املدفوعة

تطور حجم التعويضات املدفوعة:

التوايل حيث  الثانية عىل  التأم¢ سنة 2017 للسنة  التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات  تواصل تراجع نسق ´ّو 
سجلت زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل 7,4 % سنة 2016، وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016.

وبالتايل، تجـاوز املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم¢ خالل الفرتة (2013–2017) والذي نــاهز 
10,2 % نسق ´ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 7,7 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 8).    

 % 6 بحوايل  تقلصها  بعد   % 44 بأكá من  التأم¢  التونسية إلعادة  الرشكة  قبل  املدفوعة من  التعويضات  وإرتفعت 
يف السنة السابقة وبلغت 60,8 م.د مقابل 42 م.د سنة 2016. 

 
مقابل  م.د   1.111,4 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  ناهز  لذلك  وتبعا 

1.059,6 م.د سنة 2016 أي بإرتفاع Îعدل 4,9 % سنة 2017.

ورغم هذا الرتاجع يف نسق ´ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2017، فقد سّجل صنف التأم¢ عىل الحياة زيادة يف 
حجم التعويضات املدفوعة بعنوانه بنسبة 17,4 % مقابل إنخفاضها بنسبة 17,2 % يف السنة السابقة وقاربت املستوى 
الذي بلغته سنة 2015 بعد إرتفاعها الحاد بأكá من 111 %. وبلغت تبعا لذلك 136,5 م.د مقابل 116,3 م.د سنة 2016 

و140,4 م.د سنة 2015.

بين� شهد مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة ارتفاعا طفيفا Ü يتجاوز 1,4 % مقابل 
11,6 % سنة 2016. ومع ذلك، تّم تسجيل تفاوت كبÉ يف نسق ´و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز 

به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف خطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات ´وا محدودا بحوايل 1,4 % مقابل ´وها بنسبة 12,4 % 
يف السنة السابقة، وناهز بذلك حجمها 575,3 م.د سنة 2017 مقابل 567,4 م.د سنة 2016.

بين� تواصل إرتفاع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بوتÉة عالية عىل غرار السنة السابقة 
حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 11,8 % مقابل 12,9 % سنة 2016، لتعادل بذلك جملة املبالغ املدفوعة 258,9 م.د 

سنة 2017 مقابل 231,5 م.د سنة 2016.

وشهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم¢ العمليات املقبولة ´وا هاما بنسبة 36,4 % وبلغت 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د 
سنة 2016، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث الشغل التي إرتفعت بنسبة 10 % مقابل إستقرارها خالل 

السنت¢ املاضيت¢.

ويف املقابل، سجلت بقية فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة األخرى تراجعا بدرجات متفاوتة. فقد تواصل تقلّص التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم¢ النقل للسنة الثانية عىل التوايل بنسبة 15,4 % بعد تراجعها بأكá من 52 % يف السنة السابقة، 

وبلغت 9,9 م.د مقابل 11,7 م.د سنة 2016.

ك� شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم¢ 
النقل بحدة تأرجح نسق ´وها، برتاجع محدود بنسبة 3,3 % مقابل إرتفاعها  بنسبة 34,5 % سنة 2016 وبلغت 73,1 م.د 

مقابل 75,6 م.د سنة 2016. 

وتواصل للسنة الثالثة عىل التوايل تراجع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بأكثـــر من 
11 % مقابل 20,6 % سنة 2016 وبلغ إج�يل املبالغ املدفوعة 2,4 م.د مقابل 2,7 م.د سنة 2016.

بعنوانه حيث كان  املسددة  للمبالغ  بإنخفاض جّد ملحوظ  والقروض فقد Ýيّز سنة 2017  الصادرات  تأم¢  أّما فرع 
مجموعها سلبيا وبلغ (19,3-) م.د وذلك نتيجة Ýّكن مؤسسة كوتيناس من إسرتداد مبلغ تغطيتها لدين هام يهّم املجمع 

الكيمياé التونيس عىل الحريف الكو¤ بقيمة 13.5 مليون دوالر أمريè أي ما يعادل 33,1 م.د تونيس.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

الحياة عودة إىل اإلرتفاع وبلغت 13 %  التأم¢ عىل  التعويضات املدفوعة سنة 2017 بعنــوان صنف  سجلت حّصة 
 %  87 إىل  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حصتها  إنخفضت  بين�   ،(2016 سنة   %  11,4 (مقابل 

(مقابل 88,6 % سنة 2016).

ويفّرس هذا خاصة برتاجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات نظرا ألهميتها البالغة حيث عادلت 
54,8 % من مجموع التعويضات (مقابل 55,7 % سنة 2016)، وبلغت بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة 
نسبة 7 % (مقابل 7,5 % سنة 2016) وذلك بالرغم من تواصل إرتفاع حّصة فرع التأم¢ الجـ�عي عىل املرض إىل حـــدود 

24,6 % (مقـــابل 22,7 % سنة 2016).
 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

املسددة املبالغ  ´و  معـــّدل  تفـــوق  هامة  بنسبة   2017 سنة  املحقق  املعامالت  رقم  إلرتفـاع  وكنتيجــــة 
(12,6 % مقابل 3,2 %)، تراجع حجم التعويضات الجملية املدفــــوعة من مجموع رقــم املعــــامالت بحوايل 4,6 % 

وبلغت نسبته 50,3 % مقابل 54,9 % سنة 2016.
     

التأم¢  لفرع  بالنسبة  تبلغ 88 %  التـأم¢ حيث  أصناف وفروع  كثÉا ب¢ مختلف  متفاوتة  تظّل  النسبة  أّن هذه  إالّ 
الج�عي عىل املرض و61,2 % بعنوان فرع تأم¢ السيارات و38,2 % يف التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية و26,7 % بالنسبة 

لتأم¢ الحريق والعوامل الطبيعية و14,3 % بالنسبة لفرع تأم¢ النقل و30,8 % بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة.

      املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

تواصل إرتفاع نسق ´ّو املدخرات الفنية ملؤسسات التأم¢ يف نهاية سنة 2017 بنسبة 12,1 % مقابل 8,1 % سنة 2016، 
التطّور  وبلغ مجموعها حوايل 4.427,8 م.د مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 9). وتبعا لذلك، ناهز معــّدل 

السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) ما يعادل 8,8 %. 

م.د  230,3 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة  تطّورا  التونسية  اإلعادة  ملؤسسة  الفنيّة  املّدخرات  سّجلت  كمـا 
 مقابل 204,9 م.د سنة 2016.

م.د   4.154,7 مقابل  م.د   4.658,1 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  إج�يل  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2016 أي بزيادة يف حدود 12,1 %.  

ويعود إرتفاع نسق ´ّو مجموع املدخرات الفنية بالخصوص إىل تواصل تطّور حجم املّدخرات املكّونة بعنوان التأم¢ 
عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنت¢ األخÉت¢ بنسبة هامة بلغت عىل التوايل 16,7 % و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ومن ناحيتها، شهدت مدخرات التأم¢ عىل غÉ الحياة ´ّوا بنسبة 9,9 % مقابل 6,8 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حّصتها  تراجعت  بين�   ،(2016 سنة   %  32,2 (مقابل   %  33,5 وبلغت 

إىل 66,5 % (مقابل 67,8 % سنة 2016).

وتنقسم املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة والبالغ مجموعها 2.945,8 م.د إىل:

• مّدخرات التعويضات تحت التسوية التي Ýثّل حّصتها حوايل 79,8 % من مجموع مدخرات هذا الصنف وتناهز 
2.349,7 م.د مقابل 2.174,9 م.د سنـــة 2016 وتهّم باألساس فرعي تأم¢ السيارات والحريق.

• مّدخرات األقسـاط غÉ املكتسبة التي إرتفعت إىل 515 م.د (مقابل 430,8 م.د سنة 2016) أي ما يعادل 17,5 % 
من إج�يل املّدخرات (مقابل 16,1 % سنة 2016). 

• مّدخــرات أخرى تجاوزت 81 م.د (مقابل 74,1 م.د سنة 2016) وتضّم املدخرات الحسابية للجرايات ومدخرات 
األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وÝثل حوايل 2,7 % من مجموع املدخرات.

تعادل بحصة  الفنية  املدخرات  مجموع  من  األوفر  النصيب  عىل  السيارات  تأم¢  فرع  يستحوذ  أخرى،  ناحية  ومن 
 50,3 % منها ما يقارب  84,4 % بعنوان مدخرات التعويضات تحت التسوية.

 
ويعود ذلك إىل األهمية البالغة لهذا الفرع يف سوق التأم¢ (45 % من إج�يل رقم املعامالت) وكذلك إىل تواصل طول 
اآلجال وإجراءات تعويض األرضار خاصة منها البدنية التّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض وذلك بالرغم من دخول قانون إصالح 

نظام تأم¢ السيارات الذي يرمي أساسا إىل تغيÉ هذا التوّجه حيّز التطبيق منذ أكá من عرش سنوات (منذ سنة 2006). 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة Îعّدل 14,6 % وبلغت 
 %  11 مقابل   %  11,2 املدخرات  مجموع  من  حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،2016 سنة  م.د   434,4 مقابل  م.د   497,9

يف السنة السابقة.
 

وخالفا للسنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم¢ النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 18 % (مقابل 
(13,6-) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بنمو ملحوظ قارب 19 % (مقابل (8,6-) % 

سنة 2016).

       األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

سّجل نسق ´ّو األعباء الفنيّة عودة إىل اإلرتفاع سنة 2017 بعد إنخفاضه خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث بلغ 18,6  % 
مقابل عىل التوايل 6,3 % و9,8 % سنتي 2016 و2015. وإرتفع تبعا لذلك وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل حدود 
 2016 سنة  م.د   513,8 مقابل  م.د   609,5 مجموعها  وبلغ   ،2015 سنة   % و28,8   2016 سنة   %  27,7 مقابل   %  29,2

و483,2 م.د سنة 2015.

وعموما، شهد مجموع األعباء معّدل ´و سنوي هام خالل الفرتة (2013-2017) يف مستوى 12,4 % أي بنسق يفوق 
معّدل ´ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي بلغ 10,2 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

Ý Üثّل األعباء الفنية املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة سوى 16,2 % من مجموع األعباء لسنة 2017 مقابل 17,2 % 
سنة 2016، وذلك رغم تسجيلها إرتفاعا بنسبة 11,7 %. 

ويف املقابل، شهدت األعباء املرتبطة Îختلف فروع صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة إرتفاعا ملحوظا بنسبة تجاوزت 20 % 
ومثلت حصتها 83,8 % من مجموع األعباء، منها 51,3 % مرتبطة بفرع تأم¢ السيارات (مقابل 49,5 % سنة 2016) نظرا 
الحريق  من  التأم¢  فرع  الثانية  املرتبة  يف  يليه  القطاع)،  معامالت  رقم  إج�يل  من   % 45) الفروع  ب¢  البالغة  ألهميته 
 %  16,8 (مقابل  األعباء  مجموع  من   %  15,5 تعادل  بحّصة  املعامالت)  رقم  إج�يل  من   %  14,5) املختلفة  واألخطار 
سنة 2016). ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم¢ الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 11,4 % من مجموع 

األعباء (مقابل 10,2 % سنة 2016) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 32,4 % سنة 2017.

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

رغم إرتفاع نفقات اإلقتناء بنسق هام بلغ 15,4 %، فقد تقلّصت حّصتها من املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 43,2 % 
مقابل 44,5 % سنة 2016.

 % 55,1 إىل  بذلك حصتهـــا  لتــرتفع   %  21 من   áبأك هامة  زيادة  والترصف  اإلدارة  نفقـــات  سّجلت  املقابل،  ويف 
من املبلغ الجميل لألعباء الفنية مقابل 53,8 % سنة 2016. 

أّما بالنسبة ألعباء التوظيفات املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال، فقد بلغت ما يعادل 2,2 % من رقم 
معامالت هذا الصنف مقابل 2,4 % سنة 2016 وإستقرت يف حدود 10 % من املبلغ الجميل ألعباء هذا الصنف عىل غرار 

السنة السابقة.

تطور أهم مؤرشات نشاط القطاع (م.د)

1855,3

األعباء الفنيةالتعويضات املدفوعة رقم املعامالت
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2088,6

1017,61050,6

513,8609,5

2017

2016
2017

التوظيفات املدخرات الفنية

3949,8
4427,84537,7

4891,2

تطّور أهم مؤرشات القطاع خالل سنتي 2016 - 2017

رقم املعامالت

التعويضات املدفوعة

املدخرات الفنية

األموال املوظّفة

نسبة التغطية (%)
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• نسبة التغطية (%):

114,9 : 2016 -

110,5 : 2017 -
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       مقدمة

النهائية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة  املالية  بالقوائم  التقرير  تاريخ إعداد هذا  الهيئة إىل حّد  (*): نظرا لعدم توّصل 
بإعتبار  القطاع  نشاط  مؤرشات  جميع  إحتساب  تّم  فقد  حساباته�،  مراقبي  قبل  من  عليها  املصادق  اإلتّحاد"  لألخطار 

املعطيات الوقتية لهات¢ املؤسست¢.

بالرغم من الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، إختتم قطاع التأم¢ سنة 2017 بتحقيق تطّور إيجا¤ ألهم مؤرشات 
نشاطه حيث:

- إرتفع نسق ´ّو إج�يل رقم املعامالت املحّقق بعنوان كافة أصناف وفروع التأم¢ إىل حدود 12,6 % مقابل 10,5 % 
سنة 2016، وبلغ تبعا لذلك 2.088,6 م.د مقابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

    
- سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم¢ زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل إرتفاعها بنسبة 7,4 % 

سنة 2016 وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016. 
    

- تطّورت قيمة األصول املتعلّقة بالتوظيفات يف شكل أدوات مالية ونقدية مختلفة والتي يتّم تجميعها بفضل املدخرات 
التأم¢ بنسبة 7,8 %  التـزاماتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع¢ بعقود  التأم¢ لتسديد كامل  التي ترصدها مؤسسات  الفنية 
لتعادل 4.891,2 م.د مقابل 4.537,7 م.د سنة 2016، يف ح¢ بلغت املدخرات الفنية املكونة من قبل مؤسسات التأم¢ 
4.427,8 م.د سنة 2017 مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 أي بزيادة تقدر بحوايل 12,1 %، وهو ما أّدى إىل تراجع يف نسبة 

التغطية التي إنخفضت من 114,9 % يف السنة السابقة إىل 110,5 % سنة 2017.

- أّما األعباء الفنية، فقد سّجلت إرتفاعا هاما يف نسق ´وها سنة 2017 بنسبة 18,6 % مقابل 6,3 % سنة 2016، وبلغ 
مجموع األعباء 609,5 م.د مقابل 513,8 م.د  سنة 2016.

- هــــذا وبلغت النتيجة الفنيــــة الجمليـة ملؤسسات القطــــاع 78 م.د وناهزت النتيجـــــة الصافية بعنـوان هذه 
السنــــة 79,6 م.د.

     رقم املعامالت:

تطور حجم رقم املعامالت:

تواصل خالل سنة 2017 إرتفـاع نسق ´و رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم¢ املبارش وبلغ نسبة 12,6 % مقابل 
10,5 % يف السنة السـابقة ومعـدل تطور يف حـدود 10,2 % خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) وبلغ تبعـا لــذلك 

2.088,6 م.د مقـابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

ك� تطور رقم معامالت الرشكة التونسية إلعادة التأم¢ بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وبلغ 121,7 م.د مقابل 
113,4 م.د سنة 2016.

 
مقابل م.د   2.210,3 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  للقطاع  الجميل  املعـــامالت  رقم  ناهز  لذلك،  وتبعا 
 1.968,7 م.د سنة 2016 محققا نسبة تطّور يف حدود 12,3 % مقابل 10,7 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-7).

 

ويظهر إرتفاع نسبة التطور التي شهدتها سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 خاصة عىل مستوى صنف التأم¢ عىل الحياة 
الذي تواصل ´ّوه بنسق عال تجاوز نسبة 18 % بعد تطّوره Îعدل 24 % سنة 2016. ك� تحّسن نسق ´و أقساط التأم¢ 

املكتتبة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة حيث بلغ 11,2 % مقابل 7,6 % سنة 2016.

هذا وشهدت جميع فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة تطورا ايجابيا متفاوت الوتÉة وال سيّ� فرع تأم¢ النقل بعد أن شهد 
رقم معامالته تراجعا خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث إرتفع هذه السنة بنسبة 17,9 % بعد تقلّصه بحوايل 17,2 % سنة 
2016، وكذلك فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية الذي عاد رقم معامالتـــه إىل اإلرتفاع بنسبة 14,3 % مقابل تراجعه 

خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %. 

فبالنسبة لفرع تأم¢ الّسيارات، إرتفع نسق ´ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة بلغت 12,6 % مقابل شبه إستقراره يف 
مستوى 8,7 % سنة 2016 و8,6 % سنة 2015 ومتجاوزا املعّدل املسّجل سنة 2014 والذي بلغ 10,7 %. 

 
ك� عرف رقم معامالت فــــرع التأم¢ الج�عي عىل املرض ارتفاعا بنسبة 10,9 % مقابل 11,4 % سنة 2016. وشهد 
رقم معامـالت فــرع تأم¢ الّصادرات والقروض بدوره ارتفاعا ملحوظا ومتواصال يف نسق ´وه بلغ 16,7 % مقابل 16,1 % 
سنة 2016 و6,9 % سنة 2015 وفقط 1,8 % سنة 2014. وسجل فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة ´وا بحوايل 

5,8 % مقابل 8 % سنة 2016. 

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

بفضل النمّو املتواصل الذي ميّز صنف التأم¢ عىل الحياة طيلة السنوات األخÉة، تحّسنت حصته سنة 2017 وبلغت 
21,2 % مقابل 20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فإنّها ال تزال متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل العاملي 
الذي بلغ 54,3 %. ويف املقابل ظلّت حّصة التأم¢ عىل غÉ الحياة مرتفعة يف حدود 78,8 % مقابل عىل التوايل  79,8 %

و82 % سنتي 2016-2015 ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنة 2017.

وتتميّز الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم¢ خالل سنة 2017 وعىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع تأم¢ السيارات 
عىل حصة عالية منها رغم بقائها يف نفس املستوى املسجل سنة 2016 حيث بلغت 45 % من إج�يل األقساط املكتتبة 
مقابل 45,8 % سنة 2015. أما املرتبة الثانية، فيحتلّها صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بحصة تعادل 21,2 %، يليه 
فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة تناهز 14,5 % رغم انخفاض حّصته مقارنة بسنتي 2016 و2015 حيث 
بلغت عىل التوايل 15,4 % و15,8 %، ثّم فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,1 %. هذا، وإستقرّت حّصة 
الهام لرقم  الفارطة (3,3 %) بالرغم من اإلرتفاع  النقل منخفضة وقريبة من املستوى الذي سجلته يف السنة  فرع تأم¢ 

معامالته (مقابل 4,2 % سنة 2015).

وال يزال كّل من فرع تأم¢ الصادرات وفرع التأم¢ ضد الربد وهالك املاشية أقل أنشطة التأم¢ حج� إذ ال يتجاوز 
نصيبه� عىل التوايل 0,8 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

ك� تستأثر التأمينات اإلجبارية بنسبة هامة من رقم املُعامالت وهي تتمثّل خاصة يف التّأم¢ الوجو¤ للمسؤولية املدنية 
بالنسبة للتأم التكافيل:ألصحاب العربات الّربية وتأم¢ نقل الواردات والتأم¢ من الحريق ألدوات وتجهيزات الصناعة والتجارة والسياحة.

 % 4,1 إىل مستوى  لسنة 2017  القطـــاع  رقم معامالت  إج�يل  التكافيل من  التأميــن  إرتفعت حصة مؤسســــات 
مقابل 3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها 86 م.د. ويحتّل فرع تأم¢ السيارات املرتبة األوىل بحصة 
تناهز 52,1 % سنة 2017 (مقابل 50 % سنة 2016) يليه صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بنصيب هام بلغ 19,3 % 
(مقابل 21,7 % سنة 2016)، ثم فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة بلغت 14,8 % وفرع التأم¢ الج�عي 

عىل املرض بحصة ناهزت 8,9 % وتأم¢ النقل بحصة تعادل 4,8 %.

:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

بلغت حيث  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  بعنوان  املكتتبة  األقساط  إج�يل  من  حصتها  تدعيم  "ستار"  مؤسسة  واصلت 
 21,6 % (مقابل 20,9 % سنة 2016)، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,4 % ثم مؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

ومؤسسة "قات" بحصة تناهز 9,6 %. 

حدود يف  التكافيل  التأم¢  مؤسسات  حصة  انحرصت  ك�   ،%  9,8  Ûالتعاو التأم¢  مؤسسات  نصيب  يتجاوز   Üو
 4,2 % من مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

Ýّكنت مؤسسة "التجاري تأم¢" من تعزيز مكانتها ب¢ املؤسسات املختصة يف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال حيث 
إرتفعت حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف من 14,2 % سنة 2016 إىل 15,2 % سنة 2017، بين� 
تراجعت حصة كّل من مؤسسة "حياة" إىل 10,3 % (مقابل 13,6 % سنة 2016) ومؤسسة "مغربية للحياة" إىل 11,4 % 
(مقابل 12,2 % سنة 2016)، وحافظت مؤسسة "كارت للحياة" عىل نفس املستوى الذي بلغته حصتها سنة 2016 والتي 

بلغت 9,1 % وسجلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 4,9 % سنة 2016 إىل 6 % سنة 2017.

وتبعا لذلك بلغت حصة أقساط التأم¢ عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم¢ املختصة يف التأم¢ عىل الحياة 
52,1 % (مقابل 54 % سنة 2016)، وÜ يتجاوز نصيب مؤسسات التأم¢ التعاوÛ 4,9 % (مقـــابل 6,8 % سنة 2016) 

وقاربت هذه الحصة بالنسبــة ملؤسسات التأميـــن التكافيل3,7 % (مقابل 4 % سنة 2016).
  

توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

تصّدرت نيابات التّأم¢ املرتبة األوىل من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 41,2 % خالل سنة 
2017 (مقابل 40,3 % سنة 2016)، تليها مكاتب مؤسسات التّأم¢ بحصة تعادل 31 % (مقابل 32,2 % سنة 2016) ثّم 
س�رسة التّأم¢ Îا يقارب 14,4 % (مقابل 16 % سنة 2016). ك� تعّززت حّصة شبكات البنوك والربيد من مجموع األقساط 
الصادرة وإرتفعت من 9,7 % يف السنة الفارطة إىل 11,4 % سنة 2017 وتحّسنت نسبيا حّصة منتجي التأم¢ عىل الحياة 

لتبلغ 0,7 % (مقابل 0,6 % سنة 2016) (ملحق عـــدد 2-7).

وبالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة، Ýّكنت شبكات البنوك والربيد من تحقيق نسبة عالية منها 
بلغت 51,8 % (مقابل 46,2 % سنة 2016)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم¢ رغم تراجع حصتها إىل 23,5 % (مقابل

 29,8 % سنة 2016) ثّم نواب التأم¢ يف حدود 12 % (مقابل 12,9 % سنة 2016)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم¢ نسبة 
5,6 % ومنتجي التأم¢ عىل الحياة 3,5 % (مقابل 2,9 % سنة 2016) (ملحق عــــدد3-7).

(مقابل التأم¢  لنواب  بالنسبة   %  49 ب¢  الحياة،   Éغ عىل  التأم¢  فروع  بعنوان  الصادرة  األقساط  توزّعت  ح¢  يف 
 47,3 % سنة 2016) و 33,1 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 32,7 % سنة 2016) و16,7 % بالنسبة لس�رسة التأم¢ 

(مقابل 18,5 % سنة 2016) و0,6 % من قبل شبكات البنوك والربيد و0,6 % عرب مسالك توزيع أخرى.

ويالحظ هذا التوزيع خاصة بالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان فرعي تأم¢ السيارات والتأم¢ من الحريق حيث يتّم 
عىل التوايل تحقيق 67,4 % و36,5 % منها من قبل نيابات التأم¢ يف ح¢ أّن مكاتب املؤسسات تحّقق جزءا هاما من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم¢ الج�عي عىل املرض (52,6 %) وتأم¢ النقل (48,5 %) وتأم¢ الصادرات (92,6 %) 

والتأم¢ ضد الربد وهالك املاشية (58 %) (ملحق عــــدد3-7).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

مقابل  دينار سنة 2017   182,5 وبلغ   (2017-2013) الخ�سية  للفرد عىل مدى  التأم¢  معّدل قسط  تحّسن  تواصل 
164,2 دينار سنة 2016، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 11,1 %.

 
وÝثّـل حّصـة التأم¢ عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 21,2 % (مقابل 20,2 % سنة 2016) أي ما يعـادل 
38,7 دينار مقــابل معـّدل عاملي بقيمة 857,7 دينار، بين� Ýثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر 

الحياة 78,8 % (مقابل 79,8 % سنة 2016) أي ما يعادل 143,8 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 721,8 دينار.

      التعويضات املدفوعة

تطور حجم التعويضات املدفوعة:

التوايل حيث  الثانية عىل  التأم¢ سنة 2017 للسنة  التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات  تواصل تراجع نسق ´ّو 
سجلت زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل 7,4 % سنة 2016، وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016.

وبالتايل، تجـاوز املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم¢ خالل الفرتة (2013–2017) والذي نــاهز 
10,2 % نسق ´ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 7,7 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 8).    

 % 6 بحوايل  تقلصها  بعد   % 44 بأكá من  التأم¢  التونسية إلعادة  الرشكة  قبل  املدفوعة من  التعويضات  وإرتفعت 
يف السنة السابقة وبلغت 60,8 م.د مقابل 42 م.د سنة 2016. 

 
مقابل  م.د   1.111,4 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  ناهز  لذلك  وتبعا 

1.059,6 م.د سنة 2016 أي بإرتفاع Îعدل 4,9 % سنة 2017.

ورغم هذا الرتاجع يف نسق ´ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2017، فقد سّجل صنف التأم¢ عىل الحياة زيادة يف 
حجم التعويضات املدفوعة بعنوانه بنسبة 17,4 % مقابل إنخفاضها بنسبة 17,2 % يف السنة السابقة وقاربت املستوى 
الذي بلغته سنة 2015 بعد إرتفاعها الحاد بأكá من 111 %. وبلغت تبعا لذلك 136,5 م.د مقابل 116,3 م.د سنة 2016 

و140,4 م.د سنة 2015.

بين� شهد مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة ارتفاعا طفيفا Ü يتجاوز 1,4 % مقابل 
11,6 % سنة 2016. ومع ذلك، تّم تسجيل تفاوت كبÉ يف نسق ´و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز 

به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف خطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات ´وا محدودا بحوايل 1,4 % مقابل ´وها بنسبة 12,4 % 
يف السنة السابقة، وناهز بذلك حجمها 575,3 م.د سنة 2017 مقابل 567,4 م.د سنة 2016.

بين� تواصل إرتفاع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بوتÉة عالية عىل غرار السنة السابقة 
حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 11,8 % مقابل 12,9 % سنة 2016، لتعادل بذلك جملة املبالغ املدفوعة 258,9 م.د 

سنة 2017 مقابل 231,5 م.د سنة 2016.

وشهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم¢ العمليات املقبولة ´وا هاما بنسبة 36,4 % وبلغت 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د 
سنة 2016، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث الشغل التي إرتفعت بنسبة 10 % مقابل إستقرارها خالل 

السنت¢ املاضيت¢.

ويف املقابل، سجلت بقية فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة األخرى تراجعا بدرجات متفاوتة. فقد تواصل تقلّص التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم¢ النقل للسنة الثانية عىل التوايل بنسبة 15,4 % بعد تراجعها بأكá من 52 % يف السنة السابقة، 

وبلغت 9,9 م.د مقابل 11,7 م.د سنة 2016.

ك� شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم¢ 
النقل بحدة تأرجح نسق ´وها، برتاجع محدود بنسبة 3,3 % مقابل إرتفاعها  بنسبة 34,5 % سنة 2016 وبلغت 73,1 م.د 

مقابل 75,6 م.د سنة 2016. 

وتواصل للسنة الثالثة عىل التوايل تراجع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بأكثـــر من 
11 % مقابل 20,6 % سنة 2016 وبلغ إج�يل املبالغ املدفوعة 2,4 م.د مقابل 2,7 م.د سنة 2016.

بعنوانه حيث كان  املسددة  للمبالغ  بإنخفاض جّد ملحوظ  والقروض فقد Ýيّز سنة 2017  الصادرات  تأم¢  أّما فرع 
مجموعها سلبيا وبلغ (19,3-) م.د وذلك نتيجة Ýّكن مؤسسة كوتيناس من إسرتداد مبلغ تغطيتها لدين هام يهّم املجمع 

الكيمياé التونيس عىل الحريف الكو¤ بقيمة 13.5 مليون دوالر أمريè أي ما يعادل 33,1 م.د تونيس.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

الحياة عودة إىل اإلرتفاع وبلغت 13 %  التأم¢ عىل  التعويضات املدفوعة سنة 2017 بعنــوان صنف  سجلت حّصة 
 %  87 إىل  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حصتها  إنخفضت  بين�   ،(2016 سنة   %  11,4 (مقابل 

(مقابل 88,6 % سنة 2016).

ويفّرس هذا خاصة برتاجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات نظرا ألهميتها البالغة حيث عادلت 
54,8 % من مجموع التعويضات (مقابل 55,7 % سنة 2016)، وبلغت بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة 
نسبة 7 % (مقابل 7,5 % سنة 2016) وذلك بالرغم من تواصل إرتفاع حّصة فرع التأم¢ الجـ�عي عىل املرض إىل حـــدود 

24,6 % (مقـــابل 22,7 % سنة 2016).
 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

املسددة املبالغ  ´و  معـــّدل  تفـــوق  هامة  بنسبة   2017 سنة  املحقق  املعامالت  رقم  إلرتفـاع  وكنتيجــــة 
(12,6 % مقابل 3,2 %)، تراجع حجم التعويضات الجملية املدفــــوعة من مجموع رقــم املعــــامالت بحوايل 4,6 % 

وبلغت نسبته 50,3 % مقابل 54,9 % سنة 2016.
     

التأم¢  لفرع  بالنسبة  تبلغ 88 %  التـأم¢ حيث  أصناف وفروع  كثÉا ب¢ مختلف  متفاوتة  تظّل  النسبة  أّن هذه  إالّ 
الج�عي عىل املرض و61,2 % بعنوان فرع تأم¢ السيارات و38,2 % يف التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية و26,7 % بالنسبة 

لتأم¢ الحريق والعوامل الطبيعية و14,3 % بالنسبة لفرع تأم¢ النقل و30,8 % بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة.

      املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

تواصل إرتفاع نسق ´ّو املدخرات الفنية ملؤسسات التأم¢ يف نهاية سنة 2017 بنسبة 12,1 % مقابل 8,1 % سنة 2016، 
التطّور  وبلغ مجموعها حوايل 4.427,8 م.د مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 9). وتبعا لذلك، ناهز معــّدل 

السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) ما يعادل 8,8 %. 

م.د  230,3 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة  تطّورا  التونسية  اإلعادة  ملؤسسة  الفنيّة  املّدخرات  سّجلت  كمـا 
 مقابل 204,9 م.د سنة 2016.

م.د   4.154,7 مقابل  م.د   4.658,1 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  إج�يل  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2016 أي بزيادة يف حدود 12,1 %.  

ويعود إرتفاع نسق ´ّو مجموع املدخرات الفنية بالخصوص إىل تواصل تطّور حجم املّدخرات املكّونة بعنوان التأم¢ 
عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنت¢ األخÉت¢ بنسبة هامة بلغت عىل التوايل 16,7 % و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ومن ناحيتها، شهدت مدخرات التأم¢ عىل غÉ الحياة ´ّوا بنسبة 9,9 % مقابل 6,8 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حّصتها  تراجعت  بين�   ،(2016 سنة   %  32,2 (مقابل   %  33,5 وبلغت 

إىل 66,5 % (مقابل 67,8 % سنة 2016).

وتنقسم املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة والبالغ مجموعها 2.945,8 م.د إىل:

• مّدخرات التعويضات تحت التسوية التي Ýثّل حّصتها حوايل 79,8 % من مجموع مدخرات هذا الصنف وتناهز 
2.349,7 م.د مقابل 2.174,9 م.د سنـــة 2016 وتهّم باألساس فرعي تأم¢ السيارات والحريق.

• مّدخرات األقسـاط غÉ املكتسبة التي إرتفعت إىل 515 م.د (مقابل 430,8 م.د سنة 2016) أي ما يعادل 17,5 % 
من إج�يل املّدخرات (مقابل 16,1 % سنة 2016). 

• مّدخــرات أخرى تجاوزت 81 م.د (مقابل 74,1 م.د سنة 2016) وتضّم املدخرات الحسابية للجرايات ومدخرات 
األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وÝثل حوايل 2,7 % من مجموع املدخرات.

تعادل بحصة  الفنية  املدخرات  مجموع  من  األوفر  النصيب  عىل  السيارات  تأم¢  فرع  يستحوذ  أخرى،  ناحية  ومن 
 50,3 % منها ما يقارب  84,4 % بعنوان مدخرات التعويضات تحت التسوية.

 
ويعود ذلك إىل األهمية البالغة لهذا الفرع يف سوق التأم¢ (45 % من إج�يل رقم املعامالت) وكذلك إىل تواصل طول 
اآلجال وإجراءات تعويض األرضار خاصة منها البدنية التّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض وذلك بالرغم من دخول قانون إصالح 

نظام تأم¢ السيارات الذي يرمي أساسا إىل تغيÉ هذا التوّجه حيّز التطبيق منذ أكá من عرش سنوات (منذ سنة 2006). 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة Îعّدل 14,6 % وبلغت 
 %  11 مقابل   %  11,2 املدخرات  مجموع  من  حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،2016 سنة  م.د   434,4 مقابل  م.د   497,9

يف السنة السابقة.
 

وخالفا للسنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم¢ النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 18 % (مقابل 
(13,6-) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بنمو ملحوظ قارب 19 % (مقابل (8,6-) % 

سنة 2016).

       األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

سّجل نسق ´ّو األعباء الفنيّة عودة إىل اإلرتفاع سنة 2017 بعد إنخفاضه خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث بلغ 18,6  % 
مقابل عىل التوايل 6,3 % و9,8 % سنتي 2016 و2015. وإرتفع تبعا لذلك وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل حدود 
 2016 سنة  م.د   513,8 مقابل  م.د   609,5 مجموعها  وبلغ   ،2015 سنة   % و28,8   2016 سنة   %  27,7 مقابل   %  29,2

و483,2 م.د سنة 2015.

وعموما، شهد مجموع األعباء معّدل ´و سنوي هام خالل الفرتة (2013-2017) يف مستوى 12,4 % أي بنسق يفوق 
معّدل ´ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي بلغ 10,2 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

Ý Üثّل األعباء الفنية املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة سوى 16,2 % من مجموع األعباء لسنة 2017 مقابل 17,2 % 
سنة 2016، وذلك رغم تسجيلها إرتفاعا بنسبة 11,7 %. 

ويف املقابل، شهدت األعباء املرتبطة Îختلف فروع صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة إرتفاعا ملحوظا بنسبة تجاوزت 20 % 
ومثلت حصتها 83,8 % من مجموع األعباء، منها 51,3 % مرتبطة بفرع تأم¢ السيارات (مقابل 49,5 % سنة 2016) نظرا 
الحريق  من  التأم¢  فرع  الثانية  املرتبة  يف  يليه  القطاع)،  معامالت  رقم  إج�يل  من   % 45) الفروع  ب¢  البالغة  ألهميته 
 %  16,8 (مقابل  األعباء  مجموع  من   %  15,5 تعادل  بحّصة  املعامالت)  رقم  إج�يل  من   %  14,5) املختلفة  واألخطار 
سنة 2016). ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم¢ الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 11,4 % من مجموع 

األعباء (مقابل 10,2 % سنة 2016) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 32,4 % سنة 2017.

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

رغم إرتفاع نفقات اإلقتناء بنسق هام بلغ 15,4 %، فقد تقلّصت حّصتها من املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 43,2 % 
مقابل 44,5 % سنة 2016.

 % 55,1 إىل  بذلك حصتهـــا  لتــرتفع   %  21 من   áبأك هامة  زيادة  والترصف  اإلدارة  نفقـــات  سّجلت  املقابل،  ويف 
من املبلغ الجميل لألعباء الفنية مقابل 53,8 % سنة 2016. 

أّما بالنسبة ألعباء التوظيفات املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال، فقد بلغت ما يعادل 2,2 % من رقم 
معامالت هذا الصنف مقابل 2,4 % سنة 2016 وإستقرت يف حدود 10 % من املبلغ الجميل ألعباء هذا الصنف عىل غرار 

السنة السابقة.

تـطـور رقـم املعـــامالت  (م.د)

*التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال

*التأم¢ عىل غÉ الحياة

تأم¢ السيارات

التأم¢ الج�عي عىل املرض

تأم¢ النقل

تأم¢ الحريق واألخطار املختلفة

تأم¢ الصادرات والقروض

التـأم¢ ضد الربد وهالك املاشية

تأم¢ العمليات املقبولة

إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم¢

رقم معامالت مؤسسة اإلعادة التونسية

رقم املعامالت الجميل للقطاع

374,7

1480,6

835

265,3

58,7

285,6

14,4

5,6

16

1855,3

113,4

1968,7

442,5

1646,1

940,4

294,1

69,2

302,3

16,8

6,4

16,9

2088,6

121,7

2210,3

18,1

11,2

12,6

10,9

17,9

5,8

16,7

14,3

5,6

12,6

7,3

12,3

نسبة التطور (%)20162017األصناف والفروع
2017/2016
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       مقدمة

النهائية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة  املالية  بالقوائم  التقرير  تاريخ إعداد هذا  الهيئة إىل حّد  (*): نظرا لعدم توّصل 
بإعتبار  القطاع  نشاط  مؤرشات  جميع  إحتساب  تّم  فقد  حساباته�،  مراقبي  قبل  من  عليها  املصادق  اإلتّحاد"  لألخطار 

املعطيات الوقتية لهات¢ املؤسست¢.

بالرغم من الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، إختتم قطاع التأم¢ سنة 2017 بتحقيق تطّور إيجا¤ ألهم مؤرشات 
نشاطه حيث:

- إرتفع نسق ´ّو إج�يل رقم املعامالت املحّقق بعنوان كافة أصناف وفروع التأم¢ إىل حدود 12,6 % مقابل 10,5 % 
سنة 2016، وبلغ تبعا لذلك 2.088,6 م.د مقابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

    
- سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم¢ زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل إرتفاعها بنسبة 7,4 % 

سنة 2016 وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016. 
    

- تطّورت قيمة األصول املتعلّقة بالتوظيفات يف شكل أدوات مالية ونقدية مختلفة والتي يتّم تجميعها بفضل املدخرات 
التأم¢ بنسبة 7,8 %  التـزاماتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع¢ بعقود  التأم¢ لتسديد كامل  التي ترصدها مؤسسات  الفنية 
لتعادل 4.891,2 م.د مقابل 4.537,7 م.د سنة 2016، يف ح¢ بلغت املدخرات الفنية املكونة من قبل مؤسسات التأم¢ 
4.427,8 م.د سنة 2017 مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 أي بزيادة تقدر بحوايل 12,1 %، وهو ما أّدى إىل تراجع يف نسبة 

التغطية التي إنخفضت من 114,9 % يف السنة السابقة إىل 110,5 % سنة 2017.

- أّما األعباء الفنية، فقد سّجلت إرتفاعا هاما يف نسق ´وها سنة 2017 بنسبة 18,6 % مقابل 6,3 % سنة 2016، وبلغ 
مجموع األعباء 609,5 م.د مقابل 513,8 م.د  سنة 2016.

- هــــذا وبلغت النتيجة الفنيــــة الجمليـة ملؤسسات القطــــاع 78 م.د وناهزت النتيجـــــة الصافية بعنـوان هذه 
السنــــة 79,6 م.د.

     رقم املعامالت:

تطور حجم رقم املعامالت:

تواصل خالل سنة 2017 إرتفـاع نسق ´و رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم¢ املبارش وبلغ نسبة 12,6 % مقابل 
10,5 % يف السنة السـابقة ومعـدل تطور يف حـدود 10,2 % خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) وبلغ تبعـا لــذلك 

2.088,6 م.د مقـابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

ك� تطور رقم معامالت الرشكة التونسية إلعادة التأم¢ بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وبلغ 121,7 م.د مقابل 
113,4 م.د سنة 2016.

 
مقابل م.د   2.210,3 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  للقطاع  الجميل  املعـــامالت  رقم  ناهز  لذلك،  وتبعا 
 1.968,7 م.د سنة 2016 محققا نسبة تطّور يف حدود 12,3 % مقابل 10,7 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-7).

 

ويظهر إرتفاع نسبة التطور التي شهدتها سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 خاصة عىل مستوى صنف التأم¢ عىل الحياة 
الذي تواصل ´ّوه بنسق عال تجاوز نسبة 18 % بعد تطّوره Îعدل 24 % سنة 2016. ك� تحّسن نسق ´و أقساط التأم¢ 

املكتتبة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة حيث بلغ 11,2 % مقابل 7,6 % سنة 2016.

هذا وشهدت جميع فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة تطورا ايجابيا متفاوت الوتÉة وال سيّ� فرع تأم¢ النقل بعد أن شهد 
رقم معامالته تراجعا خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث إرتفع هذه السنة بنسبة 17,9 % بعد تقلّصه بحوايل 17,2 % سنة 
2016، وكذلك فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية الذي عاد رقم معامالتـــه إىل اإلرتفاع بنسبة 14,3 % مقابل تراجعه 

خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %. 

فبالنسبة لفرع تأم¢ الّسيارات، إرتفع نسق ´ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة بلغت 12,6 % مقابل شبه إستقراره يف 
مستوى 8,7 % سنة 2016 و8,6 % سنة 2015 ومتجاوزا املعّدل املسّجل سنة 2014 والذي بلغ 10,7 %. 

 
ك� عرف رقم معامالت فــــرع التأم¢ الج�عي عىل املرض ارتفاعا بنسبة 10,9 % مقابل 11,4 % سنة 2016. وشهد 
رقم معامـالت فــرع تأم¢ الّصادرات والقروض بدوره ارتفاعا ملحوظا ومتواصال يف نسق ´وه بلغ 16,7 % مقابل 16,1 % 
سنة 2016 و6,9 % سنة 2015 وفقط 1,8 % سنة 2014. وسجل فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة ´وا بحوايل 

5,8 % مقابل 8 % سنة 2016. 

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

بفضل النمّو املتواصل الذي ميّز صنف التأم¢ عىل الحياة طيلة السنوات األخÉة، تحّسنت حصته سنة 2017 وبلغت 
21,2 % مقابل 20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فإنّها ال تزال متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل العاملي 
الذي بلغ 54,3 %. ويف املقابل ظلّت حّصة التأم¢ عىل غÉ الحياة مرتفعة يف حدود 78,8 % مقابل عىل التوايل  79,8 %

و82 % سنتي 2016-2015 ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنة 2017.

وتتميّز الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم¢ خالل سنة 2017 وعىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع تأم¢ السيارات 
عىل حصة عالية منها رغم بقائها يف نفس املستوى املسجل سنة 2016 حيث بلغت 45 % من إج�يل األقساط املكتتبة 
مقابل 45,8 % سنة 2015. أما املرتبة الثانية، فيحتلّها صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بحصة تعادل 21,2 %، يليه 
فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة تناهز 14,5 % رغم انخفاض حّصته مقارنة بسنتي 2016 و2015 حيث 
بلغت عىل التوايل 15,4 % و15,8 %، ثّم فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,1 %. هذا، وإستقرّت حّصة 
الهام لرقم  الفارطة (3,3 %) بالرغم من اإلرتفاع  النقل منخفضة وقريبة من املستوى الذي سجلته يف السنة  فرع تأم¢ 

معامالته (مقابل 4,2 % سنة 2015).

وال يزال كّل من فرع تأم¢ الصادرات وفرع التأم¢ ضد الربد وهالك املاشية أقل أنشطة التأم¢ حج� إذ ال يتجاوز 
نصيبه� عىل التوايل 0,8 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

ك� تستأثر التأمينات اإلجبارية بنسبة هامة من رقم املُعامالت وهي تتمثّل خاصة يف التّأم¢ الوجو¤ للمسؤولية املدنية 
بالنسبة للتأم التكافيل:ألصحاب العربات الّربية وتأم¢ نقل الواردات والتأم¢ من الحريق ألدوات وتجهيزات الصناعة والتجارة والسياحة.

 % 4,1 إىل مستوى  لسنة 2017  القطـــاع  رقم معامالت  إج�يل  التكافيل من  التأميــن  إرتفعت حصة مؤسســــات 
مقابل 3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها 86 م.د. ويحتّل فرع تأم¢ السيارات املرتبة األوىل بحصة 
تناهز 52,1 % سنة 2017 (مقابل 50 % سنة 2016) يليه صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بنصيب هام بلغ 19,3 % 
(مقابل 21,7 % سنة 2016)، ثم فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة بلغت 14,8 % وفرع التأم¢ الج�عي 

عىل املرض بحصة ناهزت 8,9 % وتأم¢ النقل بحصة تعادل 4,8 %.

:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

بلغت حيث  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  بعنوان  املكتتبة  األقساط  إج�يل  من  حصتها  تدعيم  "ستار"  مؤسسة  واصلت 
 21,6 % (مقابل 20,9 % سنة 2016)، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,4 % ثم مؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

ومؤسسة "قات" بحصة تناهز 9,6 %. 

حدود يف  التكافيل  التأم¢  مؤسسات  حصة  انحرصت  ك�   ،%  9,8  Ûالتعاو التأم¢  مؤسسات  نصيب  يتجاوز   Üو
 4,2 % من مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

Ýّكنت مؤسسة "التجاري تأم¢" من تعزيز مكانتها ب¢ املؤسسات املختصة يف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال حيث 
إرتفعت حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف من 14,2 % سنة 2016 إىل 15,2 % سنة 2017، بين� 
تراجعت حصة كّل من مؤسسة "حياة" إىل 10,3 % (مقابل 13,6 % سنة 2016) ومؤسسة "مغربية للحياة" إىل 11,4 % 
(مقابل 12,2 % سنة 2016)، وحافظت مؤسسة "كارت للحياة" عىل نفس املستوى الذي بلغته حصتها سنة 2016 والتي 

بلغت 9,1 % وسجلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 4,9 % سنة 2016 إىل 6 % سنة 2017.

وتبعا لذلك بلغت حصة أقساط التأم¢ عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم¢ املختصة يف التأم¢ عىل الحياة 
52,1 % (مقابل 54 % سنة 2016)، وÜ يتجاوز نصيب مؤسسات التأم¢ التعاوÛ 4,9 % (مقـــابل 6,8 % سنة 2016) 

وقاربت هذه الحصة بالنسبــة ملؤسسات التأميـــن التكافيل3,7 % (مقابل 4 % سنة 2016).
  

توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

تصّدرت نيابات التّأم¢ املرتبة األوىل من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 41,2 % خالل سنة 
2017 (مقابل 40,3 % سنة 2016)، تليها مكاتب مؤسسات التّأم¢ بحصة تعادل 31 % (مقابل 32,2 % سنة 2016) ثّم 
س�رسة التّأم¢ Îا يقارب 14,4 % (مقابل 16 % سنة 2016). ك� تعّززت حّصة شبكات البنوك والربيد من مجموع األقساط 
الصادرة وإرتفعت من 9,7 % يف السنة الفارطة إىل 11,4 % سنة 2017 وتحّسنت نسبيا حّصة منتجي التأم¢ عىل الحياة 

لتبلغ 0,7 % (مقابل 0,6 % سنة 2016) (ملحق عـــدد 2-7).

وبالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة، Ýّكنت شبكات البنوك والربيد من تحقيق نسبة عالية منها 
بلغت 51,8 % (مقابل 46,2 % سنة 2016)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم¢ رغم تراجع حصتها إىل 23,5 % (مقابل
 29,8 % سنة 2016) ثّم نواب التأم¢ يف حدود 12 % (مقابل 12,9 % سنة 2016)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم¢ نسبة 

5,6 % ومنتجي التأم¢ عىل الحياة 3,5 % (مقابل 2,9 % سنة 2016) (ملحق عــــدد3-7).

(مقابل التأم¢  لنواب  بالنسبة   %  49 ب¢  الحياة،   Éغ عىل  التأم¢  فروع  بعنوان  الصادرة  األقساط  توزّعت  ح¢  يف 
 47,3 % سنة 2016) و 33,1 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 32,7 % سنة 2016) و16,7 % بالنسبة لس�رسة التأم¢ 

(مقابل 18,5 % سنة 2016) و0,6 % من قبل شبكات البنوك والربيد و0,6 % عرب مسالك توزيع أخرى.

ويالحظ هذا التوزيع خاصة بالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان فرعي تأم¢ السيارات والتأم¢ من الحريق حيث يتّم 
عىل التوايل تحقيق 67,4 % و36,5 % منها من قبل نيابات التأم¢ يف ح¢ أّن مكاتب املؤسسات تحّقق جزءا هاما من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم¢ الج�عي عىل املرض (52,6 %) وتأم¢ النقل (48,5 %) وتأم¢ الصادرات (92,6 %) 

والتأم¢ ضد الربد وهالك املاشية (58 %) (ملحق عــــدد3-7).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

مقابل  دينار سنة 2017   182,5 وبلغ   (2017-2013) الخ�سية  للفرد عىل مدى  التأم¢  معّدل قسط  تحّسن  تواصل 
164,2 دينار سنة 2016، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 11,1 %.

 
وÝثّـل حّصـة التأم¢ عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 21,2 % (مقابل 20,2 % سنة 2016) أي ما يعـادل 
38,7 دينار مقــابل معـّدل عاملي بقيمة 857,7 دينار، بين� Ýثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر 

الحياة 78,8 % (مقابل 79,8 % سنة 2016) أي ما يعادل 143,8 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 721,8 دينار.

      التعويضات املدفوعة

تطور حجم التعويضات املدفوعة:

التوايل حيث  الثانية عىل  التأم¢ سنة 2017 للسنة  التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات  تواصل تراجع نسق ´ّو 
سجلت زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل 7,4 % سنة 2016، وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016.

وبالتايل، تجـاوز املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم¢ خالل الفرتة (2013–2017) والذي نــاهز 
10,2 % نسق ´ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 7,7 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 8).    

 % 6 بحوايل  تقلصها  بعد   % 44 بأكá من  التأم¢  التونسية إلعادة  الرشكة  قبل  املدفوعة من  التعويضات  وإرتفعت 
يف السنة السابقة وبلغت 60,8 م.د مقابل 42 م.د سنة 2016. 

 
مقابل  م.د   1.111,4 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  ناهز  لذلك  وتبعا 

1.059,6 م.د سنة 2016 أي بإرتفاع Îعدل 4,9 % سنة 2017.

ورغم هذا الرتاجع يف نسق ´ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2017، فقد سّجل صنف التأم¢ عىل الحياة زيادة يف 
حجم التعويضات املدفوعة بعنوانه بنسبة 17,4 % مقابل إنخفاضها بنسبة 17,2 % يف السنة السابقة وقاربت املستوى 
الذي بلغته سنة 2015 بعد إرتفاعها الحاد بأكá من 111 %. وبلغت تبعا لذلك 136,5 م.د مقابل 116,3 م.د سنة 2016 

و140,4 م.د سنة 2015.

بين� شهد مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة ارتفاعا طفيفا Ü يتجاوز 1,4 % مقابل 
11,6 % سنة 2016. ومع ذلك، تّم تسجيل تفاوت كبÉ يف نسق ´و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز 

به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف خطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات ´وا محدودا بحوايل 1,4 % مقابل ´وها بنسبة 12,4 % 
يف السنة السابقة، وناهز بذلك حجمها 575,3 م.د سنة 2017 مقابل 567,4 م.د سنة 2016.

بين� تواصل إرتفاع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بوتÉة عالية عىل غرار السنة السابقة 
حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 11,8 % مقابل 12,9 % سنة 2016، لتعادل بذلك جملة املبالغ املدفوعة 258,9 م.د 

سنة 2017 مقابل 231,5 م.د سنة 2016.

وشهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم¢ العمليات املقبولة ´وا هاما بنسبة 36,4 % وبلغت 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د 
سنة 2016، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث الشغل التي إرتفعت بنسبة 10 % مقابل إستقرارها خالل 

السنت¢ املاضيت¢.

ويف املقابل، سجلت بقية فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة األخرى تراجعا بدرجات متفاوتة. فقد تواصل تقلّص التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم¢ النقل للسنة الثانية عىل التوايل بنسبة 15,4 % بعد تراجعها بأكá من 52 % يف السنة السابقة، 

وبلغت 9,9 م.د مقابل 11,7 م.د سنة 2016.

ك� شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم¢ 
النقل بحدة تأرجح نسق ´وها، برتاجع محدود بنسبة 3,3 % مقابل إرتفاعها  بنسبة 34,5 % سنة 2016 وبلغت 73,1 م.د 

مقابل 75,6 م.د سنة 2016. 

وتواصل للسنة الثالثة عىل التوايل تراجع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بأكثـــر من 
11 % مقابل 20,6 % سنة 2016 وبلغ إج�يل املبالغ املدفوعة 2,4 م.د مقابل 2,7 م.د سنة 2016.

بعنوانه حيث كان  املسددة  للمبالغ  بإنخفاض جّد ملحوظ  والقروض فقد Ýيّز سنة 2017  الصادرات  تأم¢  أّما فرع 
مجموعها سلبيا وبلغ (19,3-) م.د وذلك نتيجة Ýّكن مؤسسة كوتيناس من إسرتداد مبلغ تغطيتها لدين هام يهّم املجمع 

الكيمياé التونيس عىل الحريف الكو¤ بقيمة 13.5 مليون دوالر أمريè أي ما يعادل 33,1 م.د تونيس.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

الحياة عودة إىل اإلرتفاع وبلغت 13 %  التأم¢ عىل  التعويضات املدفوعة سنة 2017 بعنــوان صنف  سجلت حّصة 
 %  87 إىل  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حصتها  إنخفضت  بين�   ،(2016 سنة   %  11,4 (مقابل 

(مقابل 88,6 % سنة 2016).

ويفّرس هذا خاصة برتاجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات نظرا ألهميتها البالغة حيث عادلت 
54,8 % من مجموع التعويضات (مقابل 55,7 % سنة 2016)، وبلغت بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة 
نسبة 7 % (مقابل 7,5 % سنة 2016) وذلك بالرغم من تواصل إرتفاع حّصة فرع التأم¢ الجـ�عي عىل املرض إىل حـــدود 

24,6 % (مقـــابل 22,7 % سنة 2016).
 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

املسددة املبالغ  ´و  معـــّدل  تفـــوق  هامة  بنسبة   2017 سنة  املحقق  املعامالت  رقم  إلرتفـاع  وكنتيجــــة 
(12,6 % مقابل 3,2 %)، تراجع حجم التعويضات الجملية املدفــــوعة من مجموع رقــم املعــــامالت بحوايل 4,6 % 

وبلغت نسبته 50,3 % مقابل 54,9 % سنة 2016.
     

التأم¢  لفرع  بالنسبة  تبلغ 88 %  التـأم¢ حيث  أصناف وفروع  كثÉا ب¢ مختلف  متفاوتة  تظّل  النسبة  أّن هذه  إالّ 
الج�عي عىل املرض و61,2 % بعنوان فرع تأم¢ السيارات و38,2 % يف التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية و26,7 % بالنسبة 

لتأم¢ الحريق والعوامل الطبيعية و14,3 % بالنسبة لفرع تأم¢ النقل و30,8 % بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة.

      املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

تواصل إرتفاع نسق ´ّو املدخرات الفنية ملؤسسات التأم¢ يف نهاية سنة 2017 بنسبة 12,1 % مقابل 8,1 % سنة 2016، 
التطّور  وبلغ مجموعها حوايل 4.427,8 م.د مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 9). وتبعا لذلك، ناهز معــّدل 

السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) ما يعادل 8,8 %. 

م.د  230,3 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة  تطّورا  التونسية  اإلعادة  ملؤسسة  الفنيّة  املّدخرات  سّجلت  كمـا 
 مقابل 204,9 م.د سنة 2016.

م.د   4.154,7 مقابل  م.د   4.658,1 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  إج�يل  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2016 أي بزيادة يف حدود 12,1 %.  

ويعود إرتفاع نسق ´ّو مجموع املدخرات الفنية بالخصوص إىل تواصل تطّور حجم املّدخرات املكّونة بعنوان التأم¢ 
عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنت¢ األخÉت¢ بنسبة هامة بلغت عىل التوايل 16,7 % و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ومن ناحيتها، شهدت مدخرات التأم¢ عىل غÉ الحياة ´ّوا بنسبة 9,9 % مقابل 6,8 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حّصتها  تراجعت  بين�   ،(2016 سنة   %  32,2 (مقابل   %  33,5 وبلغت 

إىل 66,5 % (مقابل 67,8 % سنة 2016).

وتنقسم املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة والبالغ مجموعها 2.945,8 م.د إىل:

• مّدخرات التعويضات تحت التسوية التي Ýثّل حّصتها حوايل 79,8 % من مجموع مدخرات هذا الصنف وتناهز 
2.349,7 م.د مقابل 2.174,9 م.د سنـــة 2016 وتهّم باألساس فرعي تأم¢ السيارات والحريق.

• مّدخرات األقسـاط غÉ املكتسبة التي إرتفعت إىل 515 م.د (مقابل 430,8 م.د سنة 2016) أي ما يعادل 17,5 % 
من إج�يل املّدخرات (مقابل 16,1 % سنة 2016). 

• مّدخــرات أخرى تجاوزت 81 م.د (مقابل 74,1 م.د سنة 2016) وتضّم املدخرات الحسابية للجرايات ومدخرات 
األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وÝثل حوايل 2,7 % من مجموع املدخرات.

تعادل بحصة  الفنية  املدخرات  مجموع  من  األوفر  النصيب  عىل  السيارات  تأم¢  فرع  يستحوذ  أخرى،  ناحية  ومن 
 50,3 % منها ما يقارب  84,4 % بعنوان مدخرات التعويضات تحت التسوية.

 
ويعود ذلك إىل األهمية البالغة لهذا الفرع يف سوق التأم¢ (45 % من إج�يل رقم املعامالت) وكذلك إىل تواصل طول 
اآلجال وإجراءات تعويض األرضار خاصة منها البدنية التّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض وذلك بالرغم من دخول قانون إصالح 

نظام تأم¢ السيارات الذي يرمي أساسا إىل تغيÉ هذا التوّجه حيّز التطبيق منذ أكá من عرش سنوات (منذ سنة 2006). 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة Îعّدل 14,6 % وبلغت 
 %  11 مقابل   %  11,2 املدخرات  مجموع  من  حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،2016 سنة  م.د   434,4 مقابل  م.د   497,9

يف السنة السابقة.
 

وخالفا للسنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم¢ النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 18 % (مقابل 
(13,6-) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بنمو ملحوظ قارب 19 % (مقابل (8,6-) % 

سنة 2016).

       األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

سّجل نسق ´ّو األعباء الفنيّة عودة إىل اإلرتفاع سنة 2017 بعد إنخفاضه خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث بلغ 18,6  % 
مقابل عىل التوايل 6,3 % و9,8 % سنتي 2016 و2015. وإرتفع تبعا لذلك وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل حدود 
 2016 سنة  م.د   513,8 مقابل  م.د   609,5 مجموعها  وبلغ   ،2015 سنة   % و28,8   2016 سنة   %  27,7 مقابل   %  29,2

و483,2 م.د سنة 2015.

وعموما، شهد مجموع األعباء معّدل ´و سنوي هام خالل الفرتة (2013-2017) يف مستوى 12,4 % أي بنسق يفوق 
معّدل ´ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي بلغ 10,2 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

Ý Üثّل األعباء الفنية املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة سوى 16,2 % من مجموع األعباء لسنة 2017 مقابل 17,2 % 
سنة 2016، وذلك رغم تسجيلها إرتفاعا بنسبة 11,7 %. 

ويف املقابل، شهدت األعباء املرتبطة Îختلف فروع صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة إرتفاعا ملحوظا بنسبة تجاوزت 20 % 
ومثلت حصتها 83,8 % من مجموع األعباء، منها 51,3 % مرتبطة بفرع تأم¢ السيارات (مقابل 49,5 % سنة 2016) نظرا 
الحريق  من  التأم¢  فرع  الثانية  املرتبة  يف  يليه  القطاع)،  معامالت  رقم  إج�يل  من   % 45) الفروع  ب¢  البالغة  ألهميته 
 %  16,8 (مقابل  األعباء  مجموع  من   %  15,5 تعادل  بحّصة  املعامالت)  رقم  إج�يل  من   %  14,5) املختلفة  واألخطار 
سنة 2016). ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم¢ الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 11,4 % من مجموع 

األعباء (مقابل 10,2 % سنة 2016) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 32,4 % سنة 2017.

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

رغم إرتفاع نفقات اإلقتناء بنسق هام بلغ 15,4 %، فقد تقلّصت حّصتها من املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 43,2 % 
مقابل 44,5 % سنة 2016.

 % 55,1 إىل  بذلك حصتهـــا  لتــرتفع   %  21 من   áبأك هامة  زيادة  والترصف  اإلدارة  نفقـــات  سّجلت  املقابل،  ويف 
من املبلغ الجميل لألعباء الفنية مقابل 53,8 % سنة 2016. 

أّما بالنسبة ألعباء التوظيفات املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال، فقد بلغت ما يعادل 2,2 % من رقم 
معامالت هذا الصنف مقابل 2,4 % سنة 2016 وإستقرت يف حدود 10 % من املبلغ الجميل ألعباء هذا الصنف عىل غرار 

السنة السابقة.

تطور حجم رقم املعامالت (م.د)

التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال

التأم¢ عىل غÉ الحياة

201220132014201520162017

200,4
221,3

270,2302,1
374,7

442,5

1085,31191,41286,11376,21480,61646,1
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       مقدمة

النهائية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة  املالية  بالقوائم  التقرير  تاريخ إعداد هذا  الهيئة إىل حّد  (*): نظرا لعدم توّصل 
بإعتبار  القطاع  نشاط  مؤرشات  جميع  إحتساب  تّم  فقد  حساباته�،  مراقبي  قبل  من  عليها  املصادق  اإلتّحاد"  لألخطار 

املعطيات الوقتية لهات¢ املؤسست¢.

بالرغم من الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، إختتم قطاع التأم¢ سنة 2017 بتحقيق تطّور إيجا¤ ألهم مؤرشات 
نشاطه حيث:

- إرتفع نسق ´ّو إج�يل رقم املعامالت املحّقق بعنوان كافة أصناف وفروع التأم¢ إىل حدود 12,6 % مقابل 10,5 % 
سنة 2016، وبلغ تبعا لذلك 2.088,6 م.د مقابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

    
- سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم¢ زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل إرتفاعها بنسبة 7,4 % 

سنة 2016 وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016. 
    

- تطّورت قيمة األصول املتعلّقة بالتوظيفات يف شكل أدوات مالية ونقدية مختلفة والتي يتّم تجميعها بفضل املدخرات 
التأم¢ بنسبة 7,8 %  التـزاماتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع¢ بعقود  التأم¢ لتسديد كامل  التي ترصدها مؤسسات  الفنية 
لتعادل 4.891,2 م.د مقابل 4.537,7 م.د سنة 2016، يف ح¢ بلغت املدخرات الفنية املكونة من قبل مؤسسات التأم¢ 
4.427,8 م.د سنة 2017 مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 أي بزيادة تقدر بحوايل 12,1 %، وهو ما أّدى إىل تراجع يف نسبة 

التغطية التي إنخفضت من 114,9 % يف السنة السابقة إىل 110,5 % سنة 2017.

- أّما األعباء الفنية، فقد سّجلت إرتفاعا هاما يف نسق ´وها سنة 2017 بنسبة 18,6 % مقابل 6,3 % سنة 2016، وبلغ 
مجموع األعباء 609,5 م.د مقابل 513,8 م.د  سنة 2016.

- هــــذا وبلغت النتيجة الفنيــــة الجمليـة ملؤسسات القطــــاع 78 م.د وناهزت النتيجـــــة الصافية بعنـوان هذه 
السنــــة 79,6 م.د.

     رقم املعامالت:

تطور حجم رقم املعامالت:

تواصل خالل سنة 2017 إرتفـاع نسق ´و رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم¢ املبارش وبلغ نسبة 12,6 % مقابل 
10,5 % يف السنة السـابقة ومعـدل تطور يف حـدود 10,2 % خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) وبلغ تبعـا لــذلك 

2.088,6 م.د مقـابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

ك� تطور رقم معامالت الرشكة التونسية إلعادة التأم¢ بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وبلغ 121,7 م.د مقابل 
113,4 م.د سنة 2016.

 
مقابل م.د   2.210,3 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  للقطاع  الجميل  املعـــامالت  رقم  ناهز  لذلك،  وتبعا 
 1.968,7 م.د سنة 2016 محققا نسبة تطّور يف حدود 12,3 % مقابل 10,7 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-7).

 

ويظهر إرتفاع نسبة التطور التي شهدتها سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 خاصة عىل مستوى صنف التأم¢ عىل الحياة 
الذي تواصل ´ّوه بنسق عال تجاوز نسبة 18 % بعد تطّوره Îعدل 24 % سنة 2016. ك� تحّسن نسق ´و أقساط التأم¢ 

املكتتبة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة حيث بلغ 11,2 % مقابل 7,6 % سنة 2016.

هذا وشهدت جميع فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة تطورا ايجابيا متفاوت الوتÉة وال سيّ� فرع تأم¢ النقل بعد أن شهد 
رقم معامالته تراجعا خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث إرتفع هذه السنة بنسبة 17,9 % بعد تقلّصه بحوايل 17,2 % سنة 
2016، وكذلك فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية الذي عاد رقم معامالتـــه إىل اإلرتفاع بنسبة 14,3 % مقابل تراجعه 

خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %. 

فبالنسبة لفرع تأم¢ الّسيارات، إرتفع نسق ´ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة بلغت 12,6 % مقابل شبه إستقراره يف 
مستوى 8,7 % سنة 2016 و8,6 % سنة 2015 ومتجاوزا املعّدل املسّجل سنة 2014 والذي بلغ 10,7 %. 

 
ك� عرف رقم معامالت فــــرع التأم¢ الج�عي عىل املرض ارتفاعا بنسبة 10,9 % مقابل 11,4 % سنة 2016. وشهد 
رقم معامـالت فــرع تأم¢ الّصادرات والقروض بدوره ارتفاعا ملحوظا ومتواصال يف نسق ´وه بلغ 16,7 % مقابل 16,1 % 
سنة 2016 و6,9 % سنة 2015 وفقط 1,8 % سنة 2014. وسجل فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة ´وا بحوايل 

5,8 % مقابل 8 % سنة 2016. 

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

بفضل النمّو املتواصل الذي ميّز صنف التأم¢ عىل الحياة طيلة السنوات األخÉة، تحّسنت حصته سنة 2017 وبلغت 
21,2 % مقابل 20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فإنّها ال تزال متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل العاملي 
الذي بلغ 54,3 %. ويف املقابل ظلّت حّصة التأم¢ عىل غÉ الحياة مرتفعة يف حدود 78,8 % مقابل عىل التوايل  79,8 %

و82 % سنتي 2016-2015 ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنة 2017.

وتتميّز الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم¢ خالل سنة 2017 وعىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع تأم¢ السيارات 
عىل حصة عالية منها رغم بقائها يف نفس املستوى املسجل سنة 2016 حيث بلغت 45 % من إج�يل األقساط املكتتبة 
مقابل 45,8 % سنة 2015. أما املرتبة الثانية، فيحتلّها صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بحصة تعادل 21,2 %، يليه 
فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة تناهز 14,5 % رغم انخفاض حّصته مقارنة بسنتي 2016 و2015 حيث 
بلغت عىل التوايل 15,4 % و15,8 %، ثّم فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,1 %. هذا، وإستقرّت حّصة 
الهام لرقم  الفارطة (3,3 %) بالرغم من اإلرتفاع  النقل منخفضة وقريبة من املستوى الذي سجلته يف السنة  فرع تأم¢ 

معامالته (مقابل 4,2 % سنة 2015).

وال يزال كّل من فرع تأم¢ الصادرات وفرع التأم¢ ضد الربد وهالك املاشية أقل أنشطة التأم¢ حج� إذ ال يتجاوز 
نصيبه� عىل التوايل 0,8 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

ك� تستأثر التأمينات اإلجبارية بنسبة هامة من رقم املُعامالت وهي تتمثّل خاصة يف التّأم¢ الوجو¤ للمسؤولية املدنية 
بالنسبة للتأم التكافيل:ألصحاب العربات الّربية وتأم¢ نقل الواردات والتأم¢ من الحريق ألدوات وتجهيزات الصناعة والتجارة والسياحة.

 % 4,1 إىل مستوى  لسنة 2017  القطـــاع  رقم معامالت  إج�يل  التكافيل من  التأميــن  إرتفعت حصة مؤسســــات 
مقابل 3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها 86 م.د. ويحتّل فرع تأم¢ السيارات املرتبة األوىل بحصة 
تناهز 52,1 % سنة 2017 (مقابل 50 % سنة 2016) يليه صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بنصيب هام بلغ 19,3 % 
(مقابل 21,7 % سنة 2016)، ثم فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة بلغت 14,8 % وفرع التأم¢ الج�عي 

عىل املرض بحصة ناهزت 8,9 % وتأم¢ النقل بحصة تعادل 4,8 %.

:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

بلغت حيث  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  بعنوان  املكتتبة  األقساط  إج�يل  من  حصتها  تدعيم  "ستار"  مؤسسة  واصلت 
 21,6 % (مقابل 20,9 % سنة 2016)، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,4 % ثم مؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

ومؤسسة "قات" بحصة تناهز 9,6 %. 

حدود يف  التكافيل  التأم¢  مؤسسات  حصة  انحرصت  ك�   ،%  9,8  Ûالتعاو التأم¢  مؤسسات  نصيب  يتجاوز   Üو
 4,2 % من مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

Ýّكنت مؤسسة "التجاري تأم¢" من تعزيز مكانتها ب¢ املؤسسات املختصة يف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال حيث 
إرتفعت حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف من 14,2 % سنة 2016 إىل 15,2 % سنة 2017، بين� 
تراجعت حصة كّل من مؤسسة "حياة" إىل 10,3 % (مقابل 13,6 % سنة 2016) ومؤسسة "مغربية للحياة" إىل 11,4 % 
(مقابل 12,2 % سنة 2016)، وحافظت مؤسسة "كارت للحياة" عىل نفس املستوى الذي بلغته حصتها سنة 2016 والتي 

بلغت 9,1 % وسجلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 4,9 % سنة 2016 إىل 6 % سنة 2017.

وتبعا لذلك بلغت حصة أقساط التأم¢ عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم¢ املختصة يف التأم¢ عىل الحياة 
52,1 % (مقابل 54 % سنة 2016)، وÜ يتجاوز نصيب مؤسسات التأم¢ التعاوÛ 4,9 % (مقـــابل 6,8 % سنة 2016) 

وقاربت هذه الحصة بالنسبــة ملؤسسات التأميـــن التكافيل3,7 % (مقابل 4 % سنة 2016).
  

توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

تصّدرت نيابات التّأم¢ املرتبة األوىل من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 41,2 % خالل سنة 
2017 (مقابل 40,3 % سنة 2016)، تليها مكاتب مؤسسات التّأم¢ بحصة تعادل 31 % (مقابل 32,2 % سنة 2016) ثّم 
س�رسة التّأم¢ Îا يقارب 14,4 % (مقابل 16 % سنة 2016). ك� تعّززت حّصة شبكات البنوك والربيد من مجموع األقساط 
الصادرة وإرتفعت من 9,7 % يف السنة الفارطة إىل 11,4 % سنة 2017 وتحّسنت نسبيا حّصة منتجي التأم¢ عىل الحياة 

لتبلغ 0,7 % (مقابل 0,6 % سنة 2016) (ملحق عـــدد 2-7).

وبالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة، Ýّكنت شبكات البنوك والربيد من تحقيق نسبة عالية منها 
بلغت 51,8 % (مقابل 46,2 % سنة 2016)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم¢ رغم تراجع حصتها إىل 23,5 % (مقابل

 29,8 % سنة 2016) ثّم نواب التأم¢ يف حدود 12 % (مقابل 12,9 % سنة 2016)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم¢ نسبة 
5,6 % ومنتجي التأم¢ عىل الحياة 3,5 % (مقابل 2,9 % سنة 2016) (ملحق عــــدد3-7).

(مقابل التأم¢  لنواب  بالنسبة   %  49 ب¢  الحياة،   Éغ عىل  التأم¢  فروع  بعنوان  الصادرة  األقساط  توزّعت  ح¢  يف 
 47,3 % سنة 2016) و 33,1 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 32,7 % سنة 2016) و16,7 % بالنسبة لس�رسة التأم¢ 

(مقابل 18,5 % سنة 2016) و0,6 % من قبل شبكات البنوك والربيد و0,6 % عرب مسالك توزيع أخرى.

ويالحظ هذا التوزيع خاصة بالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان فرعي تأم¢ السيارات والتأم¢ من الحريق حيث يتّم 
عىل التوايل تحقيق 67,4 % و36,5 % منها من قبل نيابات التأم¢ يف ح¢ أّن مكاتب املؤسسات تحّقق جزءا هاما من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم¢ الج�عي عىل املرض (52,6 %) وتأم¢ النقل (48,5 %) وتأم¢ الصادرات (92,6 %) 

والتأم¢ ضد الربد وهالك املاشية (58 %) (ملحق عــــدد3-7).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

مقابل  دينار سنة 2017   182,5 وبلغ   (2017-2013) الخ�سية  للفرد عىل مدى  التأم¢  معّدل قسط  تحّسن  تواصل 
164,2 دينار سنة 2016، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 11,1 %.

 
وÝثّـل حّصـة التأم¢ عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 21,2 % (مقابل 20,2 % سنة 2016) أي ما يعـادل 
38,7 دينار مقــابل معـّدل عاملي بقيمة 857,7 دينار، بين� Ýثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر 

الحياة 78,8 % (مقابل 79,8 % سنة 2016) أي ما يعادل 143,8 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 721,8 دينار.

      التعويضات املدفوعة

تطور حجم التعويضات املدفوعة:

التوايل حيث  الثانية عىل  التأم¢ سنة 2017 للسنة  التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات  تواصل تراجع نسق ´ّو 
سجلت زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل 7,4 % سنة 2016، وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016.

وبالتايل، تجـاوز املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم¢ خالل الفرتة (2013–2017) والذي نــاهز 
10,2 % نسق ´ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 7,7 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 8).    

 % 6 بحوايل  تقلصها  بعد   % 44 بأكá من  التأم¢  التونسية إلعادة  الرشكة  قبل  املدفوعة من  التعويضات  وإرتفعت 
يف السنة السابقة وبلغت 60,8 م.د مقابل 42 م.د سنة 2016. 

 
مقابل  م.د   1.111,4 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  ناهز  لذلك  وتبعا 

1.059,6 م.د سنة 2016 أي بإرتفاع Îعدل 4,9 % سنة 2017.

ورغم هذا الرتاجع يف نسق ´ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2017، فقد سّجل صنف التأم¢ عىل الحياة زيادة يف 
حجم التعويضات املدفوعة بعنوانه بنسبة 17,4 % مقابل إنخفاضها بنسبة 17,2 % يف السنة السابقة وقاربت املستوى 
الذي بلغته سنة 2015 بعد إرتفاعها الحاد بأكá من 111 %. وبلغت تبعا لذلك 136,5 م.د مقابل 116,3 م.د سنة 2016 

و140,4 م.د سنة 2015.

بين� شهد مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة ارتفاعا طفيفا Ü يتجاوز 1,4 % مقابل 
11,6 % سنة 2016. ومع ذلك، تّم تسجيل تفاوت كبÉ يف نسق ´و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز 

به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف خطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات ´وا محدودا بحوايل 1,4 % مقابل ´وها بنسبة 12,4 % 
يف السنة السابقة، وناهز بذلك حجمها 575,3 م.د سنة 2017 مقابل 567,4 م.د سنة 2016.

بين� تواصل إرتفاع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بوتÉة عالية عىل غرار السنة السابقة 
حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 11,8 % مقابل 12,9 % سنة 2016، لتعادل بذلك جملة املبالغ املدفوعة 258,9 م.د 

سنة 2017 مقابل 231,5 م.د سنة 2016.

وشهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم¢ العمليات املقبولة ´وا هاما بنسبة 36,4 % وبلغت 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د 
سنة 2016، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث الشغل التي إرتفعت بنسبة 10 % مقابل إستقرارها خالل 

السنت¢ املاضيت¢.

ويف املقابل، سجلت بقية فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة األخرى تراجعا بدرجات متفاوتة. فقد تواصل تقلّص التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم¢ النقل للسنة الثانية عىل التوايل بنسبة 15,4 % بعد تراجعها بأكá من 52 % يف السنة السابقة، 

وبلغت 9,9 م.د مقابل 11,7 م.د سنة 2016.

ك� شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم¢ 
النقل بحدة تأرجح نسق ´وها، برتاجع محدود بنسبة 3,3 % مقابل إرتفاعها  بنسبة 34,5 % سنة 2016 وبلغت 73,1 م.د 

مقابل 75,6 م.د سنة 2016. 

وتواصل للسنة الثالثة عىل التوايل تراجع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بأكثـــر من 
11 % مقابل 20,6 % سنة 2016 وبلغ إج�يل املبالغ املدفوعة 2,4 م.د مقابل 2,7 م.د سنة 2016.

بعنوانه حيث كان  املسددة  للمبالغ  بإنخفاض جّد ملحوظ  والقروض فقد Ýيّز سنة 2017  الصادرات  تأم¢  أّما فرع 
مجموعها سلبيا وبلغ (19,3-) م.د وذلك نتيجة Ýّكن مؤسسة كوتيناس من إسرتداد مبلغ تغطيتها لدين هام يهّم املجمع 

الكيمياé التونيس عىل الحريف الكو¤ بقيمة 13.5 مليون دوالر أمريè أي ما يعادل 33,1 م.د تونيس.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

الحياة عودة إىل اإلرتفاع وبلغت 13 %  التأم¢ عىل  التعويضات املدفوعة سنة 2017 بعنــوان صنف  سجلت حّصة 
 %  87 إىل  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حصتها  إنخفضت  بين�   ،(2016 سنة   %  11,4 (مقابل 

(مقابل 88,6 % سنة 2016).

ويفّرس هذا خاصة برتاجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات نظرا ألهميتها البالغة حيث عادلت 
54,8 % من مجموع التعويضات (مقابل 55,7 % سنة 2016)، وبلغت بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة 
نسبة 7 % (مقابل 7,5 % سنة 2016) وذلك بالرغم من تواصل إرتفاع حّصة فرع التأم¢ الجـ�عي عىل املرض إىل حـــدود 

24,6 % (مقـــابل 22,7 % سنة 2016).
 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

املسددة املبالغ  ´و  معـــّدل  تفـــوق  هامة  بنسبة   2017 سنة  املحقق  املعامالت  رقم  إلرتفـاع  وكنتيجــــة 
(12,6 % مقابل 3,2 %)، تراجع حجم التعويضات الجملية املدفــــوعة من مجموع رقــم املعــــامالت بحوايل 4,6 % 

وبلغت نسبته 50,3 % مقابل 54,9 % سنة 2016.
     

التأم¢  لفرع  بالنسبة  تبلغ 88 %  التـأم¢ حيث  أصناف وفروع  كثÉا ب¢ مختلف  متفاوتة  تظّل  النسبة  أّن هذه  إالّ 
الج�عي عىل املرض و61,2 % بعنوان فرع تأم¢ السيارات و38,2 % يف التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية و26,7 % بالنسبة 

لتأم¢ الحريق والعوامل الطبيعية و14,3 % بالنسبة لفرع تأم¢ النقل و30,8 % بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة.

      املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

تواصل إرتفاع نسق ´ّو املدخرات الفنية ملؤسسات التأم¢ يف نهاية سنة 2017 بنسبة 12,1 % مقابل 8,1 % سنة 2016، 
التطّور  وبلغ مجموعها حوايل 4.427,8 م.د مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 9). وتبعا لذلك، ناهز معــّدل 

السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) ما يعادل 8,8 %. 

م.د  230,3 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة  تطّورا  التونسية  اإلعادة  ملؤسسة  الفنيّة  املّدخرات  سّجلت  كمـا 
 مقابل 204,9 م.د سنة 2016.

م.د   4.154,7 مقابل  م.د   4.658,1 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  إج�يل  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2016 أي بزيادة يف حدود 12,1 %.  

ويعود إرتفاع نسق ´ّو مجموع املدخرات الفنية بالخصوص إىل تواصل تطّور حجم املّدخرات املكّونة بعنوان التأم¢ 
عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنت¢ األخÉت¢ بنسبة هامة بلغت عىل التوايل 16,7 % و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ومن ناحيتها، شهدت مدخرات التأم¢ عىل غÉ الحياة ´ّوا بنسبة 9,9 % مقابل 6,8 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حّصتها  تراجعت  بين�   ،(2016 سنة   %  32,2 (مقابل   %  33,5 وبلغت 

إىل 66,5 % (مقابل 67,8 % سنة 2016).

وتنقسم املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة والبالغ مجموعها 2.945,8 م.د إىل:

• مّدخرات التعويضات تحت التسوية التي Ýثّل حّصتها حوايل 79,8 % من مجموع مدخرات هذا الصنف وتناهز 
2.349,7 م.د مقابل 2.174,9 م.د سنـــة 2016 وتهّم باألساس فرعي تأم¢ السيارات والحريق.

• مّدخرات األقسـاط غÉ املكتسبة التي إرتفعت إىل 515 م.د (مقابل 430,8 م.د سنة 2016) أي ما يعادل 17,5 % 
من إج�يل املّدخرات (مقابل 16,1 % سنة 2016). 

• مّدخــرات أخرى تجاوزت 81 م.د (مقابل 74,1 م.د سنة 2016) وتضّم املدخرات الحسابية للجرايات ومدخرات 
األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وÝثل حوايل 2,7 % من مجموع املدخرات.

تعادل بحصة  الفنية  املدخرات  مجموع  من  األوفر  النصيب  عىل  السيارات  تأم¢  فرع  يستحوذ  أخرى،  ناحية  ومن 
 50,3 % منها ما يقارب  84,4 % بعنوان مدخرات التعويضات تحت التسوية.

 
ويعود ذلك إىل األهمية البالغة لهذا الفرع يف سوق التأم¢ (45 % من إج�يل رقم املعامالت) وكذلك إىل تواصل طول 
اآلجال وإجراءات تعويض األرضار خاصة منها البدنية التّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض وذلك بالرغم من دخول قانون إصالح 

نظام تأم¢ السيارات الذي يرمي أساسا إىل تغيÉ هذا التوّجه حيّز التطبيق منذ أكá من عرش سنوات (منذ سنة 2006). 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة Îعّدل 14,6 % وبلغت 
 %  11 مقابل   %  11,2 املدخرات  مجموع  من  حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،2016 سنة  م.د   434,4 مقابل  م.د   497,9

يف السنة السابقة.
 

وخالفا للسنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم¢ النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 18 % (مقابل 
(13,6-) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بنمو ملحوظ قارب 19 % (مقابل (8,6-) % 

سنة 2016).

       األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

سّجل نسق ´ّو األعباء الفنيّة عودة إىل اإلرتفاع سنة 2017 بعد إنخفاضه خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث بلغ 18,6  % 
مقابل عىل التوايل 6,3 % و9,8 % سنتي 2016 و2015. وإرتفع تبعا لذلك وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل حدود 
 2016 سنة  م.د   513,8 مقابل  م.د   609,5 مجموعها  وبلغ   ،2015 سنة   % و28,8   2016 سنة   %  27,7 مقابل   %  29,2

و483,2 م.د سنة 2015.

وعموما، شهد مجموع األعباء معّدل ´و سنوي هام خالل الفرتة (2013-2017) يف مستوى 12,4 % أي بنسق يفوق 
معّدل ´ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي بلغ 10,2 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

Ý Üثّل األعباء الفنية املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة سوى 16,2 % من مجموع األعباء لسنة 2017 مقابل 17,2 % 
سنة 2016، وذلك رغم تسجيلها إرتفاعا بنسبة 11,7 %. 

ويف املقابل، شهدت األعباء املرتبطة Îختلف فروع صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة إرتفاعا ملحوظا بنسبة تجاوزت 20 % 
ومثلت حصتها 83,8 % من مجموع األعباء، منها 51,3 % مرتبطة بفرع تأم¢ السيارات (مقابل 49,5 % سنة 2016) نظرا 
الحريق  من  التأم¢  فرع  الثانية  املرتبة  يف  يليه  القطاع)،  معامالت  رقم  إج�يل  من   % 45) الفروع  ب¢  البالغة  ألهميته 
 %  16,8 (مقابل  األعباء  مجموع  من   %  15,5 تعادل  بحّصة  املعامالت)  رقم  إج�يل  من   %  14,5) املختلفة  واألخطار 
سنة 2016). ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم¢ الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 11,4 % من مجموع 

األعباء (مقابل 10,2 % سنة 2016) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 32,4 % سنة 2017.

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

رغم إرتفاع نفقات اإلقتناء بنسق هام بلغ 15,4 %، فقد تقلّصت حّصتها من املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 43,2 % 
مقابل 44,5 % سنة 2016.

 % 55,1 إىل  بذلك حصتهـــا  لتــرتفع   %  21 من   áبأك هامة  زيادة  والترصف  اإلدارة  نفقـــات  سّجلت  املقابل،  ويف 
من املبلغ الجميل لألعباء الفنية مقابل 53,8 % سنة 2016. 

أّما بالنسبة ألعباء التوظيفات املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال، فقد بلغت ما يعادل 2,2 % من رقم 
معامالت هذا الصنف مقابل 2,4 % سنة 2016 وإستقرت يف حدود 10 % من املبلغ الجميل ألعباء هذا الصنف عىل غرار 

السنة السابقة.

توزع رقم املعامالت الجميل حسب أصناف وفروع التأم
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14,5%
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       مقدمة

النهائية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة  املالية  بالقوائم  التقرير  تاريخ إعداد هذا  الهيئة إىل حّد  (*): نظرا لعدم توّصل 
بإعتبار  القطاع  نشاط  مؤرشات  جميع  إحتساب  تّم  فقد  حساباته�،  مراقبي  قبل  من  عليها  املصادق  اإلتّحاد"  لألخطار 

املعطيات الوقتية لهات¢ املؤسست¢.

بالرغم من الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، إختتم قطاع التأم¢ سنة 2017 بتحقيق تطّور إيجا¤ ألهم مؤرشات 
نشاطه حيث:

- إرتفع نسق ´ّو إج�يل رقم املعامالت املحّقق بعنوان كافة أصناف وفروع التأم¢ إىل حدود 12,6 % مقابل 10,5 % 
سنة 2016، وبلغ تبعا لذلك 2.088,6 م.د مقابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

    
- سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم¢ زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل إرتفاعها بنسبة 7,4 % 

سنة 2016 وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016. 
    

- تطّورت قيمة األصول املتعلّقة بالتوظيفات يف شكل أدوات مالية ونقدية مختلفة والتي يتّم تجميعها بفضل املدخرات 
التأم¢ بنسبة 7,8 %  التـزاماتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع¢ بعقود  التأم¢ لتسديد كامل  التي ترصدها مؤسسات  الفنية 
لتعادل 4.891,2 م.د مقابل 4.537,7 م.د سنة 2016، يف ح¢ بلغت املدخرات الفنية املكونة من قبل مؤسسات التأم¢ 
4.427,8 م.د سنة 2017 مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 أي بزيادة تقدر بحوايل 12,1 %، وهو ما أّدى إىل تراجع يف نسبة 

التغطية التي إنخفضت من 114,9 % يف السنة السابقة إىل 110,5 % سنة 2017.

- أّما األعباء الفنية، فقد سّجلت إرتفاعا هاما يف نسق ´وها سنة 2017 بنسبة 18,6 % مقابل 6,3 % سنة 2016، وبلغ 
مجموع األعباء 609,5 م.د مقابل 513,8 م.د  سنة 2016.

- هــــذا وبلغت النتيجة الفنيــــة الجمليـة ملؤسسات القطــــاع 78 م.د وناهزت النتيجـــــة الصافية بعنـوان هذه 
السنــــة 79,6 م.د.

     رقم املعامالت:

تطور حجم رقم املعامالت:

تواصل خالل سنة 2017 إرتفـاع نسق ´و رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم¢ املبارش وبلغ نسبة 12,6 % مقابل 
10,5 % يف السنة السـابقة ومعـدل تطور يف حـدود 10,2 % خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) وبلغ تبعـا لــذلك 

2.088,6 م.د مقـابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

ك� تطور رقم معامالت الرشكة التونسية إلعادة التأم¢ بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وبلغ 121,7 م.د مقابل 
113,4 م.د سنة 2016.

 
مقابل م.د   2.210,3 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  للقطاع  الجميل  املعـــامالت  رقم  ناهز  لذلك،  وتبعا 
 1.968,7 م.د سنة 2016 محققا نسبة تطّور يف حدود 12,3 % مقابل 10,7 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-7).

 

ويظهر إرتفاع نسبة التطور التي شهدتها سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 خاصة عىل مستوى صنف التأم¢ عىل الحياة 
الذي تواصل ´ّوه بنسق عال تجاوز نسبة 18 % بعد تطّوره Îعدل 24 % سنة 2016. ك� تحّسن نسق ´و أقساط التأم¢ 

املكتتبة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة حيث بلغ 11,2 % مقابل 7,6 % سنة 2016.

هذا وشهدت جميع فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة تطورا ايجابيا متفاوت الوتÉة وال سيّ� فرع تأم¢ النقل بعد أن شهد 
رقم معامالته تراجعا خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث إرتفع هذه السنة بنسبة 17,9 % بعد تقلّصه بحوايل 17,2 % سنة 
2016، وكذلك فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية الذي عاد رقم معامالتـــه إىل اإلرتفاع بنسبة 14,3 % مقابل تراجعه 

خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %. 

فبالنسبة لفرع تأم¢ الّسيارات، إرتفع نسق ´ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة بلغت 12,6 % مقابل شبه إستقراره يف 
مستوى 8,7 % سنة 2016 و8,6 % سنة 2015 ومتجاوزا املعّدل املسّجل سنة 2014 والذي بلغ 10,7 %. 

 
ك� عرف رقم معامالت فــــرع التأم¢ الج�عي عىل املرض ارتفاعا بنسبة 10,9 % مقابل 11,4 % سنة 2016. وشهد 
رقم معامـالت فــرع تأم¢ الّصادرات والقروض بدوره ارتفاعا ملحوظا ومتواصال يف نسق ´وه بلغ 16,7 % مقابل 16,1 % 
سنة 2016 و6,9 % سنة 2015 وفقط 1,8 % سنة 2014. وسجل فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة ´وا بحوايل 

5,8 % مقابل 8 % سنة 2016. 

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

بفضل النمّو املتواصل الذي ميّز صنف التأم¢ عىل الحياة طيلة السنوات األخÉة، تحّسنت حصته سنة 2017 وبلغت 
21,2 % مقابل 20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فإنّها ال تزال متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل العاملي 
الذي بلغ 54,3 %. ويف املقابل ظلّت حّصة التأم¢ عىل غÉ الحياة مرتفعة يف حدود 78,8 % مقابل عىل التوايل  79,8 %

و82 % سنتي 2016-2015 ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنة 2017.

وتتميّز الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم¢ خالل سنة 2017 وعىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع تأم¢ السيارات 
عىل حصة عالية منها رغم بقائها يف نفس املستوى املسجل سنة 2016 حيث بلغت 45 % من إج�يل األقساط املكتتبة 
مقابل 45,8 % سنة 2015. أما املرتبة الثانية، فيحتلّها صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بحصة تعادل 21,2 %، يليه 
فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة تناهز 14,5 % رغم انخفاض حّصته مقارنة بسنتي 2016 و2015 حيث 
بلغت عىل التوايل 15,4 % و15,8 %، ثّم فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,1 %. هذا، وإستقرّت حّصة 
الهام لرقم  الفارطة (3,3 %) بالرغم من اإلرتفاع  النقل منخفضة وقريبة من املستوى الذي سجلته يف السنة  فرع تأم¢ 

معامالته (مقابل 4,2 % سنة 2015).

وال يزال كّل من فرع تأم¢ الصادرات وفرع التأم¢ ضد الربد وهالك املاشية أقل أنشطة التأم¢ حج� إذ ال يتجاوز 
نصيبه� عىل التوايل 0,8 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

ك� تستأثر التأمينات اإلجبارية بنسبة هامة من رقم املُعامالت وهي تتمثّل خاصة يف التّأم¢ الوجو¤ للمسؤولية املدنية 
بالنسبة للتأم التكافيل:ألصحاب العربات الّربية وتأم¢ نقل الواردات والتأم¢ من الحريق ألدوات وتجهيزات الصناعة والتجارة والسياحة.

 % 4,1 إىل مستوى  لسنة 2017  القطـــاع  رقم معامالت  إج�يل  التكافيل من  التأميــن  إرتفعت حصة مؤسســــات 
مقابل 3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها 86 م.د. ويحتّل فرع تأم¢ السيارات املرتبة األوىل بحصة 
تناهز 52,1 % سنة 2017 (مقابل 50 % سنة 2016) يليه صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بنصيب هام بلغ 19,3 % 
(مقابل 21,7 % سنة 2016)، ثم فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة بلغت 14,8 % وفرع التأم¢ الج�عي 

عىل املرض بحصة ناهزت 8,9 % وتأم¢ النقل بحصة تعادل 4,8 %.

:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

بلغت حيث  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  بعنوان  املكتتبة  األقساط  إج�يل  من  حصتها  تدعيم  "ستار"  مؤسسة  واصلت 
 21,6 % (مقابل 20,9 % سنة 2016)، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,4 % ثم مؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

ومؤسسة "قات" بحصة تناهز 9,6 %. 

حدود يف  التكافيل  التأم¢  مؤسسات  حصة  انحرصت  ك�   ،%  9,8  Ûالتعاو التأم¢  مؤسسات  نصيب  يتجاوز   Üو
 4,2 % من مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

Ýّكنت مؤسسة "التجاري تأم¢" من تعزيز مكانتها ب¢ املؤسسات املختصة يف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال حيث 
إرتفعت حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف من 14,2 % سنة 2016 إىل 15,2 % سنة 2017، بين� 
تراجعت حصة كّل من مؤسسة "حياة" إىل 10,3 % (مقابل 13,6 % سنة 2016) ومؤسسة "مغربية للحياة" إىل 11,4 % 
(مقابل 12,2 % سنة 2016)، وحافظت مؤسسة "كارت للحياة" عىل نفس املستوى الذي بلغته حصتها سنة 2016 والتي 

بلغت 9,1 % وسجلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 4,9 % سنة 2016 إىل 6 % سنة 2017.

وتبعا لذلك بلغت حصة أقساط التأم¢ عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم¢ املختصة يف التأم¢ عىل الحياة 
52,1 % (مقابل 54 % سنة 2016)، وÜ يتجاوز نصيب مؤسسات التأم¢ التعاوÛ 4,9 % (مقـــابل 6,8 % سنة 2016) 

وقاربت هذه الحصة بالنسبــة ملؤسسات التأميـــن التكافيل3,7 % (مقابل 4 % سنة 2016).
  

توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

تصّدرت نيابات التّأم¢ املرتبة األوىل من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 41,2 % خالل سنة 
2017 (مقابل 40,3 % سنة 2016)، تليها مكاتب مؤسسات التّأم¢ بحصة تعادل 31 % (مقابل 32,2 % سنة 2016) ثّم 
س�رسة التّأم¢ Îا يقارب 14,4 % (مقابل 16 % سنة 2016). ك� تعّززت حّصة شبكات البنوك والربيد من مجموع األقساط 
الصادرة وإرتفعت من 9,7 % يف السنة الفارطة إىل 11,4 % سنة 2017 وتحّسنت نسبيا حّصة منتجي التأم¢ عىل الحياة 

لتبلغ 0,7 % (مقابل 0,6 % سنة 2016) (ملحق عـــدد 2-7).

وبالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة، Ýّكنت شبكات البنوك والربيد من تحقيق نسبة عالية منها 
بلغت 51,8 % (مقابل 46,2 % سنة 2016)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم¢ رغم تراجع حصتها إىل 23,5 % (مقابل
 29,8 % سنة 2016) ثّم نواب التأم¢ يف حدود 12 % (مقابل 12,9 % سنة 2016)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم¢ نسبة 

5,6 % ومنتجي التأم¢ عىل الحياة 3,5 % (مقابل 2,9 % سنة 2016) (ملحق عــــدد3-7).

(مقابل التأم¢  لنواب  بالنسبة   %  49 ب¢  الحياة،   Éغ عىل  التأم¢  فروع  بعنوان  الصادرة  األقساط  توزّعت  ح¢  يف 
 47,3 % سنة 2016) و 33,1 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 32,7 % سنة 2016) و16,7 % بالنسبة لس�رسة التأم¢ 

(مقابل 18,5 % سنة 2016) و0,6 % من قبل شبكات البنوك والربيد و0,6 % عرب مسالك توزيع أخرى.

ويالحظ هذا التوزيع خاصة بالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان فرعي تأم¢ السيارات والتأم¢ من الحريق حيث يتّم 
عىل التوايل تحقيق 67,4 % و36,5 % منها من قبل نيابات التأم¢ يف ح¢ أّن مكاتب املؤسسات تحّقق جزءا هاما من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم¢ الج�عي عىل املرض (52,6 %) وتأم¢ النقل (48,5 %) وتأم¢ الصادرات (92,6 %) 

والتأم¢ ضد الربد وهالك املاشية (58 %) (ملحق عــــدد3-7).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

مقابل  دينار سنة 2017   182,5 وبلغ   (2017-2013) الخ�سية  للفرد عىل مدى  التأم¢  معّدل قسط  تحّسن  تواصل 
164,2 دينار سنة 2016، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 11,1 %.

 
وÝثّـل حّصـة التأم¢ عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 21,2 % (مقابل 20,2 % سنة 2016) أي ما يعـادل 
38,7 دينار مقــابل معـّدل عاملي بقيمة 857,7 دينار، بين� Ýثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر 

الحياة 78,8 % (مقابل 79,8 % سنة 2016) أي ما يعادل 143,8 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 721,8 دينار.

      التعويضات املدفوعة

تطور حجم التعويضات املدفوعة:

التوايل حيث  الثانية عىل  التأم¢ سنة 2017 للسنة  التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات  تواصل تراجع نسق ´ّو 
سجلت زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل 7,4 % سنة 2016، وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016.

وبالتايل، تجـاوز املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم¢ خالل الفرتة (2013–2017) والذي نــاهز 
10,2 % نسق ´ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 7,7 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 8).    

 % 6 بحوايل  تقلصها  بعد   % 44 بأكá من  التأم¢  التونسية إلعادة  الرشكة  قبل  املدفوعة من  التعويضات  وإرتفعت 
يف السنة السابقة وبلغت 60,8 م.د مقابل 42 م.د سنة 2016. 

 
مقابل  م.د   1.111,4 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  ناهز  لذلك  وتبعا 

1.059,6 م.د سنة 2016 أي بإرتفاع Îعدل 4,9 % سنة 2017.

ورغم هذا الرتاجع يف نسق ´ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2017، فقد سّجل صنف التأم¢ عىل الحياة زيادة يف 
حجم التعويضات املدفوعة بعنوانه بنسبة 17,4 % مقابل إنخفاضها بنسبة 17,2 % يف السنة السابقة وقاربت املستوى 
الذي بلغته سنة 2015 بعد إرتفاعها الحاد بأكá من 111 %. وبلغت تبعا لذلك 136,5 م.د مقابل 116,3 م.د سنة 2016 

و140,4 م.د سنة 2015.

بين� شهد مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة ارتفاعا طفيفا Ü يتجاوز 1,4 % مقابل 
11,6 % سنة 2016. ومع ذلك، تّم تسجيل تفاوت كبÉ يف نسق ´و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز 

به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف خطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات ´وا محدودا بحوايل 1,4 % مقابل ´وها بنسبة 12,4 % 
يف السنة السابقة، وناهز بذلك حجمها 575,3 م.د سنة 2017 مقابل 567,4 م.د سنة 2016.

بين� تواصل إرتفاع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بوتÉة عالية عىل غرار السنة السابقة 
حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 11,8 % مقابل 12,9 % سنة 2016، لتعادل بذلك جملة املبالغ املدفوعة 258,9 م.د 

سنة 2017 مقابل 231,5 م.د سنة 2016.

وشهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم¢ العمليات املقبولة ´وا هاما بنسبة 36,4 % وبلغت 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د 
سنة 2016، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث الشغل التي إرتفعت بنسبة 10 % مقابل إستقرارها خالل 

السنت¢ املاضيت¢.

ويف املقابل، سجلت بقية فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة األخرى تراجعا بدرجات متفاوتة. فقد تواصل تقلّص التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم¢ النقل للسنة الثانية عىل التوايل بنسبة 15,4 % بعد تراجعها بأكá من 52 % يف السنة السابقة، 

وبلغت 9,9 م.د مقابل 11,7 م.د سنة 2016.

ك� شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم¢ 
النقل بحدة تأرجح نسق ´وها، برتاجع محدود بنسبة 3,3 % مقابل إرتفاعها  بنسبة 34,5 % سنة 2016 وبلغت 73,1 م.د 

مقابل 75,6 م.د سنة 2016. 

وتواصل للسنة الثالثة عىل التوايل تراجع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بأكثـــر من 
11 % مقابل 20,6 % سنة 2016 وبلغ إج�يل املبالغ املدفوعة 2,4 م.د مقابل 2,7 م.د سنة 2016.

بعنوانه حيث كان  املسددة  للمبالغ  بإنخفاض جّد ملحوظ  والقروض فقد Ýيّز سنة 2017  الصادرات  تأم¢  أّما فرع 
مجموعها سلبيا وبلغ (19,3-) م.د وذلك نتيجة Ýّكن مؤسسة كوتيناس من إسرتداد مبلغ تغطيتها لدين هام يهّم املجمع 

الكيمياé التونيس عىل الحريف الكو¤ بقيمة 13.5 مليون دوالر أمريè أي ما يعادل 33,1 م.د تونيس.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

الحياة عودة إىل اإلرتفاع وبلغت 13 %  التأم¢ عىل  التعويضات املدفوعة سنة 2017 بعنــوان صنف  سجلت حّصة 
 %  87 إىل  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حصتها  إنخفضت  بين�   ،(2016 سنة   %  11,4 (مقابل 

(مقابل 88,6 % سنة 2016).

ويفّرس هذا خاصة برتاجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات نظرا ألهميتها البالغة حيث عادلت 
54,8 % من مجموع التعويضات (مقابل 55,7 % سنة 2016)، وبلغت بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة 
نسبة 7 % (مقابل 7,5 % سنة 2016) وذلك بالرغم من تواصل إرتفاع حّصة فرع التأم¢ الجـ�عي عىل املرض إىل حـــدود 

24,6 % (مقـــابل 22,7 % سنة 2016).
 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

املسددة املبالغ  ´و  معـــّدل  تفـــوق  هامة  بنسبة   2017 سنة  املحقق  املعامالت  رقم  إلرتفـاع  وكنتيجــــة 
(12,6 % مقابل 3,2 %)، تراجع حجم التعويضات الجملية املدفــــوعة من مجموع رقــم املعــــامالت بحوايل 4,6 % 

وبلغت نسبته 50,3 % مقابل 54,9 % سنة 2016.
     

التأم¢  لفرع  بالنسبة  تبلغ 88 %  التـأم¢ حيث  أصناف وفروع  كثÉا ب¢ مختلف  متفاوتة  تظّل  النسبة  أّن هذه  إالّ 
الج�عي عىل املرض و61,2 % بعنوان فرع تأم¢ السيارات و38,2 % يف التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية و26,7 % بالنسبة 

لتأم¢ الحريق والعوامل الطبيعية و14,3 % بالنسبة لفرع تأم¢ النقل و30,8 % بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة.

      املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

تواصل إرتفاع نسق ´ّو املدخرات الفنية ملؤسسات التأم¢ يف نهاية سنة 2017 بنسبة 12,1 % مقابل 8,1 % سنة 2016، 
التطّور  وبلغ مجموعها حوايل 4.427,8 م.د مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 9). وتبعا لذلك، ناهز معــّدل 

السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) ما يعادل 8,8 %. 

م.د  230,3 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة  تطّورا  التونسية  اإلعادة  ملؤسسة  الفنيّة  املّدخرات  سّجلت  كمـا 
 مقابل 204,9 م.د سنة 2016.

م.د   4.154,7 مقابل  م.د   4.658,1 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  إج�يل  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2016 أي بزيادة يف حدود 12,1 %.  

ويعود إرتفاع نسق ´ّو مجموع املدخرات الفنية بالخصوص إىل تواصل تطّور حجم املّدخرات املكّونة بعنوان التأم¢ 
عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنت¢ األخÉت¢ بنسبة هامة بلغت عىل التوايل 16,7 % و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ومن ناحيتها، شهدت مدخرات التأم¢ عىل غÉ الحياة ´ّوا بنسبة 9,9 % مقابل 6,8 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حّصتها  تراجعت  بين�   ،(2016 سنة   %  32,2 (مقابل   %  33,5 وبلغت 

إىل 66,5 % (مقابل 67,8 % سنة 2016).

وتنقسم املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة والبالغ مجموعها 2.945,8 م.د إىل:

• مّدخرات التعويضات تحت التسوية التي Ýثّل حّصتها حوايل 79,8 % من مجموع مدخرات هذا الصنف وتناهز 
2.349,7 م.د مقابل 2.174,9 م.د سنـــة 2016 وتهّم باألساس فرعي تأم¢ السيارات والحريق.

• مّدخرات األقسـاط غÉ املكتسبة التي إرتفعت إىل 515 م.د (مقابل 430,8 م.د سنة 2016) أي ما يعادل 17,5 % 
من إج�يل املّدخرات (مقابل 16,1 % سنة 2016). 

• مّدخــرات أخرى تجاوزت 81 م.د (مقابل 74,1 م.د سنة 2016) وتضّم املدخرات الحسابية للجرايات ومدخرات 
األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وÝثل حوايل 2,7 % من مجموع املدخرات.

تعادل بحصة  الفنية  املدخرات  مجموع  من  األوفر  النصيب  عىل  السيارات  تأم¢  فرع  يستحوذ  أخرى،  ناحية  ومن 
 50,3 % منها ما يقارب  84,4 % بعنوان مدخرات التعويضات تحت التسوية.

 
ويعود ذلك إىل األهمية البالغة لهذا الفرع يف سوق التأم¢ (45 % من إج�يل رقم املعامالت) وكذلك إىل تواصل طول 
اآلجال وإجراءات تعويض األرضار خاصة منها البدنية التّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض وذلك بالرغم من دخول قانون إصالح 

نظام تأم¢ السيارات الذي يرمي أساسا إىل تغيÉ هذا التوّجه حيّز التطبيق منذ أكá من عرش سنوات (منذ سنة 2006). 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة Îعّدل 14,6 % وبلغت 
 %  11 مقابل   %  11,2 املدخرات  مجموع  من  حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،2016 سنة  م.د   434,4 مقابل  م.د   497,9

يف السنة السابقة.
 

وخالفا للسنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم¢ النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 18 % (مقابل 
(13,6-) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بنمو ملحوظ قارب 19 % (مقابل (8,6-) % 

سنة 2016).

       األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

سّجل نسق ´ّو األعباء الفنيّة عودة إىل اإلرتفاع سنة 2017 بعد إنخفاضه خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث بلغ 18,6  % 
مقابل عىل التوايل 6,3 % و9,8 % سنتي 2016 و2015. وإرتفع تبعا لذلك وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل حدود 
 2016 سنة  م.د   513,8 مقابل  م.د   609,5 مجموعها  وبلغ   ،2015 سنة   % و28,8   2016 سنة   %  27,7 مقابل   %  29,2

و483,2 م.د سنة 2015.

وعموما، شهد مجموع األعباء معّدل ´و سنوي هام خالل الفرتة (2013-2017) يف مستوى 12,4 % أي بنسق يفوق 
معّدل ´ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي بلغ 10,2 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

Ý Üثّل األعباء الفنية املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة سوى 16,2 % من مجموع األعباء لسنة 2017 مقابل 17,2 % 
سنة 2016، وذلك رغم تسجيلها إرتفاعا بنسبة 11,7 %. 

ويف املقابل، شهدت األعباء املرتبطة Îختلف فروع صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة إرتفاعا ملحوظا بنسبة تجاوزت 20 % 
ومثلت حصتها 83,8 % من مجموع األعباء، منها 51,3 % مرتبطة بفرع تأم¢ السيارات (مقابل 49,5 % سنة 2016) نظرا 
الحريق  من  التأم¢  فرع  الثانية  املرتبة  يف  يليه  القطاع)،  معامالت  رقم  إج�يل  من   % 45) الفروع  ب¢  البالغة  ألهميته 
 %  16,8 (مقابل  األعباء  مجموع  من   %  15,5 تعادل  بحّصة  املعامالت)  رقم  إج�يل  من   %  14,5) املختلفة  واألخطار 
سنة 2016). ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم¢ الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 11,4 % من مجموع 

األعباء (مقابل 10,2 % سنة 2016) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 32,4 % سنة 2017.

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

رغم إرتفاع نفقات اإلقتناء بنسق هام بلغ 15,4 %، فقد تقلّصت حّصتها من املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 43,2 % 
مقابل 44,5 % سنة 2016.

 % 55,1 إىل  بذلك حصتهـــا  لتــرتفع   %  21 من   áبأك هامة  زيادة  والترصف  اإلدارة  نفقـــات  سّجلت  املقابل،  ويف 
من املبلغ الجميل لألعباء الفنية مقابل 53,8 % سنة 2016. 

أّما بالنسبة ألعباء التوظيفات املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال، فقد بلغت ما يعادل 2,2 % من رقم 
معامالت هذا الصنف مقابل 2,4 % سنة 2016 وإستقرت يف حدود 10 % من املبلغ الجميل ألعباء هذا الصنف عىل غرار 

السنة السابقة.

توزع رقم معامالت صنف التأم عىل الحياة و تكوين األموال

التأم الوقتي عىل الوفاة

تكوين األموال

التأم عىل الحياة

التأم املختلط

التأم بوحدات الحساب

%28,3العمليات املقبولة
18,2%

12,7%

37,9%

1,2%1,8%

توزع رقم معامالت مؤسسات التأم التكافيل حسب أصناف وفروع التأم

تأم السيارات

التأم عىل الحياة وتكوين األموال

التأم من الحريق واألخطار املختلفة

التأم الج¹عي عىل املرض

تأم النقل

العمليات املقبولة

52,1%

19,3%

14,8%

8,9%
4,8% 0,2%

توزع رقم معامالت صنف التأم عىل غ� الحياة

تأم السيارات

التأم من الحريق واألخطار املختلفة

التأم الج¹عي عىل املرض

تأم النقل

العمليات املقبولة

تأم الصادرات والقروض

التأم ضّد الربد وهالك املاشية

18,4%
17,9%

1% 1% 0,4%

4,2%

57,1%
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       مقدمة

النهائية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة  املالية  بالقوائم  التقرير  تاريخ إعداد هذا  الهيئة إىل حّد  (*): نظرا لعدم توّصل 
بإعتبار  القطاع  نشاط  مؤرشات  جميع  إحتساب  تّم  فقد  حساباته�،  مراقبي  قبل  من  عليها  املصادق  اإلتّحاد"  لألخطار 

املعطيات الوقتية لهات¢ املؤسست¢.

بالرغم من الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، إختتم قطاع التأم¢ سنة 2017 بتحقيق تطّور إيجا¤ ألهم مؤرشات 
نشاطه حيث:

- إرتفع نسق ´ّو إج�يل رقم املعامالت املحّقق بعنوان كافة أصناف وفروع التأم¢ إىل حدود 12,6 % مقابل 10,5 % 
سنة 2016، وبلغ تبعا لذلك 2.088,6 م.د مقابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

    
- سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم¢ زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل إرتفاعها بنسبة 7,4 % 

سنة 2016 وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016. 
    

- تطّورت قيمة األصول املتعلّقة بالتوظيفات يف شكل أدوات مالية ونقدية مختلفة والتي يتّم تجميعها بفضل املدخرات 
التأم¢ بنسبة 7,8 %  التـزاماتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع¢ بعقود  التأم¢ لتسديد كامل  التي ترصدها مؤسسات  الفنية 
لتعادل 4.891,2 م.د مقابل 4.537,7 م.د سنة 2016، يف ح¢ بلغت املدخرات الفنية املكونة من قبل مؤسسات التأم¢ 
4.427,8 م.د سنة 2017 مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 أي بزيادة تقدر بحوايل 12,1 %، وهو ما أّدى إىل تراجع يف نسبة 

التغطية التي إنخفضت من 114,9 % يف السنة السابقة إىل 110,5 % سنة 2017.

- أّما األعباء الفنية، فقد سّجلت إرتفاعا هاما يف نسق ´وها سنة 2017 بنسبة 18,6 % مقابل 6,3 % سنة 2016، وبلغ 
مجموع األعباء 609,5 م.د مقابل 513,8 م.د  سنة 2016.

- هــــذا وبلغت النتيجة الفنيــــة الجمليـة ملؤسسات القطــــاع 78 م.د وناهزت النتيجـــــة الصافية بعنـوان هذه 
السنــــة 79,6 م.د.

     رقم املعامالت:

تطور حجم رقم املعامالت:

تواصل خالل سنة 2017 إرتفـاع نسق ´و رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم¢ املبارش وبلغ نسبة 12,6 % مقابل 
10,5 % يف السنة السـابقة ومعـدل تطور يف حـدود 10,2 % خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) وبلغ تبعـا لــذلك 

2.088,6 م.د مقـابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

ك� تطور رقم معامالت الرشكة التونسية إلعادة التأم¢ بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وبلغ 121,7 م.د مقابل 
113,4 م.د سنة 2016.

 
مقابل م.د   2.210,3 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  للقطاع  الجميل  املعـــامالت  رقم  ناهز  لذلك،  وتبعا 
 1.968,7 م.د سنة 2016 محققا نسبة تطّور يف حدود 12,3 % مقابل 10,7 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-7).

 

ويظهر إرتفاع نسبة التطور التي شهدتها سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 خاصة عىل مستوى صنف التأم¢ عىل الحياة 
الذي تواصل ´ّوه بنسق عال تجاوز نسبة 18 % بعد تطّوره Îعدل 24 % سنة 2016. ك� تحّسن نسق ´و أقساط التأم¢ 

املكتتبة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة حيث بلغ 11,2 % مقابل 7,6 % سنة 2016.

هذا وشهدت جميع فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة تطورا ايجابيا متفاوت الوتÉة وال سيّ� فرع تأم¢ النقل بعد أن شهد 
رقم معامالته تراجعا خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث إرتفع هذه السنة بنسبة 17,9 % بعد تقلّصه بحوايل 17,2 % سنة 
2016، وكذلك فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية الذي عاد رقم معامالتـــه إىل اإلرتفاع بنسبة 14,3 % مقابل تراجعه 

خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %. 

فبالنسبة لفرع تأم¢ الّسيارات، إرتفع نسق ´ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة بلغت 12,6 % مقابل شبه إستقراره يف 
مستوى 8,7 % سنة 2016 و8,6 % سنة 2015 ومتجاوزا املعّدل املسّجل سنة 2014 والذي بلغ 10,7 %. 

 
ك� عرف رقم معامالت فــــرع التأم¢ الج�عي عىل املرض ارتفاعا بنسبة 10,9 % مقابل 11,4 % سنة 2016. وشهد 
رقم معامـالت فــرع تأم¢ الّصادرات والقروض بدوره ارتفاعا ملحوظا ومتواصال يف نسق ´وه بلغ 16,7 % مقابل 16,1 % 
سنة 2016 و6,9 % سنة 2015 وفقط 1,8 % سنة 2014. وسجل فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة ´وا بحوايل 

5,8 % مقابل 8 % سنة 2016. 

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

بفضل النمّو املتواصل الذي ميّز صنف التأم¢ عىل الحياة طيلة السنوات األخÉة، تحّسنت حصته سنة 2017 وبلغت 
21,2 % مقابل 20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فإنّها ال تزال متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل العاملي 
الذي بلغ 54,3 %. ويف املقابل ظلّت حّصة التأم¢ عىل غÉ الحياة مرتفعة يف حدود 78,8 % مقابل عىل التوايل  79,8 %

و82 % سنتي 2016-2015 ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنة 2017.

وتتميّز الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم¢ خالل سنة 2017 وعىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع تأم¢ السيارات 
عىل حصة عالية منها رغم بقائها يف نفس املستوى املسجل سنة 2016 حيث بلغت 45 % من إج�يل األقساط املكتتبة 
مقابل 45,8 % سنة 2015. أما املرتبة الثانية، فيحتلّها صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بحصة تعادل 21,2 %، يليه 
فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة تناهز 14,5 % رغم انخفاض حّصته مقارنة بسنتي 2016 و2015 حيث 
بلغت عىل التوايل 15,4 % و15,8 %، ثّم فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,1 %. هذا، وإستقرّت حّصة 
الهام لرقم  الفارطة (3,3 %) بالرغم من اإلرتفاع  النقل منخفضة وقريبة من املستوى الذي سجلته يف السنة  فرع تأم¢ 

معامالته (مقابل 4,2 % سنة 2015).

وال يزال كّل من فرع تأم¢ الصادرات وفرع التأم¢ ضد الربد وهالك املاشية أقل أنشطة التأم¢ حج� إذ ال يتجاوز 
نصيبه� عىل التوايل 0,8 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

ك� تستأثر التأمينات اإلجبارية بنسبة هامة من رقم املُعامالت وهي تتمثّل خاصة يف التّأم¢ الوجو¤ للمسؤولية املدنية 
بالنسبة للتأم التكافيل:ألصحاب العربات الّربية وتأم¢ نقل الواردات والتأم¢ من الحريق ألدوات وتجهيزات الصناعة والتجارة والسياحة.

 % 4,1 إىل مستوى  لسنة 2017  القطـــاع  رقم معامالت  إج�يل  التكافيل من  التأميــن  إرتفعت حصة مؤسســــات 
مقابل 3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها 86 م.د. ويحتّل فرع تأم¢ السيارات املرتبة األوىل بحصة 
تناهز 52,1 % سنة 2017 (مقابل 50 % سنة 2016) يليه صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بنصيب هام بلغ 19,3 % 
(مقابل 21,7 % سنة 2016)، ثم فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة بلغت 14,8 % وفرع التأم¢ الج�عي 

عىل املرض بحصة ناهزت 8,9 % وتأم¢ النقل بحصة تعادل 4,8 %.

:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

بلغت حيث  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  بعنوان  املكتتبة  األقساط  إج�يل  من  حصتها  تدعيم  "ستار"  مؤسسة  واصلت 
 21,6 % (مقابل 20,9 % سنة 2016)، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,4 % ثم مؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

ومؤسسة "قات" بحصة تناهز 9,6 %. 

حدود يف  التكافيل  التأم¢  مؤسسات  حصة  انحرصت  ك�   ،%  9,8  Ûالتعاو التأم¢  مؤسسات  نصيب  يتجاوز   Üو
 4,2 % من مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

Ýّكنت مؤسسة "التجاري تأم¢" من تعزيز مكانتها ب¢ املؤسسات املختصة يف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال حيث 
إرتفعت حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف من 14,2 % سنة 2016 إىل 15,2 % سنة 2017، بين� 
تراجعت حصة كّل من مؤسسة "حياة" إىل 10,3 % (مقابل 13,6 % سنة 2016) ومؤسسة "مغربية للحياة" إىل 11,4 % 
(مقابل 12,2 % سنة 2016)، وحافظت مؤسسة "كارت للحياة" عىل نفس املستوى الذي بلغته حصتها سنة 2016 والتي 

بلغت 9,1 % وسجلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 4,9 % سنة 2016 إىل 6 % سنة 2017.

وتبعا لذلك بلغت حصة أقساط التأم¢ عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم¢ املختصة يف التأم¢ عىل الحياة 
52,1 % (مقابل 54 % سنة 2016)، وÜ يتجاوز نصيب مؤسسات التأم¢ التعاوÛ 4,9 % (مقـــابل 6,8 % سنة 2016) 

وقاربت هذه الحصة بالنسبــة ملؤسسات التأميـــن التكافيل3,7 % (مقابل 4 % سنة 2016).
  

توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

تصّدرت نيابات التّأم¢ املرتبة األوىل من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 41,2 % خالل سنة 
2017 (مقابل 40,3 % سنة 2016)، تليها مكاتب مؤسسات التّأم¢ بحصة تعادل 31 % (مقابل 32,2 % سنة 2016) ثّم 
س�رسة التّأم¢ Îا يقارب 14,4 % (مقابل 16 % سنة 2016). ك� تعّززت حّصة شبكات البنوك والربيد من مجموع األقساط 
الصادرة وإرتفعت من 9,7 % يف السنة الفارطة إىل 11,4 % سنة 2017 وتحّسنت نسبيا حّصة منتجي التأم¢ عىل الحياة 

لتبلغ 0,7 % (مقابل 0,6 % سنة 2016) (ملحق عـــدد 2-7).

وبالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة، Ýّكنت شبكات البنوك والربيد من تحقيق نسبة عالية منها 
بلغت 51,8 % (مقابل 46,2 % سنة 2016)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم¢ رغم تراجع حصتها إىل 23,5 % (مقابل

 29,8 % سنة 2016) ثّم نواب التأم¢ يف حدود 12 % (مقابل 12,9 % سنة 2016)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم¢ نسبة 
5,6 % ومنتجي التأم¢ عىل الحياة 3,5 % (مقابل 2,9 % سنة 2016) (ملحق عــــدد3-7).

(مقابل التأم¢  لنواب  بالنسبة   %  49 ب¢  الحياة،   Éغ عىل  التأم¢  فروع  بعنوان  الصادرة  األقساط  توزّعت  ح¢  يف 
 47,3 % سنة 2016) و 33,1 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 32,7 % سنة 2016) و16,7 % بالنسبة لس�رسة التأم¢ 

(مقابل 18,5 % سنة 2016) و0,6 % من قبل شبكات البنوك والربيد و0,6 % عرب مسالك توزيع أخرى.

ويالحظ هذا التوزيع خاصة بالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان فرعي تأم¢ السيارات والتأم¢ من الحريق حيث يتّم 
عىل التوايل تحقيق 67,4 % و36,5 % منها من قبل نيابات التأم¢ يف ح¢ أّن مكاتب املؤسسات تحّقق جزءا هاما من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم¢ الج�عي عىل املرض (52,6 %) وتأم¢ النقل (48,5 %) وتأم¢ الصادرات (92,6 %) 

والتأم¢ ضد الربد وهالك املاشية (58 %) (ملحق عــــدد3-7).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

مقابل  دينار سنة 2017   182,5 وبلغ   (2017-2013) الخ�سية  للفرد عىل مدى  التأم¢  معّدل قسط  تحّسن  تواصل 
164,2 دينار سنة 2016، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 11,1 %.

 
وÝثّـل حّصـة التأم¢ عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 21,2 % (مقابل 20,2 % سنة 2016) أي ما يعـادل 
38,7 دينار مقــابل معـّدل عاملي بقيمة 857,7 دينار، بين� Ýثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر 

الحياة 78,8 % (مقابل 79,8 % سنة 2016) أي ما يعادل 143,8 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 721,8 دينار.

      التعويضات املدفوعة

تطور حجم التعويضات املدفوعة:

التوايل حيث  الثانية عىل  التأم¢ سنة 2017 للسنة  التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات  تواصل تراجع نسق ´ّو 
سجلت زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل 7,4 % سنة 2016، وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016.

وبالتايل، تجـاوز املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم¢ خالل الفرتة (2013–2017) والذي نــاهز 
10,2 % نسق ´ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 7,7 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 8).    

 % 6 بحوايل  تقلصها  بعد   % 44 بأكá من  التأم¢  التونسية إلعادة  الرشكة  قبل  املدفوعة من  التعويضات  وإرتفعت 
يف السنة السابقة وبلغت 60,8 م.د مقابل 42 م.د سنة 2016. 

 
مقابل  م.د   1.111,4 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  ناهز  لذلك  وتبعا 

1.059,6 م.د سنة 2016 أي بإرتفاع Îعدل 4,9 % سنة 2017.

ورغم هذا الرتاجع يف نسق ´ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2017، فقد سّجل صنف التأم¢ عىل الحياة زيادة يف 
حجم التعويضات املدفوعة بعنوانه بنسبة 17,4 % مقابل إنخفاضها بنسبة 17,2 % يف السنة السابقة وقاربت املستوى 
الذي بلغته سنة 2015 بعد إرتفاعها الحاد بأكá من 111 %. وبلغت تبعا لذلك 136,5 م.د مقابل 116,3 م.د سنة 2016 

و140,4 م.د سنة 2015.

بين� شهد مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة ارتفاعا طفيفا Ü يتجاوز 1,4 % مقابل 
11,6 % سنة 2016. ومع ذلك، تّم تسجيل تفاوت كبÉ يف نسق ´و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز 

به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف خطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات ´وا محدودا بحوايل 1,4 % مقابل ´وها بنسبة 12,4 % 
يف السنة السابقة، وناهز بذلك حجمها 575,3 م.د سنة 2017 مقابل 567,4 م.د سنة 2016.

بين� تواصل إرتفاع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بوتÉة عالية عىل غرار السنة السابقة 
حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 11,8 % مقابل 12,9 % سنة 2016، لتعادل بذلك جملة املبالغ املدفوعة 258,9 م.د 

سنة 2017 مقابل 231,5 م.د سنة 2016.

وشهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم¢ العمليات املقبولة ´وا هاما بنسبة 36,4 % وبلغت 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د 
سنة 2016، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث الشغل التي إرتفعت بنسبة 10 % مقابل إستقرارها خالل 

السنت¢ املاضيت¢.

ويف املقابل، سجلت بقية فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة األخرى تراجعا بدرجات متفاوتة. فقد تواصل تقلّص التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم¢ النقل للسنة الثانية عىل التوايل بنسبة 15,4 % بعد تراجعها بأكá من 52 % يف السنة السابقة، 

وبلغت 9,9 م.د مقابل 11,7 م.د سنة 2016.

ك� شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم¢ 
النقل بحدة تأرجح نسق ´وها، برتاجع محدود بنسبة 3,3 % مقابل إرتفاعها  بنسبة 34,5 % سنة 2016 وبلغت 73,1 م.د 

مقابل 75,6 م.د سنة 2016. 

وتواصل للسنة الثالثة عىل التوايل تراجع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بأكثـــر من 
11 % مقابل 20,6 % سنة 2016 وبلغ إج�يل املبالغ املدفوعة 2,4 م.د مقابل 2,7 م.د سنة 2016.

بعنوانه حيث كان  املسددة  للمبالغ  بإنخفاض جّد ملحوظ  والقروض فقد Ýيّز سنة 2017  الصادرات  تأم¢  أّما فرع 
مجموعها سلبيا وبلغ (19,3-) م.د وذلك نتيجة Ýّكن مؤسسة كوتيناس من إسرتداد مبلغ تغطيتها لدين هام يهّم املجمع 

الكيمياé التونيس عىل الحريف الكو¤ بقيمة 13.5 مليون دوالر أمريè أي ما يعادل 33,1 م.د تونيس.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

الحياة عودة إىل اإلرتفاع وبلغت 13 %  التأم¢ عىل  التعويضات املدفوعة سنة 2017 بعنــوان صنف  سجلت حّصة 
 %  87 إىل  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حصتها  إنخفضت  بين�   ،(2016 سنة   %  11,4 (مقابل 

(مقابل 88,6 % سنة 2016).

ويفّرس هذا خاصة برتاجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات نظرا ألهميتها البالغة حيث عادلت 
54,8 % من مجموع التعويضات (مقابل 55,7 % سنة 2016)، وبلغت بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة 
نسبة 7 % (مقابل 7,5 % سنة 2016) وذلك بالرغم من تواصل إرتفاع حّصة فرع التأم¢ الجـ�عي عىل املرض إىل حـــدود 

24,6 % (مقـــابل 22,7 % سنة 2016).
 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

املسددة املبالغ  ´و  معـــّدل  تفـــوق  هامة  بنسبة   2017 سنة  املحقق  املعامالت  رقم  إلرتفـاع  وكنتيجــــة 
(12,6 % مقابل 3,2 %)، تراجع حجم التعويضات الجملية املدفــــوعة من مجموع رقــم املعــــامالت بحوايل 4,6 % 

وبلغت نسبته 50,3 % مقابل 54,9 % سنة 2016.
     

التأم¢  لفرع  بالنسبة  تبلغ 88 %  التـأم¢ حيث  أصناف وفروع  كثÉا ب¢ مختلف  متفاوتة  تظّل  النسبة  أّن هذه  إالّ 
الج�عي عىل املرض و61,2 % بعنوان فرع تأم¢ السيارات و38,2 % يف التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية و26,7 % بالنسبة 

لتأم¢ الحريق والعوامل الطبيعية و14,3 % بالنسبة لفرع تأم¢ النقل و30,8 % بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة.

      املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

تواصل إرتفاع نسق ´ّو املدخرات الفنية ملؤسسات التأم¢ يف نهاية سنة 2017 بنسبة 12,1 % مقابل 8,1 % سنة 2016، 
التطّور  وبلغ مجموعها حوايل 4.427,8 م.د مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 9). وتبعا لذلك، ناهز معــّدل 

السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) ما يعادل 8,8 %. 

م.د  230,3 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة  تطّورا  التونسية  اإلعادة  ملؤسسة  الفنيّة  املّدخرات  سّجلت  كمـا 
 مقابل 204,9 م.د سنة 2016.

م.د   4.154,7 مقابل  م.د   4.658,1 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  إج�يل  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2016 أي بزيادة يف حدود 12,1 %.  

ويعود إرتفاع نسق ´ّو مجموع املدخرات الفنية بالخصوص إىل تواصل تطّور حجم املّدخرات املكّونة بعنوان التأم¢ 
عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنت¢ األخÉت¢ بنسبة هامة بلغت عىل التوايل 16,7 % و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ومن ناحيتها، شهدت مدخرات التأم¢ عىل غÉ الحياة ´ّوا بنسبة 9,9 % مقابل 6,8 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حّصتها  تراجعت  بين�   ،(2016 سنة   %  32,2 (مقابل   %  33,5 وبلغت 

إىل 66,5 % (مقابل 67,8 % سنة 2016).

وتنقسم املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة والبالغ مجموعها 2.945,8 م.د إىل:

• مّدخرات التعويضات تحت التسوية التي Ýثّل حّصتها حوايل 79,8 % من مجموع مدخرات هذا الصنف وتناهز 
2.349,7 م.د مقابل 2.174,9 م.د سنـــة 2016 وتهّم باألساس فرعي تأم¢ السيارات والحريق.

• مّدخرات األقسـاط غÉ املكتسبة التي إرتفعت إىل 515 م.د (مقابل 430,8 م.د سنة 2016) أي ما يعادل 17,5 % 
من إج�يل املّدخرات (مقابل 16,1 % سنة 2016). 

• مّدخــرات أخرى تجاوزت 81 م.د (مقابل 74,1 م.د سنة 2016) وتضّم املدخرات الحسابية للجرايات ومدخرات 
األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وÝثل حوايل 2,7 % من مجموع املدخرات.

تعادل بحصة  الفنية  املدخرات  مجموع  من  األوفر  النصيب  عىل  السيارات  تأم¢  فرع  يستحوذ  أخرى،  ناحية  ومن 
 50,3 % منها ما يقارب  84,4 % بعنوان مدخرات التعويضات تحت التسوية.

 
ويعود ذلك إىل األهمية البالغة لهذا الفرع يف سوق التأم¢ (45 % من إج�يل رقم املعامالت) وكذلك إىل تواصل طول 
اآلجال وإجراءات تعويض األرضار خاصة منها البدنية التّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض وذلك بالرغم من دخول قانون إصالح 

نظام تأم¢ السيارات الذي يرمي أساسا إىل تغيÉ هذا التوّجه حيّز التطبيق منذ أكá من عرش سنوات (منذ سنة 2006). 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة Îعّدل 14,6 % وبلغت 
 %  11 مقابل   %  11,2 املدخرات  مجموع  من  حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،2016 سنة  م.د   434,4 مقابل  م.د   497,9

يف السنة السابقة.
 

وخالفا للسنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم¢ النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 18 % (مقابل 
(13,6-) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بنمو ملحوظ قارب 19 % (مقابل (8,6-) % 

سنة 2016).

       األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

سّجل نسق ´ّو األعباء الفنيّة عودة إىل اإلرتفاع سنة 2017 بعد إنخفاضه خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث بلغ 18,6  % 
مقابل عىل التوايل 6,3 % و9,8 % سنتي 2016 و2015. وإرتفع تبعا لذلك وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل حدود 
 2016 سنة  م.د   513,8 مقابل  م.د   609,5 مجموعها  وبلغ   ،2015 سنة   % و28,8   2016 سنة   %  27,7 مقابل   %  29,2

و483,2 م.د سنة 2015.

وعموما، شهد مجموع األعباء معّدل ´و سنوي هام خالل الفرتة (2013-2017) يف مستوى 12,4 % أي بنسق يفوق 
معّدل ´ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي بلغ 10,2 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

Ý Üثّل األعباء الفنية املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة سوى 16,2 % من مجموع األعباء لسنة 2017 مقابل 17,2 % 
سنة 2016، وذلك رغم تسجيلها إرتفاعا بنسبة 11,7 %. 

ويف املقابل، شهدت األعباء املرتبطة Îختلف فروع صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة إرتفاعا ملحوظا بنسبة تجاوزت 20 % 
ومثلت حصتها 83,8 % من مجموع األعباء، منها 51,3 % مرتبطة بفرع تأم¢ السيارات (مقابل 49,5 % سنة 2016) نظرا 
الحريق  من  التأم¢  فرع  الثانية  املرتبة  يف  يليه  القطاع)،  معامالت  رقم  إج�يل  من   % 45) الفروع  ب¢  البالغة  ألهميته 
 %  16,8 (مقابل  األعباء  مجموع  من   %  15,5 تعادل  بحّصة  املعامالت)  رقم  إج�يل  من   %  14,5) املختلفة  واألخطار 
سنة 2016). ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم¢ الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 11,4 % من مجموع 

األعباء (مقابل 10,2 % سنة 2016) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 32,4 % سنة 2017.

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

رغم إرتفاع نفقات اإلقتناء بنسق هام بلغ 15,4 %، فقد تقلّصت حّصتها من املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 43,2 % 
مقابل 44,5 % سنة 2016.

 % 55,1 إىل  بذلك حصتهـــا  لتــرتفع   %  21 من   áبأك هامة  زيادة  والترصف  اإلدارة  نفقـــات  سّجلت  املقابل،  ويف 
من املبلغ الجميل لألعباء الفنية مقابل 53,8 % سنة 2016. 

أّما بالنسبة ألعباء التوظيفات املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال، فقد بلغت ما يعادل 2,2 % من رقم 
معامالت هذا الصنف مقابل 2,4 % سنة 2016 وإستقرت يف حدود 10 % من املبلغ الجميل ألعباء هذا الصنف عىل غرار 

السنة السابقة.
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       مقدمة

النهائية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة  املالية  بالقوائم  التقرير  تاريخ إعداد هذا  الهيئة إىل حّد  (*): نظرا لعدم توّصل 
بإعتبار  القطاع  نشاط  مؤرشات  جميع  إحتساب  تّم  فقد  حساباته�،  مراقبي  قبل  من  عليها  املصادق  اإلتّحاد"  لألخطار 

املعطيات الوقتية لهات¢ املؤسست¢.

بالرغم من الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، إختتم قطاع التأم¢ سنة 2017 بتحقيق تطّور إيجا¤ ألهم مؤرشات 
نشاطه حيث:

- إرتفع نسق ´ّو إج�يل رقم املعامالت املحّقق بعنوان كافة أصناف وفروع التأم¢ إىل حدود 12,6 % مقابل 10,5 % 
سنة 2016، وبلغ تبعا لذلك 2.088,6 م.د مقابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

    
- سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم¢ زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل إرتفاعها بنسبة 7,4 % 

سنة 2016 وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016. 
    

- تطّورت قيمة األصول املتعلّقة بالتوظيفات يف شكل أدوات مالية ونقدية مختلفة والتي يتّم تجميعها بفضل املدخرات 
التأم¢ بنسبة 7,8 %  التـزاماتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع¢ بعقود  التأم¢ لتسديد كامل  التي ترصدها مؤسسات  الفنية 
لتعادل 4.891,2 م.د مقابل 4.537,7 م.د سنة 2016، يف ح¢ بلغت املدخرات الفنية املكونة من قبل مؤسسات التأم¢ 
4.427,8 م.د سنة 2017 مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 أي بزيادة تقدر بحوايل 12,1 %، وهو ما أّدى إىل تراجع يف نسبة 

التغطية التي إنخفضت من 114,9 % يف السنة السابقة إىل 110,5 % سنة 2017.

- أّما األعباء الفنية، فقد سّجلت إرتفاعا هاما يف نسق ´وها سنة 2017 بنسبة 18,6 % مقابل 6,3 % سنة 2016، وبلغ 
مجموع األعباء 609,5 م.د مقابل 513,8 م.د  سنة 2016.

- هــــذا وبلغت النتيجة الفنيــــة الجمليـة ملؤسسات القطــــاع 78 م.د وناهزت النتيجـــــة الصافية بعنـوان هذه 
السنــــة 79,6 م.د.

     رقم املعامالت:

تطور حجم رقم املعامالت:

تواصل خالل سنة 2017 إرتفـاع نسق ´و رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم¢ املبارش وبلغ نسبة 12,6 % مقابل 
10,5 % يف السنة السـابقة ومعـدل تطور يف حـدود 10,2 % خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) وبلغ تبعـا لــذلك 

2.088,6 م.د مقـابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

ك� تطور رقم معامالت الرشكة التونسية إلعادة التأم¢ بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وبلغ 121,7 م.د مقابل 
113,4 م.د سنة 2016.

 
مقابل م.د   2.210,3 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  للقطاع  الجميل  املعـــامالت  رقم  ناهز  لذلك،  وتبعا 
 1.968,7 م.د سنة 2016 محققا نسبة تطّور يف حدود 12,3 % مقابل 10,7 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-7).

 

ويظهر إرتفاع نسبة التطور التي شهدتها سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 خاصة عىل مستوى صنف التأم¢ عىل الحياة 
الذي تواصل ´ّوه بنسق عال تجاوز نسبة 18 % بعد تطّوره Îعدل 24 % سنة 2016. ك� تحّسن نسق ´و أقساط التأم¢ 

املكتتبة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة حيث بلغ 11,2 % مقابل 7,6 % سنة 2016.

هذا وشهدت جميع فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة تطورا ايجابيا متفاوت الوتÉة وال سيّ� فرع تأم¢ النقل بعد أن شهد 
رقم معامالته تراجعا خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث إرتفع هذه السنة بنسبة 17,9 % بعد تقلّصه بحوايل 17,2 % سنة 
2016، وكذلك فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية الذي عاد رقم معامالتـــه إىل اإلرتفاع بنسبة 14,3 % مقابل تراجعه 

خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %. 

فبالنسبة لفرع تأم¢ الّسيارات، إرتفع نسق ´ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة بلغت 12,6 % مقابل شبه إستقراره يف 
مستوى 8,7 % سنة 2016 و8,6 % سنة 2015 ومتجاوزا املعّدل املسّجل سنة 2014 والذي بلغ 10,7 %. 

 
ك� عرف رقم معامالت فــــرع التأم¢ الج�عي عىل املرض ارتفاعا بنسبة 10,9 % مقابل 11,4 % سنة 2016. وشهد 
رقم معامـالت فــرع تأم¢ الّصادرات والقروض بدوره ارتفاعا ملحوظا ومتواصال يف نسق ´وه بلغ 16,7 % مقابل 16,1 % 
سنة 2016 و6,9 % سنة 2015 وفقط 1,8 % سنة 2014. وسجل فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة ´وا بحوايل 

5,8 % مقابل 8 % سنة 2016. 

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

بفضل النمّو املتواصل الذي ميّز صنف التأم¢ عىل الحياة طيلة السنوات األخÉة، تحّسنت حصته سنة 2017 وبلغت 
21,2 % مقابل 20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فإنّها ال تزال متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل العاملي 
الذي بلغ 54,3 %. ويف املقابل ظلّت حّصة التأم¢ عىل غÉ الحياة مرتفعة يف حدود 78,8 % مقابل عىل التوايل  79,8 %

و82 % سنتي 2016-2015 ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنة 2017.

وتتميّز الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم¢ خالل سنة 2017 وعىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع تأم¢ السيارات 
عىل حصة عالية منها رغم بقائها يف نفس املستوى املسجل سنة 2016 حيث بلغت 45 % من إج�يل األقساط املكتتبة 
مقابل 45,8 % سنة 2015. أما املرتبة الثانية، فيحتلّها صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بحصة تعادل 21,2 %، يليه 
فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة تناهز 14,5 % رغم انخفاض حّصته مقارنة بسنتي 2016 و2015 حيث 
بلغت عىل التوايل 15,4 % و15,8 %، ثّم فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,1 %. هذا، وإستقرّت حّصة 
الهام لرقم  الفارطة (3,3 %) بالرغم من اإلرتفاع  النقل منخفضة وقريبة من املستوى الذي سجلته يف السنة  فرع تأم¢ 

معامالته (مقابل 4,2 % سنة 2015).

وال يزال كّل من فرع تأم¢ الصادرات وفرع التأم¢ ضد الربد وهالك املاشية أقل أنشطة التأم¢ حج� إذ ال يتجاوز 
نصيبه� عىل التوايل 0,8 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

ك� تستأثر التأمينات اإلجبارية بنسبة هامة من رقم املُعامالت وهي تتمثّل خاصة يف التّأم¢ الوجو¤ للمسؤولية املدنية 
بالنسبة للتأم التكافيل:ألصحاب العربات الّربية وتأم¢ نقل الواردات والتأم¢ من الحريق ألدوات وتجهيزات الصناعة والتجارة والسياحة.

 % 4,1 إىل مستوى  لسنة 2017  القطـــاع  رقم معامالت  إج�يل  التكافيل من  التأميــن  إرتفعت حصة مؤسســــات 
مقابل 3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها 86 م.د. ويحتّل فرع تأم¢ السيارات املرتبة األوىل بحصة 
تناهز 52,1 % سنة 2017 (مقابل 50 % سنة 2016) يليه صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بنصيب هام بلغ 19,3 % 
(مقابل 21,7 % سنة 2016)، ثم فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة بلغت 14,8 % وفرع التأم¢ الج�عي 

عىل املرض بحصة ناهزت 8,9 % وتأم¢ النقل بحصة تعادل 4,8 %.

:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

بلغت حيث  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  بعنوان  املكتتبة  األقساط  إج�يل  من  حصتها  تدعيم  "ستار"  مؤسسة  واصلت 
 21,6 % (مقابل 20,9 % سنة 2016)، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,4 % ثم مؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

ومؤسسة "قات" بحصة تناهز 9,6 %. 

حدود يف  التكافيل  التأم¢  مؤسسات  حصة  انحرصت  ك�   ،%  9,8  Ûالتعاو التأم¢  مؤسسات  نصيب  يتجاوز   Üو
 4,2 % من مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

Ýّكنت مؤسسة "التجاري تأم¢" من تعزيز مكانتها ب¢ املؤسسات املختصة يف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال حيث 
إرتفعت حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف من 14,2 % سنة 2016 إىل 15,2 % سنة 2017، بين� 
تراجعت حصة كّل من مؤسسة "حياة" إىل 10,3 % (مقابل 13,6 % سنة 2016) ومؤسسة "مغربية للحياة" إىل 11,4 % 
(مقابل 12,2 % سنة 2016)، وحافظت مؤسسة "كارت للحياة" عىل نفس املستوى الذي بلغته حصتها سنة 2016 والتي 

بلغت 9,1 % وسجلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 4,9 % سنة 2016 إىل 6 % سنة 2017.

وتبعا لذلك بلغت حصة أقساط التأم¢ عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم¢ املختصة يف التأم¢ عىل الحياة 
52,1 % (مقابل 54 % سنة 2016)، وÜ يتجاوز نصيب مؤسسات التأم¢ التعاوÛ 4,9 % (مقـــابل 6,8 % سنة 2016) 

وقاربت هذه الحصة بالنسبــة ملؤسسات التأميـــن التكافيل3,7 % (مقابل 4 % سنة 2016).
  

توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

تصّدرت نيابات التّأم¢ املرتبة األوىل من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 41,2 % خالل سنة 
2017 (مقابل 40,3 % سنة 2016)، تليها مكاتب مؤسسات التّأم¢ بحصة تعادل 31 % (مقابل 32,2 % سنة 2016) ثّم 
س�رسة التّأم¢ Îا يقارب 14,4 % (مقابل 16 % سنة 2016). ك� تعّززت حّصة شبكات البنوك والربيد من مجموع األقساط 
الصادرة وإرتفعت من 9,7 % يف السنة الفارطة إىل 11,4 % سنة 2017 وتحّسنت نسبيا حّصة منتجي التأم¢ عىل الحياة 

لتبلغ 0,7 % (مقابل 0,6 % سنة 2016) (ملحق عـــدد 2-7).

وبالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة، Ýّكنت شبكات البنوك والربيد من تحقيق نسبة عالية منها 
بلغت 51,8 % (مقابل 46,2 % سنة 2016)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم¢ رغم تراجع حصتها إىل 23,5 % (مقابل
 29,8 % سنة 2016) ثّم نواب التأم¢ يف حدود 12 % (مقابل 12,9 % سنة 2016)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم¢ نسبة 

5,6 % ومنتجي التأم¢ عىل الحياة 3,5 % (مقابل 2,9 % سنة 2016) (ملحق عــــدد3-7).

(مقابل التأم¢  لنواب  بالنسبة   %  49 ب¢  الحياة،   Éغ عىل  التأم¢  فروع  بعنوان  الصادرة  األقساط  توزّعت  ح¢  يف 
 47,3 % سنة 2016) و 33,1 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 32,7 % سنة 2016) و16,7 % بالنسبة لس�رسة التأم¢ 

(مقابل 18,5 % سنة 2016) و0,6 % من قبل شبكات البنوك والربيد و0,6 % عرب مسالك توزيع أخرى.

ويالحظ هذا التوزيع خاصة بالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان فرعي تأم¢ السيارات والتأم¢ من الحريق حيث يتّم 
عىل التوايل تحقيق 67,4 % و36,5 % منها من قبل نيابات التأم¢ يف ح¢ أّن مكاتب املؤسسات تحّقق جزءا هاما من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم¢ الج�عي عىل املرض (52,6 %) وتأم¢ النقل (48,5 %) وتأم¢ الصادرات (92,6 %) 

والتأم¢ ضد الربد وهالك املاشية (58 %) (ملحق عــــدد3-7).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

مقابل  دينار سنة 2017   182,5 وبلغ   (2017-2013) الخ�سية  للفرد عىل مدى  التأم¢  معّدل قسط  تحّسن  تواصل 
164,2 دينار سنة 2016، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 11,1 %.

 
وÝثّـل حّصـة التأم¢ عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 21,2 % (مقابل 20,2 % سنة 2016) أي ما يعـادل 
38,7 دينار مقــابل معـّدل عاملي بقيمة 857,7 دينار، بين� Ýثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر 

الحياة 78,8 % (مقابل 79,8 % سنة 2016) أي ما يعادل 143,8 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 721,8 دينار.

      التعويضات املدفوعة

تطور حجم التعويضات املدفوعة:

التوايل حيث  الثانية عىل  التأم¢ سنة 2017 للسنة  التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات  تواصل تراجع نسق ´ّو 
سجلت زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل 7,4 % سنة 2016، وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016.

وبالتايل، تجـاوز املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم¢ خالل الفرتة (2013–2017) والذي نــاهز 
10,2 % نسق ´ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 7,7 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 8).    

 % 6 بحوايل  تقلصها  بعد   % 44 بأكá من  التأم¢  التونسية إلعادة  الرشكة  قبل  املدفوعة من  التعويضات  وإرتفعت 
يف السنة السابقة وبلغت 60,8 م.د مقابل 42 م.د سنة 2016. 

 
مقابل  م.د   1.111,4 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  ناهز  لذلك  وتبعا 

1.059,6 م.د سنة 2016 أي بإرتفاع Îعدل 4,9 % سنة 2017.

ورغم هذا الرتاجع يف نسق ´ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2017، فقد سّجل صنف التأم¢ عىل الحياة زيادة يف 
حجم التعويضات املدفوعة بعنوانه بنسبة 17,4 % مقابل إنخفاضها بنسبة 17,2 % يف السنة السابقة وقاربت املستوى 
الذي بلغته سنة 2015 بعد إرتفاعها الحاد بأكá من 111 %. وبلغت تبعا لذلك 136,5 م.د مقابل 116,3 م.د سنة 2016 

و140,4 م.د سنة 2015.

بين� شهد مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة ارتفاعا طفيفا Ü يتجاوز 1,4 % مقابل 
11,6 % سنة 2016. ومع ذلك، تّم تسجيل تفاوت كبÉ يف نسق ´و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز 

به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف خطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات ´وا محدودا بحوايل 1,4 % مقابل ´وها بنسبة 12,4 % 
يف السنة السابقة، وناهز بذلك حجمها 575,3 م.د سنة 2017 مقابل 567,4 م.د سنة 2016.

بين� تواصل إرتفاع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بوتÉة عالية عىل غرار السنة السابقة 
حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 11,8 % مقابل 12,9 % سنة 2016، لتعادل بذلك جملة املبالغ املدفوعة 258,9 م.د 

سنة 2017 مقابل 231,5 م.د سنة 2016.

وشهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم¢ العمليات املقبولة ´وا هاما بنسبة 36,4 % وبلغت 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د 
سنة 2016، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث الشغل التي إرتفعت بنسبة 10 % مقابل إستقرارها خالل 

السنت¢ املاضيت¢.

ويف املقابل، سجلت بقية فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة األخرى تراجعا بدرجات متفاوتة. فقد تواصل تقلّص التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم¢ النقل للسنة الثانية عىل التوايل بنسبة 15,4 % بعد تراجعها بأكá من 52 % يف السنة السابقة، 

وبلغت 9,9 م.د مقابل 11,7 م.د سنة 2016.

ك� شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم¢ 
النقل بحدة تأرجح نسق ´وها، برتاجع محدود بنسبة 3,3 % مقابل إرتفاعها  بنسبة 34,5 % سنة 2016 وبلغت 73,1 م.د 

مقابل 75,6 م.د سنة 2016. 

وتواصل للسنة الثالثة عىل التوايل تراجع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بأكثـــر من 
11 % مقابل 20,6 % سنة 2016 وبلغ إج�يل املبالغ املدفوعة 2,4 م.د مقابل 2,7 م.د سنة 2016.

بعنوانه حيث كان  املسددة  للمبالغ  بإنخفاض جّد ملحوظ  والقروض فقد Ýيّز سنة 2017  الصادرات  تأم¢  أّما فرع 
مجموعها سلبيا وبلغ (19,3-) م.د وذلك نتيجة Ýّكن مؤسسة كوتيناس من إسرتداد مبلغ تغطيتها لدين هام يهّم املجمع 

الكيمياé التونيس عىل الحريف الكو¤ بقيمة 13.5 مليون دوالر أمريè أي ما يعادل 33,1 م.د تونيس.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

الحياة عودة إىل اإلرتفاع وبلغت 13 %  التأم¢ عىل  التعويضات املدفوعة سنة 2017 بعنــوان صنف  سجلت حّصة 
 %  87 إىل  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حصتها  إنخفضت  بين�   ،(2016 سنة   %  11,4 (مقابل 

(مقابل 88,6 % سنة 2016).

ويفّرس هذا خاصة برتاجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات نظرا ألهميتها البالغة حيث عادلت 
54,8 % من مجموع التعويضات (مقابل 55,7 % سنة 2016)، وبلغت بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة 
نسبة 7 % (مقابل 7,5 % سنة 2016) وذلك بالرغم من تواصل إرتفاع حّصة فرع التأم¢ الجـ�عي عىل املرض إىل حـــدود 

24,6 % (مقـــابل 22,7 % سنة 2016).
 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

املسددة املبالغ  ´و  معـــّدل  تفـــوق  هامة  بنسبة   2017 سنة  املحقق  املعامالت  رقم  إلرتفـاع  وكنتيجــــة 
(12,6 % مقابل 3,2 %)، تراجع حجم التعويضات الجملية املدفــــوعة من مجموع رقــم املعــــامالت بحوايل 4,6 % 

وبلغت نسبته 50,3 % مقابل 54,9 % سنة 2016.
     

التأم¢  لفرع  بالنسبة  تبلغ 88 %  التـأم¢ حيث  أصناف وفروع  كثÉا ب¢ مختلف  متفاوتة  تظّل  النسبة  أّن هذه  إالّ 
الج�عي عىل املرض و61,2 % بعنوان فرع تأم¢ السيارات و38,2 % يف التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية و26,7 % بالنسبة 

لتأم¢ الحريق والعوامل الطبيعية و14,3 % بالنسبة لفرع تأم¢ النقل و30,8 % بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة.

      املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

تواصل إرتفاع نسق ´ّو املدخرات الفنية ملؤسسات التأم¢ يف نهاية سنة 2017 بنسبة 12,1 % مقابل 8,1 % سنة 2016، 
التطّور  وبلغ مجموعها حوايل 4.427,8 م.د مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 9). وتبعا لذلك، ناهز معــّدل 

السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) ما يعادل 8,8 %. 

م.د  230,3 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة  تطّورا  التونسية  اإلعادة  ملؤسسة  الفنيّة  املّدخرات  سّجلت  كمـا 
 مقابل 204,9 م.د سنة 2016.

م.د   4.154,7 مقابل  م.د   4.658,1 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  إج�يل  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2016 أي بزيادة يف حدود 12,1 %.  

ويعود إرتفاع نسق ´ّو مجموع املدخرات الفنية بالخصوص إىل تواصل تطّور حجم املّدخرات املكّونة بعنوان التأم¢ 
عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنت¢ األخÉت¢ بنسبة هامة بلغت عىل التوايل 16,7 % و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ومن ناحيتها، شهدت مدخرات التأم¢ عىل غÉ الحياة ´ّوا بنسبة 9,9 % مقابل 6,8 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حّصتها  تراجعت  بين�   ،(2016 سنة   %  32,2 (مقابل   %  33,5 وبلغت 

إىل 66,5 % (مقابل 67,8 % سنة 2016).

وتنقسم املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة والبالغ مجموعها 2.945,8 م.د إىل:

• مّدخرات التعويضات تحت التسوية التي Ýثّل حّصتها حوايل 79,8 % من مجموع مدخرات هذا الصنف وتناهز 
2.349,7 م.د مقابل 2.174,9 م.د سنـــة 2016 وتهّم باألساس فرعي تأم¢ السيارات والحريق.

• مّدخرات األقسـاط غÉ املكتسبة التي إرتفعت إىل 515 م.د (مقابل 430,8 م.د سنة 2016) أي ما يعادل 17,5 % 
من إج�يل املّدخرات (مقابل 16,1 % سنة 2016). 

• مّدخــرات أخرى تجاوزت 81 م.د (مقابل 74,1 م.د سنة 2016) وتضّم املدخرات الحسابية للجرايات ومدخرات 
األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وÝثل حوايل 2,7 % من مجموع املدخرات.

تعادل بحصة  الفنية  املدخرات  مجموع  من  األوفر  النصيب  عىل  السيارات  تأم¢  فرع  يستحوذ  أخرى،  ناحية  ومن 
 50,3 % منها ما يقارب  84,4 % بعنوان مدخرات التعويضات تحت التسوية.

 
ويعود ذلك إىل األهمية البالغة لهذا الفرع يف سوق التأم¢ (45 % من إج�يل رقم املعامالت) وكذلك إىل تواصل طول 
اآلجال وإجراءات تعويض األرضار خاصة منها البدنية التّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض وذلك بالرغم من دخول قانون إصالح 

نظام تأم¢ السيارات الذي يرمي أساسا إىل تغيÉ هذا التوّجه حيّز التطبيق منذ أكá من عرش سنوات (منذ سنة 2006). 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة Îعّدل 14,6 % وبلغت 
 %  11 مقابل   %  11,2 املدخرات  مجموع  من  حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،2016 سنة  م.د   434,4 مقابل  م.د   497,9

يف السنة السابقة.
 

وخالفا للسنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم¢ النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 18 % (مقابل 
(13,6-) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بنمو ملحوظ قارب 19 % (مقابل (8,6-) % 

سنة 2016).

       األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

سّجل نسق ´ّو األعباء الفنيّة عودة إىل اإلرتفاع سنة 2017 بعد إنخفاضه خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث بلغ 18,6  % 
مقابل عىل التوايل 6,3 % و9,8 % سنتي 2016 و2015. وإرتفع تبعا لذلك وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل حدود 
 2016 سنة  م.د   513,8 مقابل  م.د   609,5 مجموعها  وبلغ   ،2015 سنة   % و28,8   2016 سنة   %  27,7 مقابل   %  29,2

و483,2 م.د سنة 2015.

وعموما، شهد مجموع األعباء معّدل ´و سنوي هام خالل الفرتة (2013-2017) يف مستوى 12,4 % أي بنسق يفوق 
معّدل ´ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي بلغ 10,2 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

Ý Üثّل األعباء الفنية املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة سوى 16,2 % من مجموع األعباء لسنة 2017 مقابل 17,2 % 
سنة 2016، وذلك رغم تسجيلها إرتفاعا بنسبة 11,7 %. 

ويف املقابل، شهدت األعباء املرتبطة Îختلف فروع صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة إرتفاعا ملحوظا بنسبة تجاوزت 20 % 
ومثلت حصتها 83,8 % من مجموع األعباء، منها 51,3 % مرتبطة بفرع تأم¢ السيارات (مقابل 49,5 % سنة 2016) نظرا 
الحريق  من  التأم¢  فرع  الثانية  املرتبة  يف  يليه  القطاع)،  معامالت  رقم  إج�يل  من   % 45) الفروع  ب¢  البالغة  ألهميته 
 %  16,8 (مقابل  األعباء  مجموع  من   %  15,5 تعادل  بحّصة  املعامالت)  رقم  إج�يل  من   %  14,5) املختلفة  واألخطار 
سنة 2016). ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم¢ الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 11,4 % من مجموع 

األعباء (مقابل 10,2 % سنة 2016) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 32,4 % سنة 2017.

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

رغم إرتفاع نفقات اإلقتناء بنسق هام بلغ 15,4 %، فقد تقلّصت حّصتها من املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 43,2 % 
مقابل 44,5 % سنة 2016.

 % 55,1 إىل  بذلك حصتهـــا  لتــرتفع   %  21 من   áبأك هامة  زيادة  والترصف  اإلدارة  نفقـــات  سّجلت  املقابل،  ويف 
من املبلغ الجميل لألعباء الفنية مقابل 53,8 % سنة 2016. 

أّما بالنسبة ألعباء التوظيفات املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال، فقد بلغت ما يعادل 2,2 % من رقم 
معامالت هذا الصنف مقابل 2,4 % سنة 2016 وإستقرت يف حدود 10 % من املبلغ الجميل ألعباء هذا الصنف عىل غرار 

السنة السابقة.

مكاتب املؤسسة
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توزع األقساط الصادرة حسب مسالك التوزيع
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       مقدمة

النهائية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة  املالية  بالقوائم  التقرير  تاريخ إعداد هذا  الهيئة إىل حّد  (*): نظرا لعدم توّصل 
بإعتبار  القطاع  نشاط  مؤرشات  جميع  إحتساب  تّم  فقد  حساباته�،  مراقبي  قبل  من  عليها  املصادق  اإلتّحاد"  لألخطار 

املعطيات الوقتية لهات¢ املؤسست¢.

بالرغم من الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، إختتم قطاع التأم¢ سنة 2017 بتحقيق تطّور إيجا¤ ألهم مؤرشات 
نشاطه حيث:

- إرتفع نسق ´ّو إج�يل رقم املعامالت املحّقق بعنوان كافة أصناف وفروع التأم¢ إىل حدود 12,6 % مقابل 10,5 % 
سنة 2016، وبلغ تبعا لذلك 2.088,6 م.د مقابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

    
- سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم¢ زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل إرتفاعها بنسبة 7,4 % 

سنة 2016 وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016. 
    

- تطّورت قيمة األصول املتعلّقة بالتوظيفات يف شكل أدوات مالية ونقدية مختلفة والتي يتّم تجميعها بفضل املدخرات 
التأم¢ بنسبة 7,8 %  التـزاماتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع¢ بعقود  التأم¢ لتسديد كامل  التي ترصدها مؤسسات  الفنية 
لتعادل 4.891,2 م.د مقابل 4.537,7 م.د سنة 2016، يف ح¢ بلغت املدخرات الفنية املكونة من قبل مؤسسات التأم¢ 
4.427,8 م.د سنة 2017 مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 أي بزيادة تقدر بحوايل 12,1 %، وهو ما أّدى إىل تراجع يف نسبة 

التغطية التي إنخفضت من 114,9 % يف السنة السابقة إىل 110,5 % سنة 2017.

- أّما األعباء الفنية، فقد سّجلت إرتفاعا هاما يف نسق ´وها سنة 2017 بنسبة 18,6 % مقابل 6,3 % سنة 2016، وبلغ 
مجموع األعباء 609,5 م.د مقابل 513,8 م.د  سنة 2016.

- هــــذا وبلغت النتيجة الفنيــــة الجمليـة ملؤسسات القطــــاع 78 م.د وناهزت النتيجـــــة الصافية بعنـوان هذه 
السنــــة 79,6 م.د.

     رقم املعامالت:

تطور حجم رقم املعامالت:

تواصل خالل سنة 2017 إرتفـاع نسق ´و رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم¢ املبارش وبلغ نسبة 12,6 % مقابل 
10,5 % يف السنة السـابقة ومعـدل تطور يف حـدود 10,2 % خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) وبلغ تبعـا لــذلك 

2.088,6 م.د مقـابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

ك� تطور رقم معامالت الرشكة التونسية إلعادة التأم¢ بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وبلغ 121,7 م.د مقابل 
113,4 م.د سنة 2016.

 
مقابل م.د   2.210,3 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  للقطاع  الجميل  املعـــامالت  رقم  ناهز  لذلك،  وتبعا 
 1.968,7 م.د سنة 2016 محققا نسبة تطّور يف حدود 12,3 % مقابل 10,7 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-7).

 

ويظهر إرتفاع نسبة التطور التي شهدتها سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 خاصة عىل مستوى صنف التأم¢ عىل الحياة 
الذي تواصل ´ّوه بنسق عال تجاوز نسبة 18 % بعد تطّوره Îعدل 24 % سنة 2016. ك� تحّسن نسق ´و أقساط التأم¢ 

املكتتبة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة حيث بلغ 11,2 % مقابل 7,6 % سنة 2016.

هذا وشهدت جميع فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة تطورا ايجابيا متفاوت الوتÉة وال سيّ� فرع تأم¢ النقل بعد أن شهد 
رقم معامالته تراجعا خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث إرتفع هذه السنة بنسبة 17,9 % بعد تقلّصه بحوايل 17,2 % سنة 
2016، وكذلك فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية الذي عاد رقم معامالتـــه إىل اإلرتفاع بنسبة 14,3 % مقابل تراجعه 

خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %. 

فبالنسبة لفرع تأم¢ الّسيارات، إرتفع نسق ´ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة بلغت 12,6 % مقابل شبه إستقراره يف 
مستوى 8,7 % سنة 2016 و8,6 % سنة 2015 ومتجاوزا املعّدل املسّجل سنة 2014 والذي بلغ 10,7 %. 

 
ك� عرف رقم معامالت فــــرع التأم¢ الج�عي عىل املرض ارتفاعا بنسبة 10,9 % مقابل 11,4 % سنة 2016. وشهد 
رقم معامـالت فــرع تأم¢ الّصادرات والقروض بدوره ارتفاعا ملحوظا ومتواصال يف نسق ´وه بلغ 16,7 % مقابل 16,1 % 
سنة 2016 و6,9 % سنة 2015 وفقط 1,8 % سنة 2014. وسجل فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة ´وا بحوايل 

5,8 % مقابل 8 % سنة 2016. 

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

بفضل النمّو املتواصل الذي ميّز صنف التأم¢ عىل الحياة طيلة السنوات األخÉة، تحّسنت حصته سنة 2017 وبلغت 
21,2 % مقابل 20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فإنّها ال تزال متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل العاملي 
الذي بلغ 54,3 %. ويف املقابل ظلّت حّصة التأم¢ عىل غÉ الحياة مرتفعة يف حدود 78,8 % مقابل عىل التوايل  79,8 %

و82 % سنتي 2016-2015 ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنة 2017.

وتتميّز الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم¢ خالل سنة 2017 وعىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع تأم¢ السيارات 
عىل حصة عالية منها رغم بقائها يف نفس املستوى املسجل سنة 2016 حيث بلغت 45 % من إج�يل األقساط املكتتبة 
مقابل 45,8 % سنة 2015. أما املرتبة الثانية، فيحتلّها صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بحصة تعادل 21,2 %، يليه 
فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة تناهز 14,5 % رغم انخفاض حّصته مقارنة بسنتي 2016 و2015 حيث 
بلغت عىل التوايل 15,4 % و15,8 %، ثّم فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,1 %. هذا، وإستقرّت حّصة 
الهام لرقم  الفارطة (3,3 %) بالرغم من اإلرتفاع  النقل منخفضة وقريبة من املستوى الذي سجلته يف السنة  فرع تأم¢ 

معامالته (مقابل 4,2 % سنة 2015).

وال يزال كّل من فرع تأم¢ الصادرات وفرع التأم¢ ضد الربد وهالك املاشية أقل أنشطة التأم¢ حج� إذ ال يتجاوز 
نصيبه� عىل التوايل 0,8 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

ك� تستأثر التأمينات اإلجبارية بنسبة هامة من رقم املُعامالت وهي تتمثّل خاصة يف التّأم¢ الوجو¤ للمسؤولية املدنية 
بالنسبة للتأم التكافيل:ألصحاب العربات الّربية وتأم¢ نقل الواردات والتأم¢ من الحريق ألدوات وتجهيزات الصناعة والتجارة والسياحة.

 % 4,1 إىل مستوى  لسنة 2017  القطـــاع  رقم معامالت  إج�يل  التكافيل من  التأميــن  إرتفعت حصة مؤسســــات 
مقابل 3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها 86 م.د. ويحتّل فرع تأم¢ السيارات املرتبة األوىل بحصة 
تناهز 52,1 % سنة 2017 (مقابل 50 % سنة 2016) يليه صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بنصيب هام بلغ 19,3 % 
(مقابل 21,7 % سنة 2016)، ثم فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة بلغت 14,8 % وفرع التأم¢ الج�عي 

عىل املرض بحصة ناهزت 8,9 % وتأم¢ النقل بحصة تعادل 4,8 %.

:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

بلغت حيث  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  بعنوان  املكتتبة  األقساط  إج�يل  من  حصتها  تدعيم  "ستار"  مؤسسة  واصلت 
 21,6 % (مقابل 20,9 % سنة 2016)، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,4 % ثم مؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

ومؤسسة "قات" بحصة تناهز 9,6 %. 

حدود يف  التكافيل  التأم¢  مؤسسات  حصة  انحرصت  ك�   ،%  9,8  Ûالتعاو التأم¢  مؤسسات  نصيب  يتجاوز   Üو
 4,2 % من مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

Ýّكنت مؤسسة "التجاري تأم¢" من تعزيز مكانتها ب¢ املؤسسات املختصة يف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال حيث 
إرتفعت حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف من 14,2 % سنة 2016 إىل 15,2 % سنة 2017، بين� 
تراجعت حصة كّل من مؤسسة "حياة" إىل 10,3 % (مقابل 13,6 % سنة 2016) ومؤسسة "مغربية للحياة" إىل 11,4 % 
(مقابل 12,2 % سنة 2016)، وحافظت مؤسسة "كارت للحياة" عىل نفس املستوى الذي بلغته حصتها سنة 2016 والتي 

بلغت 9,1 % وسجلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 4,9 % سنة 2016 إىل 6 % سنة 2017.

وتبعا لذلك بلغت حصة أقساط التأم¢ عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم¢ املختصة يف التأم¢ عىل الحياة 
52,1 % (مقابل 54 % سنة 2016)، وÜ يتجاوز نصيب مؤسسات التأم¢ التعاوÛ 4,9 % (مقـــابل 6,8 % سنة 2016) 

وقاربت هذه الحصة بالنسبــة ملؤسسات التأميـــن التكافيل3,7 % (مقابل 4 % سنة 2016).
  

توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

تصّدرت نيابات التّأم¢ املرتبة األوىل من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 41,2 % خالل سنة 
2017 (مقابل 40,3 % سنة 2016)، تليها مكاتب مؤسسات التّأم¢ بحصة تعادل 31 % (مقابل 32,2 % سنة 2016) ثّم 
س�رسة التّأم¢ Îا يقارب 14,4 % (مقابل 16 % سنة 2016). ك� تعّززت حّصة شبكات البنوك والربيد من مجموع األقساط 
الصادرة وإرتفعت من 9,7 % يف السنة الفارطة إىل 11,4 % سنة 2017 وتحّسنت نسبيا حّصة منتجي التأم¢ عىل الحياة 

لتبلغ 0,7 % (مقابل 0,6 % سنة 2016) (ملحق عـــدد 2-7).

وبالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة، Ýّكنت شبكات البنوك والربيد من تحقيق نسبة عالية منها 
بلغت 51,8 % (مقابل 46,2 % سنة 2016)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم¢ رغم تراجع حصتها إىل 23,5 % (مقابل

 29,8 % سنة 2016) ثّم نواب التأم¢ يف حدود 12 % (مقابل 12,9 % سنة 2016)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم¢ نسبة 
5,6 % ومنتجي التأم¢ عىل الحياة 3,5 % (مقابل 2,9 % سنة 2016) (ملحق عــــدد3-7).

(مقابل التأم¢  لنواب  بالنسبة   %  49 ب¢  الحياة،   Éغ عىل  التأم¢  فروع  بعنوان  الصادرة  األقساط  توزّعت  ح¢  يف 
 47,3 % سنة 2016) و 33,1 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 32,7 % سنة 2016) و16,7 % بالنسبة لس�رسة التأم¢ 

(مقابل 18,5 % سنة 2016) و0,6 % من قبل شبكات البنوك والربيد و0,6 % عرب مسالك توزيع أخرى.

ويالحظ هذا التوزيع خاصة بالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان فرعي تأم¢ السيارات والتأم¢ من الحريق حيث يتّم 
عىل التوايل تحقيق 67,4 % و36,5 % منها من قبل نيابات التأم¢ يف ح¢ أّن مكاتب املؤسسات تحّقق جزءا هاما من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم¢ الج�عي عىل املرض (52,6 %) وتأم¢ النقل (48,5 %) وتأم¢ الصادرات (92,6 %) 

والتأم¢ ضد الربد وهالك املاشية (58 %) (ملحق عــــدد3-7).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

مقابل  دينار سنة 2017   182,5 وبلغ   (2017-2013) الخ�سية  للفرد عىل مدى  التأم¢  معّدل قسط  تحّسن  تواصل 
164,2 دينار سنة 2016، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 11,1 %.

 
وÝثّـل حّصـة التأم¢ عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 21,2 % (مقابل 20,2 % سنة 2016) أي ما يعـادل 
38,7 دينار مقــابل معـّدل عاملي بقيمة 857,7 دينار، بين� Ýثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر 

الحياة 78,8 % (مقابل 79,8 % سنة 2016) أي ما يعادل 143,8 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 721,8 دينار.

      التعويضات املدفوعة

تطور حجم التعويضات املدفوعة:

التوايل حيث  الثانية عىل  التأم¢ سنة 2017 للسنة  التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات  تواصل تراجع نسق ´ّو 
سجلت زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل 7,4 % سنة 2016، وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016.

وبالتايل، تجـاوز املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم¢ خالل الفرتة (2013–2017) والذي نــاهز 
10,2 % نسق ´ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 7,7 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 8).    

 % 6 بحوايل  تقلصها  بعد   % 44 بأكá من  التأم¢  التونسية إلعادة  الرشكة  قبل  املدفوعة من  التعويضات  وإرتفعت 
يف السنة السابقة وبلغت 60,8 م.د مقابل 42 م.د سنة 2016. 

 
مقابل  م.د   1.111,4 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  ناهز  لذلك  وتبعا 

1.059,6 م.د سنة 2016 أي بإرتفاع Îعدل 4,9 % سنة 2017.

ورغم هذا الرتاجع يف نسق ´ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2017، فقد سّجل صنف التأم¢ عىل الحياة زيادة يف 
حجم التعويضات املدفوعة بعنوانه بنسبة 17,4 % مقابل إنخفاضها بنسبة 17,2 % يف السنة السابقة وقاربت املستوى 
الذي بلغته سنة 2015 بعد إرتفاعها الحاد بأكá من 111 %. وبلغت تبعا لذلك 136,5 م.د مقابل 116,3 م.د سنة 2016 

و140,4 م.د سنة 2015.

بين� شهد مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة ارتفاعا طفيفا Ü يتجاوز 1,4 % مقابل 
11,6 % سنة 2016. ومع ذلك، تّم تسجيل تفاوت كبÉ يف نسق ´و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز 

به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف خطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات ´وا محدودا بحوايل 1,4 % مقابل ´وها بنسبة 12,4 % 
يف السنة السابقة، وناهز بذلك حجمها 575,3 م.د سنة 2017 مقابل 567,4 م.د سنة 2016.

بين� تواصل إرتفاع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بوتÉة عالية عىل غرار السنة السابقة 
حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 11,8 % مقابل 12,9 % سنة 2016، لتعادل بذلك جملة املبالغ املدفوعة 258,9 م.د 

سنة 2017 مقابل 231,5 م.د سنة 2016.

وشهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم¢ العمليات املقبولة ´وا هاما بنسبة 36,4 % وبلغت 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د 
سنة 2016، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث الشغل التي إرتفعت بنسبة 10 % مقابل إستقرارها خالل 

السنت¢ املاضيت¢.

ويف املقابل، سجلت بقية فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة األخرى تراجعا بدرجات متفاوتة. فقد تواصل تقلّص التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم¢ النقل للسنة الثانية عىل التوايل بنسبة 15,4 % بعد تراجعها بأكá من 52 % يف السنة السابقة، 

وبلغت 9,9 م.د مقابل 11,7 م.د سنة 2016.

ك� شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم¢ 
النقل بحدة تأرجح نسق ´وها، برتاجع محدود بنسبة 3,3 % مقابل إرتفاعها  بنسبة 34,5 % سنة 2016 وبلغت 73,1 م.د 

مقابل 75,6 م.د سنة 2016. 

وتواصل للسنة الثالثة عىل التوايل تراجع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بأكثـــر من 
11 % مقابل 20,6 % سنة 2016 وبلغ إج�يل املبالغ املدفوعة 2,4 م.د مقابل 2,7 م.د سنة 2016.

بعنوانه حيث كان  املسددة  للمبالغ  بإنخفاض جّد ملحوظ  والقروض فقد Ýيّز سنة 2017  الصادرات  تأم¢  أّما فرع 
مجموعها سلبيا وبلغ (19,3-) م.د وذلك نتيجة Ýّكن مؤسسة كوتيناس من إسرتداد مبلغ تغطيتها لدين هام يهّم املجمع 

الكيمياé التونيس عىل الحريف الكو¤ بقيمة 13.5 مليون دوالر أمريè أي ما يعادل 33,1 م.د تونيس.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

الحياة عودة إىل اإلرتفاع وبلغت 13 %  التأم¢ عىل  التعويضات املدفوعة سنة 2017 بعنــوان صنف  سجلت حّصة 
 %  87 إىل  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حصتها  إنخفضت  بين�   ،(2016 سنة   %  11,4 (مقابل 

(مقابل 88,6 % سنة 2016).

ويفّرس هذا خاصة برتاجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات نظرا ألهميتها البالغة حيث عادلت 
54,8 % من مجموع التعويضات (مقابل 55,7 % سنة 2016)، وبلغت بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة 
نسبة 7 % (مقابل 7,5 % سنة 2016) وذلك بالرغم من تواصل إرتفاع حّصة فرع التأم¢ الجـ�عي عىل املرض إىل حـــدود 

24,6 % (مقـــابل 22,7 % سنة 2016).
 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

املسددة املبالغ  ´و  معـــّدل  تفـــوق  هامة  بنسبة   2017 سنة  املحقق  املعامالت  رقم  إلرتفـاع  وكنتيجــــة 
(12,6 % مقابل 3,2 %)، تراجع حجم التعويضات الجملية املدفــــوعة من مجموع رقــم املعــــامالت بحوايل 4,6 % 

وبلغت نسبته 50,3 % مقابل 54,9 % سنة 2016.
     

التأم¢  لفرع  بالنسبة  تبلغ 88 %  التـأم¢ حيث  أصناف وفروع  كثÉا ب¢ مختلف  متفاوتة  تظّل  النسبة  أّن هذه  إالّ 
الج�عي عىل املرض و61,2 % بعنوان فرع تأم¢ السيارات و38,2 % يف التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية و26,7 % بالنسبة 

لتأم¢ الحريق والعوامل الطبيعية و14,3 % بالنسبة لفرع تأم¢ النقل و30,8 % بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة.

      املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

تواصل إرتفاع نسق ´ّو املدخرات الفنية ملؤسسات التأم¢ يف نهاية سنة 2017 بنسبة 12,1 % مقابل 8,1 % سنة 2016، 
التطّور  وبلغ مجموعها حوايل 4.427,8 م.د مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 9). وتبعا لذلك، ناهز معــّدل 

السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) ما يعادل 8,8 %. 

م.د  230,3 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة  تطّورا  التونسية  اإلعادة  ملؤسسة  الفنيّة  املّدخرات  سّجلت  كمـا 
 مقابل 204,9 م.د سنة 2016.

م.د   4.154,7 مقابل  م.د   4.658,1 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  إج�يل  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2016 أي بزيادة يف حدود 12,1 %.  

ويعود إرتفاع نسق ´ّو مجموع املدخرات الفنية بالخصوص إىل تواصل تطّور حجم املّدخرات املكّونة بعنوان التأم¢ 
عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنت¢ األخÉت¢ بنسبة هامة بلغت عىل التوايل 16,7 % و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ومن ناحيتها، شهدت مدخرات التأم¢ عىل غÉ الحياة ´ّوا بنسبة 9,9 % مقابل 6,8 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حّصتها  تراجعت  بين�   ،(2016 سنة   %  32,2 (مقابل   %  33,5 وبلغت 

إىل 66,5 % (مقابل 67,8 % سنة 2016).

وتنقسم املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة والبالغ مجموعها 2.945,8 م.د إىل:

• مّدخرات التعويضات تحت التسوية التي Ýثّل حّصتها حوايل 79,8 % من مجموع مدخرات هذا الصنف وتناهز 
2.349,7 م.د مقابل 2.174,9 م.د سنـــة 2016 وتهّم باألساس فرعي تأم¢ السيارات والحريق.

• مّدخرات األقسـاط غÉ املكتسبة التي إرتفعت إىل 515 م.د (مقابل 430,8 م.د سنة 2016) أي ما يعادل 17,5 % 
من إج�يل املّدخرات (مقابل 16,1 % سنة 2016). 

• مّدخــرات أخرى تجاوزت 81 م.د (مقابل 74,1 م.د سنة 2016) وتضّم املدخرات الحسابية للجرايات ومدخرات 
األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وÝثل حوايل 2,7 % من مجموع املدخرات.

تعادل بحصة  الفنية  املدخرات  مجموع  من  األوفر  النصيب  عىل  السيارات  تأم¢  فرع  يستحوذ  أخرى،  ناحية  ومن 
 50,3 % منها ما يقارب  84,4 % بعنوان مدخرات التعويضات تحت التسوية.

 
ويعود ذلك إىل األهمية البالغة لهذا الفرع يف سوق التأم¢ (45 % من إج�يل رقم املعامالت) وكذلك إىل تواصل طول 
اآلجال وإجراءات تعويض األرضار خاصة منها البدنية التّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض وذلك بالرغم من دخول قانون إصالح 

نظام تأم¢ السيارات الذي يرمي أساسا إىل تغيÉ هذا التوّجه حيّز التطبيق منذ أكá من عرش سنوات (منذ سنة 2006). 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة Îعّدل 14,6 % وبلغت 
 %  11 مقابل   %  11,2 املدخرات  مجموع  من  حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،2016 سنة  م.د   434,4 مقابل  م.د   497,9

يف السنة السابقة.
 

وخالفا للسنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم¢ النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 18 % (مقابل 
(13,6-) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بنمو ملحوظ قارب 19 % (مقابل (8,6-) % 

سنة 2016).

       األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

سّجل نسق ´ّو األعباء الفنيّة عودة إىل اإلرتفاع سنة 2017 بعد إنخفاضه خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث بلغ 18,6  % 
مقابل عىل التوايل 6,3 % و9,8 % سنتي 2016 و2015. وإرتفع تبعا لذلك وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل حدود 
 2016 سنة  م.د   513,8 مقابل  م.د   609,5 مجموعها  وبلغ   ،2015 سنة   % و28,8   2016 سنة   %  27,7 مقابل   %  29,2

و483,2 م.د سنة 2015.

وعموما، شهد مجموع األعباء معّدل ´و سنوي هام خالل الفرتة (2013-2017) يف مستوى 12,4 % أي بنسق يفوق 
معّدل ´ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي بلغ 10,2 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

Ý Üثّل األعباء الفنية املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة سوى 16,2 % من مجموع األعباء لسنة 2017 مقابل 17,2 % 
سنة 2016، وذلك رغم تسجيلها إرتفاعا بنسبة 11,7 %. 

ويف املقابل، شهدت األعباء املرتبطة Îختلف فروع صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة إرتفاعا ملحوظا بنسبة تجاوزت 20 % 
ومثلت حصتها 83,8 % من مجموع األعباء، منها 51,3 % مرتبطة بفرع تأم¢ السيارات (مقابل 49,5 % سنة 2016) نظرا 
الحريق  من  التأم¢  فرع  الثانية  املرتبة  يف  يليه  القطاع)،  معامالت  رقم  إج�يل  من   % 45) الفروع  ب¢  البالغة  ألهميته 
 %  16,8 (مقابل  األعباء  مجموع  من   %  15,5 تعادل  بحّصة  املعامالت)  رقم  إج�يل  من   %  14,5) املختلفة  واألخطار 
سنة 2016). ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم¢ الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 11,4 % من مجموع 

األعباء (مقابل 10,2 % سنة 2016) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 32,4 % سنة 2017.

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

رغم إرتفاع نفقات اإلقتناء بنسق هام بلغ 15,4 %، فقد تقلّصت حّصتها من املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 43,2 % 
مقابل 44,5 % سنة 2016.

 % 55,1 إىل  بذلك حصتهـــا  لتــرتفع   %  21 من   áبأك هامة  زيادة  والترصف  اإلدارة  نفقـــات  سّجلت  املقابل،  ويف 
من املبلغ الجميل لألعباء الفنية مقابل 53,8 % سنة 2016. 

أّما بالنسبة ألعباء التوظيفات املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال، فقد بلغت ما يعادل 2,2 % من رقم 
معامالت هذا الصنف مقابل 2,4 % سنة 2016 وإستقرت يف حدود 10 % من املبلغ الجميل ألعباء هذا الصنف عىل غرار 

السنة السابقة.

توزع األقساط الصادرة بعنوان
التأم عىل غ� الحياة حسب مسالك التوزيع

نواب التأم

مكاتب املؤسسة

س¹رسة التأم

مسالك أخرى

شبكات البنوك والربيد

49%

33,1%

16,7%

0,6% 0,6%

توزع األقساط الصادرة بعنوان
التأم عىل الحياة حسب مسالك التوزيع

شبكات البنوك والربيد

مكاتب املؤسسة

نواب التأم

س¹رسة التأم

منتجو التأم عىل الحياة

مسالك أخرى

23,5%

12%

5,6% 3,5% 3,6%

51,8%
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       مقدمة

النهائية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة  املالية  بالقوائم  التقرير  تاريخ إعداد هذا  الهيئة إىل حّد  (*): نظرا لعدم توّصل 
بإعتبار  القطاع  نشاط  مؤرشات  جميع  إحتساب  تّم  فقد  حساباته�،  مراقبي  قبل  من  عليها  املصادق  اإلتّحاد"  لألخطار 

املعطيات الوقتية لهات¢ املؤسست¢.

بالرغم من الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، إختتم قطاع التأم¢ سنة 2017 بتحقيق تطّور إيجا¤ ألهم مؤرشات 
نشاطه حيث:

- إرتفع نسق ´ّو إج�يل رقم املعامالت املحّقق بعنوان كافة أصناف وفروع التأم¢ إىل حدود 12,6 % مقابل 10,5 % 
سنة 2016، وبلغ تبعا لذلك 2.088,6 م.د مقابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

    
- سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم¢ زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل إرتفاعها بنسبة 7,4 % 

سنة 2016 وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016. 
    

- تطّورت قيمة األصول املتعلّقة بالتوظيفات يف شكل أدوات مالية ونقدية مختلفة والتي يتّم تجميعها بفضل املدخرات 
التأم¢ بنسبة 7,8 %  التـزاماتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع¢ بعقود  التأم¢ لتسديد كامل  التي ترصدها مؤسسات  الفنية 
لتعادل 4.891,2 م.د مقابل 4.537,7 م.د سنة 2016، يف ح¢ بلغت املدخرات الفنية املكونة من قبل مؤسسات التأم¢ 
4.427,8 م.د سنة 2017 مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 أي بزيادة تقدر بحوايل 12,1 %، وهو ما أّدى إىل تراجع يف نسبة 

التغطية التي إنخفضت من 114,9 % يف السنة السابقة إىل 110,5 % سنة 2017.

- أّما األعباء الفنية، فقد سّجلت إرتفاعا هاما يف نسق ´وها سنة 2017 بنسبة 18,6 % مقابل 6,3 % سنة 2016، وبلغ 
مجموع األعباء 609,5 م.د مقابل 513,8 م.د  سنة 2016.

- هــــذا وبلغت النتيجة الفنيــــة الجمليـة ملؤسسات القطــــاع 78 م.د وناهزت النتيجـــــة الصافية بعنـوان هذه 
السنــــة 79,6 م.د.

     رقم املعامالت:

تطور حجم رقم املعامالت:

تواصل خالل سنة 2017 إرتفـاع نسق ´و رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم¢ املبارش وبلغ نسبة 12,6 % مقابل 
10,5 % يف السنة السـابقة ومعـدل تطور يف حـدود 10,2 % خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) وبلغ تبعـا لــذلك 

2.088,6 م.د مقـابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

ك� تطور رقم معامالت الرشكة التونسية إلعادة التأم¢ بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وبلغ 121,7 م.د مقابل 
113,4 م.د سنة 2016.

 
مقابل م.د   2.210,3 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  للقطاع  الجميل  املعـــامالت  رقم  ناهز  لذلك،  وتبعا 
 1.968,7 م.د سنة 2016 محققا نسبة تطّور يف حدود 12,3 % مقابل 10,7 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-7).

 

ويظهر إرتفاع نسبة التطور التي شهدتها سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 خاصة عىل مستوى صنف التأم¢ عىل الحياة 
الذي تواصل ´ّوه بنسق عال تجاوز نسبة 18 % بعد تطّوره Îعدل 24 % سنة 2016. ك� تحّسن نسق ´و أقساط التأم¢ 

املكتتبة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة حيث بلغ 11,2 % مقابل 7,6 % سنة 2016.

هذا وشهدت جميع فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة تطورا ايجابيا متفاوت الوتÉة وال سيّ� فرع تأم¢ النقل بعد أن شهد 
رقم معامالته تراجعا خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث إرتفع هذه السنة بنسبة 17,9 % بعد تقلّصه بحوايل 17,2 % سنة 
2016، وكذلك فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية الذي عاد رقم معامالتـــه إىل اإلرتفاع بنسبة 14,3 % مقابل تراجعه 

خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %. 

فبالنسبة لفرع تأم¢ الّسيارات، إرتفع نسق ´ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة بلغت 12,6 % مقابل شبه إستقراره يف 
مستوى 8,7 % سنة 2016 و8,6 % سنة 2015 ومتجاوزا املعّدل املسّجل سنة 2014 والذي بلغ 10,7 %. 

 
ك� عرف رقم معامالت فــــرع التأم¢ الج�عي عىل املرض ارتفاعا بنسبة 10,9 % مقابل 11,4 % سنة 2016. وشهد 
رقم معامـالت فــرع تأم¢ الّصادرات والقروض بدوره ارتفاعا ملحوظا ومتواصال يف نسق ´وه بلغ 16,7 % مقابل 16,1 % 
سنة 2016 و6,9 % سنة 2015 وفقط 1,8 % سنة 2014. وسجل فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة ´وا بحوايل 

5,8 % مقابل 8 % سنة 2016. 

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

بفضل النمّو املتواصل الذي ميّز صنف التأم¢ عىل الحياة طيلة السنوات األخÉة، تحّسنت حصته سنة 2017 وبلغت 
21,2 % مقابل 20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فإنّها ال تزال متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل العاملي 
الذي بلغ 54,3 %. ويف املقابل ظلّت حّصة التأم¢ عىل غÉ الحياة مرتفعة يف حدود 78,8 % مقابل عىل التوايل  79,8 %

و82 % سنتي 2016-2015 ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنة 2017.

وتتميّز الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم¢ خالل سنة 2017 وعىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع تأم¢ السيارات 
عىل حصة عالية منها رغم بقائها يف نفس املستوى املسجل سنة 2016 حيث بلغت 45 % من إج�يل األقساط املكتتبة 
مقابل 45,8 % سنة 2015. أما املرتبة الثانية، فيحتلّها صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بحصة تعادل 21,2 %، يليه 
فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة تناهز 14,5 % رغم انخفاض حّصته مقارنة بسنتي 2016 و2015 حيث 
بلغت عىل التوايل 15,4 % و15,8 %، ثّم فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,1 %. هذا، وإستقرّت حّصة 
الهام لرقم  الفارطة (3,3 %) بالرغم من اإلرتفاع  النقل منخفضة وقريبة من املستوى الذي سجلته يف السنة  فرع تأم¢ 

معامالته (مقابل 4,2 % سنة 2015).

وال يزال كّل من فرع تأم¢ الصادرات وفرع التأم¢ ضد الربد وهالك املاشية أقل أنشطة التأم¢ حج� إذ ال يتجاوز 
نصيبه� عىل التوايل 0,8 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

ك� تستأثر التأمينات اإلجبارية بنسبة هامة من رقم املُعامالت وهي تتمثّل خاصة يف التّأم¢ الوجو¤ للمسؤولية املدنية 
بالنسبة للتأم التكافيل:ألصحاب العربات الّربية وتأم¢ نقل الواردات والتأم¢ من الحريق ألدوات وتجهيزات الصناعة والتجارة والسياحة.

 % 4,1 إىل مستوى  لسنة 2017  القطـــاع  رقم معامالت  إج�يل  التكافيل من  التأميــن  إرتفعت حصة مؤسســــات 
مقابل 3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها 86 م.د. ويحتّل فرع تأم¢ السيارات املرتبة األوىل بحصة 
تناهز 52,1 % سنة 2017 (مقابل 50 % سنة 2016) يليه صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بنصيب هام بلغ 19,3 % 
(مقابل 21,7 % سنة 2016)، ثم فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة بلغت 14,8 % وفرع التأم¢ الج�عي 

عىل املرض بحصة ناهزت 8,9 % وتأم¢ النقل بحصة تعادل 4,8 %.

:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

بلغت حيث  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  بعنوان  املكتتبة  األقساط  إج�يل  من  حصتها  تدعيم  "ستار"  مؤسسة  واصلت 
 21,6 % (مقابل 20,9 % سنة 2016)، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,4 % ثم مؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

ومؤسسة "قات" بحصة تناهز 9,6 %. 

حدود يف  التكافيل  التأم¢  مؤسسات  حصة  انحرصت  ك�   ،%  9,8  Ûالتعاو التأم¢  مؤسسات  نصيب  يتجاوز   Üو
 4,2 % من مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

Ýّكنت مؤسسة "التجاري تأم¢" من تعزيز مكانتها ب¢ املؤسسات املختصة يف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال حيث 
إرتفعت حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف من 14,2 % سنة 2016 إىل 15,2 % سنة 2017، بين� 
تراجعت حصة كّل من مؤسسة "حياة" إىل 10,3 % (مقابل 13,6 % سنة 2016) ومؤسسة "مغربية للحياة" إىل 11,4 % 
(مقابل 12,2 % سنة 2016)، وحافظت مؤسسة "كارت للحياة" عىل نفس املستوى الذي بلغته حصتها سنة 2016 والتي 

بلغت 9,1 % وسجلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 4,9 % سنة 2016 إىل 6 % سنة 2017.

وتبعا لذلك بلغت حصة أقساط التأم¢ عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم¢ املختصة يف التأم¢ عىل الحياة 
52,1 % (مقابل 54 % سنة 2016)، وÜ يتجاوز نصيب مؤسسات التأم¢ التعاوÛ 4,9 % (مقـــابل 6,8 % سنة 2016) 

وقاربت هذه الحصة بالنسبــة ملؤسسات التأميـــن التكافيل3,7 % (مقابل 4 % سنة 2016).
  

توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

تصّدرت نيابات التّأم¢ املرتبة األوىل من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 41,2 % خالل سنة 
2017 (مقابل 40,3 % سنة 2016)، تليها مكاتب مؤسسات التّأم¢ بحصة تعادل 31 % (مقابل 32,2 % سنة 2016) ثّم 
س�رسة التّأم¢ Îا يقارب 14,4 % (مقابل 16 % سنة 2016). ك� تعّززت حّصة شبكات البنوك والربيد من مجموع األقساط 
الصادرة وإرتفعت من 9,7 % يف السنة الفارطة إىل 11,4 % سنة 2017 وتحّسنت نسبيا حّصة منتجي التأم¢ عىل الحياة 

لتبلغ 0,7 % (مقابل 0,6 % سنة 2016) (ملحق عـــدد 2-7).

وبالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة، Ýّكنت شبكات البنوك والربيد من تحقيق نسبة عالية منها 
بلغت 51,8 % (مقابل 46,2 % سنة 2016)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم¢ رغم تراجع حصتها إىل 23,5 % (مقابل
 29,8 % سنة 2016) ثّم نواب التأم¢ يف حدود 12 % (مقابل 12,9 % سنة 2016)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم¢ نسبة 

5,6 % ومنتجي التأم¢ عىل الحياة 3,5 % (مقابل 2,9 % سنة 2016) (ملحق عــــدد3-7).

(مقابل التأم¢  لنواب  بالنسبة   %  49 ب¢  الحياة،   Éغ عىل  التأم¢  فروع  بعنوان  الصادرة  األقساط  توزّعت  ح¢  يف 
 47,3 % سنة 2016) و 33,1 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 32,7 % سنة 2016) و16,7 % بالنسبة لس�رسة التأم¢ 

(مقابل 18,5 % سنة 2016) و0,6 % من قبل شبكات البنوك والربيد و0,6 % عرب مسالك توزيع أخرى.

ويالحظ هذا التوزيع خاصة بالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان فرعي تأم¢ السيارات والتأم¢ من الحريق حيث يتّم 
عىل التوايل تحقيق 67,4 % و36,5 % منها من قبل نيابات التأم¢ يف ح¢ أّن مكاتب املؤسسات تحّقق جزءا هاما من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم¢ الج�عي عىل املرض (52,6 %) وتأم¢ النقل (48,5 %) وتأم¢ الصادرات (92,6 %) 

والتأم¢ ضد الربد وهالك املاشية (58 %) (ملحق عــــدد3-7).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

مقابل  دينار سنة 2017   182,5 وبلغ   (2017-2013) الخ�سية  للفرد عىل مدى  التأم¢  معّدل قسط  تحّسن  تواصل 
164,2 دينار سنة 2016، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 11,1 %.

 
وÝثّـل حّصـة التأم¢ عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 21,2 % (مقابل 20,2 % سنة 2016) أي ما يعـادل 
38,7 دينار مقــابل معـّدل عاملي بقيمة 857,7 دينار، بين� Ýثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر 

الحياة 78,8 % (مقابل 79,8 % سنة 2016) أي ما يعادل 143,8 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 721,8 دينار.

      التعويضات املدفوعة

تطور حجم التعويضات املدفوعة:

التوايل حيث  الثانية عىل  التأم¢ سنة 2017 للسنة  التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات  تواصل تراجع نسق ´ّو 
سجلت زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل 7,4 % سنة 2016، وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016.

وبالتايل، تجـاوز املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم¢ خالل الفرتة (2013–2017) والذي نــاهز 
10,2 % نسق ´ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 7,7 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 8).    

 % 6 بحوايل  تقلصها  بعد   % 44 بأكá من  التأم¢  التونسية إلعادة  الرشكة  قبل  املدفوعة من  التعويضات  وإرتفعت 
يف السنة السابقة وبلغت 60,8 م.د مقابل 42 م.د سنة 2016. 

 
مقابل  م.د   1.111,4 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  ناهز  لذلك  وتبعا 

1.059,6 م.د سنة 2016 أي بإرتفاع Îعدل 4,9 % سنة 2017.

ورغم هذا الرتاجع يف نسق ´ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2017، فقد سّجل صنف التأم¢ عىل الحياة زيادة يف 
حجم التعويضات املدفوعة بعنوانه بنسبة 17,4 % مقابل إنخفاضها بنسبة 17,2 % يف السنة السابقة وقاربت املستوى 
الذي بلغته سنة 2015 بعد إرتفاعها الحاد بأكá من 111 %. وبلغت تبعا لذلك 136,5 م.د مقابل 116,3 م.د سنة 2016 

و140,4 م.د سنة 2015.

بين� شهد مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة ارتفاعا طفيفا Ü يتجاوز 1,4 % مقابل 
11,6 % سنة 2016. ومع ذلك، تّم تسجيل تفاوت كبÉ يف نسق ´و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز 

به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف خطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات ´وا محدودا بحوايل 1,4 % مقابل ´وها بنسبة 12,4 % 
يف السنة السابقة، وناهز بذلك حجمها 575,3 م.د سنة 2017 مقابل 567,4 م.د سنة 2016.

بين� تواصل إرتفاع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بوتÉة عالية عىل غرار السنة السابقة 
حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 11,8 % مقابل 12,9 % سنة 2016، لتعادل بذلك جملة املبالغ املدفوعة 258,9 م.د 

سنة 2017 مقابل 231,5 م.د سنة 2016.

وشهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم¢ العمليات املقبولة ´وا هاما بنسبة 36,4 % وبلغت 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د 
سنة 2016، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث الشغل التي إرتفعت بنسبة 10 % مقابل إستقرارها خالل 

السنت¢ املاضيت¢.

ويف املقابل، سجلت بقية فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة األخرى تراجعا بدرجات متفاوتة. فقد تواصل تقلّص التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم¢ النقل للسنة الثانية عىل التوايل بنسبة 15,4 % بعد تراجعها بأكá من 52 % يف السنة السابقة، 

وبلغت 9,9 م.د مقابل 11,7 م.د سنة 2016.

ك� شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم¢ 
النقل بحدة تأرجح نسق ´وها، برتاجع محدود بنسبة 3,3 % مقابل إرتفاعها  بنسبة 34,5 % سنة 2016 وبلغت 73,1 م.د 

مقابل 75,6 م.د سنة 2016. 

وتواصل للسنة الثالثة عىل التوايل تراجع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بأكثـــر من 
11 % مقابل 20,6 % سنة 2016 وبلغ إج�يل املبالغ املدفوعة 2,4 م.د مقابل 2,7 م.د سنة 2016.

بعنوانه حيث كان  املسددة  للمبالغ  بإنخفاض جّد ملحوظ  والقروض فقد Ýيّز سنة 2017  الصادرات  تأم¢  أّما فرع 
مجموعها سلبيا وبلغ (19,3-) م.د وذلك نتيجة Ýّكن مؤسسة كوتيناس من إسرتداد مبلغ تغطيتها لدين هام يهّم املجمع 

الكيمياé التونيس عىل الحريف الكو¤ بقيمة 13.5 مليون دوالر أمريè أي ما يعادل 33,1 م.د تونيس.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

الحياة عودة إىل اإلرتفاع وبلغت 13 %  التأم¢ عىل  التعويضات املدفوعة سنة 2017 بعنــوان صنف  سجلت حّصة 
 %  87 إىل  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حصتها  إنخفضت  بين�   ،(2016 سنة   %  11,4 (مقابل 

(مقابل 88,6 % سنة 2016).

ويفّرس هذا خاصة برتاجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات نظرا ألهميتها البالغة حيث عادلت 
54,8 % من مجموع التعويضات (مقابل 55,7 % سنة 2016)، وبلغت بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة 
نسبة 7 % (مقابل 7,5 % سنة 2016) وذلك بالرغم من تواصل إرتفاع حّصة فرع التأم¢ الجـ�عي عىل املرض إىل حـــدود 

24,6 % (مقـــابل 22,7 % سنة 2016).
 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

املسددة املبالغ  ´و  معـــّدل  تفـــوق  هامة  بنسبة   2017 سنة  املحقق  املعامالت  رقم  إلرتفـاع  وكنتيجــــة 
(12,6 % مقابل 3,2 %)، تراجع حجم التعويضات الجملية املدفــــوعة من مجموع رقــم املعــــامالت بحوايل 4,6 % 

وبلغت نسبته 50,3 % مقابل 54,9 % سنة 2016.
     

التأم¢  لفرع  بالنسبة  تبلغ 88 %  التـأم¢ حيث  أصناف وفروع  كثÉا ب¢ مختلف  متفاوتة  تظّل  النسبة  أّن هذه  إالّ 
الج�عي عىل املرض و61,2 % بعنوان فرع تأم¢ السيارات و38,2 % يف التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية و26,7 % بالنسبة 

لتأم¢ الحريق والعوامل الطبيعية و14,3 % بالنسبة لفرع تأم¢ النقل و30,8 % بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة.

      املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

تواصل إرتفاع نسق ´ّو املدخرات الفنية ملؤسسات التأم¢ يف نهاية سنة 2017 بنسبة 12,1 % مقابل 8,1 % سنة 2016، 
التطّور  وبلغ مجموعها حوايل 4.427,8 م.د مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 9). وتبعا لذلك، ناهز معــّدل 

السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) ما يعادل 8,8 %. 

م.د  230,3 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة  تطّورا  التونسية  اإلعادة  ملؤسسة  الفنيّة  املّدخرات  سّجلت  كمـا 
 مقابل 204,9 م.د سنة 2016.

م.د   4.154,7 مقابل  م.د   4.658,1 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  إج�يل  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2016 أي بزيادة يف حدود 12,1 %.  

ويعود إرتفاع نسق ´ّو مجموع املدخرات الفنية بالخصوص إىل تواصل تطّور حجم املّدخرات املكّونة بعنوان التأم¢ 
عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنت¢ األخÉت¢ بنسبة هامة بلغت عىل التوايل 16,7 % و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ومن ناحيتها، شهدت مدخرات التأم¢ عىل غÉ الحياة ´ّوا بنسبة 9,9 % مقابل 6,8 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حّصتها  تراجعت  بين�   ،(2016 سنة   %  32,2 (مقابل   %  33,5 وبلغت 

إىل 66,5 % (مقابل 67,8 % سنة 2016).

وتنقسم املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة والبالغ مجموعها 2.945,8 م.د إىل:

• مّدخرات التعويضات تحت التسوية التي Ýثّل حّصتها حوايل 79,8 % من مجموع مدخرات هذا الصنف وتناهز 
2.349,7 م.د مقابل 2.174,9 م.د سنـــة 2016 وتهّم باألساس فرعي تأم¢ السيارات والحريق.

• مّدخرات األقسـاط غÉ املكتسبة التي إرتفعت إىل 515 م.د (مقابل 430,8 م.د سنة 2016) أي ما يعادل 17,5 % 
من إج�يل املّدخرات (مقابل 16,1 % سنة 2016). 

• مّدخــرات أخرى تجاوزت 81 م.د (مقابل 74,1 م.د سنة 2016) وتضّم املدخرات الحسابية للجرايات ومدخرات 
األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وÝثل حوايل 2,7 % من مجموع املدخرات.

تعادل بحصة  الفنية  املدخرات  مجموع  من  األوفر  النصيب  عىل  السيارات  تأم¢  فرع  يستحوذ  أخرى،  ناحية  ومن 
 50,3 % منها ما يقارب  84,4 % بعنوان مدخرات التعويضات تحت التسوية.

 
ويعود ذلك إىل األهمية البالغة لهذا الفرع يف سوق التأم¢ (45 % من إج�يل رقم املعامالت) وكذلك إىل تواصل طول 
اآلجال وإجراءات تعويض األرضار خاصة منها البدنية التّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض وذلك بالرغم من دخول قانون إصالح 

نظام تأم¢ السيارات الذي يرمي أساسا إىل تغيÉ هذا التوّجه حيّز التطبيق منذ أكá من عرش سنوات (منذ سنة 2006). 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة Îعّدل 14,6 % وبلغت 
 %  11 مقابل   %  11,2 املدخرات  مجموع  من  حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،2016 سنة  م.د   434,4 مقابل  م.د   497,9

يف السنة السابقة.
 

وخالفا للسنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم¢ النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 18 % (مقابل 
(13,6-) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بنمو ملحوظ قارب 19 % (مقابل (8,6-) % 

سنة 2016).

       األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

سّجل نسق ´ّو األعباء الفنيّة عودة إىل اإلرتفاع سنة 2017 بعد إنخفاضه خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث بلغ 18,6  % 
مقابل عىل التوايل 6,3 % و9,8 % سنتي 2016 و2015. وإرتفع تبعا لذلك وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل حدود 
 2016 سنة  م.د   513,8 مقابل  م.د   609,5 مجموعها  وبلغ   ،2015 سنة   % و28,8   2016 سنة   %  27,7 مقابل   %  29,2

و483,2 م.د سنة 2015.

وعموما، شهد مجموع األعباء معّدل ´و سنوي هام خالل الفرتة (2013-2017) يف مستوى 12,4 % أي بنسق يفوق 
معّدل ´ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي بلغ 10,2 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

Ý Üثّل األعباء الفنية املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة سوى 16,2 % من مجموع األعباء لسنة 2017 مقابل 17,2 % 
سنة 2016، وذلك رغم تسجيلها إرتفاعا بنسبة 11,7 %. 

ويف املقابل، شهدت األعباء املرتبطة Îختلف فروع صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة إرتفاعا ملحوظا بنسبة تجاوزت 20 % 
ومثلت حصتها 83,8 % من مجموع األعباء، منها 51,3 % مرتبطة بفرع تأم¢ السيارات (مقابل 49,5 % سنة 2016) نظرا 
الحريق  من  التأم¢  فرع  الثانية  املرتبة  يف  يليه  القطاع)،  معامالت  رقم  إج�يل  من   % 45) الفروع  ب¢  البالغة  ألهميته 
 %  16,8 (مقابل  األعباء  مجموع  من   %  15,5 تعادل  بحّصة  املعامالت)  رقم  إج�يل  من   %  14,5) املختلفة  واألخطار 
سنة 2016). ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم¢ الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 11,4 % من مجموع 

األعباء (مقابل 10,2 % سنة 2016) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 32,4 % سنة 2017.

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

رغم إرتفاع نفقات اإلقتناء بنسق هام بلغ 15,4 %، فقد تقلّصت حّصتها من املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 43,2 % 
مقابل 44,5 % سنة 2016.

 % 55,1 إىل  بذلك حصتهـــا  لتــرتفع   %  21 من   áبأك هامة  زيادة  والترصف  اإلدارة  نفقـــات  سّجلت  املقابل،  ويف 
من املبلغ الجميل لألعباء الفنية مقابل 53,8 % سنة 2016. 

أّما بالنسبة ألعباء التوظيفات املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال، فقد بلغت ما يعادل 2,2 % من رقم 
معامالت هذا الصنف مقابل 2,4 % سنة 2016 وإستقرت يف حدود 10 % من املبلغ الجميل ألعباء هذا الصنف عىل غرار 

السنة السابقة.

تطّور معدل قسط التأم للفرد (د)

عدد السكان (باملليون)

األقساط الصادرة (م د)

قسط التأم¢ للفرد (د)

10,887

1.412,7

129,8

2013

10,983

1.556,3

141,8

2014

11,154

1.678,3

150,5

2015

11,304

1.855,3

164,2

2016

11,446

2088,6

182,5

1,3

12,6

11,1

نسبة التطور (%)2017
2017/2016 املؤرشات

تطور قسط التأم للفرد (د)

صنف التأم¢ عىل الحياة و تكوين األموال
تأم¢ السيارات

التأم¢ الج�عي عىل املرض
بقية فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة

2017 2016 2015 2014 2013 2012

18,6

54,5

17,2
29

20,3

58,7

18,6

32,2

24,6

64,4

19,8
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

       مقدمة

النهائية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة  املالية  بالقوائم  التقرير  تاريخ إعداد هذا  الهيئة إىل حّد  (*): نظرا لعدم توّصل 
بإعتبار  القطاع  نشاط  مؤرشات  جميع  إحتساب  تّم  فقد  حساباته�،  مراقبي  قبل  من  عليها  املصادق  اإلتّحاد"  لألخطار 

املعطيات الوقتية لهات¢ املؤسست¢.

بالرغم من الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، إختتم قطاع التأم¢ سنة 2017 بتحقيق تطّور إيجا¤ ألهم مؤرشات 
نشاطه حيث:

- إرتفع نسق ´ّو إج�يل رقم املعامالت املحّقق بعنوان كافة أصناف وفروع التأم¢ إىل حدود 12,6 % مقابل 10,5 % 
سنة 2016، وبلغ تبعا لذلك 2.088,6 م.د مقابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

    
- سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم¢ زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل إرتفاعها بنسبة 7,4 % 

سنة 2016 وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016. 
    

- تطّورت قيمة األصول املتعلّقة بالتوظيفات يف شكل أدوات مالية ونقدية مختلفة والتي يتّم تجميعها بفضل املدخرات 
التأم¢ بنسبة 7,8 %  التـزاماتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع¢ بعقود  التأم¢ لتسديد كامل  التي ترصدها مؤسسات  الفنية 
لتعادل 4.891,2 م.د مقابل 4.537,7 م.د سنة 2016، يف ح¢ بلغت املدخرات الفنية املكونة من قبل مؤسسات التأم¢ 
4.427,8 م.د سنة 2017 مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 أي بزيادة تقدر بحوايل 12,1 %، وهو ما أّدى إىل تراجع يف نسبة 

التغطية التي إنخفضت من 114,9 % يف السنة السابقة إىل 110,5 % سنة 2017.

- أّما األعباء الفنية، فقد سّجلت إرتفاعا هاما يف نسق ´وها سنة 2017 بنسبة 18,6 % مقابل 6,3 % سنة 2016، وبلغ 
مجموع األعباء 609,5 م.د مقابل 513,8 م.د  سنة 2016.

- هــــذا وبلغت النتيجة الفنيــــة الجمليـة ملؤسسات القطــــاع 78 م.د وناهزت النتيجـــــة الصافية بعنـوان هذه 
السنــــة 79,6 م.د.

     رقم املعامالت:

تطور حجم رقم املعامالت:

تواصل خالل سنة 2017 إرتفـاع نسق ´و رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم¢ املبارش وبلغ نسبة 12,6 % مقابل 
10,5 % يف السنة السـابقة ومعـدل تطور يف حـدود 10,2 % خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) وبلغ تبعـا لــذلك 

2.088,6 م.د مقـابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

ك� تطور رقم معامالت الرشكة التونسية إلعادة التأم¢ بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وبلغ 121,7 م.د مقابل 
113,4 م.د سنة 2016.

 
مقابل م.د   2.210,3 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  للقطاع  الجميل  املعـــامالت  رقم  ناهز  لذلك،  وتبعا 
 1.968,7 م.د سنة 2016 محققا نسبة تطّور يف حدود 12,3 % مقابل 10,7 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-7).

 

ويظهر إرتفاع نسبة التطور التي شهدتها سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 خاصة عىل مستوى صنف التأم¢ عىل الحياة 
الذي تواصل ´ّوه بنسق عال تجاوز نسبة 18 % بعد تطّوره Îعدل 24 % سنة 2016. ك� تحّسن نسق ´و أقساط التأم¢ 

املكتتبة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة حيث بلغ 11,2 % مقابل 7,6 % سنة 2016.

هذا وشهدت جميع فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة تطورا ايجابيا متفاوت الوتÉة وال سيّ� فرع تأم¢ النقل بعد أن شهد 
رقم معامالته تراجعا خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث إرتفع هذه السنة بنسبة 17,9 % بعد تقلّصه بحوايل 17,2 % سنة 
2016، وكذلك فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية الذي عاد رقم معامالتـــه إىل اإلرتفاع بنسبة 14,3 % مقابل تراجعه 

خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %. 

فبالنسبة لفرع تأم¢ الّسيارات، إرتفع نسق ´ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة بلغت 12,6 % مقابل شبه إستقراره يف 
مستوى 8,7 % سنة 2016 و8,6 % سنة 2015 ومتجاوزا املعّدل املسّجل سنة 2014 والذي بلغ 10,7 %. 

 
ك� عرف رقم معامالت فــــرع التأم¢ الج�عي عىل املرض ارتفاعا بنسبة 10,9 % مقابل 11,4 % سنة 2016. وشهد 
رقم معامـالت فــرع تأم¢ الّصادرات والقروض بدوره ارتفاعا ملحوظا ومتواصال يف نسق ´وه بلغ 16,7 % مقابل 16,1 % 
سنة 2016 و6,9 % سنة 2015 وفقط 1,8 % سنة 2014. وسجل فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة ´وا بحوايل 

5,8 % مقابل 8 % سنة 2016. 

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

بفضل النمّو املتواصل الذي ميّز صنف التأم¢ عىل الحياة طيلة السنوات األخÉة، تحّسنت حصته سنة 2017 وبلغت 
21,2 % مقابل 20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فإنّها ال تزال متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل العاملي 
الذي بلغ 54,3 %. ويف املقابل ظلّت حّصة التأم¢ عىل غÉ الحياة مرتفعة يف حدود 78,8 % مقابل عىل التوايل  79,8 %

و82 % سنتي 2016-2015 ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنة 2017.

وتتميّز الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم¢ خالل سنة 2017 وعىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع تأم¢ السيارات 
عىل حصة عالية منها رغم بقائها يف نفس املستوى املسجل سنة 2016 حيث بلغت 45 % من إج�يل األقساط املكتتبة 
مقابل 45,8 % سنة 2015. أما املرتبة الثانية، فيحتلّها صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بحصة تعادل 21,2 %، يليه 
فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة تناهز 14,5 % رغم انخفاض حّصته مقارنة بسنتي 2016 و2015 حيث 
بلغت عىل التوايل 15,4 % و15,8 %، ثّم فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,1 %. هذا، وإستقرّت حّصة 
الهام لرقم  الفارطة (3,3 %) بالرغم من اإلرتفاع  النقل منخفضة وقريبة من املستوى الذي سجلته يف السنة  فرع تأم¢ 

معامالته (مقابل 4,2 % سنة 2015).

وال يزال كّل من فرع تأم¢ الصادرات وفرع التأم¢ ضد الربد وهالك املاشية أقل أنشطة التأم¢ حج� إذ ال يتجاوز 
نصيبه� عىل التوايل 0,8 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

ك� تستأثر التأمينات اإلجبارية بنسبة هامة من رقم املُعامالت وهي تتمثّل خاصة يف التّأم¢ الوجو¤ للمسؤولية املدنية 
بالنسبة للتأم التكافيل:ألصحاب العربات الّربية وتأم¢ نقل الواردات والتأم¢ من الحريق ألدوات وتجهيزات الصناعة والتجارة والسياحة.

 % 4,1 إىل مستوى  لسنة 2017  القطـــاع  رقم معامالت  إج�يل  التكافيل من  التأميــن  إرتفعت حصة مؤسســــات 
مقابل 3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها 86 م.د. ويحتّل فرع تأم¢ السيارات املرتبة األوىل بحصة 
تناهز 52,1 % سنة 2017 (مقابل 50 % سنة 2016) يليه صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بنصيب هام بلغ 19,3 % 
(مقابل 21,7 % سنة 2016)، ثم فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة بلغت 14,8 % وفرع التأم¢ الج�عي 

عىل املرض بحصة ناهزت 8,9 % وتأم¢ النقل بحصة تعادل 4,8 %.

:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

بلغت حيث  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  بعنوان  املكتتبة  األقساط  إج�يل  من  حصتها  تدعيم  "ستار"  مؤسسة  واصلت 
 21,6 % (مقابل 20,9 % سنة 2016)، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,4 % ثم مؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

ومؤسسة "قات" بحصة تناهز 9,6 %. 

حدود يف  التكافيل  التأم¢  مؤسسات  حصة  انحرصت  ك�   ،%  9,8  Ûالتعاو التأم¢  مؤسسات  نصيب  يتجاوز   Üو
 4,2 % من مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

Ýّكنت مؤسسة "التجاري تأم¢" من تعزيز مكانتها ب¢ املؤسسات املختصة يف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال حيث 
إرتفعت حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف من 14,2 % سنة 2016 إىل 15,2 % سنة 2017، بين� 
تراجعت حصة كّل من مؤسسة "حياة" إىل 10,3 % (مقابل 13,6 % سنة 2016) ومؤسسة "مغربية للحياة" إىل 11,4 % 
(مقابل 12,2 % سنة 2016)، وحافظت مؤسسة "كارت للحياة" عىل نفس املستوى الذي بلغته حصتها سنة 2016 والتي 

بلغت 9,1 % وسجلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 4,9 % سنة 2016 إىل 6 % سنة 2017.

وتبعا لذلك بلغت حصة أقساط التأم¢ عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم¢ املختصة يف التأم¢ عىل الحياة 
52,1 % (مقابل 54 % سنة 2016)، وÜ يتجاوز نصيب مؤسسات التأم¢ التعاوÛ 4,9 % (مقـــابل 6,8 % سنة 2016) 

وقاربت هذه الحصة بالنسبــة ملؤسسات التأميـــن التكافيل3,7 % (مقابل 4 % سنة 2016).
  

توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

تصّدرت نيابات التّأم¢ املرتبة األوىل من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 41,2 % خالل سنة 
2017 (مقابل 40,3 % سنة 2016)، تليها مكاتب مؤسسات التّأم¢ بحصة تعادل 31 % (مقابل 32,2 % سنة 2016) ثّم 
س�رسة التّأم¢ Îا يقارب 14,4 % (مقابل 16 % سنة 2016). ك� تعّززت حّصة شبكات البنوك والربيد من مجموع األقساط 
الصادرة وإرتفعت من 9,7 % يف السنة الفارطة إىل 11,4 % سنة 2017 وتحّسنت نسبيا حّصة منتجي التأم¢ عىل الحياة 

لتبلغ 0,7 % (مقابل 0,6 % سنة 2016) (ملحق عـــدد 2-7).

وبالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة، Ýّكنت شبكات البنوك والربيد من تحقيق نسبة عالية منها 
بلغت 51,8 % (مقابل 46,2 % سنة 2016)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم¢ رغم تراجع حصتها إىل 23,5 % (مقابل

 29,8 % سنة 2016) ثّم نواب التأم¢ يف حدود 12 % (مقابل 12,9 % سنة 2016)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم¢ نسبة 
5,6 % ومنتجي التأم¢ عىل الحياة 3,5 % (مقابل 2,9 % سنة 2016) (ملحق عــــدد3-7).

(مقابل التأم¢  لنواب  بالنسبة   %  49 ب¢  الحياة،   Éغ عىل  التأم¢  فروع  بعنوان  الصادرة  األقساط  توزّعت  ح¢  يف 
 47,3 % سنة 2016) و 33,1 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 32,7 % سنة 2016) و16,7 % بالنسبة لس�رسة التأم¢ 

(مقابل 18,5 % سنة 2016) و0,6 % من قبل شبكات البنوك والربيد و0,6 % عرب مسالك توزيع أخرى.

ويالحظ هذا التوزيع خاصة بالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان فرعي تأم¢ السيارات والتأم¢ من الحريق حيث يتّم 
عىل التوايل تحقيق 67,4 % و36,5 % منها من قبل نيابات التأم¢ يف ح¢ أّن مكاتب املؤسسات تحّقق جزءا هاما من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم¢ الج�عي عىل املرض (52,6 %) وتأم¢ النقل (48,5 %) وتأم¢ الصادرات (92,6 %) 

والتأم¢ ضد الربد وهالك املاشية (58 %) (ملحق عــــدد3-7).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

مقابل  دينار سنة 2017   182,5 وبلغ   (2017-2013) الخ�سية  للفرد عىل مدى  التأم¢  معّدل قسط  تحّسن  تواصل 
164,2 دينار سنة 2016، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 11,1 %.

 
وÝثّـل حّصـة التأم¢ عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 21,2 % (مقابل 20,2 % سنة 2016) أي ما يعـادل 
38,7 دينار مقــابل معـّدل عاملي بقيمة 857,7 دينار، بين� Ýثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر 

الحياة 78,8 % (مقابل 79,8 % سنة 2016) أي ما يعادل 143,8 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 721,8 دينار.

      التعويضات املدفوعة

تطور حجم التعويضات املدفوعة:

التوايل حيث  الثانية عىل  التأم¢ سنة 2017 للسنة  التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات  تواصل تراجع نسق ´ّو 
سجلت زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل 7,4 % سنة 2016، وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016.

وبالتايل، تجـاوز املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم¢ خالل الفرتة (2013–2017) والذي نــاهز 
10,2 % نسق ´ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 7,7 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 8).    

 % 6 بحوايل  تقلصها  بعد   % 44 بأكá من  التأم¢  التونسية إلعادة  الرشكة  قبل  املدفوعة من  التعويضات  وإرتفعت 
يف السنة السابقة وبلغت 60,8 م.د مقابل 42 م.د سنة 2016. 

 
مقابل  م.د   1.111,4 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  ناهز  لذلك  وتبعا 

1.059,6 م.د سنة 2016 أي بإرتفاع Îعدل 4,9 % سنة 2017.

ورغم هذا الرتاجع يف نسق ´ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2017، فقد سّجل صنف التأم¢ عىل الحياة زيادة يف 
حجم التعويضات املدفوعة بعنوانه بنسبة 17,4 % مقابل إنخفاضها بنسبة 17,2 % يف السنة السابقة وقاربت املستوى 
الذي بلغته سنة 2015 بعد إرتفاعها الحاد بأكá من 111 %. وبلغت تبعا لذلك 136,5 م.د مقابل 116,3 م.د سنة 2016 

و140,4 م.د سنة 2015.

بين� شهد مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة ارتفاعا طفيفا Ü يتجاوز 1,4 % مقابل 
11,6 % سنة 2016. ومع ذلك، تّم تسجيل تفاوت كبÉ يف نسق ´و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز 

به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف خطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات ´وا محدودا بحوايل 1,4 % مقابل ´وها بنسبة 12,4 % 
يف السنة السابقة، وناهز بذلك حجمها 575,3 م.د سنة 2017 مقابل 567,4 م.د سنة 2016.

بين� تواصل إرتفاع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بوتÉة عالية عىل غرار السنة السابقة 
حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 11,8 % مقابل 12,9 % سنة 2016، لتعادل بذلك جملة املبالغ املدفوعة 258,9 م.د 

سنة 2017 مقابل 231,5 م.د سنة 2016.

وشهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم¢ العمليات املقبولة ´وا هاما بنسبة 36,4 % وبلغت 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د 
سنة 2016، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث الشغل التي إرتفعت بنسبة 10 % مقابل إستقرارها خالل 

السنت¢ املاضيت¢.

ويف املقابل، سجلت بقية فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة األخرى تراجعا بدرجات متفاوتة. فقد تواصل تقلّص التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم¢ النقل للسنة الثانية عىل التوايل بنسبة 15,4 % بعد تراجعها بأكá من 52 % يف السنة السابقة، 

وبلغت 9,9 م.د مقابل 11,7 م.د سنة 2016.

ك� شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم¢ 
النقل بحدة تأرجح نسق ´وها، برتاجع محدود بنسبة 3,3 % مقابل إرتفاعها  بنسبة 34,5 % سنة 2016 وبلغت 73,1 م.د 

مقابل 75,6 م.د سنة 2016. 

وتواصل للسنة الثالثة عىل التوايل تراجع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بأكثـــر من 
11 % مقابل 20,6 % سنة 2016 وبلغ إج�يل املبالغ املدفوعة 2,4 م.د مقابل 2,7 م.د سنة 2016.

بعنوانه حيث كان  املسددة  للمبالغ  بإنخفاض جّد ملحوظ  والقروض فقد Ýيّز سنة 2017  الصادرات  تأم¢  أّما فرع 
مجموعها سلبيا وبلغ (19,3-) م.د وذلك نتيجة Ýّكن مؤسسة كوتيناس من إسرتداد مبلغ تغطيتها لدين هام يهّم املجمع 

الكيمياé التونيس عىل الحريف الكو¤ بقيمة 13.5 مليون دوالر أمريè أي ما يعادل 33,1 م.د تونيس.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

الحياة عودة إىل اإلرتفاع وبلغت 13 %  التأم¢ عىل  التعويضات املدفوعة سنة 2017 بعنــوان صنف  سجلت حّصة 
 %  87 إىل  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حصتها  إنخفضت  بين�   ،(2016 سنة   %  11,4 (مقابل 

(مقابل 88,6 % سنة 2016).

ويفّرس هذا خاصة برتاجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات نظرا ألهميتها البالغة حيث عادلت 
54,8 % من مجموع التعويضات (مقابل 55,7 % سنة 2016)، وبلغت بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة 
نسبة 7 % (مقابل 7,5 % سنة 2016) وذلك بالرغم من تواصل إرتفاع حّصة فرع التأم¢ الجـ�عي عىل املرض إىل حـــدود 

24,6 % (مقـــابل 22,7 % سنة 2016).
 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

املسددة املبالغ  ´و  معـــّدل  تفـــوق  هامة  بنسبة   2017 سنة  املحقق  املعامالت  رقم  إلرتفـاع  وكنتيجــــة 
(12,6 % مقابل 3,2 %)، تراجع حجم التعويضات الجملية املدفــــوعة من مجموع رقــم املعــــامالت بحوايل 4,6 % 

وبلغت نسبته 50,3 % مقابل 54,9 % سنة 2016.
     

التأم¢  لفرع  بالنسبة  تبلغ 88 %  التـأم¢ حيث  أصناف وفروع  كثÉا ب¢ مختلف  متفاوتة  تظّل  النسبة  أّن هذه  إالّ 
الج�عي عىل املرض و61,2 % بعنوان فرع تأم¢ السيارات و38,2 % يف التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية و26,7 % بالنسبة 

لتأم¢ الحريق والعوامل الطبيعية و14,3 % بالنسبة لفرع تأم¢ النقل و30,8 % بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة.

      املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

تواصل إرتفاع نسق ´ّو املدخرات الفنية ملؤسسات التأم¢ يف نهاية سنة 2017 بنسبة 12,1 % مقابل 8,1 % سنة 2016، 
التطّور  وبلغ مجموعها حوايل 4.427,8 م.د مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 9). وتبعا لذلك، ناهز معــّدل 

السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) ما يعادل 8,8 %. 

م.د  230,3 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة  تطّورا  التونسية  اإلعادة  ملؤسسة  الفنيّة  املّدخرات  سّجلت  كمـا 
 مقابل 204,9 م.د سنة 2016.

م.د   4.154,7 مقابل  م.د   4.658,1 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  إج�يل  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2016 أي بزيادة يف حدود 12,1 %.  

ويعود إرتفاع نسق ´ّو مجموع املدخرات الفنية بالخصوص إىل تواصل تطّور حجم املّدخرات املكّونة بعنوان التأم¢ 
عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنت¢ األخÉت¢ بنسبة هامة بلغت عىل التوايل 16,7 % و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ومن ناحيتها، شهدت مدخرات التأم¢ عىل غÉ الحياة ´ّوا بنسبة 9,9 % مقابل 6,8 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حّصتها  تراجعت  بين�   ،(2016 سنة   %  32,2 (مقابل   %  33,5 وبلغت 

إىل 66,5 % (مقابل 67,8 % سنة 2016).

وتنقسم املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة والبالغ مجموعها 2.945,8 م.د إىل:

• مّدخرات التعويضات تحت التسوية التي Ýثّل حّصتها حوايل 79,8 % من مجموع مدخرات هذا الصنف وتناهز 
2.349,7 م.د مقابل 2.174,9 م.د سنـــة 2016 وتهّم باألساس فرعي تأم¢ السيارات والحريق.

• مّدخرات األقسـاط غÉ املكتسبة التي إرتفعت إىل 515 م.د (مقابل 430,8 م.د سنة 2016) أي ما يعادل 17,5 % 
من إج�يل املّدخرات (مقابل 16,1 % سنة 2016). 

• مّدخــرات أخرى تجاوزت 81 م.د (مقابل 74,1 م.د سنة 2016) وتضّم املدخرات الحسابية للجرايات ومدخرات 
األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وÝثل حوايل 2,7 % من مجموع املدخرات.

تعادل بحصة  الفنية  املدخرات  مجموع  من  األوفر  النصيب  عىل  السيارات  تأم¢  فرع  يستحوذ  أخرى،  ناحية  ومن 
 50,3 % منها ما يقارب  84,4 % بعنوان مدخرات التعويضات تحت التسوية.

 
ويعود ذلك إىل األهمية البالغة لهذا الفرع يف سوق التأم¢ (45 % من إج�يل رقم املعامالت) وكذلك إىل تواصل طول 
اآلجال وإجراءات تعويض األرضار خاصة منها البدنية التّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض وذلك بالرغم من دخول قانون إصالح 

نظام تأم¢ السيارات الذي يرمي أساسا إىل تغيÉ هذا التوّجه حيّز التطبيق منذ أكá من عرش سنوات (منذ سنة 2006). 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة Îعّدل 14,6 % وبلغت 
 %  11 مقابل   %  11,2 املدخرات  مجموع  من  حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،2016 سنة  م.د   434,4 مقابل  م.د   497,9

يف السنة السابقة.
 

وخالفا للسنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم¢ النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 18 % (مقابل 
(13,6-) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بنمو ملحوظ قارب 19 % (مقابل (8,6-) % 

سنة 2016).

       األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

سّجل نسق ´ّو األعباء الفنيّة عودة إىل اإلرتفاع سنة 2017 بعد إنخفاضه خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث بلغ 18,6  % 
مقابل عىل التوايل 6,3 % و9,8 % سنتي 2016 و2015. وإرتفع تبعا لذلك وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل حدود 
 2016 سنة  م.د   513,8 مقابل  م.د   609,5 مجموعها  وبلغ   ،2015 سنة   % و28,8   2016 سنة   %  27,7 مقابل   %  29,2

و483,2 م.د سنة 2015.

وعموما، شهد مجموع األعباء معّدل ´و سنوي هام خالل الفرتة (2013-2017) يف مستوى 12,4 % أي بنسق يفوق 
معّدل ´ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي بلغ 10,2 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

Ý Üثّل األعباء الفنية املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة سوى 16,2 % من مجموع األعباء لسنة 2017 مقابل 17,2 % 
سنة 2016، وذلك رغم تسجيلها إرتفاعا بنسبة 11,7 %. 

ويف املقابل، شهدت األعباء املرتبطة Îختلف فروع صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة إرتفاعا ملحوظا بنسبة تجاوزت 20 % 
ومثلت حصتها 83,8 % من مجموع األعباء، منها 51,3 % مرتبطة بفرع تأم¢ السيارات (مقابل 49,5 % سنة 2016) نظرا 
الحريق  من  التأم¢  فرع  الثانية  املرتبة  يف  يليه  القطاع)،  معامالت  رقم  إج�يل  من   % 45) الفروع  ب¢  البالغة  ألهميته 
 %  16,8 (مقابل  األعباء  مجموع  من   %  15,5 تعادل  بحّصة  املعامالت)  رقم  إج�يل  من   %  14,5) املختلفة  واألخطار 
سنة 2016). ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم¢ الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 11,4 % من مجموع 

األعباء (مقابل 10,2 % سنة 2016) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 32,4 % سنة 2017.

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

رغم إرتفاع نفقات اإلقتناء بنسق هام بلغ 15,4 %، فقد تقلّصت حّصتها من املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 43,2 % 
مقابل 44,5 % سنة 2016.

 % 55,1 إىل  بذلك حصتهـــا  لتــرتفع   %  21 من   áبأك هامة  زيادة  والترصف  اإلدارة  نفقـــات  سّجلت  املقابل،  ويف 
من املبلغ الجميل لألعباء الفنية مقابل 53,8 % سنة 2016. 

أّما بالنسبة ألعباء التوظيفات املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال، فقد بلغت ما يعادل 2,2 % من رقم 
معامالت هذا الصنف مقابل 2,4 % سنة 2016 وإستقرت يف حدود 10 % من املبلغ الجميل ألعباء هذا الصنف عىل غرار 

السنة السابقة.

رقـم املعـامـالت

التأم¢ قسط  إعادة  و/أو  التأم¢  باملداخيل يف مؤسسات  املتعلق  املحاسبة عدد 28  معيار  يعرف 

التأم¢ كالتايل:

"قسط التأم أو معلوم اإلشرتاك هو املقابل املايل الذي يحصل عليه املؤمن و/أو مؤسسة إعادة 
التأم مقابل الخطر املؤمن عليه طبقا ملا ينص عليه العقد".

وتتمثل قواعد إقرار وتسجيل األقساط يف: 

   طرح مبالغ اإلرجاعات من أقساط التأم¢ وهي املبالغ التي ترجع فعليا خالل سنة اإلصدار للمؤمن 

له يف شكل سيولة نقدية أو يف شكل طرح مبلغ مايل عىل القسط املُوايل،

   طرح مبالغ أقساط التأم¢ التي تّم إلغاؤها،

   تسجيل األقساط املكتسبة وغÉ الصادرة ضمن املداخيل،

   إدماج الجزء من مبلغ قسط التأم¢ املوافق لفرتة الض�ن للسنة املحاسبية الجارية يف املداخيل 

وكذلك بالنسبة للض�نات املمنوحة لعدة سنوات .
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       مقدمة

النهائية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة  املالية  بالقوائم  التقرير  تاريخ إعداد هذا  الهيئة إىل حّد  (*): نظرا لعدم توّصل 
بإعتبار  القطاع  نشاط  مؤرشات  جميع  إحتساب  تّم  فقد  حساباته�،  مراقبي  قبل  من  عليها  املصادق  اإلتّحاد"  لألخطار 

املعطيات الوقتية لهات¢ املؤسست¢.

بالرغم من الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، إختتم قطاع التأم¢ سنة 2017 بتحقيق تطّور إيجا¤ ألهم مؤرشات 
نشاطه حيث:

- إرتفع نسق ´ّو إج�يل رقم املعامالت املحّقق بعنوان كافة أصناف وفروع التأم¢ إىل حدود 12,6 % مقابل 10,5 % 
سنة 2016، وبلغ تبعا لذلك 2.088,6 م.د مقابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

    
- سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم¢ زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل إرتفاعها بنسبة 7,4 % 

سنة 2016 وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016. 
    

- تطّورت قيمة األصول املتعلّقة بالتوظيفات يف شكل أدوات مالية ونقدية مختلفة والتي يتّم تجميعها بفضل املدخرات 
التأم¢ بنسبة 7,8 %  التـزاماتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع¢ بعقود  التأم¢ لتسديد كامل  التي ترصدها مؤسسات  الفنية 
لتعادل 4.891,2 م.د مقابل 4.537,7 م.د سنة 2016، يف ح¢ بلغت املدخرات الفنية املكونة من قبل مؤسسات التأم¢ 
4.427,8 م.د سنة 2017 مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 أي بزيادة تقدر بحوايل 12,1 %، وهو ما أّدى إىل تراجع يف نسبة 

التغطية التي إنخفضت من 114,9 % يف السنة السابقة إىل 110,5 % سنة 2017.

- أّما األعباء الفنية، فقد سّجلت إرتفاعا هاما يف نسق ´وها سنة 2017 بنسبة 18,6 % مقابل 6,3 % سنة 2016، وبلغ 
مجموع األعباء 609,5 م.د مقابل 513,8 م.د  سنة 2016.

- هــــذا وبلغت النتيجة الفنيــــة الجمليـة ملؤسسات القطــــاع 78 م.د وناهزت النتيجـــــة الصافية بعنـوان هذه 
السنــــة 79,6 م.د.

     رقم املعامالت:

تطور حجم رقم املعامالت:

تواصل خالل سنة 2017 إرتفـاع نسق ´و رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم¢ املبارش وبلغ نسبة 12,6 % مقابل 
10,5 % يف السنة السـابقة ومعـدل تطور يف حـدود 10,2 % خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) وبلغ تبعـا لــذلك 

2.088,6 م.د مقـابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

ك� تطور رقم معامالت الرشكة التونسية إلعادة التأم¢ بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وبلغ 121,7 م.د مقابل 
113,4 م.د سنة 2016.

 
مقابل م.د   2.210,3 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  للقطاع  الجميل  املعـــامالت  رقم  ناهز  لذلك،  وتبعا 
 1.968,7 م.د سنة 2016 محققا نسبة تطّور يف حدود 12,3 % مقابل 10,7 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-7).

 

ويظهر إرتفاع نسبة التطور التي شهدتها سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 خاصة عىل مستوى صنف التأم¢ عىل الحياة 
الذي تواصل ´ّوه بنسق عال تجاوز نسبة 18 % بعد تطّوره Îعدل 24 % سنة 2016. ك� تحّسن نسق ´و أقساط التأم¢ 

املكتتبة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة حيث بلغ 11,2 % مقابل 7,6 % سنة 2016.

هذا وشهدت جميع فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة تطورا ايجابيا متفاوت الوتÉة وال سيّ� فرع تأم¢ النقل بعد أن شهد 
رقم معامالته تراجعا خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث إرتفع هذه السنة بنسبة 17,9 % بعد تقلّصه بحوايل 17,2 % سنة 
2016، وكذلك فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية الذي عاد رقم معامالتـــه إىل اإلرتفاع بنسبة 14,3 % مقابل تراجعه 

خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %. 

فبالنسبة لفرع تأم¢ الّسيارات، إرتفع نسق ´ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة بلغت 12,6 % مقابل شبه إستقراره يف 
مستوى 8,7 % سنة 2016 و8,6 % سنة 2015 ومتجاوزا املعّدل املسّجل سنة 2014 والذي بلغ 10,7 %. 

 
ك� عرف رقم معامالت فــــرع التأم¢ الج�عي عىل املرض ارتفاعا بنسبة 10,9 % مقابل 11,4 % سنة 2016. وشهد 
رقم معامـالت فــرع تأم¢ الّصادرات والقروض بدوره ارتفاعا ملحوظا ومتواصال يف نسق ´وه بلغ 16,7 % مقابل 16,1 % 
سنة 2016 و6,9 % سنة 2015 وفقط 1,8 % سنة 2014. وسجل فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة ´وا بحوايل 

5,8 % مقابل 8 % سنة 2016. 

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

بفضل النمّو املتواصل الذي ميّز صنف التأم¢ عىل الحياة طيلة السنوات األخÉة، تحّسنت حصته سنة 2017 وبلغت 
21,2 % مقابل 20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فإنّها ال تزال متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل العاملي 
الذي بلغ 54,3 %. ويف املقابل ظلّت حّصة التأم¢ عىل غÉ الحياة مرتفعة يف حدود 78,8 % مقابل عىل التوايل  79,8 %

و82 % سنتي 2016-2015 ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنة 2017.

وتتميّز الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم¢ خالل سنة 2017 وعىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع تأم¢ السيارات 
عىل حصة عالية منها رغم بقائها يف نفس املستوى املسجل سنة 2016 حيث بلغت 45 % من إج�يل األقساط املكتتبة 
مقابل 45,8 % سنة 2015. أما املرتبة الثانية، فيحتلّها صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بحصة تعادل 21,2 %، يليه 
فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة تناهز 14,5 % رغم انخفاض حّصته مقارنة بسنتي 2016 و2015 حيث 
بلغت عىل التوايل 15,4 % و15,8 %، ثّم فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,1 %. هذا، وإستقرّت حّصة 
الهام لرقم  الفارطة (3,3 %) بالرغم من اإلرتفاع  النقل منخفضة وقريبة من املستوى الذي سجلته يف السنة  فرع تأم¢ 

معامالته (مقابل 4,2 % سنة 2015).

وال يزال كّل من فرع تأم¢ الصادرات وفرع التأم¢ ضد الربد وهالك املاشية أقل أنشطة التأم¢ حج� إذ ال يتجاوز 
نصيبه� عىل التوايل 0,8 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

ك� تستأثر التأمينات اإلجبارية بنسبة هامة من رقم املُعامالت وهي تتمثّل خاصة يف التّأم¢ الوجو¤ للمسؤولية املدنية 
بالنسبة للتأم التكافيل:ألصحاب العربات الّربية وتأم¢ نقل الواردات والتأم¢ من الحريق ألدوات وتجهيزات الصناعة والتجارة والسياحة.

 % 4,1 إىل مستوى  لسنة 2017  القطـــاع  رقم معامالت  إج�يل  التكافيل من  التأميــن  إرتفعت حصة مؤسســــات 
مقابل 3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها 86 م.د. ويحتّل فرع تأم¢ السيارات املرتبة األوىل بحصة 
تناهز 52,1 % سنة 2017 (مقابل 50 % سنة 2016) يليه صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بنصيب هام بلغ 19,3 % 
(مقابل 21,7 % سنة 2016)، ثم فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة بلغت 14,8 % وفرع التأم¢ الج�عي 

عىل املرض بحصة ناهزت 8,9 % وتأم¢ النقل بحصة تعادل 4,8 %.

:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

بلغت حيث  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  بعنوان  املكتتبة  األقساط  إج�يل  من  حصتها  تدعيم  "ستار"  مؤسسة  واصلت 
 21,6 % (مقابل 20,9 % سنة 2016)، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,4 % ثم مؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

ومؤسسة "قات" بحصة تناهز 9,6 %. 

حدود يف  التكافيل  التأم¢  مؤسسات  حصة  انحرصت  ك�   ،%  9,8  Ûالتعاو التأم¢  مؤسسات  نصيب  يتجاوز   Üو
 4,2 % من مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

Ýّكنت مؤسسة "التجاري تأم¢" من تعزيز مكانتها ب¢ املؤسسات املختصة يف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال حيث 
إرتفعت حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف من 14,2 % سنة 2016 إىل 15,2 % سنة 2017، بين� 
تراجعت حصة كّل من مؤسسة "حياة" إىل 10,3 % (مقابل 13,6 % سنة 2016) ومؤسسة "مغربية للحياة" إىل 11,4 % 
(مقابل 12,2 % سنة 2016)، وحافظت مؤسسة "كارت للحياة" عىل نفس املستوى الذي بلغته حصتها سنة 2016 والتي 

بلغت 9,1 % وسجلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 4,9 % سنة 2016 إىل 6 % سنة 2017.

وتبعا لذلك بلغت حصة أقساط التأم¢ عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم¢ املختصة يف التأم¢ عىل الحياة 
52,1 % (مقابل 54 % سنة 2016)، وÜ يتجاوز نصيب مؤسسات التأم¢ التعاوÛ 4,9 % (مقـــابل 6,8 % سنة 2016) 

وقاربت هذه الحصة بالنسبــة ملؤسسات التأميـــن التكافيل3,7 % (مقابل 4 % سنة 2016).
  

توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

تصّدرت نيابات التّأم¢ املرتبة األوىل من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 41,2 % خالل سنة 
2017 (مقابل 40,3 % سنة 2016)، تليها مكاتب مؤسسات التّأم¢ بحصة تعادل 31 % (مقابل 32,2 % سنة 2016) ثّم 
س�رسة التّأم¢ Îا يقارب 14,4 % (مقابل 16 % سنة 2016). ك� تعّززت حّصة شبكات البنوك والربيد من مجموع األقساط 
الصادرة وإرتفعت من 9,7 % يف السنة الفارطة إىل 11,4 % سنة 2017 وتحّسنت نسبيا حّصة منتجي التأم¢ عىل الحياة 

لتبلغ 0,7 % (مقابل 0,6 % سنة 2016) (ملحق عـــدد 2-7).

وبالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة، Ýّكنت شبكات البنوك والربيد من تحقيق نسبة عالية منها 
بلغت 51,8 % (مقابل 46,2 % سنة 2016)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم¢ رغم تراجع حصتها إىل 23,5 % (مقابل
 29,8 % سنة 2016) ثّم نواب التأم¢ يف حدود 12 % (مقابل 12,9 % سنة 2016)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم¢ نسبة 

5,6 % ومنتجي التأم¢ عىل الحياة 3,5 % (مقابل 2,9 % سنة 2016) (ملحق عــــدد3-7).

(مقابل التأم¢  لنواب  بالنسبة   %  49 ب¢  الحياة،   Éغ عىل  التأم¢  فروع  بعنوان  الصادرة  األقساط  توزّعت  ح¢  يف 
 47,3 % سنة 2016) و 33,1 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 32,7 % سنة 2016) و16,7 % بالنسبة لس�رسة التأم¢ 

(مقابل 18,5 % سنة 2016) و0,6 % من قبل شبكات البنوك والربيد و0,6 % عرب مسالك توزيع أخرى.

ويالحظ هذا التوزيع خاصة بالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان فرعي تأم¢ السيارات والتأم¢ من الحريق حيث يتّم 
عىل التوايل تحقيق 67,4 % و36,5 % منها من قبل نيابات التأم¢ يف ح¢ أّن مكاتب املؤسسات تحّقق جزءا هاما من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم¢ الج�عي عىل املرض (52,6 %) وتأم¢ النقل (48,5 %) وتأم¢ الصادرات (92,6 %) 

والتأم¢ ضد الربد وهالك املاشية (58 %) (ملحق عــــدد3-7).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

مقابل  دينار سنة 2017   182,5 وبلغ   (2017-2013) الخ�سية  للفرد عىل مدى  التأم¢  معّدل قسط  تحّسن  تواصل 
164,2 دينار سنة 2016، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 11,1 %.

 
وÝثّـل حّصـة التأم¢ عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 21,2 % (مقابل 20,2 % سنة 2016) أي ما يعـادل 
38,7 دينار مقــابل معـّدل عاملي بقيمة 857,7 دينار، بين� Ýثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر 

الحياة 78,8 % (مقابل 79,8 % سنة 2016) أي ما يعادل 143,8 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 721,8 دينار.

      التعويضات املدفوعة

تطور حجم التعويضات املدفوعة:

التوايل حيث  الثانية عىل  التأم¢ سنة 2017 للسنة  التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات  تواصل تراجع نسق ´ّو 
سجلت زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل 7,4 % سنة 2016، وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016.

وبالتايل، تجـاوز املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم¢ خالل الفرتة (2013–2017) والذي نــاهز 
10,2 % نسق ´ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 7,7 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 8).    

 % 6 بحوايل  تقلصها  بعد   % 44 بأكá من  التأم¢  التونسية إلعادة  الرشكة  قبل  املدفوعة من  التعويضات  وإرتفعت 
يف السنة السابقة وبلغت 60,8 م.د مقابل 42 م.د سنة 2016. 

 
مقابل  م.د   1.111,4 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  ناهز  لذلك  وتبعا 

1.059,6 م.د سنة 2016 أي بإرتفاع Îعدل 4,9 % سنة 2017.

ورغم هذا الرتاجع يف نسق ´ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2017، فقد سّجل صنف التأم¢ عىل الحياة زيادة يف 
حجم التعويضات املدفوعة بعنوانه بنسبة 17,4 % مقابل إنخفاضها بنسبة 17,2 % يف السنة السابقة وقاربت املستوى 
الذي بلغته سنة 2015 بعد إرتفاعها الحاد بأكá من 111 %. وبلغت تبعا لذلك 136,5 م.د مقابل 116,3 م.د سنة 2016 

و140,4 م.د سنة 2015.

بين� شهد مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة ارتفاعا طفيفا Ü يتجاوز 1,4 % مقابل 
11,6 % سنة 2016. ومع ذلك، تّم تسجيل تفاوت كبÉ يف نسق ´و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز 

به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف خطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات ´وا محدودا بحوايل 1,4 % مقابل ´وها بنسبة 12,4 % 
يف السنة السابقة، وناهز بذلك حجمها 575,3 م.د سنة 2017 مقابل 567,4 م.د سنة 2016.

بين� تواصل إرتفاع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بوتÉة عالية عىل غرار السنة السابقة 
حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 11,8 % مقابل 12,9 % سنة 2016، لتعادل بذلك جملة املبالغ املدفوعة 258,9 م.د 

سنة 2017 مقابل 231,5 م.د سنة 2016.

وشهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم¢ العمليات املقبولة ´وا هاما بنسبة 36,4 % وبلغت 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د 
سنة 2016، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث الشغل التي إرتفعت بنسبة 10 % مقابل إستقرارها خالل 

السنت¢ املاضيت¢.

ويف املقابل، سجلت بقية فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة األخرى تراجعا بدرجات متفاوتة. فقد تواصل تقلّص التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم¢ النقل للسنة الثانية عىل التوايل بنسبة 15,4 % بعد تراجعها بأكá من 52 % يف السنة السابقة، 

وبلغت 9,9 م.د مقابل 11,7 م.د سنة 2016.

ك� شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم¢ 
النقل بحدة تأرجح نسق ´وها، برتاجع محدود بنسبة 3,3 % مقابل إرتفاعها  بنسبة 34,5 % سنة 2016 وبلغت 73,1 م.د 

مقابل 75,6 م.د سنة 2016. 

وتواصل للسنة الثالثة عىل التوايل تراجع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بأكثـــر من 
11 % مقابل 20,6 % سنة 2016 وبلغ إج�يل املبالغ املدفوعة 2,4 م.د مقابل 2,7 م.د سنة 2016.

بعنوانه حيث كان  املسددة  للمبالغ  بإنخفاض جّد ملحوظ  والقروض فقد Ýيّز سنة 2017  الصادرات  تأم¢  أّما فرع 
مجموعها سلبيا وبلغ (19,3-) م.د وذلك نتيجة Ýّكن مؤسسة كوتيناس من إسرتداد مبلغ تغطيتها لدين هام يهّم املجمع 

الكيمياé التونيس عىل الحريف الكو¤ بقيمة 13.5 مليون دوالر أمريè أي ما يعادل 33,1 م.د تونيس.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

الحياة عودة إىل اإلرتفاع وبلغت 13 %  التأم¢ عىل  التعويضات املدفوعة سنة 2017 بعنــوان صنف  سجلت حّصة 
 %  87 إىل  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حصتها  إنخفضت  بين�   ،(2016 سنة   %  11,4 (مقابل 

(مقابل 88,6 % سنة 2016).

ويفّرس هذا خاصة برتاجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات نظرا ألهميتها البالغة حيث عادلت 
54,8 % من مجموع التعويضات (مقابل 55,7 % سنة 2016)، وبلغت بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة 
نسبة 7 % (مقابل 7,5 % سنة 2016) وذلك بالرغم من تواصل إرتفاع حّصة فرع التأم¢ الجـ�عي عىل املرض إىل حـــدود 

24,6 % (مقـــابل 22,7 % سنة 2016).
 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

املسددة املبالغ  ´و  معـــّدل  تفـــوق  هامة  بنسبة   2017 سنة  املحقق  املعامالت  رقم  إلرتفـاع  وكنتيجــــة 
(12,6 % مقابل 3,2 %)، تراجع حجم التعويضات الجملية املدفــــوعة من مجموع رقــم املعــــامالت بحوايل 4,6 % 

وبلغت نسبته 50,3 % مقابل 54,9 % سنة 2016.
     

التأم¢  لفرع  بالنسبة  تبلغ 88 %  التـأم¢ حيث  أصناف وفروع  كثÉا ب¢ مختلف  متفاوتة  تظّل  النسبة  أّن هذه  إالّ 
الج�عي عىل املرض و61,2 % بعنوان فرع تأم¢ السيارات و38,2 % يف التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية و26,7 % بالنسبة 

لتأم¢ الحريق والعوامل الطبيعية و14,3 % بالنسبة لفرع تأم¢ النقل و30,8 % بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة.

      املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

تواصل إرتفاع نسق ´ّو املدخرات الفنية ملؤسسات التأم¢ يف نهاية سنة 2017 بنسبة 12,1 % مقابل 8,1 % سنة 2016، 
التطّور  وبلغ مجموعها حوايل 4.427,8 م.د مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 9). وتبعا لذلك، ناهز معــّدل 

السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) ما يعادل 8,8 %. 

م.د  230,3 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة  تطّورا  التونسية  اإلعادة  ملؤسسة  الفنيّة  املّدخرات  سّجلت  كمـا 
 مقابل 204,9 م.د سنة 2016.

م.د   4.154,7 مقابل  م.د   4.658,1 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  إج�يل  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2016 أي بزيادة يف حدود 12,1 %.  

ويعود إرتفاع نسق ´ّو مجموع املدخرات الفنية بالخصوص إىل تواصل تطّور حجم املّدخرات املكّونة بعنوان التأم¢ 
عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنت¢ األخÉت¢ بنسبة هامة بلغت عىل التوايل 16,7 % و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ومن ناحيتها، شهدت مدخرات التأم¢ عىل غÉ الحياة ´ّوا بنسبة 9,9 % مقابل 6,8 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حّصتها  تراجعت  بين�   ،(2016 سنة   %  32,2 (مقابل   %  33,5 وبلغت 

إىل 66,5 % (مقابل 67,8 % سنة 2016).

وتنقسم املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة والبالغ مجموعها 2.945,8 م.د إىل:

• مّدخرات التعويضات تحت التسوية التي Ýثّل حّصتها حوايل 79,8 % من مجموع مدخرات هذا الصنف وتناهز 
2.349,7 م.د مقابل 2.174,9 م.د سنـــة 2016 وتهّم باألساس فرعي تأم¢ السيارات والحريق.

• مّدخرات األقسـاط غÉ املكتسبة التي إرتفعت إىل 515 م.د (مقابل 430,8 م.د سنة 2016) أي ما يعادل 17,5 % 
من إج�يل املّدخرات (مقابل 16,1 % سنة 2016). 

• مّدخــرات أخرى تجاوزت 81 م.د (مقابل 74,1 م.د سنة 2016) وتضّم املدخرات الحسابية للجرايات ومدخرات 
األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وÝثل حوايل 2,7 % من مجموع املدخرات.

تعادل بحصة  الفنية  املدخرات  مجموع  من  األوفر  النصيب  عىل  السيارات  تأم¢  فرع  يستحوذ  أخرى،  ناحية  ومن 
 50,3 % منها ما يقارب  84,4 % بعنوان مدخرات التعويضات تحت التسوية.

 
ويعود ذلك إىل األهمية البالغة لهذا الفرع يف سوق التأم¢ (45 % من إج�يل رقم املعامالت) وكذلك إىل تواصل طول 
اآلجال وإجراءات تعويض األرضار خاصة منها البدنية التّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض وذلك بالرغم من دخول قانون إصالح 

نظام تأم¢ السيارات الذي يرمي أساسا إىل تغيÉ هذا التوّجه حيّز التطبيق منذ أكá من عرش سنوات (منذ سنة 2006). 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة Îعّدل 14,6 % وبلغت 
 %  11 مقابل   %  11,2 املدخرات  مجموع  من  حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،2016 سنة  م.د   434,4 مقابل  م.د   497,9

يف السنة السابقة.
 

وخالفا للسنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم¢ النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 18 % (مقابل 
(13,6-) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بنمو ملحوظ قارب 19 % (مقابل (8,6-) % 

سنة 2016).

       األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

سّجل نسق ´ّو األعباء الفنيّة عودة إىل اإلرتفاع سنة 2017 بعد إنخفاضه خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث بلغ 18,6  % 
مقابل عىل التوايل 6,3 % و9,8 % سنتي 2016 و2015. وإرتفع تبعا لذلك وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل حدود 
 2016 سنة  م.د   513,8 مقابل  م.د   609,5 مجموعها  وبلغ   ،2015 سنة   % و28,8   2016 سنة   %  27,7 مقابل   %  29,2

و483,2 م.د سنة 2015.

وعموما، شهد مجموع األعباء معّدل ´و سنوي هام خالل الفرتة (2013-2017) يف مستوى 12,4 % أي بنسق يفوق 
معّدل ´ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي بلغ 10,2 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

Ý Üثّل األعباء الفنية املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة سوى 16,2 % من مجموع األعباء لسنة 2017 مقابل 17,2 % 
سنة 2016، وذلك رغم تسجيلها إرتفاعا بنسبة 11,7 %. 

ويف املقابل، شهدت األعباء املرتبطة Îختلف فروع صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة إرتفاعا ملحوظا بنسبة تجاوزت 20 % 
ومثلت حصتها 83,8 % من مجموع األعباء، منها 51,3 % مرتبطة بفرع تأم¢ السيارات (مقابل 49,5 % سنة 2016) نظرا 
الحريق  من  التأم¢  فرع  الثانية  املرتبة  يف  يليه  القطاع)،  معامالت  رقم  إج�يل  من   % 45) الفروع  ب¢  البالغة  ألهميته 
 %  16,8 (مقابل  األعباء  مجموع  من   %  15,5 تعادل  بحّصة  املعامالت)  رقم  إج�يل  من   %  14,5) املختلفة  واألخطار 
سنة 2016). ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم¢ الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 11,4 % من مجموع 

األعباء (مقابل 10,2 % سنة 2016) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 32,4 % سنة 2017.

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

رغم إرتفاع نفقات اإلقتناء بنسق هام بلغ 15,4 %، فقد تقلّصت حّصتها من املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 43,2 % 
مقابل 44,5 % سنة 2016.

 % 55,1 إىل  بذلك حصتهـــا  لتــرتفع   %  21 من   áبأك هامة  زيادة  والترصف  اإلدارة  نفقـــات  سّجلت  املقابل،  ويف 
من املبلغ الجميل لألعباء الفنية مقابل 53,8 % سنة 2016. 

أّما بالنسبة ألعباء التوظيفات املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال، فقد بلغت ما يعادل 2,2 % من رقم 
معامالت هذا الصنف مقابل 2,4 % سنة 2016 وإستقرت يف حدود 10 % من املبلغ الجميل ألعباء هذا الصنف عىل غرار 

السنة السابقة.

تطّور التعويضات املدفوعة (م.د)

*التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال

*التأم¢ عىل غÉ الحياة

تأم¢ السيارات

التأم¢ الج�عي عىل املرض

تأم¢ النقل

تأم¢ الحريق واألخطار املختلفة

تأم¢ الصادرات والقروض

التـأم¢ ضد الربد وهالك املاشية

تأم¢ حوادث الشغل (*)

تأم¢ العمليات املقبولة

إج�يل تعويضات مؤسسات التأم¢

تعويضات مؤسسة اإلعادة التونسية

التعويضات الجملية للقطاع

116,3

901,3

567,4

231,5

11,7

75,6

1,7

2,7

3

7,7

1017,6

42

1059,6

136,5

914,1

575,3

258,9

9,9

73,1

-19,3

2,4

3,3

10,5

1050,6

60,8

1111,4

17,4

1,4

1,4

11,8

-15,4

-3,3

-11,1

10,0

36,4

3,2

44,8

4,9

نسبة التطور (%)20162017األصناف والفروع
2017/2016

ـــ

(*): ال تزال مؤسسات التأم¢ تسّدد بقية تعويضات تتعلق Îلفات قد÷ة بعنوان هذا الفرع الذي أحيل إىل الصندوق الوطني للض�ن اإلجت�عي منذ سنة 1995 
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       مقدمة

النهائية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة  املالية  بالقوائم  التقرير  تاريخ إعداد هذا  الهيئة إىل حّد  (*): نظرا لعدم توّصل 
بإعتبار  القطاع  نشاط  مؤرشات  جميع  إحتساب  تّم  فقد  حساباته�،  مراقبي  قبل  من  عليها  املصادق  اإلتّحاد"  لألخطار 

املعطيات الوقتية لهات¢ املؤسست¢.

بالرغم من الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، إختتم قطاع التأم¢ سنة 2017 بتحقيق تطّور إيجا¤ ألهم مؤرشات 
نشاطه حيث:

- إرتفع نسق ´ّو إج�يل رقم املعامالت املحّقق بعنوان كافة أصناف وفروع التأم¢ إىل حدود 12,6 % مقابل 10,5 % 
سنة 2016، وبلغ تبعا لذلك 2.088,6 م.د مقابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

    
- سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم¢ زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل إرتفاعها بنسبة 7,4 % 

سنة 2016 وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016. 
    

- تطّورت قيمة األصول املتعلّقة بالتوظيفات يف شكل أدوات مالية ونقدية مختلفة والتي يتّم تجميعها بفضل املدخرات 
التأم¢ بنسبة 7,8 %  التـزاماتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع¢ بعقود  التأم¢ لتسديد كامل  التي ترصدها مؤسسات  الفنية 
لتعادل 4.891,2 م.د مقابل 4.537,7 م.د سنة 2016، يف ح¢ بلغت املدخرات الفنية املكونة من قبل مؤسسات التأم¢ 
4.427,8 م.د سنة 2017 مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 أي بزيادة تقدر بحوايل 12,1 %، وهو ما أّدى إىل تراجع يف نسبة 

التغطية التي إنخفضت من 114,9 % يف السنة السابقة إىل 110,5 % سنة 2017.

- أّما األعباء الفنية، فقد سّجلت إرتفاعا هاما يف نسق ´وها سنة 2017 بنسبة 18,6 % مقابل 6,3 % سنة 2016، وبلغ 
مجموع األعباء 609,5 م.د مقابل 513,8 م.د  سنة 2016.

- هــــذا وبلغت النتيجة الفنيــــة الجمليـة ملؤسسات القطــــاع 78 م.د وناهزت النتيجـــــة الصافية بعنـوان هذه 
السنــــة 79,6 م.د.

     رقم املعامالت:

تطور حجم رقم املعامالت:

تواصل خالل سنة 2017 إرتفـاع نسق ´و رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم¢ املبارش وبلغ نسبة 12,6 % مقابل 
10,5 % يف السنة السـابقة ومعـدل تطور يف حـدود 10,2 % خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) وبلغ تبعـا لــذلك 

2.088,6 م.د مقـابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

ك� تطور رقم معامالت الرشكة التونسية إلعادة التأم¢ بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وبلغ 121,7 م.د مقابل 
113,4 م.د سنة 2016.

 
مقابل م.د   2.210,3 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  للقطاع  الجميل  املعـــامالت  رقم  ناهز  لذلك،  وتبعا 
 1.968,7 م.د سنة 2016 محققا نسبة تطّور يف حدود 12,3 % مقابل 10,7 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-7).

 

ويظهر إرتفاع نسبة التطور التي شهدتها سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 خاصة عىل مستوى صنف التأم¢ عىل الحياة 
الذي تواصل ´ّوه بنسق عال تجاوز نسبة 18 % بعد تطّوره Îعدل 24 % سنة 2016. ك� تحّسن نسق ´و أقساط التأم¢ 

املكتتبة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة حيث بلغ 11,2 % مقابل 7,6 % سنة 2016.

هذا وشهدت جميع فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة تطورا ايجابيا متفاوت الوتÉة وال سيّ� فرع تأم¢ النقل بعد أن شهد 
رقم معامالته تراجعا خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث إرتفع هذه السنة بنسبة 17,9 % بعد تقلّصه بحوايل 17,2 % سنة 
2016، وكذلك فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية الذي عاد رقم معامالتـــه إىل اإلرتفاع بنسبة 14,3 % مقابل تراجعه 

خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %. 

فبالنسبة لفرع تأم¢ الّسيارات، إرتفع نسق ´ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة بلغت 12,6 % مقابل شبه إستقراره يف 
مستوى 8,7 % سنة 2016 و8,6 % سنة 2015 ومتجاوزا املعّدل املسّجل سنة 2014 والذي بلغ 10,7 %. 

 
ك� عرف رقم معامالت فــــرع التأم¢ الج�عي عىل املرض ارتفاعا بنسبة 10,9 % مقابل 11,4 % سنة 2016. وشهد 
رقم معامـالت فــرع تأم¢ الّصادرات والقروض بدوره ارتفاعا ملحوظا ومتواصال يف نسق ´وه بلغ 16,7 % مقابل 16,1 % 
سنة 2016 و6,9 % سنة 2015 وفقط 1,8 % سنة 2014. وسجل فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة ´وا بحوايل 

5,8 % مقابل 8 % سنة 2016. 

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

بفضل النمّو املتواصل الذي ميّز صنف التأم¢ عىل الحياة طيلة السنوات األخÉة، تحّسنت حصته سنة 2017 وبلغت 
21,2 % مقابل 20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فإنّها ال تزال متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل العاملي 
الذي بلغ 54,3 %. ويف املقابل ظلّت حّصة التأم¢ عىل غÉ الحياة مرتفعة يف حدود 78,8 % مقابل عىل التوايل  79,8 %

و82 % سنتي 2016-2015 ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنة 2017.

وتتميّز الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم¢ خالل سنة 2017 وعىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع تأم¢ السيارات 
عىل حصة عالية منها رغم بقائها يف نفس املستوى املسجل سنة 2016 حيث بلغت 45 % من إج�يل األقساط املكتتبة 
مقابل 45,8 % سنة 2015. أما املرتبة الثانية، فيحتلّها صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بحصة تعادل 21,2 %، يليه 
فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة تناهز 14,5 % رغم انخفاض حّصته مقارنة بسنتي 2016 و2015 حيث 
بلغت عىل التوايل 15,4 % و15,8 %، ثّم فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,1 %. هذا، وإستقرّت حّصة 
الهام لرقم  الفارطة (3,3 %) بالرغم من اإلرتفاع  النقل منخفضة وقريبة من املستوى الذي سجلته يف السنة  فرع تأم¢ 

معامالته (مقابل 4,2 % سنة 2015).

وال يزال كّل من فرع تأم¢ الصادرات وفرع التأم¢ ضد الربد وهالك املاشية أقل أنشطة التأم¢ حج� إذ ال يتجاوز 
نصيبه� عىل التوايل 0,8 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

ك� تستأثر التأمينات اإلجبارية بنسبة هامة من رقم املُعامالت وهي تتمثّل خاصة يف التّأم¢ الوجو¤ للمسؤولية املدنية 
بالنسبة للتأم التكافيل:ألصحاب العربات الّربية وتأم¢ نقل الواردات والتأم¢ من الحريق ألدوات وتجهيزات الصناعة والتجارة والسياحة.

 % 4,1 إىل مستوى  لسنة 2017  القطـــاع  رقم معامالت  إج�يل  التكافيل من  التأميــن  إرتفعت حصة مؤسســــات 
مقابل 3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها 86 م.د. ويحتّل فرع تأم¢ السيارات املرتبة األوىل بحصة 
تناهز 52,1 % سنة 2017 (مقابل 50 % سنة 2016) يليه صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بنصيب هام بلغ 19,3 % 
(مقابل 21,7 % سنة 2016)، ثم فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة بلغت 14,8 % وفرع التأم¢ الج�عي 

عىل املرض بحصة ناهزت 8,9 % وتأم¢ النقل بحصة تعادل 4,8 %.

:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

بلغت حيث  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  بعنوان  املكتتبة  األقساط  إج�يل  من  حصتها  تدعيم  "ستار"  مؤسسة  واصلت 
 21,6 % (مقابل 20,9 % سنة 2016)، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,4 % ثم مؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

ومؤسسة "قات" بحصة تناهز 9,6 %. 

حدود يف  التكافيل  التأم¢  مؤسسات  حصة  انحرصت  ك�   ،%  9,8  Ûالتعاو التأم¢  مؤسسات  نصيب  يتجاوز   Üو
 4,2 % من مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

Ýّكنت مؤسسة "التجاري تأم¢" من تعزيز مكانتها ب¢ املؤسسات املختصة يف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال حيث 
إرتفعت حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف من 14,2 % سنة 2016 إىل 15,2 % سنة 2017، بين� 
تراجعت حصة كّل من مؤسسة "حياة" إىل 10,3 % (مقابل 13,6 % سنة 2016) ومؤسسة "مغربية للحياة" إىل 11,4 % 
(مقابل 12,2 % سنة 2016)، وحافظت مؤسسة "كارت للحياة" عىل نفس املستوى الذي بلغته حصتها سنة 2016 والتي 

بلغت 9,1 % وسجلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 4,9 % سنة 2016 إىل 6 % سنة 2017.

وتبعا لذلك بلغت حصة أقساط التأم¢ عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم¢ املختصة يف التأم¢ عىل الحياة 
52,1 % (مقابل 54 % سنة 2016)، وÜ يتجاوز نصيب مؤسسات التأم¢ التعاوÛ 4,9 % (مقـــابل 6,8 % سنة 2016) 

وقاربت هذه الحصة بالنسبــة ملؤسسات التأميـــن التكافيل3,7 % (مقابل 4 % سنة 2016).
  

توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

تصّدرت نيابات التّأم¢ املرتبة األوىل من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 41,2 % خالل سنة 
2017 (مقابل 40,3 % سنة 2016)، تليها مكاتب مؤسسات التّأم¢ بحصة تعادل 31 % (مقابل 32,2 % سنة 2016) ثّم 
س�رسة التّأم¢ Îا يقارب 14,4 % (مقابل 16 % سنة 2016). ك� تعّززت حّصة شبكات البنوك والربيد من مجموع األقساط 
الصادرة وإرتفعت من 9,7 % يف السنة الفارطة إىل 11,4 % سنة 2017 وتحّسنت نسبيا حّصة منتجي التأم¢ عىل الحياة 

لتبلغ 0,7 % (مقابل 0,6 % سنة 2016) (ملحق عـــدد 2-7).

وبالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة، Ýّكنت شبكات البنوك والربيد من تحقيق نسبة عالية منها 
بلغت 51,8 % (مقابل 46,2 % سنة 2016)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم¢ رغم تراجع حصتها إىل 23,5 % (مقابل

 29,8 % سنة 2016) ثّم نواب التأم¢ يف حدود 12 % (مقابل 12,9 % سنة 2016)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم¢ نسبة 
5,6 % ومنتجي التأم¢ عىل الحياة 3,5 % (مقابل 2,9 % سنة 2016) (ملحق عــــدد3-7).

(مقابل التأم¢  لنواب  بالنسبة   %  49 ب¢  الحياة،   Éغ عىل  التأم¢  فروع  بعنوان  الصادرة  األقساط  توزّعت  ح¢  يف 
 47,3 % سنة 2016) و 33,1 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 32,7 % سنة 2016) و16,7 % بالنسبة لس�رسة التأم¢ 

(مقابل 18,5 % سنة 2016) و0,6 % من قبل شبكات البنوك والربيد و0,6 % عرب مسالك توزيع أخرى.

ويالحظ هذا التوزيع خاصة بالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان فرعي تأم¢ السيارات والتأم¢ من الحريق حيث يتّم 
عىل التوايل تحقيق 67,4 % و36,5 % منها من قبل نيابات التأم¢ يف ح¢ أّن مكاتب املؤسسات تحّقق جزءا هاما من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم¢ الج�عي عىل املرض (52,6 %) وتأم¢ النقل (48,5 %) وتأم¢ الصادرات (92,6 %) 

والتأم¢ ضد الربد وهالك املاشية (58 %) (ملحق عــــدد3-7).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

مقابل  دينار سنة 2017   182,5 وبلغ   (2017-2013) الخ�سية  للفرد عىل مدى  التأم¢  معّدل قسط  تحّسن  تواصل 
164,2 دينار سنة 2016، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 11,1 %.

 
وÝثّـل حّصـة التأم¢ عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 21,2 % (مقابل 20,2 % سنة 2016) أي ما يعـادل 
38,7 دينار مقــابل معـّدل عاملي بقيمة 857,7 دينار، بين� Ýثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر 

الحياة 78,8 % (مقابل 79,8 % سنة 2016) أي ما يعادل 143,8 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 721,8 دينار.

      التعويضات املدفوعة

تطور حجم التعويضات املدفوعة:

التوايل حيث  الثانية عىل  التأم¢ سنة 2017 للسنة  التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات  تواصل تراجع نسق ´ّو 
سجلت زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل 7,4 % سنة 2016، وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016.

وبالتايل، تجـاوز املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم¢ خالل الفرتة (2013–2017) والذي نــاهز 
10,2 % نسق ´ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 7,7 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 8).    

 % 6 بحوايل  تقلصها  بعد   % 44 بأكá من  التأم¢  التونسية إلعادة  الرشكة  قبل  املدفوعة من  التعويضات  وإرتفعت 
يف السنة السابقة وبلغت 60,8 م.د مقابل 42 م.د سنة 2016. 

 
مقابل  م.د   1.111,4 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  ناهز  لذلك  وتبعا 

1.059,6 م.د سنة 2016 أي بإرتفاع Îعدل 4,9 % سنة 2017.

ورغم هذا الرتاجع يف نسق ´ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2017، فقد سّجل صنف التأم¢ عىل الحياة زيادة يف 
حجم التعويضات املدفوعة بعنوانه بنسبة 17,4 % مقابل إنخفاضها بنسبة 17,2 % يف السنة السابقة وقاربت املستوى 
الذي بلغته سنة 2015 بعد إرتفاعها الحاد بأكá من 111 %. وبلغت تبعا لذلك 136,5 م.د مقابل 116,3 م.د سنة 2016 

و140,4 م.د سنة 2015.

بين� شهد مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة ارتفاعا طفيفا Ü يتجاوز 1,4 % مقابل 
11,6 % سنة 2016. ومع ذلك، تّم تسجيل تفاوت كبÉ يف نسق ´و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز 

به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف خطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات ´وا محدودا بحوايل 1,4 % مقابل ´وها بنسبة 12,4 % 
يف السنة السابقة، وناهز بذلك حجمها 575,3 م.د سنة 2017 مقابل 567,4 م.د سنة 2016.

بين� تواصل إرتفاع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بوتÉة عالية عىل غرار السنة السابقة 
حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 11,8 % مقابل 12,9 % سنة 2016، لتعادل بذلك جملة املبالغ املدفوعة 258,9 م.د 

سنة 2017 مقابل 231,5 م.د سنة 2016.

وشهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم¢ العمليات املقبولة ´وا هاما بنسبة 36,4 % وبلغت 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د 
سنة 2016، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث الشغل التي إرتفعت بنسبة 10 % مقابل إستقرارها خالل 

السنت¢ املاضيت¢.

ويف املقابل، سجلت بقية فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة األخرى تراجعا بدرجات متفاوتة. فقد تواصل تقلّص التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم¢ النقل للسنة الثانية عىل التوايل بنسبة 15,4 % بعد تراجعها بأكá من 52 % يف السنة السابقة، 

وبلغت 9,9 م.د مقابل 11,7 م.د سنة 2016.

ك� شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم¢ 
النقل بحدة تأرجح نسق ´وها، برتاجع محدود بنسبة 3,3 % مقابل إرتفاعها  بنسبة 34,5 % سنة 2016 وبلغت 73,1 م.د 

مقابل 75,6 م.د سنة 2016. 

وتواصل للسنة الثالثة عىل التوايل تراجع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بأكثـــر من 
11 % مقابل 20,6 % سنة 2016 وبلغ إج�يل املبالغ املدفوعة 2,4 م.د مقابل 2,7 م.د سنة 2016.

بعنوانه حيث كان  املسددة  للمبالغ  بإنخفاض جّد ملحوظ  والقروض فقد Ýيّز سنة 2017  الصادرات  تأم¢  أّما فرع 
مجموعها سلبيا وبلغ (19,3-) م.د وذلك نتيجة Ýّكن مؤسسة كوتيناس من إسرتداد مبلغ تغطيتها لدين هام يهّم املجمع 

الكيمياé التونيس عىل الحريف الكو¤ بقيمة 13.5 مليون دوالر أمريè أي ما يعادل 33,1 م.د تونيس.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

الحياة عودة إىل اإلرتفاع وبلغت 13 %  التأم¢ عىل  التعويضات املدفوعة سنة 2017 بعنــوان صنف  سجلت حّصة 
 %  87 إىل  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حصتها  إنخفضت  بين�   ،(2016 سنة   %  11,4 (مقابل 

(مقابل 88,6 % سنة 2016).

ويفّرس هذا خاصة برتاجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات نظرا ألهميتها البالغة حيث عادلت 
54,8 % من مجموع التعويضات (مقابل 55,7 % سنة 2016)، وبلغت بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة 
نسبة 7 % (مقابل 7,5 % سنة 2016) وذلك بالرغم من تواصل إرتفاع حّصة فرع التأم¢ الجـ�عي عىل املرض إىل حـــدود 

24,6 % (مقـــابل 22,7 % سنة 2016).
 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

املسددة املبالغ  ´و  معـــّدل  تفـــوق  هامة  بنسبة   2017 سنة  املحقق  املعامالت  رقم  إلرتفـاع  وكنتيجــــة 
(12,6 % مقابل 3,2 %)، تراجع حجم التعويضات الجملية املدفــــوعة من مجموع رقــم املعــــامالت بحوايل 4,6 % 

وبلغت نسبته 50,3 % مقابل 54,9 % سنة 2016.
     

التأم¢  لفرع  بالنسبة  تبلغ 88 %  التـأم¢ حيث  أصناف وفروع  كثÉا ب¢ مختلف  متفاوتة  تظّل  النسبة  أّن هذه  إالّ 
الج�عي عىل املرض و61,2 % بعنوان فرع تأم¢ السيارات و38,2 % يف التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية و26,7 % بالنسبة 

لتأم¢ الحريق والعوامل الطبيعية و14,3 % بالنسبة لفرع تأم¢ النقل و30,8 % بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة.

      املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

تواصل إرتفاع نسق ´ّو املدخرات الفنية ملؤسسات التأم¢ يف نهاية سنة 2017 بنسبة 12,1 % مقابل 8,1 % سنة 2016، 
التطّور  وبلغ مجموعها حوايل 4.427,8 م.د مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 9). وتبعا لذلك، ناهز معــّدل 

السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) ما يعادل 8,8 %. 

م.د  230,3 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة  تطّورا  التونسية  اإلعادة  ملؤسسة  الفنيّة  املّدخرات  سّجلت  كمـا 
 مقابل 204,9 م.د سنة 2016.

م.د   4.154,7 مقابل  م.د   4.658,1 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  إج�يل  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2016 أي بزيادة يف حدود 12,1 %.  

ويعود إرتفاع نسق ´ّو مجموع املدخرات الفنية بالخصوص إىل تواصل تطّور حجم املّدخرات املكّونة بعنوان التأم¢ 
عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنت¢ األخÉت¢ بنسبة هامة بلغت عىل التوايل 16,7 % و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ومن ناحيتها، شهدت مدخرات التأم¢ عىل غÉ الحياة ´ّوا بنسبة 9,9 % مقابل 6,8 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حّصتها  تراجعت  بين�   ،(2016 سنة   %  32,2 (مقابل   %  33,5 وبلغت 

إىل 66,5 % (مقابل 67,8 % سنة 2016).

وتنقسم املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة والبالغ مجموعها 2.945,8 م.د إىل:

• مّدخرات التعويضات تحت التسوية التي Ýثّل حّصتها حوايل 79,8 % من مجموع مدخرات هذا الصنف وتناهز 
2.349,7 م.د مقابل 2.174,9 م.د سنـــة 2016 وتهّم باألساس فرعي تأم¢ السيارات والحريق.

• مّدخرات األقسـاط غÉ املكتسبة التي إرتفعت إىل 515 م.د (مقابل 430,8 م.د سنة 2016) أي ما يعادل 17,5 % 
من إج�يل املّدخرات (مقابل 16,1 % سنة 2016). 

• مّدخــرات أخرى تجاوزت 81 م.د (مقابل 74,1 م.د سنة 2016) وتضّم املدخرات الحسابية للجرايات ومدخرات 
األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وÝثل حوايل 2,7 % من مجموع املدخرات.

تعادل بحصة  الفنية  املدخرات  مجموع  من  األوفر  النصيب  عىل  السيارات  تأم¢  فرع  يستحوذ  أخرى،  ناحية  ومن 
 50,3 % منها ما يقارب  84,4 % بعنوان مدخرات التعويضات تحت التسوية.

 
ويعود ذلك إىل األهمية البالغة لهذا الفرع يف سوق التأم¢ (45 % من إج�يل رقم املعامالت) وكذلك إىل تواصل طول 
اآلجال وإجراءات تعويض األرضار خاصة منها البدنية التّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض وذلك بالرغم من دخول قانون إصالح 

نظام تأم¢ السيارات الذي يرمي أساسا إىل تغيÉ هذا التوّجه حيّز التطبيق منذ أكá من عرش سنوات (منذ سنة 2006). 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة Îعّدل 14,6 % وبلغت 
 %  11 مقابل   %  11,2 املدخرات  مجموع  من  حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،2016 سنة  م.د   434,4 مقابل  م.د   497,9

يف السنة السابقة.
 

وخالفا للسنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم¢ النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 18 % (مقابل 
(13,6-) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بنمو ملحوظ قارب 19 % (مقابل (8,6-) % 

سنة 2016).

       األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

سّجل نسق ´ّو األعباء الفنيّة عودة إىل اإلرتفاع سنة 2017 بعد إنخفاضه خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث بلغ 18,6  % 
مقابل عىل التوايل 6,3 % و9,8 % سنتي 2016 و2015. وإرتفع تبعا لذلك وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل حدود 
 2016 سنة  م.د   513,8 مقابل  م.د   609,5 مجموعها  وبلغ   ،2015 سنة   % و28,8   2016 سنة   %  27,7 مقابل   %  29,2

و483,2 م.د سنة 2015.

وعموما، شهد مجموع األعباء معّدل ´و سنوي هام خالل الفرتة (2013-2017) يف مستوى 12,4 % أي بنسق يفوق 
معّدل ´ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي بلغ 10,2 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

Ý Üثّل األعباء الفنية املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة سوى 16,2 % من مجموع األعباء لسنة 2017 مقابل 17,2 % 
سنة 2016، وذلك رغم تسجيلها إرتفاعا بنسبة 11,7 %. 

ويف املقابل، شهدت األعباء املرتبطة Îختلف فروع صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة إرتفاعا ملحوظا بنسبة تجاوزت 20 % 
ومثلت حصتها 83,8 % من مجموع األعباء، منها 51,3 % مرتبطة بفرع تأم¢ السيارات (مقابل 49,5 % سنة 2016) نظرا 
الحريق  من  التأم¢  فرع  الثانية  املرتبة  يف  يليه  القطاع)،  معامالت  رقم  إج�يل  من   % 45) الفروع  ب¢  البالغة  ألهميته 
 %  16,8 (مقابل  األعباء  مجموع  من   %  15,5 تعادل  بحّصة  املعامالت)  رقم  إج�يل  من   %  14,5) املختلفة  واألخطار 
سنة 2016). ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم¢ الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 11,4 % من مجموع 

األعباء (مقابل 10,2 % سنة 2016) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 32,4 % سنة 2017.

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

رغم إرتفاع نفقات اإلقتناء بنسق هام بلغ 15,4 %، فقد تقلّصت حّصتها من املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 43,2 % 
مقابل 44,5 % سنة 2016.

 % 55,1 إىل  بذلك حصتهـــا  لتــرتفع   %  21 من   áبأك هامة  زيادة  والترصف  اإلدارة  نفقـــات  سّجلت  املقابل،  ويف 
من املبلغ الجميل لألعباء الفنية مقابل 53,8 % سنة 2016. 

أّما بالنسبة ألعباء التوظيفات املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال، فقد بلغت ما يعادل 2,2 % من رقم 
معامالت هذا الصنف مقابل 2,4 % سنة 2016 وإستقرت يف حدود 10 % من املبلغ الجميل ألعباء هذا الصنف عىل غرار 

السنة السابقة.

2017

التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموالالتأم¢ عىل غÉ الحياة

2016 2015 2014 2013 2012

672,8

784,3773,3
807,3

901,3914,1

136,5
116,3 140,4

66,5 63,8 51,1

تطور حجم التعويضات املدفوعة (م.د)



الهيئة العامة للتأمين 68

2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

       مقدمة

النهائية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة  املالية  بالقوائم  التقرير  تاريخ إعداد هذا  الهيئة إىل حّد  (*): نظرا لعدم توّصل 
بإعتبار  القطاع  نشاط  مؤرشات  جميع  إحتساب  تّم  فقد  حساباته�،  مراقبي  قبل  من  عليها  املصادق  اإلتّحاد"  لألخطار 

املعطيات الوقتية لهات¢ املؤسست¢.

بالرغم من الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، إختتم قطاع التأم¢ سنة 2017 بتحقيق تطّور إيجا¤ ألهم مؤرشات 
نشاطه حيث:

- إرتفع نسق ´ّو إج�يل رقم املعامالت املحّقق بعنوان كافة أصناف وفروع التأم¢ إىل حدود 12,6 % مقابل 10,5 % 
سنة 2016، وبلغ تبعا لذلك 2.088,6 م.د مقابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

    
- سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم¢ زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل إرتفاعها بنسبة 7,4 % 

سنة 2016 وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016. 
    

- تطّورت قيمة األصول املتعلّقة بالتوظيفات يف شكل أدوات مالية ونقدية مختلفة والتي يتّم تجميعها بفضل املدخرات 
التأم¢ بنسبة 7,8 %  التـزاماتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع¢ بعقود  التأم¢ لتسديد كامل  التي ترصدها مؤسسات  الفنية 
لتعادل 4.891,2 م.د مقابل 4.537,7 م.د سنة 2016، يف ح¢ بلغت املدخرات الفنية املكونة من قبل مؤسسات التأم¢ 
4.427,8 م.د سنة 2017 مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 أي بزيادة تقدر بحوايل 12,1 %، وهو ما أّدى إىل تراجع يف نسبة 

التغطية التي إنخفضت من 114,9 % يف السنة السابقة إىل 110,5 % سنة 2017.

- أّما األعباء الفنية، فقد سّجلت إرتفاعا هاما يف نسق ´وها سنة 2017 بنسبة 18,6 % مقابل 6,3 % سنة 2016، وبلغ 
مجموع األعباء 609,5 م.د مقابل 513,8 م.د  سنة 2016.

- هــــذا وبلغت النتيجة الفنيــــة الجمليـة ملؤسسات القطــــاع 78 م.د وناهزت النتيجـــــة الصافية بعنـوان هذه 
السنــــة 79,6 م.د.

     رقم املعامالت:

تطور حجم رقم املعامالت:

تواصل خالل سنة 2017 إرتفـاع نسق ´و رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم¢ املبارش وبلغ نسبة 12,6 % مقابل 
10,5 % يف السنة السـابقة ومعـدل تطور يف حـدود 10,2 % خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) وبلغ تبعـا لــذلك 

2.088,6 م.د مقـابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

ك� تطور رقم معامالت الرشكة التونسية إلعادة التأم¢ بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وبلغ 121,7 م.د مقابل 
113,4 م.د سنة 2016.

 
مقابل م.د   2.210,3 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  للقطاع  الجميل  املعـــامالت  رقم  ناهز  لذلك،  وتبعا 
 1.968,7 م.د سنة 2016 محققا نسبة تطّور يف حدود 12,3 % مقابل 10,7 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-7).

 

ويظهر إرتفاع نسبة التطور التي شهدتها سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 خاصة عىل مستوى صنف التأم¢ عىل الحياة 
الذي تواصل ´ّوه بنسق عال تجاوز نسبة 18 % بعد تطّوره Îعدل 24 % سنة 2016. ك� تحّسن نسق ´و أقساط التأم¢ 

املكتتبة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة حيث بلغ 11,2 % مقابل 7,6 % سنة 2016.

هذا وشهدت جميع فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة تطورا ايجابيا متفاوت الوتÉة وال سيّ� فرع تأم¢ النقل بعد أن شهد 
رقم معامالته تراجعا خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث إرتفع هذه السنة بنسبة 17,9 % بعد تقلّصه بحوايل 17,2 % سنة 
2016، وكذلك فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية الذي عاد رقم معامالتـــه إىل اإلرتفاع بنسبة 14,3 % مقابل تراجعه 

خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %. 

فبالنسبة لفرع تأم¢ الّسيارات، إرتفع نسق ´ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة بلغت 12,6 % مقابل شبه إستقراره يف 
مستوى 8,7 % سنة 2016 و8,6 % سنة 2015 ومتجاوزا املعّدل املسّجل سنة 2014 والذي بلغ 10,7 %. 

 
ك� عرف رقم معامالت فــــرع التأم¢ الج�عي عىل املرض ارتفاعا بنسبة 10,9 % مقابل 11,4 % سنة 2016. وشهد 
رقم معامـالت فــرع تأم¢ الّصادرات والقروض بدوره ارتفاعا ملحوظا ومتواصال يف نسق ´وه بلغ 16,7 % مقابل 16,1 % 
سنة 2016 و6,9 % سنة 2015 وفقط 1,8 % سنة 2014. وسجل فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة ´وا بحوايل 

5,8 % مقابل 8 % سنة 2016. 

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

بفضل النمّو املتواصل الذي ميّز صنف التأم¢ عىل الحياة طيلة السنوات األخÉة، تحّسنت حصته سنة 2017 وبلغت 
21,2 % مقابل 20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فإنّها ال تزال متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل العاملي 
الذي بلغ 54,3 %. ويف املقابل ظلّت حّصة التأم¢ عىل غÉ الحياة مرتفعة يف حدود 78,8 % مقابل عىل التوايل  79,8 %

و82 % سنتي 2016-2015 ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنة 2017.

وتتميّز الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم¢ خالل سنة 2017 وعىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع تأم¢ السيارات 
عىل حصة عالية منها رغم بقائها يف نفس املستوى املسجل سنة 2016 حيث بلغت 45 % من إج�يل األقساط املكتتبة 
مقابل 45,8 % سنة 2015. أما املرتبة الثانية، فيحتلّها صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بحصة تعادل 21,2 %، يليه 
فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة تناهز 14,5 % رغم انخفاض حّصته مقارنة بسنتي 2016 و2015 حيث 
بلغت عىل التوايل 15,4 % و15,8 %، ثّم فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,1 %. هذا، وإستقرّت حّصة 
الهام لرقم  الفارطة (3,3 %) بالرغم من اإلرتفاع  النقل منخفضة وقريبة من املستوى الذي سجلته يف السنة  فرع تأم¢ 

معامالته (مقابل 4,2 % سنة 2015).

وال يزال كّل من فرع تأم¢ الصادرات وفرع التأم¢ ضد الربد وهالك املاشية أقل أنشطة التأم¢ حج� إذ ال يتجاوز 
نصيبه� عىل التوايل 0,8 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

ك� تستأثر التأمينات اإلجبارية بنسبة هامة من رقم املُعامالت وهي تتمثّل خاصة يف التّأم¢ الوجو¤ للمسؤولية املدنية 
بالنسبة للتأم التكافيل:ألصحاب العربات الّربية وتأم¢ نقل الواردات والتأم¢ من الحريق ألدوات وتجهيزات الصناعة والتجارة والسياحة.

 % 4,1 إىل مستوى  لسنة 2017  القطـــاع  رقم معامالت  إج�يل  التكافيل من  التأميــن  إرتفعت حصة مؤسســــات 
مقابل 3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها 86 م.د. ويحتّل فرع تأم¢ السيارات املرتبة األوىل بحصة 
تناهز 52,1 % سنة 2017 (مقابل 50 % سنة 2016) يليه صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بنصيب هام بلغ 19,3 % 
(مقابل 21,7 % سنة 2016)، ثم فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة بلغت 14,8 % وفرع التأم¢ الج�عي 

عىل املرض بحصة ناهزت 8,9 % وتأم¢ النقل بحصة تعادل 4,8 %.

:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

بلغت حيث  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  بعنوان  املكتتبة  األقساط  إج�يل  من  حصتها  تدعيم  "ستار"  مؤسسة  واصلت 
 21,6 % (مقابل 20,9 % سنة 2016)، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,4 % ثم مؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

ومؤسسة "قات" بحصة تناهز 9,6 %. 

حدود يف  التكافيل  التأم¢  مؤسسات  حصة  انحرصت  ك�   ،%  9,8  Ûالتعاو التأم¢  مؤسسات  نصيب  يتجاوز   Üو
 4,2 % من مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

Ýّكنت مؤسسة "التجاري تأم¢" من تعزيز مكانتها ب¢ املؤسسات املختصة يف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال حيث 
إرتفعت حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف من 14,2 % سنة 2016 إىل 15,2 % سنة 2017، بين� 
تراجعت حصة كّل من مؤسسة "حياة" إىل 10,3 % (مقابل 13,6 % سنة 2016) ومؤسسة "مغربية للحياة" إىل 11,4 % 
(مقابل 12,2 % سنة 2016)، وحافظت مؤسسة "كارت للحياة" عىل نفس املستوى الذي بلغته حصتها سنة 2016 والتي 

بلغت 9,1 % وسجلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 4,9 % سنة 2016 إىل 6 % سنة 2017.

وتبعا لذلك بلغت حصة أقساط التأم¢ عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم¢ املختصة يف التأم¢ عىل الحياة 
52,1 % (مقابل 54 % سنة 2016)، وÜ يتجاوز نصيب مؤسسات التأم¢ التعاوÛ 4,9 % (مقـــابل 6,8 % سنة 2016) 

وقاربت هذه الحصة بالنسبــة ملؤسسات التأميـــن التكافيل3,7 % (مقابل 4 % سنة 2016).
  

توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

تصّدرت نيابات التّأم¢ املرتبة األوىل من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 41,2 % خالل سنة 
2017 (مقابل 40,3 % سنة 2016)، تليها مكاتب مؤسسات التّأم¢ بحصة تعادل 31 % (مقابل 32,2 % سنة 2016) ثّم 
س�رسة التّأم¢ Îا يقارب 14,4 % (مقابل 16 % سنة 2016). ك� تعّززت حّصة شبكات البنوك والربيد من مجموع األقساط 
الصادرة وإرتفعت من 9,7 % يف السنة الفارطة إىل 11,4 % سنة 2017 وتحّسنت نسبيا حّصة منتجي التأم¢ عىل الحياة 

لتبلغ 0,7 % (مقابل 0,6 % سنة 2016) (ملحق عـــدد 2-7).

وبالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة، Ýّكنت شبكات البنوك والربيد من تحقيق نسبة عالية منها 
بلغت 51,8 % (مقابل 46,2 % سنة 2016)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم¢ رغم تراجع حصتها إىل 23,5 % (مقابل
 29,8 % سنة 2016) ثّم نواب التأم¢ يف حدود 12 % (مقابل 12,9 % سنة 2016)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم¢ نسبة 

5,6 % ومنتجي التأم¢ عىل الحياة 3,5 % (مقابل 2,9 % سنة 2016) (ملحق عــــدد3-7).

(مقابل التأم¢  لنواب  بالنسبة   %  49 ب¢  الحياة،   Éغ عىل  التأم¢  فروع  بعنوان  الصادرة  األقساط  توزّعت  ح¢  يف 
 47,3 % سنة 2016) و 33,1 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 32,7 % سنة 2016) و16,7 % بالنسبة لس�رسة التأم¢ 

(مقابل 18,5 % سنة 2016) و0,6 % من قبل شبكات البنوك والربيد و0,6 % عرب مسالك توزيع أخرى.

ويالحظ هذا التوزيع خاصة بالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان فرعي تأم¢ السيارات والتأم¢ من الحريق حيث يتّم 
عىل التوايل تحقيق 67,4 % و36,5 % منها من قبل نيابات التأم¢ يف ح¢ أّن مكاتب املؤسسات تحّقق جزءا هاما من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم¢ الج�عي عىل املرض (52,6 %) وتأم¢ النقل (48,5 %) وتأم¢ الصادرات (92,6 %) 

والتأم¢ ضد الربد وهالك املاشية (58 %) (ملحق عــــدد3-7).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

مقابل  دينار سنة 2017   182,5 وبلغ   (2017-2013) الخ�سية  للفرد عىل مدى  التأم¢  معّدل قسط  تحّسن  تواصل 
164,2 دينار سنة 2016، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 11,1 %.

 
وÝثّـل حّصـة التأم¢ عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 21,2 % (مقابل 20,2 % سنة 2016) أي ما يعـادل 
38,7 دينار مقــابل معـّدل عاملي بقيمة 857,7 دينار، بين� Ýثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر 

الحياة 78,8 % (مقابل 79,8 % سنة 2016) أي ما يعادل 143,8 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 721,8 دينار.

      التعويضات املدفوعة

تطور حجم التعويضات املدفوعة:

التوايل حيث  الثانية عىل  التأم¢ سنة 2017 للسنة  التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات  تواصل تراجع نسق ´ّو 
سجلت زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل 7,4 % سنة 2016، وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016.

وبالتايل، تجـاوز املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم¢ خالل الفرتة (2013–2017) والذي نــاهز 
10,2 % نسق ´ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 7,7 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 8).    

 % 6 بحوايل  تقلصها  بعد   % 44 بأكá من  التأم¢  التونسية إلعادة  الرشكة  قبل  املدفوعة من  التعويضات  وإرتفعت 
يف السنة السابقة وبلغت 60,8 م.د مقابل 42 م.د سنة 2016. 

 
مقابل  م.د   1.111,4 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  ناهز  لذلك  وتبعا 

1.059,6 م.د سنة 2016 أي بإرتفاع Îعدل 4,9 % سنة 2017.

ورغم هذا الرتاجع يف نسق ´ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2017، فقد سّجل صنف التأم¢ عىل الحياة زيادة يف 
حجم التعويضات املدفوعة بعنوانه بنسبة 17,4 % مقابل إنخفاضها بنسبة 17,2 % يف السنة السابقة وقاربت املستوى 
الذي بلغته سنة 2015 بعد إرتفاعها الحاد بأكá من 111 %. وبلغت تبعا لذلك 136,5 م.د مقابل 116,3 م.د سنة 2016 

و140,4 م.د سنة 2015.

بين� شهد مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة ارتفاعا طفيفا Ü يتجاوز 1,4 % مقابل 
11,6 % سنة 2016. ومع ذلك، تّم تسجيل تفاوت كبÉ يف نسق ´و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز 

به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف خطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات ´وا محدودا بحوايل 1,4 % مقابل ´وها بنسبة 12,4 % 
يف السنة السابقة، وناهز بذلك حجمها 575,3 م.د سنة 2017 مقابل 567,4 م.د سنة 2016.

بين� تواصل إرتفاع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بوتÉة عالية عىل غرار السنة السابقة 
حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 11,8 % مقابل 12,9 % سنة 2016، لتعادل بذلك جملة املبالغ املدفوعة 258,9 م.د 

سنة 2017 مقابل 231,5 م.د سنة 2016.

وشهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم¢ العمليات املقبولة ´وا هاما بنسبة 36,4 % وبلغت 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د 
سنة 2016، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث الشغل التي إرتفعت بنسبة 10 % مقابل إستقرارها خالل 

السنت¢ املاضيت¢.

ويف املقابل، سجلت بقية فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة األخرى تراجعا بدرجات متفاوتة. فقد تواصل تقلّص التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم¢ النقل للسنة الثانية عىل التوايل بنسبة 15,4 % بعد تراجعها بأكá من 52 % يف السنة السابقة، 

وبلغت 9,9 م.د مقابل 11,7 م.د سنة 2016.

ك� شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم¢ 
النقل بحدة تأرجح نسق ´وها، برتاجع محدود بنسبة 3,3 % مقابل إرتفاعها  بنسبة 34,5 % سنة 2016 وبلغت 73,1 م.د 

مقابل 75,6 م.د سنة 2016. 

وتواصل للسنة الثالثة عىل التوايل تراجع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بأكثـــر من 
11 % مقابل 20,6 % سنة 2016 وبلغ إج�يل املبالغ املدفوعة 2,4 م.د مقابل 2,7 م.د سنة 2016.

بعنوانه حيث كان  املسددة  للمبالغ  بإنخفاض جّد ملحوظ  والقروض فقد Ýيّز سنة 2017  الصادرات  تأم¢  أّما فرع 
مجموعها سلبيا وبلغ (19,3-) م.د وذلك نتيجة Ýّكن مؤسسة كوتيناس من إسرتداد مبلغ تغطيتها لدين هام يهّم املجمع 

الكيمياé التونيس عىل الحريف الكو¤ بقيمة 13.5 مليون دوالر أمريè أي ما يعادل 33,1 م.د تونيس.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

الحياة عودة إىل اإلرتفاع وبلغت 13 %  التأم¢ عىل  التعويضات املدفوعة سنة 2017 بعنــوان صنف  سجلت حّصة 
 %  87 إىل  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حصتها  إنخفضت  بين�   ،(2016 سنة   %  11,4 (مقابل 

(مقابل 88,6 % سنة 2016).

ويفّرس هذا خاصة برتاجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات نظرا ألهميتها البالغة حيث عادلت 
54,8 % من مجموع التعويضات (مقابل 55,7 % سنة 2016)، وبلغت بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة 
نسبة 7 % (مقابل 7,5 % سنة 2016) وذلك بالرغم من تواصل إرتفاع حّصة فرع التأم¢ الجـ�عي عىل املرض إىل حـــدود 

24,6 % (مقـــابل 22,7 % سنة 2016).
 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

املسددة املبالغ  ´و  معـــّدل  تفـــوق  هامة  بنسبة   2017 سنة  املحقق  املعامالت  رقم  إلرتفـاع  وكنتيجــــة 
(12,6 % مقابل 3,2 %)، تراجع حجم التعويضات الجملية املدفــــوعة من مجموع رقــم املعــــامالت بحوايل 4,6 % 

وبلغت نسبته 50,3 % مقابل 54,9 % سنة 2016.
     

التأم¢  لفرع  بالنسبة  تبلغ 88 %  التـأم¢ حيث  أصناف وفروع  كثÉا ب¢ مختلف  متفاوتة  تظّل  النسبة  أّن هذه  إالّ 
الج�عي عىل املرض و61,2 % بعنوان فرع تأم¢ السيارات و38,2 % يف التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية و26,7 % بالنسبة 

لتأم¢ الحريق والعوامل الطبيعية و14,3 % بالنسبة لفرع تأم¢ النقل و30,8 % بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة.

      املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

تواصل إرتفاع نسق ´ّو املدخرات الفنية ملؤسسات التأم¢ يف نهاية سنة 2017 بنسبة 12,1 % مقابل 8,1 % سنة 2016، 
التطّور  وبلغ مجموعها حوايل 4.427,8 م.د مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 9). وتبعا لذلك، ناهز معــّدل 

السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) ما يعادل 8,8 %. 

م.د  230,3 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة  تطّورا  التونسية  اإلعادة  ملؤسسة  الفنيّة  املّدخرات  سّجلت  كمـا 
 مقابل 204,9 م.د سنة 2016.

م.د   4.154,7 مقابل  م.د   4.658,1 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  إج�يل  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2016 أي بزيادة يف حدود 12,1 %.  

ويعود إرتفاع نسق ´ّو مجموع املدخرات الفنية بالخصوص إىل تواصل تطّور حجم املّدخرات املكّونة بعنوان التأم¢ 
عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنت¢ األخÉت¢ بنسبة هامة بلغت عىل التوايل 16,7 % و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ومن ناحيتها، شهدت مدخرات التأم¢ عىل غÉ الحياة ´ّوا بنسبة 9,9 % مقابل 6,8 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حّصتها  تراجعت  بين�   ،(2016 سنة   %  32,2 (مقابل   %  33,5 وبلغت 

إىل 66,5 % (مقابل 67,8 % سنة 2016).

وتنقسم املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة والبالغ مجموعها 2.945,8 م.د إىل:

• مّدخرات التعويضات تحت التسوية التي Ýثّل حّصتها حوايل 79,8 % من مجموع مدخرات هذا الصنف وتناهز 
2.349,7 م.د مقابل 2.174,9 م.د سنـــة 2016 وتهّم باألساس فرعي تأم¢ السيارات والحريق.

• مّدخرات األقسـاط غÉ املكتسبة التي إرتفعت إىل 515 م.د (مقابل 430,8 م.د سنة 2016) أي ما يعادل 17,5 % 
من إج�يل املّدخرات (مقابل 16,1 % سنة 2016). 

• مّدخــرات أخرى تجاوزت 81 م.د (مقابل 74,1 م.د سنة 2016) وتضّم املدخرات الحسابية للجرايات ومدخرات 
األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وÝثل حوايل 2,7 % من مجموع املدخرات.

تعادل بحصة  الفنية  املدخرات  مجموع  من  األوفر  النصيب  عىل  السيارات  تأم¢  فرع  يستحوذ  أخرى،  ناحية  ومن 
 50,3 % منها ما يقارب  84,4 % بعنوان مدخرات التعويضات تحت التسوية.

 
ويعود ذلك إىل األهمية البالغة لهذا الفرع يف سوق التأم¢ (45 % من إج�يل رقم املعامالت) وكذلك إىل تواصل طول 
اآلجال وإجراءات تعويض األرضار خاصة منها البدنية التّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض وذلك بالرغم من دخول قانون إصالح 

نظام تأم¢ السيارات الذي يرمي أساسا إىل تغيÉ هذا التوّجه حيّز التطبيق منذ أكá من عرش سنوات (منذ سنة 2006). 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة Îعّدل 14,6 % وبلغت 
 %  11 مقابل   %  11,2 املدخرات  مجموع  من  حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،2016 سنة  م.د   434,4 مقابل  م.د   497,9

يف السنة السابقة.
 

وخالفا للسنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم¢ النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 18 % (مقابل 
(13,6-) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بنمو ملحوظ قارب 19 % (مقابل (8,6-) % 

سنة 2016).

       األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

سّجل نسق ´ّو األعباء الفنيّة عودة إىل اإلرتفاع سنة 2017 بعد إنخفاضه خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث بلغ 18,6  % 
مقابل عىل التوايل 6,3 % و9,8 % سنتي 2016 و2015. وإرتفع تبعا لذلك وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل حدود 
 2016 سنة  م.د   513,8 مقابل  م.د   609,5 مجموعها  وبلغ   ،2015 سنة   % و28,8   2016 سنة   %  27,7 مقابل   %  29,2

و483,2 م.د سنة 2015.

وعموما، شهد مجموع األعباء معّدل ´و سنوي هام خالل الفرتة (2013-2017) يف مستوى 12,4 % أي بنسق يفوق 
معّدل ´ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي بلغ 10,2 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

Ý Üثّل األعباء الفنية املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة سوى 16,2 % من مجموع األعباء لسنة 2017 مقابل 17,2 % 
سنة 2016، وذلك رغم تسجيلها إرتفاعا بنسبة 11,7 %. 

ويف املقابل، شهدت األعباء املرتبطة Îختلف فروع صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة إرتفاعا ملحوظا بنسبة تجاوزت 20 % 
ومثلت حصتها 83,8 % من مجموع األعباء، منها 51,3 % مرتبطة بفرع تأم¢ السيارات (مقابل 49,5 % سنة 2016) نظرا 
الحريق  من  التأم¢  فرع  الثانية  املرتبة  يف  يليه  القطاع)،  معامالت  رقم  إج�يل  من   % 45) الفروع  ب¢  البالغة  ألهميته 
 %  16,8 (مقابل  األعباء  مجموع  من   %  15,5 تعادل  بحّصة  املعامالت)  رقم  إج�يل  من   %  14,5) املختلفة  واألخطار 
سنة 2016). ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم¢ الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 11,4 % من مجموع 

األعباء (مقابل 10,2 % سنة 2016) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 32,4 % سنة 2017.

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

رغم إرتفاع نفقات اإلقتناء بنسق هام بلغ 15,4 %، فقد تقلّصت حّصتها من املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 43,2 % 
مقابل 44,5 % سنة 2016.

 % 55,1 إىل  بذلك حصتهـــا  لتــرتفع   %  21 من   áبأك هامة  زيادة  والترصف  اإلدارة  نفقـــات  سّجلت  املقابل،  ويف 
من املبلغ الجميل لألعباء الفنية مقابل 53,8 % سنة 2016. 

أّما بالنسبة ألعباء التوظيفات املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال، فقد بلغت ما يعادل 2,2 % من رقم 
معامالت هذا الصنف مقابل 2,4 % سنة 2016 وإستقرت يف حدود 10 % من املبلغ الجميل ألعباء هذا الصنف عىل غرار 

السنة السابقة.

توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم
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       مقدمة

النهائية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة  املالية  بالقوائم  التقرير  تاريخ إعداد هذا  الهيئة إىل حّد  (*): نظرا لعدم توّصل 
بإعتبار  القطاع  نشاط  مؤرشات  جميع  إحتساب  تّم  فقد  حساباته�،  مراقبي  قبل  من  عليها  املصادق  اإلتّحاد"  لألخطار 

املعطيات الوقتية لهات¢ املؤسست¢.

بالرغم من الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، إختتم قطاع التأم¢ سنة 2017 بتحقيق تطّور إيجا¤ ألهم مؤرشات 
نشاطه حيث:

- إرتفع نسق ´ّو إج�يل رقم املعامالت املحّقق بعنوان كافة أصناف وفروع التأم¢ إىل حدود 12,6 % مقابل 10,5 % 
سنة 2016، وبلغ تبعا لذلك 2.088,6 م.د مقابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

    
- سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم¢ زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل إرتفاعها بنسبة 7,4 % 

سنة 2016 وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016. 
    

- تطّورت قيمة األصول املتعلّقة بالتوظيفات يف شكل أدوات مالية ونقدية مختلفة والتي يتّم تجميعها بفضل املدخرات 
التأم¢ بنسبة 7,8 %  التـزاماتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع¢ بعقود  التأم¢ لتسديد كامل  التي ترصدها مؤسسات  الفنية 
لتعادل 4.891,2 م.د مقابل 4.537,7 م.د سنة 2016، يف ح¢ بلغت املدخرات الفنية املكونة من قبل مؤسسات التأم¢ 
4.427,8 م.د سنة 2017 مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 أي بزيادة تقدر بحوايل 12,1 %، وهو ما أّدى إىل تراجع يف نسبة 

التغطية التي إنخفضت من 114,9 % يف السنة السابقة إىل 110,5 % سنة 2017.

- أّما األعباء الفنية، فقد سّجلت إرتفاعا هاما يف نسق ´وها سنة 2017 بنسبة 18,6 % مقابل 6,3 % سنة 2016، وبلغ 
مجموع األعباء 609,5 م.د مقابل 513,8 م.د  سنة 2016.

- هــــذا وبلغت النتيجة الفنيــــة الجمليـة ملؤسسات القطــــاع 78 م.د وناهزت النتيجـــــة الصافية بعنـوان هذه 
السنــــة 79,6 م.د.

     رقم املعامالت:

تطور حجم رقم املعامالت:

تواصل خالل سنة 2017 إرتفـاع نسق ´و رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم¢ املبارش وبلغ نسبة 12,6 % مقابل 
10,5 % يف السنة السـابقة ومعـدل تطور يف حـدود 10,2 % خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) وبلغ تبعـا لــذلك 

2.088,6 م.د مقـابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

ك� تطور رقم معامالت الرشكة التونسية إلعادة التأم¢ بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وبلغ 121,7 م.د مقابل 
113,4 م.د سنة 2016.

 
مقابل م.د   2.210,3 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  للقطاع  الجميل  املعـــامالت  رقم  ناهز  لذلك،  وتبعا 
 1.968,7 م.د سنة 2016 محققا نسبة تطّور يف حدود 12,3 % مقابل 10,7 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-7).

 

ويظهر إرتفاع نسبة التطور التي شهدتها سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 خاصة عىل مستوى صنف التأم¢ عىل الحياة 
الذي تواصل ´ّوه بنسق عال تجاوز نسبة 18 % بعد تطّوره Îعدل 24 % سنة 2016. ك� تحّسن نسق ´و أقساط التأم¢ 

املكتتبة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة حيث بلغ 11,2 % مقابل 7,6 % سنة 2016.

هذا وشهدت جميع فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة تطورا ايجابيا متفاوت الوتÉة وال سيّ� فرع تأم¢ النقل بعد أن شهد 
رقم معامالته تراجعا خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث إرتفع هذه السنة بنسبة 17,9 % بعد تقلّصه بحوايل 17,2 % سنة 
2016، وكذلك فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية الذي عاد رقم معامالتـــه إىل اإلرتفاع بنسبة 14,3 % مقابل تراجعه 

خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %. 

فبالنسبة لفرع تأم¢ الّسيارات، إرتفع نسق ´ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة بلغت 12,6 % مقابل شبه إستقراره يف 
مستوى 8,7 % سنة 2016 و8,6 % سنة 2015 ومتجاوزا املعّدل املسّجل سنة 2014 والذي بلغ 10,7 %. 

 
ك� عرف رقم معامالت فــــرع التأم¢ الج�عي عىل املرض ارتفاعا بنسبة 10,9 % مقابل 11,4 % سنة 2016. وشهد 
رقم معامـالت فــرع تأم¢ الّصادرات والقروض بدوره ارتفاعا ملحوظا ومتواصال يف نسق ´وه بلغ 16,7 % مقابل 16,1 % 
سنة 2016 و6,9 % سنة 2015 وفقط 1,8 % سنة 2014. وسجل فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة ´وا بحوايل 

5,8 % مقابل 8 % سنة 2016. 

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

بفضل النمّو املتواصل الذي ميّز صنف التأم¢ عىل الحياة طيلة السنوات األخÉة، تحّسنت حصته سنة 2017 وبلغت 
21,2 % مقابل 20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فإنّها ال تزال متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل العاملي 
الذي بلغ 54,3 %. ويف املقابل ظلّت حّصة التأم¢ عىل غÉ الحياة مرتفعة يف حدود 78,8 % مقابل عىل التوايل  79,8 %

و82 % سنتي 2016-2015 ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنة 2017.

وتتميّز الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم¢ خالل سنة 2017 وعىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع تأم¢ السيارات 
عىل حصة عالية منها رغم بقائها يف نفس املستوى املسجل سنة 2016 حيث بلغت 45 % من إج�يل األقساط املكتتبة 
مقابل 45,8 % سنة 2015. أما املرتبة الثانية، فيحتلّها صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بحصة تعادل 21,2 %، يليه 
فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة تناهز 14,5 % رغم انخفاض حّصته مقارنة بسنتي 2016 و2015 حيث 
بلغت عىل التوايل 15,4 % و15,8 %، ثّم فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,1 %. هذا، وإستقرّت حّصة 
الهام لرقم  الفارطة (3,3 %) بالرغم من اإلرتفاع  النقل منخفضة وقريبة من املستوى الذي سجلته يف السنة  فرع تأم¢ 

معامالته (مقابل 4,2 % سنة 2015).

وال يزال كّل من فرع تأم¢ الصادرات وفرع التأم¢ ضد الربد وهالك املاشية أقل أنشطة التأم¢ حج� إذ ال يتجاوز 
نصيبه� عىل التوايل 0,8 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

ك� تستأثر التأمينات اإلجبارية بنسبة هامة من رقم املُعامالت وهي تتمثّل خاصة يف التّأم¢ الوجو¤ للمسؤولية املدنية 
بالنسبة للتأم التكافيل:ألصحاب العربات الّربية وتأم¢ نقل الواردات والتأم¢ من الحريق ألدوات وتجهيزات الصناعة والتجارة والسياحة.

 % 4,1 إىل مستوى  لسنة 2017  القطـــاع  رقم معامالت  إج�يل  التكافيل من  التأميــن  إرتفعت حصة مؤسســــات 
مقابل 3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها 86 م.د. ويحتّل فرع تأم¢ السيارات املرتبة األوىل بحصة 
تناهز 52,1 % سنة 2017 (مقابل 50 % سنة 2016) يليه صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بنصيب هام بلغ 19,3 % 
(مقابل 21,7 % سنة 2016)، ثم فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة بلغت 14,8 % وفرع التأم¢ الج�عي 

عىل املرض بحصة ناهزت 8,9 % وتأم¢ النقل بحصة تعادل 4,8 %.

:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

بلغت حيث  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  بعنوان  املكتتبة  األقساط  إج�يل  من  حصتها  تدعيم  "ستار"  مؤسسة  واصلت 
 21,6 % (مقابل 20,9 % سنة 2016)، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,4 % ثم مؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

ومؤسسة "قات" بحصة تناهز 9,6 %. 

حدود يف  التكافيل  التأم¢  مؤسسات  حصة  انحرصت  ك�   ،%  9,8  Ûالتعاو التأم¢  مؤسسات  نصيب  يتجاوز   Üو
 4,2 % من مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

Ýّكنت مؤسسة "التجاري تأم¢" من تعزيز مكانتها ب¢ املؤسسات املختصة يف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال حيث 
إرتفعت حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف من 14,2 % سنة 2016 إىل 15,2 % سنة 2017، بين� 
تراجعت حصة كّل من مؤسسة "حياة" إىل 10,3 % (مقابل 13,6 % سنة 2016) ومؤسسة "مغربية للحياة" إىل 11,4 % 
(مقابل 12,2 % سنة 2016)، وحافظت مؤسسة "كارت للحياة" عىل نفس املستوى الذي بلغته حصتها سنة 2016 والتي 

بلغت 9,1 % وسجلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 4,9 % سنة 2016 إىل 6 % سنة 2017.

وتبعا لذلك بلغت حصة أقساط التأم¢ عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم¢ املختصة يف التأم¢ عىل الحياة 
52,1 % (مقابل 54 % سنة 2016)، وÜ يتجاوز نصيب مؤسسات التأم¢ التعاوÛ 4,9 % (مقـــابل 6,8 % سنة 2016) 

وقاربت هذه الحصة بالنسبــة ملؤسسات التأميـــن التكافيل3,7 % (مقابل 4 % سنة 2016).
  

توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

تصّدرت نيابات التّأم¢ املرتبة األوىل من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 41,2 % خالل سنة 
2017 (مقابل 40,3 % سنة 2016)، تليها مكاتب مؤسسات التّأم¢ بحصة تعادل 31 % (مقابل 32,2 % سنة 2016) ثّم 
س�رسة التّأم¢ Îا يقارب 14,4 % (مقابل 16 % سنة 2016). ك� تعّززت حّصة شبكات البنوك والربيد من مجموع األقساط 
الصادرة وإرتفعت من 9,7 % يف السنة الفارطة إىل 11,4 % سنة 2017 وتحّسنت نسبيا حّصة منتجي التأم¢ عىل الحياة 

لتبلغ 0,7 % (مقابل 0,6 % سنة 2016) (ملحق عـــدد 2-7).

وبالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة، Ýّكنت شبكات البنوك والربيد من تحقيق نسبة عالية منها 
بلغت 51,8 % (مقابل 46,2 % سنة 2016)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم¢ رغم تراجع حصتها إىل 23,5 % (مقابل

 29,8 % سنة 2016) ثّم نواب التأم¢ يف حدود 12 % (مقابل 12,9 % سنة 2016)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم¢ نسبة 
5,6 % ومنتجي التأم¢ عىل الحياة 3,5 % (مقابل 2,9 % سنة 2016) (ملحق عــــدد3-7).

(مقابل التأم¢  لنواب  بالنسبة   %  49 ب¢  الحياة،   Éغ عىل  التأم¢  فروع  بعنوان  الصادرة  األقساط  توزّعت  ح¢  يف 
 47,3 % سنة 2016) و 33,1 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 32,7 % سنة 2016) و16,7 % بالنسبة لس�رسة التأم¢ 

(مقابل 18,5 % سنة 2016) و0,6 % من قبل شبكات البنوك والربيد و0,6 % عرب مسالك توزيع أخرى.

ويالحظ هذا التوزيع خاصة بالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان فرعي تأم¢ السيارات والتأم¢ من الحريق حيث يتّم 
عىل التوايل تحقيق 67,4 % و36,5 % منها من قبل نيابات التأم¢ يف ح¢ أّن مكاتب املؤسسات تحّقق جزءا هاما من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم¢ الج�عي عىل املرض (52,6 %) وتأم¢ النقل (48,5 %) وتأم¢ الصادرات (92,6 %) 

والتأم¢ ضد الربد وهالك املاشية (58 %) (ملحق عــــدد3-7).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

مقابل  دينار سنة 2017   182,5 وبلغ   (2017-2013) الخ�سية  للفرد عىل مدى  التأم¢  معّدل قسط  تحّسن  تواصل 
164,2 دينار سنة 2016، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 11,1 %.

 
وÝثّـل حّصـة التأم¢ عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 21,2 % (مقابل 20,2 % سنة 2016) أي ما يعـادل 
38,7 دينار مقــابل معـّدل عاملي بقيمة 857,7 دينار، بين� Ýثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر 

الحياة 78,8 % (مقابل 79,8 % سنة 2016) أي ما يعادل 143,8 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 721,8 دينار.

      التعويضات املدفوعة

تطور حجم التعويضات املدفوعة:

التوايل حيث  الثانية عىل  التأم¢ سنة 2017 للسنة  التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات  تواصل تراجع نسق ´ّو 
سجلت زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل 7,4 % سنة 2016، وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016.

وبالتايل، تجـاوز املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم¢ خالل الفرتة (2013–2017) والذي نــاهز 
10,2 % نسق ´ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 7,7 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 8).    

 % 6 بحوايل  تقلصها  بعد   % 44 بأكá من  التأم¢  التونسية إلعادة  الرشكة  قبل  املدفوعة من  التعويضات  وإرتفعت 
يف السنة السابقة وبلغت 60,8 م.د مقابل 42 م.د سنة 2016. 

 
مقابل  م.د   1.111,4 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  ناهز  لذلك  وتبعا 

1.059,6 م.د سنة 2016 أي بإرتفاع Îعدل 4,9 % سنة 2017.

ورغم هذا الرتاجع يف نسق ´ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2017، فقد سّجل صنف التأم¢ عىل الحياة زيادة يف 
حجم التعويضات املدفوعة بعنوانه بنسبة 17,4 % مقابل إنخفاضها بنسبة 17,2 % يف السنة السابقة وقاربت املستوى 
الذي بلغته سنة 2015 بعد إرتفاعها الحاد بأكá من 111 %. وبلغت تبعا لذلك 136,5 م.د مقابل 116,3 م.د سنة 2016 

و140,4 م.د سنة 2015.

بين� شهد مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة ارتفاعا طفيفا Ü يتجاوز 1,4 % مقابل 
11,6 % سنة 2016. ومع ذلك، تّم تسجيل تفاوت كبÉ يف نسق ´و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز 

به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف خطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات ´وا محدودا بحوايل 1,4 % مقابل ´وها بنسبة 12,4 % 
يف السنة السابقة، وناهز بذلك حجمها 575,3 م.د سنة 2017 مقابل 567,4 م.د سنة 2016.

بين� تواصل إرتفاع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بوتÉة عالية عىل غرار السنة السابقة 
حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 11,8 % مقابل 12,9 % سنة 2016، لتعادل بذلك جملة املبالغ املدفوعة 258,9 م.د 

سنة 2017 مقابل 231,5 م.د سنة 2016.

وشهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم¢ العمليات املقبولة ´وا هاما بنسبة 36,4 % وبلغت 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د 
سنة 2016، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث الشغل التي إرتفعت بنسبة 10 % مقابل إستقرارها خالل 

السنت¢ املاضيت¢.

ويف املقابل، سجلت بقية فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة األخرى تراجعا بدرجات متفاوتة. فقد تواصل تقلّص التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم¢ النقل للسنة الثانية عىل التوايل بنسبة 15,4 % بعد تراجعها بأكá من 52 % يف السنة السابقة، 

وبلغت 9,9 م.د مقابل 11,7 م.د سنة 2016.

ك� شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم¢ 
النقل بحدة تأرجح نسق ´وها، برتاجع محدود بنسبة 3,3 % مقابل إرتفاعها  بنسبة 34,5 % سنة 2016 وبلغت 73,1 م.د 

مقابل 75,6 م.د سنة 2016. 

وتواصل للسنة الثالثة عىل التوايل تراجع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بأكثـــر من 
11 % مقابل 20,6 % سنة 2016 وبلغ إج�يل املبالغ املدفوعة 2,4 م.د مقابل 2,7 م.د سنة 2016.

بعنوانه حيث كان  املسددة  للمبالغ  بإنخفاض جّد ملحوظ  والقروض فقد Ýيّز سنة 2017  الصادرات  تأم¢  أّما فرع 
مجموعها سلبيا وبلغ (19,3-) م.د وذلك نتيجة Ýّكن مؤسسة كوتيناس من إسرتداد مبلغ تغطيتها لدين هام يهّم املجمع 

الكيمياé التونيس عىل الحريف الكو¤ بقيمة 13.5 مليون دوالر أمريè أي ما يعادل 33,1 م.د تونيس.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

الحياة عودة إىل اإلرتفاع وبلغت 13 %  التأم¢ عىل  التعويضات املدفوعة سنة 2017 بعنــوان صنف  سجلت حّصة 
 %  87 إىل  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حصتها  إنخفضت  بين�   ،(2016 سنة   %  11,4 (مقابل 

(مقابل 88,6 % سنة 2016).

ويفّرس هذا خاصة برتاجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات نظرا ألهميتها البالغة حيث عادلت 
54,8 % من مجموع التعويضات (مقابل 55,7 % سنة 2016)، وبلغت بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة 
نسبة 7 % (مقابل 7,5 % سنة 2016) وذلك بالرغم من تواصل إرتفاع حّصة فرع التأم¢ الجـ�عي عىل املرض إىل حـــدود 

24,6 % (مقـــابل 22,7 % سنة 2016).
 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

املسددة املبالغ  ´و  معـــّدل  تفـــوق  هامة  بنسبة   2017 سنة  املحقق  املعامالت  رقم  إلرتفـاع  وكنتيجــــة 
(12,6 % مقابل 3,2 %)، تراجع حجم التعويضات الجملية املدفــــوعة من مجموع رقــم املعــــامالت بحوايل 4,6 % 

وبلغت نسبته 50,3 % مقابل 54,9 % سنة 2016.
     

التأم¢  لفرع  بالنسبة  تبلغ 88 %  التـأم¢ حيث  أصناف وفروع  كثÉا ب¢ مختلف  متفاوتة  تظّل  النسبة  أّن هذه  إالّ 
الج�عي عىل املرض و61,2 % بعنوان فرع تأم¢ السيارات و38,2 % يف التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية و26,7 % بالنسبة 

لتأم¢ الحريق والعوامل الطبيعية و14,3 % بالنسبة لفرع تأم¢ النقل و30,8 % بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة.

      املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

تواصل إرتفاع نسق ´ّو املدخرات الفنية ملؤسسات التأم¢ يف نهاية سنة 2017 بنسبة 12,1 % مقابل 8,1 % سنة 2016، 
التطّور  وبلغ مجموعها حوايل 4.427,8 م.د مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 9). وتبعا لذلك، ناهز معــّدل 

السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) ما يعادل 8,8 %. 

م.د  230,3 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة  تطّورا  التونسية  اإلعادة  ملؤسسة  الفنيّة  املّدخرات  سّجلت  كمـا 
 مقابل 204,9 م.د سنة 2016.

م.د   4.154,7 مقابل  م.د   4.658,1 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  إج�يل  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2016 أي بزيادة يف حدود 12,1 %.  

ويعود إرتفاع نسق ´ّو مجموع املدخرات الفنية بالخصوص إىل تواصل تطّور حجم املّدخرات املكّونة بعنوان التأم¢ 
عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنت¢ األخÉت¢ بنسبة هامة بلغت عىل التوايل 16,7 % و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ومن ناحيتها، شهدت مدخرات التأم¢ عىل غÉ الحياة ´ّوا بنسبة 9,9 % مقابل 6,8 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حّصتها  تراجعت  بين�   ،(2016 سنة   %  32,2 (مقابل   %  33,5 وبلغت 

إىل 66,5 % (مقابل 67,8 % سنة 2016).

وتنقسم املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة والبالغ مجموعها 2.945,8 م.د إىل:

• مّدخرات التعويضات تحت التسوية التي Ýثّل حّصتها حوايل 79,8 % من مجموع مدخرات هذا الصنف وتناهز 
2.349,7 م.د مقابل 2.174,9 م.د سنـــة 2016 وتهّم باألساس فرعي تأم¢ السيارات والحريق.

• مّدخرات األقسـاط غÉ املكتسبة التي إرتفعت إىل 515 م.د (مقابل 430,8 م.د سنة 2016) أي ما يعادل 17,5 % 
من إج�يل املّدخرات (مقابل 16,1 % سنة 2016). 

• مّدخــرات أخرى تجاوزت 81 م.د (مقابل 74,1 م.د سنة 2016) وتضّم املدخرات الحسابية للجرايات ومدخرات 
األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وÝثل حوايل 2,7 % من مجموع املدخرات.

تعادل بحصة  الفنية  املدخرات  مجموع  من  األوفر  النصيب  عىل  السيارات  تأم¢  فرع  يستحوذ  أخرى،  ناحية  ومن 
 50,3 % منها ما يقارب  84,4 % بعنوان مدخرات التعويضات تحت التسوية.

 
ويعود ذلك إىل األهمية البالغة لهذا الفرع يف سوق التأم¢ (45 % من إج�يل رقم املعامالت) وكذلك إىل تواصل طول 
اآلجال وإجراءات تعويض األرضار خاصة منها البدنية التّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض وذلك بالرغم من دخول قانون إصالح 

نظام تأم¢ السيارات الذي يرمي أساسا إىل تغيÉ هذا التوّجه حيّز التطبيق منذ أكá من عرش سنوات (منذ سنة 2006). 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة Îعّدل 14,6 % وبلغت 
 %  11 مقابل   %  11,2 املدخرات  مجموع  من  حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،2016 سنة  م.د   434,4 مقابل  م.د   497,9

يف السنة السابقة.
 

وخالفا للسنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم¢ النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 18 % (مقابل 
(13,6-) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بنمو ملحوظ قارب 19 % (مقابل (8,6-) % 

سنة 2016).

       األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

سّجل نسق ´ّو األعباء الفنيّة عودة إىل اإلرتفاع سنة 2017 بعد إنخفاضه خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث بلغ 18,6  % 
مقابل عىل التوايل 6,3 % و9,8 % سنتي 2016 و2015. وإرتفع تبعا لذلك وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل حدود 
 2016 سنة  م.د   513,8 مقابل  م.د   609,5 مجموعها  وبلغ   ،2015 سنة   % و28,8   2016 سنة   %  27,7 مقابل   %  29,2

و483,2 م.د سنة 2015.

وعموما، شهد مجموع األعباء معّدل ´و سنوي هام خالل الفرتة (2013-2017) يف مستوى 12,4 % أي بنسق يفوق 
معّدل ´ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي بلغ 10,2 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

Ý Üثّل األعباء الفنية املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة سوى 16,2 % من مجموع األعباء لسنة 2017 مقابل 17,2 % 
سنة 2016، وذلك رغم تسجيلها إرتفاعا بنسبة 11,7 %. 

ويف املقابل، شهدت األعباء املرتبطة Îختلف فروع صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة إرتفاعا ملحوظا بنسبة تجاوزت 20 % 
ومثلت حصتها 83,8 % من مجموع األعباء، منها 51,3 % مرتبطة بفرع تأم¢ السيارات (مقابل 49,5 % سنة 2016) نظرا 
الحريق  من  التأم¢  فرع  الثانية  املرتبة  يف  يليه  القطاع)،  معامالت  رقم  إج�يل  من   % 45) الفروع  ب¢  البالغة  ألهميته 
 %  16,8 (مقابل  األعباء  مجموع  من   %  15,5 تعادل  بحّصة  املعامالت)  رقم  إج�يل  من   %  14,5) املختلفة  واألخطار 
سنة 2016). ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم¢ الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 11,4 % من مجموع 

األعباء (مقابل 10,2 % سنة 2016) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 32,4 % سنة 2017.

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

رغم إرتفاع نفقات اإلقتناء بنسق هام بلغ 15,4 %، فقد تقلّصت حّصتها من املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 43,2 % 
مقابل 44,5 % سنة 2016.

 % 55,1 إىل  بذلك حصتهـــا  لتــرتفع   %  21 من   áبأك هامة  زيادة  والترصف  اإلدارة  نفقـــات  سّجلت  املقابل،  ويف 
من املبلغ الجميل لألعباء الفنية مقابل 53,8 % سنة 2016. 

أّما بالنسبة ألعباء التوظيفات املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال، فقد بلغت ما يعادل 2,2 % من رقم 
معامالت هذا الصنف مقابل 2,4 % سنة 2016 وإستقرت يف حدود 10 % من املبلغ الجميل ألعباء هذا الصنف عىل غرار 

السنة السابقة.

التعويضات صافية من الرجوع (1)

رقم املعامالت  (2)

نسبة التعويضات
من رقم املعامالت = (2) / (1)

1.017,6

1.855,3

%54,9

1.050,6

2.088,6

%50,3

 % 3,2

%12,6

%(-4,6) 

نسبة التطور 20162017املؤرشات
2017/2016

توزع التعويضات املدفوعة
بعنوان صنف التأم عىل الحياة وتكوين األموال

التأم عىل الحياة

التأم الوقتي عىل الوفاة

تكوين األموال

التأم املختلط

التأم بوحدات الحساب

العمليات املقبولة
24,6%

21%

16,1%

35,9%

0,5%1,8%
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       مقدمة

النهائية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة  املالية  بالقوائم  التقرير  تاريخ إعداد هذا  الهيئة إىل حّد  (*): نظرا لعدم توّصل 
بإعتبار  القطاع  نشاط  مؤرشات  جميع  إحتساب  تّم  فقد  حساباته�،  مراقبي  قبل  من  عليها  املصادق  اإلتّحاد"  لألخطار 

املعطيات الوقتية لهات¢ املؤسست¢.

بالرغم من الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، إختتم قطاع التأم¢ سنة 2017 بتحقيق تطّور إيجا¤ ألهم مؤرشات 
نشاطه حيث:

- إرتفع نسق ´ّو إج�يل رقم املعامالت املحّقق بعنوان كافة أصناف وفروع التأم¢ إىل حدود 12,6 % مقابل 10,5 % 
سنة 2016، وبلغ تبعا لذلك 2.088,6 م.د مقابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

    
- سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم¢ زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل إرتفاعها بنسبة 7,4 % 

سنة 2016 وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016. 
    

- تطّورت قيمة األصول املتعلّقة بالتوظيفات يف شكل أدوات مالية ونقدية مختلفة والتي يتّم تجميعها بفضل املدخرات 
التأم¢ بنسبة 7,8 %  التـزاماتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع¢ بعقود  التأم¢ لتسديد كامل  التي ترصدها مؤسسات  الفنية 
لتعادل 4.891,2 م.د مقابل 4.537,7 م.د سنة 2016، يف ح¢ بلغت املدخرات الفنية املكونة من قبل مؤسسات التأم¢ 
4.427,8 م.د سنة 2017 مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 أي بزيادة تقدر بحوايل 12,1 %، وهو ما أّدى إىل تراجع يف نسبة 

التغطية التي إنخفضت من 114,9 % يف السنة السابقة إىل 110,5 % سنة 2017.

- أّما األعباء الفنية، فقد سّجلت إرتفاعا هاما يف نسق ´وها سنة 2017 بنسبة 18,6 % مقابل 6,3 % سنة 2016، وبلغ 
مجموع األعباء 609,5 م.د مقابل 513,8 م.د  سنة 2016.

- هــــذا وبلغت النتيجة الفنيــــة الجمليـة ملؤسسات القطــــاع 78 م.د وناهزت النتيجـــــة الصافية بعنـوان هذه 
السنــــة 79,6 م.د.

     رقم املعامالت:

تطور حجم رقم املعامالت:

تواصل خالل سنة 2017 إرتفـاع نسق ´و رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم¢ املبارش وبلغ نسبة 12,6 % مقابل 
10,5 % يف السنة السـابقة ومعـدل تطور يف حـدود 10,2 % خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) وبلغ تبعـا لــذلك 

2.088,6 م.د مقـابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

ك� تطور رقم معامالت الرشكة التونسية إلعادة التأم¢ بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وبلغ 121,7 م.د مقابل 
113,4 م.د سنة 2016.

 
مقابل م.د   2.210,3 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  للقطاع  الجميل  املعـــامالت  رقم  ناهز  لذلك،  وتبعا 
 1.968,7 م.د سنة 2016 محققا نسبة تطّور يف حدود 12,3 % مقابل 10,7 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-7).

 

ويظهر إرتفاع نسبة التطور التي شهدتها سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 خاصة عىل مستوى صنف التأم¢ عىل الحياة 
الذي تواصل ´ّوه بنسق عال تجاوز نسبة 18 % بعد تطّوره Îعدل 24 % سنة 2016. ك� تحّسن نسق ´و أقساط التأم¢ 

املكتتبة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة حيث بلغ 11,2 % مقابل 7,6 % سنة 2016.

هذا وشهدت جميع فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة تطورا ايجابيا متفاوت الوتÉة وال سيّ� فرع تأم¢ النقل بعد أن شهد 
رقم معامالته تراجعا خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث إرتفع هذه السنة بنسبة 17,9 % بعد تقلّصه بحوايل 17,2 % سنة 
2016، وكذلك فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية الذي عاد رقم معامالتـــه إىل اإلرتفاع بنسبة 14,3 % مقابل تراجعه 

خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %. 

فبالنسبة لفرع تأم¢ الّسيارات، إرتفع نسق ´ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة بلغت 12,6 % مقابل شبه إستقراره يف 
مستوى 8,7 % سنة 2016 و8,6 % سنة 2015 ومتجاوزا املعّدل املسّجل سنة 2014 والذي بلغ 10,7 %. 

 
ك� عرف رقم معامالت فــــرع التأم¢ الج�عي عىل املرض ارتفاعا بنسبة 10,9 % مقابل 11,4 % سنة 2016. وشهد 
رقم معامـالت فــرع تأم¢ الّصادرات والقروض بدوره ارتفاعا ملحوظا ومتواصال يف نسق ´وه بلغ 16,7 % مقابل 16,1 % 
سنة 2016 و6,9 % سنة 2015 وفقط 1,8 % سنة 2014. وسجل فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة ´وا بحوايل 

5,8 % مقابل 8 % سنة 2016. 

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

بفضل النمّو املتواصل الذي ميّز صنف التأم¢ عىل الحياة طيلة السنوات األخÉة، تحّسنت حصته سنة 2017 وبلغت 
21,2 % مقابل 20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فإنّها ال تزال متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل العاملي 
الذي بلغ 54,3 %. ويف املقابل ظلّت حّصة التأم¢ عىل غÉ الحياة مرتفعة يف حدود 78,8 % مقابل عىل التوايل  79,8 %

و82 % سنتي 2016-2015 ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنة 2017.

وتتميّز الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم¢ خالل سنة 2017 وعىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع تأم¢ السيارات 
عىل حصة عالية منها رغم بقائها يف نفس املستوى املسجل سنة 2016 حيث بلغت 45 % من إج�يل األقساط املكتتبة 
مقابل 45,8 % سنة 2015. أما املرتبة الثانية، فيحتلّها صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بحصة تعادل 21,2 %، يليه 
فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة تناهز 14,5 % رغم انخفاض حّصته مقارنة بسنتي 2016 و2015 حيث 
بلغت عىل التوايل 15,4 % و15,8 %، ثّم فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,1 %. هذا، وإستقرّت حّصة 
الهام لرقم  الفارطة (3,3 %) بالرغم من اإلرتفاع  النقل منخفضة وقريبة من املستوى الذي سجلته يف السنة  فرع تأم¢ 

معامالته (مقابل 4,2 % سنة 2015).

وال يزال كّل من فرع تأم¢ الصادرات وفرع التأم¢ ضد الربد وهالك املاشية أقل أنشطة التأم¢ حج� إذ ال يتجاوز 
نصيبه� عىل التوايل 0,8 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

ك� تستأثر التأمينات اإلجبارية بنسبة هامة من رقم املُعامالت وهي تتمثّل خاصة يف التّأم¢ الوجو¤ للمسؤولية املدنية 
بالنسبة للتأم التكافيل:ألصحاب العربات الّربية وتأم¢ نقل الواردات والتأم¢ من الحريق ألدوات وتجهيزات الصناعة والتجارة والسياحة.

 % 4,1 إىل مستوى  لسنة 2017  القطـــاع  رقم معامالت  إج�يل  التكافيل من  التأميــن  إرتفعت حصة مؤسســــات 
مقابل 3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها 86 م.د. ويحتّل فرع تأم¢ السيارات املرتبة األوىل بحصة 
تناهز 52,1 % سنة 2017 (مقابل 50 % سنة 2016) يليه صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بنصيب هام بلغ 19,3 % 
(مقابل 21,7 % سنة 2016)، ثم فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة بلغت 14,8 % وفرع التأم¢ الج�عي 

عىل املرض بحصة ناهزت 8,9 % وتأم¢ النقل بحصة تعادل 4,8 %.

:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

بلغت حيث  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  بعنوان  املكتتبة  األقساط  إج�يل  من  حصتها  تدعيم  "ستار"  مؤسسة  واصلت 
 21,6 % (مقابل 20,9 % سنة 2016)، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,4 % ثم مؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

ومؤسسة "قات" بحصة تناهز 9,6 %. 

حدود يف  التكافيل  التأم¢  مؤسسات  حصة  انحرصت  ك�   ،%  9,8  Ûالتعاو التأم¢  مؤسسات  نصيب  يتجاوز   Üو
 4,2 % من مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

Ýّكنت مؤسسة "التجاري تأم¢" من تعزيز مكانتها ب¢ املؤسسات املختصة يف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال حيث 
إرتفعت حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف من 14,2 % سنة 2016 إىل 15,2 % سنة 2017، بين� 
تراجعت حصة كّل من مؤسسة "حياة" إىل 10,3 % (مقابل 13,6 % سنة 2016) ومؤسسة "مغربية للحياة" إىل 11,4 % 
(مقابل 12,2 % سنة 2016)، وحافظت مؤسسة "كارت للحياة" عىل نفس املستوى الذي بلغته حصتها سنة 2016 والتي 

بلغت 9,1 % وسجلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 4,9 % سنة 2016 إىل 6 % سنة 2017.

وتبعا لذلك بلغت حصة أقساط التأم¢ عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم¢ املختصة يف التأم¢ عىل الحياة 
52,1 % (مقابل 54 % سنة 2016)، وÜ يتجاوز نصيب مؤسسات التأم¢ التعاوÛ 4,9 % (مقـــابل 6,8 % سنة 2016) 

وقاربت هذه الحصة بالنسبــة ملؤسسات التأميـــن التكافيل3,7 % (مقابل 4 % سنة 2016).
  

توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

تصّدرت نيابات التّأم¢ املرتبة األوىل من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 41,2 % خالل سنة 
2017 (مقابل 40,3 % سنة 2016)، تليها مكاتب مؤسسات التّأم¢ بحصة تعادل 31 % (مقابل 32,2 % سنة 2016) ثّم 
س�رسة التّأم¢ Îا يقارب 14,4 % (مقابل 16 % سنة 2016). ك� تعّززت حّصة شبكات البنوك والربيد من مجموع األقساط 
الصادرة وإرتفعت من 9,7 % يف السنة الفارطة إىل 11,4 % سنة 2017 وتحّسنت نسبيا حّصة منتجي التأم¢ عىل الحياة 

لتبلغ 0,7 % (مقابل 0,6 % سنة 2016) (ملحق عـــدد 2-7).

وبالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة، Ýّكنت شبكات البنوك والربيد من تحقيق نسبة عالية منها 
بلغت 51,8 % (مقابل 46,2 % سنة 2016)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم¢ رغم تراجع حصتها إىل 23,5 % (مقابل
 29,8 % سنة 2016) ثّم نواب التأم¢ يف حدود 12 % (مقابل 12,9 % سنة 2016)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم¢ نسبة 

5,6 % ومنتجي التأم¢ عىل الحياة 3,5 % (مقابل 2,9 % سنة 2016) (ملحق عــــدد3-7).

(مقابل التأم¢  لنواب  بالنسبة   %  49 ب¢  الحياة،   Éغ عىل  التأم¢  فروع  بعنوان  الصادرة  األقساط  توزّعت  ح¢  يف 
 47,3 % سنة 2016) و 33,1 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 32,7 % سنة 2016) و16,7 % بالنسبة لس�رسة التأم¢ 

(مقابل 18,5 % سنة 2016) و0,6 % من قبل شبكات البنوك والربيد و0,6 % عرب مسالك توزيع أخرى.

ويالحظ هذا التوزيع خاصة بالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان فرعي تأم¢ السيارات والتأم¢ من الحريق حيث يتّم 
عىل التوايل تحقيق 67,4 % و36,5 % منها من قبل نيابات التأم¢ يف ح¢ أّن مكاتب املؤسسات تحّقق جزءا هاما من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم¢ الج�عي عىل املرض (52,6 %) وتأم¢ النقل (48,5 %) وتأم¢ الصادرات (92,6 %) 

والتأم¢ ضد الربد وهالك املاشية (58 %) (ملحق عــــدد3-7).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

مقابل  دينار سنة 2017   182,5 وبلغ   (2017-2013) الخ�سية  للفرد عىل مدى  التأم¢  معّدل قسط  تحّسن  تواصل 
164,2 دينار سنة 2016، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 11,1 %.

 
وÝثّـل حّصـة التأم¢ عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 21,2 % (مقابل 20,2 % سنة 2016) أي ما يعـادل 
38,7 دينار مقــابل معـّدل عاملي بقيمة 857,7 دينار، بين� Ýثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر 

الحياة 78,8 % (مقابل 79,8 % سنة 2016) أي ما يعادل 143,8 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 721,8 دينار.

      التعويضات املدفوعة

تطور حجم التعويضات املدفوعة:

التوايل حيث  الثانية عىل  التأم¢ سنة 2017 للسنة  التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات  تواصل تراجع نسق ´ّو 
سجلت زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل 7,4 % سنة 2016، وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016.

وبالتايل، تجـاوز املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم¢ خالل الفرتة (2013–2017) والذي نــاهز 
10,2 % نسق ´ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 7,7 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 8).    

 % 6 بحوايل  تقلصها  بعد   % 44 بأكá من  التأم¢  التونسية إلعادة  الرشكة  قبل  املدفوعة من  التعويضات  وإرتفعت 
يف السنة السابقة وبلغت 60,8 م.د مقابل 42 م.د سنة 2016. 

 
مقابل  م.د   1.111,4 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  ناهز  لذلك  وتبعا 

1.059,6 م.د سنة 2016 أي بإرتفاع Îعدل 4,9 % سنة 2017.

ورغم هذا الرتاجع يف نسق ´ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2017، فقد سّجل صنف التأم¢ عىل الحياة زيادة يف 
حجم التعويضات املدفوعة بعنوانه بنسبة 17,4 % مقابل إنخفاضها بنسبة 17,2 % يف السنة السابقة وقاربت املستوى 
الذي بلغته سنة 2015 بعد إرتفاعها الحاد بأكá من 111 %. وبلغت تبعا لذلك 136,5 م.د مقابل 116,3 م.د سنة 2016 

و140,4 م.د سنة 2015.

بين� شهد مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة ارتفاعا طفيفا Ü يتجاوز 1,4 % مقابل 
11,6 % سنة 2016. ومع ذلك، تّم تسجيل تفاوت كبÉ يف نسق ´و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز 

به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف خطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات ´وا محدودا بحوايل 1,4 % مقابل ´وها بنسبة 12,4 % 
يف السنة السابقة، وناهز بذلك حجمها 575,3 م.د سنة 2017 مقابل 567,4 م.د سنة 2016.

بين� تواصل إرتفاع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بوتÉة عالية عىل غرار السنة السابقة 
حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 11,8 % مقابل 12,9 % سنة 2016، لتعادل بذلك جملة املبالغ املدفوعة 258,9 م.د 

سنة 2017 مقابل 231,5 م.د سنة 2016.

وشهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم¢ العمليات املقبولة ´وا هاما بنسبة 36,4 % وبلغت 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د 
سنة 2016، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث الشغل التي إرتفعت بنسبة 10 % مقابل إستقرارها خالل 

السنت¢ املاضيت¢.

ويف املقابل، سجلت بقية فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة األخرى تراجعا بدرجات متفاوتة. فقد تواصل تقلّص التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم¢ النقل للسنة الثانية عىل التوايل بنسبة 15,4 % بعد تراجعها بأكá من 52 % يف السنة السابقة، 

وبلغت 9,9 م.د مقابل 11,7 م.د سنة 2016.

ك� شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم¢ 
النقل بحدة تأرجح نسق ´وها، برتاجع محدود بنسبة 3,3 % مقابل إرتفاعها  بنسبة 34,5 % سنة 2016 وبلغت 73,1 م.د 

مقابل 75,6 م.د سنة 2016. 

وتواصل للسنة الثالثة عىل التوايل تراجع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بأكثـــر من 
11 % مقابل 20,6 % سنة 2016 وبلغ إج�يل املبالغ املدفوعة 2,4 م.د مقابل 2,7 م.د سنة 2016.

بعنوانه حيث كان  املسددة  للمبالغ  بإنخفاض جّد ملحوظ  والقروض فقد Ýيّز سنة 2017  الصادرات  تأم¢  أّما فرع 
مجموعها سلبيا وبلغ (19,3-) م.د وذلك نتيجة Ýّكن مؤسسة كوتيناس من إسرتداد مبلغ تغطيتها لدين هام يهّم املجمع 

الكيمياé التونيس عىل الحريف الكو¤ بقيمة 13.5 مليون دوالر أمريè أي ما يعادل 33,1 م.د تونيس.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

الحياة عودة إىل اإلرتفاع وبلغت 13 %  التأم¢ عىل  التعويضات املدفوعة سنة 2017 بعنــوان صنف  سجلت حّصة 
 %  87 إىل  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حصتها  إنخفضت  بين�   ،(2016 سنة   %  11,4 (مقابل 

(مقابل 88,6 % سنة 2016).

ويفّرس هذا خاصة برتاجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات نظرا ألهميتها البالغة حيث عادلت 
54,8 % من مجموع التعويضات (مقابل 55,7 % سنة 2016)، وبلغت بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة 
نسبة 7 % (مقابل 7,5 % سنة 2016) وذلك بالرغم من تواصل إرتفاع حّصة فرع التأم¢ الجـ�عي عىل املرض إىل حـــدود 

24,6 % (مقـــابل 22,7 % سنة 2016).
 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

املسددة املبالغ  ´و  معـــّدل  تفـــوق  هامة  بنسبة   2017 سنة  املحقق  املعامالت  رقم  إلرتفـاع  وكنتيجــــة 
(12,6 % مقابل 3,2 %)، تراجع حجم التعويضات الجملية املدفــــوعة من مجموع رقــم املعــــامالت بحوايل 4,6 % 

وبلغت نسبته 50,3 % مقابل 54,9 % سنة 2016.
     

التأم¢  لفرع  بالنسبة  تبلغ 88 %  التـأم¢ حيث  أصناف وفروع  كثÉا ب¢ مختلف  متفاوتة  تظّل  النسبة  أّن هذه  إالّ 
الج�عي عىل املرض و61,2 % بعنوان فرع تأم¢ السيارات و38,2 % يف التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية و26,7 % بالنسبة 

لتأم¢ الحريق والعوامل الطبيعية و14,3 % بالنسبة لفرع تأم¢ النقل و30,8 % بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة.

      املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

تواصل إرتفاع نسق ´ّو املدخرات الفنية ملؤسسات التأم¢ يف نهاية سنة 2017 بنسبة 12,1 % مقابل 8,1 % سنة 2016، 
التطّور  وبلغ مجموعها حوايل 4.427,8 م.د مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 9). وتبعا لذلك، ناهز معــّدل 

السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) ما يعادل 8,8 %. 

م.د  230,3 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة  تطّورا  التونسية  اإلعادة  ملؤسسة  الفنيّة  املّدخرات  سّجلت  كمـا 
 مقابل 204,9 م.د سنة 2016.

م.د   4.154,7 مقابل  م.د   4.658,1 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  إج�يل  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2016 أي بزيادة يف حدود 12,1 %.  

ويعود إرتفاع نسق ´ّو مجموع املدخرات الفنية بالخصوص إىل تواصل تطّور حجم املّدخرات املكّونة بعنوان التأم¢ 
عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنت¢ األخÉت¢ بنسبة هامة بلغت عىل التوايل 16,7 % و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ومن ناحيتها، شهدت مدخرات التأم¢ عىل غÉ الحياة ´ّوا بنسبة 9,9 % مقابل 6,8 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حّصتها  تراجعت  بين�   ،(2016 سنة   %  32,2 (مقابل   %  33,5 وبلغت 

إىل 66,5 % (مقابل 67,8 % سنة 2016).

وتنقسم املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة والبالغ مجموعها 2.945,8 م.د إىل:

• مّدخرات التعويضات تحت التسوية التي Ýثّل حّصتها حوايل 79,8 % من مجموع مدخرات هذا الصنف وتناهز 
2.349,7 م.د مقابل 2.174,9 م.د سنـــة 2016 وتهّم باألساس فرعي تأم¢ السيارات والحريق.

• مّدخرات األقسـاط غÉ املكتسبة التي إرتفعت إىل 515 م.د (مقابل 430,8 م.د سنة 2016) أي ما يعادل 17,5 % 
من إج�يل املّدخرات (مقابل 16,1 % سنة 2016). 

• مّدخــرات أخرى تجاوزت 81 م.د (مقابل 74,1 م.د سنة 2016) وتضّم املدخرات الحسابية للجرايات ومدخرات 
األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وÝثل حوايل 2,7 % من مجموع املدخرات.

تعادل بحصة  الفنية  املدخرات  مجموع  من  األوفر  النصيب  عىل  السيارات  تأم¢  فرع  يستحوذ  أخرى،  ناحية  ومن 
 50,3 % منها ما يقارب  84,4 % بعنوان مدخرات التعويضات تحت التسوية.

 
ويعود ذلك إىل األهمية البالغة لهذا الفرع يف سوق التأم¢ (45 % من إج�يل رقم املعامالت) وكذلك إىل تواصل طول 
اآلجال وإجراءات تعويض األرضار خاصة منها البدنية التّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض وذلك بالرغم من دخول قانون إصالح 

نظام تأم¢ السيارات الذي يرمي أساسا إىل تغيÉ هذا التوّجه حيّز التطبيق منذ أكá من عرش سنوات (منذ سنة 2006). 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة Îعّدل 14,6 % وبلغت 
 %  11 مقابل   %  11,2 املدخرات  مجموع  من  حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،2016 سنة  م.د   434,4 مقابل  م.د   497,9

يف السنة السابقة.
 

وخالفا للسنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم¢ النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 18 % (مقابل 
(13,6-) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بنمو ملحوظ قارب 19 % (مقابل (8,6-) % 

سنة 2016).

       األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

سّجل نسق ´ّو األعباء الفنيّة عودة إىل اإلرتفاع سنة 2017 بعد إنخفاضه خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث بلغ 18,6  % 
مقابل عىل التوايل 6,3 % و9,8 % سنتي 2016 و2015. وإرتفع تبعا لذلك وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل حدود 
 2016 سنة  م.د   513,8 مقابل  م.د   609,5 مجموعها  وبلغ   ،2015 سنة   % و28,8   2016 سنة   %  27,7 مقابل   %  29,2

و483,2 م.د سنة 2015.

وعموما، شهد مجموع األعباء معّدل ´و سنوي هام خالل الفرتة (2013-2017) يف مستوى 12,4 % أي بنسق يفوق 
معّدل ´ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي بلغ 10,2 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

Ý Üثّل األعباء الفنية املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة سوى 16,2 % من مجموع األعباء لسنة 2017 مقابل 17,2 % 
سنة 2016، وذلك رغم تسجيلها إرتفاعا بنسبة 11,7 %. 

ويف املقابل، شهدت األعباء املرتبطة Îختلف فروع صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة إرتفاعا ملحوظا بنسبة تجاوزت 20 % 
ومثلت حصتها 83,8 % من مجموع األعباء، منها 51,3 % مرتبطة بفرع تأم¢ السيارات (مقابل 49,5 % سنة 2016) نظرا 
الحريق  من  التأم¢  فرع  الثانية  املرتبة  يف  يليه  القطاع)،  معامالت  رقم  إج�يل  من   % 45) الفروع  ب¢  البالغة  ألهميته 
 %  16,8 (مقابل  األعباء  مجموع  من   %  15,5 تعادل  بحّصة  املعامالت)  رقم  إج�يل  من   %  14,5) املختلفة  واألخطار 
سنة 2016). ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم¢ الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 11,4 % من مجموع 

األعباء (مقابل 10,2 % سنة 2016) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 32,4 % سنة 2017.

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

رغم إرتفاع نفقات اإلقتناء بنسق هام بلغ 15,4 %، فقد تقلّصت حّصتها من املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 43,2 % 
مقابل 44,5 % سنة 2016.

 % 55,1 إىل  بذلك حصتهـــا  لتــرتفع   %  21 من   áبأك هامة  زيادة  والترصف  اإلدارة  نفقـــات  سّجلت  املقابل،  ويف 
من املبلغ الجميل لألعباء الفنية مقابل 53,8 % سنة 2016. 

أّما بالنسبة ألعباء التوظيفات املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال، فقد بلغت ما يعادل 2,2 % من رقم 
معامالت هذا الصنف مقابل 2,4 % سنة 2016 وإستقرت يف حدود 10 % من املبلغ الجميل ألعباء هذا الصنف عىل غرار 

السنة السابقة.

تطور التعويضات املدفوعة مقارنة برقم املعامالت (م.د)

2017

التعويضات املدفوعة (م.د)رقم املعامالت (م.د)

2016 2015 2014 2013 2012

1050,6
1017,6 947,7

839,8 848,1
723,9

1285,7
1412,7

1556,3
1678,3

1855,3

2088,6

التعويضات املدفوعة

التأم عىل غ� الحياة:   

      توافق املبالغ املدفوعة بعنوان السنة املحاسبية بجميع أنواعها التي تم دفعها إىل املؤمن لهم 

بعنوان التعويضات (تعويض، جرايات عمرية أو وقتية) وكذلك النفقات الداخلية والخارجية للترصف 

الدعاوى  بعنوان  املسرتجعة  املبالغ  طرح  ويتّم  النشاط،  هذا  يف  إنفاقها  تّم  التي  التعويضات  يف 

واإلنقـاذ من هذا البند.

التأم عىل الحياة وتكوين األموال:   

الحياة وتكوين األموال املبالغ  للتأم¢ عىل  الفنية  النتائج  التعويضات يف قاùة        تتضمن أعباء 

املبالغ  وتوافق  التسوية.  تحت  التعويضات  مدخرات   Éوتغ املحاسبية  السنة  بعنوان  املدفوعة 

املدفوعة بعنوان السنة املحاسبية الخدمات بجميع أنواعها التي تم دفعها إىل املؤمن لهم بعنوان 

تعويضات وإشرتاء العقود وحلول األجل والجرايات املستحقة وكذلك النفقات الداخلية والخارجية 

للترصف يف التعويضات التي تم إنفـاقها يف هذا النشاط.
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       مقدمة

النهائية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة  املالية  بالقوائم  التقرير  تاريخ إعداد هذا  الهيئة إىل حّد  (*): نظرا لعدم توّصل 
بإعتبار  القطاع  نشاط  مؤرشات  جميع  إحتساب  تّم  فقد  حساباته�،  مراقبي  قبل  من  عليها  املصادق  اإلتّحاد"  لألخطار 

املعطيات الوقتية لهات¢ املؤسست¢.

بالرغم من الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، إختتم قطاع التأم¢ سنة 2017 بتحقيق تطّور إيجا¤ ألهم مؤرشات 
نشاطه حيث:

- إرتفع نسق ´ّو إج�يل رقم املعامالت املحّقق بعنوان كافة أصناف وفروع التأم¢ إىل حدود 12,6 % مقابل 10,5 % 
سنة 2016، وبلغ تبعا لذلك 2.088,6 م.د مقابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

    
- سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم¢ زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل إرتفاعها بنسبة 7,4 % 

سنة 2016 وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016. 
    

- تطّورت قيمة األصول املتعلّقة بالتوظيفات يف شكل أدوات مالية ونقدية مختلفة والتي يتّم تجميعها بفضل املدخرات 
التأم¢ بنسبة 7,8 %  التـزاماتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع¢ بعقود  التأم¢ لتسديد كامل  التي ترصدها مؤسسات  الفنية 
لتعادل 4.891,2 م.د مقابل 4.537,7 م.د سنة 2016، يف ح¢ بلغت املدخرات الفنية املكونة من قبل مؤسسات التأم¢ 
4.427,8 م.د سنة 2017 مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 أي بزيادة تقدر بحوايل 12,1 %، وهو ما أّدى إىل تراجع يف نسبة 

التغطية التي إنخفضت من 114,9 % يف السنة السابقة إىل 110,5 % سنة 2017.

- أّما األعباء الفنية، فقد سّجلت إرتفاعا هاما يف نسق ´وها سنة 2017 بنسبة 18,6 % مقابل 6,3 % سنة 2016، وبلغ 
مجموع األعباء 609,5 م.د مقابل 513,8 م.د  سنة 2016.

- هــــذا وبلغت النتيجة الفنيــــة الجمليـة ملؤسسات القطــــاع 78 م.د وناهزت النتيجـــــة الصافية بعنـوان هذه 
السنــــة 79,6 م.د.

     رقم املعامالت:

تطور حجم رقم املعامالت:

تواصل خالل سنة 2017 إرتفـاع نسق ´و رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم¢ املبارش وبلغ نسبة 12,6 % مقابل 
10,5 % يف السنة السـابقة ومعـدل تطور يف حـدود 10,2 % خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) وبلغ تبعـا لــذلك 

2.088,6 م.د مقـابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

ك� تطور رقم معامالت الرشكة التونسية إلعادة التأم¢ بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وبلغ 121,7 م.د مقابل 
113,4 م.د سنة 2016.

 
مقابل م.د   2.210,3 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  للقطاع  الجميل  املعـــامالت  رقم  ناهز  لذلك،  وتبعا 
 1.968,7 م.د سنة 2016 محققا نسبة تطّور يف حدود 12,3 % مقابل 10,7 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-7).

 

ويظهر إرتفاع نسبة التطور التي شهدتها سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 خاصة عىل مستوى صنف التأم¢ عىل الحياة 
الذي تواصل ´ّوه بنسق عال تجاوز نسبة 18 % بعد تطّوره Îعدل 24 % سنة 2016. ك� تحّسن نسق ´و أقساط التأم¢ 

املكتتبة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة حيث بلغ 11,2 % مقابل 7,6 % سنة 2016.

هذا وشهدت جميع فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة تطورا ايجابيا متفاوت الوتÉة وال سيّ� فرع تأم¢ النقل بعد أن شهد 
رقم معامالته تراجعا خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث إرتفع هذه السنة بنسبة 17,9 % بعد تقلّصه بحوايل 17,2 % سنة 
2016، وكذلك فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية الذي عاد رقم معامالتـــه إىل اإلرتفاع بنسبة 14,3 % مقابل تراجعه 

خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %. 

فبالنسبة لفرع تأم¢ الّسيارات، إرتفع نسق ´ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة بلغت 12,6 % مقابل شبه إستقراره يف 
مستوى 8,7 % سنة 2016 و8,6 % سنة 2015 ومتجاوزا املعّدل املسّجل سنة 2014 والذي بلغ 10,7 %. 

 
ك� عرف رقم معامالت فــــرع التأم¢ الج�عي عىل املرض ارتفاعا بنسبة 10,9 % مقابل 11,4 % سنة 2016. وشهد 
رقم معامـالت فــرع تأم¢ الّصادرات والقروض بدوره ارتفاعا ملحوظا ومتواصال يف نسق ´وه بلغ 16,7 % مقابل 16,1 % 
سنة 2016 و6,9 % سنة 2015 وفقط 1,8 % سنة 2014. وسجل فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة ´وا بحوايل 

5,8 % مقابل 8 % سنة 2016. 

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

بفضل النمّو املتواصل الذي ميّز صنف التأم¢ عىل الحياة طيلة السنوات األخÉة، تحّسنت حصته سنة 2017 وبلغت 
21,2 % مقابل 20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فإنّها ال تزال متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل العاملي 
الذي بلغ 54,3 %. ويف املقابل ظلّت حّصة التأم¢ عىل غÉ الحياة مرتفعة يف حدود 78,8 % مقابل عىل التوايل  79,8 %

و82 % سنتي 2016-2015 ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنة 2017.

وتتميّز الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم¢ خالل سنة 2017 وعىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع تأم¢ السيارات 
عىل حصة عالية منها رغم بقائها يف نفس املستوى املسجل سنة 2016 حيث بلغت 45 % من إج�يل األقساط املكتتبة 
مقابل 45,8 % سنة 2015. أما املرتبة الثانية، فيحتلّها صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بحصة تعادل 21,2 %، يليه 
فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة تناهز 14,5 % رغم انخفاض حّصته مقارنة بسنتي 2016 و2015 حيث 
بلغت عىل التوايل 15,4 % و15,8 %، ثّم فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,1 %. هذا، وإستقرّت حّصة 
الهام لرقم  الفارطة (3,3 %) بالرغم من اإلرتفاع  النقل منخفضة وقريبة من املستوى الذي سجلته يف السنة  فرع تأم¢ 

معامالته (مقابل 4,2 % سنة 2015).

وال يزال كّل من فرع تأم¢ الصادرات وفرع التأم¢ ضد الربد وهالك املاشية أقل أنشطة التأم¢ حج� إذ ال يتجاوز 
نصيبه� عىل التوايل 0,8 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

ك� تستأثر التأمينات اإلجبارية بنسبة هامة من رقم املُعامالت وهي تتمثّل خاصة يف التّأم¢ الوجو¤ للمسؤولية املدنية 
بالنسبة للتأم التكافيل:ألصحاب العربات الّربية وتأم¢ نقل الواردات والتأم¢ من الحريق ألدوات وتجهيزات الصناعة والتجارة والسياحة.

 % 4,1 إىل مستوى  لسنة 2017  القطـــاع  رقم معامالت  إج�يل  التكافيل من  التأميــن  إرتفعت حصة مؤسســــات 
مقابل 3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها 86 م.د. ويحتّل فرع تأم¢ السيارات املرتبة األوىل بحصة 
تناهز 52,1 % سنة 2017 (مقابل 50 % سنة 2016) يليه صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بنصيب هام بلغ 19,3 % 
(مقابل 21,7 % سنة 2016)، ثم فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة بلغت 14,8 % وفرع التأم¢ الج�عي 

عىل املرض بحصة ناهزت 8,9 % وتأم¢ النقل بحصة تعادل 4,8 %.

:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

بلغت حيث  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  بعنوان  املكتتبة  األقساط  إج�يل  من  حصتها  تدعيم  "ستار"  مؤسسة  واصلت 
 21,6 % (مقابل 20,9 % سنة 2016)، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,4 % ثم مؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

ومؤسسة "قات" بحصة تناهز 9,6 %. 

حدود يف  التكافيل  التأم¢  مؤسسات  حصة  انحرصت  ك�   ،%  9,8  Ûالتعاو التأم¢  مؤسسات  نصيب  يتجاوز   Üو
 4,2 % من مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

Ýّكنت مؤسسة "التجاري تأم¢" من تعزيز مكانتها ب¢ املؤسسات املختصة يف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال حيث 
إرتفعت حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف من 14,2 % سنة 2016 إىل 15,2 % سنة 2017، بين� 
تراجعت حصة كّل من مؤسسة "حياة" إىل 10,3 % (مقابل 13,6 % سنة 2016) ومؤسسة "مغربية للحياة" إىل 11,4 % 
(مقابل 12,2 % سنة 2016)، وحافظت مؤسسة "كارت للحياة" عىل نفس املستوى الذي بلغته حصتها سنة 2016 والتي 

بلغت 9,1 % وسجلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 4,9 % سنة 2016 إىل 6 % سنة 2017.

وتبعا لذلك بلغت حصة أقساط التأم¢ عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم¢ املختصة يف التأم¢ عىل الحياة 
52,1 % (مقابل 54 % سنة 2016)، وÜ يتجاوز نصيب مؤسسات التأم¢ التعاوÛ 4,9 % (مقـــابل 6,8 % سنة 2016) 

وقاربت هذه الحصة بالنسبــة ملؤسسات التأميـــن التكافيل3,7 % (مقابل 4 % سنة 2016).
  

توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

تصّدرت نيابات التّأم¢ املرتبة األوىل من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 41,2 % خالل سنة 
2017 (مقابل 40,3 % سنة 2016)، تليها مكاتب مؤسسات التّأم¢ بحصة تعادل 31 % (مقابل 32,2 % سنة 2016) ثّم 
س�رسة التّأم¢ Îا يقارب 14,4 % (مقابل 16 % سنة 2016). ك� تعّززت حّصة شبكات البنوك والربيد من مجموع األقساط 
الصادرة وإرتفعت من 9,7 % يف السنة الفارطة إىل 11,4 % سنة 2017 وتحّسنت نسبيا حّصة منتجي التأم¢ عىل الحياة 

لتبلغ 0,7 % (مقابل 0,6 % سنة 2016) (ملحق عـــدد 2-7).

وبالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة، Ýّكنت شبكات البنوك والربيد من تحقيق نسبة عالية منها 
بلغت 51,8 % (مقابل 46,2 % سنة 2016)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم¢ رغم تراجع حصتها إىل 23,5 % (مقابل

 29,8 % سنة 2016) ثّم نواب التأم¢ يف حدود 12 % (مقابل 12,9 % سنة 2016)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم¢ نسبة 
5,6 % ومنتجي التأم¢ عىل الحياة 3,5 % (مقابل 2,9 % سنة 2016) (ملحق عــــدد3-7).

(مقابل التأم¢  لنواب  بالنسبة   %  49 ب¢  الحياة،   Éغ عىل  التأم¢  فروع  بعنوان  الصادرة  األقساط  توزّعت  ح¢  يف 
 47,3 % سنة 2016) و 33,1 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 32,7 % سنة 2016) و16,7 % بالنسبة لس�رسة التأم¢ 

(مقابل 18,5 % سنة 2016) و0,6 % من قبل شبكات البنوك والربيد و0,6 % عرب مسالك توزيع أخرى.

ويالحظ هذا التوزيع خاصة بالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان فرعي تأم¢ السيارات والتأم¢ من الحريق حيث يتّم 
عىل التوايل تحقيق 67,4 % و36,5 % منها من قبل نيابات التأم¢ يف ح¢ أّن مكاتب املؤسسات تحّقق جزءا هاما من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم¢ الج�عي عىل املرض (52,6 %) وتأم¢ النقل (48,5 %) وتأم¢ الصادرات (92,6 %) 

والتأم¢ ضد الربد وهالك املاشية (58 %) (ملحق عــــدد3-7).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

مقابل  دينار سنة 2017   182,5 وبلغ   (2017-2013) الخ�سية  للفرد عىل مدى  التأم¢  معّدل قسط  تحّسن  تواصل 
164,2 دينار سنة 2016، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 11,1 %.

 
وÝثّـل حّصـة التأم¢ عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 21,2 % (مقابل 20,2 % سنة 2016) أي ما يعـادل 
38,7 دينار مقــابل معـّدل عاملي بقيمة 857,7 دينار، بين� Ýثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر 

الحياة 78,8 % (مقابل 79,8 % سنة 2016) أي ما يعادل 143,8 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 721,8 دينار.

      التعويضات املدفوعة

تطور حجم التعويضات املدفوعة:

التوايل حيث  الثانية عىل  التأم¢ سنة 2017 للسنة  التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات  تواصل تراجع نسق ´ّو 
سجلت زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل 7,4 % سنة 2016، وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016.

وبالتايل، تجـاوز املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم¢ خالل الفرتة (2013–2017) والذي نــاهز 
10,2 % نسق ´ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 7,7 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 8).    

 % 6 بحوايل  تقلصها  بعد   % 44 بأكá من  التأم¢  التونسية إلعادة  الرشكة  قبل  املدفوعة من  التعويضات  وإرتفعت 
يف السنة السابقة وبلغت 60,8 م.د مقابل 42 م.د سنة 2016. 

 
مقابل  م.د   1.111,4 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  ناهز  لذلك  وتبعا 

1.059,6 م.د سنة 2016 أي بإرتفاع Îعدل 4,9 % سنة 2017.

ورغم هذا الرتاجع يف نسق ´ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2017، فقد سّجل صنف التأم¢ عىل الحياة زيادة يف 
حجم التعويضات املدفوعة بعنوانه بنسبة 17,4 % مقابل إنخفاضها بنسبة 17,2 % يف السنة السابقة وقاربت املستوى 
الذي بلغته سنة 2015 بعد إرتفاعها الحاد بأكá من 111 %. وبلغت تبعا لذلك 136,5 م.د مقابل 116,3 م.د سنة 2016 

و140,4 م.د سنة 2015.

بين� شهد مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة ارتفاعا طفيفا Ü يتجاوز 1,4 % مقابل 
11,6 % سنة 2016. ومع ذلك، تّم تسجيل تفاوت كبÉ يف نسق ´و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز 

به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف خطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات ´وا محدودا بحوايل 1,4 % مقابل ´وها بنسبة 12,4 % 
يف السنة السابقة، وناهز بذلك حجمها 575,3 م.د سنة 2017 مقابل 567,4 م.د سنة 2016.

بين� تواصل إرتفاع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بوتÉة عالية عىل غرار السنة السابقة 
حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 11,8 % مقابل 12,9 % سنة 2016، لتعادل بذلك جملة املبالغ املدفوعة 258,9 م.د 

سنة 2017 مقابل 231,5 م.د سنة 2016.

وشهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم¢ العمليات املقبولة ´وا هاما بنسبة 36,4 % وبلغت 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د 
سنة 2016، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث الشغل التي إرتفعت بنسبة 10 % مقابل إستقرارها خالل 

السنت¢ املاضيت¢.

ويف املقابل، سجلت بقية فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة األخرى تراجعا بدرجات متفاوتة. فقد تواصل تقلّص التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم¢ النقل للسنة الثانية عىل التوايل بنسبة 15,4 % بعد تراجعها بأكá من 52 % يف السنة السابقة، 

وبلغت 9,9 م.د مقابل 11,7 م.د سنة 2016.

ك� شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم¢ 
النقل بحدة تأرجح نسق ´وها، برتاجع محدود بنسبة 3,3 % مقابل إرتفاعها  بنسبة 34,5 % سنة 2016 وبلغت 73,1 م.د 

مقابل 75,6 م.د سنة 2016. 

وتواصل للسنة الثالثة عىل التوايل تراجع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بأكثـــر من 
11 % مقابل 20,6 % سنة 2016 وبلغ إج�يل املبالغ املدفوعة 2,4 م.د مقابل 2,7 م.د سنة 2016.

بعنوانه حيث كان  املسددة  للمبالغ  بإنخفاض جّد ملحوظ  والقروض فقد Ýيّز سنة 2017  الصادرات  تأم¢  أّما فرع 
مجموعها سلبيا وبلغ (19,3-) م.د وذلك نتيجة Ýّكن مؤسسة كوتيناس من إسرتداد مبلغ تغطيتها لدين هام يهّم املجمع 

الكيمياé التونيس عىل الحريف الكو¤ بقيمة 13.5 مليون دوالر أمريè أي ما يعادل 33,1 م.د تونيس.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

الحياة عودة إىل اإلرتفاع وبلغت 13 %  التأم¢ عىل  التعويضات املدفوعة سنة 2017 بعنــوان صنف  سجلت حّصة 
 %  87 إىل  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حصتها  إنخفضت  بين�   ،(2016 سنة   %  11,4 (مقابل 

(مقابل 88,6 % سنة 2016).

ويفّرس هذا خاصة برتاجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات نظرا ألهميتها البالغة حيث عادلت 
54,8 % من مجموع التعويضات (مقابل 55,7 % سنة 2016)، وبلغت بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة 
نسبة 7 % (مقابل 7,5 % سنة 2016) وذلك بالرغم من تواصل إرتفاع حّصة فرع التأم¢ الجـ�عي عىل املرض إىل حـــدود 

24,6 % (مقـــابل 22,7 % سنة 2016).
 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

املسددة املبالغ  ´و  معـــّدل  تفـــوق  هامة  بنسبة   2017 سنة  املحقق  املعامالت  رقم  إلرتفـاع  وكنتيجــــة 
(12,6 % مقابل 3,2 %)، تراجع حجم التعويضات الجملية املدفــــوعة من مجموع رقــم املعــــامالت بحوايل 4,6 % 

وبلغت نسبته 50,3 % مقابل 54,9 % سنة 2016.
     

التأم¢  لفرع  بالنسبة  تبلغ 88 %  التـأم¢ حيث  أصناف وفروع  كثÉا ب¢ مختلف  متفاوتة  تظّل  النسبة  أّن هذه  إالّ 
الج�عي عىل املرض و61,2 % بعنوان فرع تأم¢ السيارات و38,2 % يف التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية و26,7 % بالنسبة 

لتأم¢ الحريق والعوامل الطبيعية و14,3 % بالنسبة لفرع تأم¢ النقل و30,8 % بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة.

      املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

تواصل إرتفاع نسق ´ّو املدخرات الفنية ملؤسسات التأم¢ يف نهاية سنة 2017 بنسبة 12,1 % مقابل 8,1 % سنة 2016، 
التطّور  وبلغ مجموعها حوايل 4.427,8 م.د مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 9). وتبعا لذلك، ناهز معــّدل 

السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) ما يعادل 8,8 %. 

م.د  230,3 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة  تطّورا  التونسية  اإلعادة  ملؤسسة  الفنيّة  املّدخرات  سّجلت  كمـا 
 مقابل 204,9 م.د سنة 2016.

م.د   4.154,7 مقابل  م.د   4.658,1 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  إج�يل  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2016 أي بزيادة يف حدود 12,1 %.  

ويعود إرتفاع نسق ´ّو مجموع املدخرات الفنية بالخصوص إىل تواصل تطّور حجم املّدخرات املكّونة بعنوان التأم¢ 
عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنت¢ األخÉت¢ بنسبة هامة بلغت عىل التوايل 16,7 % و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ومن ناحيتها، شهدت مدخرات التأم¢ عىل غÉ الحياة ´ّوا بنسبة 9,9 % مقابل 6,8 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حّصتها  تراجعت  بين�   ،(2016 سنة   %  32,2 (مقابل   %  33,5 وبلغت 

إىل 66,5 % (مقابل 67,8 % سنة 2016).

وتنقسم املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة والبالغ مجموعها 2.945,8 م.د إىل:

• مّدخرات التعويضات تحت التسوية التي Ýثّل حّصتها حوايل 79,8 % من مجموع مدخرات هذا الصنف وتناهز 
2.349,7 م.د مقابل 2.174,9 م.د سنـــة 2016 وتهّم باألساس فرعي تأم¢ السيارات والحريق.

• مّدخرات األقسـاط غÉ املكتسبة التي إرتفعت إىل 515 م.د (مقابل 430,8 م.د سنة 2016) أي ما يعادل 17,5 % 
من إج�يل املّدخرات (مقابل 16,1 % سنة 2016). 

• مّدخــرات أخرى تجاوزت 81 م.د (مقابل 74,1 م.د سنة 2016) وتضّم املدخرات الحسابية للجرايات ومدخرات 
األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وÝثل حوايل 2,7 % من مجموع املدخرات.

تعادل بحصة  الفنية  املدخرات  مجموع  من  األوفر  النصيب  عىل  السيارات  تأم¢  فرع  يستحوذ  أخرى،  ناحية  ومن 
 50,3 % منها ما يقارب  84,4 % بعنوان مدخرات التعويضات تحت التسوية.

 
ويعود ذلك إىل األهمية البالغة لهذا الفرع يف سوق التأم¢ (45 % من إج�يل رقم املعامالت) وكذلك إىل تواصل طول 
اآلجال وإجراءات تعويض األرضار خاصة منها البدنية التّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض وذلك بالرغم من دخول قانون إصالح 

نظام تأم¢ السيارات الذي يرمي أساسا إىل تغيÉ هذا التوّجه حيّز التطبيق منذ أكá من عرش سنوات (منذ سنة 2006). 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة Îعّدل 14,6 % وبلغت 
 %  11 مقابل   %  11,2 املدخرات  مجموع  من  حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،2016 سنة  م.د   434,4 مقابل  م.د   497,9

يف السنة السابقة.
 

وخالفا للسنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم¢ النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 18 % (مقابل 
(13,6-) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بنمو ملحوظ قارب 19 % (مقابل (8,6-) % 

سنة 2016).

       األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

سّجل نسق ´ّو األعباء الفنيّة عودة إىل اإلرتفاع سنة 2017 بعد إنخفاضه خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث بلغ 18,6  % 
مقابل عىل التوايل 6,3 % و9,8 % سنتي 2016 و2015. وإرتفع تبعا لذلك وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل حدود 
 2016 سنة  م.د   513,8 مقابل  م.د   609,5 مجموعها  وبلغ   ،2015 سنة   % و28,8   2016 سنة   %  27,7 مقابل   %  29,2

و483,2 م.د سنة 2015.

وعموما، شهد مجموع األعباء معّدل ´و سنوي هام خالل الفرتة (2013-2017) يف مستوى 12,4 % أي بنسق يفوق 
معّدل ´ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي بلغ 10,2 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

Ý Üثّل األعباء الفنية املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة سوى 16,2 % من مجموع األعباء لسنة 2017 مقابل 17,2 % 
سنة 2016، وذلك رغم تسجيلها إرتفاعا بنسبة 11,7 %. 

ويف املقابل، شهدت األعباء املرتبطة Îختلف فروع صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة إرتفاعا ملحوظا بنسبة تجاوزت 20 % 
ومثلت حصتها 83,8 % من مجموع األعباء، منها 51,3 % مرتبطة بفرع تأم¢ السيارات (مقابل 49,5 % سنة 2016) نظرا 
الحريق  من  التأم¢  فرع  الثانية  املرتبة  يف  يليه  القطاع)،  معامالت  رقم  إج�يل  من   % 45) الفروع  ب¢  البالغة  ألهميته 
 %  16,8 (مقابل  األعباء  مجموع  من   %  15,5 تعادل  بحّصة  املعامالت)  رقم  إج�يل  من   %  14,5) املختلفة  واألخطار 
سنة 2016). ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم¢ الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 11,4 % من مجموع 

األعباء (مقابل 10,2 % سنة 2016) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 32,4 % سنة 2017.

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

رغم إرتفاع نفقات اإلقتناء بنسق هام بلغ 15,4 %، فقد تقلّصت حّصتها من املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 43,2 % 
مقابل 44,5 % سنة 2016.

 % 55,1 إىل  بذلك حصتهـــا  لتــرتفع   %  21 من   áبأك هامة  زيادة  والترصف  اإلدارة  نفقـــات  سّجلت  املقابل،  ويف 
من املبلغ الجميل لألعباء الفنية مقابل 53,8 % سنة 2016. 

أّما بالنسبة ألعباء التوظيفات املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال، فقد بلغت ما يعادل 2,2 % من رقم 
معامالت هذا الصنف مقابل 2,4 % سنة 2016 وإستقرت يف حدود 10 % من املبلغ الجميل ألعباء هذا الصنف عىل غرار 

السنة السابقة.

  تطّـور املّدخـرات الفّنـية (م.د)

*التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال

*التأم¢ عىل غÉ الحياة

تأم¢ السيارات

التأم¢ الج�عي عىل املرض

تأم¢ النقل

تأم¢ الحريق واألخطار املختلفة

تأم¢ الصادرات والقروض

التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية

تأم¢ حوادث الشغل (*)

تأم¢ العمليات املقبولة

إج�يل مّدخرات مؤسسات التأم¢

مّدخرات مؤسسة اإلعادة التونسية

املّدخرات الجملية للقطاع

1 270

2679,8

2053,6

55,5

55,3

434,4

20,1

6,4

37,8

16,7

3949,8

204,9

4154,7

1 482

2 945,8

2227,7

65,6

65,4

497,9

22,4

7,6

38,5

20,7

4 427,8

230,3

4 658,1

16,7

9,9

8,5

18,2

18,3

14,6

11,4

18,8

1,9

24

12,1

12,4

12,1

نسبة التطور (%)20162017األصناف والفروع
2017/2016

(*): ال تزال مؤسسات التأم¢ تكّون مّدخرات تتعلق Îلفات قد÷ة بعنوان هذا الفرع الذي أحيل إىل الصندوق الوطني للض�ن اإلجت�عي منذ سنة 1995 
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       مقدمة

النهائية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة  املالية  بالقوائم  التقرير  تاريخ إعداد هذا  الهيئة إىل حّد  (*): نظرا لعدم توّصل 
بإعتبار  القطاع  نشاط  مؤرشات  جميع  إحتساب  تّم  فقد  حساباته�،  مراقبي  قبل  من  عليها  املصادق  اإلتّحاد"  لألخطار 

املعطيات الوقتية لهات¢ املؤسست¢.

بالرغم من الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، إختتم قطاع التأم¢ سنة 2017 بتحقيق تطّور إيجا¤ ألهم مؤرشات 
نشاطه حيث:

- إرتفع نسق ´ّو إج�يل رقم املعامالت املحّقق بعنوان كافة أصناف وفروع التأم¢ إىل حدود 12,6 % مقابل 10,5 % 
سنة 2016، وبلغ تبعا لذلك 2.088,6 م.د مقابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

    
- سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم¢ زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل إرتفاعها بنسبة 7,4 % 

سنة 2016 وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016. 
    

- تطّورت قيمة األصول املتعلّقة بالتوظيفات يف شكل أدوات مالية ونقدية مختلفة والتي يتّم تجميعها بفضل املدخرات 
التأم¢ بنسبة 7,8 %  التـزاماتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع¢ بعقود  التأم¢ لتسديد كامل  التي ترصدها مؤسسات  الفنية 
لتعادل 4.891,2 م.د مقابل 4.537,7 م.د سنة 2016، يف ح¢ بلغت املدخرات الفنية املكونة من قبل مؤسسات التأم¢ 
4.427,8 م.د سنة 2017 مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 أي بزيادة تقدر بحوايل 12,1 %، وهو ما أّدى إىل تراجع يف نسبة 

التغطية التي إنخفضت من 114,9 % يف السنة السابقة إىل 110,5 % سنة 2017.

- أّما األعباء الفنية، فقد سّجلت إرتفاعا هاما يف نسق ´وها سنة 2017 بنسبة 18,6 % مقابل 6,3 % سنة 2016، وبلغ 
مجموع األعباء 609,5 م.د مقابل 513,8 م.د  سنة 2016.

- هــــذا وبلغت النتيجة الفنيــــة الجمليـة ملؤسسات القطــــاع 78 م.د وناهزت النتيجـــــة الصافية بعنـوان هذه 
السنــــة 79,6 م.د.

     رقم املعامالت:

تطور حجم رقم املعامالت:

تواصل خالل سنة 2017 إرتفـاع نسق ´و رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم¢ املبارش وبلغ نسبة 12,6 % مقابل 
10,5 % يف السنة السـابقة ومعـدل تطور يف حـدود 10,2 % خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) وبلغ تبعـا لــذلك 

2.088,6 م.د مقـابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

ك� تطور رقم معامالت الرشكة التونسية إلعادة التأم¢ بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وبلغ 121,7 م.د مقابل 
113,4 م.د سنة 2016.

 
مقابل م.د   2.210,3 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  للقطاع  الجميل  املعـــامالت  رقم  ناهز  لذلك،  وتبعا 
 1.968,7 م.د سنة 2016 محققا نسبة تطّور يف حدود 12,3 % مقابل 10,7 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-7).

 

ويظهر إرتفاع نسبة التطور التي شهدتها سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 خاصة عىل مستوى صنف التأم¢ عىل الحياة 
الذي تواصل ´ّوه بنسق عال تجاوز نسبة 18 % بعد تطّوره Îعدل 24 % سنة 2016. ك� تحّسن نسق ´و أقساط التأم¢ 

املكتتبة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة حيث بلغ 11,2 % مقابل 7,6 % سنة 2016.

هذا وشهدت جميع فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة تطورا ايجابيا متفاوت الوتÉة وال سيّ� فرع تأم¢ النقل بعد أن شهد 
رقم معامالته تراجعا خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث إرتفع هذه السنة بنسبة 17,9 % بعد تقلّصه بحوايل 17,2 % سنة 
2016، وكذلك فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية الذي عاد رقم معامالتـــه إىل اإلرتفاع بنسبة 14,3 % مقابل تراجعه 

خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %. 

فبالنسبة لفرع تأم¢ الّسيارات، إرتفع نسق ´ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة بلغت 12,6 % مقابل شبه إستقراره يف 
مستوى 8,7 % سنة 2016 و8,6 % سنة 2015 ومتجاوزا املعّدل املسّجل سنة 2014 والذي بلغ 10,7 %. 

 
ك� عرف رقم معامالت فــــرع التأم¢ الج�عي عىل املرض ارتفاعا بنسبة 10,9 % مقابل 11,4 % سنة 2016. وشهد 
رقم معامـالت فــرع تأم¢ الّصادرات والقروض بدوره ارتفاعا ملحوظا ومتواصال يف نسق ´وه بلغ 16,7 % مقابل 16,1 % 
سنة 2016 و6,9 % سنة 2015 وفقط 1,8 % سنة 2014. وسجل فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة ´وا بحوايل 

5,8 % مقابل 8 % سنة 2016. 

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

بفضل النمّو املتواصل الذي ميّز صنف التأم¢ عىل الحياة طيلة السنوات األخÉة، تحّسنت حصته سنة 2017 وبلغت 
21,2 % مقابل 20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فإنّها ال تزال متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل العاملي 
الذي بلغ 54,3 %. ويف املقابل ظلّت حّصة التأم¢ عىل غÉ الحياة مرتفعة يف حدود 78,8 % مقابل عىل التوايل  79,8 %

و82 % سنتي 2016-2015 ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنة 2017.

وتتميّز الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم¢ خالل سنة 2017 وعىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع تأم¢ السيارات 
عىل حصة عالية منها رغم بقائها يف نفس املستوى املسجل سنة 2016 حيث بلغت 45 % من إج�يل األقساط املكتتبة 
مقابل 45,8 % سنة 2015. أما املرتبة الثانية، فيحتلّها صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بحصة تعادل 21,2 %، يليه 
فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة تناهز 14,5 % رغم انخفاض حّصته مقارنة بسنتي 2016 و2015 حيث 
بلغت عىل التوايل 15,4 % و15,8 %، ثّم فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,1 %. هذا، وإستقرّت حّصة 
الهام لرقم  الفارطة (3,3 %) بالرغم من اإلرتفاع  النقل منخفضة وقريبة من املستوى الذي سجلته يف السنة  فرع تأم¢ 

معامالته (مقابل 4,2 % سنة 2015).

وال يزال كّل من فرع تأم¢ الصادرات وفرع التأم¢ ضد الربد وهالك املاشية أقل أنشطة التأم¢ حج� إذ ال يتجاوز 
نصيبه� عىل التوايل 0,8 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

ك� تستأثر التأمينات اإلجبارية بنسبة هامة من رقم املُعامالت وهي تتمثّل خاصة يف التّأم¢ الوجو¤ للمسؤولية املدنية 
بالنسبة للتأم التكافيل:ألصحاب العربات الّربية وتأم¢ نقل الواردات والتأم¢ من الحريق ألدوات وتجهيزات الصناعة والتجارة والسياحة.

 % 4,1 إىل مستوى  لسنة 2017  القطـــاع  رقم معامالت  إج�يل  التكافيل من  التأميــن  إرتفعت حصة مؤسســــات 
مقابل 3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها 86 م.د. ويحتّل فرع تأم¢ السيارات املرتبة األوىل بحصة 
تناهز 52,1 % سنة 2017 (مقابل 50 % سنة 2016) يليه صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بنصيب هام بلغ 19,3 % 
(مقابل 21,7 % سنة 2016)، ثم فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة بلغت 14,8 % وفرع التأم¢ الج�عي 

عىل املرض بحصة ناهزت 8,9 % وتأم¢ النقل بحصة تعادل 4,8 %.

:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

بلغت حيث  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  بعنوان  املكتتبة  األقساط  إج�يل  من  حصتها  تدعيم  "ستار"  مؤسسة  واصلت 
 21,6 % (مقابل 20,9 % سنة 2016)، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,4 % ثم مؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

ومؤسسة "قات" بحصة تناهز 9,6 %. 

حدود يف  التكافيل  التأم¢  مؤسسات  حصة  انحرصت  ك�   ،%  9,8  Ûالتعاو التأم¢  مؤسسات  نصيب  يتجاوز   Üو
 4,2 % من مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

Ýّكنت مؤسسة "التجاري تأم¢" من تعزيز مكانتها ب¢ املؤسسات املختصة يف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال حيث 
إرتفعت حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف من 14,2 % سنة 2016 إىل 15,2 % سنة 2017، بين� 
تراجعت حصة كّل من مؤسسة "حياة" إىل 10,3 % (مقابل 13,6 % سنة 2016) ومؤسسة "مغربية للحياة" إىل 11,4 % 
(مقابل 12,2 % سنة 2016)، وحافظت مؤسسة "كارت للحياة" عىل نفس املستوى الذي بلغته حصتها سنة 2016 والتي 

بلغت 9,1 % وسجلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 4,9 % سنة 2016 إىل 6 % سنة 2017.

وتبعا لذلك بلغت حصة أقساط التأم¢ عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم¢ املختصة يف التأم¢ عىل الحياة 
52,1 % (مقابل 54 % سنة 2016)، وÜ يتجاوز نصيب مؤسسات التأم¢ التعاوÛ 4,9 % (مقـــابل 6,8 % سنة 2016) 

وقاربت هذه الحصة بالنسبــة ملؤسسات التأميـــن التكافيل3,7 % (مقابل 4 % سنة 2016).
  

توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

تصّدرت نيابات التّأم¢ املرتبة األوىل من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 41,2 % خالل سنة 
2017 (مقابل 40,3 % سنة 2016)، تليها مكاتب مؤسسات التّأم¢ بحصة تعادل 31 % (مقابل 32,2 % سنة 2016) ثّم 
س�رسة التّأم¢ Îا يقارب 14,4 % (مقابل 16 % سنة 2016). ك� تعّززت حّصة شبكات البنوك والربيد من مجموع األقساط 
الصادرة وإرتفعت من 9,7 % يف السنة الفارطة إىل 11,4 % سنة 2017 وتحّسنت نسبيا حّصة منتجي التأم¢ عىل الحياة 

لتبلغ 0,7 % (مقابل 0,6 % سنة 2016) (ملحق عـــدد 2-7).

وبالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة، Ýّكنت شبكات البنوك والربيد من تحقيق نسبة عالية منها 
بلغت 51,8 % (مقابل 46,2 % سنة 2016)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم¢ رغم تراجع حصتها إىل 23,5 % (مقابل
 29,8 % سنة 2016) ثّم نواب التأم¢ يف حدود 12 % (مقابل 12,9 % سنة 2016)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم¢ نسبة 

5,6 % ومنتجي التأم¢ عىل الحياة 3,5 % (مقابل 2,9 % سنة 2016) (ملحق عــــدد3-7).

(مقابل التأم¢  لنواب  بالنسبة   %  49 ب¢  الحياة،   Éغ عىل  التأم¢  فروع  بعنوان  الصادرة  األقساط  توزّعت  ح¢  يف 
 47,3 % سنة 2016) و 33,1 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 32,7 % سنة 2016) و16,7 % بالنسبة لس�رسة التأم¢ 

(مقابل 18,5 % سنة 2016) و0,6 % من قبل شبكات البنوك والربيد و0,6 % عرب مسالك توزيع أخرى.

ويالحظ هذا التوزيع خاصة بالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان فرعي تأم¢ السيارات والتأم¢ من الحريق حيث يتّم 
عىل التوايل تحقيق 67,4 % و36,5 % منها من قبل نيابات التأم¢ يف ح¢ أّن مكاتب املؤسسات تحّقق جزءا هاما من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم¢ الج�عي عىل املرض (52,6 %) وتأم¢ النقل (48,5 %) وتأم¢ الصادرات (92,6 %) 

والتأم¢ ضد الربد وهالك املاشية (58 %) (ملحق عــــدد3-7).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

مقابل  دينار سنة 2017   182,5 وبلغ   (2017-2013) الخ�سية  للفرد عىل مدى  التأم¢  معّدل قسط  تحّسن  تواصل 
164,2 دينار سنة 2016، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 11,1 %.

 
وÝثّـل حّصـة التأم¢ عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 21,2 % (مقابل 20,2 % سنة 2016) أي ما يعـادل 
38,7 دينار مقــابل معـّدل عاملي بقيمة 857,7 دينار، بين� Ýثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر 

الحياة 78,8 % (مقابل 79,8 % سنة 2016) أي ما يعادل 143,8 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 721,8 دينار.

      التعويضات املدفوعة

تطور حجم التعويضات املدفوعة:

التوايل حيث  الثانية عىل  التأم¢ سنة 2017 للسنة  التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات  تواصل تراجع نسق ´ّو 
سجلت زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل 7,4 % سنة 2016، وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016.

وبالتايل، تجـاوز املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم¢ خالل الفرتة (2013–2017) والذي نــاهز 
10,2 % نسق ´ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 7,7 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 8).    

 % 6 بحوايل  تقلصها  بعد   % 44 بأكá من  التأم¢  التونسية إلعادة  الرشكة  قبل  املدفوعة من  التعويضات  وإرتفعت 
يف السنة السابقة وبلغت 60,8 م.د مقابل 42 م.د سنة 2016. 

 
مقابل  م.د   1.111,4 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  ناهز  لذلك  وتبعا 

1.059,6 م.د سنة 2016 أي بإرتفاع Îعدل 4,9 % سنة 2017.

ورغم هذا الرتاجع يف نسق ´ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2017، فقد سّجل صنف التأم¢ عىل الحياة زيادة يف 
حجم التعويضات املدفوعة بعنوانه بنسبة 17,4 % مقابل إنخفاضها بنسبة 17,2 % يف السنة السابقة وقاربت املستوى 
الذي بلغته سنة 2015 بعد إرتفاعها الحاد بأكá من 111 %. وبلغت تبعا لذلك 136,5 م.د مقابل 116,3 م.د سنة 2016 

و140,4 م.د سنة 2015.

بين� شهد مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة ارتفاعا طفيفا Ü يتجاوز 1,4 % مقابل 
11,6 % سنة 2016. ومع ذلك، تّم تسجيل تفاوت كبÉ يف نسق ´و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز 

به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف خطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات ´وا محدودا بحوايل 1,4 % مقابل ´وها بنسبة 12,4 % 
يف السنة السابقة، وناهز بذلك حجمها 575,3 م.د سنة 2017 مقابل 567,4 م.د سنة 2016.

بين� تواصل إرتفاع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بوتÉة عالية عىل غرار السنة السابقة 
حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 11,8 % مقابل 12,9 % سنة 2016، لتعادل بذلك جملة املبالغ املدفوعة 258,9 م.د 

سنة 2017 مقابل 231,5 م.د سنة 2016.

وشهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم¢ العمليات املقبولة ´وا هاما بنسبة 36,4 % وبلغت 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د 
سنة 2016، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث الشغل التي إرتفعت بنسبة 10 % مقابل إستقرارها خالل 

السنت¢ املاضيت¢.

ويف املقابل، سجلت بقية فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة األخرى تراجعا بدرجات متفاوتة. فقد تواصل تقلّص التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم¢ النقل للسنة الثانية عىل التوايل بنسبة 15,4 % بعد تراجعها بأكá من 52 % يف السنة السابقة، 

وبلغت 9,9 م.د مقابل 11,7 م.د سنة 2016.

ك� شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم¢ 
النقل بحدة تأرجح نسق ´وها، برتاجع محدود بنسبة 3,3 % مقابل إرتفاعها  بنسبة 34,5 % سنة 2016 وبلغت 73,1 م.د 

مقابل 75,6 م.د سنة 2016. 

وتواصل للسنة الثالثة عىل التوايل تراجع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بأكثـــر من 
11 % مقابل 20,6 % سنة 2016 وبلغ إج�يل املبالغ املدفوعة 2,4 م.د مقابل 2,7 م.د سنة 2016.

بعنوانه حيث كان  املسددة  للمبالغ  بإنخفاض جّد ملحوظ  والقروض فقد Ýيّز سنة 2017  الصادرات  تأم¢  أّما فرع 
مجموعها سلبيا وبلغ (19,3-) م.د وذلك نتيجة Ýّكن مؤسسة كوتيناس من إسرتداد مبلغ تغطيتها لدين هام يهّم املجمع 

الكيمياé التونيس عىل الحريف الكو¤ بقيمة 13.5 مليون دوالر أمريè أي ما يعادل 33,1 م.د تونيس.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

الحياة عودة إىل اإلرتفاع وبلغت 13 %  التأم¢ عىل  التعويضات املدفوعة سنة 2017 بعنــوان صنف  سجلت حّصة 
 %  87 إىل  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حصتها  إنخفضت  بين�   ،(2016 سنة   %  11,4 (مقابل 

(مقابل 88,6 % سنة 2016).

ويفّرس هذا خاصة برتاجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات نظرا ألهميتها البالغة حيث عادلت 
54,8 % من مجموع التعويضات (مقابل 55,7 % سنة 2016)، وبلغت بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة 
نسبة 7 % (مقابل 7,5 % سنة 2016) وذلك بالرغم من تواصل إرتفاع حّصة فرع التأم¢ الجـ�عي عىل املرض إىل حـــدود 

24,6 % (مقـــابل 22,7 % سنة 2016).
 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

املسددة املبالغ  ´و  معـــّدل  تفـــوق  هامة  بنسبة   2017 سنة  املحقق  املعامالت  رقم  إلرتفـاع  وكنتيجــــة 
(12,6 % مقابل 3,2 %)، تراجع حجم التعويضات الجملية املدفــــوعة من مجموع رقــم املعــــامالت بحوايل 4,6 % 

وبلغت نسبته 50,3 % مقابل 54,9 % سنة 2016.
     

التأم¢  لفرع  بالنسبة  تبلغ 88 %  التـأم¢ حيث  أصناف وفروع  كثÉا ب¢ مختلف  متفاوتة  تظّل  النسبة  أّن هذه  إالّ 
الج�عي عىل املرض و61,2 % بعنوان فرع تأم¢ السيارات و38,2 % يف التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية و26,7 % بالنسبة 

لتأم¢ الحريق والعوامل الطبيعية و14,3 % بالنسبة لفرع تأم¢ النقل و30,8 % بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة.

      املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

تواصل إرتفاع نسق ´ّو املدخرات الفنية ملؤسسات التأم¢ يف نهاية سنة 2017 بنسبة 12,1 % مقابل 8,1 % سنة 2016، 
التطّور  وبلغ مجموعها حوايل 4.427,8 م.د مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 9). وتبعا لذلك، ناهز معــّدل 

السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) ما يعادل 8,8 %. 

م.د  230,3 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة  تطّورا  التونسية  اإلعادة  ملؤسسة  الفنيّة  املّدخرات  سّجلت  كمـا 
 مقابل 204,9 م.د سنة 2016.

م.د   4.154,7 مقابل  م.د   4.658,1 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  إج�يل  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2016 أي بزيادة يف حدود 12,1 %.  

ويعود إرتفاع نسق ´ّو مجموع املدخرات الفنية بالخصوص إىل تواصل تطّور حجم املّدخرات املكّونة بعنوان التأم¢ 
عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنت¢ األخÉت¢ بنسبة هامة بلغت عىل التوايل 16,7 % و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ومن ناحيتها، شهدت مدخرات التأم¢ عىل غÉ الحياة ´ّوا بنسبة 9,9 % مقابل 6,8 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حّصتها  تراجعت  بين�   ،(2016 سنة   %  32,2 (مقابل   %  33,5 وبلغت 

إىل 66,5 % (مقابل 67,8 % سنة 2016).

وتنقسم املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة والبالغ مجموعها 2.945,8 م.د إىل:

• مّدخرات التعويضات تحت التسوية التي Ýثّل حّصتها حوايل 79,8 % من مجموع مدخرات هذا الصنف وتناهز 
2.349,7 م.د مقابل 2.174,9 م.د سنـــة 2016 وتهّم باألساس فرعي تأم¢ السيارات والحريق.

• مّدخرات األقسـاط غÉ املكتسبة التي إرتفعت إىل 515 م.د (مقابل 430,8 م.د سنة 2016) أي ما يعادل 17,5 % 
من إج�يل املّدخرات (مقابل 16,1 % سنة 2016). 

• مّدخــرات أخرى تجاوزت 81 م.د (مقابل 74,1 م.د سنة 2016) وتضّم املدخرات الحسابية للجرايات ومدخرات 
األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وÝثل حوايل 2,7 % من مجموع املدخرات.

تعادل بحصة  الفنية  املدخرات  مجموع  من  األوفر  النصيب  عىل  السيارات  تأم¢  فرع  يستحوذ  أخرى،  ناحية  ومن 
 50,3 % منها ما يقارب  84,4 % بعنوان مدخرات التعويضات تحت التسوية.

 
ويعود ذلك إىل األهمية البالغة لهذا الفرع يف سوق التأم¢ (45 % من إج�يل رقم املعامالت) وكذلك إىل تواصل طول 
اآلجال وإجراءات تعويض األرضار خاصة منها البدنية التّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض وذلك بالرغم من دخول قانون إصالح 

نظام تأم¢ السيارات الذي يرمي أساسا إىل تغيÉ هذا التوّجه حيّز التطبيق منذ أكá من عرش سنوات (منذ سنة 2006). 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة Îعّدل 14,6 % وبلغت 
 %  11 مقابل   %  11,2 املدخرات  مجموع  من  حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،2016 سنة  م.د   434,4 مقابل  م.د   497,9

يف السنة السابقة.
 

وخالفا للسنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم¢ النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 18 % (مقابل 
(13,6-) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بنمو ملحوظ قارب 19 % (مقابل (8,6-) % 

سنة 2016).

       األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

سّجل نسق ´ّو األعباء الفنيّة عودة إىل اإلرتفاع سنة 2017 بعد إنخفاضه خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث بلغ 18,6  % 
مقابل عىل التوايل 6,3 % و9,8 % سنتي 2016 و2015. وإرتفع تبعا لذلك وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل حدود 
 2016 سنة  م.د   513,8 مقابل  م.د   609,5 مجموعها  وبلغ   ،2015 سنة   % و28,8   2016 سنة   %  27,7 مقابل   %  29,2

و483,2 م.د سنة 2015.

وعموما، شهد مجموع األعباء معّدل ´و سنوي هام خالل الفرتة (2013-2017) يف مستوى 12,4 % أي بنسق يفوق 
معّدل ´ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي بلغ 10,2 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

Ý Üثّل األعباء الفنية املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة سوى 16,2 % من مجموع األعباء لسنة 2017 مقابل 17,2 % 
سنة 2016، وذلك رغم تسجيلها إرتفاعا بنسبة 11,7 %. 

ويف املقابل، شهدت األعباء املرتبطة Îختلف فروع صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة إرتفاعا ملحوظا بنسبة تجاوزت 20 % 
ومثلت حصتها 83,8 % من مجموع األعباء، منها 51,3 % مرتبطة بفرع تأم¢ السيارات (مقابل 49,5 % سنة 2016) نظرا 
الحريق  من  التأم¢  فرع  الثانية  املرتبة  يف  يليه  القطاع)،  معامالت  رقم  إج�يل  من   % 45) الفروع  ب¢  البالغة  ألهميته 
 %  16,8 (مقابل  األعباء  مجموع  من   %  15,5 تعادل  بحّصة  املعامالت)  رقم  إج�يل  من   %  14,5) املختلفة  واألخطار 
سنة 2016). ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم¢ الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 11,4 % من مجموع 

األعباء (مقابل 10,2 % سنة 2016) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 32,4 % سنة 2017.

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

رغم إرتفاع نفقات اإلقتناء بنسق هام بلغ 15,4 %، فقد تقلّصت حّصتها من املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 43,2 % 
مقابل 44,5 % سنة 2016.

 % 55,1 إىل  بذلك حصتهـــا  لتــرتفع   %  21 من   áبأك هامة  زيادة  والترصف  اإلدارة  نفقـــات  سّجلت  املقابل،  ويف 
من املبلغ الجميل لألعباء الفنية مقابل 53,8 % سنة 2016. 

أّما بالنسبة ألعباء التوظيفات املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال، فقد بلغت ما يعادل 2,2 % من رقم 
معامالت هذا الصنف مقابل 2,4 % سنة 2016 وإستقرت يف حدود 10 % من املبلغ الجميل ألعباء هذا الصنف عىل غرار 

السنة السابقة.

تطّـور املّدخـرات الفّنـية حسب طبيعتها (م.د)

* مدخرات التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال

* مدخرات التأم¢ عىل غÉ الحياة

   مدخرات التعويضات تحت التسوية

   مدخرات األقساظ غÉ املكتسبة

   مدخرات أخرى

املجمــــوع

1270

2679,8

2174,9

430,8

74,1

3949,8

1482

2945,8

2349,7

515

81,1

4427,8

16,7

9,9

8

19,5

9,4

12,1

نسبة التطور (%)20162017طبيعة املدخرات
2017/2016

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها

مدخرات التعويضات تحت التسوية

مدخرات التام عىل الحياة وتكوين

 مدخرات األقساط غ� املكتسبة

  مدخرات أخرى
33,5%

11,6%

53,1%

1,8%
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       مقدمة

النهائية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة  املالية  بالقوائم  التقرير  تاريخ إعداد هذا  الهيئة إىل حّد  (*): نظرا لعدم توّصل 
بإعتبار  القطاع  نشاط  مؤرشات  جميع  إحتساب  تّم  فقد  حساباته�،  مراقبي  قبل  من  عليها  املصادق  اإلتّحاد"  لألخطار 

املعطيات الوقتية لهات¢ املؤسست¢.

بالرغم من الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، إختتم قطاع التأم¢ سنة 2017 بتحقيق تطّور إيجا¤ ألهم مؤرشات 
نشاطه حيث:

- إرتفع نسق ´ّو إج�يل رقم املعامالت املحّقق بعنوان كافة أصناف وفروع التأم¢ إىل حدود 12,6 % مقابل 10,5 % 
سنة 2016، وبلغ تبعا لذلك 2.088,6 م.د مقابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

    
- سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم¢ زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل إرتفاعها بنسبة 7,4 % 

سنة 2016 وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016. 
    

- تطّورت قيمة األصول املتعلّقة بالتوظيفات يف شكل أدوات مالية ونقدية مختلفة والتي يتّم تجميعها بفضل املدخرات 
التأم¢ بنسبة 7,8 %  التـزاماتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع¢ بعقود  التأم¢ لتسديد كامل  التي ترصدها مؤسسات  الفنية 
لتعادل 4.891,2 م.د مقابل 4.537,7 م.د سنة 2016، يف ح¢ بلغت املدخرات الفنية املكونة من قبل مؤسسات التأم¢ 
4.427,8 م.د سنة 2017 مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 أي بزيادة تقدر بحوايل 12,1 %، وهو ما أّدى إىل تراجع يف نسبة 

التغطية التي إنخفضت من 114,9 % يف السنة السابقة إىل 110,5 % سنة 2017.

- أّما األعباء الفنية، فقد سّجلت إرتفاعا هاما يف نسق ´وها سنة 2017 بنسبة 18,6 % مقابل 6,3 % سنة 2016، وبلغ 
مجموع األعباء 609,5 م.د مقابل 513,8 م.د  سنة 2016.

- هــــذا وبلغت النتيجة الفنيــــة الجمليـة ملؤسسات القطــــاع 78 م.د وناهزت النتيجـــــة الصافية بعنـوان هذه 
السنــــة 79,6 م.د.

     رقم املعامالت:

تطور حجم رقم املعامالت:

تواصل خالل سنة 2017 إرتفـاع نسق ´و رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم¢ املبارش وبلغ نسبة 12,6 % مقابل 
10,5 % يف السنة السـابقة ومعـدل تطور يف حـدود 10,2 % خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) وبلغ تبعـا لــذلك 

2.088,6 م.د مقـابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

ك� تطور رقم معامالت الرشكة التونسية إلعادة التأم¢ بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وبلغ 121,7 م.د مقابل 
113,4 م.د سنة 2016.

 
مقابل م.د   2.210,3 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  للقطاع  الجميل  املعـــامالت  رقم  ناهز  لذلك،  وتبعا 
 1.968,7 م.د سنة 2016 محققا نسبة تطّور يف حدود 12,3 % مقابل 10,7 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-7).

 

ويظهر إرتفاع نسبة التطور التي شهدتها سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 خاصة عىل مستوى صنف التأم¢ عىل الحياة 
الذي تواصل ´ّوه بنسق عال تجاوز نسبة 18 % بعد تطّوره Îعدل 24 % سنة 2016. ك� تحّسن نسق ´و أقساط التأم¢ 

املكتتبة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة حيث بلغ 11,2 % مقابل 7,6 % سنة 2016.

هذا وشهدت جميع فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة تطورا ايجابيا متفاوت الوتÉة وال سيّ� فرع تأم¢ النقل بعد أن شهد 
رقم معامالته تراجعا خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث إرتفع هذه السنة بنسبة 17,9 % بعد تقلّصه بحوايل 17,2 % سنة 
2016، وكذلك فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية الذي عاد رقم معامالتـــه إىل اإلرتفاع بنسبة 14,3 % مقابل تراجعه 

خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %. 

فبالنسبة لفرع تأم¢ الّسيارات، إرتفع نسق ´ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة بلغت 12,6 % مقابل شبه إستقراره يف 
مستوى 8,7 % سنة 2016 و8,6 % سنة 2015 ومتجاوزا املعّدل املسّجل سنة 2014 والذي بلغ 10,7 %. 

 
ك� عرف رقم معامالت فــــرع التأم¢ الج�عي عىل املرض ارتفاعا بنسبة 10,9 % مقابل 11,4 % سنة 2016. وشهد 
رقم معامـالت فــرع تأم¢ الّصادرات والقروض بدوره ارتفاعا ملحوظا ومتواصال يف نسق ´وه بلغ 16,7 % مقابل 16,1 % 
سنة 2016 و6,9 % سنة 2015 وفقط 1,8 % سنة 2014. وسجل فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة ´وا بحوايل 

5,8 % مقابل 8 % سنة 2016. 

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

بفضل النمّو املتواصل الذي ميّز صنف التأم¢ عىل الحياة طيلة السنوات األخÉة، تحّسنت حصته سنة 2017 وبلغت 
21,2 % مقابل 20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فإنّها ال تزال متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل العاملي 
الذي بلغ 54,3 %. ويف املقابل ظلّت حّصة التأم¢ عىل غÉ الحياة مرتفعة يف حدود 78,8 % مقابل عىل التوايل  79,8 %

و82 % سنتي 2016-2015 ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنة 2017.

وتتميّز الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم¢ خالل سنة 2017 وعىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع تأم¢ السيارات 
عىل حصة عالية منها رغم بقائها يف نفس املستوى املسجل سنة 2016 حيث بلغت 45 % من إج�يل األقساط املكتتبة 
مقابل 45,8 % سنة 2015. أما املرتبة الثانية، فيحتلّها صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بحصة تعادل 21,2 %، يليه 
فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة تناهز 14,5 % رغم انخفاض حّصته مقارنة بسنتي 2016 و2015 حيث 
بلغت عىل التوايل 15,4 % و15,8 %، ثّم فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,1 %. هذا، وإستقرّت حّصة 
الهام لرقم  الفارطة (3,3 %) بالرغم من اإلرتفاع  النقل منخفضة وقريبة من املستوى الذي سجلته يف السنة  فرع تأم¢ 

معامالته (مقابل 4,2 % سنة 2015).

وال يزال كّل من فرع تأم¢ الصادرات وفرع التأم¢ ضد الربد وهالك املاشية أقل أنشطة التأم¢ حج� إذ ال يتجاوز 
نصيبه� عىل التوايل 0,8 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

ك� تستأثر التأمينات اإلجبارية بنسبة هامة من رقم املُعامالت وهي تتمثّل خاصة يف التّأم¢ الوجو¤ للمسؤولية املدنية 
بالنسبة للتأم التكافيل:ألصحاب العربات الّربية وتأم¢ نقل الواردات والتأم¢ من الحريق ألدوات وتجهيزات الصناعة والتجارة والسياحة.

 % 4,1 إىل مستوى  لسنة 2017  القطـــاع  رقم معامالت  إج�يل  التكافيل من  التأميــن  إرتفعت حصة مؤسســــات 
مقابل 3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها 86 م.د. ويحتّل فرع تأم¢ السيارات املرتبة األوىل بحصة 
تناهز 52,1 % سنة 2017 (مقابل 50 % سنة 2016) يليه صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بنصيب هام بلغ 19,3 % 
(مقابل 21,7 % سنة 2016)، ثم فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة بلغت 14,8 % وفرع التأم¢ الج�عي 

عىل املرض بحصة ناهزت 8,9 % وتأم¢ النقل بحصة تعادل 4,8 %.

:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

بلغت حيث  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  بعنوان  املكتتبة  األقساط  إج�يل  من  حصتها  تدعيم  "ستار"  مؤسسة  واصلت 
 21,6 % (مقابل 20,9 % سنة 2016)، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,4 % ثم مؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

ومؤسسة "قات" بحصة تناهز 9,6 %. 

حدود يف  التكافيل  التأم¢  مؤسسات  حصة  انحرصت  ك�   ،%  9,8  Ûالتعاو التأم¢  مؤسسات  نصيب  يتجاوز   Üو
 4,2 % من مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

Ýّكنت مؤسسة "التجاري تأم¢" من تعزيز مكانتها ب¢ املؤسسات املختصة يف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال حيث 
إرتفعت حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف من 14,2 % سنة 2016 إىل 15,2 % سنة 2017، بين� 
تراجعت حصة كّل من مؤسسة "حياة" إىل 10,3 % (مقابل 13,6 % سنة 2016) ومؤسسة "مغربية للحياة" إىل 11,4 % 
(مقابل 12,2 % سنة 2016)، وحافظت مؤسسة "كارت للحياة" عىل نفس املستوى الذي بلغته حصتها سنة 2016 والتي 

بلغت 9,1 % وسجلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 4,9 % سنة 2016 إىل 6 % سنة 2017.

وتبعا لذلك بلغت حصة أقساط التأم¢ عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم¢ املختصة يف التأم¢ عىل الحياة 
52,1 % (مقابل 54 % سنة 2016)، وÜ يتجاوز نصيب مؤسسات التأم¢ التعاوÛ 4,9 % (مقـــابل 6,8 % سنة 2016) 

وقاربت هذه الحصة بالنسبــة ملؤسسات التأميـــن التكافيل3,7 % (مقابل 4 % سنة 2016).
  

توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

تصّدرت نيابات التّأم¢ املرتبة األوىل من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 41,2 % خالل سنة 
2017 (مقابل 40,3 % سنة 2016)، تليها مكاتب مؤسسات التّأم¢ بحصة تعادل 31 % (مقابل 32,2 % سنة 2016) ثّم 
س�رسة التّأم¢ Îا يقارب 14,4 % (مقابل 16 % سنة 2016). ك� تعّززت حّصة شبكات البنوك والربيد من مجموع األقساط 
الصادرة وإرتفعت من 9,7 % يف السنة الفارطة إىل 11,4 % سنة 2017 وتحّسنت نسبيا حّصة منتجي التأم¢ عىل الحياة 

لتبلغ 0,7 % (مقابل 0,6 % سنة 2016) (ملحق عـــدد 2-7).

وبالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة، Ýّكنت شبكات البنوك والربيد من تحقيق نسبة عالية منها 
بلغت 51,8 % (مقابل 46,2 % سنة 2016)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم¢ رغم تراجع حصتها إىل 23,5 % (مقابل

 29,8 % سنة 2016) ثّم نواب التأم¢ يف حدود 12 % (مقابل 12,9 % سنة 2016)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم¢ نسبة 
5,6 % ومنتجي التأم¢ عىل الحياة 3,5 % (مقابل 2,9 % سنة 2016) (ملحق عــــدد3-7).

(مقابل التأم¢  لنواب  بالنسبة   %  49 ب¢  الحياة،   Éغ عىل  التأم¢  فروع  بعنوان  الصادرة  األقساط  توزّعت  ح¢  يف 
 47,3 % سنة 2016) و 33,1 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 32,7 % سنة 2016) و16,7 % بالنسبة لس�رسة التأم¢ 

(مقابل 18,5 % سنة 2016) و0,6 % من قبل شبكات البنوك والربيد و0,6 % عرب مسالك توزيع أخرى.

ويالحظ هذا التوزيع خاصة بالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان فرعي تأم¢ السيارات والتأم¢ من الحريق حيث يتّم 
عىل التوايل تحقيق 67,4 % و36,5 % منها من قبل نيابات التأم¢ يف ح¢ أّن مكاتب املؤسسات تحّقق جزءا هاما من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم¢ الج�عي عىل املرض (52,6 %) وتأم¢ النقل (48,5 %) وتأم¢ الصادرات (92,6 %) 

والتأم¢ ضد الربد وهالك املاشية (58 %) (ملحق عــــدد3-7).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

مقابل  دينار سنة 2017   182,5 وبلغ   (2017-2013) الخ�سية  للفرد عىل مدى  التأم¢  معّدل قسط  تحّسن  تواصل 
164,2 دينار سنة 2016، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 11,1 %.

 
وÝثّـل حّصـة التأم¢ عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 21,2 % (مقابل 20,2 % سنة 2016) أي ما يعـادل 
38,7 دينار مقــابل معـّدل عاملي بقيمة 857,7 دينار، بين� Ýثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر 

الحياة 78,8 % (مقابل 79,8 % سنة 2016) أي ما يعادل 143,8 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 721,8 دينار.

      التعويضات املدفوعة

تطور حجم التعويضات املدفوعة:

التوايل حيث  الثانية عىل  التأم¢ سنة 2017 للسنة  التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات  تواصل تراجع نسق ´ّو 
سجلت زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل 7,4 % سنة 2016، وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016.

وبالتايل، تجـاوز املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم¢ خالل الفرتة (2013–2017) والذي نــاهز 
10,2 % نسق ´ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 7,7 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 8).    

 % 6 بحوايل  تقلصها  بعد   % 44 بأكá من  التأم¢  التونسية إلعادة  الرشكة  قبل  املدفوعة من  التعويضات  وإرتفعت 
يف السنة السابقة وبلغت 60,8 م.د مقابل 42 م.د سنة 2016. 

 
مقابل  م.د   1.111,4 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  ناهز  لذلك  وتبعا 

1.059,6 م.د سنة 2016 أي بإرتفاع Îعدل 4,9 % سنة 2017.

ورغم هذا الرتاجع يف نسق ´ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2017، فقد سّجل صنف التأم¢ عىل الحياة زيادة يف 
حجم التعويضات املدفوعة بعنوانه بنسبة 17,4 % مقابل إنخفاضها بنسبة 17,2 % يف السنة السابقة وقاربت املستوى 
الذي بلغته سنة 2015 بعد إرتفاعها الحاد بأكá من 111 %. وبلغت تبعا لذلك 136,5 م.د مقابل 116,3 م.د سنة 2016 

و140,4 م.د سنة 2015.

بين� شهد مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة ارتفاعا طفيفا Ü يتجاوز 1,4 % مقابل 
11,6 % سنة 2016. ومع ذلك، تّم تسجيل تفاوت كبÉ يف نسق ´و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز 

به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف خطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات ´وا محدودا بحوايل 1,4 % مقابل ´وها بنسبة 12,4 % 
يف السنة السابقة، وناهز بذلك حجمها 575,3 م.د سنة 2017 مقابل 567,4 م.د سنة 2016.

بين� تواصل إرتفاع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بوتÉة عالية عىل غرار السنة السابقة 
حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 11,8 % مقابل 12,9 % سنة 2016، لتعادل بذلك جملة املبالغ املدفوعة 258,9 م.د 

سنة 2017 مقابل 231,5 م.د سنة 2016.

وشهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم¢ العمليات املقبولة ´وا هاما بنسبة 36,4 % وبلغت 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د 
سنة 2016، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث الشغل التي إرتفعت بنسبة 10 % مقابل إستقرارها خالل 

السنت¢ املاضيت¢.

ويف املقابل، سجلت بقية فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة األخرى تراجعا بدرجات متفاوتة. فقد تواصل تقلّص التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم¢ النقل للسنة الثانية عىل التوايل بنسبة 15,4 % بعد تراجعها بأكá من 52 % يف السنة السابقة، 

وبلغت 9,9 م.د مقابل 11,7 م.د سنة 2016.

ك� شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم¢ 
النقل بحدة تأرجح نسق ´وها، برتاجع محدود بنسبة 3,3 % مقابل إرتفاعها  بنسبة 34,5 % سنة 2016 وبلغت 73,1 م.د 

مقابل 75,6 م.د سنة 2016. 

وتواصل للسنة الثالثة عىل التوايل تراجع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بأكثـــر من 
11 % مقابل 20,6 % سنة 2016 وبلغ إج�يل املبالغ املدفوعة 2,4 م.د مقابل 2,7 م.د سنة 2016.

بعنوانه حيث كان  املسددة  للمبالغ  بإنخفاض جّد ملحوظ  والقروض فقد Ýيّز سنة 2017  الصادرات  تأم¢  أّما فرع 
مجموعها سلبيا وبلغ (19,3-) م.د وذلك نتيجة Ýّكن مؤسسة كوتيناس من إسرتداد مبلغ تغطيتها لدين هام يهّم املجمع 

الكيمياé التونيس عىل الحريف الكو¤ بقيمة 13.5 مليون دوالر أمريè أي ما يعادل 33,1 م.د تونيس.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

الحياة عودة إىل اإلرتفاع وبلغت 13 %  التأم¢ عىل  التعويضات املدفوعة سنة 2017 بعنــوان صنف  سجلت حّصة 
 %  87 إىل  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حصتها  إنخفضت  بين�   ،(2016 سنة   %  11,4 (مقابل 

(مقابل 88,6 % سنة 2016).

ويفّرس هذا خاصة برتاجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات نظرا ألهميتها البالغة حيث عادلت 
54,8 % من مجموع التعويضات (مقابل 55,7 % سنة 2016)، وبلغت بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة 
نسبة 7 % (مقابل 7,5 % سنة 2016) وذلك بالرغم من تواصل إرتفاع حّصة فرع التأم¢ الجـ�عي عىل املرض إىل حـــدود 

24,6 % (مقـــابل 22,7 % سنة 2016).
 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

املسددة املبالغ  ´و  معـــّدل  تفـــوق  هامة  بنسبة   2017 سنة  املحقق  املعامالت  رقم  إلرتفـاع  وكنتيجــــة 
(12,6 % مقابل 3,2 %)، تراجع حجم التعويضات الجملية املدفــــوعة من مجموع رقــم املعــــامالت بحوايل 4,6 % 

وبلغت نسبته 50,3 % مقابل 54,9 % سنة 2016.
     

التأم¢  لفرع  بالنسبة  تبلغ 88 %  التـأم¢ حيث  أصناف وفروع  كثÉا ب¢ مختلف  متفاوتة  تظّل  النسبة  أّن هذه  إالّ 
الج�عي عىل املرض و61,2 % بعنوان فرع تأم¢ السيارات و38,2 % يف التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية و26,7 % بالنسبة 

لتأم¢ الحريق والعوامل الطبيعية و14,3 % بالنسبة لفرع تأم¢ النقل و30,8 % بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة.

      املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

تواصل إرتفاع نسق ´ّو املدخرات الفنية ملؤسسات التأم¢ يف نهاية سنة 2017 بنسبة 12,1 % مقابل 8,1 % سنة 2016، 
التطّور  وبلغ مجموعها حوايل 4.427,8 م.د مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 9). وتبعا لذلك، ناهز معــّدل 

السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) ما يعادل 8,8 %. 

م.د  230,3 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة  تطّورا  التونسية  اإلعادة  ملؤسسة  الفنيّة  املّدخرات  سّجلت  كمـا 
 مقابل 204,9 م.د سنة 2016.

م.د   4.154,7 مقابل  م.د   4.658,1 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  إج�يل  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2016 أي بزيادة يف حدود 12,1 %.  

ويعود إرتفاع نسق ´ّو مجموع املدخرات الفنية بالخصوص إىل تواصل تطّور حجم املّدخرات املكّونة بعنوان التأم¢ 
عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنت¢ األخÉت¢ بنسبة هامة بلغت عىل التوايل 16,7 % و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ومن ناحيتها، شهدت مدخرات التأم¢ عىل غÉ الحياة ´ّوا بنسبة 9,9 % مقابل 6,8 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حّصتها  تراجعت  بين�   ،(2016 سنة   %  32,2 (مقابل   %  33,5 وبلغت 

إىل 66,5 % (مقابل 67,8 % سنة 2016).

وتنقسم املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة والبالغ مجموعها 2.945,8 م.د إىل:

• مّدخرات التعويضات تحت التسوية التي Ýثّل حّصتها حوايل 79,8 % من مجموع مدخرات هذا الصنف وتناهز 
2.349,7 م.د مقابل 2.174,9 م.د سنـــة 2016 وتهّم باألساس فرعي تأم¢ السيارات والحريق.

• مّدخرات األقسـاط غÉ املكتسبة التي إرتفعت إىل 515 م.د (مقابل 430,8 م.د سنة 2016) أي ما يعادل 17,5 % 
من إج�يل املّدخرات (مقابل 16,1 % سنة 2016). 

• مّدخــرات أخرى تجاوزت 81 م.د (مقابل 74,1 م.د سنة 2016) وتضّم املدخرات الحسابية للجرايات ومدخرات 
األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وÝثل حوايل 2,7 % من مجموع املدخرات.

تعادل بحصة  الفنية  املدخرات  مجموع  من  األوفر  النصيب  عىل  السيارات  تأم¢  فرع  يستحوذ  أخرى،  ناحية  ومن 
 50,3 % منها ما يقارب  84,4 % بعنوان مدخرات التعويضات تحت التسوية.

 
ويعود ذلك إىل األهمية البالغة لهذا الفرع يف سوق التأم¢ (45 % من إج�يل رقم املعامالت) وكذلك إىل تواصل طول 
اآلجال وإجراءات تعويض األرضار خاصة منها البدنية التّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض وذلك بالرغم من دخول قانون إصالح 

نظام تأم¢ السيارات الذي يرمي أساسا إىل تغيÉ هذا التوّجه حيّز التطبيق منذ أكá من عرش سنوات (منذ سنة 2006). 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة Îعّدل 14,6 % وبلغت 
 %  11 مقابل   %  11,2 املدخرات  مجموع  من  حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،2016 سنة  م.د   434,4 مقابل  م.د   497,9

يف السنة السابقة.
 

وخالفا للسنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم¢ النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 18 % (مقابل 
(13,6-) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بنمو ملحوظ قارب 19 % (مقابل (8,6-) % 

سنة 2016).

       األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

سّجل نسق ´ّو األعباء الفنيّة عودة إىل اإلرتفاع سنة 2017 بعد إنخفاضه خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث بلغ 18,6  % 
مقابل عىل التوايل 6,3 % و9,8 % سنتي 2016 و2015. وإرتفع تبعا لذلك وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل حدود 
 2016 سنة  م.د   513,8 مقابل  م.د   609,5 مجموعها  وبلغ   ،2015 سنة   % و28,8   2016 سنة   %  27,7 مقابل   %  29,2

و483,2 م.د سنة 2015.

وعموما، شهد مجموع األعباء معّدل ´و سنوي هام خالل الفرتة (2013-2017) يف مستوى 12,4 % أي بنسق يفوق 
معّدل ´ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي بلغ 10,2 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

Ý Üثّل األعباء الفنية املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة سوى 16,2 % من مجموع األعباء لسنة 2017 مقابل 17,2 % 
سنة 2016، وذلك رغم تسجيلها إرتفاعا بنسبة 11,7 %. 

ويف املقابل، شهدت األعباء املرتبطة Îختلف فروع صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة إرتفاعا ملحوظا بنسبة تجاوزت 20 % 
ومثلت حصتها 83,8 % من مجموع األعباء، منها 51,3 % مرتبطة بفرع تأم¢ السيارات (مقابل 49,5 % سنة 2016) نظرا 
الحريق  من  التأم¢  فرع  الثانية  املرتبة  يف  يليه  القطاع)،  معامالت  رقم  إج�يل  من   % 45) الفروع  ب¢  البالغة  ألهميته 
 %  16,8 (مقابل  األعباء  مجموع  من   %  15,5 تعادل  بحّصة  املعامالت)  رقم  إج�يل  من   %  14,5) املختلفة  واألخطار 
سنة 2016). ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم¢ الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 11,4 % من مجموع 

األعباء (مقابل 10,2 % سنة 2016) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 32,4 % سنة 2017.

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

رغم إرتفاع نفقات اإلقتناء بنسق هام بلغ 15,4 %، فقد تقلّصت حّصتها من املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 43,2 % 
مقابل 44,5 % سنة 2016.

 % 55,1 إىل  بذلك حصتهـــا  لتــرتفع   %  21 من   áبأك هامة  زيادة  والترصف  اإلدارة  نفقـــات  سّجلت  املقابل،  ويف 
من املبلغ الجميل لألعباء الفنية مقابل 53,8 % سنة 2016. 

أّما بالنسبة ألعباء التوظيفات املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال، فقد بلغت ما يعادل 2,2 % من رقم 
معامالت هذا الصنف مقابل 2,4 % سنة 2016 وإستقرت يف حدود 10 % من املبلغ الجميل ألعباء هذا الصنف عىل غرار 

السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب أصناف وفروع التأم
تأم السيارات

التأم عىل الحياة وتكوين األموال

التأم من الحريق واألخطار املختلفة

تأم النقل

التأم الج¹عي عىل املرض

حوادث الشغل

العمليات املقبولة

تأم الصادرات و القروض

التأم ضّد الربد وهالك املاشية

50,3%

33,5%

11,2%

1,5%1,5% 0,9% 0,5%0,5% 0,2%

توزع املدخرات الفنية لصنف التأم عىل غ� الحياة
تأم السيارات

التأم من الحريق واألخطار املختلفة

تأم النقل

التأم الج¹عي عىل املرض

حوادث الشغل

تأم الصادرات والقروض

العمليات املقبولة

التأم ضّد الربد وهالك املاشية

75,6%

16,9%

2,2%

2,2%
1,3% 0,8%0,7% 0,3%
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       مقدمة

النهائية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة  املالية  بالقوائم  التقرير  تاريخ إعداد هذا  الهيئة إىل حّد  (*): نظرا لعدم توّصل 
بإعتبار  القطاع  نشاط  مؤرشات  جميع  إحتساب  تّم  فقد  حساباته�،  مراقبي  قبل  من  عليها  املصادق  اإلتّحاد"  لألخطار 

املعطيات الوقتية لهات¢ املؤسست¢.

بالرغم من الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، إختتم قطاع التأم¢ سنة 2017 بتحقيق تطّور إيجا¤ ألهم مؤرشات 
نشاطه حيث:

- إرتفع نسق ´ّو إج�يل رقم املعامالت املحّقق بعنوان كافة أصناف وفروع التأم¢ إىل حدود 12,6 % مقابل 10,5 % 
سنة 2016، وبلغ تبعا لذلك 2.088,6 م.د مقابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

    
- سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم¢ زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل إرتفاعها بنسبة 7,4 % 

سنة 2016 وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016. 
    

- تطّورت قيمة األصول املتعلّقة بالتوظيفات يف شكل أدوات مالية ونقدية مختلفة والتي يتّم تجميعها بفضل املدخرات 
التأم¢ بنسبة 7,8 %  التـزاماتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع¢ بعقود  التأم¢ لتسديد كامل  التي ترصدها مؤسسات  الفنية 
لتعادل 4.891,2 م.د مقابل 4.537,7 م.د سنة 2016، يف ح¢ بلغت املدخرات الفنية املكونة من قبل مؤسسات التأم¢ 
4.427,8 م.د سنة 2017 مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 أي بزيادة تقدر بحوايل 12,1 %، وهو ما أّدى إىل تراجع يف نسبة 

التغطية التي إنخفضت من 114,9 % يف السنة السابقة إىل 110,5 % سنة 2017.

- أّما األعباء الفنية، فقد سّجلت إرتفاعا هاما يف نسق ´وها سنة 2017 بنسبة 18,6 % مقابل 6,3 % سنة 2016، وبلغ 
مجموع األعباء 609,5 م.د مقابل 513,8 م.د  سنة 2016.

- هــــذا وبلغت النتيجة الفنيــــة الجمليـة ملؤسسات القطــــاع 78 م.د وناهزت النتيجـــــة الصافية بعنـوان هذه 
السنــــة 79,6 م.د.

     رقم املعامالت:

تطور حجم رقم املعامالت:

تواصل خالل سنة 2017 إرتفـاع نسق ´و رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم¢ املبارش وبلغ نسبة 12,6 % مقابل 
10,5 % يف السنة السـابقة ومعـدل تطور يف حـدود 10,2 % خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) وبلغ تبعـا لــذلك 

2.088,6 م.د مقـابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

ك� تطور رقم معامالت الرشكة التونسية إلعادة التأم¢ بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وبلغ 121,7 م.د مقابل 
113,4 م.د سنة 2016.

 
مقابل م.د   2.210,3 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  للقطاع  الجميل  املعـــامالت  رقم  ناهز  لذلك،  وتبعا 
 1.968,7 م.د سنة 2016 محققا نسبة تطّور يف حدود 12,3 % مقابل 10,7 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-7).

 

ويظهر إرتفاع نسبة التطور التي شهدتها سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 خاصة عىل مستوى صنف التأم¢ عىل الحياة 
الذي تواصل ´ّوه بنسق عال تجاوز نسبة 18 % بعد تطّوره Îعدل 24 % سنة 2016. ك� تحّسن نسق ´و أقساط التأم¢ 

املكتتبة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة حيث بلغ 11,2 % مقابل 7,6 % سنة 2016.

هذا وشهدت جميع فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة تطورا ايجابيا متفاوت الوتÉة وال سيّ� فرع تأم¢ النقل بعد أن شهد 
رقم معامالته تراجعا خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث إرتفع هذه السنة بنسبة 17,9 % بعد تقلّصه بحوايل 17,2 % سنة 
2016، وكذلك فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية الذي عاد رقم معامالتـــه إىل اإلرتفاع بنسبة 14,3 % مقابل تراجعه 

خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %. 

فبالنسبة لفرع تأم¢ الّسيارات، إرتفع نسق ´ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة بلغت 12,6 % مقابل شبه إستقراره يف 
مستوى 8,7 % سنة 2016 و8,6 % سنة 2015 ومتجاوزا املعّدل املسّجل سنة 2014 والذي بلغ 10,7 %. 

 
ك� عرف رقم معامالت فــــرع التأم¢ الج�عي عىل املرض ارتفاعا بنسبة 10,9 % مقابل 11,4 % سنة 2016. وشهد 
رقم معامـالت فــرع تأم¢ الّصادرات والقروض بدوره ارتفاعا ملحوظا ومتواصال يف نسق ´وه بلغ 16,7 % مقابل 16,1 % 
سنة 2016 و6,9 % سنة 2015 وفقط 1,8 % سنة 2014. وسجل فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة ´وا بحوايل 

5,8 % مقابل 8 % سنة 2016. 

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

بفضل النمّو املتواصل الذي ميّز صنف التأم¢ عىل الحياة طيلة السنوات األخÉة، تحّسنت حصته سنة 2017 وبلغت 
21,2 % مقابل 20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فإنّها ال تزال متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل العاملي 
الذي بلغ 54,3 %. ويف املقابل ظلّت حّصة التأم¢ عىل غÉ الحياة مرتفعة يف حدود 78,8 % مقابل عىل التوايل  79,8 %

و82 % سنتي 2016-2015 ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنة 2017.

وتتميّز الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم¢ خالل سنة 2017 وعىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع تأم¢ السيارات 
عىل حصة عالية منها رغم بقائها يف نفس املستوى املسجل سنة 2016 حيث بلغت 45 % من إج�يل األقساط املكتتبة 
مقابل 45,8 % سنة 2015. أما املرتبة الثانية، فيحتلّها صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بحصة تعادل 21,2 %، يليه 
فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة تناهز 14,5 % رغم انخفاض حّصته مقارنة بسنتي 2016 و2015 حيث 
بلغت عىل التوايل 15,4 % و15,8 %، ثّم فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,1 %. هذا، وإستقرّت حّصة 
الهام لرقم  الفارطة (3,3 %) بالرغم من اإلرتفاع  النقل منخفضة وقريبة من املستوى الذي سجلته يف السنة  فرع تأم¢ 

معامالته (مقابل 4,2 % سنة 2015).

وال يزال كّل من فرع تأم¢ الصادرات وفرع التأم¢ ضد الربد وهالك املاشية أقل أنشطة التأم¢ حج� إذ ال يتجاوز 
نصيبه� عىل التوايل 0,8 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

ك� تستأثر التأمينات اإلجبارية بنسبة هامة من رقم املُعامالت وهي تتمثّل خاصة يف التّأم¢ الوجو¤ للمسؤولية املدنية 
بالنسبة للتأم التكافيل:ألصحاب العربات الّربية وتأم¢ نقل الواردات والتأم¢ من الحريق ألدوات وتجهيزات الصناعة والتجارة والسياحة.

 % 4,1 إىل مستوى  لسنة 2017  القطـــاع  رقم معامالت  إج�يل  التكافيل من  التأميــن  إرتفعت حصة مؤسســــات 
مقابل 3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها 86 م.د. ويحتّل فرع تأم¢ السيارات املرتبة األوىل بحصة 
تناهز 52,1 % سنة 2017 (مقابل 50 % سنة 2016) يليه صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بنصيب هام بلغ 19,3 % 
(مقابل 21,7 % سنة 2016)، ثم فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة بلغت 14,8 % وفرع التأم¢ الج�عي 

عىل املرض بحصة ناهزت 8,9 % وتأم¢ النقل بحصة تعادل 4,8 %.

:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

بلغت حيث  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  بعنوان  املكتتبة  األقساط  إج�يل  من  حصتها  تدعيم  "ستار"  مؤسسة  واصلت 
 21,6 % (مقابل 20,9 % سنة 2016)، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,4 % ثم مؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

ومؤسسة "قات" بحصة تناهز 9,6 %. 

حدود يف  التكافيل  التأم¢  مؤسسات  حصة  انحرصت  ك�   ،%  9,8  Ûالتعاو التأم¢  مؤسسات  نصيب  يتجاوز   Üو
 4,2 % من مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

Ýّكنت مؤسسة "التجاري تأم¢" من تعزيز مكانتها ب¢ املؤسسات املختصة يف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال حيث 
إرتفعت حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف من 14,2 % سنة 2016 إىل 15,2 % سنة 2017، بين� 
تراجعت حصة كّل من مؤسسة "حياة" إىل 10,3 % (مقابل 13,6 % سنة 2016) ومؤسسة "مغربية للحياة" إىل 11,4 % 
(مقابل 12,2 % سنة 2016)، وحافظت مؤسسة "كارت للحياة" عىل نفس املستوى الذي بلغته حصتها سنة 2016 والتي 

بلغت 9,1 % وسجلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 4,9 % سنة 2016 إىل 6 % سنة 2017.

وتبعا لذلك بلغت حصة أقساط التأم¢ عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم¢ املختصة يف التأم¢ عىل الحياة 
52,1 % (مقابل 54 % سنة 2016)، وÜ يتجاوز نصيب مؤسسات التأم¢ التعاوÛ 4,9 % (مقـــابل 6,8 % سنة 2016) 

وقاربت هذه الحصة بالنسبــة ملؤسسات التأميـــن التكافيل3,7 % (مقابل 4 % سنة 2016).
  

توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

تصّدرت نيابات التّأم¢ املرتبة األوىل من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 41,2 % خالل سنة 
2017 (مقابل 40,3 % سنة 2016)، تليها مكاتب مؤسسات التّأم¢ بحصة تعادل 31 % (مقابل 32,2 % سنة 2016) ثّم 
س�رسة التّأم¢ Îا يقارب 14,4 % (مقابل 16 % سنة 2016). ك� تعّززت حّصة شبكات البنوك والربيد من مجموع األقساط 
الصادرة وإرتفعت من 9,7 % يف السنة الفارطة إىل 11,4 % سنة 2017 وتحّسنت نسبيا حّصة منتجي التأم¢ عىل الحياة 

لتبلغ 0,7 % (مقابل 0,6 % سنة 2016) (ملحق عـــدد 2-7).

وبالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة، Ýّكنت شبكات البنوك والربيد من تحقيق نسبة عالية منها 
بلغت 51,8 % (مقابل 46,2 % سنة 2016)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم¢ رغم تراجع حصتها إىل 23,5 % (مقابل
 29,8 % سنة 2016) ثّم نواب التأم¢ يف حدود 12 % (مقابل 12,9 % سنة 2016)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم¢ نسبة 

5,6 % ومنتجي التأم¢ عىل الحياة 3,5 % (مقابل 2,9 % سنة 2016) (ملحق عــــدد3-7).

(مقابل التأم¢  لنواب  بالنسبة   %  49 ب¢  الحياة،   Éغ عىل  التأم¢  فروع  بعنوان  الصادرة  األقساط  توزّعت  ح¢  يف 
 47,3 % سنة 2016) و 33,1 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 32,7 % سنة 2016) و16,7 % بالنسبة لس�رسة التأم¢ 

(مقابل 18,5 % سنة 2016) و0,6 % من قبل شبكات البنوك والربيد و0,6 % عرب مسالك توزيع أخرى.

ويالحظ هذا التوزيع خاصة بالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان فرعي تأم¢ السيارات والتأم¢ من الحريق حيث يتّم 
عىل التوايل تحقيق 67,4 % و36,5 % منها من قبل نيابات التأم¢ يف ح¢ أّن مكاتب املؤسسات تحّقق جزءا هاما من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم¢ الج�عي عىل املرض (52,6 %) وتأم¢ النقل (48,5 %) وتأم¢ الصادرات (92,6 %) 

والتأم¢ ضد الربد وهالك املاشية (58 %) (ملحق عــــدد3-7).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

مقابل  دينار سنة 2017   182,5 وبلغ   (2017-2013) الخ�سية  للفرد عىل مدى  التأم¢  معّدل قسط  تحّسن  تواصل 
164,2 دينار سنة 2016، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 11,1 %.

 
وÝثّـل حّصـة التأم¢ عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 21,2 % (مقابل 20,2 % سنة 2016) أي ما يعـادل 
38,7 دينار مقــابل معـّدل عاملي بقيمة 857,7 دينار، بين� Ýثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر 

الحياة 78,8 % (مقابل 79,8 % سنة 2016) أي ما يعادل 143,8 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 721,8 دينار.

      التعويضات املدفوعة

تطور حجم التعويضات املدفوعة:

التوايل حيث  الثانية عىل  التأم¢ سنة 2017 للسنة  التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات  تواصل تراجع نسق ´ّو 
سجلت زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل 7,4 % سنة 2016، وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016.

وبالتايل، تجـاوز املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم¢ خالل الفرتة (2013–2017) والذي نــاهز 
10,2 % نسق ´ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 7,7 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 8).    

 % 6 بحوايل  تقلصها  بعد   % 44 بأكá من  التأم¢  التونسية إلعادة  الرشكة  قبل  املدفوعة من  التعويضات  وإرتفعت 
يف السنة السابقة وبلغت 60,8 م.د مقابل 42 م.د سنة 2016. 

 
مقابل  م.د   1.111,4 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  ناهز  لذلك  وتبعا 

1.059,6 م.د سنة 2016 أي بإرتفاع Îعدل 4,9 % سنة 2017.

ورغم هذا الرتاجع يف نسق ´ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2017، فقد سّجل صنف التأم¢ عىل الحياة زيادة يف 
حجم التعويضات املدفوعة بعنوانه بنسبة 17,4 % مقابل إنخفاضها بنسبة 17,2 % يف السنة السابقة وقاربت املستوى 
الذي بلغته سنة 2015 بعد إرتفاعها الحاد بأكá من 111 %. وبلغت تبعا لذلك 136,5 م.د مقابل 116,3 م.د سنة 2016 

و140,4 م.د سنة 2015.

بين� شهد مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة ارتفاعا طفيفا Ü يتجاوز 1,4 % مقابل 
11,6 % سنة 2016. ومع ذلك، تّم تسجيل تفاوت كبÉ يف نسق ´و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز 

به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف خطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات ´وا محدودا بحوايل 1,4 % مقابل ´وها بنسبة 12,4 % 
يف السنة السابقة، وناهز بذلك حجمها 575,3 م.د سنة 2017 مقابل 567,4 م.د سنة 2016.

بين� تواصل إرتفاع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بوتÉة عالية عىل غرار السنة السابقة 
حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 11,8 % مقابل 12,9 % سنة 2016، لتعادل بذلك جملة املبالغ املدفوعة 258,9 م.د 

سنة 2017 مقابل 231,5 م.د سنة 2016.

وشهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم¢ العمليات املقبولة ´وا هاما بنسبة 36,4 % وبلغت 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د 
سنة 2016، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث الشغل التي إرتفعت بنسبة 10 % مقابل إستقرارها خالل 

السنت¢ املاضيت¢.

ويف املقابل، سجلت بقية فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة األخرى تراجعا بدرجات متفاوتة. فقد تواصل تقلّص التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم¢ النقل للسنة الثانية عىل التوايل بنسبة 15,4 % بعد تراجعها بأكá من 52 % يف السنة السابقة، 

وبلغت 9,9 م.د مقابل 11,7 م.د سنة 2016.

ك� شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم¢ 
النقل بحدة تأرجح نسق ´وها، برتاجع محدود بنسبة 3,3 % مقابل إرتفاعها  بنسبة 34,5 % سنة 2016 وبلغت 73,1 م.د 

مقابل 75,6 م.د سنة 2016. 

وتواصل للسنة الثالثة عىل التوايل تراجع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بأكثـــر من 
11 % مقابل 20,6 % سنة 2016 وبلغ إج�يل املبالغ املدفوعة 2,4 م.د مقابل 2,7 م.د سنة 2016.

بعنوانه حيث كان  املسددة  للمبالغ  بإنخفاض جّد ملحوظ  والقروض فقد Ýيّز سنة 2017  الصادرات  تأم¢  أّما فرع 
مجموعها سلبيا وبلغ (19,3-) م.د وذلك نتيجة Ýّكن مؤسسة كوتيناس من إسرتداد مبلغ تغطيتها لدين هام يهّم املجمع 

الكيمياé التونيس عىل الحريف الكو¤ بقيمة 13.5 مليون دوالر أمريè أي ما يعادل 33,1 م.د تونيس.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

الحياة عودة إىل اإلرتفاع وبلغت 13 %  التأم¢ عىل  التعويضات املدفوعة سنة 2017 بعنــوان صنف  سجلت حّصة 
 %  87 إىل  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حصتها  إنخفضت  بين�   ،(2016 سنة   %  11,4 (مقابل 

(مقابل 88,6 % سنة 2016).

ويفّرس هذا خاصة برتاجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات نظرا ألهميتها البالغة حيث عادلت 
54,8 % من مجموع التعويضات (مقابل 55,7 % سنة 2016)، وبلغت بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة 
نسبة 7 % (مقابل 7,5 % سنة 2016) وذلك بالرغم من تواصل إرتفاع حّصة فرع التأم¢ الجـ�عي عىل املرض إىل حـــدود 

24,6 % (مقـــابل 22,7 % سنة 2016).
 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

املسددة املبالغ  ´و  معـــّدل  تفـــوق  هامة  بنسبة   2017 سنة  املحقق  املعامالت  رقم  إلرتفـاع  وكنتيجــــة 
(12,6 % مقابل 3,2 %)، تراجع حجم التعويضات الجملية املدفــــوعة من مجموع رقــم املعــــامالت بحوايل 4,6 % 

وبلغت نسبته 50,3 % مقابل 54,9 % سنة 2016.
     

التأم¢  لفرع  بالنسبة  تبلغ 88 %  التـأم¢ حيث  أصناف وفروع  كثÉا ب¢ مختلف  متفاوتة  تظّل  النسبة  أّن هذه  إالّ 
الج�عي عىل املرض و61,2 % بعنوان فرع تأم¢ السيارات و38,2 % يف التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية و26,7 % بالنسبة 

لتأم¢ الحريق والعوامل الطبيعية و14,3 % بالنسبة لفرع تأم¢ النقل و30,8 % بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة.

      املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

تواصل إرتفاع نسق ´ّو املدخرات الفنية ملؤسسات التأم¢ يف نهاية سنة 2017 بنسبة 12,1 % مقابل 8,1 % سنة 2016، 
التطّور  وبلغ مجموعها حوايل 4.427,8 م.د مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 9). وتبعا لذلك، ناهز معــّدل 

السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) ما يعادل 8,8 %. 

م.د  230,3 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة  تطّورا  التونسية  اإلعادة  ملؤسسة  الفنيّة  املّدخرات  سّجلت  كمـا 
 مقابل 204,9 م.د سنة 2016.

م.د   4.154,7 مقابل  م.د   4.658,1 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  إج�يل  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2016 أي بزيادة يف حدود 12,1 %.  

ويعود إرتفاع نسق ´ّو مجموع املدخرات الفنية بالخصوص إىل تواصل تطّور حجم املّدخرات املكّونة بعنوان التأم¢ 
عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنت¢ األخÉت¢ بنسبة هامة بلغت عىل التوايل 16,7 % و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ومن ناحيتها، شهدت مدخرات التأم¢ عىل غÉ الحياة ´ّوا بنسبة 9,9 % مقابل 6,8 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حّصتها  تراجعت  بين�   ،(2016 سنة   %  32,2 (مقابل   %  33,5 وبلغت 

إىل 66,5 % (مقابل 67,8 % سنة 2016).

وتنقسم املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة والبالغ مجموعها 2.945,8 م.د إىل:

• مّدخرات التعويضات تحت التسوية التي Ýثّل حّصتها حوايل 79,8 % من مجموع مدخرات هذا الصنف وتناهز 
2.349,7 م.د مقابل 2.174,9 م.د سنـــة 2016 وتهّم باألساس فرعي تأم¢ السيارات والحريق.

• مّدخرات األقسـاط غÉ املكتسبة التي إرتفعت إىل 515 م.د (مقابل 430,8 م.د سنة 2016) أي ما يعادل 17,5 % 
من إج�يل املّدخرات (مقابل 16,1 % سنة 2016). 

• مّدخــرات أخرى تجاوزت 81 م.د (مقابل 74,1 م.د سنة 2016) وتضّم املدخرات الحسابية للجرايات ومدخرات 
األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وÝثل حوايل 2,7 % من مجموع املدخرات.

تعادل بحصة  الفنية  املدخرات  مجموع  من  األوفر  النصيب  عىل  السيارات  تأم¢  فرع  يستحوذ  أخرى،  ناحية  ومن 
 50,3 % منها ما يقارب  84,4 % بعنوان مدخرات التعويضات تحت التسوية.

 
ويعود ذلك إىل األهمية البالغة لهذا الفرع يف سوق التأم¢ (45 % من إج�يل رقم املعامالت) وكذلك إىل تواصل طول 
اآلجال وإجراءات تعويض األرضار خاصة منها البدنية التّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض وذلك بالرغم من دخول قانون إصالح 

نظام تأم¢ السيارات الذي يرمي أساسا إىل تغيÉ هذا التوّجه حيّز التطبيق منذ أكá من عرش سنوات (منذ سنة 2006). 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة Îعّدل 14,6 % وبلغت 
 %  11 مقابل   %  11,2 املدخرات  مجموع  من  حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،2016 سنة  م.د   434,4 مقابل  م.د   497,9

يف السنة السابقة.
 

وخالفا للسنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم¢ النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 18 % (مقابل 
(13,6-) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بنمو ملحوظ قارب 19 % (مقابل (8,6-) % 

سنة 2016).

       األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

سّجل نسق ´ّو األعباء الفنيّة عودة إىل اإلرتفاع سنة 2017 بعد إنخفاضه خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث بلغ 18,6  % 
مقابل عىل التوايل 6,3 % و9,8 % سنتي 2016 و2015. وإرتفع تبعا لذلك وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل حدود 
 2016 سنة  م.د   513,8 مقابل  م.د   609,5 مجموعها  وبلغ   ،2015 سنة   % و28,8   2016 سنة   %  27,7 مقابل   %  29,2

و483,2 م.د سنة 2015.

وعموما، شهد مجموع األعباء معّدل ´و سنوي هام خالل الفرتة (2013-2017) يف مستوى 12,4 % أي بنسق يفوق 
معّدل ´ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي بلغ 10,2 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

Ý Üثّل األعباء الفنية املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة سوى 16,2 % من مجموع األعباء لسنة 2017 مقابل 17,2 % 
سنة 2016، وذلك رغم تسجيلها إرتفاعا بنسبة 11,7 %. 

ويف املقابل، شهدت األعباء املرتبطة Îختلف فروع صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة إرتفاعا ملحوظا بنسبة تجاوزت 20 % 
ومثلت حصتها 83,8 % من مجموع األعباء، منها 51,3 % مرتبطة بفرع تأم¢ السيارات (مقابل 49,5 % سنة 2016) نظرا 
الحريق  من  التأم¢  فرع  الثانية  املرتبة  يف  يليه  القطاع)،  معامالت  رقم  إج�يل  من   % 45) الفروع  ب¢  البالغة  ألهميته 
 %  16,8 (مقابل  األعباء  مجموع  من   %  15,5 تعادل  بحّصة  املعامالت)  رقم  إج�يل  من   %  14,5) املختلفة  واألخطار 
سنة 2016). ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم¢ الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 11,4 % من مجموع 

األعباء (مقابل 10,2 % سنة 2016) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 32,4 % سنة 2017.

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

رغم إرتفاع نفقات اإلقتناء بنسق هام بلغ 15,4 %، فقد تقلّصت حّصتها من املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 43,2 % 
مقابل 44,5 % سنة 2016.

 % 55,1 إىل  بذلك حصتهـــا  لتــرتفع   %  21 من   áبأك هامة  زيادة  والترصف  اإلدارة  نفقـــات  سّجلت  املقابل،  ويف 
من املبلغ الجميل لألعباء الفنية مقابل 53,8 % سنة 2016. 

أّما بالنسبة ألعباء التوظيفات املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال، فقد بلغت ما يعادل 2,2 % من رقم 
معامالت هذا الصنف مقابل 2,4 % سنة 2016 وإستقرت يف حدود 10 % من املبلغ الجميل ألعباء هذا الصنف عىل غرار 

السنة السابقة.

        

 يعرف معيار املحاسبة عدد 29 املدخرات الفنية يف مؤسسات التأم¢ أو إعادة التأم¢ كالتايل:

" يقصد بها مجموع املدخرات التي قّيمتها مؤسسات التأم و/أو إعادة التأم والكافية للتسوية 
الجملية لتعهداتها الفنية تجاه املؤمن لهم أو املستفيدين من العقود".

وعمال بقرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001، عىل مؤسسات التأم¢ أن تسجل ضمن خصوم 

موازناتها املدخرات الفنية التالية:

1 - املدخرات الفنية بعنوان التأم عىل الحياة:

    مدخرات حسابية،                                              مدخرات نفقات الترصف،

    مدخرات املساهمة يف األرباح واإلرجاعات،               مدخرات التعويضات تحت التسوية،

    مدخرات التعديل،                                              مدخرات العقود بوحدات الحساب.

2 - املدخرات الفنية بعنوان التأم عىل غ� الحياة:

    مدخرات أقساط التأم¢ غÉ املكتسبة،                   مدخرات املخاطر السارية،

    مدخرات التعويضات تحت التسوية،                     مدخرات التوازن،

    مدخرات التعديل،                                            مدخرات املساهمة يف األرباح واإلرجاعات،

    مدخرات حسابية للجرايات.

3 - مدخرات ملجابهة استحقاق التعهدات الفنية.

املدخرات الفنية

توزع  املدخرات الفنية لصنف التأم عىل الحياة وتكوين األموال

التأم الوقتي عىل الوفاة

تكوين أموال

التأم املختلط

التأم عىل الحياة

التأم بوحدات الحساب

العمليات املقبولة

1,4% 0,1%

34,6%

24,6%
20,9%

18,4%
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النهائية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة  املالية  بالقوائم  التقرير  تاريخ إعداد هذا  الهيئة إىل حّد  (*): نظرا لعدم توّصل 
بإعتبار  القطاع  نشاط  مؤرشات  جميع  إحتساب  تّم  فقد  حساباته�،  مراقبي  قبل  من  عليها  املصادق  اإلتّحاد"  لألخطار 

املعطيات الوقتية لهات¢ املؤسست¢.

بالرغم من الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، إختتم قطاع التأم¢ سنة 2017 بتحقيق تطّور إيجا¤ ألهم مؤرشات 
نشاطه حيث:

- إرتفع نسق ´ّو إج�يل رقم املعامالت املحّقق بعنوان كافة أصناف وفروع التأم¢ إىل حدود 12,6 % مقابل 10,5 % 
سنة 2016، وبلغ تبعا لذلك 2.088,6 م.د مقابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

    
- سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم¢ زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل إرتفاعها بنسبة 7,4 % 

سنة 2016 وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016. 
    

- تطّورت قيمة األصول املتعلّقة بالتوظيفات يف شكل أدوات مالية ونقدية مختلفة والتي يتّم تجميعها بفضل املدخرات 
التأم¢ بنسبة 7,8 %  التـزاماتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع¢ بعقود  التأم¢ لتسديد كامل  التي ترصدها مؤسسات  الفنية 
لتعادل 4.891,2 م.د مقابل 4.537,7 م.د سنة 2016، يف ح¢ بلغت املدخرات الفنية املكونة من قبل مؤسسات التأم¢ 
4.427,8 م.د سنة 2017 مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 أي بزيادة تقدر بحوايل 12,1 %، وهو ما أّدى إىل تراجع يف نسبة 

التغطية التي إنخفضت من 114,9 % يف السنة السابقة إىل 110,5 % سنة 2017.

- أّما األعباء الفنية، فقد سّجلت إرتفاعا هاما يف نسق ´وها سنة 2017 بنسبة 18,6 % مقابل 6,3 % سنة 2016، وبلغ 
مجموع األعباء 609,5 م.د مقابل 513,8 م.د  سنة 2016.

- هــــذا وبلغت النتيجة الفنيــــة الجمليـة ملؤسسات القطــــاع 78 م.د وناهزت النتيجـــــة الصافية بعنـوان هذه 
السنــــة 79,6 م.د.

     رقم املعامالت:

تطور حجم رقم املعامالت:

تواصل خالل سنة 2017 إرتفـاع نسق ´و رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم¢ املبارش وبلغ نسبة 12,6 % مقابل 
10,5 % يف السنة السـابقة ومعـدل تطور يف حـدود 10,2 % خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) وبلغ تبعـا لــذلك 

2.088,6 م.د مقـابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

ك� تطور رقم معامالت الرشكة التونسية إلعادة التأم¢ بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وبلغ 121,7 م.د مقابل 
113,4 م.د سنة 2016.

 
مقابل م.د   2.210,3 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  للقطاع  الجميل  املعـــامالت  رقم  ناهز  لذلك،  وتبعا 
 1.968,7 م.د سنة 2016 محققا نسبة تطّور يف حدود 12,3 % مقابل 10,7 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-7).

 

ويظهر إرتفاع نسبة التطور التي شهدتها سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 خاصة عىل مستوى صنف التأم¢ عىل الحياة 
الذي تواصل ´ّوه بنسق عال تجاوز نسبة 18 % بعد تطّوره Îعدل 24 % سنة 2016. ك� تحّسن نسق ´و أقساط التأم¢ 

املكتتبة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة حيث بلغ 11,2 % مقابل 7,6 % سنة 2016.

هذا وشهدت جميع فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة تطورا ايجابيا متفاوت الوتÉة وال سيّ� فرع تأم¢ النقل بعد أن شهد 
رقم معامالته تراجعا خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث إرتفع هذه السنة بنسبة 17,9 % بعد تقلّصه بحوايل 17,2 % سنة 
2016، وكذلك فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية الذي عاد رقم معامالتـــه إىل اإلرتفاع بنسبة 14,3 % مقابل تراجعه 

خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %. 

فبالنسبة لفرع تأم¢ الّسيارات، إرتفع نسق ´ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة بلغت 12,6 % مقابل شبه إستقراره يف 
مستوى 8,7 % سنة 2016 و8,6 % سنة 2015 ومتجاوزا املعّدل املسّجل سنة 2014 والذي بلغ 10,7 %. 

 
ك� عرف رقم معامالت فــــرع التأم¢ الج�عي عىل املرض ارتفاعا بنسبة 10,9 % مقابل 11,4 % سنة 2016. وشهد 
رقم معامـالت فــرع تأم¢ الّصادرات والقروض بدوره ارتفاعا ملحوظا ومتواصال يف نسق ´وه بلغ 16,7 % مقابل 16,1 % 
سنة 2016 و6,9 % سنة 2015 وفقط 1,8 % سنة 2014. وسجل فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة ´وا بحوايل 

5,8 % مقابل 8 % سنة 2016. 

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

بفضل النمّو املتواصل الذي ميّز صنف التأم¢ عىل الحياة طيلة السنوات األخÉة، تحّسنت حصته سنة 2017 وبلغت 
21,2 % مقابل 20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فإنّها ال تزال متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل العاملي 
الذي بلغ 54,3 %. ويف املقابل ظلّت حّصة التأم¢ عىل غÉ الحياة مرتفعة يف حدود 78,8 % مقابل عىل التوايل  79,8 %

و82 % سنتي 2016-2015 ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنة 2017.

وتتميّز الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم¢ خالل سنة 2017 وعىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع تأم¢ السيارات 
عىل حصة عالية منها رغم بقائها يف نفس املستوى املسجل سنة 2016 حيث بلغت 45 % من إج�يل األقساط املكتتبة 
مقابل 45,8 % سنة 2015. أما املرتبة الثانية، فيحتلّها صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بحصة تعادل 21,2 %، يليه 
فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة تناهز 14,5 % رغم انخفاض حّصته مقارنة بسنتي 2016 و2015 حيث 
بلغت عىل التوايل 15,4 % و15,8 %، ثّم فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,1 %. هذا، وإستقرّت حّصة 
الهام لرقم  الفارطة (3,3 %) بالرغم من اإلرتفاع  النقل منخفضة وقريبة من املستوى الذي سجلته يف السنة  فرع تأم¢ 

معامالته (مقابل 4,2 % سنة 2015).

وال يزال كّل من فرع تأم¢ الصادرات وفرع التأم¢ ضد الربد وهالك املاشية أقل أنشطة التأم¢ حج� إذ ال يتجاوز 
نصيبه� عىل التوايل 0,8 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

ك� تستأثر التأمينات اإلجبارية بنسبة هامة من رقم املُعامالت وهي تتمثّل خاصة يف التّأم¢ الوجو¤ للمسؤولية املدنية 
بالنسبة للتأم التكافيل:ألصحاب العربات الّربية وتأم¢ نقل الواردات والتأم¢ من الحريق ألدوات وتجهيزات الصناعة والتجارة والسياحة.

 % 4,1 إىل مستوى  لسنة 2017  القطـــاع  رقم معامالت  إج�يل  التكافيل من  التأميــن  إرتفعت حصة مؤسســــات 
مقابل 3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها 86 م.د. ويحتّل فرع تأم¢ السيارات املرتبة األوىل بحصة 
تناهز 52,1 % سنة 2017 (مقابل 50 % سنة 2016) يليه صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بنصيب هام بلغ 19,3 % 
(مقابل 21,7 % سنة 2016)، ثم فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة بلغت 14,8 % وفرع التأم¢ الج�عي 

عىل املرض بحصة ناهزت 8,9 % وتأم¢ النقل بحصة تعادل 4,8 %.

:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

بلغت حيث  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  بعنوان  املكتتبة  األقساط  إج�يل  من  حصتها  تدعيم  "ستار"  مؤسسة  واصلت 
 21,6 % (مقابل 20,9 % سنة 2016)، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,4 % ثم مؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

ومؤسسة "قات" بحصة تناهز 9,6 %. 

حدود يف  التكافيل  التأم¢  مؤسسات  حصة  انحرصت  ك�   ،%  9,8  Ûالتعاو التأم¢  مؤسسات  نصيب  يتجاوز   Üو
 4,2 % من مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

Ýّكنت مؤسسة "التجاري تأم¢" من تعزيز مكانتها ب¢ املؤسسات املختصة يف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال حيث 
إرتفعت حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف من 14,2 % سنة 2016 إىل 15,2 % سنة 2017، بين� 
تراجعت حصة كّل من مؤسسة "حياة" إىل 10,3 % (مقابل 13,6 % سنة 2016) ومؤسسة "مغربية للحياة" إىل 11,4 % 
(مقابل 12,2 % سنة 2016)، وحافظت مؤسسة "كارت للحياة" عىل نفس املستوى الذي بلغته حصتها سنة 2016 والتي 

بلغت 9,1 % وسجلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 4,9 % سنة 2016 إىل 6 % سنة 2017.

وتبعا لذلك بلغت حصة أقساط التأم¢ عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم¢ املختصة يف التأم¢ عىل الحياة 
52,1 % (مقابل 54 % سنة 2016)، وÜ يتجاوز نصيب مؤسسات التأم¢ التعاوÛ 4,9 % (مقـــابل 6,8 % سنة 2016) 

وقاربت هذه الحصة بالنسبــة ملؤسسات التأميـــن التكافيل3,7 % (مقابل 4 % سنة 2016).
  

توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

تصّدرت نيابات التّأم¢ املرتبة األوىل من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 41,2 % خالل سنة 
2017 (مقابل 40,3 % سنة 2016)، تليها مكاتب مؤسسات التّأم¢ بحصة تعادل 31 % (مقابل 32,2 % سنة 2016) ثّم 
س�رسة التّأم¢ Îا يقارب 14,4 % (مقابل 16 % سنة 2016). ك� تعّززت حّصة شبكات البنوك والربيد من مجموع األقساط 
الصادرة وإرتفعت من 9,7 % يف السنة الفارطة إىل 11,4 % سنة 2017 وتحّسنت نسبيا حّصة منتجي التأم¢ عىل الحياة 

لتبلغ 0,7 % (مقابل 0,6 % سنة 2016) (ملحق عـــدد 2-7).

وبالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة، Ýّكنت شبكات البنوك والربيد من تحقيق نسبة عالية منها 
بلغت 51,8 % (مقابل 46,2 % سنة 2016)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم¢ رغم تراجع حصتها إىل 23,5 % (مقابل

 29,8 % سنة 2016) ثّم نواب التأم¢ يف حدود 12 % (مقابل 12,9 % سنة 2016)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم¢ نسبة 
5,6 % ومنتجي التأم¢ عىل الحياة 3,5 % (مقابل 2,9 % سنة 2016) (ملحق عــــدد3-7).

(مقابل التأم¢  لنواب  بالنسبة   %  49 ب¢  الحياة،   Éغ عىل  التأم¢  فروع  بعنوان  الصادرة  األقساط  توزّعت  ح¢  يف 
 47,3 % سنة 2016) و 33,1 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 32,7 % سنة 2016) و16,7 % بالنسبة لس�رسة التأم¢ 

(مقابل 18,5 % سنة 2016) و0,6 % من قبل شبكات البنوك والربيد و0,6 % عرب مسالك توزيع أخرى.

ويالحظ هذا التوزيع خاصة بالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان فرعي تأم¢ السيارات والتأم¢ من الحريق حيث يتّم 
عىل التوايل تحقيق 67,4 % و36,5 % منها من قبل نيابات التأم¢ يف ح¢ أّن مكاتب املؤسسات تحّقق جزءا هاما من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم¢ الج�عي عىل املرض (52,6 %) وتأم¢ النقل (48,5 %) وتأم¢ الصادرات (92,6 %) 

والتأم¢ ضد الربد وهالك املاشية (58 %) (ملحق عــــدد3-7).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

مقابل  دينار سنة 2017   182,5 وبلغ   (2017-2013) الخ�سية  للفرد عىل مدى  التأم¢  معّدل قسط  تحّسن  تواصل 
164,2 دينار سنة 2016، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 11,1 %.

 
وÝثّـل حّصـة التأم¢ عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 21,2 % (مقابل 20,2 % سنة 2016) أي ما يعـادل 
38,7 دينار مقــابل معـّدل عاملي بقيمة 857,7 دينار، بين� Ýثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر 

الحياة 78,8 % (مقابل 79,8 % سنة 2016) أي ما يعادل 143,8 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 721,8 دينار.

      التعويضات املدفوعة

تطور حجم التعويضات املدفوعة:

التوايل حيث  الثانية عىل  التأم¢ سنة 2017 للسنة  التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات  تواصل تراجع نسق ´ّو 
سجلت زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل 7,4 % سنة 2016، وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016.

وبالتايل، تجـاوز املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم¢ خالل الفرتة (2013–2017) والذي نــاهز 
10,2 % نسق ´ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 7,7 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 8).    

 % 6 بحوايل  تقلصها  بعد   % 44 بأكá من  التأم¢  التونسية إلعادة  الرشكة  قبل  املدفوعة من  التعويضات  وإرتفعت 
يف السنة السابقة وبلغت 60,8 م.د مقابل 42 م.د سنة 2016. 

 
مقابل  م.د   1.111,4 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  ناهز  لذلك  وتبعا 

1.059,6 م.د سنة 2016 أي بإرتفاع Îعدل 4,9 % سنة 2017.

ورغم هذا الرتاجع يف نسق ´ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2017، فقد سّجل صنف التأم¢ عىل الحياة زيادة يف 
حجم التعويضات املدفوعة بعنوانه بنسبة 17,4 % مقابل إنخفاضها بنسبة 17,2 % يف السنة السابقة وقاربت املستوى 
الذي بلغته سنة 2015 بعد إرتفاعها الحاد بأكá من 111 %. وبلغت تبعا لذلك 136,5 م.د مقابل 116,3 م.د سنة 2016 

و140,4 م.د سنة 2015.

بين� شهد مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة ارتفاعا طفيفا Ü يتجاوز 1,4 % مقابل 
11,6 % سنة 2016. ومع ذلك، تّم تسجيل تفاوت كبÉ يف نسق ´و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز 

به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف خطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات ´وا محدودا بحوايل 1,4 % مقابل ´وها بنسبة 12,4 % 
يف السنة السابقة، وناهز بذلك حجمها 575,3 م.د سنة 2017 مقابل 567,4 م.د سنة 2016.

بين� تواصل إرتفاع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بوتÉة عالية عىل غرار السنة السابقة 
حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 11,8 % مقابل 12,9 % سنة 2016، لتعادل بذلك جملة املبالغ املدفوعة 258,9 م.د 

سنة 2017 مقابل 231,5 م.د سنة 2016.

وشهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم¢ العمليات املقبولة ´وا هاما بنسبة 36,4 % وبلغت 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د 
سنة 2016، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث الشغل التي إرتفعت بنسبة 10 % مقابل إستقرارها خالل 

السنت¢ املاضيت¢.

ويف املقابل، سجلت بقية فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة األخرى تراجعا بدرجات متفاوتة. فقد تواصل تقلّص التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم¢ النقل للسنة الثانية عىل التوايل بنسبة 15,4 % بعد تراجعها بأكá من 52 % يف السنة السابقة، 

وبلغت 9,9 م.د مقابل 11,7 م.د سنة 2016.

ك� شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم¢ 
النقل بحدة تأرجح نسق ´وها، برتاجع محدود بنسبة 3,3 % مقابل إرتفاعها  بنسبة 34,5 % سنة 2016 وبلغت 73,1 م.د 

مقابل 75,6 م.د سنة 2016. 

وتواصل للسنة الثالثة عىل التوايل تراجع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بأكثـــر من 
11 % مقابل 20,6 % سنة 2016 وبلغ إج�يل املبالغ املدفوعة 2,4 م.د مقابل 2,7 م.د سنة 2016.

بعنوانه حيث كان  املسددة  للمبالغ  بإنخفاض جّد ملحوظ  والقروض فقد Ýيّز سنة 2017  الصادرات  تأم¢  أّما فرع 
مجموعها سلبيا وبلغ (19,3-) م.د وذلك نتيجة Ýّكن مؤسسة كوتيناس من إسرتداد مبلغ تغطيتها لدين هام يهّم املجمع 

الكيمياé التونيس عىل الحريف الكو¤ بقيمة 13.5 مليون دوالر أمريè أي ما يعادل 33,1 م.د تونيس.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

الحياة عودة إىل اإلرتفاع وبلغت 13 %  التأم¢ عىل  التعويضات املدفوعة سنة 2017 بعنــوان صنف  سجلت حّصة 
 %  87 إىل  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حصتها  إنخفضت  بين�   ،(2016 سنة   %  11,4 (مقابل 

(مقابل 88,6 % سنة 2016).

ويفّرس هذا خاصة برتاجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات نظرا ألهميتها البالغة حيث عادلت 
54,8 % من مجموع التعويضات (مقابل 55,7 % سنة 2016)، وبلغت بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة 
نسبة 7 % (مقابل 7,5 % سنة 2016) وذلك بالرغم من تواصل إرتفاع حّصة فرع التأم¢ الجـ�عي عىل املرض إىل حـــدود 

24,6 % (مقـــابل 22,7 % سنة 2016).
 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

املسددة املبالغ  ´و  معـــّدل  تفـــوق  هامة  بنسبة   2017 سنة  املحقق  املعامالت  رقم  إلرتفـاع  وكنتيجــــة 
(12,6 % مقابل 3,2 %)، تراجع حجم التعويضات الجملية املدفــــوعة من مجموع رقــم املعــــامالت بحوايل 4,6 % 

وبلغت نسبته 50,3 % مقابل 54,9 % سنة 2016.
     

التأم¢  لفرع  بالنسبة  تبلغ 88 %  التـأم¢ حيث  أصناف وفروع  كثÉا ب¢ مختلف  متفاوتة  تظّل  النسبة  أّن هذه  إالّ 
الج�عي عىل املرض و61,2 % بعنوان فرع تأم¢ السيارات و38,2 % يف التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية و26,7 % بالنسبة 

لتأم¢ الحريق والعوامل الطبيعية و14,3 % بالنسبة لفرع تأم¢ النقل و30,8 % بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة.

      املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

تواصل إرتفاع نسق ´ّو املدخرات الفنية ملؤسسات التأم¢ يف نهاية سنة 2017 بنسبة 12,1 % مقابل 8,1 % سنة 2016، 
التطّور  وبلغ مجموعها حوايل 4.427,8 م.د مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 9). وتبعا لذلك، ناهز معــّدل 

السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) ما يعادل 8,8 %. 

م.د  230,3 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة  تطّورا  التونسية  اإلعادة  ملؤسسة  الفنيّة  املّدخرات  سّجلت  كمـا 
 مقابل 204,9 م.د سنة 2016.

م.د   4.154,7 مقابل  م.د   4.658,1 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  إج�يل  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2016 أي بزيادة يف حدود 12,1 %.  

ويعود إرتفاع نسق ´ّو مجموع املدخرات الفنية بالخصوص إىل تواصل تطّور حجم املّدخرات املكّونة بعنوان التأم¢ 
عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنت¢ األخÉت¢ بنسبة هامة بلغت عىل التوايل 16,7 % و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ومن ناحيتها، شهدت مدخرات التأم¢ عىل غÉ الحياة ´ّوا بنسبة 9,9 % مقابل 6,8 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حّصتها  تراجعت  بين�   ،(2016 سنة   %  32,2 (مقابل   %  33,5 وبلغت 

إىل 66,5 % (مقابل 67,8 % سنة 2016).

وتنقسم املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة والبالغ مجموعها 2.945,8 م.د إىل:

• مّدخرات التعويضات تحت التسوية التي Ýثّل حّصتها حوايل 79,8 % من مجموع مدخرات هذا الصنف وتناهز 
2.349,7 م.د مقابل 2.174,9 م.د سنـــة 2016 وتهّم باألساس فرعي تأم¢ السيارات والحريق.

• مّدخرات األقسـاط غÉ املكتسبة التي إرتفعت إىل 515 م.د (مقابل 430,8 م.د سنة 2016) أي ما يعادل 17,5 % 
من إج�يل املّدخرات (مقابل 16,1 % سنة 2016). 

• مّدخــرات أخرى تجاوزت 81 م.د (مقابل 74,1 م.د سنة 2016) وتضّم املدخرات الحسابية للجرايات ومدخرات 
األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وÝثل حوايل 2,7 % من مجموع املدخرات.

تعادل بحصة  الفنية  املدخرات  مجموع  من  األوفر  النصيب  عىل  السيارات  تأم¢  فرع  يستحوذ  أخرى،  ناحية  ومن 
 50,3 % منها ما يقارب  84,4 % بعنوان مدخرات التعويضات تحت التسوية.

 
ويعود ذلك إىل األهمية البالغة لهذا الفرع يف سوق التأم¢ (45 % من إج�يل رقم املعامالت) وكذلك إىل تواصل طول 
اآلجال وإجراءات تعويض األرضار خاصة منها البدنية التّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض وذلك بالرغم من دخول قانون إصالح 

نظام تأم¢ السيارات الذي يرمي أساسا إىل تغيÉ هذا التوّجه حيّز التطبيق منذ أكá من عرش سنوات (منذ سنة 2006). 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة Îعّدل 14,6 % وبلغت 
 %  11 مقابل   %  11,2 املدخرات  مجموع  من  حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،2016 سنة  م.د   434,4 مقابل  م.د   497,9

يف السنة السابقة.
 

وخالفا للسنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم¢ النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 18 % (مقابل 
(13,6-) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بنمو ملحوظ قارب 19 % (مقابل (8,6-) % 

سنة 2016).

       األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

سّجل نسق ´ّو األعباء الفنيّة عودة إىل اإلرتفاع سنة 2017 بعد إنخفاضه خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث بلغ 18,6  % 
مقابل عىل التوايل 6,3 % و9,8 % سنتي 2016 و2015. وإرتفع تبعا لذلك وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل حدود 
 2016 سنة  م.د   513,8 مقابل  م.د   609,5 مجموعها  وبلغ   ،2015 سنة   % و28,8   2016 سنة   %  27,7 مقابل   %  29,2

و483,2 م.د سنة 2015.

وعموما، شهد مجموع األعباء معّدل ´و سنوي هام خالل الفرتة (2013-2017) يف مستوى 12,4 % أي بنسق يفوق 
معّدل ´ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي بلغ 10,2 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

Ý Üثّل األعباء الفنية املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة سوى 16,2 % من مجموع األعباء لسنة 2017 مقابل 17,2 % 
سنة 2016، وذلك رغم تسجيلها إرتفاعا بنسبة 11,7 %. 

ويف املقابل، شهدت األعباء املرتبطة Îختلف فروع صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة إرتفاعا ملحوظا بنسبة تجاوزت 20 % 
ومثلت حصتها 83,8 % من مجموع األعباء، منها 51,3 % مرتبطة بفرع تأم¢ السيارات (مقابل 49,5 % سنة 2016) نظرا 
الحريق  من  التأم¢  فرع  الثانية  املرتبة  يف  يليه  القطاع)،  معامالت  رقم  إج�يل  من   % 45) الفروع  ب¢  البالغة  ألهميته 
 %  16,8 (مقابل  األعباء  مجموع  من   %  15,5 تعادل  بحّصة  املعامالت)  رقم  إج�يل  من   %  14,5) املختلفة  واألخطار 
سنة 2016). ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم¢ الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 11,4 % من مجموع 

األعباء (مقابل 10,2 % سنة 2016) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 32,4 % سنة 2017.

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

رغم إرتفاع نفقات اإلقتناء بنسق هام بلغ 15,4 %، فقد تقلّصت حّصتها من املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 43,2 % 
مقابل 44,5 % سنة 2016.

 % 55,1 إىل  بذلك حصتهـــا  لتــرتفع   %  21 من   áبأك هامة  زيادة  والترصف  اإلدارة  نفقـــات  سّجلت  املقابل،  ويف 
من املبلغ الجميل لألعباء الفنية مقابل 53,8 % سنة 2016. 

أّما بالنسبة ألعباء التوظيفات املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال، فقد بلغت ما يعادل 2,2 % من رقم 
معامالت هذا الصنف مقابل 2,4 % سنة 2016 وإستقرت يف حدود 10 % من املبلغ الجميل ألعباء هذا الصنف عىل غرار 

السنة السابقة.

تطّور األعباء الفنية (م.د)

*التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال

*التأم¢ عىل غÉ الحياة

تأم¢ السيارات

التأم¢ الج�عي عىل املرض

تأم¢ النقل

تأم¢ الحريق واألخطار املختلفة

تأم¢ الصادرات والقروض

التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية

تأم¢ حوادث الشغل (*)

تأم¢ العمليات املقبولة

مجموع األعباء الفنية

88,4

425,4

254,3

52,4

20,9

86,1

5,5

2,9

0,6

2,7

513,8

98,7

510,8

312,5

69,4

21,3

94,2

6,8

3,8

0,6

2,2

609,5

11,7

20,1

22,9

32,4

1,9

9,4

23,6

31

0

-18,5

18,6

نسبة التطور (%)20162017األصناف والفروع
2017/2016

(*): ال تزال مؤسسات التأم¢ تتحّمل أعباء فنية تتعلق Îلفات قد÷ة بعنوان هذا الفرع الذي أحيل إىل الصندوق الوطني للض�ن اإلجت�عي منذ سنة 1995 
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       مقدمة

النهائية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة  املالية  بالقوائم  التقرير  تاريخ إعداد هذا  الهيئة إىل حّد  (*): نظرا لعدم توّصل 
بإعتبار  القطاع  نشاط  مؤرشات  جميع  إحتساب  تّم  فقد  حساباته�،  مراقبي  قبل  من  عليها  املصادق  اإلتّحاد"  لألخطار 

املعطيات الوقتية لهات¢ املؤسست¢.

بالرغم من الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، إختتم قطاع التأم¢ سنة 2017 بتحقيق تطّور إيجا¤ ألهم مؤرشات 
نشاطه حيث:

- إرتفع نسق ´ّو إج�يل رقم املعامالت املحّقق بعنوان كافة أصناف وفروع التأم¢ إىل حدود 12,6 % مقابل 10,5 % 
سنة 2016، وبلغ تبعا لذلك 2.088,6 م.د مقابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

    
- سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم¢ زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل إرتفاعها بنسبة 7,4 % 

سنة 2016 وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016. 
    

- تطّورت قيمة األصول املتعلّقة بالتوظيفات يف شكل أدوات مالية ونقدية مختلفة والتي يتّم تجميعها بفضل املدخرات 
التأم¢ بنسبة 7,8 %  التـزاماتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع¢ بعقود  التأم¢ لتسديد كامل  التي ترصدها مؤسسات  الفنية 
لتعادل 4.891,2 م.د مقابل 4.537,7 م.د سنة 2016، يف ح¢ بلغت املدخرات الفنية املكونة من قبل مؤسسات التأم¢ 
4.427,8 م.د سنة 2017 مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 أي بزيادة تقدر بحوايل 12,1 %، وهو ما أّدى إىل تراجع يف نسبة 

التغطية التي إنخفضت من 114,9 % يف السنة السابقة إىل 110,5 % سنة 2017.

- أّما األعباء الفنية، فقد سّجلت إرتفاعا هاما يف نسق ´وها سنة 2017 بنسبة 18,6 % مقابل 6,3 % سنة 2016، وبلغ 
مجموع األعباء 609,5 م.د مقابل 513,8 م.د  سنة 2016.

- هــــذا وبلغت النتيجة الفنيــــة الجمليـة ملؤسسات القطــــاع 78 م.د وناهزت النتيجـــــة الصافية بعنـوان هذه 
السنــــة 79,6 م.د.

     رقم املعامالت:

تطور حجم رقم املعامالت:

تواصل خالل سنة 2017 إرتفـاع نسق ´و رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم¢ املبارش وبلغ نسبة 12,6 % مقابل 
10,5 % يف السنة السـابقة ومعـدل تطور يف حـدود 10,2 % خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) وبلغ تبعـا لــذلك 

2.088,6 م.د مقـابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

ك� تطور رقم معامالت الرشكة التونسية إلعادة التأم¢ بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وبلغ 121,7 م.د مقابل 
113,4 م.د سنة 2016.

 
مقابل م.د   2.210,3 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  للقطاع  الجميل  املعـــامالت  رقم  ناهز  لذلك،  وتبعا 
 1.968,7 م.د سنة 2016 محققا نسبة تطّور يف حدود 12,3 % مقابل 10,7 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-7).

 

ويظهر إرتفاع نسبة التطور التي شهدتها سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 خاصة عىل مستوى صنف التأم¢ عىل الحياة 
الذي تواصل ´ّوه بنسق عال تجاوز نسبة 18 % بعد تطّوره Îعدل 24 % سنة 2016. ك� تحّسن نسق ´و أقساط التأم¢ 

املكتتبة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة حيث بلغ 11,2 % مقابل 7,6 % سنة 2016.

هذا وشهدت جميع فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة تطورا ايجابيا متفاوت الوتÉة وال سيّ� فرع تأم¢ النقل بعد أن شهد 
رقم معامالته تراجعا خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث إرتفع هذه السنة بنسبة 17,9 % بعد تقلّصه بحوايل 17,2 % سنة 
2016، وكذلك فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية الذي عاد رقم معامالتـــه إىل اإلرتفاع بنسبة 14,3 % مقابل تراجعه 

خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %. 

فبالنسبة لفرع تأم¢ الّسيارات، إرتفع نسق ´ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة بلغت 12,6 % مقابل شبه إستقراره يف 
مستوى 8,7 % سنة 2016 و8,6 % سنة 2015 ومتجاوزا املعّدل املسّجل سنة 2014 والذي بلغ 10,7 %. 

 
ك� عرف رقم معامالت فــــرع التأم¢ الج�عي عىل املرض ارتفاعا بنسبة 10,9 % مقابل 11,4 % سنة 2016. وشهد 
رقم معامـالت فــرع تأم¢ الّصادرات والقروض بدوره ارتفاعا ملحوظا ومتواصال يف نسق ´وه بلغ 16,7 % مقابل 16,1 % 
سنة 2016 و6,9 % سنة 2015 وفقط 1,8 % سنة 2014. وسجل فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة ´وا بحوايل 

5,8 % مقابل 8 % سنة 2016. 

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

بفضل النمّو املتواصل الذي ميّز صنف التأم¢ عىل الحياة طيلة السنوات األخÉة، تحّسنت حصته سنة 2017 وبلغت 
21,2 % مقابل 20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فإنّها ال تزال متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل العاملي 
الذي بلغ 54,3 %. ويف املقابل ظلّت حّصة التأم¢ عىل غÉ الحياة مرتفعة يف حدود 78,8 % مقابل عىل التوايل  79,8 %

و82 % سنتي 2016-2015 ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنة 2017.

وتتميّز الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم¢ خالل سنة 2017 وعىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع تأم¢ السيارات 
عىل حصة عالية منها رغم بقائها يف نفس املستوى املسجل سنة 2016 حيث بلغت 45 % من إج�يل األقساط املكتتبة 
مقابل 45,8 % سنة 2015. أما املرتبة الثانية، فيحتلّها صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بحصة تعادل 21,2 %، يليه 
فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة تناهز 14,5 % رغم انخفاض حّصته مقارنة بسنتي 2016 و2015 حيث 
بلغت عىل التوايل 15,4 % و15,8 %، ثّم فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,1 %. هذا، وإستقرّت حّصة 
الهام لرقم  الفارطة (3,3 %) بالرغم من اإلرتفاع  النقل منخفضة وقريبة من املستوى الذي سجلته يف السنة  فرع تأم¢ 

معامالته (مقابل 4,2 % سنة 2015).

وال يزال كّل من فرع تأم¢ الصادرات وفرع التأم¢ ضد الربد وهالك املاشية أقل أنشطة التأم¢ حج� إذ ال يتجاوز 
نصيبه� عىل التوايل 0,8 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

ك� تستأثر التأمينات اإلجبارية بنسبة هامة من رقم املُعامالت وهي تتمثّل خاصة يف التّأم¢ الوجو¤ للمسؤولية املدنية 
بالنسبة للتأم التكافيل:ألصحاب العربات الّربية وتأم¢ نقل الواردات والتأم¢ من الحريق ألدوات وتجهيزات الصناعة والتجارة والسياحة.

 % 4,1 إىل مستوى  لسنة 2017  القطـــاع  رقم معامالت  إج�يل  التكافيل من  التأميــن  إرتفعت حصة مؤسســــات 
مقابل 3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها 86 م.د. ويحتّل فرع تأم¢ السيارات املرتبة األوىل بحصة 
تناهز 52,1 % سنة 2017 (مقابل 50 % سنة 2016) يليه صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بنصيب هام بلغ 19,3 % 
(مقابل 21,7 % سنة 2016)، ثم فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة بلغت 14,8 % وفرع التأم¢ الج�عي 

عىل املرض بحصة ناهزت 8,9 % وتأم¢ النقل بحصة تعادل 4,8 %.

:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

بلغت حيث  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  بعنوان  املكتتبة  األقساط  إج�يل  من  حصتها  تدعيم  "ستار"  مؤسسة  واصلت 
 21,6 % (مقابل 20,9 % سنة 2016)، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,4 % ثم مؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

ومؤسسة "قات" بحصة تناهز 9,6 %. 

حدود يف  التكافيل  التأم¢  مؤسسات  حصة  انحرصت  ك�   ،%  9,8  Ûالتعاو التأم¢  مؤسسات  نصيب  يتجاوز   Üو
 4,2 % من مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

Ýّكنت مؤسسة "التجاري تأم¢" من تعزيز مكانتها ب¢ املؤسسات املختصة يف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال حيث 
إرتفعت حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف من 14,2 % سنة 2016 إىل 15,2 % سنة 2017، بين� 
تراجعت حصة كّل من مؤسسة "حياة" إىل 10,3 % (مقابل 13,6 % سنة 2016) ومؤسسة "مغربية للحياة" إىل 11,4 % 
(مقابل 12,2 % سنة 2016)، وحافظت مؤسسة "كارت للحياة" عىل نفس املستوى الذي بلغته حصتها سنة 2016 والتي 

بلغت 9,1 % وسجلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 4,9 % سنة 2016 إىل 6 % سنة 2017.

وتبعا لذلك بلغت حصة أقساط التأم¢ عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم¢ املختصة يف التأم¢ عىل الحياة 
52,1 % (مقابل 54 % سنة 2016)، وÜ يتجاوز نصيب مؤسسات التأم¢ التعاوÛ 4,9 % (مقـــابل 6,8 % سنة 2016) 

وقاربت هذه الحصة بالنسبــة ملؤسسات التأميـــن التكافيل3,7 % (مقابل 4 % سنة 2016).
  

توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

تصّدرت نيابات التّأم¢ املرتبة األوىل من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 41,2 % خالل سنة 
2017 (مقابل 40,3 % سنة 2016)، تليها مكاتب مؤسسات التّأم¢ بحصة تعادل 31 % (مقابل 32,2 % سنة 2016) ثّم 
س�رسة التّأم¢ Îا يقارب 14,4 % (مقابل 16 % سنة 2016). ك� تعّززت حّصة شبكات البنوك والربيد من مجموع األقساط 
الصادرة وإرتفعت من 9,7 % يف السنة الفارطة إىل 11,4 % سنة 2017 وتحّسنت نسبيا حّصة منتجي التأم¢ عىل الحياة 

لتبلغ 0,7 % (مقابل 0,6 % سنة 2016) (ملحق عـــدد 2-7).

وبالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة، Ýّكنت شبكات البنوك والربيد من تحقيق نسبة عالية منها 
بلغت 51,8 % (مقابل 46,2 % سنة 2016)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم¢ رغم تراجع حصتها إىل 23,5 % (مقابل
 29,8 % سنة 2016) ثّم نواب التأم¢ يف حدود 12 % (مقابل 12,9 % سنة 2016)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم¢ نسبة 

5,6 % ومنتجي التأم¢ عىل الحياة 3,5 % (مقابل 2,9 % سنة 2016) (ملحق عــــدد3-7).

(مقابل التأم¢  لنواب  بالنسبة   %  49 ب¢  الحياة،   Éغ عىل  التأم¢  فروع  بعنوان  الصادرة  األقساط  توزّعت  ح¢  يف 
 47,3 % سنة 2016) و 33,1 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 32,7 % سنة 2016) و16,7 % بالنسبة لس�رسة التأم¢ 

(مقابل 18,5 % سنة 2016) و0,6 % من قبل شبكات البنوك والربيد و0,6 % عرب مسالك توزيع أخرى.

ويالحظ هذا التوزيع خاصة بالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان فرعي تأم¢ السيارات والتأم¢ من الحريق حيث يتّم 
عىل التوايل تحقيق 67,4 % و36,5 % منها من قبل نيابات التأم¢ يف ح¢ أّن مكاتب املؤسسات تحّقق جزءا هاما من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم¢ الج�عي عىل املرض (52,6 %) وتأم¢ النقل (48,5 %) وتأم¢ الصادرات (92,6 %) 

والتأم¢ ضد الربد وهالك املاشية (58 %) (ملحق عــــدد3-7).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

مقابل  دينار سنة 2017   182,5 وبلغ   (2017-2013) الخ�سية  للفرد عىل مدى  التأم¢  معّدل قسط  تحّسن  تواصل 
164,2 دينار سنة 2016، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 11,1 %.

 
وÝثّـل حّصـة التأم¢ عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 21,2 % (مقابل 20,2 % سنة 2016) أي ما يعـادل 
38,7 دينار مقــابل معـّدل عاملي بقيمة 857,7 دينار، بين� Ýثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر 

الحياة 78,8 % (مقابل 79,8 % سنة 2016) أي ما يعادل 143,8 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 721,8 دينار.

      التعويضات املدفوعة

تطور حجم التعويضات املدفوعة:

التوايل حيث  الثانية عىل  التأم¢ سنة 2017 للسنة  التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات  تواصل تراجع نسق ´ّو 
سجلت زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل 7,4 % سنة 2016، وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016.

وبالتايل، تجـاوز املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم¢ خالل الفرتة (2013–2017) والذي نــاهز 
10,2 % نسق ´ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 7,7 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 8).    

 % 6 بحوايل  تقلصها  بعد   % 44 بأكá من  التأم¢  التونسية إلعادة  الرشكة  قبل  املدفوعة من  التعويضات  وإرتفعت 
يف السنة السابقة وبلغت 60,8 م.د مقابل 42 م.د سنة 2016. 

 
مقابل  م.د   1.111,4 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  ناهز  لذلك  وتبعا 

1.059,6 م.د سنة 2016 أي بإرتفاع Îعدل 4,9 % سنة 2017.

ورغم هذا الرتاجع يف نسق ´ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2017، فقد سّجل صنف التأم¢ عىل الحياة زيادة يف 
حجم التعويضات املدفوعة بعنوانه بنسبة 17,4 % مقابل إنخفاضها بنسبة 17,2 % يف السنة السابقة وقاربت املستوى 
الذي بلغته سنة 2015 بعد إرتفاعها الحاد بأكá من 111 %. وبلغت تبعا لذلك 136,5 م.د مقابل 116,3 م.د سنة 2016 

و140,4 م.د سنة 2015.

بين� شهد مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة ارتفاعا طفيفا Ü يتجاوز 1,4 % مقابل 
11,6 % سنة 2016. ومع ذلك، تّم تسجيل تفاوت كبÉ يف نسق ´و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز 

به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف خطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات ´وا محدودا بحوايل 1,4 % مقابل ´وها بنسبة 12,4 % 
يف السنة السابقة، وناهز بذلك حجمها 575,3 م.د سنة 2017 مقابل 567,4 م.د سنة 2016.

بين� تواصل إرتفاع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بوتÉة عالية عىل غرار السنة السابقة 
حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 11,8 % مقابل 12,9 % سنة 2016، لتعادل بذلك جملة املبالغ املدفوعة 258,9 م.د 

سنة 2017 مقابل 231,5 م.د سنة 2016.

وشهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم¢ العمليات املقبولة ´وا هاما بنسبة 36,4 % وبلغت 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د 
سنة 2016، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث الشغل التي إرتفعت بنسبة 10 % مقابل إستقرارها خالل 

السنت¢ املاضيت¢.

ويف املقابل، سجلت بقية فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة األخرى تراجعا بدرجات متفاوتة. فقد تواصل تقلّص التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم¢ النقل للسنة الثانية عىل التوايل بنسبة 15,4 % بعد تراجعها بأكá من 52 % يف السنة السابقة، 

وبلغت 9,9 م.د مقابل 11,7 م.د سنة 2016.

ك� شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم¢ 
النقل بحدة تأرجح نسق ´وها، برتاجع محدود بنسبة 3,3 % مقابل إرتفاعها  بنسبة 34,5 % سنة 2016 وبلغت 73,1 م.د 

مقابل 75,6 م.د سنة 2016. 

وتواصل للسنة الثالثة عىل التوايل تراجع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بأكثـــر من 
11 % مقابل 20,6 % سنة 2016 وبلغ إج�يل املبالغ املدفوعة 2,4 م.د مقابل 2,7 م.د سنة 2016.

بعنوانه حيث كان  املسددة  للمبالغ  بإنخفاض جّد ملحوظ  والقروض فقد Ýيّز سنة 2017  الصادرات  تأم¢  أّما فرع 
مجموعها سلبيا وبلغ (19,3-) م.د وذلك نتيجة Ýّكن مؤسسة كوتيناس من إسرتداد مبلغ تغطيتها لدين هام يهّم املجمع 

الكيمياé التونيس عىل الحريف الكو¤ بقيمة 13.5 مليون دوالر أمريè أي ما يعادل 33,1 م.د تونيس.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

الحياة عودة إىل اإلرتفاع وبلغت 13 %  التأم¢ عىل  التعويضات املدفوعة سنة 2017 بعنــوان صنف  سجلت حّصة 
 %  87 إىل  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حصتها  إنخفضت  بين�   ،(2016 سنة   %  11,4 (مقابل 

(مقابل 88,6 % سنة 2016).

ويفّرس هذا خاصة برتاجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات نظرا ألهميتها البالغة حيث عادلت 
54,8 % من مجموع التعويضات (مقابل 55,7 % سنة 2016)، وبلغت بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة 
نسبة 7 % (مقابل 7,5 % سنة 2016) وذلك بالرغم من تواصل إرتفاع حّصة فرع التأم¢ الجـ�عي عىل املرض إىل حـــدود 

24,6 % (مقـــابل 22,7 % سنة 2016).
 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

املسددة املبالغ  ´و  معـــّدل  تفـــوق  هامة  بنسبة   2017 سنة  املحقق  املعامالت  رقم  إلرتفـاع  وكنتيجــــة 
(12,6 % مقابل 3,2 %)، تراجع حجم التعويضات الجملية املدفــــوعة من مجموع رقــم املعــــامالت بحوايل 4,6 % 

وبلغت نسبته 50,3 % مقابل 54,9 % سنة 2016.
     

التأم¢  لفرع  بالنسبة  تبلغ 88 %  التـأم¢ حيث  أصناف وفروع  كثÉا ب¢ مختلف  متفاوتة  تظّل  النسبة  أّن هذه  إالّ 
الج�عي عىل املرض و61,2 % بعنوان فرع تأم¢ السيارات و38,2 % يف التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية و26,7 % بالنسبة 

لتأم¢ الحريق والعوامل الطبيعية و14,3 % بالنسبة لفرع تأم¢ النقل و30,8 % بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة.

      املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

تواصل إرتفاع نسق ´ّو املدخرات الفنية ملؤسسات التأم¢ يف نهاية سنة 2017 بنسبة 12,1 % مقابل 8,1 % سنة 2016، 
التطّور  وبلغ مجموعها حوايل 4.427,8 م.د مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 9). وتبعا لذلك، ناهز معــّدل 

السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) ما يعادل 8,8 %. 

م.د  230,3 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة  تطّورا  التونسية  اإلعادة  ملؤسسة  الفنيّة  املّدخرات  سّجلت  كمـا 
 مقابل 204,9 م.د سنة 2016.

م.د   4.154,7 مقابل  م.د   4.658,1 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  إج�يل  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2016 أي بزيادة يف حدود 12,1 %.  

ويعود إرتفاع نسق ´ّو مجموع املدخرات الفنية بالخصوص إىل تواصل تطّور حجم املّدخرات املكّونة بعنوان التأم¢ 
عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنت¢ األخÉت¢ بنسبة هامة بلغت عىل التوايل 16,7 % و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ومن ناحيتها، شهدت مدخرات التأم¢ عىل غÉ الحياة ´ّوا بنسبة 9,9 % مقابل 6,8 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حّصتها  تراجعت  بين�   ،(2016 سنة   %  32,2 (مقابل   %  33,5 وبلغت 

إىل 66,5 % (مقابل 67,8 % سنة 2016).

وتنقسم املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة والبالغ مجموعها 2.945,8 م.د إىل:

• مّدخرات التعويضات تحت التسوية التي Ýثّل حّصتها حوايل 79,8 % من مجموع مدخرات هذا الصنف وتناهز 
2.349,7 م.د مقابل 2.174,9 م.د سنـــة 2016 وتهّم باألساس فرعي تأم¢ السيارات والحريق.

• مّدخرات األقسـاط غÉ املكتسبة التي إرتفعت إىل 515 م.د (مقابل 430,8 م.د سنة 2016) أي ما يعادل 17,5 % 
من إج�يل املّدخرات (مقابل 16,1 % سنة 2016). 

• مّدخــرات أخرى تجاوزت 81 م.د (مقابل 74,1 م.د سنة 2016) وتضّم املدخرات الحسابية للجرايات ومدخرات 
األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وÝثل حوايل 2,7 % من مجموع املدخرات.

تعادل بحصة  الفنية  املدخرات  مجموع  من  األوفر  النصيب  عىل  السيارات  تأم¢  فرع  يستحوذ  أخرى،  ناحية  ومن 
 50,3 % منها ما يقارب  84,4 % بعنوان مدخرات التعويضات تحت التسوية.

 
ويعود ذلك إىل األهمية البالغة لهذا الفرع يف سوق التأم¢ (45 % من إج�يل رقم املعامالت) وكذلك إىل تواصل طول 
اآلجال وإجراءات تعويض األرضار خاصة منها البدنية التّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض وذلك بالرغم من دخول قانون إصالح 

نظام تأم¢ السيارات الذي يرمي أساسا إىل تغيÉ هذا التوّجه حيّز التطبيق منذ أكá من عرش سنوات (منذ سنة 2006). 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة Îعّدل 14,6 % وبلغت 
 %  11 مقابل   %  11,2 املدخرات  مجموع  من  حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،2016 سنة  م.د   434,4 مقابل  م.د   497,9

يف السنة السابقة.
 

وخالفا للسنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم¢ النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 18 % (مقابل 
(13,6-) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بنمو ملحوظ قارب 19 % (مقابل (8,6-) % 

سنة 2016).

       األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

سّجل نسق ´ّو األعباء الفنيّة عودة إىل اإلرتفاع سنة 2017 بعد إنخفاضه خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث بلغ 18,6  % 
مقابل عىل التوايل 6,3 % و9,8 % سنتي 2016 و2015. وإرتفع تبعا لذلك وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل حدود 
 2016 سنة  م.د   513,8 مقابل  م.د   609,5 مجموعها  وبلغ   ،2015 سنة   % و28,8   2016 سنة   %  27,7 مقابل   %  29,2

و483,2 م.د سنة 2015.

وعموما، شهد مجموع األعباء معّدل ´و سنوي هام خالل الفرتة (2013-2017) يف مستوى 12,4 % أي بنسق يفوق 
معّدل ´ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي بلغ 10,2 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

Ý Üثّل األعباء الفنية املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة سوى 16,2 % من مجموع األعباء لسنة 2017 مقابل 17,2 % 
سنة 2016، وذلك رغم تسجيلها إرتفاعا بنسبة 11,7 %. 

ويف املقابل، شهدت األعباء املرتبطة Îختلف فروع صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة إرتفاعا ملحوظا بنسبة تجاوزت 20 % 
ومثلت حصتها 83,8 % من مجموع األعباء، منها 51,3 % مرتبطة بفرع تأم¢ السيارات (مقابل 49,5 % سنة 2016) نظرا 
الحريق  من  التأم¢  فرع  الثانية  املرتبة  يف  يليه  القطاع)،  معامالت  رقم  إج�يل  من   % 45) الفروع  ب¢  البالغة  ألهميته 
 %  16,8 (مقابل  األعباء  مجموع  من   %  15,5 تعادل  بحّصة  املعامالت)  رقم  إج�يل  من   %  14,5) املختلفة  واألخطار 
سنة 2016). ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم¢ الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 11,4 % من مجموع 

األعباء (مقابل 10,2 % سنة 2016) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 32,4 % سنة 2017.

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

رغم إرتفاع نفقات اإلقتناء بنسق هام بلغ 15,4 %، فقد تقلّصت حّصتها من املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 43,2 % 
مقابل 44,5 % سنة 2016.

 % 55,1 إىل  بذلك حصتهـــا  لتــرتفع   %  21 من   áبأك هامة  زيادة  والترصف  اإلدارة  نفقـــات  سّجلت  املقابل،  ويف 
من املبلغ الجميل لألعباء الفنية مقابل 53,8 % سنة 2016. 

أّما بالنسبة ألعباء التوظيفات املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال، فقد بلغت ما يعادل 2,2 % من رقم 
معامالت هذا الصنف مقابل 2,4 % سنة 2016 وإستقرت يف حدود 10 % من املبلغ الجميل ألعباء هذا الصنف عىل غرار 

السنة السابقة.

  تطور األعباء الفنية حسب طبيعتها (م.د)

*نفقات االقتناء:

- عموالت االقتناء

- أعباء االقتناء األخرى

(%) من رقم املعامالت

*نفقات اإلدارة والترصف:

-  نفقات الترصف يف التعويضات

-  نفقات اإلدارة

- األعباء الفنية األخرى

(%) من رقم املعامالت

*أعباء التوظيفات لصنف التأم¢ عىل الحياة

مجموع األعباء الفنية

(%) من رقم املعامالت الجميل

228,4

106,2

122,2

% 12,3

276,5

70,5

142,5

64,5

% 14,9

8,9

513,8

% 27,7

263,5

115,3

148,2

% 12,6

336,1

75,8

189,4

70,9

% 16,1

9,9

609,5

% 29,2

15,4

8,6

21,3

0,3

21,6

7,5

33,9

9,9

1,2

11,2

18,6

1,5

نسبة التطور (%)20162017األعباء الفنية
2017/2016

توزع األعباء الفنّية حسب أصناف وفروع التأم
تأم السيارات

التأم عىل الحياة وتكوين األموال

التأم من الحريق واألخطار املختلفة

التأم الج¹عي عىل املرض

تأم النقل

تأم الصادرات والقروض

التأم ضّد الربد وهالك املاشية

العمليات املقبولة

حوادث الشغل

51,3%

16,2%
15,5%

11,4%
3,5% 1,1% 0,6%0,4% 0,1%
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       مقدمة

النهائية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة  املالية  بالقوائم  التقرير  تاريخ إعداد هذا  الهيئة إىل حّد  (*): نظرا لعدم توّصل 
بإعتبار  القطاع  نشاط  مؤرشات  جميع  إحتساب  تّم  فقد  حساباته�،  مراقبي  قبل  من  عليها  املصادق  اإلتّحاد"  لألخطار 

املعطيات الوقتية لهات¢ املؤسست¢.

بالرغم من الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، إختتم قطاع التأم¢ سنة 2017 بتحقيق تطّور إيجا¤ ألهم مؤرشات 
نشاطه حيث:

- إرتفع نسق ´ّو إج�يل رقم املعامالت املحّقق بعنوان كافة أصناف وفروع التأم¢ إىل حدود 12,6 % مقابل 10,5 % 
سنة 2016، وبلغ تبعا لذلك 2.088,6 م.د مقابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

    
- سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم¢ زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل إرتفاعها بنسبة 7,4 % 

سنة 2016 وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016. 
    

- تطّورت قيمة األصول املتعلّقة بالتوظيفات يف شكل أدوات مالية ونقدية مختلفة والتي يتّم تجميعها بفضل املدخرات 
التأم¢ بنسبة 7,8 %  التـزاماتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع¢ بعقود  التأم¢ لتسديد كامل  التي ترصدها مؤسسات  الفنية 
لتعادل 4.891,2 م.د مقابل 4.537,7 م.د سنة 2016، يف ح¢ بلغت املدخرات الفنية املكونة من قبل مؤسسات التأم¢ 
4.427,8 م.د سنة 2017 مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 أي بزيادة تقدر بحوايل 12,1 %، وهو ما أّدى إىل تراجع يف نسبة 

التغطية التي إنخفضت من 114,9 % يف السنة السابقة إىل 110,5 % سنة 2017.

- أّما األعباء الفنية، فقد سّجلت إرتفاعا هاما يف نسق ´وها سنة 2017 بنسبة 18,6 % مقابل 6,3 % سنة 2016، وبلغ 
مجموع األعباء 609,5 م.د مقابل 513,8 م.د  سنة 2016.

- هــــذا وبلغت النتيجة الفنيــــة الجمليـة ملؤسسات القطــــاع 78 م.د وناهزت النتيجـــــة الصافية بعنـوان هذه 
السنــــة 79,6 م.د.

     رقم املعامالت:

تطور حجم رقم املعامالت:

تواصل خالل سنة 2017 إرتفـاع نسق ´و رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم¢ املبارش وبلغ نسبة 12,6 % مقابل 
10,5 % يف السنة السـابقة ومعـدل تطور يف حـدود 10,2 % خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) وبلغ تبعـا لــذلك 

2.088,6 م.د مقـابل 1.855,3 م.د سنة 2016. 

ك� تطور رقم معامالت الرشكة التونسية إلعادة التأم¢ بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وبلغ 121,7 م.د مقابل 
113,4 م.د سنة 2016.

 
مقابل م.د   2.210,3 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  للقطاع  الجميل  املعـــامالت  رقم  ناهز  لذلك،  وتبعا 
 1.968,7 م.د سنة 2016 محققا نسبة تطّور يف حدود 12,3 % مقابل 10,7 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-7).

 

ويظهر إرتفاع نسبة التطور التي شهدتها سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 خاصة عىل مستوى صنف التأم¢ عىل الحياة 
الذي تواصل ´ّوه بنسق عال تجاوز نسبة 18 % بعد تطّوره Îعدل 24 % سنة 2016. ك� تحّسن نسق ´و أقساط التأم¢ 

املكتتبة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة حيث بلغ 11,2 % مقابل 7,6 % سنة 2016.

هذا وشهدت جميع فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة تطورا ايجابيا متفاوت الوتÉة وال سيّ� فرع تأم¢ النقل بعد أن شهد 
رقم معامالته تراجعا خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث إرتفع هذه السنة بنسبة 17,9 % بعد تقلّصه بحوايل 17,2 % سنة 
2016، وكذلك فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية الذي عاد رقم معامالتـــه إىل اإلرتفاع بنسبة 14,3 % مقابل تراجعه 

خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %. 

فبالنسبة لفرع تأم¢ الّسيارات، إرتفع نسق ´ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة بلغت 12,6 % مقابل شبه إستقراره يف 
مستوى 8,7 % سنة 2016 و8,6 % سنة 2015 ومتجاوزا املعّدل املسّجل سنة 2014 والذي بلغ 10,7 %. 

 
ك� عرف رقم معامالت فــــرع التأم¢ الج�عي عىل املرض ارتفاعا بنسبة 10,9 % مقابل 11,4 % سنة 2016. وشهد 
رقم معامـالت فــرع تأم¢ الّصادرات والقروض بدوره ارتفاعا ملحوظا ومتواصال يف نسق ´وه بلغ 16,7 % مقابل 16,1 % 
سنة 2016 و6,9 % سنة 2015 وفقط 1,8 % سنة 2014. وسجل فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة ´وا بحوايل 

5,8 % مقابل 8 % سنة 2016. 

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

بفضل النمّو املتواصل الذي ميّز صنف التأم¢ عىل الحياة طيلة السنوات األخÉة، تحّسنت حصته سنة 2017 وبلغت 
21,2 % مقابل 20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فإنّها ال تزال متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل العاملي 
الذي بلغ 54,3 %. ويف املقابل ظلّت حّصة التأم¢ عىل غÉ الحياة مرتفعة يف حدود 78,8 % مقابل عىل التوايل  79,8 %

و82 % سنتي 2016-2015 ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنة 2017.

وتتميّز الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم¢ خالل سنة 2017 وعىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع تأم¢ السيارات 
عىل حصة عالية منها رغم بقائها يف نفس املستوى املسجل سنة 2016 حيث بلغت 45 % من إج�يل األقساط املكتتبة 
مقابل 45,8 % سنة 2015. أما املرتبة الثانية، فيحتلّها صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بحصة تعادل 21,2 %، يليه 
فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة تناهز 14,5 % رغم انخفاض حّصته مقارنة بسنتي 2016 و2015 حيث 
بلغت عىل التوايل 15,4 % و15,8 %، ثّم فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,1 %. هذا، وإستقرّت حّصة 
الهام لرقم  الفارطة (3,3 %) بالرغم من اإلرتفاع  النقل منخفضة وقريبة من املستوى الذي سجلته يف السنة  فرع تأم¢ 

معامالته (مقابل 4,2 % سنة 2015).

وال يزال كّل من فرع تأم¢ الصادرات وفرع التأم¢ ضد الربد وهالك املاشية أقل أنشطة التأم¢ حج� إذ ال يتجاوز 
نصيبه� عىل التوايل 0,8 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

ك� تستأثر التأمينات اإلجبارية بنسبة هامة من رقم املُعامالت وهي تتمثّل خاصة يف التّأم¢ الوجو¤ للمسؤولية املدنية 
بالنسبة للتأم التكافيل:ألصحاب العربات الّربية وتأم¢ نقل الواردات والتأم¢ من الحريق ألدوات وتجهيزات الصناعة والتجارة والسياحة.

 % 4,1 إىل مستوى  لسنة 2017  القطـــاع  رقم معامالت  إج�يل  التكافيل من  التأميــن  إرتفعت حصة مؤسســــات 
مقابل 3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها 86 م.د. ويحتّل فرع تأم¢ السيارات املرتبة األوىل بحصة 
تناهز 52,1 % سنة 2017 (مقابل 50 % سنة 2016) يليه صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال بنصيب هام بلغ 19,3 % 
(مقابل 21,7 % سنة 2016)، ثم فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة بحصة بلغت 14,8 % وفرع التأم¢ الج�عي 

عىل املرض بحصة ناهزت 8,9 % وتأم¢ النقل بحصة تعادل 4,8 %.

:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

بلغت حيث  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  بعنوان  املكتتبة  األقساط  إج�يل  من  حصتها  تدعيم  "ستار"  مؤسسة  واصلت 
 21,6 % (مقابل 20,9 % سنة 2016)، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,4 % ثم مؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

ومؤسسة "قات" بحصة تناهز 9,6 %. 

حدود يف  التكافيل  التأم¢  مؤسسات  حصة  انحرصت  ك�   ،%  9,8  Ûالتعاو التأم¢  مؤسسات  نصيب  يتجاوز   Üو
 4,2 % من مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

Ýّكنت مؤسسة "التجاري تأم¢" من تعزيز مكانتها ب¢ املؤسسات املختصة يف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال حيث 
إرتفعت حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف من 14,2 % سنة 2016 إىل 15,2 % سنة 2017، بين� 
تراجعت حصة كّل من مؤسسة "حياة" إىل 10,3 % (مقابل 13,6 % سنة 2016) ومؤسسة "مغربية للحياة" إىل 11,4 % 
(مقابل 12,2 % سنة 2016)، وحافظت مؤسسة "كارت للحياة" عىل نفس املستوى الذي بلغته حصتها سنة 2016 والتي 

بلغت 9,1 % وسجلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 4,9 % سنة 2016 إىل 6 % سنة 2017.

وتبعا لذلك بلغت حصة أقساط التأم¢ عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم¢ املختصة يف التأم¢ عىل الحياة 
52,1 % (مقابل 54 % سنة 2016)، وÜ يتجاوز نصيب مؤسسات التأم¢ التعاوÛ 4,9 % (مقـــابل 6,8 % سنة 2016) 

وقاربت هذه الحصة بالنسبــة ملؤسسات التأميـــن التكافيل3,7 % (مقابل 4 % سنة 2016).
  

توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

تصّدرت نيابات التّأم¢ املرتبة األوىل من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 41,2 % خالل سنة 
2017 (مقابل 40,3 % سنة 2016)، تليها مكاتب مؤسسات التّأم¢ بحصة تعادل 31 % (مقابل 32,2 % سنة 2016) ثّم 
س�رسة التّأم¢ Îا يقارب 14,4 % (مقابل 16 % سنة 2016). ك� تعّززت حّصة شبكات البنوك والربيد من مجموع األقساط 
الصادرة وإرتفعت من 9,7 % يف السنة الفارطة إىل 11,4 % سنة 2017 وتحّسنت نسبيا حّصة منتجي التأم¢ عىل الحياة 

لتبلغ 0,7 % (مقابل 0,6 % سنة 2016) (ملحق عـــدد 2-7).

وبالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة، Ýّكنت شبكات البنوك والربيد من تحقيق نسبة عالية منها 
بلغت 51,8 % (مقابل 46,2 % سنة 2016)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم¢ رغم تراجع حصتها إىل 23,5 % (مقابل

 29,8 % سنة 2016) ثّم نواب التأم¢ يف حدود 12 % (مقابل 12,9 % سنة 2016)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم¢ نسبة 
5,6 % ومنتجي التأم¢ عىل الحياة 3,5 % (مقابل 2,9 % سنة 2016) (ملحق عــــدد3-7).

(مقابل التأم¢  لنواب  بالنسبة   %  49 ب¢  الحياة،   Éغ عىل  التأم¢  فروع  بعنوان  الصادرة  األقساط  توزّعت  ح¢  يف 
 47,3 % سنة 2016) و 33,1 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 32,7 % سنة 2016) و16,7 % بالنسبة لس�رسة التأم¢ 

(مقابل 18,5 % سنة 2016) و0,6 % من قبل شبكات البنوك والربيد و0,6 % عرب مسالك توزيع أخرى.

ويالحظ هذا التوزيع خاصة بالنسبة لألقساط الصادرة بعنوان فرعي تأم¢ السيارات والتأم¢ من الحريق حيث يتّم 
عىل التوايل تحقيق 67,4 % و36,5 % منها من قبل نيابات التأم¢ يف ح¢ أّن مكاتب املؤسسات تحّقق جزءا هاما من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم¢ الج�عي عىل املرض (52,6 %) وتأم¢ النقل (48,5 %) وتأم¢ الصادرات (92,6 %) 

والتأم¢ ضد الربد وهالك املاشية (58 %) (ملحق عــــدد3-7).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

مقابل  دينار سنة 2017   182,5 وبلغ   (2017-2013) الخ�سية  للفرد عىل مدى  التأم¢  معّدل قسط  تحّسن  تواصل 
164,2 دينار سنة 2016، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 11,1 %.

 
وÝثّـل حّصـة التأم¢ عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 21,2 % (مقابل 20,2 % سنة 2016) أي ما يعـادل 
38,7 دينار مقــابل معـّدل عاملي بقيمة 857,7 دينار، بين� Ýثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر 

الحياة 78,8 % (مقابل 79,8 % سنة 2016) أي ما يعادل 143,8 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 721,8 دينار.

      التعويضات املدفوعة

تطور حجم التعويضات املدفوعة:

التوايل حيث  الثانية عىل  التأم¢ سنة 2017 للسنة  التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات  تواصل تراجع نسق ´ّو 
سجلت زيادة محدودة بنحو 3,2 % مقابل 7,4 % سنة 2016، وبلغت 1.050,6 م.د مقابل 1.017,6 م.د سنة 2016.

وبالتايل، تجـاوز املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم¢ خالل الفرتة (2013–2017) والذي نــاهز 
10,2 % نسق ´ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 7,7 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 8).    

 % 6 بحوايل  تقلصها  بعد   % 44 بأكá من  التأم¢  التونسية إلعادة  الرشكة  قبل  املدفوعة من  التعويضات  وإرتفعت 
يف السنة السابقة وبلغت 60,8 م.د مقابل 42 م.د سنة 2016. 

 
مقابل  م.د   1.111,4 التأم¢  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  ناهز  لذلك  وتبعا 

1.059,6 م.د سنة 2016 أي بإرتفاع Îعدل 4,9 % سنة 2017.

ورغم هذا الرتاجع يف نسق ´ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2017، فقد سّجل صنف التأم¢ عىل الحياة زيادة يف 
حجم التعويضات املدفوعة بعنوانه بنسبة 17,4 % مقابل إنخفاضها بنسبة 17,2 % يف السنة السابقة وقاربت املستوى 
الذي بلغته سنة 2015 بعد إرتفاعها الحاد بأكá من 111 %. وبلغت تبعا لذلك 136,5 م.د مقابل 116,3 م.د سنة 2016 

و140,4 م.د سنة 2015.

بين� شهد مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة ارتفاعا طفيفا Ü يتجاوز 1,4 % مقابل 
11,6 % سنة 2016. ومع ذلك، تّم تسجيل تفاوت كبÉ يف نسق ´و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز 

به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف خطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات ´وا محدودا بحوايل 1,4 % مقابل ´وها بنسبة 12,4 % 
يف السنة السابقة، وناهز بذلك حجمها 575,3 م.د سنة 2017 مقابل 567,4 م.د سنة 2016.

بين� تواصل إرتفاع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ الج�عي عىل املرض بوتÉة عالية عىل غرار السنة السابقة 
حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 11,8 % مقابل 12,9 % سنة 2016، لتعادل بذلك جملة املبالغ املدفوعة 258,9 م.د 

سنة 2017 مقابل 231,5 م.د سنة 2016.

وشهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم¢ العمليات املقبولة ´وا هاما بنسبة 36,4 % وبلغت 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د 
سنة 2016، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث الشغل التي إرتفعت بنسبة 10 % مقابل إستقرارها خالل 

السنت¢ املاضيت¢.

ويف املقابل، سجلت بقية فروع التأم¢ عىل غÉ الحياة األخرى تراجعا بدرجات متفاوتة. فقد تواصل تقلّص التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم¢ النقل للسنة الثانية عىل التوايل بنسبة 15,4 % بعد تراجعها بأكá من 52 % يف السنة السابقة، 

وبلغت 9,9 م.د مقابل 11,7 م.د سنة 2016.

ك� شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم¢ 
النقل بحدة تأرجح نسق ´وها، برتاجع محدود بنسبة 3,3 % مقابل إرتفاعها  بنسبة 34,5 % سنة 2016 وبلغت 73,1 م.د 

مقابل 75,6 م.د سنة 2016. 

وتواصل للسنة الثالثة عىل التوايل تراجع التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بأكثـــر من 
11 % مقابل 20,6 % سنة 2016 وبلغ إج�يل املبالغ املدفوعة 2,4 م.د مقابل 2,7 م.د سنة 2016.

بعنوانه حيث كان  املسددة  للمبالغ  بإنخفاض جّد ملحوظ  والقروض فقد Ýيّز سنة 2017  الصادرات  تأم¢  أّما فرع 
مجموعها سلبيا وبلغ (19,3-) م.د وذلك نتيجة Ýّكن مؤسسة كوتيناس من إسرتداد مبلغ تغطيتها لدين هام يهّم املجمع 

الكيمياé التونيس عىل الحريف الكو¤ بقيمة 13.5 مليون دوالر أمريè أي ما يعادل 33,1 م.د تونيس.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

الحياة عودة إىل اإلرتفاع وبلغت 13 %  التأم¢ عىل  التعويضات املدفوعة سنة 2017 بعنــوان صنف  سجلت حّصة 
 %  87 إىل  الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حصتها  إنخفضت  بين�   ،(2016 سنة   %  11,4 (مقابل 

(مقابل 88,6 % سنة 2016).

ويفّرس هذا خاصة برتاجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم¢ السيارات نظرا ألهميتها البالغة حيث عادلت 
54,8 % من مجموع التعويضات (مقابل 55,7 % سنة 2016)، وبلغت بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة 
نسبة 7 % (مقابل 7,5 % سنة 2016) وذلك بالرغم من تواصل إرتفاع حّصة فرع التأم¢ الجـ�عي عىل املرض إىل حـــدود 

24,6 % (مقـــابل 22,7 % سنة 2016).
 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

املسددة املبالغ  ´و  معـــّدل  تفـــوق  هامة  بنسبة   2017 سنة  املحقق  املعامالت  رقم  إلرتفـاع  وكنتيجــــة 
(12,6 % مقابل 3,2 %)، تراجع حجم التعويضات الجملية املدفــــوعة من مجموع رقــم املعــــامالت بحوايل 4,6 % 

وبلغت نسبته 50,3 % مقابل 54,9 % سنة 2016.
     

التأم¢  لفرع  بالنسبة  تبلغ 88 %  التـأم¢ حيث  أصناف وفروع  كثÉا ب¢ مختلف  متفاوتة  تظّل  النسبة  أّن هذه  إالّ 
الج�عي عىل املرض و61,2 % بعنوان فرع تأم¢ السيارات و38,2 % يف التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية و26,7 % بالنسبة 

لتأم¢ الحريق والعوامل الطبيعية و14,3 % بالنسبة لفرع تأم¢ النقل و30,8 % بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة.

      املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

تواصل إرتفاع نسق ´ّو املدخرات الفنية ملؤسسات التأم¢ يف نهاية سنة 2017 بنسبة 12,1 % مقابل 8,1 % سنة 2016، 
التطّور  وبلغ مجموعها حوايل 4.427,8 م.د مقابل 3.949,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 9). وتبعا لذلك، ناهز معــّدل 

السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخÉة (2013–2017) ما يعادل 8,8 %. 

م.د  230,3 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة  تطّورا  التونسية  اإلعادة  ملؤسسة  الفنيّة  املّدخرات  سّجلت  كمـا 
 مقابل 204,9 م.د سنة 2016.

م.د   4.154,7 مقابل  م.د   4.658,1 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  إج�يل  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2016 أي بزيادة يف حدود 12,1 %.  

ويعود إرتفاع نسق ´ّو مجموع املدخرات الفنية بالخصوص إىل تواصل تطّور حجم املّدخرات املكّونة بعنوان التأم¢ 
عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنت¢ األخÉت¢ بنسبة هامة بلغت عىل التوايل 16,7 % و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ومن ناحيتها، شهدت مدخرات التأم¢ عىل غÉ الحياة ´ّوا بنسبة 9,9 % مقابل 6,8 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
الحياة   Éغ عىل  التأم¢  فروع  مختلف  بعنوان  حّصتها  تراجعت  بين�   ،(2016 سنة   %  32,2 (مقابل   %  33,5 وبلغت 

إىل 66,5 % (مقابل 67,8 % سنة 2016).

وتنقسم املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة والبالغ مجموعها 2.945,8 م.د إىل:

• مّدخرات التعويضات تحت التسوية التي Ýثّل حّصتها حوايل 79,8 % من مجموع مدخرات هذا الصنف وتناهز 
2.349,7 م.د مقابل 2.174,9 م.د سنـــة 2016 وتهّم باألساس فرعي تأم¢ السيارات والحريق.

• مّدخرات األقسـاط غÉ املكتسبة التي إرتفعت إىل 515 م.د (مقابل 430,8 م.د سنة 2016) أي ما يعادل 17,5 % 
من إج�يل املّدخرات (مقابل 16,1 % سنة 2016). 

• مّدخــرات أخرى تجاوزت 81 م.د (مقابل 74,1 م.د سنة 2016) وتضّم املدخرات الحسابية للجرايات ومدخرات 
األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وÝثل حوايل 2,7 % من مجموع املدخرات.

تعادل بحصة  الفنية  املدخرات  مجموع  من  األوفر  النصيب  عىل  السيارات  تأم¢  فرع  يستحوذ  أخرى،  ناحية  ومن 
 50,3 % منها ما يقارب  84,4 % بعنوان مدخرات التعويضات تحت التسوية.

 
ويعود ذلك إىل األهمية البالغة لهذا الفرع يف سوق التأم¢ (45 % من إج�يل رقم املعامالت) وكذلك إىل تواصل طول 
اآلجال وإجراءات تعويض األرضار خاصة منها البدنية التّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض وذلك بالرغم من دخول قانون إصالح 

نظام تأم¢ السيارات الذي يرمي أساسا إىل تغيÉ هذا التوّجه حيّز التطبيق منذ أكá من عرش سنوات (منذ سنة 2006). 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم¢ من الحريق واألخطار املختلفة Îعّدل 14,6 % وبلغت 
 %  11 مقابل   %  11,2 املدخرات  مجموع  من  حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،2016 سنة  م.د   434,4 مقابل  م.د   497,9

يف السنة السابقة.
 

وخالفا للسنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم¢ النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 18 % (مقابل 
(13,6-) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم¢ ضّد الربد وهالك املاشية بنمو ملحوظ قارب 19 % (مقابل (8,6-) % 

سنة 2016).

       األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

سّجل نسق ´ّو األعباء الفنيّة عودة إىل اإلرتفاع سنة 2017 بعد إنخفاضه خالل السنت¢ املاضيت¢ حيث بلغ 18,6  % 
مقابل عىل التوايل 6,3 % و9,8 % سنتي 2016 و2015. وإرتفع تبعا لذلك وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل حدود 
 2016 سنة  م.د   513,8 مقابل  م.د   609,5 مجموعها  وبلغ   ،2015 سنة   % و28,8   2016 سنة   %  27,7 مقابل   %  29,2

و483,2 م.د سنة 2015.

وعموما، شهد مجموع األعباء معّدل ´و سنوي هام خالل الفرتة (2013-2017) يف مستوى 12,4 % أي بنسق يفوق 
معّدل ´ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي بلغ 10,2 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

Ý Üثّل األعباء الفنية املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة سوى 16,2 % من مجموع األعباء لسنة 2017 مقابل 17,2 % 
سنة 2016، وذلك رغم تسجيلها إرتفاعا بنسبة 11,7 %. 

ويف املقابل، شهدت األعباء املرتبطة Îختلف فروع صنف التأم¢ عىل غÉ الحياة إرتفاعا ملحوظا بنسبة تجاوزت 20 % 
ومثلت حصتها 83,8 % من مجموع األعباء، منها 51,3 % مرتبطة بفرع تأم¢ السيارات (مقابل 49,5 % سنة 2016) نظرا 
الحريق  من  التأم¢  فرع  الثانية  املرتبة  يف  يليه  القطاع)،  معامالت  رقم  إج�يل  من   % 45) الفروع  ب¢  البالغة  ألهميته 
 %  16,8 (مقابل  األعباء  مجموع  من   %  15,5 تعادل  بحّصة  املعامالت)  رقم  إج�يل  من   %  14,5) املختلفة  واألخطار 
سنة 2016). ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم¢ الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 11,4 % من مجموع 

األعباء (مقابل 10,2 % سنة 2016) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 32,4 % سنة 2017.

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

رغم إرتفاع نفقات اإلقتناء بنسق هام بلغ 15,4 %، فقد تقلّصت حّصتها من املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 43,2 % 
مقابل 44,5 % سنة 2016.

 % 55,1 إىل  بذلك حصتهـــا  لتــرتفع   %  21 من   áبأك هامة  زيادة  والترصف  اإلدارة  نفقـــات  سّجلت  املقابل،  ويف 
من املبلغ الجميل لألعباء الفنية مقابل 53,8 % سنة 2016. 

أّما بالنسبة ألعباء التوظيفات املرتبطة بصنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال، فقد بلغت ما يعادل 2,2 % من رقم 
معامالت هذا الصنف مقابل 2,4 % سنة 2016 وإستقرت يف حدود 10 % من املبلغ الجميل ألعباء هذا الصنف عىل غرار 

السنة السابقة.

تطور نسبة األعباء الفنّية من رقم املعامال ت (%)

نسبة األعباء الفنيّة من رقم املعامال ت

2017 2016 2015 2014 2013 2012

% 26,5
% 26,9

% 28,3
% 28,8

% 27,7

% 29,2

تطور حجم األعباء الفنية (م.د)

201220132014201520162017

عموالت وأعباء األقتناءأعباء الترصف األخرى

196218,4252,5285,5285,4
346

144,1161,1187,6197,7228,4263,5

يعرّف معيار املحاسبة عدد 30 األعباء الفنية يف مؤسسات التأم¢ أو إعادة التأم¢ حسب طبيعتها وحسب وجهتها ويضع قواعد اإلقرار 

والتقييم للعمليات املتعلقة بهذه األعباء وكذلك املعالجة املحاسبية املطبقة عليها.

وتتكّون األعباء الفنية من:

نفقات اإلقتناء التي توافق النفقات الداخلية والخارجية الناجمة عن إبرام عقود التأم¢. وتتضّمن يف اآلن نفسه النفقات املدرجة 

مبارشة مثل عموالت اإلقتناء ونفقات فتح امللفات أو قبول عقود التأم¢ يف املحفظة والنفقات املدرجة بصفة غÉ مبارشة مثل نفقات 

وإستهالكات  الكراء  وحّصة  األعوان  نفقات  بالخصوص  وتتضّمن  العقود.  وإعداد  املطالب  Îعالجة  املرتبطة  اإلدارية  والنفقات  اإلشهار 

الشبكات  ونفقات  اإلقتناء  وعموالت  التسويق)  اإلشهار،  العقود،  (إعداد  النشاط  هذا  نطاق  يف  إنفاقها  يقع  التي  واملعّدات  املنقوالت 

التجارية. 

نفقات اإلدارة والترصف تتكّون من: 

نفقات اإلدارة التي تتضمن عموالت Ýثيل املؤمن¢ والترصف والتحصيل ونفقـات املصالح املكلفة بحلول أجل العقود ومراقبة    

املحفظة وعمليات إعادة التأم¢ املقبولة واملسندة وكذلك نفقات النزاعات املرتبطة بأقساط التأم¢. 

نفقات الترصف يف التعويضات التي تتضمن بالخصوص نفقات الخدمات املسداة أو املعروضة لفائدتها والعموالت املدفوعة   

بعنوان الترصف يف التعويضات ونفقات النزاعات املرتبطة بالتعويضات.

األعباء الفنية األخرى وهي النفقات الداخلية والخارجية التي ال ÷كن توزيعها عىل وجه اإلستثناء ال مبارشة وال بتطبيق مفتاح   

توزيع عىل إحدى الوجهات املحددة يف هذا املعيار.  

أعباء التوظيفات التي تتضمن بالخصوص نفقات مصالح الترصف يف التوظيفات Îا يف ذلك األتعاب والعموالت ومنح السمرسة   

املدفوعة يف هذا النطاق. وال Ýثل أعباء التوظيفات جزءا من قاùة النتائج الفنية إال بالنسبة لصنف التأم¢ عىل الحياة وتكوين األموال.

األعباء الفّنية
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      النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� 78 م.د سنة 2017 تتوزع ب� 54,4 م.د بعنوان صنف التأم� عىل الحياة 
وتكوين األموال و23,6 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة.

النتائج الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 79,6 م.د (ملحــق عـدد 11).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  وبدون  املؤّجلة  النتائج  بإعتبار   ،2017 نهاية سنة  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
بنسبة 3,9 % مقابل ارتفاعا  السنة ما يعادل 1.233,4 م.د مقابل 1.187,3 م.د سنة 2016 مسّجال بذلك  الصافية لهذه 

 8,9 % سنة 2016. (ملحــق عـدد 11).

ويعود هذا التباطؤ يف وت�ة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة أساسا إىل:

• انخفاض هاّم يف نسق ´و إج³يل األرباح املؤّجلة من 58,4 % سنة 2016 إىل 1,1 % سنة  2017 حيث ناهزت
 191,6 م.د مقابل 189,6 م.د سنة 2016.

 
م.د   149,4 بلغت  حيث   2016 سنة   %  14,6 بحوايل  تراجع  بعد  االرتفاع  إىل  املؤّجلة  الخسائر  مجموع  عودة    •

مقابل 82,2 م.د سنة 2016.

األمـوال املوظفـة:

إرتفع مجموع األموال املوظّفة لتغطية تعّهدات مؤسسات التأم� تجاه املؤمن لهم إىل 4.891,2 م.د   سنة 2017 مقابل 
4.537,7 م.د سنة 2016 أي بنسبة تطّور تعادل 7,8 %. 

إرتفعت حّصتها  التي  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  بعنوان صنف  التوظيفات  بالخصوص  اإلرتفاع  وشمل هذا 
إىل 32 % من مجموع األموال املوظفة (مقابل 28,5 % سنة 2016) بين³ إنخفضت حصة التوظيفات بعنوان مختلف فروع 

صنف التأم� عىل غ� الحيــاة من 71,5 % سنة 2016 إىل 68 % سنة 2017 (ملحق عـدد 12).

وتجدر االشارة اىل أّن التّطور الحـاصل يف هذه األموال تّم توظيفه أساسا يف السندات الصادرة عن الدولة التي بلغت 
1.694,5 م.د سنة 2017 (وÄثّل 34,6 % من مجموع التوظيفات) مقابل 1.551,7 م.د سنة 2016 محّققة بــذلك ´ـّوا 
بنسبة 9,2 %، ويف شكـل قروض رقاعية التي سّجلت إرتفاعا ملحوظا بنسبة 17,4 % وبلغت 875,9 م.د سنة 2017 مقابل 
يقارب 27 % وبلغت فيها ´وا هاّما Æا  املوظفة  األموال  745,8 م.د سنة 2016 وكذلك يف شكل عقارات حيث شهدت 

 316,2 م.د سنة 2017 مقابل 249,2 م.د يف موىف السنة السابقة.    

ك³ عرفت األموال املوظفة يف شكل حصص وأسهم يف مؤسسات التوظيف الج³عي ويف شكل حصص يف رشكات ذات 
رأس مال تنمية بدورها ´ّوا ايجابيا بنسبة 2,2 % و11 % تباعا وبلغت عىل التوايل 228,7 م.د و52,3 م.د سنة 2017 مقابل 
التأم�  واعادة  التأم�  مؤسسات  أسهم  يف شكل  للتوظيفات  بالنسبة  الشأن  وكذلك   .2016 سنة  م.د  و47,1  م.د   223,7

األجنبية حيث سّجلت إرتفاعا ناهز 3,8 % وبلغت 18,1 م.د سنة 2017 مقابل 17,4 م.د سنة 2016.    

أّما األموال املوظفة يف شكل أسهم رشكات مدرجة بالبورصة فقد سجلت انخفاضا بنسبة 2,4 % لتبلغ 531,1 م.د سنة 
البنكية  املؤسسات  لدى  النقدية ويف شكل ودائع  بالسوق  املوظفة  األموال  2017 مقابل 544,4 م.د سنة 2016، وكذلك 
واملاليــة التي بلغت 689,4 م.د مقابل 694,8 م.د سنة 2016 أي بإنخفاض طفيف بحوايل 0,8 % مقارنة بالسنة السابقة.

وتستأثر التوظيفات ذات املردود القار بحصة هامة تعادل 52,6 % سنة 2017 مقابل 50,6 % سنة 2016، تليها األموال 
املوظفة بالسوق النقدية ويف شكل ودائع لدى املؤسسات البنكية واملاليــة رغم انخفاض حّصتها من 15,3 % سنة 2016 

اىل 14,1 % سنة 2017. 

تغطية املدخرات الفنية:

سّجلت سنة 2017 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية باألصول املوظّفة طبقــا ألحكام مجلة التأم� حيث بلغت 
110,5 % مقابل 114,9 % سنة 2016 (ملحق عدد 13).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتّم 
(بإدماج رؤوس  الحياة  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب أصناف  الذي  بالهامش األد×  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 
األموال تحت الخطر واملّدخرات الحسابية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ) وأصناف التأم� عىل غ� الحياة (بإدماج كلفة الحوادث 

وأقساط التأم� الصافية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ).

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2017 ما يعادل 1.061,5 م.د مقابل 1.022,4 م.د 
سنة 2016. 

أمــا مجموع هــامش املـالءة املالية األد×، فقد بلغ 398,3 م.د سنة 2017 مقابل 346,3 م.د سنة 2016.

مقابل  2017 سنة   % 266,5 القطاع  بالنسبة ملجموع  األد×  الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
 295,3 % سنة 2016. 

       نشاط إعـادة التـأم�

يهّم هذا الصنف عمليات إعادة التأم� املقبولة واملسندة من قبل رشكات التأم� املبارش والعمليات املقبولة واملعاد 
إسنادها من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�.

 
عمليات إعـادة التأم� لرشكات التأم� املباشـر:

العمليات املقبولة:
    

شهدت األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش عودة إىل اإلرتفاع بنسبة 5,6 % مقابل تراجعها  بحوايل 1,8 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 16,9 م.د مقابل 16 م.د سنة 2016 (ملحق عـــدد 21).

 %  36 تجاوزت  بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  املدفوعة  التأم�  مؤسسات  تعويضات  إرتفاع  تواصل  املقابل،  ويف 
مقابل زيادة بحوايل 5,5 % سنة 2016، وبلغت تبعا لذلك 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د سنة 2016.

ك³ عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2017 بعنوان العمليات املقبولة بنسبة 24 % مقابل3,1 % سنة 2016 
وبلغت 20,7 م.د مقابل 16,7 م.د سنة 2016. 

وتبعا لذلك، تقلّص الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة إىل حدود 3,3 م.د مقابل 4,8 م.د سنة 2016.

العمليات املسندة:

مقابل   %  7,5 بنسبة  إرتفاعا   2017 سنة  املبارش  التأم�  قبل رشكات  من  إسنادها  واملعاد  املسندة  األقساط  سّجلت 
 2016 سنة  م.د   353,7 مقابل  م.د   380,2 مجموعها  بذلك  وبلغ   ،%  1,9 بنسبة  السابقة  السنة  يف  النسبي  إنخفاضها 

(ملحق عدد 22).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� لسنة 2017 إىل 
18,2 % مقابل 19,1 % سنة 2016.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد بالنسبة لفروع تأم� الحريق والتأم� ضّد الربد وهالك املاشية وتأم� النقل جّد هامة رغم 
 % و64,9   %  76 تباعا  مقابل   % و59,7   % و63,2   %  74,7 التوايل  عىل  بلغت  حيث   2017 سنة  الطفيف  إنخفاضها 

و66,3 %.

ك³ تجدر اإلشارة إىل أّن إرتفاع نسبة اإلسناد يف فرع تأم� الصادرات والتي ناهزت 67,7 % سنة 2017 مقابل 67,4 % 
سنة 2016 تعود أساسا إىل اإلسناد الكيل لألقساط الصادرة بعنوان املخاطر غ� التجارية لصندوق ض³ن مخاطر التصدير 

الذي تتوىل الترصف فيه الرشكة التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وقد تواصل تفاقم العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� رغم تقلّصه النسبي إىل حدود 
135 م.د مقابل 163,8 م.د سنة 2016.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

تواصل نسق ´ّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وناهزت 
121,7 م.د مقابل 113,4 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 21).

بين³ تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا بنسبة 12,4 % مقابل 11 % يف السنة السابقة وبلغ حجمها 
230,3 م.د مقابل 204,9 م.د سنة 2016.  

م.د   79,5 لتعادل   ،2016 سنة   %  9,4 مقابل   %  42,5 بنسبة  إرتفاعا  الحوادث  كلفــــة  شهدت  وبالتوازي، 
مقابل 55,8 م.د سنة 2016.

       
حيث  تراجعا   2017 سنة  خالل  التونسية"  "اإلعادة  لرشكة  املقبولة  للعمليــات  الفنّي  الفائض  سّجل  لذلك،  ونتيجة 

â يتجاوز 7,6 م.د مقابل 25,5 م.د سنة 2016.

العمليات املعاد إسنادها:

تواصل إرتفاع األقسـاط املعـاد إسنادها من طرف رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 بنسبة 10,3 % مقابل 3,2 % 
يف السنة السابقة، وبلغـت 49,4 م.د مقابل 44,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 22).

    
وتبعا لذلك، شهدت نسبة إعــــادة اإلسناد إرتفاعا إىل حدود 40,6 % مقابل 39,5 % سنة 2016.

ك³ شهـــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ´ّوا بنسبة 57,8 % مقابل تراجعهـــا الطفيف بنسبة 1 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 35,2 م.د مقابل 22,3 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، Äّكنت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 ألّول مرّة بعد مرور أربع سنوات متتالية من تجاوز العجز 
م.د   11,2 حدود  يف  عجز  مقابل  م.د   1,3 يعادل  فائضا  وحّققت  اإلسناد  إعادة  عمليات  عن  الناتج  الفّني 

سنة 2016.

إّال أّن النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد تراجعت إىل حدود 9 م.د مقابل 14,3 م.د سنة 2016.

وبعد طرح مصاريف اإلدارة والترصّف املقّدرة بحوايل 8,7 م.د سنة 2017 مقابل 8 م.د سنة 2016، تراجعت النتيجة 
الفنية الصافية بعد طرح املصاريف إىل 0,3 م.د مقابل 6,3 م.د سنة 2016.

وبالتوازي، تقلّصت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة خالل سنة 2017 إىل 12,3 م.د مقابل 15,9 م.د سنة 2016.

      نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

يبلغ عــــدد املؤسسات غ� املقيمة بسوق التأم� التونسية 6 مؤسسات يف موّىف سنة 2017 وهي مؤسسات مرخص 
لها Æقتىض القانون عـدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمـرب 1985 واملتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل 

أساســا مع غ� املقيم�. 
      

وتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة ومكتب� Äثيلي�، وتختص يف عمليات تأم� و إعادة تأم� 
األشخاص غ� املقيم� (ملحق عدد 3).

1 - االمتيازات التي يوفرها نظام املؤسسات غ� املقيمة:
    

يخول القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 املتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا 
مع غ� املقيم� عّدة إمتيازات لفائدة املؤسسات غ� املقيمة تهم خاصة:

اإلعفاء التام من الرضيبة عىل الرشكات،
توقيف اآلداء عىل القيمة املضافة، 

إرجاع املعاليم الديوانية،
اإلعفاء من اآلداءات املحلية، 

إمتيــازات تتعلق بحرية إنتداب املوظف� األجانب،
إمكانية إختيار نظام ض³ن إجت³عي غ� النظام التونيس.

      جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Æوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÆوارد شبه جبائية متأتية من مساه³ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

مقابل م.د   188,6 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة   2017 سنة  خــــالل  هاما  إرتفاعا  املــــوارد  هذه  سّجلت  وقد 
 167,8 م.د سنة 2016 و160,9 م.د سنـــة 2015 (ملحق عدد 26).

وإعتبارا ألهّمية قطاع التأم� يف اإلقتصاد الوطني أقّر املّرشع التّونيس لفائدته جملة من القواعد الجبائية تتعلّق بعقود 
التأم� وباملّدخرات الفّنية لرشكات التأم�.

I - النظام الجبا¤ لعقود التأم�:
 

يعرّف الفصل األول من مجلّة التأم� عقد التأم� بأنّه "اإلتّفاق الذي تلتزم Æقتضاه مؤّسسة التأم� أو املؤّمن بتقديم 
خدمة مالية لشخص يدعى املؤّمن له يف حالة تحّقق الخطر أو حلول األجل املبّ� بالعقد وذلك مقابل أجرة تسمى قسط 

التأم� أو معلوم اإلشرتاك".

ويربز هذا التّعريف العنارص التي يقوم عليها عقد التّأم� وهي أقساط التأم� وخدمات التأم�.

1 - جبــاية أقساط الّتأم�:

تتمثّل جباية أقساط التّأم� يف املعاليم الجبائية واملعاليم شبه الجبائية.

1.1 - املعاليم الجبائية:

املعلوم الوحيد عىل الّتأم�:

تخضع عقود التأم� أو اإليرادات العمرية املربمة مع مؤّسسات التأم� مه³ كان مكان إبرامها ملعلوم يسّمى "املعلوم 
الوحيد عىل التأم�".

وتعفى من هذا املعلوم :

1. عقود إعادة التأم�،
2. عقود التأم� املتعلّقة باألخطار الفالحية والصيد البحري، 

3. عقود تأم� أخطار السلع عند التّصدير وعقود تأم� قروض التّصدير،
4. عقود التأم� اإلجباري يف ميدان البناء املعد للسكن طبقا للترشيع الجاري به العمل،

5. عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين رأس املال وعقود اإليرادات العمرية،
6. عقود التأم� لألخطار التي îكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغ�ها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 5 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 10 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

ويربز جدول توزيع املوارد الجبائية وشبه الجبائية املتأتية من قطاع التأم� أهّمية حّصـة املعلـوم الوحيد عىل التأم� 
مقارنة مع حّصة املساه³ت لفائدة الصناديق الخاّصة بالخزينة.

2.1 - املوارد شبه الجبائية: 

وهي تتوزع ب� مساه°ت لفائدة ّصناديق الخزينة وب� معاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�.

أ -  املساه°ت لفائدة الّصناديق الخاّصة بالخزينة:

• املساه°ت لفائدة صندوق الح°ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات:

أحدث صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Æقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Æقتىض الفصل 153 من القانون عدد 91 لسنة 1982 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1982 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1983، وحّدد مبلغها بـ 300 ملّيم موظّفة عىل كّل شهادة تأم� لعربة سيّارة.

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك³ تّم تنقيحه بالنصوص الالّحقة وخاّصة الفصل 74 من قانون املالية لسنة 2003، وقد حّدد مبلغ هذه املساهمة 
بـنسبة 0,3 % بالنسبة ألقساط التّأم� عىل السيّارات وبـنسبة 1 % بالنسبة ألقساط التّأم� األخرى باستثناء التّأم� عىل 

الحياة وتكوين رأس املال. 

• املساه°ت لفائدة صندوق ض°ن ضحايا حوادث املرور:

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض³ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاïة وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:
 

- مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Æقتىض األمر عدد 2069 لسنة 2006 املؤرخ يف 24 جويلية 2006، وحّددت نسبتها بـ 2 % من أقساط التأم� 
أو معاليم اإلشرتاكات املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض³ن.

 وتتمثّل هذه التكاليف يف:

املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان تعويض األرضار الالّحقة باألشخاص يف حوادث املرور،
املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان خالص املحام� الذين ينوبون املكلف العام بنزاعات الدولة يف حّق صندوق 

ض³ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Æهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض³ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه°ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض°ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح³ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÆقتىض أحكام الفصل 8 من املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011، تّم توسيع مجال تدّخل الصندوق 
التعويضات بعنوان األرضار  أّن الصندوق يتوّىل" تسديد  وذلك بإضافة فقرة ثالثة إىل الفصل 35 املذكور أعاله تنّص عىل 
املادية املبارشة الناتجة عن أع³ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
 23 املؤرخ يف  لسنة 2002  باألمر عدد 2123  تنقيحه  تّم  الصندوق ك³  تسي� وطرق Äويل هذا  وتراتيب  تدّخل  رشوط 
ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم� بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس األقساط الّصادرة خالل الّشهر املنقيض 
والّصافية من اإللغاءات والّرضائب وإعادة التّأم�. وتهّم هذه املساهمة جميع أصناف التّأم� باستثناء التّأم� عىل الحياة 

وتكوين األموال.

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة Äّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Æوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك³ تّم تنقيحه وإÄامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011) بدينار واحد بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره 

Æناسبة إكتتاب أو تجديد عقود التأم� عىل غ� الحياة صايف من اإللغاءات.

        

• املساه°ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 19 إىل 21 من قانـون املالية لسنة 2006. وتتوزع موارده املتأتية من قطاع 
التأم� كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم:  حّددها الفصل 3 من األمر عدد 2336 لسنة 2006 بـ 500 مليم بعنوان كّل شهادة تأم� و500 
مليم بعنوان كّل شهادة فحص فّني.

 2006 أوت   28 فـــي  املؤّرخ   2006 لسنة   2336 عدد  األمر  من  الثالث  الفصل  حّدد  التأم�:  مؤّسسات  مساهمة   -
واملتعلّق بضبط إجراءات تدّخل الصندوق وطرق تسي�ه وقاعدة ونسب املساه³ت املخّصصة له، نسبة هــذه املســاهمة 
األداءات  من  والصافية  محرّك  ذات  الربية  العربات  تأم�  بعنوان  الصادرة  اإلشرتاك  معاليم  أو  األقساط  من   %  0,4 بـ 

واإللغاءات.
   

ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم� Æقتىض العنوان السادس من مجلة التأم� ك³ تّم تنقيحها وإÄامها Æقتىض القانون عدد 
8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. 

وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• املعلوم السنوي الذي تدفعه مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حّدد الفصل األول من األمر عدد 2553 لسنة 2008 
املؤرخ يف 7 جويلية 2008 نسبته كالتايل:

- بالنسبة ملؤسسات التأم�: 0,3 % من إج³يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج³يل األقساط املقبولة بعنوان السنة املحاسبية املنقضية والصافية من 
اإللغاءات.

ويستخلص مبلغ املعلوم السنوي وينزّل بالحساب الجاري للهيئة العامة للتأم� من قبل مؤسسات التأم� ومؤسسات 
إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة خالل نفس السنة التي يكون فيها مستوجبا وبحساب أربعة أقساط تدفع 

يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ´وذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاõ من األمــر عـــدد 2553 لسنــة 
2008 املـــؤرخ فــي 7 جويلية 2008 مبالغها كالتايل:

بالنسبة ملؤسسات التأم�: 1000 دينار عن كّل صنف تأم�.
بالنسبة لس°رسة التأم�: 1000 دينار.

بالنسبة لنواب التأم� ومنتجي التأم� عىل الحياة: 100 دينار.
       

II - التشجيعات والحوافز الجبائية لقطاع التأم�:
 

1 - يف مادة الرضيبة عىل الدخل والرضيبة عىل الرشكات:

1.1 - أحكام جبائّية تفاضلّية تتعلّق بعقود التأم� عىل الحياة:

 تّم Æقتىض أحكام الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2013 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2013 املتعلق بقانون املالية لسنة 
2014 تشجيع عمليات االدخار طويل املدى يف مادة التأم� عىل الحياة.

وتتلخص اإلمتيازات الجبائية يف النقاط التالية:

أ - أحكام ذات طابع تحفيزي لإلدخار:

- شمولية مجال العقود املشمولة باإلمتياز لتشمل عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين األموال عىل حّد السواء،
- شمولية الض³نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه³ كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاïة املنتفع� من الض³نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه³ كان الض³ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباö يف إتجاه Äك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض³ن  املرتبطة  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  عقود  بعنوان  املدفوعة  التأم� 

الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن 10 سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� يف عقود 
التأم� الج³عي ال تقل عن 10 سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وال ينسحب هذا الرشط عىل 

املنخرط� يف العقود الج³عية قبل غرة جانفي 2014،
،öة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباïتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  îكن  ال  الج³عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -
باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014،

- إستثناء املبالغ املدفوعة لألجراء بعنوان عقود التأم� عىل الحياة وتكوين األموال تنفيذا إللتزامات املكتتب املنصوص 
عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

 
2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

الكافية  الفنية  املدخرات  بتسجيل  تقوم  أن  التأم�  مجلة  من   59 الفصل  طبقا ألحكام  التأم�  مؤسسات  يتعّ� عىل 
لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع� بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال تلك املدخرات يف أصول 

نفس املوازنات.

وÄّكن صفة "الفنية" من Äييز املدخرات الفنية عن غ�ها من املدخرات مثل "مدخرات املخاطر واألعباء" و"مدخرات 
إنخفاض القيمة". 

وتطبيقا ألحكام الفقرة II من الفصل 48 من مجلة الرضيبة عىل دخل األشخاص الطّبيعي� والّرضيبة عىل الّرشكات، 
تطرح املّدخرات الفّنية بصفة كلية من قاعدة إحتساب الرضيبة عىل الرشكات وذلك بعنوان سنة تكوين املّدخرات املذكورة، 
باستثناء املّدخرات املكّونة ملجابهة إستحقاق التّعّهدات الفّنية التي تطرح يف حدود 50 % من الربح الخاضع للرضيبة بعد 

طرح املدخرات الفنية القابلة للطرح كليا وقبل طرح األرباح املعاد إستث³رها (الفصل 45 من قانون املالية لسنة 2008).

2 - يف مادة األداء عىل التكوين املهني:

املبلغ  املهني شهريّا عىل أساس  التكوين  األداء عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب  قانون  الفصل 29 من  طبقا ألحكام 
الشهري الخام للمرتبات واألجور مه³ كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Æا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه³ت اإلجت³عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت³عي  الض³ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت³عية  املساه³ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج³عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Æوجب عقود التأم� عىل الحياة من معاليم التّسجيل 
املوظّفة عىل الّرتكات. 

I من  الفقرة  بالعدد 6 من  املنصوص عليه  بـ 0,300 دينار  املحّدد  الجبا¤  الطّابع  التأم� من  4 - إعفاء وصوالت 
.öالفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا

5 - إعفاء عملّيات التأم� وإعادة التأم� الخاضعة للمعلوم الوحيد عىل التأم� وعموالت وسطاء التأم� من 
األداء عىل القيمة املضافة وذلك تطبيقا ملقتضيات العددين 31 و31 مكّرر من الجدول "أ" امللحق Æجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 

     ملحــق عــدد 1

اإلطار الترشيعي والرتتيبي لقطاع التأم�

I - اإلطار العام:

القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف 9 مارس 1992 املتعلّق بإصدار مجلة التأم� وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به وجملة القوان� املتممة لها وهي :

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤرخ يف 31 جانفي 1994 املتعلّق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأم� يخص التأم� 
يف ميدان البناء،

القانون عـدد 24  لسنة 1997 املؤرخ يف 28 أفريل 1997 املتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخّص تأم� 
الصادرات،

القانون عدد 37 لسنة 2002 املؤرخ يف غرة أفريل 2002 املتعلّق بتنقيح مجلة التأم�،
تأم�  يخص  التأم�  Æجلة  خامس  عنوان  بإدراج  املتعلق   2005 أوت   15 يف  املؤرخ   2005 لسنة   86 عدد  القانون 
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس Æجلة التأم� يخص إحداث 

"الهيئة العامة للتأم�". 
القانون عدد 47 لسنة 2014 املؤّرخ يف 24 جويلية 2014 املتعلّق بإدراج عنوان سابع Æجلة التأم� يخص "التأم� 

التكافيل". 

II - اإلطار القانوÎ للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

تأم�  التأم� يخص  بإدراج عنوان خامس Æجلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية املتعلّقة به والتي تتمثّل يف:

األمر عدد 873 املؤرخ يف 27 مارس 2006 واملتعلق بضبط التزامات مستعميل العربات الربية ذات محرك غ� املسجلة 
بإحدى سالسل التسجيل املعتمدة بالبالد التونسية وكذلك بطرق صياغة الوثائق املثبتة لوجود عقد التأم� وصحتها وفقا 

ألحكام الفصل 114 من مجلة التأم�،
األمر عدد 1224 املؤرخ يف 2 ماي 2006 واملتعلّق بضبط أ´وذج تحرير محرض البحث وفقا ألحكام الفصل 167 من 

مجلة التأم�، 
وواجبات  بتحديد حقوق  املتعلقة  اإلتفاقية  باملصادقة عىل  واملتعلق   2007 25 جوان  املؤرخ يف   1487 عدد  األمر 
نتيجة  املتّرضر  لفائدة  املستحّقة  أو  املسّددة  املبالغ  إسرتجاع  بخصوص  املرض  عىل  للتأم�  الوطني  والصندوق  املؤمن� 

حوادث املرور التي تكتيس صبغة شغلية وفقا ألحكام الفصل 171 من مجلة التأم�،
األمر عدد 2069 املؤرخ يف 24 جويلية 2006 واملتعلق بضبط نسب املساه³ت املخصصة لصندوق ض³ن ضحايا 

حوادث املرور وفقا ألحكام الفصل 176 من مجلة التأم�، 
األمر عدد 1871 املؤرخ يف 17 جويلية 2007 واملتعلق بضبط جدول معاوضة الجرايات وبكيفية إحتساب رأس املال 

موضوع املعاوضة وفقا ألحكام الفصل 145 من مجلة التأم�،

القرار املؤرخ يف 6 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األطباء الرشعي� واألطباء املتحصل� عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البدõ وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم� (ك³ تّم إÄامه بالقاïت� التكميليت� بتاريخ 1جوان 2006 

و2 سبتمرب 2006)،
وفقا  تسي�ه  وقواعد  للتعريفة  املركزي  املكتب  إحداث  بضبط رشوط  واملتعلق  17 جانفي 2006  املؤرخ يف  القرار 

ألحكام الفصل 112 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األعضاء القاّرين واألعضاء املناوب� باملكتب املركزي للتعريفة،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل النظام األسايس الخاص بالجمعية املهنية التي تتوىل تطبيق 
الفصل 114 من مجلة  للتأم� وفقا ألحكام  الدولية  البطاقات  أنظمة  املنخرطة يف  الدول األجنبية  املعاهدات املربمة مع 

التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل أ´وذج املعطيات الرضورية إلعداد عرض التسوية الصلحية 

وفقا ألحكام الفصل 169 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 12 أفريل 2006 واملتعلق بضبط شكل شهادة التأم� ومحتواها، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 8 جوان 2006 واملتعلق بتحديد التعريفات اإلطارية ملصاريف عالج مترضري حوادث املرور 
وفقا ألحكام الفصل 129 من مجلة التأم�، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 11 جوان 2007 واملتعلق باملصادقة عىل الجدول القيايس لتحديد نسب العجز الدائم وفقا 
ألحكام الفصل 131 من مجلة التأم�، 

القرار املؤرخ يف 4 أوت 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء املكتب املركزي للتعريفة،
القرار املؤرخ يف 28 نوفمرب 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء اللجنة اإلستشارية لصندوق الوقاية من حوادث املرور،

القرار املؤرخ يف 25 ديسمرب 2006 واملتعلق باملصادقة عىل إتفاقية التعويض لحساب الغ� وفقا ألحكام الفصل 148 
من مجلة التأم� املمضاة من قبل األطراف املعنية بتاريخ 9 أكتوبر 2006.

املنشور عدد 2 لسنة 2007 املؤرخ يف 10 مارس 2007 واملتعلق بنظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤوليـــة 
املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك ك³ تّم إÄامه بامللحق التوضيحي بتاريخ 2 جويلية 2007.
املنشور عدد 1 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 جانفي 2007 واملتعلق بتحديد تعريفة التأم� الحدودي.

املنشور عدد 1 لسنة 2005 املؤّرخ يف 13 أفريل 2005 واملتعلّق بالرتفيع يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية بالنسبة 
ألصحاب العربات الربية ذات املحرّك ك³ تّم تنقيحه Æقتىض املنشور عدد 1 لوزير املالية املؤرخ يف 12سبتمرب 2013 ثّم 

باملنشور عدد 1 لسنة 2014 املؤرخ يف 16 ديسمرب 2014.
اإلتفاقية املربمة ب� مؤسسات التأم� بتاريخ 17 أوت 2002 واملتعلقة برتفيع تعريفة الض³نات اإلختيارية.

اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم� 
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق Æراجعة إتفاقية سنة 1995 املربمة بتاريخ 22 نوفمرب1995. 

اإلتفاقية النموذجية املربمة ب� املكاتب حول "بطاقة التأم� الخرضاء" واملنّقحة يف 20 أكتوبر 1989. 
"النظام العام" (le règlement général) للمجلس الدويل للمكاتب الذي يضّم كافة الدول املنخرطة يف نظام "بطاقة 

التأم� الخرضاء" والذي دخل حيّز التطبيق بداية من غرّة جويلية 2003. 
إتفاقية بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات عرب البالد العربية " بطاقة التأم� الربتقالية " املوقّعة  بتونس من قبل 

الدول العربية بتاريخ 26 أفريل 1975.
اإلتفاقية املربمة بتاريخ 19 جوان 1995 ب� املكاتب العربية املوّحدة لتطبيق بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات 

عرب البالد العربية.
العامة  الجلسة  أثناء  املربمة  العضو  الدولة  يف  الوطنية  التأم�  رشكات  ب�  اإلقليمي"  املوّحد  "املكتب  إنشاء  إتفاقية 

للمكاتب األعضاء املنعقدة باليونان يف ماي 2002 ك³ تّم تنقيحها أثناء إجت³عها األخ� يف نوفمرب 2005.

بتاريخ 20 جانفي  املهنيّة  التأم� يف إطار جمعيتها  للسيارات املربمة ب� مؤسسات  املاّدية  إتفاقيات تعويض األرضار 
2010 والتي دخلت حيّز التطبيق بداية من 20 مارس 2010 طبقا للفصل 92 من مجلة التأم�، وتتضّمن هذه اإلتفاقيات 

تحسينات هاّمة سواء عىل مستوى ضبط وتقليص آجال التعويض أو عىل مستوى تحس� جودة الخدمات املسداة. 

2 - التأم� من الحريق:

الفصل 29 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 واملتعلّق 
بوجوب التأم� من الحريق.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤرخ   1981 لسنة   1595 عدد  األمر 
بالفصول 29 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 املتعلق بقانون املالية لسنة 1981.

3 - تأم� نقل البضائع عند التوريد: 

الفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 
املتعلقة بوجوبية تأم� نقل البضائع عند التوريد.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤّرخ   1981 لسنة   1596 عدد  األمر 
بالفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 

ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 2364 لسنة 1999 املؤرخ فـي 27 أكتوبر 1999.

4 - التأم� الوجوÏ للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي³ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك³ 

تّم تنقيحه بالقانون عدد 62 لسنة 2009 املؤرخ يف 31 جويلية 2009.
الفصل 3 من األمر عدد 1814 لسنة 1981 املؤرخ يف 22 ديسمرب 1981 املتعلّق بكيفية منح البطاقة املهنية للوكيل 

العقاري.
الفصل 2 من القانون عدد 66 لسنة 2001 املؤرخ يف 10 جويلية 2001 (املتعلق بحذف الرتاخيص اإلدارية املسندة من 
قبل مصالح وزارة التجارة) املتعلق بإخضاع م³رسة نشاط الوكيل العقاري إىل الرشوط املنصوص عليها بالترشيع الجاري به 

العمل وإىل مقتضيات كراس رشوط يصادق عليها بقرار من الوزير املكلف بالتجارة.
قرار وزير التجارة املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق باملصادقة عىل كـراس رشوط مهنة وكيل عقاري.  

الفصل 7 من األمر عدد 273 لسنة 1987 املؤرخ يف 17 فيفري 1987 واملتعلّق برتكيبة وطرق عمل لجنة تسليم إنجازات 
وكاالت األسفار.

الفصل 3 من القانون عدد 49 لسنة 1987 املؤّرخ يف 2 أوت 1987 واملتعلّق بتنظيم تجارة املصاعد والتجهيزات املشابهة.
املصاعد  تجارة  باملصادقة عىل كراس رشوط مل³رسة نشاط  املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق  التجارة  قرار وزير 

والتجهيزات املشابهة.
الفصالن 48 و59 من القانون عدد 63 لسنة 1991 املؤّرخ يف 29 جويلية 1991 واملتعلّق بالتنظيم الصحي.

الفصل 27 من القانون عدد 104 لسنة 1994 املؤرخ يف 3 أوت 1994 واملتعلّق بتنظيم وتطوير الرتبية البدنية واألنشطة 
الرياضية.

الفصالن 19 و34 من القانون عدد 32 لسنة 1995 املؤّرخ يف 14 أفريل 1995 واملتعلّق بوكالء العبور.
الفصل 34 من القانون عدد 41 لسنة 1996 املؤّرخ يف 10 جوان 1996 واملتعلّق بالنفايات وÆراقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثاõ من األمر عدد 1766 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 سبتمرب 1996 واملتعلّق بضبط رشوط إحداث املؤسسات 
الخاصة لرعاية املسن� وطرق تسي�ها.

الفصل 39 من القانون عدد 71 لسنة 97 املؤرخ يف 11 نوفمرب 1997 واملتعلّق باملصف� واملؤÄن� العدلي� وأمناء الفلسة 
واملترصّف� القضائي�.

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاïة الوثائق املشرتطة للرتخيص 
إلستغالل أو توسيع أو نقل أو إحالة مركز تصفية الدم.

الفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 1998 املؤّرخ يف 20 جويلية 1998 واملتعلّق بالرشكات املهنية للمحام�.
الفصل 82 من القانون عدد 25 لسنة 1999 واملؤّرخ يف 18 مارس 1999 واملتعلّق بإصدار مجلة املوانئ البحرية التجارية.

األمر عدد 1986 لسنة 2001 املؤرخ يف 27 أوت 2001 املتعلق بضبط رشوط إحداث الهياكل املحرتفة إلنتاج الفنون 
الدرامية وترويجها.

إلنتاج  املحرتفة  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م³رسة  واملتعلق   2001 8 سبتمرب  املؤرخ يف  الثقافة  وزير  قرار 
الفنون الدرامية وترويجها لنشاطها.

الفصل 7 من القانون عدد 89 لسنة 2005 املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بتنظيم نشاط الغوص حول وجوبية تأم� 
املسؤولية املدنية عن األرضار التي îكن أن تلحقها باملتدرب� أو الغ� من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ³Æرسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÄام القانون عدد 
عن  الناتجة  املدنية  مسؤوليتهم  تأم�  وجوبية  حول  العبور  بوكالء  املتعلّق   1995 أفريل   14 يف  املؤرخ   1995 لسنة   32

نشاطهم.
الفصل 15 من القانون عدد 44 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنظيم املهن البحرية حول وجوبية 

تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن النشاط من قبل كّل شخص يتعاطى إحدى املهن البحرية.
املؤرخ   1990 لسنة   17 عدد  القانون  بتنقيح  واملتعلق    2009 جويلية   31 يف  املؤرخ   2009 لسنة   62 عدد  القانون 

يف 26 فيفري 1990 املتعلّق بتحوير الترشيع املتعلّق بالبعث العقاري.

5 - التأم� يف ميدان البناء:

القانون عدد 9 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصل 6 
من مجلة التأم�).

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصول 
من 95 إىل100 من مجلة التأم�).

تأم�  لوجوب  الخاضعة  غ�  املنشآت  قاïة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل� يف إنجازها ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 1360 لسنة 1997 املؤّرخ يف 14 جويلية 1997.
األمر عدد 416 لسنة 1995 املؤّرخ يف 6 مارس 1995 واملتعلق بضبط مهام املراقب الفني ورشوط منح املصادقة.

III - اإلطار القانوÎ للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم� الصادرة Æقتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق Æكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
الفصل األّول من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 02 جانفي 1993 املتعلّق بضبط قاïة أصناف التأم� الواردة بالفصل 49 من 

مجلّة التأم�.

الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاïة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� 
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

الفصالن 2 و3 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 املتعلّق بضبط بيان ´وذجي للرشوط العامة لعقود 
التأم�.

الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم�، املؤرخ يف 13 جويلية 2016 واملتعلّق بتوضيح بعض 
املفاهيم املرتبطة بصنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وطريقة تطبيق أحكام مجلّة التأم� عىل مستوى اإلكتتاب 

واإلنخراط واإلعالم السنوي ودفع الخدمات املتعلّقة بهذا الصنف.

2 - التأم� البحري:

يف املؤّرخ   1962 لسنة   13 عـدد  القانون  Æقتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 24 أفريل 1962.

األمر عدد 216 لسنة 1990 املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق بالرتفيع يف املبلغ األقىص ملسؤولية الناقل البحري يف 
تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 أكتوبر 2001 املتعلق Æنح ض³ن الدولة لتغطية نتائج املسؤولية املنجرّة عن 
املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

املؤّرخ يف العيل  باألمر  تنقيحه  تّم  ك³  الفالحي   õالتعاو بالصندوق  واملتعلّق   1931 مارس   26 املؤّرخ يف  العيل  األمر 
 7 جويلية 1955.

الفصول من 52 إىل 56 من القانون عدد 106 لسنة 1986 املؤّرخ فـي 31 ديسمرب 1986 واملتعلّقة بإحداث صندوق 
تعاون لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 948 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط إبتداءا من املوسم الفالحي 1988-1989 مجال 
تدخل ومقدار مساهمة الفالح� ونسبة تعويضات الصندوق التعاوõ لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
 õاألمر عدد 949 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تدخل وتسي� الصندوق التعاو

لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
وضبط  التأم�  مؤسسات  لكل  التأم�  عىل  الوحيد  األداء  من  اإلعفاء  تعميم  حول   2007 لسنة  الرئاسية  القرارات 
تخفيضات يف التعريفات بـ 40 % لألنشطة األكþ عرضة للمخاطر وبـ 30 % بالنسبة إىل خطر هالك املاشية وبـ 20 % عند 

التأم� الج³عي أو الفردي املتجدد.
إتفاقية الترصف املربمة ب� وزير املالية والصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي يف أوت 2008 واإلتّفاقية املربمة ب� 

الصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي والبنك الوطني الفالحي.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

الفصالن 67 و68 من مجلة التأم�.
الفصل 28 من القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 واملتعلّق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية 

تتعامل أساسا مع غ� املقيم�.
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ� املقيم�.

6 - تأم� الصادرات:

القانون عدد 24 لسنة 1997 املؤّرخ يف 28 أفريل 1997 واملتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخص تأم� 
الصادرات.

األمر عدد 1690 لسنة 1998 املؤّرخ يف 31 أوت 1998 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تسي� صندوق ضمـان مخاطـر 
التصدير كمـا تّم تنقيحـه باألمر عدد 2074 لسنـة 2002 املـؤرخ يف 10 سبتمرب 2002 واألمر الحكومي عدد 1068 املؤّرخ 

يف 3 أوت 2015.
القانون عدد 95 لسنة 1999 املؤّرخ يف 6 ديسمرب 1999 واملتعلّق بإحداث صندوق ض³ن Äويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن.
تسي� صندوق ض³ن Äويل  وتراتيب  بضبط رشوط  واملتعلق  3 جانفي 2000  املؤّرخ يف   2000 لسنة   23 األمر عدد 

الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن وبإحداث لجنة ض³ن قروض Äويل الصادرات.
اإلتفاقية املربمة ب� وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت Æوجبها 
مهّمة التّرصف يف هذه املنظومة إىل الرشكة املذكورة وذلك لحسابها ولحساب بقية مؤسسات التأم� التي تنشط يف هذا 

املجال. 

IV - النصـوص األخـرى:

:Î1 - القطاع التعاو

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األ´وذجي للجمعيات التعاونية.

2 - التأم� عىل املرض:

القانون عدد 71 لسنة 2004 املؤرخ يف 2 أوت 2004 واملتعلّق بالتأم� عىل املرض وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به.

3 - جباية قطاع التأم�:

القانون عدد 113 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 ديسمرب 1996 (املتعلّق بقانون املالية لسنة  الفصول 34 و35 و36 من 
1997) بخصوص مراجعة جباية قطاع التأم�.

املالية لسنة  القانون عدد 86 لسنة 1997 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1997 (املتعلّق بقانون  الفصول من 51 إىل 54 من 
1998) بخصوص تشجيع االدخار يف إطار عقود التأم� عىل الحياة.

الفصل 33 من القانون عدد 123 لسنة 2001 املؤرخ يف 28 ديسمرب 2001 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2002) بخصوص 
تحي� قاïة املدخرات الفنية القابلة للطرح من قبل مؤسسات التأم�.

الفصل 74 من القانون عدد 101 لسنة 2002 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2002 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2003) بخصوص 
تحي� األحكام املتعلقة باملساهمة لفائدة صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات وتوحيد قاعدة إحتسابها مع 

قاعدة إحتساب املعاليم عىل التأم�.
القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2004) بخصوص إقرار مبدأ إعفاء 
اإليرادات العمرية املدفوعة يف إطار عقود التأم� عىل الحياة من الرضيبة عىل الدخل وإضافة العدد 31 مكّرر للجدول "أ"  
التأم�  يف  الوسطاء  إىل  التأم�  مؤّسسات  قبل  من  املدفوعة  "العموالت  حول  املضافة  القيمة  عىل  األداء  Æجلّة  امللحق 
والّداخلة ضمن عنارص قسط التأم� الخاضع للمعلوم الوحيد عىل التّأم�" وبخصوص منح األولوية لإلنتفاع باإلمتياز العام 

تطور األموال الذاتية (م.د)

رأس املال

املال املشرتك

اإلحتياطي واألموال الذاتية األخرى

األرباح املؤّجلة

خسائر مؤجلة

مجموع األموال الذاتية

428,4

28,5

623,0

189,6

-82,2

1187,3

484,0

31,3

711,9

191,6

-149,4

1233,4

4,6

9,8

14,3

1,1

-81,8

3,9

نسبة التطور (%)20162017املؤرشات
2017/2016

2017

األموال الذاتية

2016 2015 2014 2013 2012

تطور األموال الذاتية
(بإعتبار النتائج املؤجلة وبدون إحتساب النتائج االصافية للسنة) (م.د)

1233,4
1187,3

1089,4

912,4
836,3

766,6
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

      النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� 78 م.د سنة 2017 تتوزع ب� 54,4 م.د بعنوان صنف التأم� عىل الحياة 
وتكوين األموال و23,6 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة.

النتائج الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 79,6 م.د (ملحــق عـدد 11).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  وبدون  املؤّجلة  النتائج  بإعتبار   ،2017 نهاية سنة  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
بنسبة 3,9 % مقابل ارتفاعا  السنة ما يعادل 1.233,4 م.د مقابل 1.187,3 م.د سنة 2016 مسّجال بذلك  الصافية لهذه 

 8,9 % سنة 2016. (ملحــق عـدد 11).

ويعود هذا التباطؤ يف وت�ة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة أساسا إىل:

• انخفاض هاّم يف نسق ´و إج³يل األرباح املؤّجلة من 58,4 % سنة 2016 إىل 1,1 % سنة  2017 حيث ناهزت
 191,6 م.د مقابل 189,6 م.د سنة 2016.

 
م.د   149,4 بلغت  حيث   2016 سنة   %  14,6 بحوايل  تراجع  بعد  االرتفاع  إىل  املؤّجلة  الخسائر  مجموع  عودة    •

مقابل 82,2 م.د سنة 2016.

األمـوال املوظفـة:

إرتفع مجموع األموال املوظّفة لتغطية تعّهدات مؤسسات التأم� تجاه املؤمن لهم إىل 4.891,2 م.د   سنة 2017 مقابل 
4.537,7 م.د سنة 2016 أي بنسبة تطّور تعادل 7,8 %. 

إرتفعت حّصتها  التي  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  بعنوان صنف  التوظيفات  بالخصوص  اإلرتفاع  وشمل هذا 
إىل 32 % من مجموع األموال املوظفة (مقابل 28,5 % سنة 2016) بين³ إنخفضت حصة التوظيفات بعنوان مختلف فروع 

صنف التأم� عىل غ� الحيــاة من 71,5 % سنة 2016 إىل 68 % سنة 2017 (ملحق عـدد 12).

وتجدر االشارة اىل أّن التّطور الحـاصل يف هذه األموال تّم توظيفه أساسا يف السندات الصادرة عن الدولة التي بلغت 
1.694,5 م.د سنة 2017 (وÄثّل 34,6 % من مجموع التوظيفات) مقابل 1.551,7 م.د سنة 2016 محّققة بــذلك ´ـّوا 
بنسبة 9,2 %، ويف شكـل قروض رقاعية التي سّجلت إرتفاعا ملحوظا بنسبة 17,4 % وبلغت 875,9 م.د سنة 2017 مقابل 
يقارب 27 % وبلغت فيها ´وا هاّما Æا  املوظفة  األموال  745,8 م.د سنة 2016 وكذلك يف شكل عقارات حيث شهدت 

 316,2 م.د سنة 2017 مقابل 249,2 م.د يف موىف السنة السابقة.    

ك³ عرفت األموال املوظفة يف شكل حصص وأسهم يف مؤسسات التوظيف الج³عي ويف شكل حصص يف رشكات ذات 
رأس مال تنمية بدورها ´ّوا ايجابيا بنسبة 2,2 % و11 % تباعا وبلغت عىل التوايل 228,7 م.د و52,3 م.د سنة 2017 مقابل 
التأم�  واعادة  التأم�  مؤسسات  أسهم  يف شكل  للتوظيفات  بالنسبة  الشأن  وكذلك   .2016 سنة  م.د  و47,1  م.د   223,7

األجنبية حيث سّجلت إرتفاعا ناهز 3,8 % وبلغت 18,1 م.د سنة 2017 مقابل 17,4 م.د سنة 2016.    

أّما األموال املوظفة يف شكل أسهم رشكات مدرجة بالبورصة فقد سجلت انخفاضا بنسبة 2,4 % لتبلغ 531,1 م.د سنة 
البنكية  املؤسسات  لدى  النقدية ويف شكل ودائع  بالسوق  املوظفة  األموال  2017 مقابل 544,4 م.د سنة 2016، وكذلك 
واملاليــة التي بلغت 689,4 م.د مقابل 694,8 م.د سنة 2016 أي بإنخفاض طفيف بحوايل 0,8 % مقارنة بالسنة السابقة.

وتستأثر التوظيفات ذات املردود القار بحصة هامة تعادل 52,6 % سنة 2017 مقابل 50,6 % سنة 2016، تليها األموال 
املوظفة بالسوق النقدية ويف شكل ودائع لدى املؤسسات البنكية واملاليــة رغم انخفاض حّصتها من 15,3 % سنة 2016 

اىل 14,1 % سنة 2017. 

تغطية املدخرات الفنية:

سّجلت سنة 2017 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية باألصول املوظّفة طبقــا ألحكام مجلة التأم� حيث بلغت 
110,5 % مقابل 114,9 % سنة 2016 (ملحق عدد 13).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتّم 
(بإدماج رؤوس  الحياة  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب أصناف  الذي  بالهامش األد×  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 
األموال تحت الخطر واملّدخرات الحسابية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ) وأصناف التأم� عىل غ� الحياة (بإدماج كلفة الحوادث 

وأقساط التأم� الصافية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ).

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2017 ما يعادل 1.061,5 م.د مقابل 1.022,4 م.د 
سنة 2016. 

أمــا مجموع هــامش املـالءة املالية األد×، فقد بلغ 398,3 م.د سنة 2017 مقابل 346,3 م.د سنة 2016.

مقابل  2017 سنة   % 266,5 القطاع  بالنسبة ملجموع  األد×  الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
 295,3 % سنة 2016. 

       نشاط إعـادة التـأم�

يهّم هذا الصنف عمليات إعادة التأم� املقبولة واملسندة من قبل رشكات التأم� املبارش والعمليات املقبولة واملعاد 
إسنادها من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�.

 
عمليات إعـادة التأم� لرشكات التأم� املباشـر:

العمليات املقبولة:
    

شهدت األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش عودة إىل اإلرتفاع بنسبة 5,6 % مقابل تراجعها  بحوايل 1,8 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 16,9 م.د مقابل 16 م.د سنة 2016 (ملحق عـــدد 21).

 %  36 تجاوزت  بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  املدفوعة  التأم�  مؤسسات  تعويضات  إرتفاع  تواصل  املقابل،  ويف 
مقابل زيادة بحوايل 5,5 % سنة 2016، وبلغت تبعا لذلك 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د سنة 2016.

ك³ عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2017 بعنوان العمليات املقبولة بنسبة 24 % مقابل3,1 % سنة 2016 
وبلغت 20,7 م.د مقابل 16,7 م.د سنة 2016. 

وتبعا لذلك، تقلّص الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة إىل حدود 3,3 م.د مقابل 4,8 م.د سنة 2016.

العمليات املسندة:

مقابل   %  7,5 بنسبة  إرتفاعا   2017 سنة  املبارش  التأم�  قبل رشكات  من  إسنادها  واملعاد  املسندة  األقساط  سّجلت 
 2016 سنة  م.د   353,7 مقابل  م.د   380,2 مجموعها  بذلك  وبلغ   ،%  1,9 بنسبة  السابقة  السنة  يف  النسبي  إنخفاضها 

(ملحق عدد 22).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� لسنة 2017 إىل 
18,2 % مقابل 19,1 % سنة 2016.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد بالنسبة لفروع تأم� الحريق والتأم� ضّد الربد وهالك املاشية وتأم� النقل جّد هامة رغم 
 % و64,9   %  76 تباعا  مقابل   % و59,7   % و63,2   %  74,7 التوايل  عىل  بلغت  حيث   2017 سنة  الطفيف  إنخفاضها 

و66,3 %.

ك³ تجدر اإلشارة إىل أّن إرتفاع نسبة اإلسناد يف فرع تأم� الصادرات والتي ناهزت 67,7 % سنة 2017 مقابل 67,4 % 
سنة 2016 تعود أساسا إىل اإلسناد الكيل لألقساط الصادرة بعنوان املخاطر غ� التجارية لصندوق ض³ن مخاطر التصدير 

الذي تتوىل الترصف فيه الرشكة التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وقد تواصل تفاقم العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� رغم تقلّصه النسبي إىل حدود 
135 م.د مقابل 163,8 م.د سنة 2016.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

تواصل نسق ´ّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وناهزت 
121,7 م.د مقابل 113,4 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 21).

بين³ تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا بنسبة 12,4 % مقابل 11 % يف السنة السابقة وبلغ حجمها 
230,3 م.د مقابل 204,9 م.د سنة 2016.  

م.د   79,5 لتعادل   ،2016 سنة   %  9,4 مقابل   %  42,5 بنسبة  إرتفاعا  الحوادث  كلفــــة  شهدت  وبالتوازي، 
مقابل 55,8 م.د سنة 2016.

       
حيث  تراجعا   2017 سنة  خالل  التونسية"  "اإلعادة  لرشكة  املقبولة  للعمليــات  الفنّي  الفائض  سّجل  لذلك،  ونتيجة 

â يتجاوز 7,6 م.د مقابل 25,5 م.د سنة 2016.

العمليات املعاد إسنادها:

تواصل إرتفاع األقسـاط املعـاد إسنادها من طرف رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 بنسبة 10,3 % مقابل 3,2 % 
يف السنة السابقة، وبلغـت 49,4 م.د مقابل 44,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 22).

    
وتبعا لذلك، شهدت نسبة إعــــادة اإلسناد إرتفاعا إىل حدود 40,6 % مقابل 39,5 % سنة 2016.

ك³ شهـــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ´ّوا بنسبة 57,8 % مقابل تراجعهـــا الطفيف بنسبة 1 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 35,2 م.د مقابل 22,3 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، Äّكنت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 ألّول مرّة بعد مرور أربع سنوات متتالية من تجاوز العجز 
م.د   11,2 حدود  يف  عجز  مقابل  م.د   1,3 يعادل  فائضا  وحّققت  اإلسناد  إعادة  عمليات  عن  الناتج  الفّني 

سنة 2016.

إّال أّن النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد تراجعت إىل حدود 9 م.د مقابل 14,3 م.د سنة 2016.

وبعد طرح مصاريف اإلدارة والترصّف املقّدرة بحوايل 8,7 م.د سنة 2017 مقابل 8 م.د سنة 2016، تراجعت النتيجة 
الفنية الصافية بعد طرح املصاريف إىل 0,3 م.د مقابل 6,3 م.د سنة 2016.

وبالتوازي، تقلّصت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة خالل سنة 2017 إىل 12,3 م.د مقابل 15,9 م.د سنة 2016.

      نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

يبلغ عــــدد املؤسسات غ� املقيمة بسوق التأم� التونسية 6 مؤسسات يف موّىف سنة 2017 وهي مؤسسات مرخص 
لها Æقتىض القانون عـدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمـرب 1985 واملتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل 

أساســا مع غ� املقيم�. 
      

وتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة ومكتب� Äثيلي�، وتختص يف عمليات تأم� و إعادة تأم� 
األشخاص غ� املقيم� (ملحق عدد 3).

1 - االمتيازات التي يوفرها نظام املؤسسات غ� املقيمة:
    

يخول القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 املتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا 
مع غ� املقيم� عّدة إمتيازات لفائدة املؤسسات غ� املقيمة تهم خاصة:

اإلعفاء التام من الرضيبة عىل الرشكات،
توقيف اآلداء عىل القيمة املضافة، 

إرجاع املعاليم الديوانية،
اإلعفاء من اآلداءات املحلية، 

إمتيــازات تتعلق بحرية إنتداب املوظف� األجانب،
إمكانية إختيار نظام ض³ن إجت³عي غ� النظام التونيس.

      جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Æوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÆوارد شبه جبائية متأتية من مساه³ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

مقابل م.د   188,6 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة   2017 سنة  خــــالل  هاما  إرتفاعا  املــــوارد  هذه  سّجلت  وقد 
 167,8 م.د سنة 2016 و160,9 م.د سنـــة 2015 (ملحق عدد 26).

وإعتبارا ألهّمية قطاع التأم� يف اإلقتصاد الوطني أقّر املّرشع التّونيس لفائدته جملة من القواعد الجبائية تتعلّق بعقود 
التأم� وباملّدخرات الفّنية لرشكات التأم�.

I - النظام الجبا¤ لعقود التأم�:
 

يعرّف الفصل األول من مجلّة التأم� عقد التأم� بأنّه "اإلتّفاق الذي تلتزم Æقتضاه مؤّسسة التأم� أو املؤّمن بتقديم 
خدمة مالية لشخص يدعى املؤّمن له يف حالة تحّقق الخطر أو حلول األجل املبّ� بالعقد وذلك مقابل أجرة تسمى قسط 

التأم� أو معلوم اإلشرتاك".

ويربز هذا التّعريف العنارص التي يقوم عليها عقد التّأم� وهي أقساط التأم� وخدمات التأم�.

1 - جبــاية أقساط الّتأم�:

تتمثّل جباية أقساط التّأم� يف املعاليم الجبائية واملعاليم شبه الجبائية.

1.1 - املعاليم الجبائية:

املعلوم الوحيد عىل الّتأم�:

تخضع عقود التأم� أو اإليرادات العمرية املربمة مع مؤّسسات التأم� مه³ كان مكان إبرامها ملعلوم يسّمى "املعلوم 
الوحيد عىل التأم�".

وتعفى من هذا املعلوم :

1. عقود إعادة التأم�،
2. عقود التأم� املتعلّقة باألخطار الفالحية والصيد البحري، 

3. عقود تأم� أخطار السلع عند التّصدير وعقود تأم� قروض التّصدير،
4. عقود التأم� اإلجباري يف ميدان البناء املعد للسكن طبقا للترشيع الجاري به العمل،

5. عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين رأس املال وعقود اإليرادات العمرية،
6. عقود التأم� لألخطار التي îكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغ�ها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 5 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 10 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

ويربز جدول توزيع املوارد الجبائية وشبه الجبائية املتأتية من قطاع التأم� أهّمية حّصـة املعلـوم الوحيد عىل التأم� 
مقارنة مع حّصة املساه³ت لفائدة الصناديق الخاّصة بالخزينة.

2.1 - املوارد شبه الجبائية: 

وهي تتوزع ب� مساه°ت لفائدة ّصناديق الخزينة وب� معاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�.

أ -  املساه°ت لفائدة الّصناديق الخاّصة بالخزينة:

• املساه°ت لفائدة صندوق الح°ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات:

أحدث صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Æقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Æقتىض الفصل 153 من القانون عدد 91 لسنة 1982 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1982 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1983، وحّدد مبلغها بـ 300 ملّيم موظّفة عىل كّل شهادة تأم� لعربة سيّارة.

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك³ تّم تنقيحه بالنصوص الالّحقة وخاّصة الفصل 74 من قانون املالية لسنة 2003، وقد حّدد مبلغ هذه املساهمة 
بـنسبة 0,3 % بالنسبة ألقساط التّأم� عىل السيّارات وبـنسبة 1 % بالنسبة ألقساط التّأم� األخرى باستثناء التّأم� عىل 

الحياة وتكوين رأس املال. 

• املساه°ت لفائدة صندوق ض°ن ضحايا حوادث املرور:

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض³ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاïة وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:
 

- مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Æقتىض األمر عدد 2069 لسنة 2006 املؤرخ يف 24 جويلية 2006، وحّددت نسبتها بـ 2 % من أقساط التأم� 
أو معاليم اإلشرتاكات املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض³ن.

 وتتمثّل هذه التكاليف يف:

املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان تعويض األرضار الالّحقة باألشخاص يف حوادث املرور،
املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان خالص املحام� الذين ينوبون املكلف العام بنزاعات الدولة يف حّق صندوق 

ض³ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Æهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض³ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه°ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض°ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح³ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÆقتىض أحكام الفصل 8 من املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011، تّم توسيع مجال تدّخل الصندوق 
التعويضات بعنوان األرضار  أّن الصندوق يتوّىل" تسديد  وذلك بإضافة فقرة ثالثة إىل الفصل 35 املذكور أعاله تنّص عىل 
املادية املبارشة الناتجة عن أع³ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
 23 املؤرخ يف  لسنة 2002  باألمر عدد 2123  تنقيحه  تّم  الصندوق ك³  تسي� وطرق Äويل هذا  وتراتيب  تدّخل  رشوط 
ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم� بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس األقساط الّصادرة خالل الّشهر املنقيض 
والّصافية من اإللغاءات والّرضائب وإعادة التّأم�. وتهّم هذه املساهمة جميع أصناف التّأم� باستثناء التّأم� عىل الحياة 

وتكوين األموال.

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة Äّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Æوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك³ تّم تنقيحه وإÄامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011) بدينار واحد بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره 

Æناسبة إكتتاب أو تجديد عقود التأم� عىل غ� الحياة صايف من اإللغاءات.

        

• املساه°ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 19 إىل 21 من قانـون املالية لسنة 2006. وتتوزع موارده املتأتية من قطاع 
التأم� كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم:  حّددها الفصل 3 من األمر عدد 2336 لسنة 2006 بـ 500 مليم بعنوان كّل شهادة تأم� و500 
مليم بعنوان كّل شهادة فحص فّني.

 2006 أوت   28 فـــي  املؤّرخ   2006 لسنة   2336 عدد  األمر  من  الثالث  الفصل  حّدد  التأم�:  مؤّسسات  مساهمة   -
واملتعلّق بضبط إجراءات تدّخل الصندوق وطرق تسي�ه وقاعدة ونسب املساه³ت املخّصصة له، نسبة هــذه املســاهمة 
األداءات  من  والصافية  محرّك  ذات  الربية  العربات  تأم�  بعنوان  الصادرة  اإلشرتاك  معاليم  أو  األقساط  من   %  0,4 بـ 

واإللغاءات.
   

ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم� Æقتىض العنوان السادس من مجلة التأم� ك³ تّم تنقيحها وإÄامها Æقتىض القانون عدد 
8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. 

وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• املعلوم السنوي الذي تدفعه مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حّدد الفصل األول من األمر عدد 2553 لسنة 2008 
املؤرخ يف 7 جويلية 2008 نسبته كالتايل:

- بالنسبة ملؤسسات التأم�: 0,3 % من إج³يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج³يل األقساط املقبولة بعنوان السنة املحاسبية املنقضية والصافية من 
اإللغاءات.

ويستخلص مبلغ املعلوم السنوي وينزّل بالحساب الجاري للهيئة العامة للتأم� من قبل مؤسسات التأم� ومؤسسات 
إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة خالل نفس السنة التي يكون فيها مستوجبا وبحساب أربعة أقساط تدفع 

يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ´وذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاõ من األمــر عـــدد 2553 لسنــة 
2008 املـــؤرخ فــي 7 جويلية 2008 مبالغها كالتايل:

بالنسبة ملؤسسات التأم�: 1000 دينار عن كّل صنف تأم�.
بالنسبة لس°رسة التأم�: 1000 دينار.

بالنسبة لنواب التأم� ومنتجي التأم� عىل الحياة: 100 دينار.
       

II - التشجيعات والحوافز الجبائية لقطاع التأم�:
 

1 - يف مادة الرضيبة عىل الدخل والرضيبة عىل الرشكات:

1.1 - أحكام جبائّية تفاضلّية تتعلّق بعقود التأم� عىل الحياة:

 تّم Æقتىض أحكام الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2013 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2013 املتعلق بقانون املالية لسنة 
2014 تشجيع عمليات االدخار طويل املدى يف مادة التأم� عىل الحياة.

وتتلخص اإلمتيازات الجبائية يف النقاط التالية:

أ - أحكام ذات طابع تحفيزي لإلدخار:

- شمولية مجال العقود املشمولة باإلمتياز لتشمل عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين األموال عىل حّد السواء،
- شمولية الض³نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه³ كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاïة املنتفع� من الض³نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه³ كان الض³ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباö يف إتجاه Äك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض³ن  املرتبطة  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  عقود  بعنوان  املدفوعة  التأم� 

الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن 10 سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� يف عقود 
التأم� الج³عي ال تقل عن 10 سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وال ينسحب هذا الرشط عىل 

املنخرط� يف العقود الج³عية قبل غرة جانفي 2014،
،öة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباïتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  îكن  ال  الج³عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -
باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014،

- إستثناء املبالغ املدفوعة لألجراء بعنوان عقود التأم� عىل الحياة وتكوين األموال تنفيذا إللتزامات املكتتب املنصوص 
عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

 
2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

الكافية  الفنية  املدخرات  بتسجيل  تقوم  أن  التأم�  مجلة  من   59 الفصل  طبقا ألحكام  التأم�  مؤسسات  يتعّ� عىل 
لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع� بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال تلك املدخرات يف أصول 

نفس املوازنات.

وÄّكن صفة "الفنية" من Äييز املدخرات الفنية عن غ�ها من املدخرات مثل "مدخرات املخاطر واألعباء" و"مدخرات 
إنخفاض القيمة". 

وتطبيقا ألحكام الفقرة II من الفصل 48 من مجلة الرضيبة عىل دخل األشخاص الطّبيعي� والّرضيبة عىل الّرشكات، 
تطرح املّدخرات الفّنية بصفة كلية من قاعدة إحتساب الرضيبة عىل الرشكات وذلك بعنوان سنة تكوين املّدخرات املذكورة، 
باستثناء املّدخرات املكّونة ملجابهة إستحقاق التّعّهدات الفّنية التي تطرح يف حدود 50 % من الربح الخاضع للرضيبة بعد 

طرح املدخرات الفنية القابلة للطرح كليا وقبل طرح األرباح املعاد إستث³رها (الفصل 45 من قانون املالية لسنة 2008).

2 - يف مادة األداء عىل التكوين املهني:

املبلغ  املهني شهريّا عىل أساس  التكوين  األداء عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب  قانون  الفصل 29 من  طبقا ألحكام 
الشهري الخام للمرتبات واألجور مه³ كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Æا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه³ت اإلجت³عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت³عي  الض³ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت³عية  املساه³ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج³عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Æوجب عقود التأم� عىل الحياة من معاليم التّسجيل 
املوظّفة عىل الّرتكات. 

I من  الفقرة  بالعدد 6 من  املنصوص عليه  بـ 0,300 دينار  املحّدد  الجبا¤  الطّابع  التأم� من  4 - إعفاء وصوالت 
.öالفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا

5 - إعفاء عملّيات التأم� وإعادة التأم� الخاضعة للمعلوم الوحيد عىل التأم� وعموالت وسطاء التأم� من 
األداء عىل القيمة املضافة وذلك تطبيقا ملقتضيات العددين 31 و31 مكّرر من الجدول "أ" امللحق Æجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 

     ملحــق عــدد 1

اإلطار الترشيعي والرتتيبي لقطاع التأم�

I - اإلطار العام:

القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف 9 مارس 1992 املتعلّق بإصدار مجلة التأم� وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به وجملة القوان� املتممة لها وهي :

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤرخ يف 31 جانفي 1994 املتعلّق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأم� يخص التأم� 
يف ميدان البناء،

القانون عـدد 24  لسنة 1997 املؤرخ يف 28 أفريل 1997 املتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخّص تأم� 
الصادرات،

القانون عدد 37 لسنة 2002 املؤرخ يف غرة أفريل 2002 املتعلّق بتنقيح مجلة التأم�،
تأم�  يخص  التأم�  Æجلة  خامس  عنوان  بإدراج  املتعلق   2005 أوت   15 يف  املؤرخ   2005 لسنة   86 عدد  القانون 
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس Æجلة التأم� يخص إحداث 

"الهيئة العامة للتأم�". 
القانون عدد 47 لسنة 2014 املؤّرخ يف 24 جويلية 2014 املتعلّق بإدراج عنوان سابع Æجلة التأم� يخص "التأم� 

التكافيل". 

II - اإلطار القانوÎ للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

تأم�  التأم� يخص  بإدراج عنوان خامس Æجلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية املتعلّقة به والتي تتمثّل يف:

األمر عدد 873 املؤرخ يف 27 مارس 2006 واملتعلق بضبط التزامات مستعميل العربات الربية ذات محرك غ� املسجلة 
بإحدى سالسل التسجيل املعتمدة بالبالد التونسية وكذلك بطرق صياغة الوثائق املثبتة لوجود عقد التأم� وصحتها وفقا 

ألحكام الفصل 114 من مجلة التأم�،
األمر عدد 1224 املؤرخ يف 2 ماي 2006 واملتعلّق بضبط أ´وذج تحرير محرض البحث وفقا ألحكام الفصل 167 من 

مجلة التأم�، 
وواجبات  بتحديد حقوق  املتعلقة  اإلتفاقية  باملصادقة عىل  واملتعلق   2007 25 جوان  املؤرخ يف   1487 عدد  األمر 
نتيجة  املتّرضر  لفائدة  املستحّقة  أو  املسّددة  املبالغ  إسرتجاع  بخصوص  املرض  عىل  للتأم�  الوطني  والصندوق  املؤمن� 

حوادث املرور التي تكتيس صبغة شغلية وفقا ألحكام الفصل 171 من مجلة التأم�،
األمر عدد 2069 املؤرخ يف 24 جويلية 2006 واملتعلق بضبط نسب املساه³ت املخصصة لصندوق ض³ن ضحايا 

حوادث املرور وفقا ألحكام الفصل 176 من مجلة التأم�، 
األمر عدد 1871 املؤرخ يف 17 جويلية 2007 واملتعلق بضبط جدول معاوضة الجرايات وبكيفية إحتساب رأس املال 

موضوع املعاوضة وفقا ألحكام الفصل 145 من مجلة التأم�،

القرار املؤرخ يف 6 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األطباء الرشعي� واألطباء املتحصل� عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البدõ وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم� (ك³ تّم إÄامه بالقاïت� التكميليت� بتاريخ 1جوان 2006 

و2 سبتمرب 2006)،
وفقا  تسي�ه  وقواعد  للتعريفة  املركزي  املكتب  إحداث  بضبط رشوط  واملتعلق  17 جانفي 2006  املؤرخ يف  القرار 

ألحكام الفصل 112 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األعضاء القاّرين واألعضاء املناوب� باملكتب املركزي للتعريفة،

القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل النظام األسايس الخاص بالجمعية املهنية التي تتوىل تطبيق 
الفصل 114 من مجلة  للتأم� وفقا ألحكام  الدولية  البطاقات  أنظمة  املنخرطة يف  الدول األجنبية  املعاهدات املربمة مع 

التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل أ´وذج املعطيات الرضورية إلعداد عرض التسوية الصلحية 

وفقا ألحكام الفصل 169 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 12 أفريل 2006 واملتعلق بضبط شكل شهادة التأم� ومحتواها، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 8 جوان 2006 واملتعلق بتحديد التعريفات اإلطارية ملصاريف عالج مترضري حوادث املرور 
وفقا ألحكام الفصل 129 من مجلة التأم�، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 11 جوان 2007 واملتعلق باملصادقة عىل الجدول القيايس لتحديد نسب العجز الدائم وفقا 
ألحكام الفصل 131 من مجلة التأم�، 

القرار املؤرخ يف 4 أوت 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء املكتب املركزي للتعريفة،
القرار املؤرخ يف 28 نوفمرب 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء اللجنة اإلستشارية لصندوق الوقاية من حوادث املرور،

القرار املؤرخ يف 25 ديسمرب 2006 واملتعلق باملصادقة عىل إتفاقية التعويض لحساب الغ� وفقا ألحكام الفصل 148 
من مجلة التأم� املمضاة من قبل األطراف املعنية بتاريخ 9 أكتوبر 2006.

املنشور عدد 2 لسنة 2007 املؤرخ يف 10 مارس 2007 واملتعلق بنظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤوليـــة 
املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك ك³ تّم إÄامه بامللحق التوضيحي بتاريخ 2 جويلية 2007.
املنشور عدد 1 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 جانفي 2007 واملتعلق بتحديد تعريفة التأم� الحدودي.

املنشور عدد 1 لسنة 2005 املؤّرخ يف 13 أفريل 2005 واملتعلّق بالرتفيع يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية بالنسبة 
ألصحاب العربات الربية ذات املحرّك ك³ تّم تنقيحه Æقتىض املنشور عدد 1 لوزير املالية املؤرخ يف 12سبتمرب 2013 ثّم 

باملنشور عدد 1 لسنة 2014 املؤرخ يف 16 ديسمرب 2014.
اإلتفاقية املربمة ب� مؤسسات التأم� بتاريخ 17 أوت 2002 واملتعلقة برتفيع تعريفة الض³نات اإلختيارية.

اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم� 
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق Æراجعة إتفاقية سنة 1995 املربمة بتاريخ 22 نوفمرب1995. 

اإلتفاقية النموذجية املربمة ب� املكاتب حول "بطاقة التأم� الخرضاء" واملنّقحة يف 20 أكتوبر 1989. 
"النظام العام" (le règlement général) للمجلس الدويل للمكاتب الذي يضّم كافة الدول املنخرطة يف نظام "بطاقة 

التأم� الخرضاء" والذي دخل حيّز التطبيق بداية من غرّة جويلية 2003. 
إتفاقية بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات عرب البالد العربية " بطاقة التأم� الربتقالية " املوقّعة  بتونس من قبل 

الدول العربية بتاريخ 26 أفريل 1975.
اإلتفاقية املربمة بتاريخ 19 جوان 1995 ب� املكاتب العربية املوّحدة لتطبيق بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات 

عرب البالد العربية.
العامة  الجلسة  أثناء  املربمة  العضو  الدولة  يف  الوطنية  التأم�  رشكات  ب�  اإلقليمي"  املوّحد  "املكتب  إنشاء  إتفاقية 

للمكاتب األعضاء املنعقدة باليونان يف ماي 2002 ك³ تّم تنقيحها أثناء إجت³عها األخ� يف نوفمرب 2005.

بتاريخ 20 جانفي  املهنيّة  التأم� يف إطار جمعيتها  للسيارات املربمة ب� مؤسسات  املاّدية  إتفاقيات تعويض األرضار 
2010 والتي دخلت حيّز التطبيق بداية من 20 مارس 2010 طبقا للفصل 92 من مجلة التأم�، وتتضّمن هذه اإلتفاقيات 

تحسينات هاّمة سواء عىل مستوى ضبط وتقليص آجال التعويض أو عىل مستوى تحس� جودة الخدمات املسداة. 

2 - التأم� من الحريق:

الفصل 29 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 واملتعلّق 
بوجوب التأم� من الحريق.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤرخ   1981 لسنة   1595 عدد  األمر 
بالفصول 29 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 املتعلق بقانون املالية لسنة 1981.

3 - تأم� نقل البضائع عند التوريد: 

الفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 
املتعلقة بوجوبية تأم� نقل البضائع عند التوريد.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤّرخ   1981 لسنة   1596 عدد  األمر 
بالفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 

ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 2364 لسنة 1999 املؤرخ فـي 27 أكتوبر 1999.

4 - التأم� الوجوÏ للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي³ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك³ 

تّم تنقيحه بالقانون عدد 62 لسنة 2009 املؤرخ يف 31 جويلية 2009.
الفصل 3 من األمر عدد 1814 لسنة 1981 املؤرخ يف 22 ديسمرب 1981 املتعلّق بكيفية منح البطاقة املهنية للوكيل 

العقاري.
الفصل 2 من القانون عدد 66 لسنة 2001 املؤرخ يف 10 جويلية 2001 (املتعلق بحذف الرتاخيص اإلدارية املسندة من 
قبل مصالح وزارة التجارة) املتعلق بإخضاع م³رسة نشاط الوكيل العقاري إىل الرشوط املنصوص عليها بالترشيع الجاري به 

العمل وإىل مقتضيات كراس رشوط يصادق عليها بقرار من الوزير املكلف بالتجارة.
قرار وزير التجارة املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق باملصادقة عىل كـراس رشوط مهنة وكيل عقاري.  

الفصل 7 من األمر عدد 273 لسنة 1987 املؤرخ يف 17 فيفري 1987 واملتعلّق برتكيبة وطرق عمل لجنة تسليم إنجازات 
وكاالت األسفار.

الفصل 3 من القانون عدد 49 لسنة 1987 املؤّرخ يف 2 أوت 1987 واملتعلّق بتنظيم تجارة املصاعد والتجهيزات املشابهة.
املصاعد  تجارة  باملصادقة عىل كراس رشوط مل³رسة نشاط  املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق  التجارة  قرار وزير 

والتجهيزات املشابهة.
الفصالن 48 و59 من القانون عدد 63 لسنة 1991 املؤّرخ يف 29 جويلية 1991 واملتعلّق بالتنظيم الصحي.

الفصل 27 من القانون عدد 104 لسنة 1994 املؤرخ يف 3 أوت 1994 واملتعلّق بتنظيم وتطوير الرتبية البدنية واألنشطة 
الرياضية.

الفصالن 19 و34 من القانون عدد 32 لسنة 1995 املؤّرخ يف 14 أفريل 1995 واملتعلّق بوكالء العبور.
الفصل 34 من القانون عدد 41 لسنة 1996 املؤّرخ يف 10 جوان 1996 واملتعلّق بالنفايات وÆراقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثاõ من األمر عدد 1766 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 سبتمرب 1996 واملتعلّق بضبط رشوط إحداث املؤسسات 
الخاصة لرعاية املسن� وطرق تسي�ها.

الفصل 39 من القانون عدد 71 لسنة 97 املؤرخ يف 11 نوفمرب 1997 واملتعلّق باملصف� واملؤÄن� العدلي� وأمناء الفلسة 
واملترصّف� القضائي�.

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاïة الوثائق املشرتطة للرتخيص 
إلستغالل أو توسيع أو نقل أو إحالة مركز تصفية الدم.

الفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 1998 املؤّرخ يف 20 جويلية 1998 واملتعلّق بالرشكات املهنية للمحام�.
الفصل 82 من القانون عدد 25 لسنة 1999 واملؤّرخ يف 18 مارس 1999 واملتعلّق بإصدار مجلة املوانئ البحرية التجارية.

األمر عدد 1986 لسنة 2001 املؤرخ يف 27 أوت 2001 املتعلق بضبط رشوط إحداث الهياكل املحرتفة إلنتاج الفنون 
الدرامية وترويجها.

إلنتاج  املحرتفة  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م³رسة  واملتعلق   2001 8 سبتمرب  املؤرخ يف  الثقافة  وزير  قرار 
الفنون الدرامية وترويجها لنشاطها.

الفصل 7 من القانون عدد 89 لسنة 2005 املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بتنظيم نشاط الغوص حول وجوبية تأم� 
املسؤولية املدنية عن األرضار التي îكن أن تلحقها باملتدرب� أو الغ� من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ³Æرسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÄام القانون عدد 
عن  الناتجة  املدنية  مسؤوليتهم  تأم�  وجوبية  حول  العبور  بوكالء  املتعلّق   1995 أفريل   14 يف  املؤرخ   1995 لسنة   32

نشاطهم.
الفصل 15 من القانون عدد 44 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنظيم املهن البحرية حول وجوبية 

تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن النشاط من قبل كّل شخص يتعاطى إحدى املهن البحرية.
املؤرخ   1990 لسنة   17 عدد  القانون  بتنقيح  واملتعلق    2009 جويلية   31 يف  املؤرخ   2009 لسنة   62 عدد  القانون 

يف 26 فيفري 1990 املتعلّق بتحوير الترشيع املتعلّق بالبعث العقاري.

5 - التأم� يف ميدان البناء:

القانون عدد 9 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصل 6 
من مجلة التأم�).

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصول 
من 95 إىل100 من مجلة التأم�).

تأم�  لوجوب  الخاضعة  غ�  املنشآت  قاïة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل� يف إنجازها ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 1360 لسنة 1997 املؤّرخ يف 14 جويلية 1997.
األمر عدد 416 لسنة 1995 املؤّرخ يف 6 مارس 1995 واملتعلق بضبط مهام املراقب الفني ورشوط منح املصادقة.

III - اإلطار القانوÎ للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم� الصادرة Æقتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق Æكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
الفصل األّول من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 02 جانفي 1993 املتعلّق بضبط قاïة أصناف التأم� الواردة بالفصل 49 من 

مجلّة التأم�.

الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاïة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� 
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

الفصالن 2 و3 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 املتعلّق بضبط بيان ´وذجي للرشوط العامة لعقود 
التأم�.

الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم�، املؤرخ يف 13 جويلية 2016 واملتعلّق بتوضيح بعض 
املفاهيم املرتبطة بصنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وطريقة تطبيق أحكام مجلّة التأم� عىل مستوى اإلكتتاب 

واإلنخراط واإلعالم السنوي ودفع الخدمات املتعلّقة بهذا الصنف.

2 - التأم� البحري:

يف املؤّرخ   1962 لسنة   13 عـدد  القانون  Æقتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 24 أفريل 1962.

األمر عدد 216 لسنة 1990 املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق بالرتفيع يف املبلغ األقىص ملسؤولية الناقل البحري يف 
تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 أكتوبر 2001 املتعلق Æنح ض³ن الدولة لتغطية نتائج املسؤولية املنجرّة عن 
املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

املؤّرخ يف العيل  باألمر  تنقيحه  تّم  ك³  الفالحي   õالتعاو بالصندوق  واملتعلّق   1931 مارس   26 املؤّرخ يف  العيل  األمر 
 7 جويلية 1955.

الفصول من 52 إىل 56 من القانون عدد 106 لسنة 1986 املؤّرخ فـي 31 ديسمرب 1986 واملتعلّقة بإحداث صندوق 
تعاون لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 948 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط إبتداءا من املوسم الفالحي 1988-1989 مجال 
تدخل ومقدار مساهمة الفالح� ونسبة تعويضات الصندوق التعاوõ لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
 õاألمر عدد 949 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تدخل وتسي� الصندوق التعاو

لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
وضبط  التأم�  مؤسسات  لكل  التأم�  عىل  الوحيد  األداء  من  اإلعفاء  تعميم  حول   2007 لسنة  الرئاسية  القرارات 
تخفيضات يف التعريفات بـ 40 % لألنشطة األكþ عرضة للمخاطر وبـ 30 % بالنسبة إىل خطر هالك املاشية وبـ 20 % عند 

التأم� الج³عي أو الفردي املتجدد.
إتفاقية الترصف املربمة ب� وزير املالية والصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي يف أوت 2008 واإلتّفاقية املربمة ب� 

الصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي والبنك الوطني الفالحي.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

الفصالن 67 و68 من مجلة التأم�.
الفصل 28 من القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 واملتعلّق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية 

تتعامل أساسا مع غ� املقيم�.
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ� املقيم�.

6 - تأم� الصادرات:

القانون عدد 24 لسنة 1997 املؤّرخ يف 28 أفريل 1997 واملتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخص تأم� 
الصادرات.

األمر عدد 1690 لسنة 1998 املؤّرخ يف 31 أوت 1998 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تسي� صندوق ضمـان مخاطـر 
التصدير كمـا تّم تنقيحـه باألمر عدد 2074 لسنـة 2002 املـؤرخ يف 10 سبتمرب 2002 واألمر الحكومي عدد 1068 املؤّرخ 

يف 3 أوت 2015.
القانون عدد 95 لسنة 1999 املؤّرخ يف 6 ديسمرب 1999 واملتعلّق بإحداث صندوق ض³ن Äويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن.
تسي� صندوق ض³ن Äويل  وتراتيب  بضبط رشوط  واملتعلق  3 جانفي 2000  املؤّرخ يف   2000 لسنة   23 األمر عدد 

الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن وبإحداث لجنة ض³ن قروض Äويل الصادرات.
اإلتفاقية املربمة ب� وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت Æوجبها 
مهّمة التّرصف يف هذه املنظومة إىل الرشكة املذكورة وذلك لحسابها ولحساب بقية مؤسسات التأم� التي تنشط يف هذا 

املجال. 

IV - النصـوص األخـرى:

:Î1 - القطاع التعاو

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األ´وذجي للجمعيات التعاونية.

2 - التأم� عىل املرض:

القانون عدد 71 لسنة 2004 املؤرخ يف 2 أوت 2004 واملتعلّق بالتأم� عىل املرض وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به.

3 - جباية قطاع التأم�:

القانون عدد 113 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 ديسمرب 1996 (املتعلّق بقانون املالية لسنة  الفصول 34 و35 و36 من 
1997) بخصوص مراجعة جباية قطاع التأم�.

املالية لسنة  القانون عدد 86 لسنة 1997 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1997 (املتعلّق بقانون  الفصول من 51 إىل 54 من 
1998) بخصوص تشجيع االدخار يف إطار عقود التأم� عىل الحياة.

الفصل 33 من القانون عدد 123 لسنة 2001 املؤرخ يف 28 ديسمرب 2001 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2002) بخصوص 
تحي� قاïة املدخرات الفنية القابلة للطرح من قبل مؤسسات التأم�.

الفصل 74 من القانون عدد 101 لسنة 2002 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2002 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2003) بخصوص 
تحي� األحكام املتعلقة باملساهمة لفائدة صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات وتوحيد قاعدة إحتسابها مع 

قاعدة إحتساب املعاليم عىل التأم�.
القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2004) بخصوص إقرار مبدأ إعفاء 
اإليرادات العمرية املدفوعة يف إطار عقود التأم� عىل الحياة من الرضيبة عىل الدخل وإضافة العدد 31 مكّرر للجدول "أ"  
التأم�  يف  الوسطاء  إىل  التأم�  مؤّسسات  قبل  من  املدفوعة  "العموالت  حول  املضافة  القيمة  عىل  األداء  Æجلّة  امللحق 
والّداخلة ضمن عنارص قسط التأم� الخاضع للمعلوم الوحيد عىل التّأم�" وبخصوص منح األولوية لإلنتفاع باإلمتياز العام 

تطور األموال املوظفة(م.د)

السندات والقروض الرقاعية

األسهم

توظيفات بالسوق النقدية والودائع لدى البنوك

العقارات (مباõ وأرايض)

أصول أخرى

املجمــوع

2297,5

1098,8

694,8

249,2

197,4

4537,7

2570,4

1072,6

689,4

316,2

242,7

4891,2

11,9

-2,4

-0,8

26,9

22,9

7,8
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تطور املدخرات الفنية مقارنة باألموال املوظفة (م.د)

املدخرات الفنيةاألموال املوظفة

201220132014201520162017

2900,13118,13076,1
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

      النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� 78 م.د سنة 2017 تتوزع ب� 54,4 م.د بعنوان صنف التأم� عىل الحياة 
وتكوين األموال و23,6 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة.

النتائج الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 79,6 م.د (ملحــق عـدد 11).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  وبدون  املؤّجلة  النتائج  بإعتبار   ،2017 نهاية سنة  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
بنسبة 3,9 % مقابل ارتفاعا  السنة ما يعادل 1.233,4 م.د مقابل 1.187,3 م.د سنة 2016 مسّجال بذلك  الصافية لهذه 

 8,9 % سنة 2016. (ملحــق عـدد 11).

ويعود هذا التباطؤ يف وت�ة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة أساسا إىل:

• انخفاض هاّم يف نسق ´و إج³يل األرباح املؤّجلة من 58,4 % سنة 2016 إىل 1,1 % سنة  2017 حيث ناهزت
 191,6 م.د مقابل 189,6 م.د سنة 2016.

 
م.د   149,4 بلغت  حيث   2016 سنة   %  14,6 بحوايل  تراجع  بعد  االرتفاع  إىل  املؤّجلة  الخسائر  مجموع  عودة    •

مقابل 82,2 م.د سنة 2016.

األمـوال املوظفـة:

إرتفع مجموع األموال املوظّفة لتغطية تعّهدات مؤسسات التأم� تجاه املؤمن لهم إىل 4.891,2 م.د   سنة 2017 مقابل 
4.537,7 م.د سنة 2016 أي بنسبة تطّور تعادل 7,8 %. 

إرتفعت حّصتها  التي  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  بعنوان صنف  التوظيفات  بالخصوص  اإلرتفاع  وشمل هذا 
إىل 32 % من مجموع األموال املوظفة (مقابل 28,5 % سنة 2016) بين³ إنخفضت حصة التوظيفات بعنوان مختلف فروع 

صنف التأم� عىل غ� الحيــاة من 71,5 % سنة 2016 إىل 68 % سنة 2017 (ملحق عـدد 12).

وتجدر االشارة اىل أّن التّطور الحـاصل يف هذه األموال تّم توظيفه أساسا يف السندات الصادرة عن الدولة التي بلغت 
1.694,5 م.د سنة 2017 (وÄثّل 34,6 % من مجموع التوظيفات) مقابل 1.551,7 م.د سنة 2016 محّققة بــذلك ´ـّوا 
بنسبة 9,2 %، ويف شكـل قروض رقاعية التي سّجلت إرتفاعا ملحوظا بنسبة 17,4 % وبلغت 875,9 م.د سنة 2017 مقابل 
يقارب 27 % وبلغت فيها ´وا هاّما Æا  املوظفة  األموال  745,8 م.د سنة 2016 وكذلك يف شكل عقارات حيث شهدت 

 316,2 م.د سنة 2017 مقابل 249,2 م.د يف موىف السنة السابقة.    

ك³ عرفت األموال املوظفة يف شكل حصص وأسهم يف مؤسسات التوظيف الج³عي ويف شكل حصص يف رشكات ذات 
رأس مال تنمية بدورها ´ّوا ايجابيا بنسبة 2,2 % و11 % تباعا وبلغت عىل التوايل 228,7 م.د و52,3 م.د سنة 2017 مقابل 
التأم�  واعادة  التأم�  مؤسسات  أسهم  يف شكل  للتوظيفات  بالنسبة  الشأن  وكذلك   .2016 سنة  م.د  و47,1  م.د   223,7

األجنبية حيث سّجلت إرتفاعا ناهز 3,8 % وبلغت 18,1 م.د سنة 2017 مقابل 17,4 م.د سنة 2016.    

أّما األموال املوظفة يف شكل أسهم رشكات مدرجة بالبورصة فقد سجلت انخفاضا بنسبة 2,4 % لتبلغ 531,1 م.د سنة 
البنكية  املؤسسات  لدى  النقدية ويف شكل ودائع  بالسوق  املوظفة  األموال  2017 مقابل 544,4 م.د سنة 2016، وكذلك 
واملاليــة التي بلغت 689,4 م.د مقابل 694,8 م.د سنة 2016 أي بإنخفاض طفيف بحوايل 0,8 % مقارنة بالسنة السابقة.

وتستأثر التوظيفات ذات املردود القار بحصة هامة تعادل 52,6 % سنة 2017 مقابل 50,6 % سنة 2016، تليها األموال 
املوظفة بالسوق النقدية ويف شكل ودائع لدى املؤسسات البنكية واملاليــة رغم انخفاض حّصتها من 15,3 % سنة 2016 

اىل 14,1 % سنة 2017. 

تغطية املدخرات الفنية:

سّجلت سنة 2017 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية باألصول املوظّفة طبقــا ألحكام مجلة التأم� حيث بلغت 
110,5 % مقابل 114,9 % سنة 2016 (ملحق عدد 13).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتّم 
(بإدماج رؤوس  الحياة  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب أصناف  الذي  بالهامش األد×  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 
األموال تحت الخطر واملّدخرات الحسابية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ) وأصناف التأم� عىل غ� الحياة (بإدماج كلفة الحوادث 

وأقساط التأم� الصافية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ).

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2017 ما يعادل 1.061,5 م.د مقابل 1.022,4 م.د 
سنة 2016. 

أمــا مجموع هــامش املـالءة املالية األد×، فقد بلغ 398,3 م.د سنة 2017 مقابل 346,3 م.د سنة 2016.

مقابل  2017 سنة   % 266,5 القطاع  بالنسبة ملجموع  األد×  الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
 295,3 % سنة 2016. 

       نشاط إعـادة التـأم�

يهّم هذا الصنف عمليات إعادة التأم� املقبولة واملسندة من قبل رشكات التأم� املبارش والعمليات املقبولة واملعاد 
إسنادها من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�.

 
عمليات إعـادة التأم� لرشكات التأم� املباشـر:

العمليات املقبولة:
    

شهدت األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش عودة إىل اإلرتفاع بنسبة 5,6 % مقابل تراجعها  بحوايل 1,8 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 16,9 م.د مقابل 16 م.د سنة 2016 (ملحق عـــدد 21).

 %  36 تجاوزت  بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  املدفوعة  التأم�  مؤسسات  تعويضات  إرتفاع  تواصل  املقابل،  ويف 
مقابل زيادة بحوايل 5,5 % سنة 2016، وبلغت تبعا لذلك 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د سنة 2016.

ك³ عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2017 بعنوان العمليات املقبولة بنسبة 24 % مقابل3,1 % سنة 2016 
وبلغت 20,7 م.د مقابل 16,7 م.د سنة 2016. 

وتبعا لذلك، تقلّص الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة إىل حدود 3,3 م.د مقابل 4,8 م.د سنة 2016.

العمليات املسندة:

مقابل   %  7,5 بنسبة  إرتفاعا   2017 سنة  املبارش  التأم�  قبل رشكات  من  إسنادها  واملعاد  املسندة  األقساط  سّجلت 
 2016 سنة  م.د   353,7 مقابل  م.د   380,2 مجموعها  بذلك  وبلغ   ،%  1,9 بنسبة  السابقة  السنة  يف  النسبي  إنخفاضها 

(ملحق عدد 22).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� لسنة 2017 إىل 
18,2 % مقابل 19,1 % سنة 2016.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد بالنسبة لفروع تأم� الحريق والتأم� ضّد الربد وهالك املاشية وتأم� النقل جّد هامة رغم 
 % و64,9   %  76 تباعا  مقابل   % و59,7   % و63,2   %  74,7 التوايل  عىل  بلغت  حيث   2017 سنة  الطفيف  إنخفاضها 

و66,3 %.

ك³ تجدر اإلشارة إىل أّن إرتفاع نسبة اإلسناد يف فرع تأم� الصادرات والتي ناهزت 67,7 % سنة 2017 مقابل 67,4 % 
سنة 2016 تعود أساسا إىل اإلسناد الكيل لألقساط الصادرة بعنوان املخاطر غ� التجارية لصندوق ض³ن مخاطر التصدير 

الذي تتوىل الترصف فيه الرشكة التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وقد تواصل تفاقم العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� رغم تقلّصه النسبي إىل حدود 
135 م.د مقابل 163,8 م.د سنة 2016.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

تواصل نسق ´ّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وناهزت 
121,7 م.د مقابل 113,4 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 21).

بين³ تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا بنسبة 12,4 % مقابل 11 % يف السنة السابقة وبلغ حجمها 
230,3 م.د مقابل 204,9 م.د سنة 2016.  

م.د   79,5 لتعادل   ،2016 سنة   %  9,4 مقابل   %  42,5 بنسبة  إرتفاعا  الحوادث  كلفــــة  شهدت  وبالتوازي، 
مقابل 55,8 م.د سنة 2016.

       
حيث  تراجعا   2017 سنة  خالل  التونسية"  "اإلعادة  لرشكة  املقبولة  للعمليــات  الفنّي  الفائض  سّجل  لذلك،  ونتيجة 

â يتجاوز 7,6 م.د مقابل 25,5 م.د سنة 2016.

العمليات املعاد إسنادها:

تواصل إرتفاع األقسـاط املعـاد إسنادها من طرف رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 بنسبة 10,3 % مقابل 3,2 % 
يف السنة السابقة، وبلغـت 49,4 م.د مقابل 44,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 22).

    
وتبعا لذلك، شهدت نسبة إعــــادة اإلسناد إرتفاعا إىل حدود 40,6 % مقابل 39,5 % سنة 2016.

ك³ شهـــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ´ّوا بنسبة 57,8 % مقابل تراجعهـــا الطفيف بنسبة 1 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 35,2 م.د مقابل 22,3 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، Äّكنت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 ألّول مرّة بعد مرور أربع سنوات متتالية من تجاوز العجز 
م.د   11,2 حدود  يف  عجز  مقابل  م.د   1,3 يعادل  فائضا  وحّققت  اإلسناد  إعادة  عمليات  عن  الناتج  الفّني 

سنة 2016.

إّال أّن النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد تراجعت إىل حدود 9 م.د مقابل 14,3 م.د سنة 2016.

وبعد طرح مصاريف اإلدارة والترصّف املقّدرة بحوايل 8,7 م.د سنة 2017 مقابل 8 م.د سنة 2016، تراجعت النتيجة 
الفنية الصافية بعد طرح املصاريف إىل 0,3 م.د مقابل 6,3 م.د سنة 2016.

وبالتوازي، تقلّصت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة خالل سنة 2017 إىل 12,3 م.د مقابل 15,9 م.د سنة 2016.

      نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

يبلغ عــــدد املؤسسات غ� املقيمة بسوق التأم� التونسية 6 مؤسسات يف موّىف سنة 2017 وهي مؤسسات مرخص 
لها Æقتىض القانون عـدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمـرب 1985 واملتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل 

أساســا مع غ� املقيم�. 
      

وتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة ومكتب� Äثيلي�، وتختص يف عمليات تأم� و إعادة تأم� 
األشخاص غ� املقيم� (ملحق عدد 3).

1 - االمتيازات التي يوفرها نظام املؤسسات غ� املقيمة:
    

يخول القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 املتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا 
مع غ� املقيم� عّدة إمتيازات لفائدة املؤسسات غ� املقيمة تهم خاصة:

اإلعفاء التام من الرضيبة عىل الرشكات،
توقيف اآلداء عىل القيمة املضافة، 

إرجاع املعاليم الديوانية،
اإلعفاء من اآلداءات املحلية، 

إمتيــازات تتعلق بحرية إنتداب املوظف� األجانب،
إمكانية إختيار نظام ض³ن إجت³عي غ� النظام التونيس.

      جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Æوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÆوارد شبه جبائية متأتية من مساه³ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

مقابل م.د   188,6 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة   2017 سنة  خــــالل  هاما  إرتفاعا  املــــوارد  هذه  سّجلت  وقد 
 167,8 م.د سنة 2016 و160,9 م.د سنـــة 2015 (ملحق عدد 26).

وإعتبارا ألهّمية قطاع التأم� يف اإلقتصاد الوطني أقّر املّرشع التّونيس لفائدته جملة من القواعد الجبائية تتعلّق بعقود 
التأم� وباملّدخرات الفّنية لرشكات التأم�.

I - النظام الجبا¤ لعقود التأم�:
 

يعرّف الفصل األول من مجلّة التأم� عقد التأم� بأنّه "اإلتّفاق الذي تلتزم Æقتضاه مؤّسسة التأم� أو املؤّمن بتقديم 
خدمة مالية لشخص يدعى املؤّمن له يف حالة تحّقق الخطر أو حلول األجل املبّ� بالعقد وذلك مقابل أجرة تسمى قسط 

التأم� أو معلوم اإلشرتاك".

ويربز هذا التّعريف العنارص التي يقوم عليها عقد التّأم� وهي أقساط التأم� وخدمات التأم�.

1 - جبــاية أقساط الّتأم�:

تتمثّل جباية أقساط التّأم� يف املعاليم الجبائية واملعاليم شبه الجبائية.

1.1 - املعاليم الجبائية:

املعلوم الوحيد عىل الّتأم�:

تخضع عقود التأم� أو اإليرادات العمرية املربمة مع مؤّسسات التأم� مه³ كان مكان إبرامها ملعلوم يسّمى "املعلوم 
الوحيد عىل التأم�".

وتعفى من هذا املعلوم :

1. عقود إعادة التأم�،
2. عقود التأم� املتعلّقة باألخطار الفالحية والصيد البحري، 

3. عقود تأم� أخطار السلع عند التّصدير وعقود تأم� قروض التّصدير،
4. عقود التأم� اإلجباري يف ميدان البناء املعد للسكن طبقا للترشيع الجاري به العمل،

5. عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين رأس املال وعقود اإليرادات العمرية،
6. عقود التأم� لألخطار التي îكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغ�ها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 5 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 10 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

ويربز جدول توزيع املوارد الجبائية وشبه الجبائية املتأتية من قطاع التأم� أهّمية حّصـة املعلـوم الوحيد عىل التأم� 
مقارنة مع حّصة املساه³ت لفائدة الصناديق الخاّصة بالخزينة.

2.1 - املوارد شبه الجبائية: 

وهي تتوزع ب� مساه°ت لفائدة ّصناديق الخزينة وب� معاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�.

أ -  املساه°ت لفائدة الّصناديق الخاّصة بالخزينة:

• املساه°ت لفائدة صندوق الح°ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات:

أحدث صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Æقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Æقتىض الفصل 153 من القانون عدد 91 لسنة 1982 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1982 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1983، وحّدد مبلغها بـ 300 ملّيم موظّفة عىل كّل شهادة تأم� لعربة سيّارة.

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك³ تّم تنقيحه بالنصوص الالّحقة وخاّصة الفصل 74 من قانون املالية لسنة 2003، وقد حّدد مبلغ هذه املساهمة 
بـنسبة 0,3 % بالنسبة ألقساط التّأم� عىل السيّارات وبـنسبة 1 % بالنسبة ألقساط التّأم� األخرى باستثناء التّأم� عىل 

الحياة وتكوين رأس املال. 

• املساه°ت لفائدة صندوق ض°ن ضحايا حوادث املرور:

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض³ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاïة وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:
 

- مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Æقتىض األمر عدد 2069 لسنة 2006 املؤرخ يف 24 جويلية 2006، وحّددت نسبتها بـ 2 % من أقساط التأم� 
أو معاليم اإلشرتاكات املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض³ن.

 وتتمثّل هذه التكاليف يف:

املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان تعويض األرضار الالّحقة باألشخاص يف حوادث املرور،
املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان خالص املحام� الذين ينوبون املكلف العام بنزاعات الدولة يف حّق صندوق 

ض³ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Æهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض³ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه°ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض°ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح³ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÆقتىض أحكام الفصل 8 من املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011، تّم توسيع مجال تدّخل الصندوق 
التعويضات بعنوان األرضار  أّن الصندوق يتوّىل" تسديد  وذلك بإضافة فقرة ثالثة إىل الفصل 35 املذكور أعاله تنّص عىل 
املادية املبارشة الناتجة عن أع³ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
 23 املؤرخ يف  لسنة 2002  باألمر عدد 2123  تنقيحه  تّم  الصندوق ك³  تسي� وطرق Äويل هذا  وتراتيب  تدّخل  رشوط 
ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم� بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس األقساط الّصادرة خالل الّشهر املنقيض 
والّصافية من اإللغاءات والّرضائب وإعادة التّأم�. وتهّم هذه املساهمة جميع أصناف التّأم� باستثناء التّأم� عىل الحياة 

وتكوين األموال.

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة Äّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Æوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك³ تّم تنقيحه وإÄامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011) بدينار واحد بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره 

Æناسبة إكتتاب أو تجديد عقود التأم� عىل غ� الحياة صايف من اإللغاءات.

        

• املساه°ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 19 إىل 21 من قانـون املالية لسنة 2006. وتتوزع موارده املتأتية من قطاع 
التأم� كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم:  حّددها الفصل 3 من األمر عدد 2336 لسنة 2006 بـ 500 مليم بعنوان كّل شهادة تأم� و500 
مليم بعنوان كّل شهادة فحص فّني.

 2006 أوت   28 فـــي  املؤّرخ   2006 لسنة   2336 عدد  األمر  من  الثالث  الفصل  حّدد  التأم�:  مؤّسسات  مساهمة   -
واملتعلّق بضبط إجراءات تدّخل الصندوق وطرق تسي�ه وقاعدة ونسب املساه³ت املخّصصة له، نسبة هــذه املســاهمة 
األداءات  من  والصافية  محرّك  ذات  الربية  العربات  تأم�  بعنوان  الصادرة  اإلشرتاك  معاليم  أو  األقساط  من   %  0,4 بـ 

واإللغاءات.
   

ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم� Æقتىض العنوان السادس من مجلة التأم� ك³ تّم تنقيحها وإÄامها Æقتىض القانون عدد 
8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. 

وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• املعلوم السنوي الذي تدفعه مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حّدد الفصل األول من األمر عدد 2553 لسنة 2008 
املؤرخ يف 7 جويلية 2008 نسبته كالتايل:

- بالنسبة ملؤسسات التأم�: 0,3 % من إج³يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج³يل األقساط املقبولة بعنوان السنة املحاسبية املنقضية والصافية من 
اإللغاءات.

ويستخلص مبلغ املعلوم السنوي وينزّل بالحساب الجاري للهيئة العامة للتأم� من قبل مؤسسات التأم� ومؤسسات 
إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة خالل نفس السنة التي يكون فيها مستوجبا وبحساب أربعة أقساط تدفع 

يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ´وذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاõ من األمــر عـــدد 2553 لسنــة 
2008 املـــؤرخ فــي 7 جويلية 2008 مبالغها كالتايل:

بالنسبة ملؤسسات التأم�: 1000 دينار عن كّل صنف تأم�.
بالنسبة لس°رسة التأم�: 1000 دينار.

بالنسبة لنواب التأم� ومنتجي التأم� عىل الحياة: 100 دينار.
       

II - التشجيعات والحوافز الجبائية لقطاع التأم�:
 

1 - يف مادة الرضيبة عىل الدخل والرضيبة عىل الرشكات:

1.1 - أحكام جبائّية تفاضلّية تتعلّق بعقود التأم� عىل الحياة:

 تّم Æقتىض أحكام الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2013 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2013 املتعلق بقانون املالية لسنة 
2014 تشجيع عمليات االدخار طويل املدى يف مادة التأم� عىل الحياة.

وتتلخص اإلمتيازات الجبائية يف النقاط التالية:

أ - أحكام ذات طابع تحفيزي لإلدخار:

- شمولية مجال العقود املشمولة باإلمتياز لتشمل عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين األموال عىل حّد السواء،
- شمولية الض³نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه³ كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاïة املنتفع� من الض³نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه³ كان الض³ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباö يف إتجاه Äك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض³ن  املرتبطة  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  عقود  بعنوان  املدفوعة  التأم� 

الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن 10 سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� يف عقود 
التأم� الج³عي ال تقل عن 10 سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وال ينسحب هذا الرشط عىل 

املنخرط� يف العقود الج³عية قبل غرة جانفي 2014،
،öة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباïتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  îكن  ال  الج³عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -
باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014،

- إستثناء املبالغ املدفوعة لألجراء بعنوان عقود التأم� عىل الحياة وتكوين األموال تنفيذا إللتزامات املكتتب املنصوص 
عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

 
2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

الكافية  الفنية  املدخرات  بتسجيل  تقوم  أن  التأم�  مجلة  من   59 الفصل  طبقا ألحكام  التأم�  مؤسسات  يتعّ� عىل 
لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع� بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال تلك املدخرات يف أصول 

نفس املوازنات.

وÄّكن صفة "الفنية" من Äييز املدخرات الفنية عن غ�ها من املدخرات مثل "مدخرات املخاطر واألعباء" و"مدخرات 
إنخفاض القيمة". 

وتطبيقا ألحكام الفقرة II من الفصل 48 من مجلة الرضيبة عىل دخل األشخاص الطّبيعي� والّرضيبة عىل الّرشكات، 
تطرح املّدخرات الفّنية بصفة كلية من قاعدة إحتساب الرضيبة عىل الرشكات وذلك بعنوان سنة تكوين املّدخرات املذكورة، 
باستثناء املّدخرات املكّونة ملجابهة إستحقاق التّعّهدات الفّنية التي تطرح يف حدود 50 % من الربح الخاضع للرضيبة بعد 

طرح املدخرات الفنية القابلة للطرح كليا وقبل طرح األرباح املعاد إستث³رها (الفصل 45 من قانون املالية لسنة 2008).

2 - يف مادة األداء عىل التكوين املهني:

املبلغ  املهني شهريّا عىل أساس  التكوين  األداء عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب  قانون  الفصل 29 من  طبقا ألحكام 
الشهري الخام للمرتبات واألجور مه³ كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Æا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه³ت اإلجت³عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت³عي  الض³ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت³عية  املساه³ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج³عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Æوجب عقود التأم� عىل الحياة من معاليم التّسجيل 
املوظّفة عىل الّرتكات. 

I من  الفقرة  بالعدد 6 من  املنصوص عليه  بـ 0,300 دينار  املحّدد  الجبا¤  الطّابع  التأم� من  4 - إعفاء وصوالت 
.öالفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا

5 - إعفاء عملّيات التأم� وإعادة التأم� الخاضعة للمعلوم الوحيد عىل التأم� وعموالت وسطاء التأم� من 
األداء عىل القيمة املضافة وذلك تطبيقا ملقتضيات العددين 31 و31 مكّرر من الجدول "أ" امللحق Æجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 

     ملحــق عــدد 1

اإلطار الترشيعي والرتتيبي لقطاع التأم�

I - اإلطار العام:

القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف 9 مارس 1992 املتعلّق بإصدار مجلة التأم� وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به وجملة القوان� املتممة لها وهي :

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤرخ يف 31 جانفي 1994 املتعلّق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأم� يخص التأم� 
يف ميدان البناء،

القانون عـدد 24  لسنة 1997 املؤرخ يف 28 أفريل 1997 املتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخّص تأم� 
الصادرات،

القانون عدد 37 لسنة 2002 املؤرخ يف غرة أفريل 2002 املتعلّق بتنقيح مجلة التأم�،
تأم�  يخص  التأم�  Æجلة  خامس  عنوان  بإدراج  املتعلق   2005 أوت   15 يف  املؤرخ   2005 لسنة   86 عدد  القانون 
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس Æجلة التأم� يخص إحداث 

"الهيئة العامة للتأم�". 
القانون عدد 47 لسنة 2014 املؤّرخ يف 24 جويلية 2014 املتعلّق بإدراج عنوان سابع Æجلة التأم� يخص "التأم� 

التكافيل". 

II - اإلطار القانوÎ للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

تأم�  التأم� يخص  بإدراج عنوان خامس Æجلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية املتعلّقة به والتي تتمثّل يف:

األمر عدد 873 املؤرخ يف 27 مارس 2006 واملتعلق بضبط التزامات مستعميل العربات الربية ذات محرك غ� املسجلة 
بإحدى سالسل التسجيل املعتمدة بالبالد التونسية وكذلك بطرق صياغة الوثائق املثبتة لوجود عقد التأم� وصحتها وفقا 

ألحكام الفصل 114 من مجلة التأم�،
األمر عدد 1224 املؤرخ يف 2 ماي 2006 واملتعلّق بضبط أ´وذج تحرير محرض البحث وفقا ألحكام الفصل 167 من 

مجلة التأم�، 
وواجبات  بتحديد حقوق  املتعلقة  اإلتفاقية  باملصادقة عىل  واملتعلق   2007 25 جوان  املؤرخ يف   1487 عدد  األمر 
نتيجة  املتّرضر  لفائدة  املستحّقة  أو  املسّددة  املبالغ  إسرتجاع  بخصوص  املرض  عىل  للتأم�  الوطني  والصندوق  املؤمن� 

حوادث املرور التي تكتيس صبغة شغلية وفقا ألحكام الفصل 171 من مجلة التأم�،
األمر عدد 2069 املؤرخ يف 24 جويلية 2006 واملتعلق بضبط نسب املساه³ت املخصصة لصندوق ض³ن ضحايا 

حوادث املرور وفقا ألحكام الفصل 176 من مجلة التأم�، 
األمر عدد 1871 املؤرخ يف 17 جويلية 2007 واملتعلق بضبط جدول معاوضة الجرايات وبكيفية إحتساب رأس املال 

موضوع املعاوضة وفقا ألحكام الفصل 145 من مجلة التأم�،

القرار املؤرخ يف 6 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األطباء الرشعي� واألطباء املتحصل� عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البدõ وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم� (ك³ تّم إÄامه بالقاïت� التكميليت� بتاريخ 1جوان 2006 

و2 سبتمرب 2006)،
وفقا  تسي�ه  وقواعد  للتعريفة  املركزي  املكتب  إحداث  بضبط رشوط  واملتعلق  17 جانفي 2006  املؤرخ يف  القرار 

ألحكام الفصل 112 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األعضاء القاّرين واألعضاء املناوب� باملكتب املركزي للتعريفة،

القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل النظام األسايس الخاص بالجمعية املهنية التي تتوىل تطبيق 
الفصل 114 من مجلة  للتأم� وفقا ألحكام  الدولية  البطاقات  أنظمة  املنخرطة يف  الدول األجنبية  املعاهدات املربمة مع 

التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل أ´وذج املعطيات الرضورية إلعداد عرض التسوية الصلحية 

وفقا ألحكام الفصل 169 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 12 أفريل 2006 واملتعلق بضبط شكل شهادة التأم� ومحتواها، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 8 جوان 2006 واملتعلق بتحديد التعريفات اإلطارية ملصاريف عالج مترضري حوادث املرور 
وفقا ألحكام الفصل 129 من مجلة التأم�، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 11 جوان 2007 واملتعلق باملصادقة عىل الجدول القيايس لتحديد نسب العجز الدائم وفقا 
ألحكام الفصل 131 من مجلة التأم�، 

القرار املؤرخ يف 4 أوت 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء املكتب املركزي للتعريفة،
القرار املؤرخ يف 28 نوفمرب 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء اللجنة اإلستشارية لصندوق الوقاية من حوادث املرور،

القرار املؤرخ يف 25 ديسمرب 2006 واملتعلق باملصادقة عىل إتفاقية التعويض لحساب الغ� وفقا ألحكام الفصل 148 
من مجلة التأم� املمضاة من قبل األطراف املعنية بتاريخ 9 أكتوبر 2006.

املنشور عدد 2 لسنة 2007 املؤرخ يف 10 مارس 2007 واملتعلق بنظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤوليـــة 
املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك ك³ تّم إÄامه بامللحق التوضيحي بتاريخ 2 جويلية 2007.
املنشور عدد 1 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 جانفي 2007 واملتعلق بتحديد تعريفة التأم� الحدودي.

املنشور عدد 1 لسنة 2005 املؤّرخ يف 13 أفريل 2005 واملتعلّق بالرتفيع يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية بالنسبة 
ألصحاب العربات الربية ذات املحرّك ك³ تّم تنقيحه Æقتىض املنشور عدد 1 لوزير املالية املؤرخ يف 12سبتمرب 2013 ثّم 

باملنشور عدد 1 لسنة 2014 املؤرخ يف 16 ديسمرب 2014.
اإلتفاقية املربمة ب� مؤسسات التأم� بتاريخ 17 أوت 2002 واملتعلقة برتفيع تعريفة الض³نات اإلختيارية.

اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم� 
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق Æراجعة إتفاقية سنة 1995 املربمة بتاريخ 22 نوفمرب1995. 

اإلتفاقية النموذجية املربمة ب� املكاتب حول "بطاقة التأم� الخرضاء" واملنّقحة يف 20 أكتوبر 1989. 
"النظام العام" (le règlement général) للمجلس الدويل للمكاتب الذي يضّم كافة الدول املنخرطة يف نظام "بطاقة 

التأم� الخرضاء" والذي دخل حيّز التطبيق بداية من غرّة جويلية 2003. 
إتفاقية بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات عرب البالد العربية " بطاقة التأم� الربتقالية " املوقّعة  بتونس من قبل 

الدول العربية بتاريخ 26 أفريل 1975.
اإلتفاقية املربمة بتاريخ 19 جوان 1995 ب� املكاتب العربية املوّحدة لتطبيق بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات 

عرب البالد العربية.
العامة  الجلسة  أثناء  املربمة  العضو  الدولة  يف  الوطنية  التأم�  رشكات  ب�  اإلقليمي"  املوّحد  "املكتب  إنشاء  إتفاقية 

للمكاتب األعضاء املنعقدة باليونان يف ماي 2002 ك³ تّم تنقيحها أثناء إجت³عها األخ� يف نوفمرب 2005.

بتاريخ 20 جانفي  املهنيّة  التأم� يف إطار جمعيتها  للسيارات املربمة ب� مؤسسات  املاّدية  إتفاقيات تعويض األرضار 
2010 والتي دخلت حيّز التطبيق بداية من 20 مارس 2010 طبقا للفصل 92 من مجلة التأم�، وتتضّمن هذه اإلتفاقيات 

تحسينات هاّمة سواء عىل مستوى ضبط وتقليص آجال التعويض أو عىل مستوى تحس� جودة الخدمات املسداة. 

2 - التأم� من الحريق:

الفصل 29 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 واملتعلّق 
بوجوب التأم� من الحريق.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤرخ   1981 لسنة   1595 عدد  األمر 
بالفصول 29 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 املتعلق بقانون املالية لسنة 1981.

3 - تأم� نقل البضائع عند التوريد: 

الفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 
املتعلقة بوجوبية تأم� نقل البضائع عند التوريد.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤّرخ   1981 لسنة   1596 عدد  األمر 
بالفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 

ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 2364 لسنة 1999 املؤرخ فـي 27 أكتوبر 1999.

4 - التأم� الوجوÏ للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي³ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك³ 

تّم تنقيحه بالقانون عدد 62 لسنة 2009 املؤرخ يف 31 جويلية 2009.
الفصل 3 من األمر عدد 1814 لسنة 1981 املؤرخ يف 22 ديسمرب 1981 املتعلّق بكيفية منح البطاقة املهنية للوكيل 

العقاري.
الفصل 2 من القانون عدد 66 لسنة 2001 املؤرخ يف 10 جويلية 2001 (املتعلق بحذف الرتاخيص اإلدارية املسندة من 
قبل مصالح وزارة التجارة) املتعلق بإخضاع م³رسة نشاط الوكيل العقاري إىل الرشوط املنصوص عليها بالترشيع الجاري به 

العمل وإىل مقتضيات كراس رشوط يصادق عليها بقرار من الوزير املكلف بالتجارة.
قرار وزير التجارة املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق باملصادقة عىل كـراس رشوط مهنة وكيل عقاري.  

الفصل 7 من األمر عدد 273 لسنة 1987 املؤرخ يف 17 فيفري 1987 واملتعلّق برتكيبة وطرق عمل لجنة تسليم إنجازات 
وكاالت األسفار.

الفصل 3 من القانون عدد 49 لسنة 1987 املؤّرخ يف 2 أوت 1987 واملتعلّق بتنظيم تجارة املصاعد والتجهيزات املشابهة.
املصاعد  تجارة  باملصادقة عىل كراس رشوط مل³رسة نشاط  املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق  التجارة  قرار وزير 

والتجهيزات املشابهة.
الفصالن 48 و59 من القانون عدد 63 لسنة 1991 املؤّرخ يف 29 جويلية 1991 واملتعلّق بالتنظيم الصحي.

الفصل 27 من القانون عدد 104 لسنة 1994 املؤرخ يف 3 أوت 1994 واملتعلّق بتنظيم وتطوير الرتبية البدنية واألنشطة 
الرياضية.

الفصالن 19 و34 من القانون عدد 32 لسنة 1995 املؤّرخ يف 14 أفريل 1995 واملتعلّق بوكالء العبور.
الفصل 34 من القانون عدد 41 لسنة 1996 املؤّرخ يف 10 جوان 1996 واملتعلّق بالنفايات وÆراقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثاõ من األمر عدد 1766 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 سبتمرب 1996 واملتعلّق بضبط رشوط إحداث املؤسسات 
الخاصة لرعاية املسن� وطرق تسي�ها.

الفصل 39 من القانون عدد 71 لسنة 97 املؤرخ يف 11 نوفمرب 1997 واملتعلّق باملصف� واملؤÄن� العدلي� وأمناء الفلسة 
واملترصّف� القضائي�.

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاïة الوثائق املشرتطة للرتخيص 
إلستغالل أو توسيع أو نقل أو إحالة مركز تصفية الدم.

الفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 1998 املؤّرخ يف 20 جويلية 1998 واملتعلّق بالرشكات املهنية للمحام�.
الفصل 82 من القانون عدد 25 لسنة 1999 واملؤّرخ يف 18 مارس 1999 واملتعلّق بإصدار مجلة املوانئ البحرية التجارية.

األمر عدد 1986 لسنة 2001 املؤرخ يف 27 أوت 2001 املتعلق بضبط رشوط إحداث الهياكل املحرتفة إلنتاج الفنون 
الدرامية وترويجها.

إلنتاج  املحرتفة  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م³رسة  واملتعلق   2001 8 سبتمرب  املؤرخ يف  الثقافة  وزير  قرار 
الفنون الدرامية وترويجها لنشاطها.

الفصل 7 من القانون عدد 89 لسنة 2005 املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بتنظيم نشاط الغوص حول وجوبية تأم� 
املسؤولية املدنية عن األرضار التي îكن أن تلحقها باملتدرب� أو الغ� من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ³Æرسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÄام القانون عدد 
عن  الناتجة  املدنية  مسؤوليتهم  تأم�  وجوبية  حول  العبور  بوكالء  املتعلّق   1995 أفريل   14 يف  املؤرخ   1995 لسنة   32

نشاطهم.
الفصل 15 من القانون عدد 44 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنظيم املهن البحرية حول وجوبية 

تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن النشاط من قبل كّل شخص يتعاطى إحدى املهن البحرية.
املؤرخ   1990 لسنة   17 عدد  القانون  بتنقيح  واملتعلق    2009 جويلية   31 يف  املؤرخ   2009 لسنة   62 عدد  القانون 

يف 26 فيفري 1990 املتعلّق بتحوير الترشيع املتعلّق بالبعث العقاري.

5 - التأم� يف ميدان البناء:

القانون عدد 9 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصل 6 
من مجلة التأم�).

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصول 
من 95 إىل100 من مجلة التأم�).

تأم�  لوجوب  الخاضعة  غ�  املنشآت  قاïة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل� يف إنجازها ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 1360 لسنة 1997 املؤّرخ يف 14 جويلية 1997.
األمر عدد 416 لسنة 1995 املؤّرخ يف 6 مارس 1995 واملتعلق بضبط مهام املراقب الفني ورشوط منح املصادقة.

III - اإلطار القانوÎ للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم� الصادرة Æقتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق Æكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
الفصل األّول من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 02 جانفي 1993 املتعلّق بضبط قاïة أصناف التأم� الواردة بالفصل 49 من 

مجلّة التأم�.

الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاïة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� 
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

الفصالن 2 و3 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 املتعلّق بضبط بيان ´وذجي للرشوط العامة لعقود 
التأم�.

الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم�، املؤرخ يف 13 جويلية 2016 واملتعلّق بتوضيح بعض 
املفاهيم املرتبطة بصنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وطريقة تطبيق أحكام مجلّة التأم� عىل مستوى اإلكتتاب 

واإلنخراط واإلعالم السنوي ودفع الخدمات املتعلّقة بهذا الصنف.

2 - التأم� البحري:

يف املؤّرخ   1962 لسنة   13 عـدد  القانون  Æقتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 24 أفريل 1962.

األمر عدد 216 لسنة 1990 املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق بالرتفيع يف املبلغ األقىص ملسؤولية الناقل البحري يف 
تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 أكتوبر 2001 املتعلق Æنح ض³ن الدولة لتغطية نتائج املسؤولية املنجرّة عن 
املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

املؤّرخ يف العيل  باألمر  تنقيحه  تّم  ك³  الفالحي   õالتعاو بالصندوق  واملتعلّق   1931 مارس   26 املؤّرخ يف  العيل  األمر 
 7 جويلية 1955.

الفصول من 52 إىل 56 من القانون عدد 106 لسنة 1986 املؤّرخ فـي 31 ديسمرب 1986 واملتعلّقة بإحداث صندوق 
تعاون لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 948 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط إبتداءا من املوسم الفالحي 1988-1989 مجال 
تدخل ومقدار مساهمة الفالح� ونسبة تعويضات الصندوق التعاوõ لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
 õاألمر عدد 949 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تدخل وتسي� الصندوق التعاو

لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
وضبط  التأم�  مؤسسات  لكل  التأم�  عىل  الوحيد  األداء  من  اإلعفاء  تعميم  حول   2007 لسنة  الرئاسية  القرارات 
تخفيضات يف التعريفات بـ 40 % لألنشطة األكþ عرضة للمخاطر وبـ 30 % بالنسبة إىل خطر هالك املاشية وبـ 20 % عند 

التأم� الج³عي أو الفردي املتجدد.
إتفاقية الترصف املربمة ب� وزير املالية والصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي يف أوت 2008 واإلتّفاقية املربمة ب� 

الصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي والبنك الوطني الفالحي.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

الفصالن 67 و68 من مجلة التأم�.
الفصل 28 من القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 واملتعلّق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية 

تتعامل أساسا مع غ� املقيم�.
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ� املقيم�.

6 - تأم� الصادرات:

القانون عدد 24 لسنة 1997 املؤّرخ يف 28 أفريل 1997 واملتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخص تأم� 
الصادرات.

األمر عدد 1690 لسنة 1998 املؤّرخ يف 31 أوت 1998 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تسي� صندوق ضمـان مخاطـر 
التصدير كمـا تّم تنقيحـه باألمر عدد 2074 لسنـة 2002 املـؤرخ يف 10 سبتمرب 2002 واألمر الحكومي عدد 1068 املؤّرخ 

يف 3 أوت 2015.
القانون عدد 95 لسنة 1999 املؤّرخ يف 6 ديسمرب 1999 واملتعلّق بإحداث صندوق ض³ن Äويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن.
تسي� صندوق ض³ن Äويل  وتراتيب  بضبط رشوط  واملتعلق  3 جانفي 2000  املؤّرخ يف   2000 لسنة   23 األمر عدد 

الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن وبإحداث لجنة ض³ن قروض Äويل الصادرات.
اإلتفاقية املربمة ب� وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت Æوجبها 
مهّمة التّرصف يف هذه املنظومة إىل الرشكة املذكورة وذلك لحسابها ولحساب بقية مؤسسات التأم� التي تنشط يف هذا 

املجال. 

IV - النصـوص األخـرى:

:Î1 - القطاع التعاو

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األ´وذجي للجمعيات التعاونية.

2 - التأم� عىل املرض:

القانون عدد 71 لسنة 2004 املؤرخ يف 2 أوت 2004 واملتعلّق بالتأم� عىل املرض وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به.

3 - جباية قطاع التأم�:

القانون عدد 113 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 ديسمرب 1996 (املتعلّق بقانون املالية لسنة  الفصول 34 و35 و36 من 
1997) بخصوص مراجعة جباية قطاع التأم�.

املالية لسنة  القانون عدد 86 لسنة 1997 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1997 (املتعلّق بقانون  الفصول من 51 إىل 54 من 
1998) بخصوص تشجيع االدخار يف إطار عقود التأم� عىل الحياة.

الفصل 33 من القانون عدد 123 لسنة 2001 املؤرخ يف 28 ديسمرب 2001 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2002) بخصوص 
تحي� قاïة املدخرات الفنية القابلة للطرح من قبل مؤسسات التأم�.

الفصل 74 من القانون عدد 101 لسنة 2002 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2002 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2003) بخصوص 
تحي� األحكام املتعلقة باملساهمة لفائدة صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات وتوحيد قاعدة إحتسابها مع 

قاعدة إحتساب املعاليم عىل التأم�.
القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2004) بخصوص إقرار مبدأ إعفاء 
اإليرادات العمرية املدفوعة يف إطار عقود التأم� عىل الحياة من الرضيبة عىل الدخل وإضافة العدد 31 مكّرر للجدول "أ"  
التأم�  يف  الوسطاء  إىل  التأم�  مؤّسسات  قبل  من  املدفوعة  "العموالت  حول  املضافة  القيمة  عىل  األداء  Æجلّة  امللحق 
والّداخلة ضمن عنارص قسط التأم� الخاضع للمعلوم الوحيد عىل التّأم�" وبخصوص منح األولوية لإلنتفاع باإلمتياز العام 

توزع األموال املوظفة حسب طبيعة األصول

السندات والقروض الرقاعية

األسهم

السوق النقدية والودائع لدى البنوك

العقارات (مباÎ وأرايض)

أصول أخرى

52,6%

21,9%

14,1%

6,5% 5%

تطـور تغطية املدخرات الفنية (م.د)

املدخرات الفنية

األموال املوظفة

نسبة التغطية (%)

3949,8

4537,7

%114,9

4427,8

4891,2

%110,5

12,1

7,8

-4,4

نسبة التطور (%)20162017املؤرشات
2017/2016
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

      النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� 78 م.د سنة 2017 تتوزع ب� 54,4 م.د بعنوان صنف التأم� عىل الحياة 
وتكوين األموال و23,6 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة.

النتائج الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 79,6 م.د (ملحــق عـدد 11).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  وبدون  املؤّجلة  النتائج  بإعتبار   ،2017 نهاية سنة  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
بنسبة 3,9 % مقابل ارتفاعا  السنة ما يعادل 1.233,4 م.د مقابل 1.187,3 م.د سنة 2016 مسّجال بذلك  الصافية لهذه 

 8,9 % سنة 2016. (ملحــق عـدد 11).

ويعود هذا التباطؤ يف وت�ة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة أساسا إىل:

• انخفاض هاّم يف نسق ´و إج³يل األرباح املؤّجلة من 58,4 % سنة 2016 إىل 1,1 % سنة  2017 حيث ناهزت
 191,6 م.د مقابل 189,6 م.د سنة 2016.

 
م.د   149,4 بلغت  حيث   2016 سنة   %  14,6 بحوايل  تراجع  بعد  االرتفاع  إىل  املؤّجلة  الخسائر  مجموع  عودة    •

مقابل 82,2 م.د سنة 2016.

األمـوال املوظفـة:

إرتفع مجموع األموال املوظّفة لتغطية تعّهدات مؤسسات التأم� تجاه املؤمن لهم إىل 4.891,2 م.د   سنة 2017 مقابل 
4.537,7 م.د سنة 2016 أي بنسبة تطّور تعادل 7,8 %. 

إرتفعت حّصتها  التي  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  بعنوان صنف  التوظيفات  بالخصوص  اإلرتفاع  وشمل هذا 
إىل 32 % من مجموع األموال املوظفة (مقابل 28,5 % سنة 2016) بين³ إنخفضت حصة التوظيفات بعنوان مختلف فروع 

صنف التأم� عىل غ� الحيــاة من 71,5 % سنة 2016 إىل 68 % سنة 2017 (ملحق عـدد 12).

وتجدر االشارة اىل أّن التّطور الحـاصل يف هذه األموال تّم توظيفه أساسا يف السندات الصادرة عن الدولة التي بلغت 
1.694,5 م.د سنة 2017 (وÄثّل 34,6 % من مجموع التوظيفات) مقابل 1.551,7 م.د سنة 2016 محّققة بــذلك ´ـّوا 
بنسبة 9,2 %، ويف شكـل قروض رقاعية التي سّجلت إرتفاعا ملحوظا بنسبة 17,4 % وبلغت 875,9 م.د سنة 2017 مقابل 
يقارب 27 % وبلغت فيها ´وا هاّما Æا  املوظفة  األموال  745,8 م.د سنة 2016 وكذلك يف شكل عقارات حيث شهدت 

 316,2 م.د سنة 2017 مقابل 249,2 م.د يف موىف السنة السابقة.    

ك³ عرفت األموال املوظفة يف شكل حصص وأسهم يف مؤسسات التوظيف الج³عي ويف شكل حصص يف رشكات ذات 
رأس مال تنمية بدورها ´ّوا ايجابيا بنسبة 2,2 % و11 % تباعا وبلغت عىل التوايل 228,7 م.د و52,3 م.د سنة 2017 مقابل 
التأم�  واعادة  التأم�  مؤسسات  أسهم  يف شكل  للتوظيفات  بالنسبة  الشأن  وكذلك   .2016 سنة  م.د  و47,1  م.د   223,7

األجنبية حيث سّجلت إرتفاعا ناهز 3,8 % وبلغت 18,1 م.د سنة 2017 مقابل 17,4 م.د سنة 2016.    

أّما األموال املوظفة يف شكل أسهم رشكات مدرجة بالبورصة فقد سجلت انخفاضا بنسبة 2,4 % لتبلغ 531,1 م.د سنة 
البنكية  املؤسسات  لدى  النقدية ويف شكل ودائع  بالسوق  املوظفة  األموال  2017 مقابل 544,4 م.د سنة 2016، وكذلك 
واملاليــة التي بلغت 689,4 م.د مقابل 694,8 م.د سنة 2016 أي بإنخفاض طفيف بحوايل 0,8 % مقارنة بالسنة السابقة.

وتستأثر التوظيفات ذات املردود القار بحصة هامة تعادل 52,6 % سنة 2017 مقابل 50,6 % سنة 2016، تليها األموال 
املوظفة بالسوق النقدية ويف شكل ودائع لدى املؤسسات البنكية واملاليــة رغم انخفاض حّصتها من 15,3 % سنة 2016 

اىل 14,1 % سنة 2017. 

تغطية املدخرات الفنية:

سّجلت سنة 2017 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية باألصول املوظّفة طبقــا ألحكام مجلة التأم� حيث بلغت 
110,5 % مقابل 114,9 % سنة 2016 (ملحق عدد 13).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتّم 
(بإدماج رؤوس  الحياة  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب أصناف  الذي  بالهامش األد×  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 
األموال تحت الخطر واملّدخرات الحسابية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ) وأصناف التأم� عىل غ� الحياة (بإدماج كلفة الحوادث 

وأقساط التأم� الصافية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ).

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2017 ما يعادل 1.061,5 م.د مقابل 1.022,4 م.د 
سنة 2016. 

أمــا مجموع هــامش املـالءة املالية األد×، فقد بلغ 398,3 م.د سنة 2017 مقابل 346,3 م.د سنة 2016.

مقابل  2017 سنة   % 266,5 القطاع  بالنسبة ملجموع  األد×  الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
 295,3 % سنة 2016. 

       نشاط إعـادة التـأم�

يهّم هذا الصنف عمليات إعادة التأم� املقبولة واملسندة من قبل رشكات التأم� املبارش والعمليات املقبولة واملعاد 
إسنادها من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�.

 
عمليات إعـادة التأم� لرشكات التأم� املباشـر:

العمليات املقبولة:
    

شهدت األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش عودة إىل اإلرتفاع بنسبة 5,6 % مقابل تراجعها  بحوايل 1,8 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 16,9 م.د مقابل 16 م.د سنة 2016 (ملحق عـــدد 21).

 %  36 تجاوزت  بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  املدفوعة  التأم�  مؤسسات  تعويضات  إرتفاع  تواصل  املقابل،  ويف 
مقابل زيادة بحوايل 5,5 % سنة 2016، وبلغت تبعا لذلك 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د سنة 2016.

ك³ عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2017 بعنوان العمليات املقبولة بنسبة 24 % مقابل3,1 % سنة 2016 
وبلغت 20,7 م.د مقابل 16,7 م.د سنة 2016. 

وتبعا لذلك، تقلّص الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة إىل حدود 3,3 م.د مقابل 4,8 م.د سنة 2016.

العمليات املسندة:

مقابل   %  7,5 بنسبة  إرتفاعا   2017 سنة  املبارش  التأم�  قبل رشكات  من  إسنادها  واملعاد  املسندة  األقساط  سّجلت 
 2016 سنة  م.د   353,7 مقابل  م.د   380,2 مجموعها  بذلك  وبلغ   ،%  1,9 بنسبة  السابقة  السنة  يف  النسبي  إنخفاضها 

(ملحق عدد 22).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� لسنة 2017 إىل 
18,2 % مقابل 19,1 % سنة 2016.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد بالنسبة لفروع تأم� الحريق والتأم� ضّد الربد وهالك املاشية وتأم� النقل جّد هامة رغم 
 % و64,9   %  76 تباعا  مقابل   % و59,7   % و63,2   %  74,7 التوايل  عىل  بلغت  حيث   2017 سنة  الطفيف  إنخفاضها 

و66,3 %.

ك³ تجدر اإلشارة إىل أّن إرتفاع نسبة اإلسناد يف فرع تأم� الصادرات والتي ناهزت 67,7 % سنة 2017 مقابل 67,4 % 
سنة 2016 تعود أساسا إىل اإلسناد الكيل لألقساط الصادرة بعنوان املخاطر غ� التجارية لصندوق ض³ن مخاطر التصدير 

الذي تتوىل الترصف فيه الرشكة التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وقد تواصل تفاقم العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� رغم تقلّصه النسبي إىل حدود 
135 م.د مقابل 163,8 م.د سنة 2016.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

تواصل نسق ´ّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وناهزت 
121,7 م.د مقابل 113,4 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 21).

بين³ تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا بنسبة 12,4 % مقابل 11 % يف السنة السابقة وبلغ حجمها 
230,3 م.د مقابل 204,9 م.د سنة 2016.  

م.د   79,5 لتعادل   ،2016 سنة   %  9,4 مقابل   %  42,5 بنسبة  إرتفاعا  الحوادث  كلفــــة  شهدت  وبالتوازي، 
مقابل 55,8 م.د سنة 2016.

       
حيث  تراجعا   2017 سنة  خالل  التونسية"  "اإلعادة  لرشكة  املقبولة  للعمليــات  الفنّي  الفائض  سّجل  لذلك،  ونتيجة 

â يتجاوز 7,6 م.د مقابل 25,5 م.د سنة 2016.

العمليات املعاد إسنادها:

تواصل إرتفاع األقسـاط املعـاد إسنادها من طرف رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 بنسبة 10,3 % مقابل 3,2 % 
يف السنة السابقة، وبلغـت 49,4 م.د مقابل 44,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 22).

    
وتبعا لذلك، شهدت نسبة إعــــادة اإلسناد إرتفاعا إىل حدود 40,6 % مقابل 39,5 % سنة 2016.

ك³ شهـــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ´ّوا بنسبة 57,8 % مقابل تراجعهـــا الطفيف بنسبة 1 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 35,2 م.د مقابل 22,3 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، Äّكنت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 ألّول مرّة بعد مرور أربع سنوات متتالية من تجاوز العجز 
م.د   11,2 حدود  يف  عجز  مقابل  م.د   1,3 يعادل  فائضا  وحّققت  اإلسناد  إعادة  عمليات  عن  الناتج  الفّني 

سنة 2016.

إّال أّن النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد تراجعت إىل حدود 9 م.د مقابل 14,3 م.د سنة 2016.

وبعد طرح مصاريف اإلدارة والترصّف املقّدرة بحوايل 8,7 م.د سنة 2017 مقابل 8 م.د سنة 2016، تراجعت النتيجة 
الفنية الصافية بعد طرح املصاريف إىل 0,3 م.د مقابل 6,3 م.د سنة 2016.

وبالتوازي، تقلّصت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة خالل سنة 2017 إىل 12,3 م.د مقابل 15,9 م.د سنة 2016.

      نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

يبلغ عــــدد املؤسسات غ� املقيمة بسوق التأم� التونسية 6 مؤسسات يف موّىف سنة 2017 وهي مؤسسات مرخص 
لها Æقتىض القانون عـدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمـرب 1985 واملتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل 

أساســا مع غ� املقيم�. 
      

وتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة ومكتب� Äثيلي�، وتختص يف عمليات تأم� و إعادة تأم� 
األشخاص غ� املقيم� (ملحق عدد 3).

1 - االمتيازات التي يوفرها نظام املؤسسات غ� املقيمة:
    

يخول القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 املتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا 
مع غ� املقيم� عّدة إمتيازات لفائدة املؤسسات غ� املقيمة تهم خاصة:

اإلعفاء التام من الرضيبة عىل الرشكات،
توقيف اآلداء عىل القيمة املضافة، 

إرجاع املعاليم الديوانية،
اإلعفاء من اآلداءات املحلية، 

إمتيــازات تتعلق بحرية إنتداب املوظف� األجانب،
إمكانية إختيار نظام ض³ن إجت³عي غ� النظام التونيس.

      جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Æوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÆوارد شبه جبائية متأتية من مساه³ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

مقابل م.د   188,6 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة   2017 سنة  خــــالل  هاما  إرتفاعا  املــــوارد  هذه  سّجلت  وقد 
 167,8 م.د سنة 2016 و160,9 م.د سنـــة 2015 (ملحق عدد 26).

وإعتبارا ألهّمية قطاع التأم� يف اإلقتصاد الوطني أقّر املّرشع التّونيس لفائدته جملة من القواعد الجبائية تتعلّق بعقود 
التأم� وباملّدخرات الفّنية لرشكات التأم�.

I - النظام الجبا¤ لعقود التأم�:
 

يعرّف الفصل األول من مجلّة التأم� عقد التأم� بأنّه "اإلتّفاق الذي تلتزم Æقتضاه مؤّسسة التأم� أو املؤّمن بتقديم 
خدمة مالية لشخص يدعى املؤّمن له يف حالة تحّقق الخطر أو حلول األجل املبّ� بالعقد وذلك مقابل أجرة تسمى قسط 

التأم� أو معلوم اإلشرتاك".

ويربز هذا التّعريف العنارص التي يقوم عليها عقد التّأم� وهي أقساط التأم� وخدمات التأم�.

1 - جبــاية أقساط الّتأم�:

تتمثّل جباية أقساط التّأم� يف املعاليم الجبائية واملعاليم شبه الجبائية.

1.1 - املعاليم الجبائية:

املعلوم الوحيد عىل الّتأم�:

تخضع عقود التأم� أو اإليرادات العمرية املربمة مع مؤّسسات التأم� مه³ كان مكان إبرامها ملعلوم يسّمى "املعلوم 
الوحيد عىل التأم�".

وتعفى من هذا املعلوم :

1. عقود إعادة التأم�،
2. عقود التأم� املتعلّقة باألخطار الفالحية والصيد البحري، 

3. عقود تأم� أخطار السلع عند التّصدير وعقود تأم� قروض التّصدير،
4. عقود التأم� اإلجباري يف ميدان البناء املعد للسكن طبقا للترشيع الجاري به العمل،

5. عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين رأس املال وعقود اإليرادات العمرية،
6. عقود التأم� لألخطار التي îكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغ�ها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 5 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 10 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

ويربز جدول توزيع املوارد الجبائية وشبه الجبائية املتأتية من قطاع التأم� أهّمية حّصـة املعلـوم الوحيد عىل التأم� 
مقارنة مع حّصة املساه³ت لفائدة الصناديق الخاّصة بالخزينة.

2.1 - املوارد شبه الجبائية: 

وهي تتوزع ب� مساه°ت لفائدة ّصناديق الخزينة وب� معاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�.

أ -  املساه°ت لفائدة الّصناديق الخاّصة بالخزينة:

• املساه°ت لفائدة صندوق الح°ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات:

أحدث صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Æقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Æقتىض الفصل 153 من القانون عدد 91 لسنة 1982 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1982 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1983، وحّدد مبلغها بـ 300 ملّيم موظّفة عىل كّل شهادة تأم� لعربة سيّارة.

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك³ تّم تنقيحه بالنصوص الالّحقة وخاّصة الفصل 74 من قانون املالية لسنة 2003، وقد حّدد مبلغ هذه املساهمة 
بـنسبة 0,3 % بالنسبة ألقساط التّأم� عىل السيّارات وبـنسبة 1 % بالنسبة ألقساط التّأم� األخرى باستثناء التّأم� عىل 

الحياة وتكوين رأس املال. 

• املساه°ت لفائدة صندوق ض°ن ضحايا حوادث املرور:

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض³ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاïة وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:
 

- مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Æقتىض األمر عدد 2069 لسنة 2006 املؤرخ يف 24 جويلية 2006، وحّددت نسبتها بـ 2 % من أقساط التأم� 
أو معاليم اإلشرتاكات املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض³ن.

 وتتمثّل هذه التكاليف يف:

املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان تعويض األرضار الالّحقة باألشخاص يف حوادث املرور،
املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان خالص املحام� الذين ينوبون املكلف العام بنزاعات الدولة يف حّق صندوق 

ض³ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Æهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض³ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه°ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض°ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح³ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÆقتىض أحكام الفصل 8 من املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011، تّم توسيع مجال تدّخل الصندوق 
التعويضات بعنوان األرضار  أّن الصندوق يتوّىل" تسديد  وذلك بإضافة فقرة ثالثة إىل الفصل 35 املذكور أعاله تنّص عىل 
املادية املبارشة الناتجة عن أع³ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
 23 املؤرخ يف  لسنة 2002  باألمر عدد 2123  تنقيحه  تّم  الصندوق ك³  تسي� وطرق Äويل هذا  وتراتيب  تدّخل  رشوط 
ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم� بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس األقساط الّصادرة خالل الّشهر املنقيض 
والّصافية من اإللغاءات والّرضائب وإعادة التّأم�. وتهّم هذه املساهمة جميع أصناف التّأم� باستثناء التّأم� عىل الحياة 

وتكوين األموال.

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة Äّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Æوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك³ تّم تنقيحه وإÄامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011) بدينار واحد بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره 

Æناسبة إكتتاب أو تجديد عقود التأم� عىل غ� الحياة صايف من اإللغاءات.

        

• املساه°ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 19 إىل 21 من قانـون املالية لسنة 2006. وتتوزع موارده املتأتية من قطاع 
التأم� كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم:  حّددها الفصل 3 من األمر عدد 2336 لسنة 2006 بـ 500 مليم بعنوان كّل شهادة تأم� و500 
مليم بعنوان كّل شهادة فحص فّني.

 2006 أوت   28 فـــي  املؤّرخ   2006 لسنة   2336 عدد  األمر  من  الثالث  الفصل  حّدد  التأم�:  مؤّسسات  مساهمة   -
واملتعلّق بضبط إجراءات تدّخل الصندوق وطرق تسي�ه وقاعدة ونسب املساه³ت املخّصصة له، نسبة هــذه املســاهمة 
األداءات  من  والصافية  محرّك  ذات  الربية  العربات  تأم�  بعنوان  الصادرة  اإلشرتاك  معاليم  أو  األقساط  من   %  0,4 بـ 

واإللغاءات.
   

ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم� Æقتىض العنوان السادس من مجلة التأم� ك³ تّم تنقيحها وإÄامها Æقتىض القانون عدد 
8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. 

وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• املعلوم السنوي الذي تدفعه مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حّدد الفصل األول من األمر عدد 2553 لسنة 2008 
املؤرخ يف 7 جويلية 2008 نسبته كالتايل:

- بالنسبة ملؤسسات التأم�: 0,3 % من إج³يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج³يل األقساط املقبولة بعنوان السنة املحاسبية املنقضية والصافية من 
اإللغاءات.

ويستخلص مبلغ املعلوم السنوي وينزّل بالحساب الجاري للهيئة العامة للتأم� من قبل مؤسسات التأم� ومؤسسات 
إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة خالل نفس السنة التي يكون فيها مستوجبا وبحساب أربعة أقساط تدفع 

يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ´وذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاõ من األمــر عـــدد 2553 لسنــة 
2008 املـــؤرخ فــي 7 جويلية 2008 مبالغها كالتايل:

بالنسبة ملؤسسات التأم�: 1000 دينار عن كّل صنف تأم�.
بالنسبة لس°رسة التأم�: 1000 دينار.

بالنسبة لنواب التأم� ومنتجي التأم� عىل الحياة: 100 دينار.
       

II - التشجيعات والحوافز الجبائية لقطاع التأم�:
 

1 - يف مادة الرضيبة عىل الدخل والرضيبة عىل الرشكات:

1.1 - أحكام جبائّية تفاضلّية تتعلّق بعقود التأم� عىل الحياة:

 تّم Æقتىض أحكام الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2013 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2013 املتعلق بقانون املالية لسنة 
2014 تشجيع عمليات االدخار طويل املدى يف مادة التأم� عىل الحياة.

وتتلخص اإلمتيازات الجبائية يف النقاط التالية:

أ - أحكام ذات طابع تحفيزي لإلدخار:

- شمولية مجال العقود املشمولة باإلمتياز لتشمل عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين األموال عىل حّد السواء،
- شمولية الض³نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه³ كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاïة املنتفع� من الض³نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه³ كان الض³ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباö يف إتجاه Äك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض³ن  املرتبطة  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  عقود  بعنوان  املدفوعة  التأم� 

الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن 10 سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� يف عقود 
التأم� الج³عي ال تقل عن 10 سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وال ينسحب هذا الرشط عىل 

املنخرط� يف العقود الج³عية قبل غرة جانفي 2014،
،öة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباïتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  îكن  ال  الج³عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -
باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014،

- إستثناء املبالغ املدفوعة لألجراء بعنوان عقود التأم� عىل الحياة وتكوين األموال تنفيذا إللتزامات املكتتب املنصوص 
عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

 
2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

الكافية  الفنية  املدخرات  بتسجيل  تقوم  أن  التأم�  مجلة  من   59 الفصل  طبقا ألحكام  التأم�  مؤسسات  يتعّ� عىل 
لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع� بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال تلك املدخرات يف أصول 

نفس املوازنات.

وÄّكن صفة "الفنية" من Äييز املدخرات الفنية عن غ�ها من املدخرات مثل "مدخرات املخاطر واألعباء" و"مدخرات 
إنخفاض القيمة". 

وتطبيقا ألحكام الفقرة II من الفصل 48 من مجلة الرضيبة عىل دخل األشخاص الطّبيعي� والّرضيبة عىل الّرشكات، 
تطرح املّدخرات الفّنية بصفة كلية من قاعدة إحتساب الرضيبة عىل الرشكات وذلك بعنوان سنة تكوين املّدخرات املذكورة، 
باستثناء املّدخرات املكّونة ملجابهة إستحقاق التّعّهدات الفّنية التي تطرح يف حدود 50 % من الربح الخاضع للرضيبة بعد 

طرح املدخرات الفنية القابلة للطرح كليا وقبل طرح األرباح املعاد إستث³رها (الفصل 45 من قانون املالية لسنة 2008).

2 - يف مادة األداء عىل التكوين املهني:

املبلغ  املهني شهريّا عىل أساس  التكوين  األداء عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب  قانون  الفصل 29 من  طبقا ألحكام 
الشهري الخام للمرتبات واألجور مه³ كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Æا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه³ت اإلجت³عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت³عي  الض³ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت³عية  املساه³ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج³عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Æوجب عقود التأم� عىل الحياة من معاليم التّسجيل 
املوظّفة عىل الّرتكات. 

I من  الفقرة  بالعدد 6 من  املنصوص عليه  بـ 0,300 دينار  املحّدد  الجبا¤  الطّابع  التأم� من  4 - إعفاء وصوالت 
.öالفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا

5 - إعفاء عملّيات التأم� وإعادة التأم� الخاضعة للمعلوم الوحيد عىل التأم� وعموالت وسطاء التأم� من 
األداء عىل القيمة املضافة وذلك تطبيقا ملقتضيات العددين 31 و31 مكّرر من الجدول "أ" امللحق Æجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 

     ملحــق عــدد 1

اإلطار الترشيعي والرتتيبي لقطاع التأم�

I - اإلطار العام:

القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف 9 مارس 1992 املتعلّق بإصدار مجلة التأم� وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به وجملة القوان� املتممة لها وهي :

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤرخ يف 31 جانفي 1994 املتعلّق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأم� يخص التأم� 
يف ميدان البناء،

القانون عـدد 24  لسنة 1997 املؤرخ يف 28 أفريل 1997 املتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخّص تأم� 
الصادرات،

القانون عدد 37 لسنة 2002 املؤرخ يف غرة أفريل 2002 املتعلّق بتنقيح مجلة التأم�،
تأم�  يخص  التأم�  Æجلة  خامس  عنوان  بإدراج  املتعلق   2005 أوت   15 يف  املؤرخ   2005 لسنة   86 عدد  القانون 
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس Æجلة التأم� يخص إحداث 

"الهيئة العامة للتأم�". 
القانون عدد 47 لسنة 2014 املؤّرخ يف 24 جويلية 2014 املتعلّق بإدراج عنوان سابع Æجلة التأم� يخص "التأم� 

التكافيل". 

II - اإلطار القانوÎ للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

تأم�  التأم� يخص  بإدراج عنوان خامس Æجلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية املتعلّقة به والتي تتمثّل يف:

األمر عدد 873 املؤرخ يف 27 مارس 2006 واملتعلق بضبط التزامات مستعميل العربات الربية ذات محرك غ� املسجلة 
بإحدى سالسل التسجيل املعتمدة بالبالد التونسية وكذلك بطرق صياغة الوثائق املثبتة لوجود عقد التأم� وصحتها وفقا 

ألحكام الفصل 114 من مجلة التأم�،
األمر عدد 1224 املؤرخ يف 2 ماي 2006 واملتعلّق بضبط أ´وذج تحرير محرض البحث وفقا ألحكام الفصل 167 من 

مجلة التأم�، 
وواجبات  بتحديد حقوق  املتعلقة  اإلتفاقية  باملصادقة عىل  واملتعلق   2007 25 جوان  املؤرخ يف   1487 عدد  األمر 
نتيجة  املتّرضر  لفائدة  املستحّقة  أو  املسّددة  املبالغ  إسرتجاع  بخصوص  املرض  عىل  للتأم�  الوطني  والصندوق  املؤمن� 

حوادث املرور التي تكتيس صبغة شغلية وفقا ألحكام الفصل 171 من مجلة التأم�،
األمر عدد 2069 املؤرخ يف 24 جويلية 2006 واملتعلق بضبط نسب املساه³ت املخصصة لصندوق ض³ن ضحايا 

حوادث املرور وفقا ألحكام الفصل 176 من مجلة التأم�، 
األمر عدد 1871 املؤرخ يف 17 جويلية 2007 واملتعلق بضبط جدول معاوضة الجرايات وبكيفية إحتساب رأس املال 

موضوع املعاوضة وفقا ألحكام الفصل 145 من مجلة التأم�،

القرار املؤرخ يف 6 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األطباء الرشعي� واألطباء املتحصل� عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البدõ وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم� (ك³ تّم إÄامه بالقاïت� التكميليت� بتاريخ 1جوان 2006 

و2 سبتمرب 2006)،
وفقا  تسي�ه  وقواعد  للتعريفة  املركزي  املكتب  إحداث  بضبط رشوط  واملتعلق  17 جانفي 2006  املؤرخ يف  القرار 

ألحكام الفصل 112 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األعضاء القاّرين واألعضاء املناوب� باملكتب املركزي للتعريفة،

القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل النظام األسايس الخاص بالجمعية املهنية التي تتوىل تطبيق 
الفصل 114 من مجلة  للتأم� وفقا ألحكام  الدولية  البطاقات  أنظمة  املنخرطة يف  الدول األجنبية  املعاهدات املربمة مع 

التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل أ´وذج املعطيات الرضورية إلعداد عرض التسوية الصلحية 

وفقا ألحكام الفصل 169 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 12 أفريل 2006 واملتعلق بضبط شكل شهادة التأم� ومحتواها، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 8 جوان 2006 واملتعلق بتحديد التعريفات اإلطارية ملصاريف عالج مترضري حوادث املرور 
وفقا ألحكام الفصل 129 من مجلة التأم�، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 11 جوان 2007 واملتعلق باملصادقة عىل الجدول القيايس لتحديد نسب العجز الدائم وفقا 
ألحكام الفصل 131 من مجلة التأم�، 

القرار املؤرخ يف 4 أوت 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء املكتب املركزي للتعريفة،
القرار املؤرخ يف 28 نوفمرب 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء اللجنة اإلستشارية لصندوق الوقاية من حوادث املرور،

القرار املؤرخ يف 25 ديسمرب 2006 واملتعلق باملصادقة عىل إتفاقية التعويض لحساب الغ� وفقا ألحكام الفصل 148 
من مجلة التأم� املمضاة من قبل األطراف املعنية بتاريخ 9 أكتوبر 2006.

املنشور عدد 2 لسنة 2007 املؤرخ يف 10 مارس 2007 واملتعلق بنظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤوليـــة 
املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك ك³ تّم إÄامه بامللحق التوضيحي بتاريخ 2 جويلية 2007.
املنشور عدد 1 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 جانفي 2007 واملتعلق بتحديد تعريفة التأم� الحدودي.

املنشور عدد 1 لسنة 2005 املؤّرخ يف 13 أفريل 2005 واملتعلّق بالرتفيع يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية بالنسبة 
ألصحاب العربات الربية ذات املحرّك ك³ تّم تنقيحه Æقتىض املنشور عدد 1 لوزير املالية املؤرخ يف 12سبتمرب 2013 ثّم 

باملنشور عدد 1 لسنة 2014 املؤرخ يف 16 ديسمرب 2014.
اإلتفاقية املربمة ب� مؤسسات التأم� بتاريخ 17 أوت 2002 واملتعلقة برتفيع تعريفة الض³نات اإلختيارية.

اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم� 
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق Æراجعة إتفاقية سنة 1995 املربمة بتاريخ 22 نوفمرب1995. 

اإلتفاقية النموذجية املربمة ب� املكاتب حول "بطاقة التأم� الخرضاء" واملنّقحة يف 20 أكتوبر 1989. 
"النظام العام" (le règlement général) للمجلس الدويل للمكاتب الذي يضّم كافة الدول املنخرطة يف نظام "بطاقة 

التأم� الخرضاء" والذي دخل حيّز التطبيق بداية من غرّة جويلية 2003. 
إتفاقية بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات عرب البالد العربية " بطاقة التأم� الربتقالية " املوقّعة  بتونس من قبل 

الدول العربية بتاريخ 26 أفريل 1975.
اإلتفاقية املربمة بتاريخ 19 جوان 1995 ب� املكاتب العربية املوّحدة لتطبيق بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات 

عرب البالد العربية.
العامة  الجلسة  أثناء  املربمة  العضو  الدولة  يف  الوطنية  التأم�  رشكات  ب�  اإلقليمي"  املوّحد  "املكتب  إنشاء  إتفاقية 

للمكاتب األعضاء املنعقدة باليونان يف ماي 2002 ك³ تّم تنقيحها أثناء إجت³عها األخ� يف نوفمرب 2005.

بتاريخ 20 جانفي  املهنيّة  التأم� يف إطار جمعيتها  للسيارات املربمة ب� مؤسسات  املاّدية  إتفاقيات تعويض األرضار 
2010 والتي دخلت حيّز التطبيق بداية من 20 مارس 2010 طبقا للفصل 92 من مجلة التأم�، وتتضّمن هذه اإلتفاقيات 

تحسينات هاّمة سواء عىل مستوى ضبط وتقليص آجال التعويض أو عىل مستوى تحس� جودة الخدمات املسداة. 

2 - التأم� من الحريق:

الفصل 29 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 واملتعلّق 
بوجوب التأم� من الحريق.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤرخ   1981 لسنة   1595 عدد  األمر 
بالفصول 29 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 املتعلق بقانون املالية لسنة 1981.

3 - تأم� نقل البضائع عند التوريد: 

الفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 
املتعلقة بوجوبية تأم� نقل البضائع عند التوريد.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤّرخ   1981 لسنة   1596 عدد  األمر 
بالفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 

ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 2364 لسنة 1999 املؤرخ فـي 27 أكتوبر 1999.

4 - التأم� الوجوÏ للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي³ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك³ 

تّم تنقيحه بالقانون عدد 62 لسنة 2009 املؤرخ يف 31 جويلية 2009.
الفصل 3 من األمر عدد 1814 لسنة 1981 املؤرخ يف 22 ديسمرب 1981 املتعلّق بكيفية منح البطاقة املهنية للوكيل 

العقاري.
الفصل 2 من القانون عدد 66 لسنة 2001 املؤرخ يف 10 جويلية 2001 (املتعلق بحذف الرتاخيص اإلدارية املسندة من 
قبل مصالح وزارة التجارة) املتعلق بإخضاع م³رسة نشاط الوكيل العقاري إىل الرشوط املنصوص عليها بالترشيع الجاري به 

العمل وإىل مقتضيات كراس رشوط يصادق عليها بقرار من الوزير املكلف بالتجارة.
قرار وزير التجارة املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق باملصادقة عىل كـراس رشوط مهنة وكيل عقاري.  

الفصل 7 من األمر عدد 273 لسنة 1987 املؤرخ يف 17 فيفري 1987 واملتعلّق برتكيبة وطرق عمل لجنة تسليم إنجازات 
وكاالت األسفار.

الفصل 3 من القانون عدد 49 لسنة 1987 املؤّرخ يف 2 أوت 1987 واملتعلّق بتنظيم تجارة املصاعد والتجهيزات املشابهة.
املصاعد  تجارة  باملصادقة عىل كراس رشوط مل³رسة نشاط  املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق  التجارة  قرار وزير 

والتجهيزات املشابهة.
الفصالن 48 و59 من القانون عدد 63 لسنة 1991 املؤّرخ يف 29 جويلية 1991 واملتعلّق بالتنظيم الصحي.

الفصل 27 من القانون عدد 104 لسنة 1994 املؤرخ يف 3 أوت 1994 واملتعلّق بتنظيم وتطوير الرتبية البدنية واألنشطة 
الرياضية.

الفصالن 19 و34 من القانون عدد 32 لسنة 1995 املؤّرخ يف 14 أفريل 1995 واملتعلّق بوكالء العبور.
الفصل 34 من القانون عدد 41 لسنة 1996 املؤّرخ يف 10 جوان 1996 واملتعلّق بالنفايات وÆراقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثاõ من األمر عدد 1766 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 سبتمرب 1996 واملتعلّق بضبط رشوط إحداث املؤسسات 
الخاصة لرعاية املسن� وطرق تسي�ها.

الفصل 39 من القانون عدد 71 لسنة 97 املؤرخ يف 11 نوفمرب 1997 واملتعلّق باملصف� واملؤÄن� العدلي� وأمناء الفلسة 
واملترصّف� القضائي�.

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاïة الوثائق املشرتطة للرتخيص 
إلستغالل أو توسيع أو نقل أو إحالة مركز تصفية الدم.

الفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 1998 املؤّرخ يف 20 جويلية 1998 واملتعلّق بالرشكات املهنية للمحام�.
الفصل 82 من القانون عدد 25 لسنة 1999 واملؤّرخ يف 18 مارس 1999 واملتعلّق بإصدار مجلة املوانئ البحرية التجارية.

األمر عدد 1986 لسنة 2001 املؤرخ يف 27 أوت 2001 املتعلق بضبط رشوط إحداث الهياكل املحرتفة إلنتاج الفنون 
الدرامية وترويجها.

إلنتاج  املحرتفة  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م³رسة  واملتعلق   2001 8 سبتمرب  املؤرخ يف  الثقافة  وزير  قرار 
الفنون الدرامية وترويجها لنشاطها.

الفصل 7 من القانون عدد 89 لسنة 2005 املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بتنظيم نشاط الغوص حول وجوبية تأم� 
املسؤولية املدنية عن األرضار التي îكن أن تلحقها باملتدرب� أو الغ� من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ³Æرسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÄام القانون عدد 
عن  الناتجة  املدنية  مسؤوليتهم  تأم�  وجوبية  حول  العبور  بوكالء  املتعلّق   1995 أفريل   14 يف  املؤرخ   1995 لسنة   32

نشاطهم.
الفصل 15 من القانون عدد 44 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنظيم املهن البحرية حول وجوبية 

تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن النشاط من قبل كّل شخص يتعاطى إحدى املهن البحرية.
املؤرخ   1990 لسنة   17 عدد  القانون  بتنقيح  واملتعلق    2009 جويلية   31 يف  املؤرخ   2009 لسنة   62 عدد  القانون 

يف 26 فيفري 1990 املتعلّق بتحوير الترشيع املتعلّق بالبعث العقاري.

5 - التأم� يف ميدان البناء:

القانون عدد 9 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصل 6 
من مجلة التأم�).

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصول 
من 95 إىل100 من مجلة التأم�).

تأم�  لوجوب  الخاضعة  غ�  املنشآت  قاïة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل� يف إنجازها ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 1360 لسنة 1997 املؤّرخ يف 14 جويلية 1997.
األمر عدد 416 لسنة 1995 املؤّرخ يف 6 مارس 1995 واملتعلق بضبط مهام املراقب الفني ورشوط منح املصادقة.

III - اإلطار القانوÎ للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم� الصادرة Æقتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق Æكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
الفصل األّول من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 02 جانفي 1993 املتعلّق بضبط قاïة أصناف التأم� الواردة بالفصل 49 من 

مجلّة التأم�.

الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاïة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� 
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

الفصالن 2 و3 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 املتعلّق بضبط بيان ´وذجي للرشوط العامة لعقود 
التأم�.

الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم�، املؤرخ يف 13 جويلية 2016 واملتعلّق بتوضيح بعض 
املفاهيم املرتبطة بصنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وطريقة تطبيق أحكام مجلّة التأم� عىل مستوى اإلكتتاب 

واإلنخراط واإلعالم السنوي ودفع الخدمات املتعلّقة بهذا الصنف.

2 - التأم� البحري:

يف املؤّرخ   1962 لسنة   13 عـدد  القانون  Æقتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 24 أفريل 1962.

األمر عدد 216 لسنة 1990 املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق بالرتفيع يف املبلغ األقىص ملسؤولية الناقل البحري يف 
تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 أكتوبر 2001 املتعلق Æنح ض³ن الدولة لتغطية نتائج املسؤولية املنجرّة عن 
املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

املؤّرخ يف العيل  باألمر  تنقيحه  تّم  ك³  الفالحي   õالتعاو بالصندوق  واملتعلّق   1931 مارس   26 املؤّرخ يف  العيل  األمر 
 7 جويلية 1955.

الفصول من 52 إىل 56 من القانون عدد 106 لسنة 1986 املؤّرخ فـي 31 ديسمرب 1986 واملتعلّقة بإحداث صندوق 
تعاون لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 948 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط إبتداءا من املوسم الفالحي 1988-1989 مجال 
تدخل ومقدار مساهمة الفالح� ونسبة تعويضات الصندوق التعاوõ لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
 õاألمر عدد 949 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تدخل وتسي� الصندوق التعاو

لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
وضبط  التأم�  مؤسسات  لكل  التأم�  عىل  الوحيد  األداء  من  اإلعفاء  تعميم  حول   2007 لسنة  الرئاسية  القرارات 
تخفيضات يف التعريفات بـ 40 % لألنشطة األكþ عرضة للمخاطر وبـ 30 % بالنسبة إىل خطر هالك املاشية وبـ 20 % عند 

التأم� الج³عي أو الفردي املتجدد.
إتفاقية الترصف املربمة ب� وزير املالية والصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي يف أوت 2008 واإلتّفاقية املربمة ب� 

الصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي والبنك الوطني الفالحي.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

الفصالن 67 و68 من مجلة التأم�.
الفصل 28 من القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 واملتعلّق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية 

تتعامل أساسا مع غ� املقيم�.
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ� املقيم�.

6 - تأم� الصادرات:

القانون عدد 24 لسنة 1997 املؤّرخ يف 28 أفريل 1997 واملتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخص تأم� 
الصادرات.

األمر عدد 1690 لسنة 1998 املؤّرخ يف 31 أوت 1998 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تسي� صندوق ضمـان مخاطـر 
التصدير كمـا تّم تنقيحـه باألمر عدد 2074 لسنـة 2002 املـؤرخ يف 10 سبتمرب 2002 واألمر الحكومي عدد 1068 املؤّرخ 

يف 3 أوت 2015.
القانون عدد 95 لسنة 1999 املؤّرخ يف 6 ديسمرب 1999 واملتعلّق بإحداث صندوق ض³ن Äويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن.
تسي� صندوق ض³ن Äويل  وتراتيب  بضبط رشوط  واملتعلق  3 جانفي 2000  املؤّرخ يف   2000 لسنة   23 األمر عدد 

الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن وبإحداث لجنة ض³ن قروض Äويل الصادرات.
اإلتفاقية املربمة ب� وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت Æوجبها 
مهّمة التّرصف يف هذه املنظومة إىل الرشكة املذكورة وذلك لحسابها ولحساب بقية مؤسسات التأم� التي تنشط يف هذا 

املجال. 

IV - النصـوص األخـرى:

:Î1 - القطاع التعاو

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األ´وذجي للجمعيات التعاونية.

2 - التأم� عىل املرض:

القانون عدد 71 لسنة 2004 املؤرخ يف 2 أوت 2004 واملتعلّق بالتأم� عىل املرض وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به.

3 - جباية قطاع التأم�:

القانون عدد 113 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 ديسمرب 1996 (املتعلّق بقانون املالية لسنة  الفصول 34 و35 و36 من 
1997) بخصوص مراجعة جباية قطاع التأم�.

املالية لسنة  القانون عدد 86 لسنة 1997 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1997 (املتعلّق بقانون  الفصول من 51 إىل 54 من 
1998) بخصوص تشجيع االدخار يف إطار عقود التأم� عىل الحياة.

الفصل 33 من القانون عدد 123 لسنة 2001 املؤرخ يف 28 ديسمرب 2001 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2002) بخصوص 
تحي� قاïة املدخرات الفنية القابلة للطرح من قبل مؤسسات التأم�.

الفصل 74 من القانون عدد 101 لسنة 2002 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2002 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2003) بخصوص 
تحي� األحكام املتعلقة باملساهمة لفائدة صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات وتوحيد قاعدة إحتسابها مع 

قاعدة إحتساب املعاليم عىل التأم�.
القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2004) بخصوص إقرار مبدأ إعفاء 
اإليرادات العمرية املدفوعة يف إطار عقود التأم� عىل الحياة من الرضيبة عىل الدخل وإضافة العدد 31 مكّرر للجدول "أ"  
التأم�  يف  الوسطاء  إىل  التأم�  مؤّسسات  قبل  من  املدفوعة  "العموالت  حول  املضافة  القيمة  عىل  األداء  Æجلّة  امللحق 
والّداخلة ضمن عنارص قسط التأم� الخاضع للمعلوم الوحيد عىل التّأم�" وبخصوص منح األولوية لإلنتفاع باإلمتياز العام 

2017

نسبة تغطية املدخرات الفنية

2016 2015 2014 2013 2012

تطور نسبة تغطية املّدخرات الفنية (%)

107,5%

111%

109,1%

115,3%114,9%

110,5%

وفقا ألحكام الفصل 29 من قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001: 

"عىل مؤسسات التأم� أن توظف أموال مدخراتها الفنية يف أصول ال تقل قيمتها 
عن مبلغ هذه املدخرات".

ك³ نّص الفصل 30 من نفس القرار عىل أنّه: "يجب أن تستجيب عملية الترصف يف األصول املخصصة 

أموال  لتوظيف  املخصصة  األصول  ب�  التام  الفصل  تحقيق  إىل  الفنية  املدخرات  أموال  لتوظيف 

الفنية  املدخرات  أموال  لتوظيف  املخصصة  واألصول  الحياة  عىل  التأم�  بعنوان  الفنية  املدخرات 

بعنوان التأم� عىل غ� الحياة. وتخص عملية الفصل عمليات االقتناء والتفويت يف األصول وتسجيل 

اإليرادات واألعباء املتعلقة بهذه األصول".

تغطية املدخرات الفنية
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      النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� 78 م.د سنة 2017 تتوزع ب� 54,4 م.د بعنوان صنف التأم� عىل الحياة 
وتكوين األموال و23,6 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة.

النتائج الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 79,6 م.د (ملحــق عـدد 11).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  وبدون  املؤّجلة  النتائج  بإعتبار   ،2017 نهاية سنة  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
بنسبة 3,9 % مقابل ارتفاعا  السنة ما يعادل 1.233,4 م.د مقابل 1.187,3 م.د سنة 2016 مسّجال بذلك  الصافية لهذه 

 8,9 % سنة 2016. (ملحــق عـدد 11).

ويعود هذا التباطؤ يف وت�ة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة أساسا إىل:

• انخفاض هاّم يف نسق ´و إج³يل األرباح املؤّجلة من 58,4 % سنة 2016 إىل 1,1 % سنة  2017 حيث ناهزت
 191,6 م.د مقابل 189,6 م.د سنة 2016.

 
م.د   149,4 بلغت  حيث   2016 سنة   %  14,6 بحوايل  تراجع  بعد  االرتفاع  إىل  املؤّجلة  الخسائر  مجموع  عودة    •

مقابل 82,2 م.د سنة 2016.

األمـوال املوظفـة:

إرتفع مجموع األموال املوظّفة لتغطية تعّهدات مؤسسات التأم� تجاه املؤمن لهم إىل 4.891,2 م.د   سنة 2017 مقابل 
4.537,7 م.د سنة 2016 أي بنسبة تطّور تعادل 7,8 %. 

إرتفعت حّصتها  التي  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  بعنوان صنف  التوظيفات  بالخصوص  اإلرتفاع  وشمل هذا 
إىل 32 % من مجموع األموال املوظفة (مقابل 28,5 % سنة 2016) بين³ إنخفضت حصة التوظيفات بعنوان مختلف فروع 

صنف التأم� عىل غ� الحيــاة من 71,5 % سنة 2016 إىل 68 % سنة 2017 (ملحق عـدد 12).

وتجدر االشارة اىل أّن التّطور الحـاصل يف هذه األموال تّم توظيفه أساسا يف السندات الصادرة عن الدولة التي بلغت 
1.694,5 م.د سنة 2017 (وÄثّل 34,6 % من مجموع التوظيفات) مقابل 1.551,7 م.د سنة 2016 محّققة بــذلك ´ـّوا 
بنسبة 9,2 %، ويف شكـل قروض رقاعية التي سّجلت إرتفاعا ملحوظا بنسبة 17,4 % وبلغت 875,9 م.د سنة 2017 مقابل 
يقارب 27 % وبلغت فيها ´وا هاّما Æا  املوظفة  األموال  745,8 م.د سنة 2016 وكذلك يف شكل عقارات حيث شهدت 

 316,2 م.د سنة 2017 مقابل 249,2 م.د يف موىف السنة السابقة.    

ك³ عرفت األموال املوظفة يف شكل حصص وأسهم يف مؤسسات التوظيف الج³عي ويف شكل حصص يف رشكات ذات 
رأس مال تنمية بدورها ´ّوا ايجابيا بنسبة 2,2 % و11 % تباعا وبلغت عىل التوايل 228,7 م.د و52,3 م.د سنة 2017 مقابل 
التأم�  واعادة  التأم�  مؤسسات  أسهم  يف شكل  للتوظيفات  بالنسبة  الشأن  وكذلك   .2016 سنة  م.د  و47,1  م.د   223,7

األجنبية حيث سّجلت إرتفاعا ناهز 3,8 % وبلغت 18,1 م.د سنة 2017 مقابل 17,4 م.د سنة 2016.    

أّما األموال املوظفة يف شكل أسهم رشكات مدرجة بالبورصة فقد سجلت انخفاضا بنسبة 2,4 % لتبلغ 531,1 م.د سنة 
البنكية  املؤسسات  لدى  النقدية ويف شكل ودائع  بالسوق  املوظفة  األموال  2017 مقابل 544,4 م.د سنة 2016، وكذلك 
واملاليــة التي بلغت 689,4 م.د مقابل 694,8 م.د سنة 2016 أي بإنخفاض طفيف بحوايل 0,8 % مقارنة بالسنة السابقة.

وتستأثر التوظيفات ذات املردود القار بحصة هامة تعادل 52,6 % سنة 2017 مقابل 50,6 % سنة 2016، تليها األموال 
املوظفة بالسوق النقدية ويف شكل ودائع لدى املؤسسات البنكية واملاليــة رغم انخفاض حّصتها من 15,3 % سنة 2016 

اىل 14,1 % سنة 2017. 

تغطية املدخرات الفنية:

سّجلت سنة 2017 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية باألصول املوظّفة طبقــا ألحكام مجلة التأم� حيث بلغت 
110,5 % مقابل 114,9 % سنة 2016 (ملحق عدد 13).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتّم 
(بإدماج رؤوس  الحياة  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب أصناف  الذي  بالهامش األد×  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 
األموال تحت الخطر واملّدخرات الحسابية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ) وأصناف التأم� عىل غ� الحياة (بإدماج كلفة الحوادث 

وأقساط التأم� الصافية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ).

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2017 ما يعادل 1.061,5 م.د مقابل 1.022,4 م.د 
سنة 2016. 

أمــا مجموع هــامش املـالءة املالية األد×، فقد بلغ 398,3 م.د سنة 2017 مقابل 346,3 م.د سنة 2016.

مقابل  2017 سنة   % 266,5 القطاع  بالنسبة ملجموع  األد×  الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
 295,3 % سنة 2016. 

       نشاط إعـادة التـأم�

يهّم هذا الصنف عمليات إعادة التأم� املقبولة واملسندة من قبل رشكات التأم� املبارش والعمليات املقبولة واملعاد 
إسنادها من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�.

 
عمليات إعـادة التأم� لرشكات التأم� املباشـر:

العمليات املقبولة:
    

شهدت األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش عودة إىل اإلرتفاع بنسبة 5,6 % مقابل تراجعها  بحوايل 1,8 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 16,9 م.د مقابل 16 م.د سنة 2016 (ملحق عـــدد 21).

 %  36 تجاوزت  بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  املدفوعة  التأم�  مؤسسات  تعويضات  إرتفاع  تواصل  املقابل،  ويف 
مقابل زيادة بحوايل 5,5 % سنة 2016، وبلغت تبعا لذلك 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د سنة 2016.

ك³ عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2017 بعنوان العمليات املقبولة بنسبة 24 % مقابل3,1 % سنة 2016 
وبلغت 20,7 م.د مقابل 16,7 م.د سنة 2016. 

وتبعا لذلك، تقلّص الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة إىل حدود 3,3 م.د مقابل 4,8 م.د سنة 2016.

العمليات املسندة:

مقابل   %  7,5 بنسبة  إرتفاعا   2017 سنة  املبارش  التأم�  قبل رشكات  من  إسنادها  واملعاد  املسندة  األقساط  سّجلت 
 2016 سنة  م.د   353,7 مقابل  م.د   380,2 مجموعها  بذلك  وبلغ   ،%  1,9 بنسبة  السابقة  السنة  يف  النسبي  إنخفاضها 

(ملحق عدد 22).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� لسنة 2017 إىل 
18,2 % مقابل 19,1 % سنة 2016.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد بالنسبة لفروع تأم� الحريق والتأم� ضّد الربد وهالك املاشية وتأم� النقل جّد هامة رغم 
 % و64,9   %  76 تباعا  مقابل   % و59,7   % و63,2   %  74,7 التوايل  عىل  بلغت  حيث   2017 سنة  الطفيف  إنخفاضها 

و66,3 %.

ك³ تجدر اإلشارة إىل أّن إرتفاع نسبة اإلسناد يف فرع تأم� الصادرات والتي ناهزت 67,7 % سنة 2017 مقابل 67,4 % 
سنة 2016 تعود أساسا إىل اإلسناد الكيل لألقساط الصادرة بعنوان املخاطر غ� التجارية لصندوق ض³ن مخاطر التصدير 

الذي تتوىل الترصف فيه الرشكة التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وقد تواصل تفاقم العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� رغم تقلّصه النسبي إىل حدود 
135 م.د مقابل 163,8 م.د سنة 2016.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

تواصل نسق ´ّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وناهزت 
121,7 م.د مقابل 113,4 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 21).

بين³ تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا بنسبة 12,4 % مقابل 11 % يف السنة السابقة وبلغ حجمها 
230,3 م.د مقابل 204,9 م.د سنة 2016.  

م.د   79,5 لتعادل   ،2016 سنة   %  9,4 مقابل   %  42,5 بنسبة  إرتفاعا  الحوادث  كلفــــة  شهدت  وبالتوازي، 
مقابل 55,8 م.د سنة 2016.

       
حيث  تراجعا   2017 سنة  خالل  التونسية"  "اإلعادة  لرشكة  املقبولة  للعمليــات  الفنّي  الفائض  سّجل  لذلك،  ونتيجة 

â يتجاوز 7,6 م.د مقابل 25,5 م.د سنة 2016.

العمليات املعاد إسنادها:

تواصل إرتفاع األقسـاط املعـاد إسنادها من طرف رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 بنسبة 10,3 % مقابل 3,2 % 
يف السنة السابقة، وبلغـت 49,4 م.د مقابل 44,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 22).

    
وتبعا لذلك، شهدت نسبة إعــــادة اإلسناد إرتفاعا إىل حدود 40,6 % مقابل 39,5 % سنة 2016.

ك³ شهـــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ´ّوا بنسبة 57,8 % مقابل تراجعهـــا الطفيف بنسبة 1 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 35,2 م.د مقابل 22,3 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، Äّكنت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 ألّول مرّة بعد مرور أربع سنوات متتالية من تجاوز العجز 
م.د   11,2 حدود  يف  عجز  مقابل  م.د   1,3 يعادل  فائضا  وحّققت  اإلسناد  إعادة  عمليات  عن  الناتج  الفّني 

سنة 2016.

إّال أّن النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد تراجعت إىل حدود 9 م.د مقابل 14,3 م.د سنة 2016.

وبعد طرح مصاريف اإلدارة والترصّف املقّدرة بحوايل 8,7 م.د سنة 2017 مقابل 8 م.د سنة 2016، تراجعت النتيجة 
الفنية الصافية بعد طرح املصاريف إىل 0,3 م.د مقابل 6,3 م.د سنة 2016.

وبالتوازي، تقلّصت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة خالل سنة 2017 إىل 12,3 م.د مقابل 15,9 م.د سنة 2016.

      نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

يبلغ عــــدد املؤسسات غ� املقيمة بسوق التأم� التونسية 6 مؤسسات يف موّىف سنة 2017 وهي مؤسسات مرخص 
لها Æقتىض القانون عـدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمـرب 1985 واملتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل 

أساســا مع غ� املقيم�. 
      

وتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة ومكتب� Äثيلي�، وتختص يف عمليات تأم� و إعادة تأم� 
األشخاص غ� املقيم� (ملحق عدد 3).

1 - االمتيازات التي يوفرها نظام املؤسسات غ� املقيمة:
    

يخول القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 املتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا 
مع غ� املقيم� عّدة إمتيازات لفائدة املؤسسات غ� املقيمة تهم خاصة:

اإلعفاء التام من الرضيبة عىل الرشكات،
توقيف اآلداء عىل القيمة املضافة، 

إرجاع املعاليم الديوانية،
اإلعفاء من اآلداءات املحلية، 

إمتيــازات تتعلق بحرية إنتداب املوظف� األجانب،
إمكانية إختيار نظام ض³ن إجت³عي غ� النظام التونيس.

      جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Æوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÆوارد شبه جبائية متأتية من مساه³ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

مقابل م.د   188,6 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة   2017 سنة  خــــالل  هاما  إرتفاعا  املــــوارد  هذه  سّجلت  وقد 
 167,8 م.د سنة 2016 و160,9 م.د سنـــة 2015 (ملحق عدد 26).

وإعتبارا ألهّمية قطاع التأم� يف اإلقتصاد الوطني أقّر املّرشع التّونيس لفائدته جملة من القواعد الجبائية تتعلّق بعقود 
التأم� وباملّدخرات الفّنية لرشكات التأم�.

I - النظام الجبا¤ لعقود التأم�:
 

يعرّف الفصل األول من مجلّة التأم� عقد التأم� بأنّه "اإلتّفاق الذي تلتزم Æقتضاه مؤّسسة التأم� أو املؤّمن بتقديم 
خدمة مالية لشخص يدعى املؤّمن له يف حالة تحّقق الخطر أو حلول األجل املبّ� بالعقد وذلك مقابل أجرة تسمى قسط 

التأم� أو معلوم اإلشرتاك".

ويربز هذا التّعريف العنارص التي يقوم عليها عقد التّأم� وهي أقساط التأم� وخدمات التأم�.

1 - جبــاية أقساط الّتأم�:

تتمثّل جباية أقساط التّأم� يف املعاليم الجبائية واملعاليم شبه الجبائية.

1.1 - املعاليم الجبائية:

املعلوم الوحيد عىل الّتأم�:

تخضع عقود التأم� أو اإليرادات العمرية املربمة مع مؤّسسات التأم� مه³ كان مكان إبرامها ملعلوم يسّمى "املعلوم 
الوحيد عىل التأم�".

وتعفى من هذا املعلوم :

1. عقود إعادة التأم�،
2. عقود التأم� املتعلّقة باألخطار الفالحية والصيد البحري، 

3. عقود تأم� أخطار السلع عند التّصدير وعقود تأم� قروض التّصدير،
4. عقود التأم� اإلجباري يف ميدان البناء املعد للسكن طبقا للترشيع الجاري به العمل،

5. عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين رأس املال وعقود اإليرادات العمرية،
6. عقود التأم� لألخطار التي îكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغ�ها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 5 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 10 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

ويربز جدول توزيع املوارد الجبائية وشبه الجبائية املتأتية من قطاع التأم� أهّمية حّصـة املعلـوم الوحيد عىل التأم� 
مقارنة مع حّصة املساه³ت لفائدة الصناديق الخاّصة بالخزينة.

2.1 - املوارد شبه الجبائية: 

وهي تتوزع ب� مساه°ت لفائدة ّصناديق الخزينة وب� معاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�.

أ -  املساه°ت لفائدة الّصناديق الخاّصة بالخزينة:

• املساه°ت لفائدة صندوق الح°ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات:

أحدث صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Æقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Æقتىض الفصل 153 من القانون عدد 91 لسنة 1982 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1982 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1983، وحّدد مبلغها بـ 300 ملّيم موظّفة عىل كّل شهادة تأم� لعربة سيّارة.

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك³ تّم تنقيحه بالنصوص الالّحقة وخاّصة الفصل 74 من قانون املالية لسنة 2003، وقد حّدد مبلغ هذه املساهمة 
بـنسبة 0,3 % بالنسبة ألقساط التّأم� عىل السيّارات وبـنسبة 1 % بالنسبة ألقساط التّأم� األخرى باستثناء التّأم� عىل 

الحياة وتكوين رأس املال. 

• املساه°ت لفائدة صندوق ض°ن ضحايا حوادث املرور:

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض³ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاïة وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:
 

- مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Æقتىض األمر عدد 2069 لسنة 2006 املؤرخ يف 24 جويلية 2006، وحّددت نسبتها بـ 2 % من أقساط التأم� 
أو معاليم اإلشرتاكات املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض³ن.

 وتتمثّل هذه التكاليف يف:

املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان تعويض األرضار الالّحقة باألشخاص يف حوادث املرور،
املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان خالص املحام� الذين ينوبون املكلف العام بنزاعات الدولة يف حّق صندوق 

ض³ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Æهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض³ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه°ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض°ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح³ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÆقتىض أحكام الفصل 8 من املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011، تّم توسيع مجال تدّخل الصندوق 
التعويضات بعنوان األرضار  أّن الصندوق يتوّىل" تسديد  وذلك بإضافة فقرة ثالثة إىل الفصل 35 املذكور أعاله تنّص عىل 
املادية املبارشة الناتجة عن أع³ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
 23 املؤرخ يف  لسنة 2002  باألمر عدد 2123  تنقيحه  تّم  الصندوق ك³  تسي� وطرق Äويل هذا  وتراتيب  تدّخل  رشوط 
ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم� بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس األقساط الّصادرة خالل الّشهر املنقيض 
والّصافية من اإللغاءات والّرضائب وإعادة التّأم�. وتهّم هذه املساهمة جميع أصناف التّأم� باستثناء التّأم� عىل الحياة 

وتكوين األموال.

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة Äّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Æوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك³ تّم تنقيحه وإÄامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011) بدينار واحد بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره 

Æناسبة إكتتاب أو تجديد عقود التأم� عىل غ� الحياة صايف من اإللغاءات.

        

• املساه°ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 19 إىل 21 من قانـون املالية لسنة 2006. وتتوزع موارده املتأتية من قطاع 
التأم� كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم:  حّددها الفصل 3 من األمر عدد 2336 لسنة 2006 بـ 500 مليم بعنوان كّل شهادة تأم� و500 
مليم بعنوان كّل شهادة فحص فّني.

 2006 أوت   28 فـــي  املؤّرخ   2006 لسنة   2336 عدد  األمر  من  الثالث  الفصل  حّدد  التأم�:  مؤّسسات  مساهمة   -
واملتعلّق بضبط إجراءات تدّخل الصندوق وطرق تسي�ه وقاعدة ونسب املساه³ت املخّصصة له، نسبة هــذه املســاهمة 
األداءات  من  والصافية  محرّك  ذات  الربية  العربات  تأم�  بعنوان  الصادرة  اإلشرتاك  معاليم  أو  األقساط  من   %  0,4 بـ 

واإللغاءات.
   

ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم� Æقتىض العنوان السادس من مجلة التأم� ك³ تّم تنقيحها وإÄامها Æقتىض القانون عدد 
8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. 

وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• املعلوم السنوي الذي تدفعه مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حّدد الفصل األول من األمر عدد 2553 لسنة 2008 
املؤرخ يف 7 جويلية 2008 نسبته كالتايل:

- بالنسبة ملؤسسات التأم�: 0,3 % من إج³يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج³يل األقساط املقبولة بعنوان السنة املحاسبية املنقضية والصافية من 
اإللغاءات.

ويستخلص مبلغ املعلوم السنوي وينزّل بالحساب الجاري للهيئة العامة للتأم� من قبل مؤسسات التأم� ومؤسسات 
إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة خالل نفس السنة التي يكون فيها مستوجبا وبحساب أربعة أقساط تدفع 

يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ´وذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاõ من األمــر عـــدد 2553 لسنــة 
2008 املـــؤرخ فــي 7 جويلية 2008 مبالغها كالتايل:

بالنسبة ملؤسسات التأم�: 1000 دينار عن كّل صنف تأم�.
بالنسبة لس°رسة التأم�: 1000 دينار.

بالنسبة لنواب التأم� ومنتجي التأم� عىل الحياة: 100 دينار.
       

II - التشجيعات والحوافز الجبائية لقطاع التأم�:
 

1 - يف مادة الرضيبة عىل الدخل والرضيبة عىل الرشكات:

1.1 - أحكام جبائّية تفاضلّية تتعلّق بعقود التأم� عىل الحياة:

 تّم Æقتىض أحكام الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2013 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2013 املتعلق بقانون املالية لسنة 
2014 تشجيع عمليات االدخار طويل املدى يف مادة التأم� عىل الحياة.

وتتلخص اإلمتيازات الجبائية يف النقاط التالية:

أ - أحكام ذات طابع تحفيزي لإلدخار:

- شمولية مجال العقود املشمولة باإلمتياز لتشمل عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين األموال عىل حّد السواء،
- شمولية الض³نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه³ كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاïة املنتفع� من الض³نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه³ كان الض³ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباö يف إتجاه Äك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض³ن  املرتبطة  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  عقود  بعنوان  املدفوعة  التأم� 

الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن 10 سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� يف عقود 
التأم� الج³عي ال تقل عن 10 سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وال ينسحب هذا الرشط عىل 

املنخرط� يف العقود الج³عية قبل غرة جانفي 2014،
،öة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباïتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  îكن  ال  الج³عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -
باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014،

- إستثناء املبالغ املدفوعة لألجراء بعنوان عقود التأم� عىل الحياة وتكوين األموال تنفيذا إللتزامات املكتتب املنصوص 
عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

 
2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

الكافية  الفنية  املدخرات  بتسجيل  تقوم  أن  التأم�  مجلة  من   59 الفصل  طبقا ألحكام  التأم�  مؤسسات  يتعّ� عىل 
لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع� بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال تلك املدخرات يف أصول 

نفس املوازنات.

وÄّكن صفة "الفنية" من Äييز املدخرات الفنية عن غ�ها من املدخرات مثل "مدخرات املخاطر واألعباء" و"مدخرات 
إنخفاض القيمة". 

وتطبيقا ألحكام الفقرة II من الفصل 48 من مجلة الرضيبة عىل دخل األشخاص الطّبيعي� والّرضيبة عىل الّرشكات، 
تطرح املّدخرات الفّنية بصفة كلية من قاعدة إحتساب الرضيبة عىل الرشكات وذلك بعنوان سنة تكوين املّدخرات املذكورة، 
باستثناء املّدخرات املكّونة ملجابهة إستحقاق التّعّهدات الفّنية التي تطرح يف حدود 50 % من الربح الخاضع للرضيبة بعد 

طرح املدخرات الفنية القابلة للطرح كليا وقبل طرح األرباح املعاد إستث³رها (الفصل 45 من قانون املالية لسنة 2008).

2 - يف مادة األداء عىل التكوين املهني:

املبلغ  املهني شهريّا عىل أساس  التكوين  األداء عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب  قانون  الفصل 29 من  طبقا ألحكام 
الشهري الخام للمرتبات واألجور مه³ كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Æا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه³ت اإلجت³عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت³عي  الض³ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت³عية  املساه³ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج³عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Æوجب عقود التأم� عىل الحياة من معاليم التّسجيل 
املوظّفة عىل الّرتكات. 

I من  الفقرة  بالعدد 6 من  املنصوص عليه  بـ 0,300 دينار  املحّدد  الجبا¤  الطّابع  التأم� من  4 - إعفاء وصوالت 
.öالفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا

5 - إعفاء عملّيات التأم� وإعادة التأم� الخاضعة للمعلوم الوحيد عىل التأم� وعموالت وسطاء التأم� من 
األداء عىل القيمة املضافة وذلك تطبيقا ملقتضيات العددين 31 و31 مكّرر من الجدول "أ" امللحق Æجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 

     ملحــق عــدد 1

اإلطار الترشيعي والرتتيبي لقطاع التأم�

I - اإلطار العام:

القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف 9 مارس 1992 املتعلّق بإصدار مجلة التأم� وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به وجملة القوان� املتممة لها وهي :

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤرخ يف 31 جانفي 1994 املتعلّق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأم� يخص التأم� 
يف ميدان البناء،

القانون عـدد 24  لسنة 1997 املؤرخ يف 28 أفريل 1997 املتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخّص تأم� 
الصادرات،

القانون عدد 37 لسنة 2002 املؤرخ يف غرة أفريل 2002 املتعلّق بتنقيح مجلة التأم�،
تأم�  يخص  التأم�  Æجلة  خامس  عنوان  بإدراج  املتعلق   2005 أوت   15 يف  املؤرخ   2005 لسنة   86 عدد  القانون 
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس Æجلة التأم� يخص إحداث 

"الهيئة العامة للتأم�". 
القانون عدد 47 لسنة 2014 املؤّرخ يف 24 جويلية 2014 املتعلّق بإدراج عنوان سابع Æجلة التأم� يخص "التأم� 

التكافيل". 

II - اإلطار القانوÎ للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

تأم�  التأم� يخص  بإدراج عنوان خامس Æجلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية املتعلّقة به والتي تتمثّل يف:

األمر عدد 873 املؤرخ يف 27 مارس 2006 واملتعلق بضبط التزامات مستعميل العربات الربية ذات محرك غ� املسجلة 
بإحدى سالسل التسجيل املعتمدة بالبالد التونسية وكذلك بطرق صياغة الوثائق املثبتة لوجود عقد التأم� وصحتها وفقا 

ألحكام الفصل 114 من مجلة التأم�،
األمر عدد 1224 املؤرخ يف 2 ماي 2006 واملتعلّق بضبط أ´وذج تحرير محرض البحث وفقا ألحكام الفصل 167 من 

مجلة التأم�، 
وواجبات  بتحديد حقوق  املتعلقة  اإلتفاقية  باملصادقة عىل  واملتعلق   2007 25 جوان  املؤرخ يف   1487 عدد  األمر 
نتيجة  املتّرضر  لفائدة  املستحّقة  أو  املسّددة  املبالغ  إسرتجاع  بخصوص  املرض  عىل  للتأم�  الوطني  والصندوق  املؤمن� 

حوادث املرور التي تكتيس صبغة شغلية وفقا ألحكام الفصل 171 من مجلة التأم�،
األمر عدد 2069 املؤرخ يف 24 جويلية 2006 واملتعلق بضبط نسب املساه³ت املخصصة لصندوق ض³ن ضحايا 

حوادث املرور وفقا ألحكام الفصل 176 من مجلة التأم�، 
األمر عدد 1871 املؤرخ يف 17 جويلية 2007 واملتعلق بضبط جدول معاوضة الجرايات وبكيفية إحتساب رأس املال 

موضوع املعاوضة وفقا ألحكام الفصل 145 من مجلة التأم�،

القرار املؤرخ يف 6 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األطباء الرشعي� واألطباء املتحصل� عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البدõ وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم� (ك³ تّم إÄامه بالقاïت� التكميليت� بتاريخ 1جوان 2006 

و2 سبتمرب 2006)،
وفقا  تسي�ه  وقواعد  للتعريفة  املركزي  املكتب  إحداث  بضبط رشوط  واملتعلق  17 جانفي 2006  املؤرخ يف  القرار 

ألحكام الفصل 112 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األعضاء القاّرين واألعضاء املناوب� باملكتب املركزي للتعريفة،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل النظام األسايس الخاص بالجمعية املهنية التي تتوىل تطبيق 
الفصل 114 من مجلة  للتأم� وفقا ألحكام  الدولية  البطاقات  أنظمة  املنخرطة يف  الدول األجنبية  املعاهدات املربمة مع 

التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل أ´وذج املعطيات الرضورية إلعداد عرض التسوية الصلحية 

وفقا ألحكام الفصل 169 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 12 أفريل 2006 واملتعلق بضبط شكل شهادة التأم� ومحتواها، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 8 جوان 2006 واملتعلق بتحديد التعريفات اإلطارية ملصاريف عالج مترضري حوادث املرور 
وفقا ألحكام الفصل 129 من مجلة التأم�، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 11 جوان 2007 واملتعلق باملصادقة عىل الجدول القيايس لتحديد نسب العجز الدائم وفقا 
ألحكام الفصل 131 من مجلة التأم�، 

القرار املؤرخ يف 4 أوت 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء املكتب املركزي للتعريفة،
القرار املؤرخ يف 28 نوفمرب 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء اللجنة اإلستشارية لصندوق الوقاية من حوادث املرور،

القرار املؤرخ يف 25 ديسمرب 2006 واملتعلق باملصادقة عىل إتفاقية التعويض لحساب الغ� وفقا ألحكام الفصل 148 
من مجلة التأم� املمضاة من قبل األطراف املعنية بتاريخ 9 أكتوبر 2006.

املنشور عدد 2 لسنة 2007 املؤرخ يف 10 مارس 2007 واملتعلق بنظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤوليـــة 
املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك ك³ تّم إÄامه بامللحق التوضيحي بتاريخ 2 جويلية 2007.
املنشور عدد 1 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 جانفي 2007 واملتعلق بتحديد تعريفة التأم� الحدودي.

املنشور عدد 1 لسنة 2005 املؤّرخ يف 13 أفريل 2005 واملتعلّق بالرتفيع يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية بالنسبة 
ألصحاب العربات الربية ذات املحرّك ك³ تّم تنقيحه Æقتىض املنشور عدد 1 لوزير املالية املؤرخ يف 12سبتمرب 2013 ثّم 

باملنشور عدد 1 لسنة 2014 املؤرخ يف 16 ديسمرب 2014.
اإلتفاقية املربمة ب� مؤسسات التأم� بتاريخ 17 أوت 2002 واملتعلقة برتفيع تعريفة الض³نات اإلختيارية.

اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم� 
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق Æراجعة إتفاقية سنة 1995 املربمة بتاريخ 22 نوفمرب1995. 

اإلتفاقية النموذجية املربمة ب� املكاتب حول "بطاقة التأم� الخرضاء" واملنّقحة يف 20 أكتوبر 1989. 
"النظام العام" (le règlement général) للمجلس الدويل للمكاتب الذي يضّم كافة الدول املنخرطة يف نظام "بطاقة 

التأم� الخرضاء" والذي دخل حيّز التطبيق بداية من غرّة جويلية 2003. 
إتفاقية بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات عرب البالد العربية " بطاقة التأم� الربتقالية " املوقّعة  بتونس من قبل 

الدول العربية بتاريخ 26 أفريل 1975.
اإلتفاقية املربمة بتاريخ 19 جوان 1995 ب� املكاتب العربية املوّحدة لتطبيق بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات 

عرب البالد العربية.
العامة  الجلسة  أثناء  املربمة  العضو  الدولة  يف  الوطنية  التأم�  رشكات  ب�  اإلقليمي"  املوّحد  "املكتب  إنشاء  إتفاقية 

للمكاتب األعضاء املنعقدة باليونان يف ماي 2002 ك³ تّم تنقيحها أثناء إجت³عها األخ� يف نوفمرب 2005.

بتاريخ 20 جانفي  املهنيّة  التأم� يف إطار جمعيتها  للسيارات املربمة ب� مؤسسات  املاّدية  إتفاقيات تعويض األرضار 
2010 والتي دخلت حيّز التطبيق بداية من 20 مارس 2010 طبقا للفصل 92 من مجلة التأم�، وتتضّمن هذه اإلتفاقيات 

تحسينات هاّمة سواء عىل مستوى ضبط وتقليص آجال التعويض أو عىل مستوى تحس� جودة الخدمات املسداة. 

2 - التأم� من الحريق:

الفصل 29 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 واملتعلّق 
بوجوب التأم� من الحريق.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤرخ   1981 لسنة   1595 عدد  األمر 
بالفصول 29 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 املتعلق بقانون املالية لسنة 1981.

3 - تأم� نقل البضائع عند التوريد: 

الفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 
املتعلقة بوجوبية تأم� نقل البضائع عند التوريد.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤّرخ   1981 لسنة   1596 عدد  األمر 
بالفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 

ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 2364 لسنة 1999 املؤرخ فـي 27 أكتوبر 1999.

4 - التأم� الوجوÏ للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي³ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك³ 

تّم تنقيحه بالقانون عدد 62 لسنة 2009 املؤرخ يف 31 جويلية 2009.
الفصل 3 من األمر عدد 1814 لسنة 1981 املؤرخ يف 22 ديسمرب 1981 املتعلّق بكيفية منح البطاقة املهنية للوكيل 

العقاري.
الفصل 2 من القانون عدد 66 لسنة 2001 املؤرخ يف 10 جويلية 2001 (املتعلق بحذف الرتاخيص اإلدارية املسندة من 
قبل مصالح وزارة التجارة) املتعلق بإخضاع م³رسة نشاط الوكيل العقاري إىل الرشوط املنصوص عليها بالترشيع الجاري به 

العمل وإىل مقتضيات كراس رشوط يصادق عليها بقرار من الوزير املكلف بالتجارة.
قرار وزير التجارة املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق باملصادقة عىل كـراس رشوط مهنة وكيل عقاري.  

الفصل 7 من األمر عدد 273 لسنة 1987 املؤرخ يف 17 فيفري 1987 واملتعلّق برتكيبة وطرق عمل لجنة تسليم إنجازات 
وكاالت األسفار.

الفصل 3 من القانون عدد 49 لسنة 1987 املؤّرخ يف 2 أوت 1987 واملتعلّق بتنظيم تجارة املصاعد والتجهيزات املشابهة.
املصاعد  تجارة  باملصادقة عىل كراس رشوط مل³رسة نشاط  املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق  التجارة  قرار وزير 

والتجهيزات املشابهة.
الفصالن 48 و59 من القانون عدد 63 لسنة 1991 املؤّرخ يف 29 جويلية 1991 واملتعلّق بالتنظيم الصحي.

الفصل 27 من القانون عدد 104 لسنة 1994 املؤرخ يف 3 أوت 1994 واملتعلّق بتنظيم وتطوير الرتبية البدنية واألنشطة 
الرياضية.

الفصالن 19 و34 من القانون عدد 32 لسنة 1995 املؤّرخ يف 14 أفريل 1995 واملتعلّق بوكالء العبور.
الفصل 34 من القانون عدد 41 لسنة 1996 املؤّرخ يف 10 جوان 1996 واملتعلّق بالنفايات وÆراقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثاõ من األمر عدد 1766 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 سبتمرب 1996 واملتعلّق بضبط رشوط إحداث املؤسسات 
الخاصة لرعاية املسن� وطرق تسي�ها.

الفصل 39 من القانون عدد 71 لسنة 97 املؤرخ يف 11 نوفمرب 1997 واملتعلّق باملصف� واملؤÄن� العدلي� وأمناء الفلسة 
واملترصّف� القضائي�.

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاïة الوثائق املشرتطة للرتخيص 
إلستغالل أو توسيع أو نقل أو إحالة مركز تصفية الدم.

الفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 1998 املؤّرخ يف 20 جويلية 1998 واملتعلّق بالرشكات املهنية للمحام�.
الفصل 82 من القانون عدد 25 لسنة 1999 واملؤّرخ يف 18 مارس 1999 واملتعلّق بإصدار مجلة املوانئ البحرية التجارية.

األمر عدد 1986 لسنة 2001 املؤرخ يف 27 أوت 2001 املتعلق بضبط رشوط إحداث الهياكل املحرتفة إلنتاج الفنون 
الدرامية وترويجها.

إلنتاج  املحرتفة  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م³رسة  واملتعلق   2001 8 سبتمرب  املؤرخ يف  الثقافة  وزير  قرار 
الفنون الدرامية وترويجها لنشاطها.

الفصل 7 من القانون عدد 89 لسنة 2005 املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بتنظيم نشاط الغوص حول وجوبية تأم� 
املسؤولية املدنية عن األرضار التي îكن أن تلحقها باملتدرب� أو الغ� من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ³Æرسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÄام القانون عدد 
عن  الناتجة  املدنية  مسؤوليتهم  تأم�  وجوبية  حول  العبور  بوكالء  املتعلّق   1995 أفريل   14 يف  املؤرخ   1995 لسنة   32

نشاطهم.
الفصل 15 من القانون عدد 44 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنظيم املهن البحرية حول وجوبية 

تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن النشاط من قبل كّل شخص يتعاطى إحدى املهن البحرية.
املؤرخ   1990 لسنة   17 عدد  القانون  بتنقيح  واملتعلق    2009 جويلية   31 يف  املؤرخ   2009 لسنة   62 عدد  القانون 

يف 26 فيفري 1990 املتعلّق بتحوير الترشيع املتعلّق بالبعث العقاري.

5 - التأم� يف ميدان البناء:

القانون عدد 9 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصل 6 
من مجلة التأم�).

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصول 
من 95 إىل100 من مجلة التأم�).

تأم�  لوجوب  الخاضعة  غ�  املنشآت  قاïة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل� يف إنجازها ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 1360 لسنة 1997 املؤّرخ يف 14 جويلية 1997.
األمر عدد 416 لسنة 1995 املؤّرخ يف 6 مارس 1995 واملتعلق بضبط مهام املراقب الفني ورشوط منح املصادقة.

III - اإلطار القانوÎ للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم� الصادرة Æقتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق Æكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
الفصل األّول من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 02 جانفي 1993 املتعلّق بضبط قاïة أصناف التأم� الواردة بالفصل 49 من 

مجلّة التأم�.

الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاïة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� 
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

الفصالن 2 و3 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 املتعلّق بضبط بيان ´وذجي للرشوط العامة لعقود 
التأم�.

الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم�، املؤرخ يف 13 جويلية 2016 واملتعلّق بتوضيح بعض 
املفاهيم املرتبطة بصنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وطريقة تطبيق أحكام مجلّة التأم� عىل مستوى اإلكتتاب 

واإلنخراط واإلعالم السنوي ودفع الخدمات املتعلّقة بهذا الصنف.

2 - التأم� البحري:

يف املؤّرخ   1962 لسنة   13 عـدد  القانون  Æقتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 24 أفريل 1962.

األمر عدد 216 لسنة 1990 املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق بالرتفيع يف املبلغ األقىص ملسؤولية الناقل البحري يف 
تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 أكتوبر 2001 املتعلق Æنح ض³ن الدولة لتغطية نتائج املسؤولية املنجرّة عن 
املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

املؤّرخ يف العيل  باألمر  تنقيحه  تّم  ك³  الفالحي   õالتعاو بالصندوق  واملتعلّق   1931 مارس   26 املؤّرخ يف  العيل  األمر 
 7 جويلية 1955.

الفصول من 52 إىل 56 من القانون عدد 106 لسنة 1986 املؤّرخ فـي 31 ديسمرب 1986 واملتعلّقة بإحداث صندوق 
تعاون لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 948 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط إبتداءا من املوسم الفالحي 1988-1989 مجال 
تدخل ومقدار مساهمة الفالح� ونسبة تعويضات الصندوق التعاوõ لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
 õاألمر عدد 949 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تدخل وتسي� الصندوق التعاو

لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
وضبط  التأم�  مؤسسات  لكل  التأم�  عىل  الوحيد  األداء  من  اإلعفاء  تعميم  حول   2007 لسنة  الرئاسية  القرارات 
تخفيضات يف التعريفات بـ 40 % لألنشطة األكþ عرضة للمخاطر وبـ 30 % بالنسبة إىل خطر هالك املاشية وبـ 20 % عند 

التأم� الج³عي أو الفردي املتجدد.
إتفاقية الترصف املربمة ب� وزير املالية والصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي يف أوت 2008 واإلتّفاقية املربمة ب� 

الصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي والبنك الوطني الفالحي.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

الفصالن 67 و68 من مجلة التأم�.
الفصل 28 من القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 واملتعلّق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية 

تتعامل أساسا مع غ� املقيم�.
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ� املقيم�.

6 - تأم� الصادرات:

القانون عدد 24 لسنة 1997 املؤّرخ يف 28 أفريل 1997 واملتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخص تأم� 
الصادرات.

األمر عدد 1690 لسنة 1998 املؤّرخ يف 31 أوت 1998 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تسي� صندوق ضمـان مخاطـر 
التصدير كمـا تّم تنقيحـه باألمر عدد 2074 لسنـة 2002 املـؤرخ يف 10 سبتمرب 2002 واألمر الحكومي عدد 1068 املؤّرخ 

يف 3 أوت 2015.
القانون عدد 95 لسنة 1999 املؤّرخ يف 6 ديسمرب 1999 واملتعلّق بإحداث صندوق ض³ن Äويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن.
تسي� صندوق ض³ن Äويل  وتراتيب  بضبط رشوط  واملتعلق  3 جانفي 2000  املؤّرخ يف   2000 لسنة   23 األمر عدد 

الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن وبإحداث لجنة ض³ن قروض Äويل الصادرات.
اإلتفاقية املربمة ب� وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت Æوجبها 
مهّمة التّرصف يف هذه املنظومة إىل الرشكة املذكورة وذلك لحسابها ولحساب بقية مؤسسات التأم� التي تنشط يف هذا 

املجال. 

IV - النصـوص األخـرى:

:Î1 - القطاع التعاو

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األ´وذجي للجمعيات التعاونية.

2 - التأم� عىل املرض:

القانون عدد 71 لسنة 2004 املؤرخ يف 2 أوت 2004 واملتعلّق بالتأم� عىل املرض وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به.

3 - جباية قطاع التأم�:

القانون عدد 113 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 ديسمرب 1996 (املتعلّق بقانون املالية لسنة  الفصول 34 و35 و36 من 
1997) بخصوص مراجعة جباية قطاع التأم�.

املالية لسنة  القانون عدد 86 لسنة 1997 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1997 (املتعلّق بقانون  الفصول من 51 إىل 54 من 
1998) بخصوص تشجيع االدخار يف إطار عقود التأم� عىل الحياة.

الفصل 33 من القانون عدد 123 لسنة 2001 املؤرخ يف 28 ديسمرب 2001 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2002) بخصوص 
تحي� قاïة املدخرات الفنية القابلة للطرح من قبل مؤسسات التأم�.

الفصل 74 من القانون عدد 101 لسنة 2002 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2002 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2003) بخصوص 
تحي� األحكام املتعلقة باملساهمة لفائدة صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات وتوحيد قاعدة إحتسابها مع 

قاعدة إحتساب املعاليم عىل التأم�.
القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2004) بخصوص إقرار مبدأ إعفاء 
اإليرادات العمرية املدفوعة يف إطار عقود التأم� عىل الحياة من الرضيبة عىل الدخل وإضافة العدد 31 مكّرر للجدول "أ"  
التأم�  يف  الوسطاء  إىل  التأم�  مؤّسسات  قبل  من  املدفوعة  "العموالت  حول  املضافة  القيمة  عىل  األداء  Æجلّة  امللحق 
والّداخلة ضمن عنارص قسط التأم� الخاضع للمعلوم الوحيد عىل التّأم�" وبخصوص منح األولوية لإلنتفاع باإلمتياز العام 

 وفقا للفصل 58 من مجلّة التأم�: " يجب عىل مؤسسات التأم� توف� هامش مالءة مالية يكون كافيا لجميع 

عملياتها ". 

و يتكون هامش املالءة املالية بعد طرح الخسائر واألصول غ� املادية من العنارص التالية:

رأس املال املسدد أو صندوق املال املشرتك املدفوع مع خمس� باملائة (50 %) من رأس املال غ� املسدد،

االحتياطي القانوõ واالحتياطي املنصوص عليه بالنظام األسايس واالحتياطي االختياري،

األرباح املؤجلة،

الوزير  وموافقة  الفنية  املدخرات  كامل  تغطية  بعد  املؤسسة  أصول  تقييم  إعادة  من  املتأتية  الزائدة  القيم 

املكلف باملالية،

عنارص مادية أخرى îكن أن تقبل يف تكوين هامش املالءة املالية بعد موافقة الوزير املكلف باملالية.
:Ùهامش املالءة املالية األد

حسب الفصل 58 مكرر من مجلّة التأم�، يضبط هامش املالءة املالية األد× عىل النحو التايل:

أ ـ بالنسبة إىل املؤسسات التي Ûارس أصناف التأم� عىل غ� الحياة:

يحتسب هامش املالءة املالية حسب الطريقت� التاليت� ويعتمد املبلغ األرفع:

20 % من أقساط التأم� الصادرة واملقبولة الصافية من الرضائب واإللغاءات ضارب نسبة األقساط املحتفظ 

بها من األقساط الصادرة واملقبولة الصافية من الرضائب واإللغاءات دون أن تقل هذه النسبة عن 50 %،

25 % من املعدل السنوي لكلفة الحوادث للثالث سنوات األخ�ة بعنوان التأم� املبارش والعمليات املقبولة 

ضارب نسبة كلفة الحوادث املحملة عىل مؤسسة التأم� يف السنة األخ�ة والصافية من إعادة التأم� عىل الكلفة 

الجملية للحوادث بعنوان نفس السنة دون أن تقل هذه النسبة عن 50 %.

وتعادل كلفة الحوادث لثالث سنوات مجموع الدفوعات خالل هذه الفرتة تضاف إليها مدخرات التعويضات 

تحت التسوية املسجلة يف نهاية آخر سنة بعد طرح مدخرات التعويضات تحت التسوية املسجلة يف بداية السنة 

األوىل من هذه الفرتة واالسرتجاعات.

وتعتمد فرتة السبع سنوات األخ�ة الحتساب املعدل السنوي لكلفة الحوادث عوضا عن ثالث سنوات بالنسبة 

إىل املؤسسات التي تتعاطى بصفة أساسية تأم� القرض.

ب ـ بالنسبة إىل املؤسسات املختصة يف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

يحتسب هامش املالءة املالية األد× حسب العمليت� التاليت� ويتم جمع املبلغ� الناتج� عنه³:

املدخرات  عىل  التأم�  إعادة  من  الصافية  الحسابية  املدخرات  نسبة  ضارب  الحسابية  املدخرات  من   %  4

الحسابية الجملية دون أن تقل هذه النسبة عن 85 %،

3 ‰ من رؤوس األموال تحت الخطر ضارب نسبة رؤوس األموال تحت الخطر الصافية من إعادة التأم� عىل 

رؤوس األموال تحت الخطر الجملية دون أن تقل هذه النسبة عن 50 %.

وتساوي رؤوس األموال تحت الخطر رؤوس األموال املؤمنة بعد طرح املدخرات الحسابية.

ج ـ بالنسبة إىل املؤسسات التي Ûارس التأم� عىل غ� الحياة والتأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

يحتسب هامش املالءة املالية األد× لهذه املؤسسات بجمع املبلغ� املتحصل عليه³ طبقا للفقرت� أ وب.

هامش املالءة املالية
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

      النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� 78 م.د سنة 2017 تتوزع ب� 54,4 م.د بعنوان صنف التأم� عىل الحياة 
وتكوين األموال و23,6 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة.

النتائج الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 79,6 م.د (ملحــق عـدد 11).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  وبدون  املؤّجلة  النتائج  بإعتبار   ،2017 نهاية سنة  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
بنسبة 3,9 % مقابل ارتفاعا  السنة ما يعادل 1.233,4 م.د مقابل 1.187,3 م.د سنة 2016 مسّجال بذلك  الصافية لهذه 

 8,9 % سنة 2016. (ملحــق عـدد 11).

ويعود هذا التباطؤ يف وت�ة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة أساسا إىل:

• انخفاض هاّم يف نسق ´و إج³يل األرباح املؤّجلة من 58,4 % سنة 2016 إىل 1,1 % سنة  2017 حيث ناهزت
 191,6 م.د مقابل 189,6 م.د سنة 2016.

 
م.د   149,4 بلغت  حيث   2016 سنة   %  14,6 بحوايل  تراجع  بعد  االرتفاع  إىل  املؤّجلة  الخسائر  مجموع  عودة    •

مقابل 82,2 م.د سنة 2016.

األمـوال املوظفـة:

إرتفع مجموع األموال املوظّفة لتغطية تعّهدات مؤسسات التأم� تجاه املؤمن لهم إىل 4.891,2 م.د   سنة 2017 مقابل 
4.537,7 م.د سنة 2016 أي بنسبة تطّور تعادل 7,8 %. 

إرتفعت حّصتها  التي  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  بعنوان صنف  التوظيفات  بالخصوص  اإلرتفاع  وشمل هذا 
إىل 32 % من مجموع األموال املوظفة (مقابل 28,5 % سنة 2016) بين³ إنخفضت حصة التوظيفات بعنوان مختلف فروع 

صنف التأم� عىل غ� الحيــاة من 71,5 % سنة 2016 إىل 68 % سنة 2017 (ملحق عـدد 12).

وتجدر االشارة اىل أّن التّطور الحـاصل يف هذه األموال تّم توظيفه أساسا يف السندات الصادرة عن الدولة التي بلغت 
1.694,5 م.د سنة 2017 (وÄثّل 34,6 % من مجموع التوظيفات) مقابل 1.551,7 م.د سنة 2016 محّققة بــذلك ´ـّوا 
بنسبة 9,2 %، ويف شكـل قروض رقاعية التي سّجلت إرتفاعا ملحوظا بنسبة 17,4 % وبلغت 875,9 م.د سنة 2017 مقابل 
يقارب 27 % وبلغت فيها ´وا هاّما Æا  املوظفة  األموال  745,8 م.د سنة 2016 وكذلك يف شكل عقارات حيث شهدت 

 316,2 م.د سنة 2017 مقابل 249,2 م.د يف موىف السنة السابقة.    

ك³ عرفت األموال املوظفة يف شكل حصص وأسهم يف مؤسسات التوظيف الج³عي ويف شكل حصص يف رشكات ذات 
رأس مال تنمية بدورها ´ّوا ايجابيا بنسبة 2,2 % و11 % تباعا وبلغت عىل التوايل 228,7 م.د و52,3 م.د سنة 2017 مقابل 
التأم�  واعادة  التأم�  مؤسسات  أسهم  يف شكل  للتوظيفات  بالنسبة  الشأن  وكذلك   .2016 سنة  م.د  و47,1  م.د   223,7

األجنبية حيث سّجلت إرتفاعا ناهز 3,8 % وبلغت 18,1 م.د سنة 2017 مقابل 17,4 م.د سنة 2016.    

أّما األموال املوظفة يف شكل أسهم رشكات مدرجة بالبورصة فقد سجلت انخفاضا بنسبة 2,4 % لتبلغ 531,1 م.د سنة 
البنكية  املؤسسات  لدى  النقدية ويف شكل ودائع  بالسوق  املوظفة  األموال  2017 مقابل 544,4 م.د سنة 2016، وكذلك 
واملاليــة التي بلغت 689,4 م.د مقابل 694,8 م.د سنة 2016 أي بإنخفاض طفيف بحوايل 0,8 % مقارنة بالسنة السابقة.

وتستأثر التوظيفات ذات املردود القار بحصة هامة تعادل 52,6 % سنة 2017 مقابل 50,6 % سنة 2016، تليها األموال 
املوظفة بالسوق النقدية ويف شكل ودائع لدى املؤسسات البنكية واملاليــة رغم انخفاض حّصتها من 15,3 % سنة 2016 

اىل 14,1 % سنة 2017. 

تغطية املدخرات الفنية:

سّجلت سنة 2017 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية باألصول املوظّفة طبقــا ألحكام مجلة التأم� حيث بلغت 
110,5 % مقابل 114,9 % سنة 2016 (ملحق عدد 13).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتّم 
(بإدماج رؤوس  الحياة  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب أصناف  الذي  بالهامش األد×  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 
األموال تحت الخطر واملّدخرات الحسابية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ) وأصناف التأم� عىل غ� الحياة (بإدماج كلفة الحوادث 

وأقساط التأم� الصافية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ).

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2017 ما يعادل 1.061,5 م.د مقابل 1.022,4 م.د 
سنة 2016. 

أمــا مجموع هــامش املـالءة املالية األد×، فقد بلغ 398,3 م.د سنة 2017 مقابل 346,3 م.د سنة 2016.

مقابل  2017 سنة   % 266,5 القطاع  بالنسبة ملجموع  األد×  الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
 295,3 % سنة 2016. 

       نشاط إعـادة التـأم�

يهّم هذا الصنف عمليات إعادة التأم� املقبولة واملسندة من قبل رشكات التأم� املبارش والعمليات املقبولة واملعاد 
إسنادها من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�.

 
عمليات إعـادة التأم� لرشكات التأم� املباشـر:

العمليات املقبولة:
    

شهدت األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش عودة إىل اإلرتفاع بنسبة 5,6 % مقابل تراجعها  بحوايل 1,8 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 16,9 م.د مقابل 16 م.د سنة 2016 (ملحق عـــدد 21).

 %  36 تجاوزت  بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  املدفوعة  التأم�  مؤسسات  تعويضات  إرتفاع  تواصل  املقابل،  ويف 
مقابل زيادة بحوايل 5,5 % سنة 2016، وبلغت تبعا لذلك 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د سنة 2016.

ك³ عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2017 بعنوان العمليات املقبولة بنسبة 24 % مقابل3,1 % سنة 2016 
وبلغت 20,7 م.د مقابل 16,7 م.د سنة 2016. 

وتبعا لذلك، تقلّص الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة إىل حدود 3,3 م.د مقابل 4,8 م.د سنة 2016.

العمليات املسندة:

مقابل   %  7,5 بنسبة  إرتفاعا   2017 سنة  املبارش  التأم�  قبل رشكات  من  إسنادها  واملعاد  املسندة  األقساط  سّجلت 
 2016 سنة  م.د   353,7 مقابل  م.د   380,2 مجموعها  بذلك  وبلغ   ،%  1,9 بنسبة  السابقة  السنة  يف  النسبي  إنخفاضها 

(ملحق عدد 22).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� لسنة 2017 إىل 
18,2 % مقابل 19,1 % سنة 2016.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد بالنسبة لفروع تأم� الحريق والتأم� ضّد الربد وهالك املاشية وتأم� النقل جّد هامة رغم 
 % و64,9   %  76 تباعا  مقابل   % و59,7   % و63,2   %  74,7 التوايل  عىل  بلغت  حيث   2017 سنة  الطفيف  إنخفاضها 

و66,3 %.

ك³ تجدر اإلشارة إىل أّن إرتفاع نسبة اإلسناد يف فرع تأم� الصادرات والتي ناهزت 67,7 % سنة 2017 مقابل 67,4 % 
سنة 2016 تعود أساسا إىل اإلسناد الكيل لألقساط الصادرة بعنوان املخاطر غ� التجارية لصندوق ض³ن مخاطر التصدير 

الذي تتوىل الترصف فيه الرشكة التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وقد تواصل تفاقم العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� رغم تقلّصه النسبي إىل حدود 
135 م.د مقابل 163,8 م.د سنة 2016.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

تواصل نسق ´ّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وناهزت 
121,7 م.د مقابل 113,4 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 21).

بين³ تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا بنسبة 12,4 % مقابل 11 % يف السنة السابقة وبلغ حجمها 
230,3 م.د مقابل 204,9 م.د سنة 2016.  

م.د   79,5 لتعادل   ،2016 سنة   %  9,4 مقابل   %  42,5 بنسبة  إرتفاعا  الحوادث  كلفــــة  شهدت  وبالتوازي، 
مقابل 55,8 م.د سنة 2016.

       
حيث  تراجعا   2017 سنة  خالل  التونسية"  "اإلعادة  لرشكة  املقبولة  للعمليــات  الفنّي  الفائض  سّجل  لذلك،  ونتيجة 

â يتجاوز 7,6 م.د مقابل 25,5 م.د سنة 2016.

العمليات املعاد إسنادها:

تواصل إرتفاع األقسـاط املعـاد إسنادها من طرف رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 بنسبة 10,3 % مقابل 3,2 % 
يف السنة السابقة، وبلغـت 49,4 م.د مقابل 44,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 22).

    
وتبعا لذلك، شهدت نسبة إعــــادة اإلسناد إرتفاعا إىل حدود 40,6 % مقابل 39,5 % سنة 2016.

ك³ شهـــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ´ّوا بنسبة 57,8 % مقابل تراجعهـــا الطفيف بنسبة 1 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 35,2 م.د مقابل 22,3 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، Äّكنت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 ألّول مرّة بعد مرور أربع سنوات متتالية من تجاوز العجز 
م.د   11,2 حدود  يف  عجز  مقابل  م.د   1,3 يعادل  فائضا  وحّققت  اإلسناد  إعادة  عمليات  عن  الناتج  الفّني 

سنة 2016.

إّال أّن النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد تراجعت إىل حدود 9 م.د مقابل 14,3 م.د سنة 2016.

وبعد طرح مصاريف اإلدارة والترصّف املقّدرة بحوايل 8,7 م.د سنة 2017 مقابل 8 م.د سنة 2016، تراجعت النتيجة 
الفنية الصافية بعد طرح املصاريف إىل 0,3 م.د مقابل 6,3 م.د سنة 2016.

وبالتوازي، تقلّصت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة خالل سنة 2017 إىل 12,3 م.د مقابل 15,9 م.د سنة 2016.

      نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

يبلغ عــــدد املؤسسات غ� املقيمة بسوق التأم� التونسية 6 مؤسسات يف موّىف سنة 2017 وهي مؤسسات مرخص 
لها Æقتىض القانون عـدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمـرب 1985 واملتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل 

أساســا مع غ� املقيم�. 
      

وتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة ومكتب� Äثيلي�، وتختص يف عمليات تأم� و إعادة تأم� 
األشخاص غ� املقيم� (ملحق عدد 3).

1 - االمتيازات التي يوفرها نظام املؤسسات غ� املقيمة:
    

يخول القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 املتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا 
مع غ� املقيم� عّدة إمتيازات لفائدة املؤسسات غ� املقيمة تهم خاصة:

اإلعفاء التام من الرضيبة عىل الرشكات،
توقيف اآلداء عىل القيمة املضافة، 

إرجاع املعاليم الديوانية،
اإلعفاء من اآلداءات املحلية، 

إمتيــازات تتعلق بحرية إنتداب املوظف� األجانب،
إمكانية إختيار نظام ض³ن إجت³عي غ� النظام التونيس.

      جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Æوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÆوارد شبه جبائية متأتية من مساه³ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

مقابل م.د   188,6 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة   2017 سنة  خــــالل  هاما  إرتفاعا  املــــوارد  هذه  سّجلت  وقد 
 167,8 م.د سنة 2016 و160,9 م.د سنـــة 2015 (ملحق عدد 26).

وإعتبارا ألهّمية قطاع التأم� يف اإلقتصاد الوطني أقّر املّرشع التّونيس لفائدته جملة من القواعد الجبائية تتعلّق بعقود 
التأم� وباملّدخرات الفّنية لرشكات التأم�.

I - النظام الجبا¤ لعقود التأم�:
 

يعرّف الفصل األول من مجلّة التأم� عقد التأم� بأنّه "اإلتّفاق الذي تلتزم Æقتضاه مؤّسسة التأم� أو املؤّمن بتقديم 
خدمة مالية لشخص يدعى املؤّمن له يف حالة تحّقق الخطر أو حلول األجل املبّ� بالعقد وذلك مقابل أجرة تسمى قسط 

التأم� أو معلوم اإلشرتاك".

ويربز هذا التّعريف العنارص التي يقوم عليها عقد التّأم� وهي أقساط التأم� وخدمات التأم�.

1 - جبــاية أقساط الّتأم�:

تتمثّل جباية أقساط التّأم� يف املعاليم الجبائية واملعاليم شبه الجبائية.

1.1 - املعاليم الجبائية:

املعلوم الوحيد عىل الّتأم�:

تخضع عقود التأم� أو اإليرادات العمرية املربمة مع مؤّسسات التأم� مه³ كان مكان إبرامها ملعلوم يسّمى "املعلوم 
الوحيد عىل التأم�".

وتعفى من هذا املعلوم :

1. عقود إعادة التأم�،
2. عقود التأم� املتعلّقة باألخطار الفالحية والصيد البحري، 

3. عقود تأم� أخطار السلع عند التّصدير وعقود تأم� قروض التّصدير،
4. عقود التأم� اإلجباري يف ميدان البناء املعد للسكن طبقا للترشيع الجاري به العمل،

5. عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين رأس املال وعقود اإليرادات العمرية،
6. عقود التأم� لألخطار التي îكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغ�ها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 5 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 10 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

ويربز جدول توزيع املوارد الجبائية وشبه الجبائية املتأتية من قطاع التأم� أهّمية حّصـة املعلـوم الوحيد عىل التأم� 
مقارنة مع حّصة املساه³ت لفائدة الصناديق الخاّصة بالخزينة.

2.1 - املوارد شبه الجبائية: 

وهي تتوزع ب� مساه°ت لفائدة ّصناديق الخزينة وب� معاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�.

أ -  املساه°ت لفائدة الّصناديق الخاّصة بالخزينة:

• املساه°ت لفائدة صندوق الح°ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات:

أحدث صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Æقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Æقتىض الفصل 153 من القانون عدد 91 لسنة 1982 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1982 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1983، وحّدد مبلغها بـ 300 ملّيم موظّفة عىل كّل شهادة تأم� لعربة سيّارة.

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك³ تّم تنقيحه بالنصوص الالّحقة وخاّصة الفصل 74 من قانون املالية لسنة 2003، وقد حّدد مبلغ هذه املساهمة 
بـنسبة 0,3 % بالنسبة ألقساط التّأم� عىل السيّارات وبـنسبة 1 % بالنسبة ألقساط التّأم� األخرى باستثناء التّأم� عىل 

الحياة وتكوين رأس املال. 

• املساه°ت لفائدة صندوق ض°ن ضحايا حوادث املرور:

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض³ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاïة وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:
 

- مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Æقتىض األمر عدد 2069 لسنة 2006 املؤرخ يف 24 جويلية 2006، وحّددت نسبتها بـ 2 % من أقساط التأم� 
أو معاليم اإلشرتاكات املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض³ن.

 وتتمثّل هذه التكاليف يف:

املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان تعويض األرضار الالّحقة باألشخاص يف حوادث املرور،
املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان خالص املحام� الذين ينوبون املكلف العام بنزاعات الدولة يف حّق صندوق 

ض³ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Æهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض³ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه°ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض°ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح³ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÆقتىض أحكام الفصل 8 من املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011، تّم توسيع مجال تدّخل الصندوق 
التعويضات بعنوان األرضار  أّن الصندوق يتوّىل" تسديد  وذلك بإضافة فقرة ثالثة إىل الفصل 35 املذكور أعاله تنّص عىل 
املادية املبارشة الناتجة عن أع³ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
 23 املؤرخ يف  لسنة 2002  باألمر عدد 2123  تنقيحه  تّم  الصندوق ك³  تسي� وطرق Äويل هذا  وتراتيب  تدّخل  رشوط 
ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم� بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس األقساط الّصادرة خالل الّشهر املنقيض 
والّصافية من اإللغاءات والّرضائب وإعادة التّأم�. وتهّم هذه املساهمة جميع أصناف التّأم� باستثناء التّأم� عىل الحياة 

وتكوين األموال.

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة Äّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Æوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك³ تّم تنقيحه وإÄامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011) بدينار واحد بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره 

Æناسبة إكتتاب أو تجديد عقود التأم� عىل غ� الحياة صايف من اإللغاءات.

        

• املساه°ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 19 إىل 21 من قانـون املالية لسنة 2006. وتتوزع موارده املتأتية من قطاع 
التأم� كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم:  حّددها الفصل 3 من األمر عدد 2336 لسنة 2006 بـ 500 مليم بعنوان كّل شهادة تأم� و500 
مليم بعنوان كّل شهادة فحص فّني.

 2006 أوت   28 فـــي  املؤّرخ   2006 لسنة   2336 عدد  األمر  من  الثالث  الفصل  حّدد  التأم�:  مؤّسسات  مساهمة   -
واملتعلّق بضبط إجراءات تدّخل الصندوق وطرق تسي�ه وقاعدة ونسب املساه³ت املخّصصة له، نسبة هــذه املســاهمة 
األداءات  من  والصافية  محرّك  ذات  الربية  العربات  تأم�  بعنوان  الصادرة  اإلشرتاك  معاليم  أو  األقساط  من   %  0,4 بـ 

واإللغاءات.
   

ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم� Æقتىض العنوان السادس من مجلة التأم� ك³ تّم تنقيحها وإÄامها Æقتىض القانون عدد 
8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. 

وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• املعلوم السنوي الذي تدفعه مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حّدد الفصل األول من األمر عدد 2553 لسنة 2008 
املؤرخ يف 7 جويلية 2008 نسبته كالتايل:

- بالنسبة ملؤسسات التأم�: 0,3 % من إج³يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج³يل األقساط املقبولة بعنوان السنة املحاسبية املنقضية والصافية من 
اإللغاءات.

ويستخلص مبلغ املعلوم السنوي وينزّل بالحساب الجاري للهيئة العامة للتأم� من قبل مؤسسات التأم� ومؤسسات 
إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة خالل نفس السنة التي يكون فيها مستوجبا وبحساب أربعة أقساط تدفع 

يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ´وذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاõ من األمــر عـــدد 2553 لسنــة 
2008 املـــؤرخ فــي 7 جويلية 2008 مبالغها كالتايل:

بالنسبة ملؤسسات التأم�: 1000 دينار عن كّل صنف تأم�.
بالنسبة لس°رسة التأم�: 1000 دينار.

بالنسبة لنواب التأم� ومنتجي التأم� عىل الحياة: 100 دينار.
       

II - التشجيعات والحوافز الجبائية لقطاع التأم�:
 

1 - يف مادة الرضيبة عىل الدخل والرضيبة عىل الرشكات:

1.1 - أحكام جبائّية تفاضلّية تتعلّق بعقود التأم� عىل الحياة:

 تّم Æقتىض أحكام الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2013 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2013 املتعلق بقانون املالية لسنة 
2014 تشجيع عمليات االدخار طويل املدى يف مادة التأم� عىل الحياة.

وتتلخص اإلمتيازات الجبائية يف النقاط التالية:

أ - أحكام ذات طابع تحفيزي لإلدخار:

- شمولية مجال العقود املشمولة باإلمتياز لتشمل عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين األموال عىل حّد السواء،
- شمولية الض³نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه³ كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاïة املنتفع� من الض³نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه³ كان الض³ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباö يف إتجاه Äك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض³ن  املرتبطة  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  عقود  بعنوان  املدفوعة  التأم� 

الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن 10 سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� يف عقود 
التأم� الج³عي ال تقل عن 10 سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وال ينسحب هذا الرشط عىل 

املنخرط� يف العقود الج³عية قبل غرة جانفي 2014،
،öة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباïتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  îكن  ال  الج³عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -
باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014،

- إستثناء املبالغ املدفوعة لألجراء بعنوان عقود التأم� عىل الحياة وتكوين األموال تنفيذا إللتزامات املكتتب املنصوص 
عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

 
2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

الكافية  الفنية  املدخرات  بتسجيل  تقوم  أن  التأم�  مجلة  من   59 الفصل  طبقا ألحكام  التأم�  مؤسسات  يتعّ� عىل 
لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع� بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال تلك املدخرات يف أصول 

نفس املوازنات.

وÄّكن صفة "الفنية" من Äييز املدخرات الفنية عن غ�ها من املدخرات مثل "مدخرات املخاطر واألعباء" و"مدخرات 
إنخفاض القيمة". 

وتطبيقا ألحكام الفقرة II من الفصل 48 من مجلة الرضيبة عىل دخل األشخاص الطّبيعي� والّرضيبة عىل الّرشكات، 
تطرح املّدخرات الفّنية بصفة كلية من قاعدة إحتساب الرضيبة عىل الرشكات وذلك بعنوان سنة تكوين املّدخرات املذكورة، 
باستثناء املّدخرات املكّونة ملجابهة إستحقاق التّعّهدات الفّنية التي تطرح يف حدود 50 % من الربح الخاضع للرضيبة بعد 

طرح املدخرات الفنية القابلة للطرح كليا وقبل طرح األرباح املعاد إستث³رها (الفصل 45 من قانون املالية لسنة 2008).

2 - يف مادة األداء عىل التكوين املهني:

املبلغ  املهني شهريّا عىل أساس  التكوين  األداء عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب  قانون  الفصل 29 من  طبقا ألحكام 
الشهري الخام للمرتبات واألجور مه³ كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Æا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه³ت اإلجت³عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت³عي  الض³ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت³عية  املساه³ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج³عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Æوجب عقود التأم� عىل الحياة من معاليم التّسجيل 
املوظّفة عىل الّرتكات. 

I من  الفقرة  بالعدد 6 من  املنصوص عليه  بـ 0,300 دينار  املحّدد  الجبا¤  الطّابع  التأم� من  4 - إعفاء وصوالت 
.öالفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا

5 - إعفاء عملّيات التأم� وإعادة التأم� الخاضعة للمعلوم الوحيد عىل التأم� وعموالت وسطاء التأم� من 
األداء عىل القيمة املضافة وذلك تطبيقا ملقتضيات العددين 31 و31 مكّرر من الجدول "أ" امللحق Æجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 

     ملحــق عــدد 1

اإلطار الترشيعي والرتتيبي لقطاع التأم�

I - اإلطار العام:

القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف 9 مارس 1992 املتعلّق بإصدار مجلة التأم� وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به وجملة القوان� املتممة لها وهي :

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤرخ يف 31 جانفي 1994 املتعلّق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأم� يخص التأم� 
يف ميدان البناء،

القانون عـدد 24  لسنة 1997 املؤرخ يف 28 أفريل 1997 املتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخّص تأم� 
الصادرات،

القانون عدد 37 لسنة 2002 املؤرخ يف غرة أفريل 2002 املتعلّق بتنقيح مجلة التأم�،
تأم�  يخص  التأم�  Æجلة  خامس  عنوان  بإدراج  املتعلق   2005 أوت   15 يف  املؤرخ   2005 لسنة   86 عدد  القانون 
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس Æجلة التأم� يخص إحداث 

"الهيئة العامة للتأم�". 
القانون عدد 47 لسنة 2014 املؤّرخ يف 24 جويلية 2014 املتعلّق بإدراج عنوان سابع Æجلة التأم� يخص "التأم� 

التكافيل". 

II - اإلطار القانوÎ للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

تأم�  التأم� يخص  بإدراج عنوان خامس Æجلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية املتعلّقة به والتي تتمثّل يف:

األمر عدد 873 املؤرخ يف 27 مارس 2006 واملتعلق بضبط التزامات مستعميل العربات الربية ذات محرك غ� املسجلة 
بإحدى سالسل التسجيل املعتمدة بالبالد التونسية وكذلك بطرق صياغة الوثائق املثبتة لوجود عقد التأم� وصحتها وفقا 

ألحكام الفصل 114 من مجلة التأم�،
األمر عدد 1224 املؤرخ يف 2 ماي 2006 واملتعلّق بضبط أ´وذج تحرير محرض البحث وفقا ألحكام الفصل 167 من 

مجلة التأم�، 
وواجبات  بتحديد حقوق  املتعلقة  اإلتفاقية  باملصادقة عىل  واملتعلق   2007 25 جوان  املؤرخ يف   1487 عدد  األمر 
نتيجة  املتّرضر  لفائدة  املستحّقة  أو  املسّددة  املبالغ  إسرتجاع  بخصوص  املرض  عىل  للتأم�  الوطني  والصندوق  املؤمن� 

حوادث املرور التي تكتيس صبغة شغلية وفقا ألحكام الفصل 171 من مجلة التأم�،
األمر عدد 2069 املؤرخ يف 24 جويلية 2006 واملتعلق بضبط نسب املساه³ت املخصصة لصندوق ض³ن ضحايا 

حوادث املرور وفقا ألحكام الفصل 176 من مجلة التأم�، 
األمر عدد 1871 املؤرخ يف 17 جويلية 2007 واملتعلق بضبط جدول معاوضة الجرايات وبكيفية إحتساب رأس املال 

موضوع املعاوضة وفقا ألحكام الفصل 145 من مجلة التأم�،

القرار املؤرخ يف 6 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األطباء الرشعي� واألطباء املتحصل� عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البدõ وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم� (ك³ تّم إÄامه بالقاïت� التكميليت� بتاريخ 1جوان 2006 

و2 سبتمرب 2006)،
وفقا  تسي�ه  وقواعد  للتعريفة  املركزي  املكتب  إحداث  بضبط رشوط  واملتعلق  17 جانفي 2006  املؤرخ يف  القرار 

ألحكام الفصل 112 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األعضاء القاّرين واألعضاء املناوب� باملكتب املركزي للتعريفة،

القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل النظام األسايس الخاص بالجمعية املهنية التي تتوىل تطبيق 
الفصل 114 من مجلة  للتأم� وفقا ألحكام  الدولية  البطاقات  أنظمة  املنخرطة يف  الدول األجنبية  املعاهدات املربمة مع 

التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل أ´وذج املعطيات الرضورية إلعداد عرض التسوية الصلحية 

وفقا ألحكام الفصل 169 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 12 أفريل 2006 واملتعلق بضبط شكل شهادة التأم� ومحتواها، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 8 جوان 2006 واملتعلق بتحديد التعريفات اإلطارية ملصاريف عالج مترضري حوادث املرور 
وفقا ألحكام الفصل 129 من مجلة التأم�، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 11 جوان 2007 واملتعلق باملصادقة عىل الجدول القيايس لتحديد نسب العجز الدائم وفقا 
ألحكام الفصل 131 من مجلة التأم�، 

القرار املؤرخ يف 4 أوت 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء املكتب املركزي للتعريفة،
القرار املؤرخ يف 28 نوفمرب 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء اللجنة اإلستشارية لصندوق الوقاية من حوادث املرور،

القرار املؤرخ يف 25 ديسمرب 2006 واملتعلق باملصادقة عىل إتفاقية التعويض لحساب الغ� وفقا ألحكام الفصل 148 
من مجلة التأم� املمضاة من قبل األطراف املعنية بتاريخ 9 أكتوبر 2006.

املنشور عدد 2 لسنة 2007 املؤرخ يف 10 مارس 2007 واملتعلق بنظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤوليـــة 
املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك ك³ تّم إÄامه بامللحق التوضيحي بتاريخ 2 جويلية 2007.
املنشور عدد 1 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 جانفي 2007 واملتعلق بتحديد تعريفة التأم� الحدودي.

املنشور عدد 1 لسنة 2005 املؤّرخ يف 13 أفريل 2005 واملتعلّق بالرتفيع يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية بالنسبة 
ألصحاب العربات الربية ذات املحرّك ك³ تّم تنقيحه Æقتىض املنشور عدد 1 لوزير املالية املؤرخ يف 12سبتمرب 2013 ثّم 

باملنشور عدد 1 لسنة 2014 املؤرخ يف 16 ديسمرب 2014.
اإلتفاقية املربمة ب� مؤسسات التأم� بتاريخ 17 أوت 2002 واملتعلقة برتفيع تعريفة الض³نات اإلختيارية.

اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم� 
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق Æراجعة إتفاقية سنة 1995 املربمة بتاريخ 22 نوفمرب1995. 

اإلتفاقية النموذجية املربمة ب� املكاتب حول "بطاقة التأم� الخرضاء" واملنّقحة يف 20 أكتوبر 1989. 
"النظام العام" (le règlement général) للمجلس الدويل للمكاتب الذي يضّم كافة الدول املنخرطة يف نظام "بطاقة 

التأم� الخرضاء" والذي دخل حيّز التطبيق بداية من غرّة جويلية 2003. 
إتفاقية بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات عرب البالد العربية " بطاقة التأم� الربتقالية " املوقّعة  بتونس من قبل 

الدول العربية بتاريخ 26 أفريل 1975.
اإلتفاقية املربمة بتاريخ 19 جوان 1995 ب� املكاتب العربية املوّحدة لتطبيق بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات 

عرب البالد العربية.
العامة  الجلسة  أثناء  املربمة  العضو  الدولة  يف  الوطنية  التأم�  رشكات  ب�  اإلقليمي"  املوّحد  "املكتب  إنشاء  إتفاقية 

للمكاتب األعضاء املنعقدة باليونان يف ماي 2002 ك³ تّم تنقيحها أثناء إجت³عها األخ� يف نوفمرب 2005.

بتاريخ 20 جانفي  املهنيّة  التأم� يف إطار جمعيتها  للسيارات املربمة ب� مؤسسات  املاّدية  إتفاقيات تعويض األرضار 
2010 والتي دخلت حيّز التطبيق بداية من 20 مارس 2010 طبقا للفصل 92 من مجلة التأم�، وتتضّمن هذه اإلتفاقيات 

تحسينات هاّمة سواء عىل مستوى ضبط وتقليص آجال التعويض أو عىل مستوى تحس� جودة الخدمات املسداة. 

2 - التأم� من الحريق:

الفصل 29 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 واملتعلّق 
بوجوب التأم� من الحريق.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤرخ   1981 لسنة   1595 عدد  األمر 
بالفصول 29 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 املتعلق بقانون املالية لسنة 1981.

3 - تأم� نقل البضائع عند التوريد: 

الفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 
املتعلقة بوجوبية تأم� نقل البضائع عند التوريد.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤّرخ   1981 لسنة   1596 عدد  األمر 
بالفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 

ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 2364 لسنة 1999 املؤرخ فـي 27 أكتوبر 1999.

4 - التأم� الوجوÏ للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي³ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك³ 

تّم تنقيحه بالقانون عدد 62 لسنة 2009 املؤرخ يف 31 جويلية 2009.
الفصل 3 من األمر عدد 1814 لسنة 1981 املؤرخ يف 22 ديسمرب 1981 املتعلّق بكيفية منح البطاقة املهنية للوكيل 

العقاري.
الفصل 2 من القانون عدد 66 لسنة 2001 املؤرخ يف 10 جويلية 2001 (املتعلق بحذف الرتاخيص اإلدارية املسندة من 
قبل مصالح وزارة التجارة) املتعلق بإخضاع م³رسة نشاط الوكيل العقاري إىل الرشوط املنصوص عليها بالترشيع الجاري به 

العمل وإىل مقتضيات كراس رشوط يصادق عليها بقرار من الوزير املكلف بالتجارة.
قرار وزير التجارة املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق باملصادقة عىل كـراس رشوط مهنة وكيل عقاري.  

الفصل 7 من األمر عدد 273 لسنة 1987 املؤرخ يف 17 فيفري 1987 واملتعلّق برتكيبة وطرق عمل لجنة تسليم إنجازات 
وكاالت األسفار.

الفصل 3 من القانون عدد 49 لسنة 1987 املؤّرخ يف 2 أوت 1987 واملتعلّق بتنظيم تجارة املصاعد والتجهيزات املشابهة.
املصاعد  تجارة  باملصادقة عىل كراس رشوط مل³رسة نشاط  املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق  التجارة  قرار وزير 

والتجهيزات املشابهة.
الفصالن 48 و59 من القانون عدد 63 لسنة 1991 املؤّرخ يف 29 جويلية 1991 واملتعلّق بالتنظيم الصحي.

الفصل 27 من القانون عدد 104 لسنة 1994 املؤرخ يف 3 أوت 1994 واملتعلّق بتنظيم وتطوير الرتبية البدنية واألنشطة 
الرياضية.

الفصالن 19 و34 من القانون عدد 32 لسنة 1995 املؤّرخ يف 14 أفريل 1995 واملتعلّق بوكالء العبور.
الفصل 34 من القانون عدد 41 لسنة 1996 املؤّرخ يف 10 جوان 1996 واملتعلّق بالنفايات وÆراقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثاõ من األمر عدد 1766 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 سبتمرب 1996 واملتعلّق بضبط رشوط إحداث املؤسسات 
الخاصة لرعاية املسن� وطرق تسي�ها.

الفصل 39 من القانون عدد 71 لسنة 97 املؤرخ يف 11 نوفمرب 1997 واملتعلّق باملصف� واملؤÄن� العدلي� وأمناء الفلسة 
واملترصّف� القضائي�.

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاïة الوثائق املشرتطة للرتخيص 
إلستغالل أو توسيع أو نقل أو إحالة مركز تصفية الدم.

الفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 1998 املؤّرخ يف 20 جويلية 1998 واملتعلّق بالرشكات املهنية للمحام�.
الفصل 82 من القانون عدد 25 لسنة 1999 واملؤّرخ يف 18 مارس 1999 واملتعلّق بإصدار مجلة املوانئ البحرية التجارية.

األمر عدد 1986 لسنة 2001 املؤرخ يف 27 أوت 2001 املتعلق بضبط رشوط إحداث الهياكل املحرتفة إلنتاج الفنون 
الدرامية وترويجها.

إلنتاج  املحرتفة  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م³رسة  واملتعلق   2001 8 سبتمرب  املؤرخ يف  الثقافة  وزير  قرار 
الفنون الدرامية وترويجها لنشاطها.

الفصل 7 من القانون عدد 89 لسنة 2005 املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بتنظيم نشاط الغوص حول وجوبية تأم� 
املسؤولية املدنية عن األرضار التي îكن أن تلحقها باملتدرب� أو الغ� من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ³Æرسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÄام القانون عدد 
عن  الناتجة  املدنية  مسؤوليتهم  تأم�  وجوبية  حول  العبور  بوكالء  املتعلّق   1995 أفريل   14 يف  املؤرخ   1995 لسنة   32

نشاطهم.
الفصل 15 من القانون عدد 44 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنظيم املهن البحرية حول وجوبية 

تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن النشاط من قبل كّل شخص يتعاطى إحدى املهن البحرية.
املؤرخ   1990 لسنة   17 عدد  القانون  بتنقيح  واملتعلق    2009 جويلية   31 يف  املؤرخ   2009 لسنة   62 عدد  القانون 

يف 26 فيفري 1990 املتعلّق بتحوير الترشيع املتعلّق بالبعث العقاري.

5 - التأم� يف ميدان البناء:

القانون عدد 9 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصل 6 
من مجلة التأم�).

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصول 
من 95 إىل100 من مجلة التأم�).

تأم�  لوجوب  الخاضعة  غ�  املنشآت  قاïة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل� يف إنجازها ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 1360 لسنة 1997 املؤّرخ يف 14 جويلية 1997.
األمر عدد 416 لسنة 1995 املؤّرخ يف 6 مارس 1995 واملتعلق بضبط مهام املراقب الفني ورشوط منح املصادقة.

III - اإلطار القانوÎ للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم� الصادرة Æقتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق Æكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
الفصل األّول من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 02 جانفي 1993 املتعلّق بضبط قاïة أصناف التأم� الواردة بالفصل 49 من 

مجلّة التأم�.

الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاïة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� 
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

الفصالن 2 و3 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 املتعلّق بضبط بيان ´وذجي للرشوط العامة لعقود 
التأم�.

الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم�، املؤرخ يف 13 جويلية 2016 واملتعلّق بتوضيح بعض 
املفاهيم املرتبطة بصنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وطريقة تطبيق أحكام مجلّة التأم� عىل مستوى اإلكتتاب 

واإلنخراط واإلعالم السنوي ودفع الخدمات املتعلّقة بهذا الصنف.

2 - التأم� البحري:

يف املؤّرخ   1962 لسنة   13 عـدد  القانون  Æقتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 24 أفريل 1962.

األمر عدد 216 لسنة 1990 املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق بالرتفيع يف املبلغ األقىص ملسؤولية الناقل البحري يف 
تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 أكتوبر 2001 املتعلق Æنح ض³ن الدولة لتغطية نتائج املسؤولية املنجرّة عن 
املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

املؤّرخ يف العيل  باألمر  تنقيحه  تّم  ك³  الفالحي   õالتعاو بالصندوق  واملتعلّق   1931 مارس   26 املؤّرخ يف  العيل  األمر 
 7 جويلية 1955.

الفصول من 52 إىل 56 من القانون عدد 106 لسنة 1986 املؤّرخ فـي 31 ديسمرب 1986 واملتعلّقة بإحداث صندوق 
تعاون لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 948 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط إبتداءا من املوسم الفالحي 1988-1989 مجال 
تدخل ومقدار مساهمة الفالح� ونسبة تعويضات الصندوق التعاوõ لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
 õاألمر عدد 949 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تدخل وتسي� الصندوق التعاو

لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
وضبط  التأم�  مؤسسات  لكل  التأم�  عىل  الوحيد  األداء  من  اإلعفاء  تعميم  حول   2007 لسنة  الرئاسية  القرارات 
تخفيضات يف التعريفات بـ 40 % لألنشطة األكþ عرضة للمخاطر وبـ 30 % بالنسبة إىل خطر هالك املاشية وبـ 20 % عند 

التأم� الج³عي أو الفردي املتجدد.
إتفاقية الترصف املربمة ب� وزير املالية والصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي يف أوت 2008 واإلتّفاقية املربمة ب� 

الصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي والبنك الوطني الفالحي.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

الفصالن 67 و68 من مجلة التأم�.
الفصل 28 من القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 واملتعلّق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية 

تتعامل أساسا مع غ� املقيم�.
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ� املقيم�.

6 - تأم� الصادرات:

القانون عدد 24 لسنة 1997 املؤّرخ يف 28 أفريل 1997 واملتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخص تأم� 
الصادرات.

األمر عدد 1690 لسنة 1998 املؤّرخ يف 31 أوت 1998 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تسي� صندوق ضمـان مخاطـر 
التصدير كمـا تّم تنقيحـه باألمر عدد 2074 لسنـة 2002 املـؤرخ يف 10 سبتمرب 2002 واألمر الحكومي عدد 1068 املؤّرخ 

يف 3 أوت 2015.
القانون عدد 95 لسنة 1999 املؤّرخ يف 6 ديسمرب 1999 واملتعلّق بإحداث صندوق ض³ن Äويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن.
تسي� صندوق ض³ن Äويل  وتراتيب  بضبط رشوط  واملتعلق  3 جانفي 2000  املؤّرخ يف   2000 لسنة   23 األمر عدد 

الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن وبإحداث لجنة ض³ن قروض Äويل الصادرات.
اإلتفاقية املربمة ب� وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت Æوجبها 
مهّمة التّرصف يف هذه املنظومة إىل الرشكة املذكورة وذلك لحسابها ولحساب بقية مؤسسات التأم� التي تنشط يف هذا 

املجال. 

IV - النصـوص األخـرى:

:Î1 - القطاع التعاو

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األ´وذجي للجمعيات التعاونية.

2 - التأم� عىل املرض:

القانون عدد 71 لسنة 2004 املؤرخ يف 2 أوت 2004 واملتعلّق بالتأم� عىل املرض وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به.

3 - جباية قطاع التأم�:

القانون عدد 113 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 ديسمرب 1996 (املتعلّق بقانون املالية لسنة  الفصول 34 و35 و36 من 
1997) بخصوص مراجعة جباية قطاع التأم�.

املالية لسنة  القانون عدد 86 لسنة 1997 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1997 (املتعلّق بقانون  الفصول من 51 إىل 54 من 
1998) بخصوص تشجيع االدخار يف إطار عقود التأم� عىل الحياة.

الفصل 33 من القانون عدد 123 لسنة 2001 املؤرخ يف 28 ديسمرب 2001 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2002) بخصوص 
تحي� قاïة املدخرات الفنية القابلة للطرح من قبل مؤسسات التأم�.

الفصل 74 من القانون عدد 101 لسنة 2002 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2002 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2003) بخصوص 
تحي� األحكام املتعلقة باملساهمة لفائدة صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات وتوحيد قاعدة إحتسابها مع 

قاعدة إحتساب املعاليم عىل التأم�.
القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2004) بخصوص إقرار مبدأ إعفاء 
اإليرادات العمرية املدفوعة يف إطار عقود التأم� عىل الحياة من الرضيبة عىل الدخل وإضافة العدد 31 مكّرر للجدول "أ"  
التأم�  يف  الوسطاء  إىل  التأم�  مؤّسسات  قبل  من  املدفوعة  "العموالت  حول  املضافة  القيمة  عىل  األداء  Æجلّة  امللحق 
والّداخلة ضمن عنارص قسط التأم� الخاضع للمعلوم الوحيد عىل التّأم�" وبخصوص منح األولوية لإلنتفاع باإلمتياز العام 

    تطّور أهم مؤرشات العمليات املقبولة (م.د)

األقساط املقبولة

املدخرات الفنية

التعويضات املدفوعة

أعباء الترصف

النتائج الفنية

16

16,7

7,7

2,7

4,8

16,9

20,7

10,5

2,2

3,3

5,6

24

36,4

-18,5

-31,3

نسبة التطور (%)20162017املؤرشات
2017/2016

النتائج الفنيةأعباء الترصفالتعويضات املدفوعة األقساط املقبولة

تطور أهم مؤرشات العمليات املقبولة من طرف رشكات التأم� (م.د)

2016
2017

1616,9

7,7
10,5

4,8
3,3 2,72,2
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      النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� 78 م.د سنة 2017 تتوزع ب� 54,4 م.د بعنوان صنف التأم� عىل الحياة 
وتكوين األموال و23,6 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة.

النتائج الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 79,6 م.د (ملحــق عـدد 11).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  وبدون  املؤّجلة  النتائج  بإعتبار   ،2017 نهاية سنة  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
بنسبة 3,9 % مقابل ارتفاعا  السنة ما يعادل 1.233,4 م.د مقابل 1.187,3 م.د سنة 2016 مسّجال بذلك  الصافية لهذه 

 8,9 % سنة 2016. (ملحــق عـدد 11).

ويعود هذا التباطؤ يف وت�ة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة أساسا إىل:

• انخفاض هاّم يف نسق ´و إج³يل األرباح املؤّجلة من 58,4 % سنة 2016 إىل 1,1 % سنة  2017 حيث ناهزت
 191,6 م.د مقابل 189,6 م.د سنة 2016.

 
م.د   149,4 بلغت  حيث   2016 سنة   %  14,6 بحوايل  تراجع  بعد  االرتفاع  إىل  املؤّجلة  الخسائر  مجموع  عودة    •

مقابل 82,2 م.د سنة 2016.

األمـوال املوظفـة:

إرتفع مجموع األموال املوظّفة لتغطية تعّهدات مؤسسات التأم� تجاه املؤمن لهم إىل 4.891,2 م.د   سنة 2017 مقابل 
4.537,7 م.د سنة 2016 أي بنسبة تطّور تعادل 7,8 %. 

إرتفعت حّصتها  التي  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  بعنوان صنف  التوظيفات  بالخصوص  اإلرتفاع  وشمل هذا 
إىل 32 % من مجموع األموال املوظفة (مقابل 28,5 % سنة 2016) بين³ إنخفضت حصة التوظيفات بعنوان مختلف فروع 

صنف التأم� عىل غ� الحيــاة من 71,5 % سنة 2016 إىل 68 % سنة 2017 (ملحق عـدد 12).

وتجدر االشارة اىل أّن التّطور الحـاصل يف هذه األموال تّم توظيفه أساسا يف السندات الصادرة عن الدولة التي بلغت 
1.694,5 م.د سنة 2017 (وÄثّل 34,6 % من مجموع التوظيفات) مقابل 1.551,7 م.د سنة 2016 محّققة بــذلك ´ـّوا 
بنسبة 9,2 %، ويف شكـل قروض رقاعية التي سّجلت إرتفاعا ملحوظا بنسبة 17,4 % وبلغت 875,9 م.د سنة 2017 مقابل 
يقارب 27 % وبلغت فيها ´وا هاّما Æا  املوظفة  األموال  745,8 م.د سنة 2016 وكذلك يف شكل عقارات حيث شهدت 

 316,2 م.د سنة 2017 مقابل 249,2 م.د يف موىف السنة السابقة.    

ك³ عرفت األموال املوظفة يف شكل حصص وأسهم يف مؤسسات التوظيف الج³عي ويف شكل حصص يف رشكات ذات 
رأس مال تنمية بدورها ´ّوا ايجابيا بنسبة 2,2 % و11 % تباعا وبلغت عىل التوايل 228,7 م.د و52,3 م.د سنة 2017 مقابل 
التأم�  واعادة  التأم�  مؤسسات  أسهم  يف شكل  للتوظيفات  بالنسبة  الشأن  وكذلك   .2016 سنة  م.د  و47,1  م.د   223,7

األجنبية حيث سّجلت إرتفاعا ناهز 3,8 % وبلغت 18,1 م.د سنة 2017 مقابل 17,4 م.د سنة 2016.    

أّما األموال املوظفة يف شكل أسهم رشكات مدرجة بالبورصة فقد سجلت انخفاضا بنسبة 2,4 % لتبلغ 531,1 م.د سنة 
البنكية  املؤسسات  لدى  النقدية ويف شكل ودائع  بالسوق  املوظفة  األموال  2017 مقابل 544,4 م.د سنة 2016، وكذلك 
واملاليــة التي بلغت 689,4 م.د مقابل 694,8 م.د سنة 2016 أي بإنخفاض طفيف بحوايل 0,8 % مقارنة بالسنة السابقة.

وتستأثر التوظيفات ذات املردود القار بحصة هامة تعادل 52,6 % سنة 2017 مقابل 50,6 % سنة 2016، تليها األموال 
املوظفة بالسوق النقدية ويف شكل ودائع لدى املؤسسات البنكية واملاليــة رغم انخفاض حّصتها من 15,3 % سنة 2016 

اىل 14,1 % سنة 2017. 

تغطية املدخرات الفنية:

سّجلت سنة 2017 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية باألصول املوظّفة طبقــا ألحكام مجلة التأم� حيث بلغت 
110,5 % مقابل 114,9 % سنة 2016 (ملحق عدد 13).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتّم 
(بإدماج رؤوس  الحياة  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب أصناف  الذي  بالهامش األد×  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 
األموال تحت الخطر واملّدخرات الحسابية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ) وأصناف التأم� عىل غ� الحياة (بإدماج كلفة الحوادث 

وأقساط التأم� الصافية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ).

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2017 ما يعادل 1.061,5 م.د مقابل 1.022,4 م.د 
سنة 2016. 

أمــا مجموع هــامش املـالءة املالية األد×، فقد بلغ 398,3 م.د سنة 2017 مقابل 346,3 م.د سنة 2016.

مقابل  2017 سنة   % 266,5 القطاع  بالنسبة ملجموع  األد×  الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
 295,3 % سنة 2016. 

       نشاط إعـادة التـأم�

يهّم هذا الصنف عمليات إعادة التأم� املقبولة واملسندة من قبل رشكات التأم� املبارش والعمليات املقبولة واملعاد 
إسنادها من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�.

 
عمليات إعـادة التأم� لرشكات التأم� املباشـر:

العمليات املقبولة:
    

شهدت األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش عودة إىل اإلرتفاع بنسبة 5,6 % مقابل تراجعها  بحوايل 1,8 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 16,9 م.د مقابل 16 م.د سنة 2016 (ملحق عـــدد 21).

 %  36 تجاوزت  بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  املدفوعة  التأم�  مؤسسات  تعويضات  إرتفاع  تواصل  املقابل،  ويف 
مقابل زيادة بحوايل 5,5 % سنة 2016، وبلغت تبعا لذلك 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د سنة 2016.

ك³ عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2017 بعنوان العمليات املقبولة بنسبة 24 % مقابل3,1 % سنة 2016 
وبلغت 20,7 م.د مقابل 16,7 م.د سنة 2016. 

وتبعا لذلك، تقلّص الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة إىل حدود 3,3 م.د مقابل 4,8 م.د سنة 2016.

العمليات املسندة:

مقابل   %  7,5 بنسبة  إرتفاعا   2017 سنة  املبارش  التأم�  قبل رشكات  من  إسنادها  واملعاد  املسندة  األقساط  سّجلت 
 2016 سنة  م.د   353,7 مقابل  م.د   380,2 مجموعها  بذلك  وبلغ   ،%  1,9 بنسبة  السابقة  السنة  يف  النسبي  إنخفاضها 

(ملحق عدد 22).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� لسنة 2017 إىل 
18,2 % مقابل 19,1 % سنة 2016.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد بالنسبة لفروع تأم� الحريق والتأم� ضّد الربد وهالك املاشية وتأم� النقل جّد هامة رغم 
 % و64,9   %  76 تباعا  مقابل   % و59,7   % و63,2   %  74,7 التوايل  عىل  بلغت  حيث   2017 سنة  الطفيف  إنخفاضها 

و66,3 %.

ك³ تجدر اإلشارة إىل أّن إرتفاع نسبة اإلسناد يف فرع تأم� الصادرات والتي ناهزت 67,7 % سنة 2017 مقابل 67,4 % 
سنة 2016 تعود أساسا إىل اإلسناد الكيل لألقساط الصادرة بعنوان املخاطر غ� التجارية لصندوق ض³ن مخاطر التصدير 

الذي تتوىل الترصف فيه الرشكة التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وقد تواصل تفاقم العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� رغم تقلّصه النسبي إىل حدود 
135 م.د مقابل 163,8 م.د سنة 2016.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

تواصل نسق ´ّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وناهزت 
121,7 م.د مقابل 113,4 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 21).

بين³ تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا بنسبة 12,4 % مقابل 11 % يف السنة السابقة وبلغ حجمها 
230,3 م.د مقابل 204,9 م.د سنة 2016.  

م.د   79,5 لتعادل   ،2016 سنة   %  9,4 مقابل   %  42,5 بنسبة  إرتفاعا  الحوادث  كلفــــة  شهدت  وبالتوازي، 
مقابل 55,8 م.د سنة 2016.

       
حيث  تراجعا   2017 سنة  خالل  التونسية"  "اإلعادة  لرشكة  املقبولة  للعمليــات  الفنّي  الفائض  سّجل  لذلك،  ونتيجة 

â يتجاوز 7,6 م.د مقابل 25,5 م.د سنة 2016.

العمليات املعاد إسنادها:

تواصل إرتفاع األقسـاط املعـاد إسنادها من طرف رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 بنسبة 10,3 % مقابل 3,2 % 
يف السنة السابقة، وبلغـت 49,4 م.د مقابل 44,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 22).

    
وتبعا لذلك، شهدت نسبة إعــــادة اإلسناد إرتفاعا إىل حدود 40,6 % مقابل 39,5 % سنة 2016.

ك³ شهـــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ´ّوا بنسبة 57,8 % مقابل تراجعهـــا الطفيف بنسبة 1 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 35,2 م.د مقابل 22,3 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، Äّكنت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 ألّول مرّة بعد مرور أربع سنوات متتالية من تجاوز العجز 
م.د   11,2 حدود  يف  عجز  مقابل  م.د   1,3 يعادل  فائضا  وحّققت  اإلسناد  إعادة  عمليات  عن  الناتج  الفّني 

سنة 2016.

إّال أّن النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد تراجعت إىل حدود 9 م.د مقابل 14,3 م.د سنة 2016.

وبعد طرح مصاريف اإلدارة والترصّف املقّدرة بحوايل 8,7 م.د سنة 2017 مقابل 8 م.د سنة 2016، تراجعت النتيجة 
الفنية الصافية بعد طرح املصاريف إىل 0,3 م.د مقابل 6,3 م.د سنة 2016.

وبالتوازي، تقلّصت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة خالل سنة 2017 إىل 12,3 م.د مقابل 15,9 م.د سنة 2016.

      نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

يبلغ عــــدد املؤسسات غ� املقيمة بسوق التأم� التونسية 6 مؤسسات يف موّىف سنة 2017 وهي مؤسسات مرخص 
لها Æقتىض القانون عـدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمـرب 1985 واملتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل 

أساســا مع غ� املقيم�. 
      

وتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة ومكتب� Äثيلي�، وتختص يف عمليات تأم� و إعادة تأم� 
األشخاص غ� املقيم� (ملحق عدد 3).

1 - االمتيازات التي يوفرها نظام املؤسسات غ� املقيمة:
    

يخول القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 املتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا 
مع غ� املقيم� عّدة إمتيازات لفائدة املؤسسات غ� املقيمة تهم خاصة:

اإلعفاء التام من الرضيبة عىل الرشكات،
توقيف اآلداء عىل القيمة املضافة، 

إرجاع املعاليم الديوانية،
اإلعفاء من اآلداءات املحلية، 

إمتيــازات تتعلق بحرية إنتداب املوظف� األجانب،
إمكانية إختيار نظام ض³ن إجت³عي غ� النظام التونيس.

      جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Æوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÆوارد شبه جبائية متأتية من مساه³ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

مقابل م.د   188,6 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة   2017 سنة  خــــالل  هاما  إرتفاعا  املــــوارد  هذه  سّجلت  وقد 
 167,8 م.د سنة 2016 و160,9 م.د سنـــة 2015 (ملحق عدد 26).

وإعتبارا ألهّمية قطاع التأم� يف اإلقتصاد الوطني أقّر املّرشع التّونيس لفائدته جملة من القواعد الجبائية تتعلّق بعقود 
التأم� وباملّدخرات الفّنية لرشكات التأم�.

I - النظام الجبا¤ لعقود التأم�:
 

يعرّف الفصل األول من مجلّة التأم� عقد التأم� بأنّه "اإلتّفاق الذي تلتزم Æقتضاه مؤّسسة التأم� أو املؤّمن بتقديم 
خدمة مالية لشخص يدعى املؤّمن له يف حالة تحّقق الخطر أو حلول األجل املبّ� بالعقد وذلك مقابل أجرة تسمى قسط 

التأم� أو معلوم اإلشرتاك".

ويربز هذا التّعريف العنارص التي يقوم عليها عقد التّأم� وهي أقساط التأم� وخدمات التأم�.

1 - جبــاية أقساط الّتأم�:

تتمثّل جباية أقساط التّأم� يف املعاليم الجبائية واملعاليم شبه الجبائية.

1.1 - املعاليم الجبائية:

املعلوم الوحيد عىل الّتأم�:

تخضع عقود التأم� أو اإليرادات العمرية املربمة مع مؤّسسات التأم� مه³ كان مكان إبرامها ملعلوم يسّمى "املعلوم 
الوحيد عىل التأم�".

وتعفى من هذا املعلوم :

1. عقود إعادة التأم�،
2. عقود التأم� املتعلّقة باألخطار الفالحية والصيد البحري، 

3. عقود تأم� أخطار السلع عند التّصدير وعقود تأم� قروض التّصدير،
4. عقود التأم� اإلجباري يف ميدان البناء املعد للسكن طبقا للترشيع الجاري به العمل،

5. عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين رأس املال وعقود اإليرادات العمرية،
6. عقود التأم� لألخطار التي îكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغ�ها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 5 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 10 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

ويربز جدول توزيع املوارد الجبائية وشبه الجبائية املتأتية من قطاع التأم� أهّمية حّصـة املعلـوم الوحيد عىل التأم� 
مقارنة مع حّصة املساه³ت لفائدة الصناديق الخاّصة بالخزينة.

2.1 - املوارد شبه الجبائية: 

وهي تتوزع ب� مساه°ت لفائدة ّصناديق الخزينة وب� معاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�.

أ -  املساه°ت لفائدة الّصناديق الخاّصة بالخزينة:

• املساه°ت لفائدة صندوق الح°ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات:

أحدث صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Æقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Æقتىض الفصل 153 من القانون عدد 91 لسنة 1982 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1982 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1983، وحّدد مبلغها بـ 300 ملّيم موظّفة عىل كّل شهادة تأم� لعربة سيّارة.

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك³ تّم تنقيحه بالنصوص الالّحقة وخاّصة الفصل 74 من قانون املالية لسنة 2003، وقد حّدد مبلغ هذه املساهمة 
بـنسبة 0,3 % بالنسبة ألقساط التّأم� عىل السيّارات وبـنسبة 1 % بالنسبة ألقساط التّأم� األخرى باستثناء التّأم� عىل 

الحياة وتكوين رأس املال. 

• املساه°ت لفائدة صندوق ض°ن ضحايا حوادث املرور:

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض³ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاïة وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:
 

- مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Æقتىض األمر عدد 2069 لسنة 2006 املؤرخ يف 24 جويلية 2006، وحّددت نسبتها بـ 2 % من أقساط التأم� 
أو معاليم اإلشرتاكات املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض³ن.

 وتتمثّل هذه التكاليف يف:

املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان تعويض األرضار الالّحقة باألشخاص يف حوادث املرور،
املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان خالص املحام� الذين ينوبون املكلف العام بنزاعات الدولة يف حّق صندوق 

ض³ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Æهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض³ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه°ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض°ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح³ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÆقتىض أحكام الفصل 8 من املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011، تّم توسيع مجال تدّخل الصندوق 
التعويضات بعنوان األرضار  أّن الصندوق يتوّىل" تسديد  وذلك بإضافة فقرة ثالثة إىل الفصل 35 املذكور أعاله تنّص عىل 
املادية املبارشة الناتجة عن أع³ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
 23 املؤرخ يف  لسنة 2002  باألمر عدد 2123  تنقيحه  تّم  الصندوق ك³  تسي� وطرق Äويل هذا  وتراتيب  تدّخل  رشوط 
ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم� بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس األقساط الّصادرة خالل الّشهر املنقيض 
والّصافية من اإللغاءات والّرضائب وإعادة التّأم�. وتهّم هذه املساهمة جميع أصناف التّأم� باستثناء التّأم� عىل الحياة 

وتكوين األموال.

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة Äّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Æوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك³ تّم تنقيحه وإÄامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011) بدينار واحد بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره 

Æناسبة إكتتاب أو تجديد عقود التأم� عىل غ� الحياة صايف من اإللغاءات.

        

• املساه°ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 19 إىل 21 من قانـون املالية لسنة 2006. وتتوزع موارده املتأتية من قطاع 
التأم� كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم:  حّددها الفصل 3 من األمر عدد 2336 لسنة 2006 بـ 500 مليم بعنوان كّل شهادة تأم� و500 
مليم بعنوان كّل شهادة فحص فّني.

 2006 أوت   28 فـــي  املؤّرخ   2006 لسنة   2336 عدد  األمر  من  الثالث  الفصل  حّدد  التأم�:  مؤّسسات  مساهمة   -
واملتعلّق بضبط إجراءات تدّخل الصندوق وطرق تسي�ه وقاعدة ونسب املساه³ت املخّصصة له، نسبة هــذه املســاهمة 
األداءات  من  والصافية  محرّك  ذات  الربية  العربات  تأم�  بعنوان  الصادرة  اإلشرتاك  معاليم  أو  األقساط  من   %  0,4 بـ 

واإللغاءات.
   

ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم� Æقتىض العنوان السادس من مجلة التأم� ك³ تّم تنقيحها وإÄامها Æقتىض القانون عدد 
8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. 

وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• املعلوم السنوي الذي تدفعه مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حّدد الفصل األول من األمر عدد 2553 لسنة 2008 
املؤرخ يف 7 جويلية 2008 نسبته كالتايل:

- بالنسبة ملؤسسات التأم�: 0,3 % من إج³يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج³يل األقساط املقبولة بعنوان السنة املحاسبية املنقضية والصافية من 
اإللغاءات.

ويستخلص مبلغ املعلوم السنوي وينزّل بالحساب الجاري للهيئة العامة للتأم� من قبل مؤسسات التأم� ومؤسسات 
إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة خالل نفس السنة التي يكون فيها مستوجبا وبحساب أربعة أقساط تدفع 

يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ´وذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاõ من األمــر عـــدد 2553 لسنــة 
2008 املـــؤرخ فــي 7 جويلية 2008 مبالغها كالتايل:

بالنسبة ملؤسسات التأم�: 1000 دينار عن كّل صنف تأم�.
بالنسبة لس°رسة التأم�: 1000 دينار.

بالنسبة لنواب التأم� ومنتجي التأم� عىل الحياة: 100 دينار.
       

II - التشجيعات والحوافز الجبائية لقطاع التأم�:
 

1 - يف مادة الرضيبة عىل الدخل والرضيبة عىل الرشكات:

1.1 - أحكام جبائّية تفاضلّية تتعلّق بعقود التأم� عىل الحياة:

 تّم Æقتىض أحكام الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2013 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2013 املتعلق بقانون املالية لسنة 
2014 تشجيع عمليات االدخار طويل املدى يف مادة التأم� عىل الحياة.

وتتلخص اإلمتيازات الجبائية يف النقاط التالية:

أ - أحكام ذات طابع تحفيزي لإلدخار:

- شمولية مجال العقود املشمولة باإلمتياز لتشمل عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين األموال عىل حّد السواء،
- شمولية الض³نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه³ كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاïة املنتفع� من الض³نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه³ كان الض³ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباö يف إتجاه Äك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض³ن  املرتبطة  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  عقود  بعنوان  املدفوعة  التأم� 

الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن 10 سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� يف عقود 
التأم� الج³عي ال تقل عن 10 سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وال ينسحب هذا الرشط عىل 

املنخرط� يف العقود الج³عية قبل غرة جانفي 2014،
،öة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباïتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  îكن  ال  الج³عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -
باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014،

- إستثناء املبالغ املدفوعة لألجراء بعنوان عقود التأم� عىل الحياة وتكوين األموال تنفيذا إللتزامات املكتتب املنصوص 
عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

 
2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

الكافية  الفنية  املدخرات  بتسجيل  تقوم  أن  التأم�  مجلة  من   59 الفصل  طبقا ألحكام  التأم�  مؤسسات  يتعّ� عىل 
لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع� بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال تلك املدخرات يف أصول 

نفس املوازنات.

وÄّكن صفة "الفنية" من Äييز املدخرات الفنية عن غ�ها من املدخرات مثل "مدخرات املخاطر واألعباء" و"مدخرات 
إنخفاض القيمة". 

وتطبيقا ألحكام الفقرة II من الفصل 48 من مجلة الرضيبة عىل دخل األشخاص الطّبيعي� والّرضيبة عىل الّرشكات، 
تطرح املّدخرات الفّنية بصفة كلية من قاعدة إحتساب الرضيبة عىل الرشكات وذلك بعنوان سنة تكوين املّدخرات املذكورة، 
باستثناء املّدخرات املكّونة ملجابهة إستحقاق التّعّهدات الفّنية التي تطرح يف حدود 50 % من الربح الخاضع للرضيبة بعد 

طرح املدخرات الفنية القابلة للطرح كليا وقبل طرح األرباح املعاد إستث³رها (الفصل 45 من قانون املالية لسنة 2008).

2 - يف مادة األداء عىل التكوين املهني:

املبلغ  املهني شهريّا عىل أساس  التكوين  األداء عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب  قانون  الفصل 29 من  طبقا ألحكام 
الشهري الخام للمرتبات واألجور مه³ كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Æا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه³ت اإلجت³عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت³عي  الض³ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت³عية  املساه³ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج³عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Æوجب عقود التأم� عىل الحياة من معاليم التّسجيل 
املوظّفة عىل الّرتكات. 

I من  الفقرة  بالعدد 6 من  املنصوص عليه  بـ 0,300 دينار  املحّدد  الجبا¤  الطّابع  التأم� من  4 - إعفاء وصوالت 
.öالفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا

5 - إعفاء عملّيات التأم� وإعادة التأم� الخاضعة للمعلوم الوحيد عىل التأم� وعموالت وسطاء التأم� من 
األداء عىل القيمة املضافة وذلك تطبيقا ملقتضيات العددين 31 و31 مكّرر من الجدول "أ" امللحق Æجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 

     ملحــق عــدد 1

اإلطار الترشيعي والرتتيبي لقطاع التأم�

I - اإلطار العام:

القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف 9 مارس 1992 املتعلّق بإصدار مجلة التأم� وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به وجملة القوان� املتممة لها وهي :

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤرخ يف 31 جانفي 1994 املتعلّق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأم� يخص التأم� 
يف ميدان البناء،

القانون عـدد 24  لسنة 1997 املؤرخ يف 28 أفريل 1997 املتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخّص تأم� 
الصادرات،

القانون عدد 37 لسنة 2002 املؤرخ يف غرة أفريل 2002 املتعلّق بتنقيح مجلة التأم�،
تأم�  يخص  التأم�  Æجلة  خامس  عنوان  بإدراج  املتعلق   2005 أوت   15 يف  املؤرخ   2005 لسنة   86 عدد  القانون 
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس Æجلة التأم� يخص إحداث 

"الهيئة العامة للتأم�". 
القانون عدد 47 لسنة 2014 املؤّرخ يف 24 جويلية 2014 املتعلّق بإدراج عنوان سابع Æجلة التأم� يخص "التأم� 

التكافيل". 

II - اإلطار القانوÎ للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

تأم�  التأم� يخص  بإدراج عنوان خامس Æجلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية املتعلّقة به والتي تتمثّل يف:

األمر عدد 873 املؤرخ يف 27 مارس 2006 واملتعلق بضبط التزامات مستعميل العربات الربية ذات محرك غ� املسجلة 
بإحدى سالسل التسجيل املعتمدة بالبالد التونسية وكذلك بطرق صياغة الوثائق املثبتة لوجود عقد التأم� وصحتها وفقا 

ألحكام الفصل 114 من مجلة التأم�،
األمر عدد 1224 املؤرخ يف 2 ماي 2006 واملتعلّق بضبط أ´وذج تحرير محرض البحث وفقا ألحكام الفصل 167 من 

مجلة التأم�، 
وواجبات  بتحديد حقوق  املتعلقة  اإلتفاقية  باملصادقة عىل  واملتعلق   2007 25 جوان  املؤرخ يف   1487 عدد  األمر 
نتيجة  املتّرضر  لفائدة  املستحّقة  أو  املسّددة  املبالغ  إسرتجاع  بخصوص  املرض  عىل  للتأم�  الوطني  والصندوق  املؤمن� 

حوادث املرور التي تكتيس صبغة شغلية وفقا ألحكام الفصل 171 من مجلة التأم�،
األمر عدد 2069 املؤرخ يف 24 جويلية 2006 واملتعلق بضبط نسب املساه³ت املخصصة لصندوق ض³ن ضحايا 

حوادث املرور وفقا ألحكام الفصل 176 من مجلة التأم�، 
األمر عدد 1871 املؤرخ يف 17 جويلية 2007 واملتعلق بضبط جدول معاوضة الجرايات وبكيفية إحتساب رأس املال 

موضوع املعاوضة وفقا ألحكام الفصل 145 من مجلة التأم�،

القرار املؤرخ يف 6 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األطباء الرشعي� واألطباء املتحصل� عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البدõ وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم� (ك³ تّم إÄامه بالقاïت� التكميليت� بتاريخ 1جوان 2006 

و2 سبتمرب 2006)،
وفقا  تسي�ه  وقواعد  للتعريفة  املركزي  املكتب  إحداث  بضبط رشوط  واملتعلق  17 جانفي 2006  املؤرخ يف  القرار 

ألحكام الفصل 112 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األعضاء القاّرين واألعضاء املناوب� باملكتب املركزي للتعريفة،

القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل النظام األسايس الخاص بالجمعية املهنية التي تتوىل تطبيق 
الفصل 114 من مجلة  للتأم� وفقا ألحكام  الدولية  البطاقات  أنظمة  املنخرطة يف  الدول األجنبية  املعاهدات املربمة مع 

التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل أ´وذج املعطيات الرضورية إلعداد عرض التسوية الصلحية 

وفقا ألحكام الفصل 169 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 12 أفريل 2006 واملتعلق بضبط شكل شهادة التأم� ومحتواها، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 8 جوان 2006 واملتعلق بتحديد التعريفات اإلطارية ملصاريف عالج مترضري حوادث املرور 
وفقا ألحكام الفصل 129 من مجلة التأم�، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 11 جوان 2007 واملتعلق باملصادقة عىل الجدول القيايس لتحديد نسب العجز الدائم وفقا 
ألحكام الفصل 131 من مجلة التأم�، 

القرار املؤرخ يف 4 أوت 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء املكتب املركزي للتعريفة،
القرار املؤرخ يف 28 نوفمرب 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء اللجنة اإلستشارية لصندوق الوقاية من حوادث املرور،

القرار املؤرخ يف 25 ديسمرب 2006 واملتعلق باملصادقة عىل إتفاقية التعويض لحساب الغ� وفقا ألحكام الفصل 148 
من مجلة التأم� املمضاة من قبل األطراف املعنية بتاريخ 9 أكتوبر 2006.

املنشور عدد 2 لسنة 2007 املؤرخ يف 10 مارس 2007 واملتعلق بنظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤوليـــة 
املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك ك³ تّم إÄامه بامللحق التوضيحي بتاريخ 2 جويلية 2007.
املنشور عدد 1 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 جانفي 2007 واملتعلق بتحديد تعريفة التأم� الحدودي.

املنشور عدد 1 لسنة 2005 املؤّرخ يف 13 أفريل 2005 واملتعلّق بالرتفيع يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية بالنسبة 
ألصحاب العربات الربية ذات املحرّك ك³ تّم تنقيحه Æقتىض املنشور عدد 1 لوزير املالية املؤرخ يف 12سبتمرب 2013 ثّم 

باملنشور عدد 1 لسنة 2014 املؤرخ يف 16 ديسمرب 2014.
اإلتفاقية املربمة ب� مؤسسات التأم� بتاريخ 17 أوت 2002 واملتعلقة برتفيع تعريفة الض³نات اإلختيارية.

اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم� 
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق Æراجعة إتفاقية سنة 1995 املربمة بتاريخ 22 نوفمرب1995. 

اإلتفاقية النموذجية املربمة ب� املكاتب حول "بطاقة التأم� الخرضاء" واملنّقحة يف 20 أكتوبر 1989. 
"النظام العام" (le règlement général) للمجلس الدويل للمكاتب الذي يضّم كافة الدول املنخرطة يف نظام "بطاقة 

التأم� الخرضاء" والذي دخل حيّز التطبيق بداية من غرّة جويلية 2003. 
إتفاقية بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات عرب البالد العربية " بطاقة التأم� الربتقالية " املوقّعة  بتونس من قبل 

الدول العربية بتاريخ 26 أفريل 1975.
اإلتفاقية املربمة بتاريخ 19 جوان 1995 ب� املكاتب العربية املوّحدة لتطبيق بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات 

عرب البالد العربية.
العامة  الجلسة  أثناء  املربمة  العضو  الدولة  يف  الوطنية  التأم�  رشكات  ب�  اإلقليمي"  املوّحد  "املكتب  إنشاء  إتفاقية 

للمكاتب األعضاء املنعقدة باليونان يف ماي 2002 ك³ تّم تنقيحها أثناء إجت³عها األخ� يف نوفمرب 2005.

بتاريخ 20 جانفي  املهنيّة  التأم� يف إطار جمعيتها  للسيارات املربمة ب� مؤسسات  املاّدية  إتفاقيات تعويض األرضار 
2010 والتي دخلت حيّز التطبيق بداية من 20 مارس 2010 طبقا للفصل 92 من مجلة التأم�، وتتضّمن هذه اإلتفاقيات 

تحسينات هاّمة سواء عىل مستوى ضبط وتقليص آجال التعويض أو عىل مستوى تحس� جودة الخدمات املسداة. 

2 - التأم� من الحريق:

الفصل 29 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 واملتعلّق 
بوجوب التأم� من الحريق.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤرخ   1981 لسنة   1595 عدد  األمر 
بالفصول 29 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 املتعلق بقانون املالية لسنة 1981.

3 - تأم� نقل البضائع عند التوريد: 

الفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 
املتعلقة بوجوبية تأم� نقل البضائع عند التوريد.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤّرخ   1981 لسنة   1596 عدد  األمر 
بالفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 

ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 2364 لسنة 1999 املؤرخ فـي 27 أكتوبر 1999.

4 - التأم� الوجوÏ للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي³ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك³ 

تّم تنقيحه بالقانون عدد 62 لسنة 2009 املؤرخ يف 31 جويلية 2009.
الفصل 3 من األمر عدد 1814 لسنة 1981 املؤرخ يف 22 ديسمرب 1981 املتعلّق بكيفية منح البطاقة املهنية للوكيل 

العقاري.
الفصل 2 من القانون عدد 66 لسنة 2001 املؤرخ يف 10 جويلية 2001 (املتعلق بحذف الرتاخيص اإلدارية املسندة من 
قبل مصالح وزارة التجارة) املتعلق بإخضاع م³رسة نشاط الوكيل العقاري إىل الرشوط املنصوص عليها بالترشيع الجاري به 

العمل وإىل مقتضيات كراس رشوط يصادق عليها بقرار من الوزير املكلف بالتجارة.
قرار وزير التجارة املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق باملصادقة عىل كـراس رشوط مهنة وكيل عقاري.  

الفصل 7 من األمر عدد 273 لسنة 1987 املؤرخ يف 17 فيفري 1987 واملتعلّق برتكيبة وطرق عمل لجنة تسليم إنجازات 
وكاالت األسفار.

الفصل 3 من القانون عدد 49 لسنة 1987 املؤّرخ يف 2 أوت 1987 واملتعلّق بتنظيم تجارة املصاعد والتجهيزات املشابهة.
املصاعد  تجارة  باملصادقة عىل كراس رشوط مل³رسة نشاط  املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق  التجارة  قرار وزير 

والتجهيزات املشابهة.
الفصالن 48 و59 من القانون عدد 63 لسنة 1991 املؤّرخ يف 29 جويلية 1991 واملتعلّق بالتنظيم الصحي.

الفصل 27 من القانون عدد 104 لسنة 1994 املؤرخ يف 3 أوت 1994 واملتعلّق بتنظيم وتطوير الرتبية البدنية واألنشطة 
الرياضية.

الفصالن 19 و34 من القانون عدد 32 لسنة 1995 املؤّرخ يف 14 أفريل 1995 واملتعلّق بوكالء العبور.
الفصل 34 من القانون عدد 41 لسنة 1996 املؤّرخ يف 10 جوان 1996 واملتعلّق بالنفايات وÆراقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثاõ من األمر عدد 1766 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 سبتمرب 1996 واملتعلّق بضبط رشوط إحداث املؤسسات 
الخاصة لرعاية املسن� وطرق تسي�ها.

الفصل 39 من القانون عدد 71 لسنة 97 املؤرخ يف 11 نوفمرب 1997 واملتعلّق باملصف� واملؤÄن� العدلي� وأمناء الفلسة 
واملترصّف� القضائي�.

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاïة الوثائق املشرتطة للرتخيص 
إلستغالل أو توسيع أو نقل أو إحالة مركز تصفية الدم.

الفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 1998 املؤّرخ يف 20 جويلية 1998 واملتعلّق بالرشكات املهنية للمحام�.
الفصل 82 من القانون عدد 25 لسنة 1999 واملؤّرخ يف 18 مارس 1999 واملتعلّق بإصدار مجلة املوانئ البحرية التجارية.

األمر عدد 1986 لسنة 2001 املؤرخ يف 27 أوت 2001 املتعلق بضبط رشوط إحداث الهياكل املحرتفة إلنتاج الفنون 
الدرامية وترويجها.

إلنتاج  املحرتفة  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م³رسة  واملتعلق   2001 8 سبتمرب  املؤرخ يف  الثقافة  وزير  قرار 
الفنون الدرامية وترويجها لنشاطها.

الفصل 7 من القانون عدد 89 لسنة 2005 املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بتنظيم نشاط الغوص حول وجوبية تأم� 
املسؤولية املدنية عن األرضار التي îكن أن تلحقها باملتدرب� أو الغ� من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ³Æرسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÄام القانون عدد 
عن  الناتجة  املدنية  مسؤوليتهم  تأم�  وجوبية  حول  العبور  بوكالء  املتعلّق   1995 أفريل   14 يف  املؤرخ   1995 لسنة   32

نشاطهم.
الفصل 15 من القانون عدد 44 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنظيم املهن البحرية حول وجوبية 

تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن النشاط من قبل كّل شخص يتعاطى إحدى املهن البحرية.
املؤرخ   1990 لسنة   17 عدد  القانون  بتنقيح  واملتعلق    2009 جويلية   31 يف  املؤرخ   2009 لسنة   62 عدد  القانون 

يف 26 فيفري 1990 املتعلّق بتحوير الترشيع املتعلّق بالبعث العقاري.

5 - التأم� يف ميدان البناء:

القانون عدد 9 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصل 6 
من مجلة التأم�).

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصول 
من 95 إىل100 من مجلة التأم�).

تأم�  لوجوب  الخاضعة  غ�  املنشآت  قاïة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل� يف إنجازها ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 1360 لسنة 1997 املؤّرخ يف 14 جويلية 1997.
األمر عدد 416 لسنة 1995 املؤّرخ يف 6 مارس 1995 واملتعلق بضبط مهام املراقب الفني ورشوط منح املصادقة.

III - اإلطار القانوÎ للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم� الصادرة Æقتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق Æكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
الفصل األّول من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 02 جانفي 1993 املتعلّق بضبط قاïة أصناف التأم� الواردة بالفصل 49 من 

مجلّة التأم�.

الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاïة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� 
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

الفصالن 2 و3 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 املتعلّق بضبط بيان ´وذجي للرشوط العامة لعقود 
التأم�.

الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم�، املؤرخ يف 13 جويلية 2016 واملتعلّق بتوضيح بعض 
املفاهيم املرتبطة بصنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وطريقة تطبيق أحكام مجلّة التأم� عىل مستوى اإلكتتاب 

واإلنخراط واإلعالم السنوي ودفع الخدمات املتعلّقة بهذا الصنف.

2 - التأم� البحري:

يف املؤّرخ   1962 لسنة   13 عـدد  القانون  Æقتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 24 أفريل 1962.

األمر عدد 216 لسنة 1990 املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق بالرتفيع يف املبلغ األقىص ملسؤولية الناقل البحري يف 
تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 أكتوبر 2001 املتعلق Æنح ض³ن الدولة لتغطية نتائج املسؤولية املنجرّة عن 
املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

املؤّرخ يف العيل  باألمر  تنقيحه  تّم  ك³  الفالحي   õالتعاو بالصندوق  واملتعلّق   1931 مارس   26 املؤّرخ يف  العيل  األمر 
 7 جويلية 1955.

الفصول من 52 إىل 56 من القانون عدد 106 لسنة 1986 املؤّرخ فـي 31 ديسمرب 1986 واملتعلّقة بإحداث صندوق 
تعاون لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 948 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط إبتداءا من املوسم الفالحي 1988-1989 مجال 
تدخل ومقدار مساهمة الفالح� ونسبة تعويضات الصندوق التعاوõ لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
 õاألمر عدد 949 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تدخل وتسي� الصندوق التعاو

لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
وضبط  التأم�  مؤسسات  لكل  التأم�  عىل  الوحيد  األداء  من  اإلعفاء  تعميم  حول   2007 لسنة  الرئاسية  القرارات 
تخفيضات يف التعريفات بـ 40 % لألنشطة األكþ عرضة للمخاطر وبـ 30 % بالنسبة إىل خطر هالك املاشية وبـ 20 % عند 

التأم� الج³عي أو الفردي املتجدد.
إتفاقية الترصف املربمة ب� وزير املالية والصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي يف أوت 2008 واإلتّفاقية املربمة ب� 

الصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي والبنك الوطني الفالحي.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

الفصالن 67 و68 من مجلة التأم�.
الفصل 28 من القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 واملتعلّق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية 

تتعامل أساسا مع غ� املقيم�.
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ� املقيم�.

6 - تأم� الصادرات:

القانون عدد 24 لسنة 1997 املؤّرخ يف 28 أفريل 1997 واملتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخص تأم� 
الصادرات.

األمر عدد 1690 لسنة 1998 املؤّرخ يف 31 أوت 1998 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تسي� صندوق ضمـان مخاطـر 
التصدير كمـا تّم تنقيحـه باألمر عدد 2074 لسنـة 2002 املـؤرخ يف 10 سبتمرب 2002 واألمر الحكومي عدد 1068 املؤّرخ 

يف 3 أوت 2015.
القانون عدد 95 لسنة 1999 املؤّرخ يف 6 ديسمرب 1999 واملتعلّق بإحداث صندوق ض³ن Äويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن.
تسي� صندوق ض³ن Äويل  وتراتيب  بضبط رشوط  واملتعلق  3 جانفي 2000  املؤّرخ يف   2000 لسنة   23 األمر عدد 

الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن وبإحداث لجنة ض³ن قروض Äويل الصادرات.
اإلتفاقية املربمة ب� وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت Æوجبها 
مهّمة التّرصف يف هذه املنظومة إىل الرشكة املذكورة وذلك لحسابها ولحساب بقية مؤسسات التأم� التي تنشط يف هذا 

املجال. 

IV - النصـوص األخـرى:

:Î1 - القطاع التعاو

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األ´وذجي للجمعيات التعاونية.

2 - التأم� عىل املرض:

القانون عدد 71 لسنة 2004 املؤرخ يف 2 أوت 2004 واملتعلّق بالتأم� عىل املرض وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به.

3 - جباية قطاع التأم�:

القانون عدد 113 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 ديسمرب 1996 (املتعلّق بقانون املالية لسنة  الفصول 34 و35 و36 من 
1997) بخصوص مراجعة جباية قطاع التأم�.

املالية لسنة  القانون عدد 86 لسنة 1997 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1997 (املتعلّق بقانون  الفصول من 51 إىل 54 من 
1998) بخصوص تشجيع االدخار يف إطار عقود التأم� عىل الحياة.

الفصل 33 من القانون عدد 123 لسنة 2001 املؤرخ يف 28 ديسمرب 2001 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2002) بخصوص 
تحي� قاïة املدخرات الفنية القابلة للطرح من قبل مؤسسات التأم�.

الفصل 74 من القانون عدد 101 لسنة 2002 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2002 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2003) بخصوص 
تحي� األحكام املتعلقة باملساهمة لفائدة صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات وتوحيد قاعدة إحتسابها مع 

قاعدة إحتساب املعاليم عىل التأم�.
القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2004) بخصوص إقرار مبدأ إعفاء 
اإليرادات العمرية املدفوعة يف إطار عقود التأم� عىل الحياة من الرضيبة عىل الدخل وإضافة العدد 31 مكّرر للجدول "أ"  
التأم�  يف  الوسطاء  إىل  التأم�  مؤّسسات  قبل  من  املدفوعة  "العموالت  حول  املضافة  القيمة  عىل  األداء  Æجلّة  امللحق 
والّداخلة ضمن عنارص قسط التأم� الخاضع للمعلوم الوحيد عىل التّأم�" وبخصوص منح األولوية لإلنتفاع باإلمتياز العام 

تطّور مؤرشات العمليات املسندة (م.د)

األقساط املسندة

نسبة اإلسناد (%)

املدخرات الفنية عىل كاهل معيدي التأم�

التعويضات عىل كاهل معيدي التأم�

النتائج الفنية

353,7

%19,1

434,7

98

-163,8

380,2

%18,2

540,6

72,7

-135,1

7,5

-0,9

24,4

-25,8

17,5

نسبة التطور (%)20162017املؤرشات 
2017/2016

تطور أهم مؤرشات العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� (م.د)

التعويضات عىل كاهل معيدي التأم�األقساط املسندة

2016
2017

النتائج الفنية

-163,8-135,1

9872,7

353,7380,2
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

      النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� 78 م.د سنة 2017 تتوزع ب� 54,4 م.د بعنوان صنف التأم� عىل الحياة 
وتكوين األموال و23,6 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة.

النتائج الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 79,6 م.د (ملحــق عـدد 11).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  وبدون  املؤّجلة  النتائج  بإعتبار   ،2017 نهاية سنة  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
بنسبة 3,9 % مقابل ارتفاعا  السنة ما يعادل 1.233,4 م.د مقابل 1.187,3 م.د سنة 2016 مسّجال بذلك  الصافية لهذه 

 8,9 % سنة 2016. (ملحــق عـدد 11).

ويعود هذا التباطؤ يف وت�ة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة أساسا إىل:

• انخفاض هاّم يف نسق ´و إج³يل األرباح املؤّجلة من 58,4 % سنة 2016 إىل 1,1 % سنة  2017 حيث ناهزت
 191,6 م.د مقابل 189,6 م.د سنة 2016.

 
م.د   149,4 بلغت  حيث   2016 سنة   %  14,6 بحوايل  تراجع  بعد  االرتفاع  إىل  املؤّجلة  الخسائر  مجموع  عودة    •

مقابل 82,2 م.د سنة 2016.

األمـوال املوظفـة:

إرتفع مجموع األموال املوظّفة لتغطية تعّهدات مؤسسات التأم� تجاه املؤمن لهم إىل 4.891,2 م.د   سنة 2017 مقابل 
4.537,7 م.د سنة 2016 أي بنسبة تطّور تعادل 7,8 %. 

إرتفعت حّصتها  التي  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  بعنوان صنف  التوظيفات  بالخصوص  اإلرتفاع  وشمل هذا 
إىل 32 % من مجموع األموال املوظفة (مقابل 28,5 % سنة 2016) بين³ إنخفضت حصة التوظيفات بعنوان مختلف فروع 

صنف التأم� عىل غ� الحيــاة من 71,5 % سنة 2016 إىل 68 % سنة 2017 (ملحق عـدد 12).

وتجدر االشارة اىل أّن التّطور الحـاصل يف هذه األموال تّم توظيفه أساسا يف السندات الصادرة عن الدولة التي بلغت 
1.694,5 م.د سنة 2017 (وÄثّل 34,6 % من مجموع التوظيفات) مقابل 1.551,7 م.د سنة 2016 محّققة بــذلك ´ـّوا 
بنسبة 9,2 %، ويف شكـل قروض رقاعية التي سّجلت إرتفاعا ملحوظا بنسبة 17,4 % وبلغت 875,9 م.د سنة 2017 مقابل 
يقارب 27 % وبلغت فيها ´وا هاّما Æا  املوظفة  األموال  745,8 م.د سنة 2016 وكذلك يف شكل عقارات حيث شهدت 

 316,2 م.د سنة 2017 مقابل 249,2 م.د يف موىف السنة السابقة.    

ك³ عرفت األموال املوظفة يف شكل حصص وأسهم يف مؤسسات التوظيف الج³عي ويف شكل حصص يف رشكات ذات 
رأس مال تنمية بدورها ´ّوا ايجابيا بنسبة 2,2 % و11 % تباعا وبلغت عىل التوايل 228,7 م.د و52,3 م.د سنة 2017 مقابل 
التأم�  واعادة  التأم�  مؤسسات  أسهم  يف شكل  للتوظيفات  بالنسبة  الشأن  وكذلك   .2016 سنة  م.د  و47,1  م.د   223,7

األجنبية حيث سّجلت إرتفاعا ناهز 3,8 % وبلغت 18,1 م.د سنة 2017 مقابل 17,4 م.د سنة 2016.    

أّما األموال املوظفة يف شكل أسهم رشكات مدرجة بالبورصة فقد سجلت انخفاضا بنسبة 2,4 % لتبلغ 531,1 م.د سنة 
البنكية  املؤسسات  لدى  النقدية ويف شكل ودائع  بالسوق  املوظفة  األموال  2017 مقابل 544,4 م.د سنة 2016، وكذلك 
واملاليــة التي بلغت 689,4 م.د مقابل 694,8 م.د سنة 2016 أي بإنخفاض طفيف بحوايل 0,8 % مقارنة بالسنة السابقة.

وتستأثر التوظيفات ذات املردود القار بحصة هامة تعادل 52,6 % سنة 2017 مقابل 50,6 % سنة 2016، تليها األموال 
املوظفة بالسوق النقدية ويف شكل ودائع لدى املؤسسات البنكية واملاليــة رغم انخفاض حّصتها من 15,3 % سنة 2016 

اىل 14,1 % سنة 2017. 

تغطية املدخرات الفنية:

سّجلت سنة 2017 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية باألصول املوظّفة طبقــا ألحكام مجلة التأم� حيث بلغت 
110,5 % مقابل 114,9 % سنة 2016 (ملحق عدد 13).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتّم 
(بإدماج رؤوس  الحياة  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب أصناف  الذي  بالهامش األد×  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 
األموال تحت الخطر واملّدخرات الحسابية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ) وأصناف التأم� عىل غ� الحياة (بإدماج كلفة الحوادث 

وأقساط التأم� الصافية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ).

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2017 ما يعادل 1.061,5 م.د مقابل 1.022,4 م.د 
سنة 2016. 

أمــا مجموع هــامش املـالءة املالية األد×، فقد بلغ 398,3 م.د سنة 2017 مقابل 346,3 م.د سنة 2016.

مقابل  2017 سنة   % 266,5 القطاع  بالنسبة ملجموع  األد×  الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
 295,3 % سنة 2016. 

       نشاط إعـادة التـأم�

يهّم هذا الصنف عمليات إعادة التأم� املقبولة واملسندة من قبل رشكات التأم� املبارش والعمليات املقبولة واملعاد 
إسنادها من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�.

 
عمليات إعـادة التأم� لرشكات التأم� املباشـر:

العمليات املقبولة:
    

شهدت األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش عودة إىل اإلرتفاع بنسبة 5,6 % مقابل تراجعها  بحوايل 1,8 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 16,9 م.د مقابل 16 م.د سنة 2016 (ملحق عـــدد 21).

 %  36 تجاوزت  بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  املدفوعة  التأم�  مؤسسات  تعويضات  إرتفاع  تواصل  املقابل،  ويف 
مقابل زيادة بحوايل 5,5 % سنة 2016، وبلغت تبعا لذلك 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د سنة 2016.

ك³ عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2017 بعنوان العمليات املقبولة بنسبة 24 % مقابل3,1 % سنة 2016 
وبلغت 20,7 م.د مقابل 16,7 م.د سنة 2016. 

وتبعا لذلك، تقلّص الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة إىل حدود 3,3 م.د مقابل 4,8 م.د سنة 2016.

العمليات املسندة:

مقابل   %  7,5 بنسبة  إرتفاعا   2017 سنة  املبارش  التأم�  قبل رشكات  من  إسنادها  واملعاد  املسندة  األقساط  سّجلت 
 2016 سنة  م.د   353,7 مقابل  م.د   380,2 مجموعها  بذلك  وبلغ   ،%  1,9 بنسبة  السابقة  السنة  يف  النسبي  إنخفاضها 

(ملحق عدد 22).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� لسنة 2017 إىل 
18,2 % مقابل 19,1 % سنة 2016.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد بالنسبة لفروع تأم� الحريق والتأم� ضّد الربد وهالك املاشية وتأم� النقل جّد هامة رغم 
 % و64,9   %  76 تباعا  مقابل   % و59,7   % و63,2   %  74,7 التوايل  عىل  بلغت  حيث   2017 سنة  الطفيف  إنخفاضها 

و66,3 %.

ك³ تجدر اإلشارة إىل أّن إرتفاع نسبة اإلسناد يف فرع تأم� الصادرات والتي ناهزت 67,7 % سنة 2017 مقابل 67,4 % 
سنة 2016 تعود أساسا إىل اإلسناد الكيل لألقساط الصادرة بعنوان املخاطر غ� التجارية لصندوق ض³ن مخاطر التصدير 

الذي تتوىل الترصف فيه الرشكة التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وقد تواصل تفاقم العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� رغم تقلّصه النسبي إىل حدود 
135 م.د مقابل 163,8 م.د سنة 2016.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

تواصل نسق ´ّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وناهزت 
121,7 م.د مقابل 113,4 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 21).

بين³ تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا بنسبة 12,4 % مقابل 11 % يف السنة السابقة وبلغ حجمها 
230,3 م.د مقابل 204,9 م.د سنة 2016.  

م.د   79,5 لتعادل   ،2016 سنة   %  9,4 مقابل   %  42,5 بنسبة  إرتفاعا  الحوادث  كلفــــة  شهدت  وبالتوازي، 
مقابل 55,8 م.د سنة 2016.

       
حيث  تراجعا   2017 سنة  خالل  التونسية"  "اإلعادة  لرشكة  املقبولة  للعمليــات  الفنّي  الفائض  سّجل  لذلك،  ونتيجة 

â يتجاوز 7,6 م.د مقابل 25,5 م.د سنة 2016.

العمليات املعاد إسنادها:

تواصل إرتفاع األقسـاط املعـاد إسنادها من طرف رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 بنسبة 10,3 % مقابل 3,2 % 
يف السنة السابقة، وبلغـت 49,4 م.د مقابل 44,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 22).

    
وتبعا لذلك، شهدت نسبة إعــــادة اإلسناد إرتفاعا إىل حدود 40,6 % مقابل 39,5 % سنة 2016.

ك³ شهـــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ´ّوا بنسبة 57,8 % مقابل تراجعهـــا الطفيف بنسبة 1 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 35,2 م.د مقابل 22,3 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، Äّكنت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 ألّول مرّة بعد مرور أربع سنوات متتالية من تجاوز العجز 
م.د   11,2 حدود  يف  عجز  مقابل  م.د   1,3 يعادل  فائضا  وحّققت  اإلسناد  إعادة  عمليات  عن  الناتج  الفّني 

سنة 2016.

إّال أّن النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد تراجعت إىل حدود 9 م.د مقابل 14,3 م.د سنة 2016.

وبعد طرح مصاريف اإلدارة والترصّف املقّدرة بحوايل 8,7 م.د سنة 2017 مقابل 8 م.د سنة 2016، تراجعت النتيجة 
الفنية الصافية بعد طرح املصاريف إىل 0,3 م.د مقابل 6,3 م.د سنة 2016.

وبالتوازي، تقلّصت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة خالل سنة 2017 إىل 12,3 م.د مقابل 15,9 م.د سنة 2016.

      نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

يبلغ عــــدد املؤسسات غ� املقيمة بسوق التأم� التونسية 6 مؤسسات يف موّىف سنة 2017 وهي مؤسسات مرخص 
لها Æقتىض القانون عـدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمـرب 1985 واملتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل 

أساســا مع غ� املقيم�. 
      

وتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة ومكتب� Äثيلي�، وتختص يف عمليات تأم� و إعادة تأم� 
األشخاص غ� املقيم� (ملحق عدد 3).

1 - االمتيازات التي يوفرها نظام املؤسسات غ� املقيمة:
    

يخول القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 املتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا 
مع غ� املقيم� عّدة إمتيازات لفائدة املؤسسات غ� املقيمة تهم خاصة:

اإلعفاء التام من الرضيبة عىل الرشكات،
توقيف اآلداء عىل القيمة املضافة، 

إرجاع املعاليم الديوانية،
اإلعفاء من اآلداءات املحلية، 

إمتيــازات تتعلق بحرية إنتداب املوظف� األجانب،
إمكانية إختيار نظام ض³ن إجت³عي غ� النظام التونيس.

      جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Æوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÆوارد شبه جبائية متأتية من مساه³ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

مقابل م.د   188,6 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة   2017 سنة  خــــالل  هاما  إرتفاعا  املــــوارد  هذه  سّجلت  وقد 
 167,8 م.د سنة 2016 و160,9 م.د سنـــة 2015 (ملحق عدد 26).

وإعتبارا ألهّمية قطاع التأم� يف اإلقتصاد الوطني أقّر املّرشع التّونيس لفائدته جملة من القواعد الجبائية تتعلّق بعقود 
التأم� وباملّدخرات الفّنية لرشكات التأم�.

I - النظام الجبا¤ لعقود التأم�:
 

يعرّف الفصل األول من مجلّة التأم� عقد التأم� بأنّه "اإلتّفاق الذي تلتزم Æقتضاه مؤّسسة التأم� أو املؤّمن بتقديم 
خدمة مالية لشخص يدعى املؤّمن له يف حالة تحّقق الخطر أو حلول األجل املبّ� بالعقد وذلك مقابل أجرة تسمى قسط 

التأم� أو معلوم اإلشرتاك".

ويربز هذا التّعريف العنارص التي يقوم عليها عقد التّأم� وهي أقساط التأم� وخدمات التأم�.

1 - جبــاية أقساط الّتأم�:

تتمثّل جباية أقساط التّأم� يف املعاليم الجبائية واملعاليم شبه الجبائية.

1.1 - املعاليم الجبائية:

املعلوم الوحيد عىل الّتأم�:

تخضع عقود التأم� أو اإليرادات العمرية املربمة مع مؤّسسات التأم� مه³ كان مكان إبرامها ملعلوم يسّمى "املعلوم 
الوحيد عىل التأم�".

وتعفى من هذا املعلوم :

1. عقود إعادة التأم�،
2. عقود التأم� املتعلّقة باألخطار الفالحية والصيد البحري، 

3. عقود تأم� أخطار السلع عند التّصدير وعقود تأم� قروض التّصدير،
4. عقود التأم� اإلجباري يف ميدان البناء املعد للسكن طبقا للترشيع الجاري به العمل،

5. عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين رأس املال وعقود اإليرادات العمرية،
6. عقود التأم� لألخطار التي îكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغ�ها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 5 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 10 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

ويربز جدول توزيع املوارد الجبائية وشبه الجبائية املتأتية من قطاع التأم� أهّمية حّصـة املعلـوم الوحيد عىل التأم� 
مقارنة مع حّصة املساه³ت لفائدة الصناديق الخاّصة بالخزينة.

2.1 - املوارد شبه الجبائية: 

وهي تتوزع ب� مساه°ت لفائدة ّصناديق الخزينة وب� معاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�.

أ -  املساه°ت لفائدة الّصناديق الخاّصة بالخزينة:

• املساه°ت لفائدة صندوق الح°ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات:

أحدث صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Æقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Æقتىض الفصل 153 من القانون عدد 91 لسنة 1982 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1982 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1983، وحّدد مبلغها بـ 300 ملّيم موظّفة عىل كّل شهادة تأم� لعربة سيّارة.

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك³ تّم تنقيحه بالنصوص الالّحقة وخاّصة الفصل 74 من قانون املالية لسنة 2003، وقد حّدد مبلغ هذه املساهمة 
بـنسبة 0,3 % بالنسبة ألقساط التّأم� عىل السيّارات وبـنسبة 1 % بالنسبة ألقساط التّأم� األخرى باستثناء التّأم� عىل 

الحياة وتكوين رأس املال. 

• املساه°ت لفائدة صندوق ض°ن ضحايا حوادث املرور:

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض³ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاïة وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:
 

- مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Æقتىض األمر عدد 2069 لسنة 2006 املؤرخ يف 24 جويلية 2006، وحّددت نسبتها بـ 2 % من أقساط التأم� 
أو معاليم اإلشرتاكات املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض³ن.

 وتتمثّل هذه التكاليف يف:

املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان تعويض األرضار الالّحقة باألشخاص يف حوادث املرور،
املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان خالص املحام� الذين ينوبون املكلف العام بنزاعات الدولة يف حّق صندوق 

ض³ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Æهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض³ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه°ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض°ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح³ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÆقتىض أحكام الفصل 8 من املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011، تّم توسيع مجال تدّخل الصندوق 
التعويضات بعنوان األرضار  أّن الصندوق يتوّىل" تسديد  وذلك بإضافة فقرة ثالثة إىل الفصل 35 املذكور أعاله تنّص عىل 
املادية املبارشة الناتجة عن أع³ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
 23 املؤرخ يف  لسنة 2002  باألمر عدد 2123  تنقيحه  تّم  الصندوق ك³  تسي� وطرق Äويل هذا  وتراتيب  تدّخل  رشوط 
ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم� بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس األقساط الّصادرة خالل الّشهر املنقيض 
والّصافية من اإللغاءات والّرضائب وإعادة التّأم�. وتهّم هذه املساهمة جميع أصناف التّأم� باستثناء التّأم� عىل الحياة 

وتكوين األموال.

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة Äّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Æوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك³ تّم تنقيحه وإÄامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011) بدينار واحد بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره 

Æناسبة إكتتاب أو تجديد عقود التأم� عىل غ� الحياة صايف من اإللغاءات.

        

• املساه°ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 19 إىل 21 من قانـون املالية لسنة 2006. وتتوزع موارده املتأتية من قطاع 
التأم� كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم:  حّددها الفصل 3 من األمر عدد 2336 لسنة 2006 بـ 500 مليم بعنوان كّل شهادة تأم� و500 
مليم بعنوان كّل شهادة فحص فّني.

 2006 أوت   28 فـــي  املؤّرخ   2006 لسنة   2336 عدد  األمر  من  الثالث  الفصل  حّدد  التأم�:  مؤّسسات  مساهمة   -
واملتعلّق بضبط إجراءات تدّخل الصندوق وطرق تسي�ه وقاعدة ونسب املساه³ت املخّصصة له، نسبة هــذه املســاهمة 
األداءات  من  والصافية  محرّك  ذات  الربية  العربات  تأم�  بعنوان  الصادرة  اإلشرتاك  معاليم  أو  األقساط  من   %  0,4 بـ 

واإللغاءات.
   

ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم� Æقتىض العنوان السادس من مجلة التأم� ك³ تّم تنقيحها وإÄامها Æقتىض القانون عدد 
8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. 

وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• املعلوم السنوي الذي تدفعه مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حّدد الفصل األول من األمر عدد 2553 لسنة 2008 
املؤرخ يف 7 جويلية 2008 نسبته كالتايل:

- بالنسبة ملؤسسات التأم�: 0,3 % من إج³يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج³يل األقساط املقبولة بعنوان السنة املحاسبية املنقضية والصافية من 
اإللغاءات.

ويستخلص مبلغ املعلوم السنوي وينزّل بالحساب الجاري للهيئة العامة للتأم� من قبل مؤسسات التأم� ومؤسسات 
إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة خالل نفس السنة التي يكون فيها مستوجبا وبحساب أربعة أقساط تدفع 

يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ´وذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاõ من األمــر عـــدد 2553 لسنــة 
2008 املـــؤرخ فــي 7 جويلية 2008 مبالغها كالتايل:

بالنسبة ملؤسسات التأم�: 1000 دينار عن كّل صنف تأم�.
بالنسبة لس°رسة التأم�: 1000 دينار.

بالنسبة لنواب التأم� ومنتجي التأم� عىل الحياة: 100 دينار.
       

II - التشجيعات والحوافز الجبائية لقطاع التأم�:
 

1 - يف مادة الرضيبة عىل الدخل والرضيبة عىل الرشكات:

1.1 - أحكام جبائّية تفاضلّية تتعلّق بعقود التأم� عىل الحياة:

 تّم Æقتىض أحكام الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2013 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2013 املتعلق بقانون املالية لسنة 
2014 تشجيع عمليات االدخار طويل املدى يف مادة التأم� عىل الحياة.

وتتلخص اإلمتيازات الجبائية يف النقاط التالية:

أ - أحكام ذات طابع تحفيزي لإلدخار:

- شمولية مجال العقود املشمولة باإلمتياز لتشمل عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين األموال عىل حّد السواء،
- شمولية الض³نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه³ كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاïة املنتفع� من الض³نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه³ كان الض³ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباö يف إتجاه Äك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض³ن  املرتبطة  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  عقود  بعنوان  املدفوعة  التأم� 

الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن 10 سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� يف عقود 
التأم� الج³عي ال تقل عن 10 سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وال ينسحب هذا الرشط عىل 

املنخرط� يف العقود الج³عية قبل غرة جانفي 2014،
،öة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباïتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  îكن  ال  الج³عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -
باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014،

- إستثناء املبالغ املدفوعة لألجراء بعنوان عقود التأم� عىل الحياة وتكوين األموال تنفيذا إللتزامات املكتتب املنصوص 
عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

 
2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

الكافية  الفنية  املدخرات  بتسجيل  تقوم  أن  التأم�  مجلة  من   59 الفصل  طبقا ألحكام  التأم�  مؤسسات  يتعّ� عىل 
لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع� بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال تلك املدخرات يف أصول 

نفس املوازنات.

وÄّكن صفة "الفنية" من Äييز املدخرات الفنية عن غ�ها من املدخرات مثل "مدخرات املخاطر واألعباء" و"مدخرات 
إنخفاض القيمة". 

وتطبيقا ألحكام الفقرة II من الفصل 48 من مجلة الرضيبة عىل دخل األشخاص الطّبيعي� والّرضيبة عىل الّرشكات، 
تطرح املّدخرات الفّنية بصفة كلية من قاعدة إحتساب الرضيبة عىل الرشكات وذلك بعنوان سنة تكوين املّدخرات املذكورة، 
باستثناء املّدخرات املكّونة ملجابهة إستحقاق التّعّهدات الفّنية التي تطرح يف حدود 50 % من الربح الخاضع للرضيبة بعد 

طرح املدخرات الفنية القابلة للطرح كليا وقبل طرح األرباح املعاد إستث³رها (الفصل 45 من قانون املالية لسنة 2008).

2 - يف مادة األداء عىل التكوين املهني:

املبلغ  املهني شهريّا عىل أساس  التكوين  األداء عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب  قانون  الفصل 29 من  طبقا ألحكام 
الشهري الخام للمرتبات واألجور مه³ كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Æا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه³ت اإلجت³عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت³عي  الض³ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت³عية  املساه³ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج³عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Æوجب عقود التأم� عىل الحياة من معاليم التّسجيل 
املوظّفة عىل الّرتكات. 

I من  الفقرة  بالعدد 6 من  املنصوص عليه  بـ 0,300 دينار  املحّدد  الجبا¤  الطّابع  التأم� من  4 - إعفاء وصوالت 
.öالفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا

5 - إعفاء عملّيات التأم� وإعادة التأم� الخاضعة للمعلوم الوحيد عىل التأم� وعموالت وسطاء التأم� من 
األداء عىل القيمة املضافة وذلك تطبيقا ملقتضيات العددين 31 و31 مكّرر من الجدول "أ" امللحق Æجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 

     ملحــق عــدد 1

اإلطار الترشيعي والرتتيبي لقطاع التأم�

I - اإلطار العام:

القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف 9 مارس 1992 املتعلّق بإصدار مجلة التأم� وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به وجملة القوان� املتممة لها وهي :

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤرخ يف 31 جانفي 1994 املتعلّق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأم� يخص التأم� 
يف ميدان البناء،

القانون عـدد 24  لسنة 1997 املؤرخ يف 28 أفريل 1997 املتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخّص تأم� 
الصادرات،

القانون عدد 37 لسنة 2002 املؤرخ يف غرة أفريل 2002 املتعلّق بتنقيح مجلة التأم�،
تأم�  يخص  التأم�  Æجلة  خامس  عنوان  بإدراج  املتعلق   2005 أوت   15 يف  املؤرخ   2005 لسنة   86 عدد  القانون 
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس Æجلة التأم� يخص إحداث 

"الهيئة العامة للتأم�". 
القانون عدد 47 لسنة 2014 املؤّرخ يف 24 جويلية 2014 املتعلّق بإدراج عنوان سابع Æجلة التأم� يخص "التأم� 

التكافيل". 

II - اإلطار القانوÎ للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

تأم�  التأم� يخص  بإدراج عنوان خامس Æجلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية املتعلّقة به والتي تتمثّل يف:

األمر عدد 873 املؤرخ يف 27 مارس 2006 واملتعلق بضبط التزامات مستعميل العربات الربية ذات محرك غ� املسجلة 
بإحدى سالسل التسجيل املعتمدة بالبالد التونسية وكذلك بطرق صياغة الوثائق املثبتة لوجود عقد التأم� وصحتها وفقا 

ألحكام الفصل 114 من مجلة التأم�،
األمر عدد 1224 املؤرخ يف 2 ماي 2006 واملتعلّق بضبط أ´وذج تحرير محرض البحث وفقا ألحكام الفصل 167 من 

مجلة التأم�، 
وواجبات  بتحديد حقوق  املتعلقة  اإلتفاقية  باملصادقة عىل  واملتعلق   2007 25 جوان  املؤرخ يف   1487 عدد  األمر 
نتيجة  املتّرضر  لفائدة  املستحّقة  أو  املسّددة  املبالغ  إسرتجاع  بخصوص  املرض  عىل  للتأم�  الوطني  والصندوق  املؤمن� 

حوادث املرور التي تكتيس صبغة شغلية وفقا ألحكام الفصل 171 من مجلة التأم�،
األمر عدد 2069 املؤرخ يف 24 جويلية 2006 واملتعلق بضبط نسب املساه³ت املخصصة لصندوق ض³ن ضحايا 

حوادث املرور وفقا ألحكام الفصل 176 من مجلة التأم�، 
األمر عدد 1871 املؤرخ يف 17 جويلية 2007 واملتعلق بضبط جدول معاوضة الجرايات وبكيفية إحتساب رأس املال 

موضوع املعاوضة وفقا ألحكام الفصل 145 من مجلة التأم�،

القرار املؤرخ يف 6 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األطباء الرشعي� واألطباء املتحصل� عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البدõ وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم� (ك³ تّم إÄامه بالقاïت� التكميليت� بتاريخ 1جوان 2006 

و2 سبتمرب 2006)،
وفقا  تسي�ه  وقواعد  للتعريفة  املركزي  املكتب  إحداث  بضبط رشوط  واملتعلق  17 جانفي 2006  املؤرخ يف  القرار 

ألحكام الفصل 112 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األعضاء القاّرين واألعضاء املناوب� باملكتب املركزي للتعريفة،

القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل النظام األسايس الخاص بالجمعية املهنية التي تتوىل تطبيق 
الفصل 114 من مجلة  للتأم� وفقا ألحكام  الدولية  البطاقات  أنظمة  املنخرطة يف  الدول األجنبية  املعاهدات املربمة مع 

التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل أ´وذج املعطيات الرضورية إلعداد عرض التسوية الصلحية 

وفقا ألحكام الفصل 169 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 12 أفريل 2006 واملتعلق بضبط شكل شهادة التأم� ومحتواها، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 8 جوان 2006 واملتعلق بتحديد التعريفات اإلطارية ملصاريف عالج مترضري حوادث املرور 
وفقا ألحكام الفصل 129 من مجلة التأم�، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 11 جوان 2007 واملتعلق باملصادقة عىل الجدول القيايس لتحديد نسب العجز الدائم وفقا 
ألحكام الفصل 131 من مجلة التأم�، 

القرار املؤرخ يف 4 أوت 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء املكتب املركزي للتعريفة،
القرار املؤرخ يف 28 نوفمرب 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء اللجنة اإلستشارية لصندوق الوقاية من حوادث املرور،

القرار املؤرخ يف 25 ديسمرب 2006 واملتعلق باملصادقة عىل إتفاقية التعويض لحساب الغ� وفقا ألحكام الفصل 148 
من مجلة التأم� املمضاة من قبل األطراف املعنية بتاريخ 9 أكتوبر 2006.

املنشور عدد 2 لسنة 2007 املؤرخ يف 10 مارس 2007 واملتعلق بنظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤوليـــة 
املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك ك³ تّم إÄامه بامللحق التوضيحي بتاريخ 2 جويلية 2007.
املنشور عدد 1 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 جانفي 2007 واملتعلق بتحديد تعريفة التأم� الحدودي.

املنشور عدد 1 لسنة 2005 املؤّرخ يف 13 أفريل 2005 واملتعلّق بالرتفيع يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية بالنسبة 
ألصحاب العربات الربية ذات املحرّك ك³ تّم تنقيحه Æقتىض املنشور عدد 1 لوزير املالية املؤرخ يف 12سبتمرب 2013 ثّم 

باملنشور عدد 1 لسنة 2014 املؤرخ يف 16 ديسمرب 2014.
اإلتفاقية املربمة ب� مؤسسات التأم� بتاريخ 17 أوت 2002 واملتعلقة برتفيع تعريفة الض³نات اإلختيارية.

اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم� 
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق Æراجعة إتفاقية سنة 1995 املربمة بتاريخ 22 نوفمرب1995. 

اإلتفاقية النموذجية املربمة ب� املكاتب حول "بطاقة التأم� الخرضاء" واملنّقحة يف 20 أكتوبر 1989. 
"النظام العام" (le règlement général) للمجلس الدويل للمكاتب الذي يضّم كافة الدول املنخرطة يف نظام "بطاقة 

التأم� الخرضاء" والذي دخل حيّز التطبيق بداية من غرّة جويلية 2003. 
إتفاقية بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات عرب البالد العربية " بطاقة التأم� الربتقالية " املوقّعة  بتونس من قبل 

الدول العربية بتاريخ 26 أفريل 1975.
اإلتفاقية املربمة بتاريخ 19 جوان 1995 ب� املكاتب العربية املوّحدة لتطبيق بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات 

عرب البالد العربية.
العامة  الجلسة  أثناء  املربمة  العضو  الدولة  يف  الوطنية  التأم�  رشكات  ب�  اإلقليمي"  املوّحد  "املكتب  إنشاء  إتفاقية 

للمكاتب األعضاء املنعقدة باليونان يف ماي 2002 ك³ تّم تنقيحها أثناء إجت³عها األخ� يف نوفمرب 2005.

بتاريخ 20 جانفي  املهنيّة  التأم� يف إطار جمعيتها  للسيارات املربمة ب� مؤسسات  املاّدية  إتفاقيات تعويض األرضار 
2010 والتي دخلت حيّز التطبيق بداية من 20 مارس 2010 طبقا للفصل 92 من مجلة التأم�، وتتضّمن هذه اإلتفاقيات 

تحسينات هاّمة سواء عىل مستوى ضبط وتقليص آجال التعويض أو عىل مستوى تحس� جودة الخدمات املسداة. 

2 - التأم� من الحريق:

الفصل 29 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 واملتعلّق 
بوجوب التأم� من الحريق.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤرخ   1981 لسنة   1595 عدد  األمر 
بالفصول 29 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 املتعلق بقانون املالية لسنة 1981.

3 - تأم� نقل البضائع عند التوريد: 

الفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 
املتعلقة بوجوبية تأم� نقل البضائع عند التوريد.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤّرخ   1981 لسنة   1596 عدد  األمر 
بالفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 

ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 2364 لسنة 1999 املؤرخ فـي 27 أكتوبر 1999.

4 - التأم� الوجوÏ للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي³ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك³ 

تّم تنقيحه بالقانون عدد 62 لسنة 2009 املؤرخ يف 31 جويلية 2009.
الفصل 3 من األمر عدد 1814 لسنة 1981 املؤرخ يف 22 ديسمرب 1981 املتعلّق بكيفية منح البطاقة املهنية للوكيل 

العقاري.
الفصل 2 من القانون عدد 66 لسنة 2001 املؤرخ يف 10 جويلية 2001 (املتعلق بحذف الرتاخيص اإلدارية املسندة من 
قبل مصالح وزارة التجارة) املتعلق بإخضاع م³رسة نشاط الوكيل العقاري إىل الرشوط املنصوص عليها بالترشيع الجاري به 

العمل وإىل مقتضيات كراس رشوط يصادق عليها بقرار من الوزير املكلف بالتجارة.
قرار وزير التجارة املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق باملصادقة عىل كـراس رشوط مهنة وكيل عقاري.  

الفصل 7 من األمر عدد 273 لسنة 1987 املؤرخ يف 17 فيفري 1987 واملتعلّق برتكيبة وطرق عمل لجنة تسليم إنجازات 
وكاالت األسفار.

الفصل 3 من القانون عدد 49 لسنة 1987 املؤّرخ يف 2 أوت 1987 واملتعلّق بتنظيم تجارة املصاعد والتجهيزات املشابهة.
املصاعد  تجارة  باملصادقة عىل كراس رشوط مل³رسة نشاط  املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق  التجارة  قرار وزير 

والتجهيزات املشابهة.
الفصالن 48 و59 من القانون عدد 63 لسنة 1991 املؤّرخ يف 29 جويلية 1991 واملتعلّق بالتنظيم الصحي.

الفصل 27 من القانون عدد 104 لسنة 1994 املؤرخ يف 3 أوت 1994 واملتعلّق بتنظيم وتطوير الرتبية البدنية واألنشطة 
الرياضية.

الفصالن 19 و34 من القانون عدد 32 لسنة 1995 املؤّرخ يف 14 أفريل 1995 واملتعلّق بوكالء العبور.
الفصل 34 من القانون عدد 41 لسنة 1996 املؤّرخ يف 10 جوان 1996 واملتعلّق بالنفايات وÆراقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثاõ من األمر عدد 1766 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 سبتمرب 1996 واملتعلّق بضبط رشوط إحداث املؤسسات 
الخاصة لرعاية املسن� وطرق تسي�ها.

الفصل 39 من القانون عدد 71 لسنة 97 املؤرخ يف 11 نوفمرب 1997 واملتعلّق باملصف� واملؤÄن� العدلي� وأمناء الفلسة 
واملترصّف� القضائي�.

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاïة الوثائق املشرتطة للرتخيص 
إلستغالل أو توسيع أو نقل أو إحالة مركز تصفية الدم.

الفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 1998 املؤّرخ يف 20 جويلية 1998 واملتعلّق بالرشكات املهنية للمحام�.
الفصل 82 من القانون عدد 25 لسنة 1999 واملؤّرخ يف 18 مارس 1999 واملتعلّق بإصدار مجلة املوانئ البحرية التجارية.

األمر عدد 1986 لسنة 2001 املؤرخ يف 27 أوت 2001 املتعلق بضبط رشوط إحداث الهياكل املحرتفة إلنتاج الفنون 
الدرامية وترويجها.

إلنتاج  املحرتفة  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م³رسة  واملتعلق   2001 8 سبتمرب  املؤرخ يف  الثقافة  وزير  قرار 
الفنون الدرامية وترويجها لنشاطها.

الفصل 7 من القانون عدد 89 لسنة 2005 املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بتنظيم نشاط الغوص حول وجوبية تأم� 
املسؤولية املدنية عن األرضار التي îكن أن تلحقها باملتدرب� أو الغ� من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ³Æرسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÄام القانون عدد 
عن  الناتجة  املدنية  مسؤوليتهم  تأم�  وجوبية  حول  العبور  بوكالء  املتعلّق   1995 أفريل   14 يف  املؤرخ   1995 لسنة   32

نشاطهم.
الفصل 15 من القانون عدد 44 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنظيم املهن البحرية حول وجوبية 

تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن النشاط من قبل كّل شخص يتعاطى إحدى املهن البحرية.
املؤرخ   1990 لسنة   17 عدد  القانون  بتنقيح  واملتعلق    2009 جويلية   31 يف  املؤرخ   2009 لسنة   62 عدد  القانون 

يف 26 فيفري 1990 املتعلّق بتحوير الترشيع املتعلّق بالبعث العقاري.

5 - التأم� يف ميدان البناء:

القانون عدد 9 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصل 6 
من مجلة التأم�).

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصول 
من 95 إىل100 من مجلة التأم�).

تأم�  لوجوب  الخاضعة  غ�  املنشآت  قاïة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل� يف إنجازها ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 1360 لسنة 1997 املؤّرخ يف 14 جويلية 1997.
األمر عدد 416 لسنة 1995 املؤّرخ يف 6 مارس 1995 واملتعلق بضبط مهام املراقب الفني ورشوط منح املصادقة.

III - اإلطار القانوÎ للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم� الصادرة Æقتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق Æكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
الفصل األّول من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 02 جانفي 1993 املتعلّق بضبط قاïة أصناف التأم� الواردة بالفصل 49 من 

مجلّة التأم�.

الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاïة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� 
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

الفصالن 2 و3 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 املتعلّق بضبط بيان ´وذجي للرشوط العامة لعقود 
التأم�.

الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم�، املؤرخ يف 13 جويلية 2016 واملتعلّق بتوضيح بعض 
املفاهيم املرتبطة بصنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وطريقة تطبيق أحكام مجلّة التأم� عىل مستوى اإلكتتاب 

واإلنخراط واإلعالم السنوي ودفع الخدمات املتعلّقة بهذا الصنف.

2 - التأم� البحري:

يف املؤّرخ   1962 لسنة   13 عـدد  القانون  Æقتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 24 أفريل 1962.

األمر عدد 216 لسنة 1990 املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق بالرتفيع يف املبلغ األقىص ملسؤولية الناقل البحري يف 
تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 أكتوبر 2001 املتعلق Æنح ض³ن الدولة لتغطية نتائج املسؤولية املنجرّة عن 
املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

املؤّرخ يف العيل  باألمر  تنقيحه  تّم  ك³  الفالحي   õالتعاو بالصندوق  واملتعلّق   1931 مارس   26 املؤّرخ يف  العيل  األمر 
 7 جويلية 1955.

الفصول من 52 إىل 56 من القانون عدد 106 لسنة 1986 املؤّرخ فـي 31 ديسمرب 1986 واملتعلّقة بإحداث صندوق 
تعاون لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 948 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط إبتداءا من املوسم الفالحي 1988-1989 مجال 
تدخل ومقدار مساهمة الفالح� ونسبة تعويضات الصندوق التعاوõ لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
 õاألمر عدد 949 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تدخل وتسي� الصندوق التعاو

لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
وضبط  التأم�  مؤسسات  لكل  التأم�  عىل  الوحيد  األداء  من  اإلعفاء  تعميم  حول   2007 لسنة  الرئاسية  القرارات 
تخفيضات يف التعريفات بـ 40 % لألنشطة األكþ عرضة للمخاطر وبـ 30 % بالنسبة إىل خطر هالك املاشية وبـ 20 % عند 

التأم� الج³عي أو الفردي املتجدد.
إتفاقية الترصف املربمة ب� وزير املالية والصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي يف أوت 2008 واإلتّفاقية املربمة ب� 

الصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي والبنك الوطني الفالحي.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

الفصالن 67 و68 من مجلة التأم�.
الفصل 28 من القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 واملتعلّق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية 

تتعامل أساسا مع غ� املقيم�.
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ� املقيم�.

6 - تأم� الصادرات:

القانون عدد 24 لسنة 1997 املؤّرخ يف 28 أفريل 1997 واملتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخص تأم� 
الصادرات.

األمر عدد 1690 لسنة 1998 املؤّرخ يف 31 أوت 1998 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تسي� صندوق ضمـان مخاطـر 
التصدير كمـا تّم تنقيحـه باألمر عدد 2074 لسنـة 2002 املـؤرخ يف 10 سبتمرب 2002 واألمر الحكومي عدد 1068 املؤّرخ 

يف 3 أوت 2015.
القانون عدد 95 لسنة 1999 املؤّرخ يف 6 ديسمرب 1999 واملتعلّق بإحداث صندوق ض³ن Äويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن.
تسي� صندوق ض³ن Äويل  وتراتيب  بضبط رشوط  واملتعلق  3 جانفي 2000  املؤّرخ يف   2000 لسنة   23 األمر عدد 

الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن وبإحداث لجنة ض³ن قروض Äويل الصادرات.
اإلتفاقية املربمة ب� وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت Æوجبها 
مهّمة التّرصف يف هذه املنظومة إىل الرشكة املذكورة وذلك لحسابها ولحساب بقية مؤسسات التأم� التي تنشط يف هذا 

املجال. 

IV - النصـوص األخـرى:

:Î1 - القطاع التعاو

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األ´وذجي للجمعيات التعاونية.

2 - التأم� عىل املرض:

القانون عدد 71 لسنة 2004 املؤرخ يف 2 أوت 2004 واملتعلّق بالتأم� عىل املرض وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به.

3 - جباية قطاع التأم�:

القانون عدد 113 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 ديسمرب 1996 (املتعلّق بقانون املالية لسنة  الفصول 34 و35 و36 من 
1997) بخصوص مراجعة جباية قطاع التأم�.

املالية لسنة  القانون عدد 86 لسنة 1997 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1997 (املتعلّق بقانون  الفصول من 51 إىل 54 من 
1998) بخصوص تشجيع االدخار يف إطار عقود التأم� عىل الحياة.

الفصل 33 من القانون عدد 123 لسنة 2001 املؤرخ يف 28 ديسمرب 2001 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2002) بخصوص 
تحي� قاïة املدخرات الفنية القابلة للطرح من قبل مؤسسات التأم�.

الفصل 74 من القانون عدد 101 لسنة 2002 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2002 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2003) بخصوص 
تحي� األحكام املتعلقة باملساهمة لفائدة صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات وتوحيد قاعدة إحتسابها مع 

قاعدة إحتساب املعاليم عىل التأم�.
القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2004) بخصوص إقرار مبدأ إعفاء 
اإليرادات العمرية املدفوعة يف إطار عقود التأم� عىل الحياة من الرضيبة عىل الدخل وإضافة العدد 31 مكّرر للجدول "أ"  
التأم�  يف  الوسطاء  إىل  التأم�  مؤّسسات  قبل  من  املدفوعة  "العموالت  حول  املضافة  القيمة  عىل  األداء  Æجلّة  امللحق 
والّداخلة ضمن عنارص قسط التأم� الخاضع للمعلوم الوحيد عىل التّأم�" وبخصوص منح األولوية لإلنتفاع باإلمتياز العام 

تطّور أهم مؤرشات العمليات املقبولة  (م.د)

األقساط املقبولة

املدخرات الفنية

كلفة الحوادث

النتيجة الفنية

113,4

204,9

55,8

25,5

121,7

230,3

79,5

7,6

7,3

12,4

42,5

-70,2

نسبة التطور (%)20162017املؤرشات 
2017/2016

تطور أهم مؤرشات العمليات املقبولة من طرف االعادة التونسية (م.د)

النتائج الفنيةكلفة الحوادثاألقساط املقبولة

2016
2017

113,4
121,7

55,8

79,5

25,5
7,6
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

      النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� 78 م.د سنة 2017 تتوزع ب� 54,4 م.د بعنوان صنف التأم� عىل الحياة 
وتكوين األموال و23,6 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة.

النتائج الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 79,6 م.د (ملحــق عـدد 11).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  وبدون  املؤّجلة  النتائج  بإعتبار   ،2017 نهاية سنة  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
بنسبة 3,9 % مقابل ارتفاعا  السنة ما يعادل 1.233,4 م.د مقابل 1.187,3 م.د سنة 2016 مسّجال بذلك  الصافية لهذه 

 8,9 % سنة 2016. (ملحــق عـدد 11).

ويعود هذا التباطؤ يف وت�ة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة أساسا إىل:

• انخفاض هاّم يف نسق ´و إج³يل األرباح املؤّجلة من 58,4 % سنة 2016 إىل 1,1 % سنة  2017 حيث ناهزت
 191,6 م.د مقابل 189,6 م.د سنة 2016.

 
م.د   149,4 بلغت  حيث   2016 سنة   %  14,6 بحوايل  تراجع  بعد  االرتفاع  إىل  املؤّجلة  الخسائر  مجموع  عودة    •

مقابل 82,2 م.د سنة 2016.

األمـوال املوظفـة:

إرتفع مجموع األموال املوظّفة لتغطية تعّهدات مؤسسات التأم� تجاه املؤمن لهم إىل 4.891,2 م.د   سنة 2017 مقابل 
4.537,7 م.د سنة 2016 أي بنسبة تطّور تعادل 7,8 %. 

إرتفعت حّصتها  التي  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  بعنوان صنف  التوظيفات  بالخصوص  اإلرتفاع  وشمل هذا 
إىل 32 % من مجموع األموال املوظفة (مقابل 28,5 % سنة 2016) بين³ إنخفضت حصة التوظيفات بعنوان مختلف فروع 

صنف التأم� عىل غ� الحيــاة من 71,5 % سنة 2016 إىل 68 % سنة 2017 (ملحق عـدد 12).

وتجدر االشارة اىل أّن التّطور الحـاصل يف هذه األموال تّم توظيفه أساسا يف السندات الصادرة عن الدولة التي بلغت 
1.694,5 م.د سنة 2017 (وÄثّل 34,6 % من مجموع التوظيفات) مقابل 1.551,7 م.د سنة 2016 محّققة بــذلك ´ـّوا 
بنسبة 9,2 %، ويف شكـل قروض رقاعية التي سّجلت إرتفاعا ملحوظا بنسبة 17,4 % وبلغت 875,9 م.د سنة 2017 مقابل 
يقارب 27 % وبلغت فيها ´وا هاّما Æا  املوظفة  األموال  745,8 م.د سنة 2016 وكذلك يف شكل عقارات حيث شهدت 

 316,2 م.د سنة 2017 مقابل 249,2 م.د يف موىف السنة السابقة.    

ك³ عرفت األموال املوظفة يف شكل حصص وأسهم يف مؤسسات التوظيف الج³عي ويف شكل حصص يف رشكات ذات 
رأس مال تنمية بدورها ´ّوا ايجابيا بنسبة 2,2 % و11 % تباعا وبلغت عىل التوايل 228,7 م.د و52,3 م.د سنة 2017 مقابل 
التأم�  واعادة  التأم�  مؤسسات  أسهم  يف شكل  للتوظيفات  بالنسبة  الشأن  وكذلك   .2016 سنة  م.د  و47,1  م.د   223,7

األجنبية حيث سّجلت إرتفاعا ناهز 3,8 % وبلغت 18,1 م.د سنة 2017 مقابل 17,4 م.د سنة 2016.    

أّما األموال املوظفة يف شكل أسهم رشكات مدرجة بالبورصة فقد سجلت انخفاضا بنسبة 2,4 % لتبلغ 531,1 م.د سنة 
البنكية  املؤسسات  لدى  النقدية ويف شكل ودائع  بالسوق  املوظفة  األموال  2017 مقابل 544,4 م.د سنة 2016، وكذلك 
واملاليــة التي بلغت 689,4 م.د مقابل 694,8 م.د سنة 2016 أي بإنخفاض طفيف بحوايل 0,8 % مقارنة بالسنة السابقة.

وتستأثر التوظيفات ذات املردود القار بحصة هامة تعادل 52,6 % سنة 2017 مقابل 50,6 % سنة 2016، تليها األموال 
املوظفة بالسوق النقدية ويف شكل ودائع لدى املؤسسات البنكية واملاليــة رغم انخفاض حّصتها من 15,3 % سنة 2016 

اىل 14,1 % سنة 2017. 

تغطية املدخرات الفنية:

سّجلت سنة 2017 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية باألصول املوظّفة طبقــا ألحكام مجلة التأم� حيث بلغت 
110,5 % مقابل 114,9 % سنة 2016 (ملحق عدد 13).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتّم 
(بإدماج رؤوس  الحياة  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب أصناف  الذي  بالهامش األد×  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 
األموال تحت الخطر واملّدخرات الحسابية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ) وأصناف التأم� عىل غ� الحياة (بإدماج كلفة الحوادث 

وأقساط التأم� الصافية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ).

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2017 ما يعادل 1.061,5 م.د مقابل 1.022,4 م.د 
سنة 2016. 

أمــا مجموع هــامش املـالءة املالية األد×، فقد بلغ 398,3 م.د سنة 2017 مقابل 346,3 م.د سنة 2016.

مقابل  2017 سنة   % 266,5 القطاع  بالنسبة ملجموع  األد×  الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
 295,3 % سنة 2016. 

       نشاط إعـادة التـأم�

يهّم هذا الصنف عمليات إعادة التأم� املقبولة واملسندة من قبل رشكات التأم� املبارش والعمليات املقبولة واملعاد 
إسنادها من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�.

 
عمليات إعـادة التأم� لرشكات التأم� املباشـر:

العمليات املقبولة:
    

شهدت األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش عودة إىل اإلرتفاع بنسبة 5,6 % مقابل تراجعها  بحوايل 1,8 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 16,9 م.د مقابل 16 م.د سنة 2016 (ملحق عـــدد 21).

 %  36 تجاوزت  بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  املدفوعة  التأم�  مؤسسات  تعويضات  إرتفاع  تواصل  املقابل،  ويف 
مقابل زيادة بحوايل 5,5 % سنة 2016، وبلغت تبعا لذلك 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د سنة 2016.

ك³ عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2017 بعنوان العمليات املقبولة بنسبة 24 % مقابل3,1 % سنة 2016 
وبلغت 20,7 م.د مقابل 16,7 م.د سنة 2016. 

وتبعا لذلك، تقلّص الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة إىل حدود 3,3 م.د مقابل 4,8 م.د سنة 2016.

العمليات املسندة:

مقابل   %  7,5 بنسبة  إرتفاعا   2017 سنة  املبارش  التأم�  قبل رشكات  من  إسنادها  واملعاد  املسندة  األقساط  سّجلت 
 2016 سنة  م.د   353,7 مقابل  م.د   380,2 مجموعها  بذلك  وبلغ   ،%  1,9 بنسبة  السابقة  السنة  يف  النسبي  إنخفاضها 

(ملحق عدد 22).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� لسنة 2017 إىل 
18,2 % مقابل 19,1 % سنة 2016.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد بالنسبة لفروع تأم� الحريق والتأم� ضّد الربد وهالك املاشية وتأم� النقل جّد هامة رغم 
 % و64,9   %  76 تباعا  مقابل   % و59,7   % و63,2   %  74,7 التوايل  عىل  بلغت  حيث   2017 سنة  الطفيف  إنخفاضها 

و66,3 %.

ك³ تجدر اإلشارة إىل أّن إرتفاع نسبة اإلسناد يف فرع تأم� الصادرات والتي ناهزت 67,7 % سنة 2017 مقابل 67,4 % 
سنة 2016 تعود أساسا إىل اإلسناد الكيل لألقساط الصادرة بعنوان املخاطر غ� التجارية لصندوق ض³ن مخاطر التصدير 

الذي تتوىل الترصف فيه الرشكة التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وقد تواصل تفاقم العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� رغم تقلّصه النسبي إىل حدود 
135 م.د مقابل 163,8 م.د سنة 2016.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

تواصل نسق ´ّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وناهزت 
121,7 م.د مقابل 113,4 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 21).

بين³ تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا بنسبة 12,4 % مقابل 11 % يف السنة السابقة وبلغ حجمها 
230,3 م.د مقابل 204,9 م.د سنة 2016.  

م.د   79,5 لتعادل   ،2016 سنة   %  9,4 مقابل   %  42,5 بنسبة  إرتفاعا  الحوادث  كلفــــة  شهدت  وبالتوازي، 
مقابل 55,8 م.د سنة 2016.

       
حيث  تراجعا   2017 سنة  خالل  التونسية"  "اإلعادة  لرشكة  املقبولة  للعمليــات  الفنّي  الفائض  سّجل  لذلك،  ونتيجة 

â يتجاوز 7,6 م.د مقابل 25,5 م.د سنة 2016.

العمليات املعاد إسنادها:

تواصل إرتفاع األقسـاط املعـاد إسنادها من طرف رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 بنسبة 10,3 % مقابل 3,2 % 
يف السنة السابقة، وبلغـت 49,4 م.د مقابل 44,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 22).

    
وتبعا لذلك، شهدت نسبة إعــــادة اإلسناد إرتفاعا إىل حدود 40,6 % مقابل 39,5 % سنة 2016.

ك³ شهـــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ´ّوا بنسبة 57,8 % مقابل تراجعهـــا الطفيف بنسبة 1 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 35,2 م.د مقابل 22,3 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، Äّكنت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 ألّول مرّة بعد مرور أربع سنوات متتالية من تجاوز العجز 
م.د   11,2 حدود  يف  عجز  مقابل  م.د   1,3 يعادل  فائضا  وحّققت  اإلسناد  إعادة  عمليات  عن  الناتج  الفّني 

سنة 2016.

إّال أّن النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد تراجعت إىل حدود 9 م.د مقابل 14,3 م.د سنة 2016.

وبعد طرح مصاريف اإلدارة والترصّف املقّدرة بحوايل 8,7 م.د سنة 2017 مقابل 8 م.د سنة 2016، تراجعت النتيجة 
الفنية الصافية بعد طرح املصاريف إىل 0,3 م.د مقابل 6,3 م.د سنة 2016.

وبالتوازي، تقلّصت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة خالل سنة 2017 إىل 12,3 م.د مقابل 15,9 م.د سنة 2016.

      نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

يبلغ عــــدد املؤسسات غ� املقيمة بسوق التأم� التونسية 6 مؤسسات يف موّىف سنة 2017 وهي مؤسسات مرخص 
لها Æقتىض القانون عـدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمـرب 1985 واملتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل 

أساســا مع غ� املقيم�. 
      

وتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة ومكتب� Äثيلي�، وتختص يف عمليات تأم� و إعادة تأم� 
األشخاص غ� املقيم� (ملحق عدد 3).

1 - االمتيازات التي يوفرها نظام املؤسسات غ� املقيمة:
    

يخول القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 املتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا 
مع غ� املقيم� عّدة إمتيازات لفائدة املؤسسات غ� املقيمة تهم خاصة:

اإلعفاء التام من الرضيبة عىل الرشكات،
توقيف اآلداء عىل القيمة املضافة، 

إرجاع املعاليم الديوانية،
اإلعفاء من اآلداءات املحلية، 

إمتيــازات تتعلق بحرية إنتداب املوظف� األجانب،
إمكانية إختيار نظام ض³ن إجت³عي غ� النظام التونيس.

      جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Æوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÆوارد شبه جبائية متأتية من مساه³ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

مقابل م.د   188,6 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة   2017 سنة  خــــالل  هاما  إرتفاعا  املــــوارد  هذه  سّجلت  وقد 
 167,8 م.د سنة 2016 و160,9 م.د سنـــة 2015 (ملحق عدد 26).

وإعتبارا ألهّمية قطاع التأم� يف اإلقتصاد الوطني أقّر املّرشع التّونيس لفائدته جملة من القواعد الجبائية تتعلّق بعقود 
التأم� وباملّدخرات الفّنية لرشكات التأم�.

I - النظام الجبا¤ لعقود التأم�:
 

يعرّف الفصل األول من مجلّة التأم� عقد التأم� بأنّه "اإلتّفاق الذي تلتزم Æقتضاه مؤّسسة التأم� أو املؤّمن بتقديم 
خدمة مالية لشخص يدعى املؤّمن له يف حالة تحّقق الخطر أو حلول األجل املبّ� بالعقد وذلك مقابل أجرة تسمى قسط 

التأم� أو معلوم اإلشرتاك".

ويربز هذا التّعريف العنارص التي يقوم عليها عقد التّأم� وهي أقساط التأم� وخدمات التأم�.

1 - جبــاية أقساط الّتأم�:

تتمثّل جباية أقساط التّأم� يف املعاليم الجبائية واملعاليم شبه الجبائية.

1.1 - املعاليم الجبائية:

املعلوم الوحيد عىل الّتأم�:

تخضع عقود التأم� أو اإليرادات العمرية املربمة مع مؤّسسات التأم� مه³ كان مكان إبرامها ملعلوم يسّمى "املعلوم 
الوحيد عىل التأم�".

وتعفى من هذا املعلوم :

1. عقود إعادة التأم�،
2. عقود التأم� املتعلّقة باألخطار الفالحية والصيد البحري، 

3. عقود تأم� أخطار السلع عند التّصدير وعقود تأم� قروض التّصدير،
4. عقود التأم� اإلجباري يف ميدان البناء املعد للسكن طبقا للترشيع الجاري به العمل،

5. عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين رأس املال وعقود اإليرادات العمرية،
6. عقود التأم� لألخطار التي îكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغ�ها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 5 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 10 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

ويربز جدول توزيع املوارد الجبائية وشبه الجبائية املتأتية من قطاع التأم� أهّمية حّصـة املعلـوم الوحيد عىل التأم� 
مقارنة مع حّصة املساه³ت لفائدة الصناديق الخاّصة بالخزينة.

2.1 - املوارد شبه الجبائية: 

وهي تتوزع ب� مساه°ت لفائدة ّصناديق الخزينة وب� معاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�.

أ -  املساه°ت لفائدة الّصناديق الخاّصة بالخزينة:

• املساه°ت لفائدة صندوق الح°ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات:

أحدث صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Æقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Æقتىض الفصل 153 من القانون عدد 91 لسنة 1982 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1982 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1983، وحّدد مبلغها بـ 300 ملّيم موظّفة عىل كّل شهادة تأم� لعربة سيّارة.

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك³ تّم تنقيحه بالنصوص الالّحقة وخاّصة الفصل 74 من قانون املالية لسنة 2003، وقد حّدد مبلغ هذه املساهمة 
بـنسبة 0,3 % بالنسبة ألقساط التّأم� عىل السيّارات وبـنسبة 1 % بالنسبة ألقساط التّأم� األخرى باستثناء التّأم� عىل 

الحياة وتكوين رأس املال. 

• املساه°ت لفائدة صندوق ض°ن ضحايا حوادث املرور:

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض³ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاïة وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:
 

- مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Æقتىض األمر عدد 2069 لسنة 2006 املؤرخ يف 24 جويلية 2006، وحّددت نسبتها بـ 2 % من أقساط التأم� 
أو معاليم اإلشرتاكات املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض³ن.

 وتتمثّل هذه التكاليف يف:

املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان تعويض األرضار الالّحقة باألشخاص يف حوادث املرور،
املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان خالص املحام� الذين ينوبون املكلف العام بنزاعات الدولة يف حّق صندوق 

ض³ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Æهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض³ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه°ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض°ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح³ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÆقتىض أحكام الفصل 8 من املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011، تّم توسيع مجال تدّخل الصندوق 
التعويضات بعنوان األرضار  أّن الصندوق يتوّىل" تسديد  وذلك بإضافة فقرة ثالثة إىل الفصل 35 املذكور أعاله تنّص عىل 
املادية املبارشة الناتجة عن أع³ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
 23 املؤرخ يف  لسنة 2002  باألمر عدد 2123  تنقيحه  تّم  الصندوق ك³  تسي� وطرق Äويل هذا  وتراتيب  تدّخل  رشوط 
ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم� بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس األقساط الّصادرة خالل الّشهر املنقيض 
والّصافية من اإللغاءات والّرضائب وإعادة التّأم�. وتهّم هذه املساهمة جميع أصناف التّأم� باستثناء التّأم� عىل الحياة 

وتكوين األموال.

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة Äّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Æوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك³ تّم تنقيحه وإÄامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011) بدينار واحد بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره 

Æناسبة إكتتاب أو تجديد عقود التأم� عىل غ� الحياة صايف من اإللغاءات.

        

• املساه°ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 19 إىل 21 من قانـون املالية لسنة 2006. وتتوزع موارده املتأتية من قطاع 
التأم� كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم:  حّددها الفصل 3 من األمر عدد 2336 لسنة 2006 بـ 500 مليم بعنوان كّل شهادة تأم� و500 
مليم بعنوان كّل شهادة فحص فّني.

 2006 أوت   28 فـــي  املؤّرخ   2006 لسنة   2336 عدد  األمر  من  الثالث  الفصل  حّدد  التأم�:  مؤّسسات  مساهمة   -
واملتعلّق بضبط إجراءات تدّخل الصندوق وطرق تسي�ه وقاعدة ونسب املساه³ت املخّصصة له، نسبة هــذه املســاهمة 
األداءات  من  والصافية  محرّك  ذات  الربية  العربات  تأم�  بعنوان  الصادرة  اإلشرتاك  معاليم  أو  األقساط  من   %  0,4 بـ 

واإللغاءات.
   

ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم� Æقتىض العنوان السادس من مجلة التأم� ك³ تّم تنقيحها وإÄامها Æقتىض القانون عدد 
8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. 

وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• املعلوم السنوي الذي تدفعه مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حّدد الفصل األول من األمر عدد 2553 لسنة 2008 
املؤرخ يف 7 جويلية 2008 نسبته كالتايل:

- بالنسبة ملؤسسات التأم�: 0,3 % من إج³يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج³يل األقساط املقبولة بعنوان السنة املحاسبية املنقضية والصافية من 
اإللغاءات.

ويستخلص مبلغ املعلوم السنوي وينزّل بالحساب الجاري للهيئة العامة للتأم� من قبل مؤسسات التأم� ومؤسسات 
إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة خالل نفس السنة التي يكون فيها مستوجبا وبحساب أربعة أقساط تدفع 

يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ´وذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاõ من األمــر عـــدد 2553 لسنــة 
2008 املـــؤرخ فــي 7 جويلية 2008 مبالغها كالتايل:

بالنسبة ملؤسسات التأم�: 1000 دينار عن كّل صنف تأم�.
بالنسبة لس°رسة التأم�: 1000 دينار.

بالنسبة لنواب التأم� ومنتجي التأم� عىل الحياة: 100 دينار.
       

II - التشجيعات والحوافز الجبائية لقطاع التأم�:
 

1 - يف مادة الرضيبة عىل الدخل والرضيبة عىل الرشكات:

1.1 - أحكام جبائّية تفاضلّية تتعلّق بعقود التأم� عىل الحياة:

 تّم Æقتىض أحكام الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2013 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2013 املتعلق بقانون املالية لسنة 
2014 تشجيع عمليات االدخار طويل املدى يف مادة التأم� عىل الحياة.

وتتلخص اإلمتيازات الجبائية يف النقاط التالية:

أ - أحكام ذات طابع تحفيزي لإلدخار:

- شمولية مجال العقود املشمولة باإلمتياز لتشمل عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين األموال عىل حّد السواء،
- شمولية الض³نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه³ كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاïة املنتفع� من الض³نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه³ كان الض³ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباö يف إتجاه Äك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض³ن  املرتبطة  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  عقود  بعنوان  املدفوعة  التأم� 

الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن 10 سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� يف عقود 
التأم� الج³عي ال تقل عن 10 سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وال ينسحب هذا الرشط عىل 

املنخرط� يف العقود الج³عية قبل غرة جانفي 2014،
،öة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباïتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  îكن  ال  الج³عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -
باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014،

- إستثناء املبالغ املدفوعة لألجراء بعنوان عقود التأم� عىل الحياة وتكوين األموال تنفيذا إللتزامات املكتتب املنصوص 
عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

 
2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

الكافية  الفنية  املدخرات  بتسجيل  تقوم  أن  التأم�  مجلة  من   59 الفصل  طبقا ألحكام  التأم�  مؤسسات  يتعّ� عىل 
لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع� بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال تلك املدخرات يف أصول 

نفس املوازنات.

وÄّكن صفة "الفنية" من Äييز املدخرات الفنية عن غ�ها من املدخرات مثل "مدخرات املخاطر واألعباء" و"مدخرات 
إنخفاض القيمة". 

وتطبيقا ألحكام الفقرة II من الفصل 48 من مجلة الرضيبة عىل دخل األشخاص الطّبيعي� والّرضيبة عىل الّرشكات، 
تطرح املّدخرات الفّنية بصفة كلية من قاعدة إحتساب الرضيبة عىل الرشكات وذلك بعنوان سنة تكوين املّدخرات املذكورة، 
باستثناء املّدخرات املكّونة ملجابهة إستحقاق التّعّهدات الفّنية التي تطرح يف حدود 50 % من الربح الخاضع للرضيبة بعد 

طرح املدخرات الفنية القابلة للطرح كليا وقبل طرح األرباح املعاد إستث³رها (الفصل 45 من قانون املالية لسنة 2008).

2 - يف مادة األداء عىل التكوين املهني:

املبلغ  املهني شهريّا عىل أساس  التكوين  األداء عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب  قانون  الفصل 29 من  طبقا ألحكام 
الشهري الخام للمرتبات واألجور مه³ كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Æا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه³ت اإلجت³عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت³عي  الض³ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت³عية  املساه³ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج³عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Æوجب عقود التأم� عىل الحياة من معاليم التّسجيل 
املوظّفة عىل الّرتكات. 

I من  الفقرة  بالعدد 6 من  املنصوص عليه  بـ 0,300 دينار  املحّدد  الجبا¤  الطّابع  التأم� من  4 - إعفاء وصوالت 
.öالفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا

5 - إعفاء عملّيات التأم� وإعادة التأم� الخاضعة للمعلوم الوحيد عىل التأم� وعموالت وسطاء التأم� من 
األداء عىل القيمة املضافة وذلك تطبيقا ملقتضيات العددين 31 و31 مكّرر من الجدول "أ" امللحق Æجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 

     ملحــق عــدد 1

اإلطار الترشيعي والرتتيبي لقطاع التأم�

I - اإلطار العام:

القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف 9 مارس 1992 املتعلّق بإصدار مجلة التأم� وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به وجملة القوان� املتممة لها وهي :

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤرخ يف 31 جانفي 1994 املتعلّق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأم� يخص التأم� 
يف ميدان البناء،

القانون عـدد 24  لسنة 1997 املؤرخ يف 28 أفريل 1997 املتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخّص تأم� 
الصادرات،

القانون عدد 37 لسنة 2002 املؤرخ يف غرة أفريل 2002 املتعلّق بتنقيح مجلة التأم�،
تأم�  يخص  التأم�  Æجلة  خامس  عنوان  بإدراج  املتعلق   2005 أوت   15 يف  املؤرخ   2005 لسنة   86 عدد  القانون 
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس Æجلة التأم� يخص إحداث 

"الهيئة العامة للتأم�". 
القانون عدد 47 لسنة 2014 املؤّرخ يف 24 جويلية 2014 املتعلّق بإدراج عنوان سابع Æجلة التأم� يخص "التأم� 

التكافيل". 

II - اإلطار القانوÎ للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

تأم�  التأم� يخص  بإدراج عنوان خامس Æجلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية املتعلّقة به والتي تتمثّل يف:

األمر عدد 873 املؤرخ يف 27 مارس 2006 واملتعلق بضبط التزامات مستعميل العربات الربية ذات محرك غ� املسجلة 
بإحدى سالسل التسجيل املعتمدة بالبالد التونسية وكذلك بطرق صياغة الوثائق املثبتة لوجود عقد التأم� وصحتها وفقا 

ألحكام الفصل 114 من مجلة التأم�،
األمر عدد 1224 املؤرخ يف 2 ماي 2006 واملتعلّق بضبط أ´وذج تحرير محرض البحث وفقا ألحكام الفصل 167 من 

مجلة التأم�، 
وواجبات  بتحديد حقوق  املتعلقة  اإلتفاقية  باملصادقة عىل  واملتعلق   2007 25 جوان  املؤرخ يف   1487 عدد  األمر 
نتيجة  املتّرضر  لفائدة  املستحّقة  أو  املسّددة  املبالغ  إسرتجاع  بخصوص  املرض  عىل  للتأم�  الوطني  والصندوق  املؤمن� 

حوادث املرور التي تكتيس صبغة شغلية وفقا ألحكام الفصل 171 من مجلة التأم�،
األمر عدد 2069 املؤرخ يف 24 جويلية 2006 واملتعلق بضبط نسب املساه³ت املخصصة لصندوق ض³ن ضحايا 

حوادث املرور وفقا ألحكام الفصل 176 من مجلة التأم�، 
األمر عدد 1871 املؤرخ يف 17 جويلية 2007 واملتعلق بضبط جدول معاوضة الجرايات وبكيفية إحتساب رأس املال 

موضوع املعاوضة وفقا ألحكام الفصل 145 من مجلة التأم�،

القرار املؤرخ يف 6 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األطباء الرشعي� واألطباء املتحصل� عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البدõ وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم� (ك³ تّم إÄامه بالقاïت� التكميليت� بتاريخ 1جوان 2006 

و2 سبتمرب 2006)،
وفقا  تسي�ه  وقواعد  للتعريفة  املركزي  املكتب  إحداث  بضبط رشوط  واملتعلق  17 جانفي 2006  املؤرخ يف  القرار 

ألحكام الفصل 112 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األعضاء القاّرين واألعضاء املناوب� باملكتب املركزي للتعريفة،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل النظام األسايس الخاص بالجمعية املهنية التي تتوىل تطبيق 
الفصل 114 من مجلة  للتأم� وفقا ألحكام  الدولية  البطاقات  أنظمة  املنخرطة يف  الدول األجنبية  املعاهدات املربمة مع 

التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل أ´وذج املعطيات الرضورية إلعداد عرض التسوية الصلحية 

وفقا ألحكام الفصل 169 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 12 أفريل 2006 واملتعلق بضبط شكل شهادة التأم� ومحتواها، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 8 جوان 2006 واملتعلق بتحديد التعريفات اإلطارية ملصاريف عالج مترضري حوادث املرور 
وفقا ألحكام الفصل 129 من مجلة التأم�، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 11 جوان 2007 واملتعلق باملصادقة عىل الجدول القيايس لتحديد نسب العجز الدائم وفقا 
ألحكام الفصل 131 من مجلة التأم�، 

القرار املؤرخ يف 4 أوت 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء املكتب املركزي للتعريفة،
القرار املؤرخ يف 28 نوفمرب 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء اللجنة اإلستشارية لصندوق الوقاية من حوادث املرور،

القرار املؤرخ يف 25 ديسمرب 2006 واملتعلق باملصادقة عىل إتفاقية التعويض لحساب الغ� وفقا ألحكام الفصل 148 
من مجلة التأم� املمضاة من قبل األطراف املعنية بتاريخ 9 أكتوبر 2006.

املنشور عدد 2 لسنة 2007 املؤرخ يف 10 مارس 2007 واملتعلق بنظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤوليـــة 
املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك ك³ تّم إÄامه بامللحق التوضيحي بتاريخ 2 جويلية 2007.
املنشور عدد 1 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 جانفي 2007 واملتعلق بتحديد تعريفة التأم� الحدودي.

املنشور عدد 1 لسنة 2005 املؤّرخ يف 13 أفريل 2005 واملتعلّق بالرتفيع يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية بالنسبة 
ألصحاب العربات الربية ذات املحرّك ك³ تّم تنقيحه Æقتىض املنشور عدد 1 لوزير املالية املؤرخ يف 12سبتمرب 2013 ثّم 

باملنشور عدد 1 لسنة 2014 املؤرخ يف 16 ديسمرب 2014.
اإلتفاقية املربمة ب� مؤسسات التأم� بتاريخ 17 أوت 2002 واملتعلقة برتفيع تعريفة الض³نات اإلختيارية.

اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم� 
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق Æراجعة إتفاقية سنة 1995 املربمة بتاريخ 22 نوفمرب1995. 

اإلتفاقية النموذجية املربمة ب� املكاتب حول "بطاقة التأم� الخرضاء" واملنّقحة يف 20 أكتوبر 1989. 
"النظام العام" (le règlement général) للمجلس الدويل للمكاتب الذي يضّم كافة الدول املنخرطة يف نظام "بطاقة 

التأم� الخرضاء" والذي دخل حيّز التطبيق بداية من غرّة جويلية 2003. 
إتفاقية بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات عرب البالد العربية " بطاقة التأم� الربتقالية " املوقّعة  بتونس من قبل 

الدول العربية بتاريخ 26 أفريل 1975.
اإلتفاقية املربمة بتاريخ 19 جوان 1995 ب� املكاتب العربية املوّحدة لتطبيق بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات 

عرب البالد العربية.
العامة  الجلسة  أثناء  املربمة  العضو  الدولة  يف  الوطنية  التأم�  رشكات  ب�  اإلقليمي"  املوّحد  "املكتب  إنشاء  إتفاقية 

للمكاتب األعضاء املنعقدة باليونان يف ماي 2002 ك³ تّم تنقيحها أثناء إجت³عها األخ� يف نوفمرب 2005.

بتاريخ 20 جانفي  املهنيّة  التأم� يف إطار جمعيتها  للسيارات املربمة ب� مؤسسات  املاّدية  إتفاقيات تعويض األرضار 
2010 والتي دخلت حيّز التطبيق بداية من 20 مارس 2010 طبقا للفصل 92 من مجلة التأم�، وتتضّمن هذه اإلتفاقيات 

تحسينات هاّمة سواء عىل مستوى ضبط وتقليص آجال التعويض أو عىل مستوى تحس� جودة الخدمات املسداة. 

2 - التأم� من الحريق:

الفصل 29 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 واملتعلّق 
بوجوب التأم� من الحريق.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤرخ   1981 لسنة   1595 عدد  األمر 
بالفصول 29 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 املتعلق بقانون املالية لسنة 1981.

3 - تأم� نقل البضائع عند التوريد: 

الفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 
املتعلقة بوجوبية تأم� نقل البضائع عند التوريد.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤّرخ   1981 لسنة   1596 عدد  األمر 
بالفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 

ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 2364 لسنة 1999 املؤرخ فـي 27 أكتوبر 1999.

4 - التأم� الوجوÏ للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي³ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك³ 

تّم تنقيحه بالقانون عدد 62 لسنة 2009 املؤرخ يف 31 جويلية 2009.
الفصل 3 من األمر عدد 1814 لسنة 1981 املؤرخ يف 22 ديسمرب 1981 املتعلّق بكيفية منح البطاقة املهنية للوكيل 

العقاري.
الفصل 2 من القانون عدد 66 لسنة 2001 املؤرخ يف 10 جويلية 2001 (املتعلق بحذف الرتاخيص اإلدارية املسندة من 
قبل مصالح وزارة التجارة) املتعلق بإخضاع م³رسة نشاط الوكيل العقاري إىل الرشوط املنصوص عليها بالترشيع الجاري به 

العمل وإىل مقتضيات كراس رشوط يصادق عليها بقرار من الوزير املكلف بالتجارة.
قرار وزير التجارة املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق باملصادقة عىل كـراس رشوط مهنة وكيل عقاري.  

الفصل 7 من األمر عدد 273 لسنة 1987 املؤرخ يف 17 فيفري 1987 واملتعلّق برتكيبة وطرق عمل لجنة تسليم إنجازات 
وكاالت األسفار.

الفصل 3 من القانون عدد 49 لسنة 1987 املؤّرخ يف 2 أوت 1987 واملتعلّق بتنظيم تجارة املصاعد والتجهيزات املشابهة.
املصاعد  تجارة  باملصادقة عىل كراس رشوط مل³رسة نشاط  املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق  التجارة  قرار وزير 

والتجهيزات املشابهة.
الفصالن 48 و59 من القانون عدد 63 لسنة 1991 املؤّرخ يف 29 جويلية 1991 واملتعلّق بالتنظيم الصحي.

الفصل 27 من القانون عدد 104 لسنة 1994 املؤرخ يف 3 أوت 1994 واملتعلّق بتنظيم وتطوير الرتبية البدنية واألنشطة 
الرياضية.

الفصالن 19 و34 من القانون عدد 32 لسنة 1995 املؤّرخ يف 14 أفريل 1995 واملتعلّق بوكالء العبور.
الفصل 34 من القانون عدد 41 لسنة 1996 املؤّرخ يف 10 جوان 1996 واملتعلّق بالنفايات وÆراقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثاõ من األمر عدد 1766 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 سبتمرب 1996 واملتعلّق بضبط رشوط إحداث املؤسسات 
الخاصة لرعاية املسن� وطرق تسي�ها.

الفصل 39 من القانون عدد 71 لسنة 97 املؤرخ يف 11 نوفمرب 1997 واملتعلّق باملصف� واملؤÄن� العدلي� وأمناء الفلسة 
واملترصّف� القضائي�.

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاïة الوثائق املشرتطة للرتخيص 
إلستغالل أو توسيع أو نقل أو إحالة مركز تصفية الدم.

الفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 1998 املؤّرخ يف 20 جويلية 1998 واملتعلّق بالرشكات املهنية للمحام�.
الفصل 82 من القانون عدد 25 لسنة 1999 واملؤّرخ يف 18 مارس 1999 واملتعلّق بإصدار مجلة املوانئ البحرية التجارية.

األمر عدد 1986 لسنة 2001 املؤرخ يف 27 أوت 2001 املتعلق بضبط رشوط إحداث الهياكل املحرتفة إلنتاج الفنون 
الدرامية وترويجها.

إلنتاج  املحرتفة  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م³رسة  واملتعلق   2001 8 سبتمرب  املؤرخ يف  الثقافة  وزير  قرار 
الفنون الدرامية وترويجها لنشاطها.

الفصل 7 من القانون عدد 89 لسنة 2005 املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بتنظيم نشاط الغوص حول وجوبية تأم� 
املسؤولية املدنية عن األرضار التي îكن أن تلحقها باملتدرب� أو الغ� من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ³Æرسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÄام القانون عدد 
عن  الناتجة  املدنية  مسؤوليتهم  تأم�  وجوبية  حول  العبور  بوكالء  املتعلّق   1995 أفريل   14 يف  املؤرخ   1995 لسنة   32

نشاطهم.
الفصل 15 من القانون عدد 44 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنظيم املهن البحرية حول وجوبية 

تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن النشاط من قبل كّل شخص يتعاطى إحدى املهن البحرية.
املؤرخ   1990 لسنة   17 عدد  القانون  بتنقيح  واملتعلق    2009 جويلية   31 يف  املؤرخ   2009 لسنة   62 عدد  القانون 

يف 26 فيفري 1990 املتعلّق بتحوير الترشيع املتعلّق بالبعث العقاري.

5 - التأم� يف ميدان البناء:

القانون عدد 9 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصل 6 
من مجلة التأم�).

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصول 
من 95 إىل100 من مجلة التأم�).

تأم�  لوجوب  الخاضعة  غ�  املنشآت  قاïة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل� يف إنجازها ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 1360 لسنة 1997 املؤّرخ يف 14 جويلية 1997.
األمر عدد 416 لسنة 1995 املؤّرخ يف 6 مارس 1995 واملتعلق بضبط مهام املراقب الفني ورشوط منح املصادقة.

III - اإلطار القانوÎ للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم� الصادرة Æقتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق Æكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
الفصل األّول من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 02 جانفي 1993 املتعلّق بضبط قاïة أصناف التأم� الواردة بالفصل 49 من 

مجلّة التأم�.

الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاïة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� 
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

الفصالن 2 و3 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 املتعلّق بضبط بيان ´وذجي للرشوط العامة لعقود 
التأم�.

الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم�، املؤرخ يف 13 جويلية 2016 واملتعلّق بتوضيح بعض 
املفاهيم املرتبطة بصنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وطريقة تطبيق أحكام مجلّة التأم� عىل مستوى اإلكتتاب 

واإلنخراط واإلعالم السنوي ودفع الخدمات املتعلّقة بهذا الصنف.

2 - التأم� البحري:

يف املؤّرخ   1962 لسنة   13 عـدد  القانون  Æقتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 24 أفريل 1962.

األمر عدد 216 لسنة 1990 املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق بالرتفيع يف املبلغ األقىص ملسؤولية الناقل البحري يف 
تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 أكتوبر 2001 املتعلق Æنح ض³ن الدولة لتغطية نتائج املسؤولية املنجرّة عن 
املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

املؤّرخ يف العيل  باألمر  تنقيحه  تّم  ك³  الفالحي   õالتعاو بالصندوق  واملتعلّق   1931 مارس   26 املؤّرخ يف  العيل  األمر 
 7 جويلية 1955.

الفصول من 52 إىل 56 من القانون عدد 106 لسنة 1986 املؤّرخ فـي 31 ديسمرب 1986 واملتعلّقة بإحداث صندوق 
تعاون لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 948 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط إبتداءا من املوسم الفالحي 1988-1989 مجال 
تدخل ومقدار مساهمة الفالح� ونسبة تعويضات الصندوق التعاوõ لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
 õاألمر عدد 949 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تدخل وتسي� الصندوق التعاو

لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
وضبط  التأم�  مؤسسات  لكل  التأم�  عىل  الوحيد  األداء  من  اإلعفاء  تعميم  حول   2007 لسنة  الرئاسية  القرارات 
تخفيضات يف التعريفات بـ 40 % لألنشطة األكþ عرضة للمخاطر وبـ 30 % بالنسبة إىل خطر هالك املاشية وبـ 20 % عند 

التأم� الج³عي أو الفردي املتجدد.
إتفاقية الترصف املربمة ب� وزير املالية والصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي يف أوت 2008 واإلتّفاقية املربمة ب� 

الصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي والبنك الوطني الفالحي.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

الفصالن 67 و68 من مجلة التأم�.
الفصل 28 من القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 واملتعلّق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية 

تتعامل أساسا مع غ� املقيم�.
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ� املقيم�.

6 - تأم� الصادرات:

القانون عدد 24 لسنة 1997 املؤّرخ يف 28 أفريل 1997 واملتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخص تأم� 
الصادرات.

األمر عدد 1690 لسنة 1998 املؤّرخ يف 31 أوت 1998 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تسي� صندوق ضمـان مخاطـر 
التصدير كمـا تّم تنقيحـه باألمر عدد 2074 لسنـة 2002 املـؤرخ يف 10 سبتمرب 2002 واألمر الحكومي عدد 1068 املؤّرخ 

يف 3 أوت 2015.
القانون عدد 95 لسنة 1999 املؤّرخ يف 6 ديسمرب 1999 واملتعلّق بإحداث صندوق ض³ن Äويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن.
تسي� صندوق ض³ن Äويل  وتراتيب  بضبط رشوط  واملتعلق  3 جانفي 2000  املؤّرخ يف   2000 لسنة   23 األمر عدد 

الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن وبإحداث لجنة ض³ن قروض Äويل الصادرات.
اإلتفاقية املربمة ب� وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت Æوجبها 
مهّمة التّرصف يف هذه املنظومة إىل الرشكة املذكورة وذلك لحسابها ولحساب بقية مؤسسات التأم� التي تنشط يف هذا 

املجال. 

IV - النصـوص األخـرى:

:Î1 - القطاع التعاو

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األ´وذجي للجمعيات التعاونية.

2 - التأم� عىل املرض:

القانون عدد 71 لسنة 2004 املؤرخ يف 2 أوت 2004 واملتعلّق بالتأم� عىل املرض وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به.

3 - جباية قطاع التأم�:

القانون عدد 113 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 ديسمرب 1996 (املتعلّق بقانون املالية لسنة  الفصول 34 و35 و36 من 
1997) بخصوص مراجعة جباية قطاع التأم�.

املالية لسنة  القانون عدد 86 لسنة 1997 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1997 (املتعلّق بقانون  الفصول من 51 إىل 54 من 
1998) بخصوص تشجيع االدخار يف إطار عقود التأم� عىل الحياة.

الفصل 33 من القانون عدد 123 لسنة 2001 املؤرخ يف 28 ديسمرب 2001 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2002) بخصوص 
تحي� قاïة املدخرات الفنية القابلة للطرح من قبل مؤسسات التأم�.

الفصل 74 من القانون عدد 101 لسنة 2002 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2002 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2003) بخصوص 
تحي� األحكام املتعلقة باملساهمة لفائدة صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات وتوحيد قاعدة إحتسابها مع 

قاعدة إحتساب املعاليم عىل التأم�.
القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2004) بخصوص إقرار مبدأ إعفاء 
اإليرادات العمرية املدفوعة يف إطار عقود التأم� عىل الحياة من الرضيبة عىل الدخل وإضافة العدد 31 مكّرر للجدول "أ"  
التأم�  يف  الوسطاء  إىل  التأم�  مؤّسسات  قبل  من  املدفوعة  "العموالت  حول  املضافة  القيمة  عىل  األداء  Æجلّة  امللحق 
والّداخلة ضمن عنارص قسط التأم� الخاضع للمعلوم الوحيد عىل التّأم�" وبخصوص منح األولوية لإلنتفاع باإلمتياز العام 

تطّور أهم مؤرشات العمليات املعاد إسنادها (م.د)

األقساط  املعاد إسنادها

نسبة إعادة اإلسناد (%)

املدخرات الفنية عىل كاهل معيدي التأم�

كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم�

النتيجة الفنية إلعادة اإلسناد

44,8

%39,5

103,8

22,3

-11,2

49,4

%40,6

122,3

35,2

1,3

10,3

1,1

17,8

57,8

111,6

نسبة التطور (%)20162017املؤرشات
2017/2016

تطور أهم مؤرشات العمليات املعاد إسنادها من قبل االعادة التونسية (م.د)

2016
2017

النتيجة الفنية إلعادة اإلسنادكلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم�األقساط املعاد إسنادها

44,8
49,4

22,3

35,2

-11,2

1,3
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

      النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� 78 م.د سنة 2017 تتوزع ب� 54,4 م.د بعنوان صنف التأم� عىل الحياة 
وتكوين األموال و23,6 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة.

النتائج الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 79,6 م.د (ملحــق عـدد 11).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  وبدون  املؤّجلة  النتائج  بإعتبار   ،2017 نهاية سنة  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
بنسبة 3,9 % مقابل ارتفاعا  السنة ما يعادل 1.233,4 م.د مقابل 1.187,3 م.د سنة 2016 مسّجال بذلك  الصافية لهذه 

 8,9 % سنة 2016. (ملحــق عـدد 11).

ويعود هذا التباطؤ يف وت�ة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة أساسا إىل:

• انخفاض هاّم يف نسق ´و إج³يل األرباح املؤّجلة من 58,4 % سنة 2016 إىل 1,1 % سنة  2017 حيث ناهزت
 191,6 م.د مقابل 189,6 م.د سنة 2016.

 
م.د   149,4 بلغت  حيث   2016 سنة   %  14,6 بحوايل  تراجع  بعد  االرتفاع  إىل  املؤّجلة  الخسائر  مجموع  عودة    •

مقابل 82,2 م.د سنة 2016.

األمـوال املوظفـة:

إرتفع مجموع األموال املوظّفة لتغطية تعّهدات مؤسسات التأم� تجاه املؤمن لهم إىل 4.891,2 م.د   سنة 2017 مقابل 
4.537,7 م.د سنة 2016 أي بنسبة تطّور تعادل 7,8 %. 

إرتفعت حّصتها  التي  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  بعنوان صنف  التوظيفات  بالخصوص  اإلرتفاع  وشمل هذا 
إىل 32 % من مجموع األموال املوظفة (مقابل 28,5 % سنة 2016) بين³ إنخفضت حصة التوظيفات بعنوان مختلف فروع 

صنف التأم� عىل غ� الحيــاة من 71,5 % سنة 2016 إىل 68 % سنة 2017 (ملحق عـدد 12).

وتجدر االشارة اىل أّن التّطور الحـاصل يف هذه األموال تّم توظيفه أساسا يف السندات الصادرة عن الدولة التي بلغت 
1.694,5 م.د سنة 2017 (وÄثّل 34,6 % من مجموع التوظيفات) مقابل 1.551,7 م.د سنة 2016 محّققة بــذلك ´ـّوا 
بنسبة 9,2 %، ويف شكـل قروض رقاعية التي سّجلت إرتفاعا ملحوظا بنسبة 17,4 % وبلغت 875,9 م.د سنة 2017 مقابل 
يقارب 27 % وبلغت فيها ´وا هاّما Æا  املوظفة  األموال  745,8 م.د سنة 2016 وكذلك يف شكل عقارات حيث شهدت 

 316,2 م.د سنة 2017 مقابل 249,2 م.د يف موىف السنة السابقة.    

ك³ عرفت األموال املوظفة يف شكل حصص وأسهم يف مؤسسات التوظيف الج³عي ويف شكل حصص يف رشكات ذات 
رأس مال تنمية بدورها ´ّوا ايجابيا بنسبة 2,2 % و11 % تباعا وبلغت عىل التوايل 228,7 م.د و52,3 م.د سنة 2017 مقابل 
التأم�  واعادة  التأم�  مؤسسات  أسهم  يف شكل  للتوظيفات  بالنسبة  الشأن  وكذلك   .2016 سنة  م.د  و47,1  م.د   223,7

األجنبية حيث سّجلت إرتفاعا ناهز 3,8 % وبلغت 18,1 م.د سنة 2017 مقابل 17,4 م.د سنة 2016.    

أّما األموال املوظفة يف شكل أسهم رشكات مدرجة بالبورصة فقد سجلت انخفاضا بنسبة 2,4 % لتبلغ 531,1 م.د سنة 
البنكية  املؤسسات  لدى  النقدية ويف شكل ودائع  بالسوق  املوظفة  األموال  2017 مقابل 544,4 م.د سنة 2016، وكذلك 
واملاليــة التي بلغت 689,4 م.د مقابل 694,8 م.د سنة 2016 أي بإنخفاض طفيف بحوايل 0,8 % مقارنة بالسنة السابقة.

وتستأثر التوظيفات ذات املردود القار بحصة هامة تعادل 52,6 % سنة 2017 مقابل 50,6 % سنة 2016، تليها األموال 
املوظفة بالسوق النقدية ويف شكل ودائع لدى املؤسسات البنكية واملاليــة رغم انخفاض حّصتها من 15,3 % سنة 2016 

اىل 14,1 % سنة 2017. 

تغطية املدخرات الفنية:

سّجلت سنة 2017 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية باألصول املوظّفة طبقــا ألحكام مجلة التأم� حيث بلغت 
110,5 % مقابل 114,9 % سنة 2016 (ملحق عدد 13).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتّم 
(بإدماج رؤوس  الحياة  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب أصناف  الذي  بالهامش األد×  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 
األموال تحت الخطر واملّدخرات الحسابية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ) وأصناف التأم� عىل غ� الحياة (بإدماج كلفة الحوادث 

وأقساط التأم� الصافية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ).

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2017 ما يعادل 1.061,5 م.د مقابل 1.022,4 م.د 
سنة 2016. 

أمــا مجموع هــامش املـالءة املالية األد×، فقد بلغ 398,3 م.د سنة 2017 مقابل 346,3 م.د سنة 2016.

مقابل  2017 سنة   % 266,5 القطاع  بالنسبة ملجموع  األد×  الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
 295,3 % سنة 2016. 

       نشاط إعـادة التـأم�

يهّم هذا الصنف عمليات إعادة التأم� املقبولة واملسندة من قبل رشكات التأم� املبارش والعمليات املقبولة واملعاد 
إسنادها من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�.

 
عمليات إعـادة التأم� لرشكات التأم� املباشـر:

العمليات املقبولة:
    

شهدت األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش عودة إىل اإلرتفاع بنسبة 5,6 % مقابل تراجعها  بحوايل 1,8 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 16,9 م.د مقابل 16 م.د سنة 2016 (ملحق عـــدد 21).

 %  36 تجاوزت  بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  املدفوعة  التأم�  مؤسسات  تعويضات  إرتفاع  تواصل  املقابل،  ويف 
مقابل زيادة بحوايل 5,5 % سنة 2016، وبلغت تبعا لذلك 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د سنة 2016.

ك³ عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2017 بعنوان العمليات املقبولة بنسبة 24 % مقابل3,1 % سنة 2016 
وبلغت 20,7 م.د مقابل 16,7 م.د سنة 2016. 

وتبعا لذلك، تقلّص الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة إىل حدود 3,3 م.د مقابل 4,8 م.د سنة 2016.

العمليات املسندة:

مقابل   %  7,5 بنسبة  إرتفاعا   2017 سنة  املبارش  التأم�  قبل رشكات  من  إسنادها  واملعاد  املسندة  األقساط  سّجلت 
 2016 سنة  م.د   353,7 مقابل  م.د   380,2 مجموعها  بذلك  وبلغ   ،%  1,9 بنسبة  السابقة  السنة  يف  النسبي  إنخفاضها 

(ملحق عدد 22).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� لسنة 2017 إىل 
18,2 % مقابل 19,1 % سنة 2016.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد بالنسبة لفروع تأم� الحريق والتأم� ضّد الربد وهالك املاشية وتأم� النقل جّد هامة رغم 
 % و64,9   %  76 تباعا  مقابل   % و59,7   % و63,2   %  74,7 التوايل  عىل  بلغت  حيث   2017 سنة  الطفيف  إنخفاضها 

و66,3 %.

ك³ تجدر اإلشارة إىل أّن إرتفاع نسبة اإلسناد يف فرع تأم� الصادرات والتي ناهزت 67,7 % سنة 2017 مقابل 67,4 % 
سنة 2016 تعود أساسا إىل اإلسناد الكيل لألقساط الصادرة بعنوان املخاطر غ� التجارية لصندوق ض³ن مخاطر التصدير 

الذي تتوىل الترصف فيه الرشكة التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وقد تواصل تفاقم العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� رغم تقلّصه النسبي إىل حدود 
135 م.د مقابل 163,8 م.د سنة 2016.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

تواصل نسق ´ّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وناهزت 
121,7 م.د مقابل 113,4 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 21).

بين³ تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا بنسبة 12,4 % مقابل 11 % يف السنة السابقة وبلغ حجمها 
230,3 م.د مقابل 204,9 م.د سنة 2016.  

م.د   79,5 لتعادل   ،2016 سنة   %  9,4 مقابل   %  42,5 بنسبة  إرتفاعا  الحوادث  كلفــــة  شهدت  وبالتوازي، 
مقابل 55,8 م.د سنة 2016.

       
حيث  تراجعا   2017 سنة  خالل  التونسية"  "اإلعادة  لرشكة  املقبولة  للعمليــات  الفنّي  الفائض  سّجل  لذلك،  ونتيجة 

â يتجاوز 7,6 م.د مقابل 25,5 م.د سنة 2016.

العمليات املعاد إسنادها:

تواصل إرتفاع األقسـاط املعـاد إسنادها من طرف رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 بنسبة 10,3 % مقابل 3,2 % 
يف السنة السابقة، وبلغـت 49,4 م.د مقابل 44,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 22).

    
وتبعا لذلك، شهدت نسبة إعــــادة اإلسناد إرتفاعا إىل حدود 40,6 % مقابل 39,5 % سنة 2016.

ك³ شهـــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ´ّوا بنسبة 57,8 % مقابل تراجعهـــا الطفيف بنسبة 1 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 35,2 م.د مقابل 22,3 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، Äّكنت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 ألّول مرّة بعد مرور أربع سنوات متتالية من تجاوز العجز 
م.د   11,2 حدود  يف  عجز  مقابل  م.د   1,3 يعادل  فائضا  وحّققت  اإلسناد  إعادة  عمليات  عن  الناتج  الفّني 

سنة 2016.

إّال أّن النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد تراجعت إىل حدود 9 م.د مقابل 14,3 م.د سنة 2016.

وبعد طرح مصاريف اإلدارة والترصّف املقّدرة بحوايل 8,7 م.د سنة 2017 مقابل 8 م.د سنة 2016، تراجعت النتيجة 
الفنية الصافية بعد طرح املصاريف إىل 0,3 م.د مقابل 6,3 م.د سنة 2016.

وبالتوازي، تقلّصت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة خالل سنة 2017 إىل 12,3 م.د مقابل 15,9 م.د سنة 2016.

      نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

يبلغ عــــدد املؤسسات غ� املقيمة بسوق التأم� التونسية 6 مؤسسات يف موّىف سنة 2017 وهي مؤسسات مرخص 
لها Æقتىض القانون عـدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمـرب 1985 واملتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل 

أساســا مع غ� املقيم�. 
      

وتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة ومكتب� Äثيلي�، وتختص يف عمليات تأم� و إعادة تأم� 
األشخاص غ� املقيم� (ملحق عدد 3).

1 - االمتيازات التي يوفرها نظام املؤسسات غ� املقيمة:
    

يخول القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 املتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا 
مع غ� املقيم� عّدة إمتيازات لفائدة املؤسسات غ� املقيمة تهم خاصة:

اإلعفاء التام من الرضيبة عىل الرشكات،
توقيف اآلداء عىل القيمة املضافة، 

إرجاع املعاليم الديوانية،
اإلعفاء من اآلداءات املحلية، 

إمتيــازات تتعلق بحرية إنتداب املوظف� األجانب،
إمكانية إختيار نظام ض³ن إجت³عي غ� النظام التونيس.

      جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Æوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÆوارد شبه جبائية متأتية من مساه³ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

مقابل م.د   188,6 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة   2017 سنة  خــــالل  هاما  إرتفاعا  املــــوارد  هذه  سّجلت  وقد 
 167,8 م.د سنة 2016 و160,9 م.د سنـــة 2015 (ملحق عدد 26).

وإعتبارا ألهّمية قطاع التأم� يف اإلقتصاد الوطني أقّر املّرشع التّونيس لفائدته جملة من القواعد الجبائية تتعلّق بعقود 
التأم� وباملّدخرات الفّنية لرشكات التأم�.

I - النظام الجبا¤ لعقود التأم�:
 

يعرّف الفصل األول من مجلّة التأم� عقد التأم� بأنّه "اإلتّفاق الذي تلتزم Æقتضاه مؤّسسة التأم� أو املؤّمن بتقديم 
خدمة مالية لشخص يدعى املؤّمن له يف حالة تحّقق الخطر أو حلول األجل املبّ� بالعقد وذلك مقابل أجرة تسمى قسط 

التأم� أو معلوم اإلشرتاك".

ويربز هذا التّعريف العنارص التي يقوم عليها عقد التّأم� وهي أقساط التأم� وخدمات التأم�.

1 - جبــاية أقساط الّتأم�:

تتمثّل جباية أقساط التّأم� يف املعاليم الجبائية واملعاليم شبه الجبائية.

1.1 - املعاليم الجبائية:

املعلوم الوحيد عىل الّتأم�:

تخضع عقود التأم� أو اإليرادات العمرية املربمة مع مؤّسسات التأم� مه³ كان مكان إبرامها ملعلوم يسّمى "املعلوم 
الوحيد عىل التأم�".

وتعفى من هذا املعلوم :

1. عقود إعادة التأم�،
2. عقود التأم� املتعلّقة باألخطار الفالحية والصيد البحري، 

3. عقود تأم� أخطار السلع عند التّصدير وعقود تأم� قروض التّصدير،
4. عقود التأم� اإلجباري يف ميدان البناء املعد للسكن طبقا للترشيع الجاري به العمل،

5. عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين رأس املال وعقود اإليرادات العمرية،
6. عقود التأم� لألخطار التي îكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغ�ها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 5 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 10 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

ويربز جدول توزيع املوارد الجبائية وشبه الجبائية املتأتية من قطاع التأم� أهّمية حّصـة املعلـوم الوحيد عىل التأم� 
مقارنة مع حّصة املساه³ت لفائدة الصناديق الخاّصة بالخزينة.

2.1 - املوارد شبه الجبائية: 

وهي تتوزع ب� مساه°ت لفائدة ّصناديق الخزينة وب� معاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�.

أ -  املساه°ت لفائدة الّصناديق الخاّصة بالخزينة:

• املساه°ت لفائدة صندوق الح°ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات:

أحدث صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Æقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Æقتىض الفصل 153 من القانون عدد 91 لسنة 1982 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1982 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1983، وحّدد مبلغها بـ 300 ملّيم موظّفة عىل كّل شهادة تأم� لعربة سيّارة.

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك³ تّم تنقيحه بالنصوص الالّحقة وخاّصة الفصل 74 من قانون املالية لسنة 2003، وقد حّدد مبلغ هذه املساهمة 
بـنسبة 0,3 % بالنسبة ألقساط التّأم� عىل السيّارات وبـنسبة 1 % بالنسبة ألقساط التّأم� األخرى باستثناء التّأم� عىل 

الحياة وتكوين رأس املال. 

• املساه°ت لفائدة صندوق ض°ن ضحايا حوادث املرور:

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض³ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاïة وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:
 

- مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Æقتىض األمر عدد 2069 لسنة 2006 املؤرخ يف 24 جويلية 2006، وحّددت نسبتها بـ 2 % من أقساط التأم� 
أو معاليم اإلشرتاكات املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض³ن.

 وتتمثّل هذه التكاليف يف:

املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان تعويض األرضار الالّحقة باألشخاص يف حوادث املرور،
املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان خالص املحام� الذين ينوبون املكلف العام بنزاعات الدولة يف حّق صندوق 

ض³ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Æهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض³ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه°ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض°ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح³ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÆقتىض أحكام الفصل 8 من املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011، تّم توسيع مجال تدّخل الصندوق 
التعويضات بعنوان األرضار  أّن الصندوق يتوّىل" تسديد  وذلك بإضافة فقرة ثالثة إىل الفصل 35 املذكور أعاله تنّص عىل 
املادية املبارشة الناتجة عن أع³ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
 23 املؤرخ يف  لسنة 2002  باألمر عدد 2123  تنقيحه  تّم  الصندوق ك³  تسي� وطرق Äويل هذا  وتراتيب  تدّخل  رشوط 
ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم� بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس األقساط الّصادرة خالل الّشهر املنقيض 
والّصافية من اإللغاءات والّرضائب وإعادة التّأم�. وتهّم هذه املساهمة جميع أصناف التّأم� باستثناء التّأم� عىل الحياة 

وتكوين األموال.

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة Äّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Æوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك³ تّم تنقيحه وإÄامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011) بدينار واحد بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره 

Æناسبة إكتتاب أو تجديد عقود التأم� عىل غ� الحياة صايف من اإللغاءات.

        

• املساه°ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 19 إىل 21 من قانـون املالية لسنة 2006. وتتوزع موارده املتأتية من قطاع 
التأم� كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم:  حّددها الفصل 3 من األمر عدد 2336 لسنة 2006 بـ 500 مليم بعنوان كّل شهادة تأم� و500 
مليم بعنوان كّل شهادة فحص فّني.

 2006 أوت   28 فـــي  املؤّرخ   2006 لسنة   2336 عدد  األمر  من  الثالث  الفصل  حّدد  التأم�:  مؤّسسات  مساهمة   -
واملتعلّق بضبط إجراءات تدّخل الصندوق وطرق تسي�ه وقاعدة ونسب املساه³ت املخّصصة له، نسبة هــذه املســاهمة 
األداءات  من  والصافية  محرّك  ذات  الربية  العربات  تأم�  بعنوان  الصادرة  اإلشرتاك  معاليم  أو  األقساط  من   %  0,4 بـ 

واإللغاءات.
   

ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم� Æقتىض العنوان السادس من مجلة التأم� ك³ تّم تنقيحها وإÄامها Æقتىض القانون عدد 
8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. 

وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• املعلوم السنوي الذي تدفعه مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حّدد الفصل األول من األمر عدد 2553 لسنة 2008 
املؤرخ يف 7 جويلية 2008 نسبته كالتايل:

- بالنسبة ملؤسسات التأم�: 0,3 % من إج³يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج³يل األقساط املقبولة بعنوان السنة املحاسبية املنقضية والصافية من 
اإللغاءات.

ويستخلص مبلغ املعلوم السنوي وينزّل بالحساب الجاري للهيئة العامة للتأم� من قبل مؤسسات التأم� ومؤسسات 
إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة خالل نفس السنة التي يكون فيها مستوجبا وبحساب أربعة أقساط تدفع 

يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ´وذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاõ من األمــر عـــدد 2553 لسنــة 
2008 املـــؤرخ فــي 7 جويلية 2008 مبالغها كالتايل:

بالنسبة ملؤسسات التأم�: 1000 دينار عن كّل صنف تأم�.
بالنسبة لس°رسة التأم�: 1000 دينار.

بالنسبة لنواب التأم� ومنتجي التأم� عىل الحياة: 100 دينار.
       

II - التشجيعات والحوافز الجبائية لقطاع التأم�:
 

1 - يف مادة الرضيبة عىل الدخل والرضيبة عىل الرشكات:

1.1 - أحكام جبائّية تفاضلّية تتعلّق بعقود التأم� عىل الحياة:

 تّم Æقتىض أحكام الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2013 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2013 املتعلق بقانون املالية لسنة 
2014 تشجيع عمليات االدخار طويل املدى يف مادة التأم� عىل الحياة.

وتتلخص اإلمتيازات الجبائية يف النقاط التالية:

أ - أحكام ذات طابع تحفيزي لإلدخار:

- شمولية مجال العقود املشمولة باإلمتياز لتشمل عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين األموال عىل حّد السواء،
- شمولية الض³نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه³ كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاïة املنتفع� من الض³نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه³ كان الض³ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباö يف إتجاه Äك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض³ن  املرتبطة  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  عقود  بعنوان  املدفوعة  التأم� 

الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن 10 سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� يف عقود 
التأم� الج³عي ال تقل عن 10 سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وال ينسحب هذا الرشط عىل 

املنخرط� يف العقود الج³عية قبل غرة جانفي 2014،
،öة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباïتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  îكن  ال  الج³عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -
باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014،

- إستثناء املبالغ املدفوعة لألجراء بعنوان عقود التأم� عىل الحياة وتكوين األموال تنفيذا إللتزامات املكتتب املنصوص 
عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

 
2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

الكافية  الفنية  املدخرات  بتسجيل  تقوم  أن  التأم�  مجلة  من   59 الفصل  طبقا ألحكام  التأم�  مؤسسات  يتعّ� عىل 
لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع� بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال تلك املدخرات يف أصول 

نفس املوازنات.

وÄّكن صفة "الفنية" من Äييز املدخرات الفنية عن غ�ها من املدخرات مثل "مدخرات املخاطر واألعباء" و"مدخرات 
إنخفاض القيمة". 

وتطبيقا ألحكام الفقرة II من الفصل 48 من مجلة الرضيبة عىل دخل األشخاص الطّبيعي� والّرضيبة عىل الّرشكات، 
تطرح املّدخرات الفّنية بصفة كلية من قاعدة إحتساب الرضيبة عىل الرشكات وذلك بعنوان سنة تكوين املّدخرات املذكورة، 
باستثناء املّدخرات املكّونة ملجابهة إستحقاق التّعّهدات الفّنية التي تطرح يف حدود 50 % من الربح الخاضع للرضيبة بعد 

طرح املدخرات الفنية القابلة للطرح كليا وقبل طرح األرباح املعاد إستث³رها (الفصل 45 من قانون املالية لسنة 2008).

2 - يف مادة األداء عىل التكوين املهني:

املبلغ  املهني شهريّا عىل أساس  التكوين  األداء عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب  قانون  الفصل 29 من  طبقا ألحكام 
الشهري الخام للمرتبات واألجور مه³ كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Æا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه³ت اإلجت³عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت³عي  الض³ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت³عية  املساه³ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج³عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Æوجب عقود التأم� عىل الحياة من معاليم التّسجيل 
املوظّفة عىل الّرتكات. 

I من  الفقرة  بالعدد 6 من  املنصوص عليه  بـ 0,300 دينار  املحّدد  الجبا¤  الطّابع  التأم� من  4 - إعفاء وصوالت 
.öالفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا

5 - إعفاء عملّيات التأم� وإعادة التأم� الخاضعة للمعلوم الوحيد عىل التأم� وعموالت وسطاء التأم� من 
األداء عىل القيمة املضافة وذلك تطبيقا ملقتضيات العددين 31 و31 مكّرر من الجدول "أ" امللحق Æجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 

     ملحــق عــدد 1

اإلطار الترشيعي والرتتيبي لقطاع التأم�

I - اإلطار العام:

القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف 9 مارس 1992 املتعلّق بإصدار مجلة التأم� وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به وجملة القوان� املتممة لها وهي :

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤرخ يف 31 جانفي 1994 املتعلّق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأم� يخص التأم� 
يف ميدان البناء،

القانون عـدد 24  لسنة 1997 املؤرخ يف 28 أفريل 1997 املتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخّص تأم� 
الصادرات،

القانون عدد 37 لسنة 2002 املؤرخ يف غرة أفريل 2002 املتعلّق بتنقيح مجلة التأم�،
تأم�  يخص  التأم�  Æجلة  خامس  عنوان  بإدراج  املتعلق   2005 أوت   15 يف  املؤرخ   2005 لسنة   86 عدد  القانون 
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس Æجلة التأم� يخص إحداث 

"الهيئة العامة للتأم�". 
القانون عدد 47 لسنة 2014 املؤّرخ يف 24 جويلية 2014 املتعلّق بإدراج عنوان سابع Æجلة التأم� يخص "التأم� 

التكافيل". 

II - اإلطار القانوÎ للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

تأم�  التأم� يخص  بإدراج عنوان خامس Æجلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية املتعلّقة به والتي تتمثّل يف:

األمر عدد 873 املؤرخ يف 27 مارس 2006 واملتعلق بضبط التزامات مستعميل العربات الربية ذات محرك غ� املسجلة 
بإحدى سالسل التسجيل املعتمدة بالبالد التونسية وكذلك بطرق صياغة الوثائق املثبتة لوجود عقد التأم� وصحتها وفقا 

ألحكام الفصل 114 من مجلة التأم�،
األمر عدد 1224 املؤرخ يف 2 ماي 2006 واملتعلّق بضبط أ´وذج تحرير محرض البحث وفقا ألحكام الفصل 167 من 

مجلة التأم�، 
وواجبات  بتحديد حقوق  املتعلقة  اإلتفاقية  باملصادقة عىل  واملتعلق   2007 25 جوان  املؤرخ يف   1487 عدد  األمر 
نتيجة  املتّرضر  لفائدة  املستحّقة  أو  املسّددة  املبالغ  إسرتجاع  بخصوص  املرض  عىل  للتأم�  الوطني  والصندوق  املؤمن� 

حوادث املرور التي تكتيس صبغة شغلية وفقا ألحكام الفصل 171 من مجلة التأم�،
األمر عدد 2069 املؤرخ يف 24 جويلية 2006 واملتعلق بضبط نسب املساه³ت املخصصة لصندوق ض³ن ضحايا 

حوادث املرور وفقا ألحكام الفصل 176 من مجلة التأم�، 
األمر عدد 1871 املؤرخ يف 17 جويلية 2007 واملتعلق بضبط جدول معاوضة الجرايات وبكيفية إحتساب رأس املال 

موضوع املعاوضة وفقا ألحكام الفصل 145 من مجلة التأم�،

القرار املؤرخ يف 6 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األطباء الرشعي� واألطباء املتحصل� عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البدõ وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم� (ك³ تّم إÄامه بالقاïت� التكميليت� بتاريخ 1جوان 2006 

و2 سبتمرب 2006)،
وفقا  تسي�ه  وقواعد  للتعريفة  املركزي  املكتب  إحداث  بضبط رشوط  واملتعلق  17 جانفي 2006  املؤرخ يف  القرار 

ألحكام الفصل 112 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األعضاء القاّرين واألعضاء املناوب� باملكتب املركزي للتعريفة،

القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل النظام األسايس الخاص بالجمعية املهنية التي تتوىل تطبيق 
الفصل 114 من مجلة  للتأم� وفقا ألحكام  الدولية  البطاقات  أنظمة  املنخرطة يف  الدول األجنبية  املعاهدات املربمة مع 

التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل أ´وذج املعطيات الرضورية إلعداد عرض التسوية الصلحية 

وفقا ألحكام الفصل 169 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 12 أفريل 2006 واملتعلق بضبط شكل شهادة التأم� ومحتواها، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 8 جوان 2006 واملتعلق بتحديد التعريفات اإلطارية ملصاريف عالج مترضري حوادث املرور 
وفقا ألحكام الفصل 129 من مجلة التأم�، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 11 جوان 2007 واملتعلق باملصادقة عىل الجدول القيايس لتحديد نسب العجز الدائم وفقا 
ألحكام الفصل 131 من مجلة التأم�، 

القرار املؤرخ يف 4 أوت 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء املكتب املركزي للتعريفة،
القرار املؤرخ يف 28 نوفمرب 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء اللجنة اإلستشارية لصندوق الوقاية من حوادث املرور،

القرار املؤرخ يف 25 ديسمرب 2006 واملتعلق باملصادقة عىل إتفاقية التعويض لحساب الغ� وفقا ألحكام الفصل 148 
من مجلة التأم� املمضاة من قبل األطراف املعنية بتاريخ 9 أكتوبر 2006.

املنشور عدد 2 لسنة 2007 املؤرخ يف 10 مارس 2007 واملتعلق بنظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤوليـــة 
املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك ك³ تّم إÄامه بامللحق التوضيحي بتاريخ 2 جويلية 2007.
املنشور عدد 1 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 جانفي 2007 واملتعلق بتحديد تعريفة التأم� الحدودي.

املنشور عدد 1 لسنة 2005 املؤّرخ يف 13 أفريل 2005 واملتعلّق بالرتفيع يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية بالنسبة 
ألصحاب العربات الربية ذات املحرّك ك³ تّم تنقيحه Æقتىض املنشور عدد 1 لوزير املالية املؤرخ يف 12سبتمرب 2013 ثّم 

باملنشور عدد 1 لسنة 2014 املؤرخ يف 16 ديسمرب 2014.
اإلتفاقية املربمة ب� مؤسسات التأم� بتاريخ 17 أوت 2002 واملتعلقة برتفيع تعريفة الض³نات اإلختيارية.

اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم� 
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق Æراجعة إتفاقية سنة 1995 املربمة بتاريخ 22 نوفمرب1995. 

اإلتفاقية النموذجية املربمة ب� املكاتب حول "بطاقة التأم� الخرضاء" واملنّقحة يف 20 أكتوبر 1989. 
"النظام العام" (le règlement général) للمجلس الدويل للمكاتب الذي يضّم كافة الدول املنخرطة يف نظام "بطاقة 

التأم� الخرضاء" والذي دخل حيّز التطبيق بداية من غرّة جويلية 2003. 
إتفاقية بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات عرب البالد العربية " بطاقة التأم� الربتقالية " املوقّعة  بتونس من قبل 

الدول العربية بتاريخ 26 أفريل 1975.
اإلتفاقية املربمة بتاريخ 19 جوان 1995 ب� املكاتب العربية املوّحدة لتطبيق بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات 

عرب البالد العربية.
العامة  الجلسة  أثناء  املربمة  العضو  الدولة  يف  الوطنية  التأم�  رشكات  ب�  اإلقليمي"  املوّحد  "املكتب  إنشاء  إتفاقية 

للمكاتب األعضاء املنعقدة باليونان يف ماي 2002 ك³ تّم تنقيحها أثناء إجت³عها األخ� يف نوفمرب 2005.

بتاريخ 20 جانفي  املهنيّة  التأم� يف إطار جمعيتها  للسيارات املربمة ب� مؤسسات  املاّدية  إتفاقيات تعويض األرضار 
2010 والتي دخلت حيّز التطبيق بداية من 20 مارس 2010 طبقا للفصل 92 من مجلة التأم�، وتتضّمن هذه اإلتفاقيات 

تحسينات هاّمة سواء عىل مستوى ضبط وتقليص آجال التعويض أو عىل مستوى تحس� جودة الخدمات املسداة. 

2 - التأم� من الحريق:

الفصل 29 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 واملتعلّق 
بوجوب التأم� من الحريق.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤرخ   1981 لسنة   1595 عدد  األمر 
بالفصول 29 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 املتعلق بقانون املالية لسنة 1981.

3 - تأم� نقل البضائع عند التوريد: 

الفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 
املتعلقة بوجوبية تأم� نقل البضائع عند التوريد.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤّرخ   1981 لسنة   1596 عدد  األمر 
بالفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 

ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 2364 لسنة 1999 املؤرخ فـي 27 أكتوبر 1999.

4 - التأم� الوجوÏ للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي³ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك³ 

تّم تنقيحه بالقانون عدد 62 لسنة 2009 املؤرخ يف 31 جويلية 2009.
الفصل 3 من األمر عدد 1814 لسنة 1981 املؤرخ يف 22 ديسمرب 1981 املتعلّق بكيفية منح البطاقة املهنية للوكيل 

العقاري.
الفصل 2 من القانون عدد 66 لسنة 2001 املؤرخ يف 10 جويلية 2001 (املتعلق بحذف الرتاخيص اإلدارية املسندة من 
قبل مصالح وزارة التجارة) املتعلق بإخضاع م³رسة نشاط الوكيل العقاري إىل الرشوط املنصوص عليها بالترشيع الجاري به 

العمل وإىل مقتضيات كراس رشوط يصادق عليها بقرار من الوزير املكلف بالتجارة.
قرار وزير التجارة املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق باملصادقة عىل كـراس رشوط مهنة وكيل عقاري.  

الفصل 7 من األمر عدد 273 لسنة 1987 املؤرخ يف 17 فيفري 1987 واملتعلّق برتكيبة وطرق عمل لجنة تسليم إنجازات 
وكاالت األسفار.

الفصل 3 من القانون عدد 49 لسنة 1987 املؤّرخ يف 2 أوت 1987 واملتعلّق بتنظيم تجارة املصاعد والتجهيزات املشابهة.
املصاعد  تجارة  باملصادقة عىل كراس رشوط مل³رسة نشاط  املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق  التجارة  قرار وزير 

والتجهيزات املشابهة.
الفصالن 48 و59 من القانون عدد 63 لسنة 1991 املؤّرخ يف 29 جويلية 1991 واملتعلّق بالتنظيم الصحي.

الفصل 27 من القانون عدد 104 لسنة 1994 املؤرخ يف 3 أوت 1994 واملتعلّق بتنظيم وتطوير الرتبية البدنية واألنشطة 
الرياضية.

الفصالن 19 و34 من القانون عدد 32 لسنة 1995 املؤّرخ يف 14 أفريل 1995 واملتعلّق بوكالء العبور.
الفصل 34 من القانون عدد 41 لسنة 1996 املؤّرخ يف 10 جوان 1996 واملتعلّق بالنفايات وÆراقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثاõ من األمر عدد 1766 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 سبتمرب 1996 واملتعلّق بضبط رشوط إحداث املؤسسات 
الخاصة لرعاية املسن� وطرق تسي�ها.

الفصل 39 من القانون عدد 71 لسنة 97 املؤرخ يف 11 نوفمرب 1997 واملتعلّق باملصف� واملؤÄن� العدلي� وأمناء الفلسة 
واملترصّف� القضائي�.

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاïة الوثائق املشرتطة للرتخيص 
إلستغالل أو توسيع أو نقل أو إحالة مركز تصفية الدم.

الفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 1998 املؤّرخ يف 20 جويلية 1998 واملتعلّق بالرشكات املهنية للمحام�.
الفصل 82 من القانون عدد 25 لسنة 1999 واملؤّرخ يف 18 مارس 1999 واملتعلّق بإصدار مجلة املوانئ البحرية التجارية.

األمر عدد 1986 لسنة 2001 املؤرخ يف 27 أوت 2001 املتعلق بضبط رشوط إحداث الهياكل املحرتفة إلنتاج الفنون 
الدرامية وترويجها.

إلنتاج  املحرتفة  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م³رسة  واملتعلق   2001 8 سبتمرب  املؤرخ يف  الثقافة  وزير  قرار 
الفنون الدرامية وترويجها لنشاطها.

الفصل 7 من القانون عدد 89 لسنة 2005 املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بتنظيم نشاط الغوص حول وجوبية تأم� 
املسؤولية املدنية عن األرضار التي îكن أن تلحقها باملتدرب� أو الغ� من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ³Æرسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÄام القانون عدد 
عن  الناتجة  املدنية  مسؤوليتهم  تأم�  وجوبية  حول  العبور  بوكالء  املتعلّق   1995 أفريل   14 يف  املؤرخ   1995 لسنة   32

نشاطهم.
الفصل 15 من القانون عدد 44 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنظيم املهن البحرية حول وجوبية 

تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن النشاط من قبل كّل شخص يتعاطى إحدى املهن البحرية.
املؤرخ   1990 لسنة   17 عدد  القانون  بتنقيح  واملتعلق    2009 جويلية   31 يف  املؤرخ   2009 لسنة   62 عدد  القانون 

يف 26 فيفري 1990 املتعلّق بتحوير الترشيع املتعلّق بالبعث العقاري.

5 - التأم� يف ميدان البناء:

القانون عدد 9 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصل 6 
من مجلة التأم�).

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصول 
من 95 إىل100 من مجلة التأم�).

تأم�  لوجوب  الخاضعة  غ�  املنشآت  قاïة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل� يف إنجازها ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 1360 لسنة 1997 املؤّرخ يف 14 جويلية 1997.
األمر عدد 416 لسنة 1995 املؤّرخ يف 6 مارس 1995 واملتعلق بضبط مهام املراقب الفني ورشوط منح املصادقة.

III - اإلطار القانوÎ للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم� الصادرة Æقتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق Æكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
الفصل األّول من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 02 جانفي 1993 املتعلّق بضبط قاïة أصناف التأم� الواردة بالفصل 49 من 

مجلّة التأم�.

الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاïة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� 
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

الفصالن 2 و3 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 املتعلّق بضبط بيان ´وذجي للرشوط العامة لعقود 
التأم�.

الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم�، املؤرخ يف 13 جويلية 2016 واملتعلّق بتوضيح بعض 
املفاهيم املرتبطة بصنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وطريقة تطبيق أحكام مجلّة التأم� عىل مستوى اإلكتتاب 

واإلنخراط واإلعالم السنوي ودفع الخدمات املتعلّقة بهذا الصنف.

2 - التأم� البحري:

يف املؤّرخ   1962 لسنة   13 عـدد  القانون  Æقتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 24 أفريل 1962.

األمر عدد 216 لسنة 1990 املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق بالرتفيع يف املبلغ األقىص ملسؤولية الناقل البحري يف 
تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 أكتوبر 2001 املتعلق Æنح ض³ن الدولة لتغطية نتائج املسؤولية املنجرّة عن 
املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

املؤّرخ يف العيل  باألمر  تنقيحه  تّم  ك³  الفالحي   õالتعاو بالصندوق  واملتعلّق   1931 مارس   26 املؤّرخ يف  العيل  األمر 
 7 جويلية 1955.

الفصول من 52 إىل 56 من القانون عدد 106 لسنة 1986 املؤّرخ فـي 31 ديسمرب 1986 واملتعلّقة بإحداث صندوق 
تعاون لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 948 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط إبتداءا من املوسم الفالحي 1988-1989 مجال 
تدخل ومقدار مساهمة الفالح� ونسبة تعويضات الصندوق التعاوõ لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
 õاألمر عدد 949 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تدخل وتسي� الصندوق التعاو

لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
وضبط  التأم�  مؤسسات  لكل  التأم�  عىل  الوحيد  األداء  من  اإلعفاء  تعميم  حول   2007 لسنة  الرئاسية  القرارات 
تخفيضات يف التعريفات بـ 40 % لألنشطة األكþ عرضة للمخاطر وبـ 30 % بالنسبة إىل خطر هالك املاشية وبـ 20 % عند 

التأم� الج³عي أو الفردي املتجدد.
إتفاقية الترصف املربمة ب� وزير املالية والصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي يف أوت 2008 واإلتّفاقية املربمة ب� 

الصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي والبنك الوطني الفالحي.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

الفصالن 67 و68 من مجلة التأم�.
الفصل 28 من القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 واملتعلّق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية 

تتعامل أساسا مع غ� املقيم�.
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ� املقيم�.

6 - تأم� الصادرات:

القانون عدد 24 لسنة 1997 املؤّرخ يف 28 أفريل 1997 واملتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخص تأم� 
الصادرات.

األمر عدد 1690 لسنة 1998 املؤّرخ يف 31 أوت 1998 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تسي� صندوق ضمـان مخاطـر 
التصدير كمـا تّم تنقيحـه باألمر عدد 2074 لسنـة 2002 املـؤرخ يف 10 سبتمرب 2002 واألمر الحكومي عدد 1068 املؤّرخ 

يف 3 أوت 2015.
القانون عدد 95 لسنة 1999 املؤّرخ يف 6 ديسمرب 1999 واملتعلّق بإحداث صندوق ض³ن Äويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن.
تسي� صندوق ض³ن Äويل  وتراتيب  بضبط رشوط  واملتعلق  3 جانفي 2000  املؤّرخ يف   2000 لسنة   23 األمر عدد 

الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن وبإحداث لجنة ض³ن قروض Äويل الصادرات.
اإلتفاقية املربمة ب� وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت Æوجبها 
مهّمة التّرصف يف هذه املنظومة إىل الرشكة املذكورة وذلك لحسابها ولحساب بقية مؤسسات التأم� التي تنشط يف هذا 

املجال. 

IV - النصـوص األخـرى:

:Î1 - القطاع التعاو

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األ´وذجي للجمعيات التعاونية.

2 - التأم� عىل املرض:

القانون عدد 71 لسنة 2004 املؤرخ يف 2 أوت 2004 واملتعلّق بالتأم� عىل املرض وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به.

3 - جباية قطاع التأم�:

القانون عدد 113 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 ديسمرب 1996 (املتعلّق بقانون املالية لسنة  الفصول 34 و35 و36 من 
1997) بخصوص مراجعة جباية قطاع التأم�.

املالية لسنة  القانون عدد 86 لسنة 1997 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1997 (املتعلّق بقانون  الفصول من 51 إىل 54 من 
1998) بخصوص تشجيع االدخار يف إطار عقود التأم� عىل الحياة.

الفصل 33 من القانون عدد 123 لسنة 2001 املؤرخ يف 28 ديسمرب 2001 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2002) بخصوص 
تحي� قاïة املدخرات الفنية القابلة للطرح من قبل مؤسسات التأم�.

الفصل 74 من القانون عدد 101 لسنة 2002 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2002 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2003) بخصوص 
تحي� األحكام املتعلقة باملساهمة لفائدة صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات وتوحيد قاعدة إحتسابها مع 

قاعدة إحتساب املعاليم عىل التأم�.
القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2004) بخصوص إقرار مبدأ إعفاء 
اإليرادات العمرية املدفوعة يف إطار عقود التأم� عىل الحياة من الرضيبة عىل الدخل وإضافة العدد 31 مكّرر للجدول "أ"  
التأم�  يف  الوسطاء  إىل  التأم�  مؤّسسات  قبل  من  املدفوعة  "العموالت  حول  املضافة  القيمة  عىل  األداء  Æجلّة  امللحق 
والّداخلة ضمن عنارص قسط التأم� الخاضع للمعلوم الوحيد عىل التّأم�" وبخصوص منح األولوية لإلنتفاع باإلمتياز العام 

تطّور املؤرشات الصافية للنشاط  (م.د)

األقساط الصافية

النتيجة الفنية الصافية بعد إعادة اإلسناد

النتيجة الجملية للنشاط

68,7

14,3

15,9

72,3

9

12,3

5,2

-37,1

-22,6

نسبة التطور (%)20162017املؤرشات 
2017/2016

تطّور املؤرشات الصافية لنشاط االعادة التونسية (م.د)

النتيجة الفنية الصافيةاألقساط الصافية
بعد إعادة اإلسناد

النتيجة الجملية للنشاط

2016
2017

68,772,3

14,3
9

15,912,3
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

      النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� 78 م.د سنة 2017 تتوزع ب� 54,4 م.د بعنوان صنف التأم� عىل الحياة 
وتكوين األموال و23,6 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة.

النتائج الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 79,6 م.د (ملحــق عـدد 11).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  وبدون  املؤّجلة  النتائج  بإعتبار   ،2017 نهاية سنة  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
بنسبة 3,9 % مقابل ارتفاعا  السنة ما يعادل 1.233,4 م.د مقابل 1.187,3 م.د سنة 2016 مسّجال بذلك  الصافية لهذه 

 8,9 % سنة 2016. (ملحــق عـدد 11).

ويعود هذا التباطؤ يف وت�ة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة أساسا إىل:

• انخفاض هاّم يف نسق ´و إج³يل األرباح املؤّجلة من 58,4 % سنة 2016 إىل 1,1 % سنة  2017 حيث ناهزت
 191,6 م.د مقابل 189,6 م.د سنة 2016.

 
م.د   149,4 بلغت  حيث   2016 سنة   %  14,6 بحوايل  تراجع  بعد  االرتفاع  إىل  املؤّجلة  الخسائر  مجموع  عودة    •

مقابل 82,2 م.د سنة 2016.

األمـوال املوظفـة:

إرتفع مجموع األموال املوظّفة لتغطية تعّهدات مؤسسات التأم� تجاه املؤمن لهم إىل 4.891,2 م.د   سنة 2017 مقابل 
4.537,7 م.د سنة 2016 أي بنسبة تطّور تعادل 7,8 %. 

إرتفعت حّصتها  التي  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  بعنوان صنف  التوظيفات  بالخصوص  اإلرتفاع  وشمل هذا 
إىل 32 % من مجموع األموال املوظفة (مقابل 28,5 % سنة 2016) بين³ إنخفضت حصة التوظيفات بعنوان مختلف فروع 

صنف التأم� عىل غ� الحيــاة من 71,5 % سنة 2016 إىل 68 % سنة 2017 (ملحق عـدد 12).

وتجدر االشارة اىل أّن التّطور الحـاصل يف هذه األموال تّم توظيفه أساسا يف السندات الصادرة عن الدولة التي بلغت 
1.694,5 م.د سنة 2017 (وÄثّل 34,6 % من مجموع التوظيفات) مقابل 1.551,7 م.د سنة 2016 محّققة بــذلك ´ـّوا 
بنسبة 9,2 %، ويف شكـل قروض رقاعية التي سّجلت إرتفاعا ملحوظا بنسبة 17,4 % وبلغت 875,9 م.د سنة 2017 مقابل 
يقارب 27 % وبلغت فيها ´وا هاّما Æا  املوظفة  األموال  745,8 م.د سنة 2016 وكذلك يف شكل عقارات حيث شهدت 

 316,2 م.د سنة 2017 مقابل 249,2 م.د يف موىف السنة السابقة.    

ك³ عرفت األموال املوظفة يف شكل حصص وأسهم يف مؤسسات التوظيف الج³عي ويف شكل حصص يف رشكات ذات 
رأس مال تنمية بدورها ´ّوا ايجابيا بنسبة 2,2 % و11 % تباعا وبلغت عىل التوايل 228,7 م.د و52,3 م.د سنة 2017 مقابل 
التأم�  واعادة  التأم�  مؤسسات  أسهم  يف شكل  للتوظيفات  بالنسبة  الشأن  وكذلك   .2016 سنة  م.د  و47,1  م.د   223,7

األجنبية حيث سّجلت إرتفاعا ناهز 3,8 % وبلغت 18,1 م.د سنة 2017 مقابل 17,4 م.د سنة 2016.    

أّما األموال املوظفة يف شكل أسهم رشكات مدرجة بالبورصة فقد سجلت انخفاضا بنسبة 2,4 % لتبلغ 531,1 م.د سنة 
البنكية  املؤسسات  لدى  النقدية ويف شكل ودائع  بالسوق  املوظفة  األموال  2017 مقابل 544,4 م.د سنة 2016، وكذلك 
واملاليــة التي بلغت 689,4 م.د مقابل 694,8 م.د سنة 2016 أي بإنخفاض طفيف بحوايل 0,8 % مقارنة بالسنة السابقة.

وتستأثر التوظيفات ذات املردود القار بحصة هامة تعادل 52,6 % سنة 2017 مقابل 50,6 % سنة 2016، تليها األموال 
املوظفة بالسوق النقدية ويف شكل ودائع لدى املؤسسات البنكية واملاليــة رغم انخفاض حّصتها من 15,3 % سنة 2016 

اىل 14,1 % سنة 2017. 

تغطية املدخرات الفنية:

سّجلت سنة 2017 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية باألصول املوظّفة طبقــا ألحكام مجلة التأم� حيث بلغت 
110,5 % مقابل 114,9 % سنة 2016 (ملحق عدد 13).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتّم 
(بإدماج رؤوس  الحياة  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب أصناف  الذي  بالهامش األد×  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 
األموال تحت الخطر واملّدخرات الحسابية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ) وأصناف التأم� عىل غ� الحياة (بإدماج كلفة الحوادث 

وأقساط التأم� الصافية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ).

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2017 ما يعادل 1.061,5 م.د مقابل 1.022,4 م.د 
سنة 2016. 

أمــا مجموع هــامش املـالءة املالية األد×، فقد بلغ 398,3 م.د سنة 2017 مقابل 346,3 م.د سنة 2016.

مقابل  2017 سنة   % 266,5 القطاع  بالنسبة ملجموع  األد×  الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
 295,3 % سنة 2016. 

       نشاط إعـادة التـأم�

يهّم هذا الصنف عمليات إعادة التأم� املقبولة واملسندة من قبل رشكات التأم� املبارش والعمليات املقبولة واملعاد 
إسنادها من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�.

 
عمليات إعـادة التأم� لرشكات التأم� املباشـر:

العمليات املقبولة:
    

شهدت األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش عودة إىل اإلرتفاع بنسبة 5,6 % مقابل تراجعها  بحوايل 1,8 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 16,9 م.د مقابل 16 م.د سنة 2016 (ملحق عـــدد 21).

 %  36 تجاوزت  بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  املدفوعة  التأم�  مؤسسات  تعويضات  إرتفاع  تواصل  املقابل،  ويف 
مقابل زيادة بحوايل 5,5 % سنة 2016، وبلغت تبعا لذلك 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د سنة 2016.

ك³ عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2017 بعنوان العمليات املقبولة بنسبة 24 % مقابل3,1 % سنة 2016 
وبلغت 20,7 م.د مقابل 16,7 م.د سنة 2016. 

وتبعا لذلك، تقلّص الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة إىل حدود 3,3 م.د مقابل 4,8 م.د سنة 2016.

العمليات املسندة:

مقابل   %  7,5 بنسبة  إرتفاعا   2017 سنة  املبارش  التأم�  قبل رشكات  من  إسنادها  واملعاد  املسندة  األقساط  سّجلت 
 2016 سنة  م.د   353,7 مقابل  م.د   380,2 مجموعها  بذلك  وبلغ   ،%  1,9 بنسبة  السابقة  السنة  يف  النسبي  إنخفاضها 

(ملحق عدد 22).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� لسنة 2017 إىل 
18,2 % مقابل 19,1 % سنة 2016.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد بالنسبة لفروع تأم� الحريق والتأم� ضّد الربد وهالك املاشية وتأم� النقل جّد هامة رغم 
 % و64,9   %  76 تباعا  مقابل   % و59,7   % و63,2   %  74,7 التوايل  عىل  بلغت  حيث   2017 سنة  الطفيف  إنخفاضها 

و66,3 %.

ك³ تجدر اإلشارة إىل أّن إرتفاع نسبة اإلسناد يف فرع تأم� الصادرات والتي ناهزت 67,7 % سنة 2017 مقابل 67,4 % 
سنة 2016 تعود أساسا إىل اإلسناد الكيل لألقساط الصادرة بعنوان املخاطر غ� التجارية لصندوق ض³ن مخاطر التصدير 

الذي تتوىل الترصف فيه الرشكة التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وقد تواصل تفاقم العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� رغم تقلّصه النسبي إىل حدود 
135 م.د مقابل 163,8 م.د سنة 2016.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

تواصل نسق ´ّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وناهزت 
121,7 م.د مقابل 113,4 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 21).

بين³ تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا بنسبة 12,4 % مقابل 11 % يف السنة السابقة وبلغ حجمها 
230,3 م.د مقابل 204,9 م.د سنة 2016.  

م.د   79,5 لتعادل   ،2016 سنة   %  9,4 مقابل   %  42,5 بنسبة  إرتفاعا  الحوادث  كلفــــة  شهدت  وبالتوازي، 
مقابل 55,8 م.د سنة 2016.

       
حيث  تراجعا   2017 سنة  خالل  التونسية"  "اإلعادة  لرشكة  املقبولة  للعمليــات  الفنّي  الفائض  سّجل  لذلك،  ونتيجة 

â يتجاوز 7,6 م.د مقابل 25,5 م.د سنة 2016.

العمليات املعاد إسنادها:

تواصل إرتفاع األقسـاط املعـاد إسنادها من طرف رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 بنسبة 10,3 % مقابل 3,2 % 
يف السنة السابقة، وبلغـت 49,4 م.د مقابل 44,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 22).

    
وتبعا لذلك، شهدت نسبة إعــــادة اإلسناد إرتفاعا إىل حدود 40,6 % مقابل 39,5 % سنة 2016.

ك³ شهـــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ´ّوا بنسبة 57,8 % مقابل تراجعهـــا الطفيف بنسبة 1 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 35,2 م.د مقابل 22,3 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، Äّكنت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 ألّول مرّة بعد مرور أربع سنوات متتالية من تجاوز العجز 
م.د   11,2 حدود  يف  عجز  مقابل  م.د   1,3 يعادل  فائضا  وحّققت  اإلسناد  إعادة  عمليات  عن  الناتج  الفّني 

سنة 2016.

إّال أّن النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد تراجعت إىل حدود 9 م.د مقابل 14,3 م.د سنة 2016.

وبعد طرح مصاريف اإلدارة والترصّف املقّدرة بحوايل 8,7 م.د سنة 2017 مقابل 8 م.د سنة 2016، تراجعت النتيجة 
الفنية الصافية بعد طرح املصاريف إىل 0,3 م.د مقابل 6,3 م.د سنة 2016.

وبالتوازي، تقلّصت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة خالل سنة 2017 إىل 12,3 م.د مقابل 15,9 م.د سنة 2016.

      نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

يبلغ عــــدد املؤسسات غ� املقيمة بسوق التأم� التونسية 6 مؤسسات يف موّىف سنة 2017 وهي مؤسسات مرخص 
لها Æقتىض القانون عـدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمـرب 1985 واملتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل 

أساســا مع غ� املقيم�. 
      

وتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة ومكتب� Äثيلي�، وتختص يف عمليات تأم� و إعادة تأم� 
األشخاص غ� املقيم� (ملحق عدد 3).

1 - االمتيازات التي يوفرها نظام املؤسسات غ� املقيمة:
    

يخول القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 املتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا 
مع غ� املقيم� عّدة إمتيازات لفائدة املؤسسات غ� املقيمة تهم خاصة:

اإلعفاء التام من الرضيبة عىل الرشكات،
توقيف اآلداء عىل القيمة املضافة، 

إرجاع املعاليم الديوانية،
اإلعفاء من اآلداءات املحلية، 

إمتيــازات تتعلق بحرية إنتداب املوظف� األجانب،
إمكانية إختيار نظام ض³ن إجت³عي غ� النظام التونيس.

      جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Æوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÆوارد شبه جبائية متأتية من مساه³ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

مقابل م.د   188,6 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة   2017 سنة  خــــالل  هاما  إرتفاعا  املــــوارد  هذه  سّجلت  وقد 
 167,8 م.د سنة 2016 و160,9 م.د سنـــة 2015 (ملحق عدد 26).

وإعتبارا ألهّمية قطاع التأم� يف اإلقتصاد الوطني أقّر املّرشع التّونيس لفائدته جملة من القواعد الجبائية تتعلّق بعقود 
التأم� وباملّدخرات الفّنية لرشكات التأم�.

I - النظام الجبا¤ لعقود التأم�:
 

يعرّف الفصل األول من مجلّة التأم� عقد التأم� بأنّه "اإلتّفاق الذي تلتزم Æقتضاه مؤّسسة التأم� أو املؤّمن بتقديم 
خدمة مالية لشخص يدعى املؤّمن له يف حالة تحّقق الخطر أو حلول األجل املبّ� بالعقد وذلك مقابل أجرة تسمى قسط 

التأم� أو معلوم اإلشرتاك".

ويربز هذا التّعريف العنارص التي يقوم عليها عقد التّأم� وهي أقساط التأم� وخدمات التأم�.

1 - جبــاية أقساط الّتأم�:

تتمثّل جباية أقساط التّأم� يف املعاليم الجبائية واملعاليم شبه الجبائية.

1.1 - املعاليم الجبائية:

املعلوم الوحيد عىل الّتأم�:

تخضع عقود التأم� أو اإليرادات العمرية املربمة مع مؤّسسات التأم� مه³ كان مكان إبرامها ملعلوم يسّمى "املعلوم 
الوحيد عىل التأم�".

وتعفى من هذا املعلوم :

1. عقود إعادة التأم�،
2. عقود التأم� املتعلّقة باألخطار الفالحية والصيد البحري، 

3. عقود تأم� أخطار السلع عند التّصدير وعقود تأم� قروض التّصدير،
4. عقود التأم� اإلجباري يف ميدان البناء املعد للسكن طبقا للترشيع الجاري به العمل،

5. عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين رأس املال وعقود اإليرادات العمرية،
6. عقود التأم� لألخطار التي îكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغ�ها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 5 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 10 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

ويربز جدول توزيع املوارد الجبائية وشبه الجبائية املتأتية من قطاع التأم� أهّمية حّصـة املعلـوم الوحيد عىل التأم� 
مقارنة مع حّصة املساه³ت لفائدة الصناديق الخاّصة بالخزينة.

2.1 - املوارد شبه الجبائية: 

وهي تتوزع ب� مساه°ت لفائدة ّصناديق الخزينة وب� معاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�.

أ -  املساه°ت لفائدة الّصناديق الخاّصة بالخزينة:

• املساه°ت لفائدة صندوق الح°ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات:

أحدث صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Æقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Æقتىض الفصل 153 من القانون عدد 91 لسنة 1982 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1982 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1983، وحّدد مبلغها بـ 300 ملّيم موظّفة عىل كّل شهادة تأم� لعربة سيّارة.

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك³ تّم تنقيحه بالنصوص الالّحقة وخاّصة الفصل 74 من قانون املالية لسنة 2003، وقد حّدد مبلغ هذه املساهمة 
بـنسبة 0,3 % بالنسبة ألقساط التّأم� عىل السيّارات وبـنسبة 1 % بالنسبة ألقساط التّأم� األخرى باستثناء التّأم� عىل 

الحياة وتكوين رأس املال. 

• املساه°ت لفائدة صندوق ض°ن ضحايا حوادث املرور:

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض³ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاïة وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:
 

- مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Æقتىض األمر عدد 2069 لسنة 2006 املؤرخ يف 24 جويلية 2006، وحّددت نسبتها بـ 2 % من أقساط التأم� 
أو معاليم اإلشرتاكات املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض³ن.

 وتتمثّل هذه التكاليف يف:

املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان تعويض األرضار الالّحقة باألشخاص يف حوادث املرور،
املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان خالص املحام� الذين ينوبون املكلف العام بنزاعات الدولة يف حّق صندوق 

ض³ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Æهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض³ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه°ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض°ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح³ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÆقتىض أحكام الفصل 8 من املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011، تّم توسيع مجال تدّخل الصندوق 
التعويضات بعنوان األرضار  أّن الصندوق يتوّىل" تسديد  وذلك بإضافة فقرة ثالثة إىل الفصل 35 املذكور أعاله تنّص عىل 
املادية املبارشة الناتجة عن أع³ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
 23 املؤرخ يف  لسنة 2002  باألمر عدد 2123  تنقيحه  تّم  الصندوق ك³  تسي� وطرق Äويل هذا  وتراتيب  تدّخل  رشوط 
ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم� بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس األقساط الّصادرة خالل الّشهر املنقيض 
والّصافية من اإللغاءات والّرضائب وإعادة التّأم�. وتهّم هذه املساهمة جميع أصناف التّأم� باستثناء التّأم� عىل الحياة 

وتكوين األموال.

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة Äّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Æوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك³ تّم تنقيحه وإÄامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011) بدينار واحد بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره 

Æناسبة إكتتاب أو تجديد عقود التأم� عىل غ� الحياة صايف من اإللغاءات.

        

• املساه°ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 19 إىل 21 من قانـون املالية لسنة 2006. وتتوزع موارده املتأتية من قطاع 
التأم� كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم:  حّددها الفصل 3 من األمر عدد 2336 لسنة 2006 بـ 500 مليم بعنوان كّل شهادة تأم� و500 
مليم بعنوان كّل شهادة فحص فّني.

 2006 أوت   28 فـــي  املؤّرخ   2006 لسنة   2336 عدد  األمر  من  الثالث  الفصل  حّدد  التأم�:  مؤّسسات  مساهمة   -
واملتعلّق بضبط إجراءات تدّخل الصندوق وطرق تسي�ه وقاعدة ونسب املساه³ت املخّصصة له، نسبة هــذه املســاهمة 
األداءات  من  والصافية  محرّك  ذات  الربية  العربات  تأم�  بعنوان  الصادرة  اإلشرتاك  معاليم  أو  األقساط  من   %  0,4 بـ 

واإللغاءات.
   

ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم� Æقتىض العنوان السادس من مجلة التأم� ك³ تّم تنقيحها وإÄامها Æقتىض القانون عدد 
8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. 

وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• املعلوم السنوي الذي تدفعه مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حّدد الفصل األول من األمر عدد 2553 لسنة 2008 
املؤرخ يف 7 جويلية 2008 نسبته كالتايل:

- بالنسبة ملؤسسات التأم�: 0,3 % من إج³يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج³يل األقساط املقبولة بعنوان السنة املحاسبية املنقضية والصافية من 
اإللغاءات.

ويستخلص مبلغ املعلوم السنوي وينزّل بالحساب الجاري للهيئة العامة للتأم� من قبل مؤسسات التأم� ومؤسسات 
إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة خالل نفس السنة التي يكون فيها مستوجبا وبحساب أربعة أقساط تدفع 

يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ´وذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاõ من األمــر عـــدد 2553 لسنــة 
2008 املـــؤرخ فــي 7 جويلية 2008 مبالغها كالتايل:

بالنسبة ملؤسسات التأم�: 1000 دينار عن كّل صنف تأم�.
بالنسبة لس°رسة التأم�: 1000 دينار.

بالنسبة لنواب التأم� ومنتجي التأم� عىل الحياة: 100 دينار.
       

II - التشجيعات والحوافز الجبائية لقطاع التأم�:
 

1 - يف مادة الرضيبة عىل الدخل والرضيبة عىل الرشكات:

1.1 - أحكام جبائّية تفاضلّية تتعلّق بعقود التأم� عىل الحياة:

 تّم Æقتىض أحكام الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2013 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2013 املتعلق بقانون املالية لسنة 
2014 تشجيع عمليات االدخار طويل املدى يف مادة التأم� عىل الحياة.

وتتلخص اإلمتيازات الجبائية يف النقاط التالية:

أ - أحكام ذات طابع تحفيزي لإلدخار:

- شمولية مجال العقود املشمولة باإلمتياز لتشمل عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين األموال عىل حّد السواء،
- شمولية الض³نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه³ كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاïة املنتفع� من الض³نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه³ كان الض³ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباö يف إتجاه Äك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض³ن  املرتبطة  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  عقود  بعنوان  املدفوعة  التأم� 

الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن 10 سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� يف عقود 
التأم� الج³عي ال تقل عن 10 سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وال ينسحب هذا الرشط عىل 

املنخرط� يف العقود الج³عية قبل غرة جانفي 2014،
،öة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباïتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  îكن  ال  الج³عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -
باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014،

- إستثناء املبالغ املدفوعة لألجراء بعنوان عقود التأم� عىل الحياة وتكوين األموال تنفيذا إللتزامات املكتتب املنصوص 
عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

 
2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

الكافية  الفنية  املدخرات  بتسجيل  تقوم  أن  التأم�  مجلة  من   59 الفصل  طبقا ألحكام  التأم�  مؤسسات  يتعّ� عىل 
لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع� بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال تلك املدخرات يف أصول 

نفس املوازنات.

وÄّكن صفة "الفنية" من Äييز املدخرات الفنية عن غ�ها من املدخرات مثل "مدخرات املخاطر واألعباء" و"مدخرات 
إنخفاض القيمة". 

وتطبيقا ألحكام الفقرة II من الفصل 48 من مجلة الرضيبة عىل دخل األشخاص الطّبيعي� والّرضيبة عىل الّرشكات، 
تطرح املّدخرات الفّنية بصفة كلية من قاعدة إحتساب الرضيبة عىل الرشكات وذلك بعنوان سنة تكوين املّدخرات املذكورة، 
باستثناء املّدخرات املكّونة ملجابهة إستحقاق التّعّهدات الفّنية التي تطرح يف حدود 50 % من الربح الخاضع للرضيبة بعد 

طرح املدخرات الفنية القابلة للطرح كليا وقبل طرح األرباح املعاد إستث³رها (الفصل 45 من قانون املالية لسنة 2008).

2 - يف مادة األداء عىل التكوين املهني:

املبلغ  املهني شهريّا عىل أساس  التكوين  األداء عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب  قانون  الفصل 29 من  طبقا ألحكام 
الشهري الخام للمرتبات واألجور مه³ كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Æا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه³ت اإلجت³عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت³عي  الض³ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت³عية  املساه³ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج³عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Æوجب عقود التأم� عىل الحياة من معاليم التّسجيل 
املوظّفة عىل الّرتكات. 

I من  الفقرة  بالعدد 6 من  املنصوص عليه  بـ 0,300 دينار  املحّدد  الجبا¤  الطّابع  التأم� من  4 - إعفاء وصوالت 
.öالفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا

5 - إعفاء عملّيات التأم� وإعادة التأم� الخاضعة للمعلوم الوحيد عىل التأم� وعموالت وسطاء التأم� من 
األداء عىل القيمة املضافة وذلك تطبيقا ملقتضيات العددين 31 و31 مكّرر من الجدول "أ" امللحق Æجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 

     ملحــق عــدد 1

اإلطار الترشيعي والرتتيبي لقطاع التأم�

I - اإلطار العام:

القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف 9 مارس 1992 املتعلّق بإصدار مجلة التأم� وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به وجملة القوان� املتممة لها وهي :

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤرخ يف 31 جانفي 1994 املتعلّق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأم� يخص التأم� 
يف ميدان البناء،

القانون عـدد 24  لسنة 1997 املؤرخ يف 28 أفريل 1997 املتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخّص تأم� 
الصادرات،

القانون عدد 37 لسنة 2002 املؤرخ يف غرة أفريل 2002 املتعلّق بتنقيح مجلة التأم�،
تأم�  يخص  التأم�  Æجلة  خامس  عنوان  بإدراج  املتعلق   2005 أوت   15 يف  املؤرخ   2005 لسنة   86 عدد  القانون 
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس Æجلة التأم� يخص إحداث 

"الهيئة العامة للتأم�". 
القانون عدد 47 لسنة 2014 املؤّرخ يف 24 جويلية 2014 املتعلّق بإدراج عنوان سابع Æجلة التأم� يخص "التأم� 

التكافيل". 

II - اإلطار القانوÎ للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

تأم�  التأم� يخص  بإدراج عنوان خامس Æجلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية املتعلّقة به والتي تتمثّل يف:

األمر عدد 873 املؤرخ يف 27 مارس 2006 واملتعلق بضبط التزامات مستعميل العربات الربية ذات محرك غ� املسجلة 
بإحدى سالسل التسجيل املعتمدة بالبالد التونسية وكذلك بطرق صياغة الوثائق املثبتة لوجود عقد التأم� وصحتها وفقا 

ألحكام الفصل 114 من مجلة التأم�،
األمر عدد 1224 املؤرخ يف 2 ماي 2006 واملتعلّق بضبط أ´وذج تحرير محرض البحث وفقا ألحكام الفصل 167 من 

مجلة التأم�، 
وواجبات  بتحديد حقوق  املتعلقة  اإلتفاقية  باملصادقة عىل  واملتعلق   2007 25 جوان  املؤرخ يف   1487 عدد  األمر 
نتيجة  املتّرضر  لفائدة  املستحّقة  أو  املسّددة  املبالغ  إسرتجاع  بخصوص  املرض  عىل  للتأم�  الوطني  والصندوق  املؤمن� 

حوادث املرور التي تكتيس صبغة شغلية وفقا ألحكام الفصل 171 من مجلة التأم�،
األمر عدد 2069 املؤرخ يف 24 جويلية 2006 واملتعلق بضبط نسب املساه³ت املخصصة لصندوق ض³ن ضحايا 

حوادث املرور وفقا ألحكام الفصل 176 من مجلة التأم�، 
األمر عدد 1871 املؤرخ يف 17 جويلية 2007 واملتعلق بضبط جدول معاوضة الجرايات وبكيفية إحتساب رأس املال 

موضوع املعاوضة وفقا ألحكام الفصل 145 من مجلة التأم�،

القرار املؤرخ يف 6 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األطباء الرشعي� واألطباء املتحصل� عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البدõ وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم� (ك³ تّم إÄامه بالقاïت� التكميليت� بتاريخ 1جوان 2006 

و2 سبتمرب 2006)،
وفقا  تسي�ه  وقواعد  للتعريفة  املركزي  املكتب  إحداث  بضبط رشوط  واملتعلق  17 جانفي 2006  املؤرخ يف  القرار 

ألحكام الفصل 112 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األعضاء القاّرين واألعضاء املناوب� باملكتب املركزي للتعريفة،

القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل النظام األسايس الخاص بالجمعية املهنية التي تتوىل تطبيق 
الفصل 114 من مجلة  للتأم� وفقا ألحكام  الدولية  البطاقات  أنظمة  املنخرطة يف  الدول األجنبية  املعاهدات املربمة مع 

التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل أ´وذج املعطيات الرضورية إلعداد عرض التسوية الصلحية 

وفقا ألحكام الفصل 169 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 12 أفريل 2006 واملتعلق بضبط شكل شهادة التأم� ومحتواها، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 8 جوان 2006 واملتعلق بتحديد التعريفات اإلطارية ملصاريف عالج مترضري حوادث املرور 
وفقا ألحكام الفصل 129 من مجلة التأم�، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 11 جوان 2007 واملتعلق باملصادقة عىل الجدول القيايس لتحديد نسب العجز الدائم وفقا 
ألحكام الفصل 131 من مجلة التأم�، 

القرار املؤرخ يف 4 أوت 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء املكتب املركزي للتعريفة،
القرار املؤرخ يف 28 نوفمرب 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء اللجنة اإلستشارية لصندوق الوقاية من حوادث املرور،

القرار املؤرخ يف 25 ديسمرب 2006 واملتعلق باملصادقة عىل إتفاقية التعويض لحساب الغ� وفقا ألحكام الفصل 148 
من مجلة التأم� املمضاة من قبل األطراف املعنية بتاريخ 9 أكتوبر 2006.

املنشور عدد 2 لسنة 2007 املؤرخ يف 10 مارس 2007 واملتعلق بنظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤوليـــة 
املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك ك³ تّم إÄامه بامللحق التوضيحي بتاريخ 2 جويلية 2007.
املنشور عدد 1 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 جانفي 2007 واملتعلق بتحديد تعريفة التأم� الحدودي.

املنشور عدد 1 لسنة 2005 املؤّرخ يف 13 أفريل 2005 واملتعلّق بالرتفيع يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية بالنسبة 
ألصحاب العربات الربية ذات املحرّك ك³ تّم تنقيحه Æقتىض املنشور عدد 1 لوزير املالية املؤرخ يف 12سبتمرب 2013 ثّم 

باملنشور عدد 1 لسنة 2014 املؤرخ يف 16 ديسمرب 2014.
اإلتفاقية املربمة ب� مؤسسات التأم� بتاريخ 17 أوت 2002 واملتعلقة برتفيع تعريفة الض³نات اإلختيارية.

اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم� 
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق Æراجعة إتفاقية سنة 1995 املربمة بتاريخ 22 نوفمرب1995. 

اإلتفاقية النموذجية املربمة ب� املكاتب حول "بطاقة التأم� الخرضاء" واملنّقحة يف 20 أكتوبر 1989. 
"النظام العام" (le règlement général) للمجلس الدويل للمكاتب الذي يضّم كافة الدول املنخرطة يف نظام "بطاقة 

التأم� الخرضاء" والذي دخل حيّز التطبيق بداية من غرّة جويلية 2003. 
إتفاقية بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات عرب البالد العربية " بطاقة التأم� الربتقالية " املوقّعة  بتونس من قبل 

الدول العربية بتاريخ 26 أفريل 1975.
اإلتفاقية املربمة بتاريخ 19 جوان 1995 ب� املكاتب العربية املوّحدة لتطبيق بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات 

عرب البالد العربية.
العامة  الجلسة  أثناء  املربمة  العضو  الدولة  يف  الوطنية  التأم�  رشكات  ب�  اإلقليمي"  املوّحد  "املكتب  إنشاء  إتفاقية 

للمكاتب األعضاء املنعقدة باليونان يف ماي 2002 ك³ تّم تنقيحها أثناء إجت³عها األخ� يف نوفمرب 2005.

بتاريخ 20 جانفي  املهنيّة  التأم� يف إطار جمعيتها  للسيارات املربمة ب� مؤسسات  املاّدية  إتفاقيات تعويض األرضار 
2010 والتي دخلت حيّز التطبيق بداية من 20 مارس 2010 طبقا للفصل 92 من مجلة التأم�، وتتضّمن هذه اإلتفاقيات 

تحسينات هاّمة سواء عىل مستوى ضبط وتقليص آجال التعويض أو عىل مستوى تحس� جودة الخدمات املسداة. 

2 - التأم� من الحريق:

الفصل 29 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 واملتعلّق 
بوجوب التأم� من الحريق.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤرخ   1981 لسنة   1595 عدد  األمر 
بالفصول 29 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 املتعلق بقانون املالية لسنة 1981.

3 - تأم� نقل البضائع عند التوريد: 

الفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 
املتعلقة بوجوبية تأم� نقل البضائع عند التوريد.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤّرخ   1981 لسنة   1596 عدد  األمر 
بالفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 

ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 2364 لسنة 1999 املؤرخ فـي 27 أكتوبر 1999.

4 - التأم� الوجوÏ للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي³ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك³ 

تّم تنقيحه بالقانون عدد 62 لسنة 2009 املؤرخ يف 31 جويلية 2009.
الفصل 3 من األمر عدد 1814 لسنة 1981 املؤرخ يف 22 ديسمرب 1981 املتعلّق بكيفية منح البطاقة املهنية للوكيل 

العقاري.
الفصل 2 من القانون عدد 66 لسنة 2001 املؤرخ يف 10 جويلية 2001 (املتعلق بحذف الرتاخيص اإلدارية املسندة من 
قبل مصالح وزارة التجارة) املتعلق بإخضاع م³رسة نشاط الوكيل العقاري إىل الرشوط املنصوص عليها بالترشيع الجاري به 

العمل وإىل مقتضيات كراس رشوط يصادق عليها بقرار من الوزير املكلف بالتجارة.
قرار وزير التجارة املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق باملصادقة عىل كـراس رشوط مهنة وكيل عقاري.  

الفصل 7 من األمر عدد 273 لسنة 1987 املؤرخ يف 17 فيفري 1987 واملتعلّق برتكيبة وطرق عمل لجنة تسليم إنجازات 
وكاالت األسفار.

الفصل 3 من القانون عدد 49 لسنة 1987 املؤّرخ يف 2 أوت 1987 واملتعلّق بتنظيم تجارة املصاعد والتجهيزات املشابهة.
املصاعد  تجارة  باملصادقة عىل كراس رشوط مل³رسة نشاط  املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق  التجارة  قرار وزير 

والتجهيزات املشابهة.
الفصالن 48 و59 من القانون عدد 63 لسنة 1991 املؤّرخ يف 29 جويلية 1991 واملتعلّق بالتنظيم الصحي.

الفصل 27 من القانون عدد 104 لسنة 1994 املؤرخ يف 3 أوت 1994 واملتعلّق بتنظيم وتطوير الرتبية البدنية واألنشطة 
الرياضية.

الفصالن 19 و34 من القانون عدد 32 لسنة 1995 املؤّرخ يف 14 أفريل 1995 واملتعلّق بوكالء العبور.
الفصل 34 من القانون عدد 41 لسنة 1996 املؤّرخ يف 10 جوان 1996 واملتعلّق بالنفايات وÆراقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثاõ من األمر عدد 1766 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 سبتمرب 1996 واملتعلّق بضبط رشوط إحداث املؤسسات 
الخاصة لرعاية املسن� وطرق تسي�ها.

الفصل 39 من القانون عدد 71 لسنة 97 املؤرخ يف 11 نوفمرب 1997 واملتعلّق باملصف� واملؤÄن� العدلي� وأمناء الفلسة 
واملترصّف� القضائي�.

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاïة الوثائق املشرتطة للرتخيص 
إلستغالل أو توسيع أو نقل أو إحالة مركز تصفية الدم.

الفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 1998 املؤّرخ يف 20 جويلية 1998 واملتعلّق بالرشكات املهنية للمحام�.
الفصل 82 من القانون عدد 25 لسنة 1999 واملؤّرخ يف 18 مارس 1999 واملتعلّق بإصدار مجلة املوانئ البحرية التجارية.

األمر عدد 1986 لسنة 2001 املؤرخ يف 27 أوت 2001 املتعلق بضبط رشوط إحداث الهياكل املحرتفة إلنتاج الفنون 
الدرامية وترويجها.

إلنتاج  املحرتفة  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م³رسة  واملتعلق   2001 8 سبتمرب  املؤرخ يف  الثقافة  وزير  قرار 
الفنون الدرامية وترويجها لنشاطها.

الفصل 7 من القانون عدد 89 لسنة 2005 املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بتنظيم نشاط الغوص حول وجوبية تأم� 
املسؤولية املدنية عن األرضار التي îكن أن تلحقها باملتدرب� أو الغ� من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ³Æرسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÄام القانون عدد 
عن  الناتجة  املدنية  مسؤوليتهم  تأم�  وجوبية  حول  العبور  بوكالء  املتعلّق   1995 أفريل   14 يف  املؤرخ   1995 لسنة   32

نشاطهم.
الفصل 15 من القانون عدد 44 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنظيم املهن البحرية حول وجوبية 

تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن النشاط من قبل كّل شخص يتعاطى إحدى املهن البحرية.
املؤرخ   1990 لسنة   17 عدد  القانون  بتنقيح  واملتعلق    2009 جويلية   31 يف  املؤرخ   2009 لسنة   62 عدد  القانون 

يف 26 فيفري 1990 املتعلّق بتحوير الترشيع املتعلّق بالبعث العقاري.

5 - التأم� يف ميدان البناء:

القانون عدد 9 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصل 6 
من مجلة التأم�).

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصول 
من 95 إىل100 من مجلة التأم�).

تأم�  لوجوب  الخاضعة  غ�  املنشآت  قاïة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل� يف إنجازها ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 1360 لسنة 1997 املؤّرخ يف 14 جويلية 1997.
األمر عدد 416 لسنة 1995 املؤّرخ يف 6 مارس 1995 واملتعلق بضبط مهام املراقب الفني ورشوط منح املصادقة.

III - اإلطار القانوÎ للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم� الصادرة Æقتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق Æكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
الفصل األّول من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 02 جانفي 1993 املتعلّق بضبط قاïة أصناف التأم� الواردة بالفصل 49 من 

مجلّة التأم�.

الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاïة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� 
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

الفصالن 2 و3 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 املتعلّق بضبط بيان ´وذجي للرشوط العامة لعقود 
التأم�.

الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم�، املؤرخ يف 13 جويلية 2016 واملتعلّق بتوضيح بعض 
املفاهيم املرتبطة بصنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وطريقة تطبيق أحكام مجلّة التأم� عىل مستوى اإلكتتاب 

واإلنخراط واإلعالم السنوي ودفع الخدمات املتعلّقة بهذا الصنف.

2 - التأم� البحري:

يف املؤّرخ   1962 لسنة   13 عـدد  القانون  Æقتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 24 أفريل 1962.

األمر عدد 216 لسنة 1990 املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق بالرتفيع يف املبلغ األقىص ملسؤولية الناقل البحري يف 
تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 أكتوبر 2001 املتعلق Æنح ض³ن الدولة لتغطية نتائج املسؤولية املنجرّة عن 
املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

املؤّرخ يف العيل  باألمر  تنقيحه  تّم  ك³  الفالحي   õالتعاو بالصندوق  واملتعلّق   1931 مارس   26 املؤّرخ يف  العيل  األمر 
 7 جويلية 1955.

الفصول من 52 إىل 56 من القانون عدد 106 لسنة 1986 املؤّرخ فـي 31 ديسمرب 1986 واملتعلّقة بإحداث صندوق 
تعاون لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 948 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط إبتداءا من املوسم الفالحي 1988-1989 مجال 
تدخل ومقدار مساهمة الفالح� ونسبة تعويضات الصندوق التعاوõ لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
 õاألمر عدد 949 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تدخل وتسي� الصندوق التعاو

لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
وضبط  التأم�  مؤسسات  لكل  التأم�  عىل  الوحيد  األداء  من  اإلعفاء  تعميم  حول   2007 لسنة  الرئاسية  القرارات 
تخفيضات يف التعريفات بـ 40 % لألنشطة األكþ عرضة للمخاطر وبـ 30 % بالنسبة إىل خطر هالك املاشية وبـ 20 % عند 

التأم� الج³عي أو الفردي املتجدد.
إتفاقية الترصف املربمة ب� وزير املالية والصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي يف أوت 2008 واإلتّفاقية املربمة ب� 

الصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي والبنك الوطني الفالحي.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

الفصالن 67 و68 من مجلة التأم�.
الفصل 28 من القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 واملتعلّق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية 

تتعامل أساسا مع غ� املقيم�.
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ� املقيم�.

6 - تأم� الصادرات:

القانون عدد 24 لسنة 1997 املؤّرخ يف 28 أفريل 1997 واملتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخص تأم� 
الصادرات.

األمر عدد 1690 لسنة 1998 املؤّرخ يف 31 أوت 1998 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تسي� صندوق ضمـان مخاطـر 
التصدير كمـا تّم تنقيحـه باألمر عدد 2074 لسنـة 2002 املـؤرخ يف 10 سبتمرب 2002 واألمر الحكومي عدد 1068 املؤّرخ 

يف 3 أوت 2015.
القانون عدد 95 لسنة 1999 املؤّرخ يف 6 ديسمرب 1999 واملتعلّق بإحداث صندوق ض³ن Äويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن.
تسي� صندوق ض³ن Äويل  وتراتيب  بضبط رشوط  واملتعلق  3 جانفي 2000  املؤّرخ يف   2000 لسنة   23 األمر عدد 

الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن وبإحداث لجنة ض³ن قروض Äويل الصادرات.
اإلتفاقية املربمة ب� وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت Æوجبها 
مهّمة التّرصف يف هذه املنظومة إىل الرشكة املذكورة وذلك لحسابها ولحساب بقية مؤسسات التأم� التي تنشط يف هذا 

املجال. 

IV - النصـوص األخـرى:

:Î1 - القطاع التعاو

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األ´وذجي للجمعيات التعاونية.

2 - التأم� عىل املرض:

القانون عدد 71 لسنة 2004 املؤرخ يف 2 أوت 2004 واملتعلّق بالتأم� عىل املرض وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به.

3 - جباية قطاع التأم�:

القانون عدد 113 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 ديسمرب 1996 (املتعلّق بقانون املالية لسنة  الفصول 34 و35 و36 من 
1997) بخصوص مراجعة جباية قطاع التأم�.

املالية لسنة  القانون عدد 86 لسنة 1997 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1997 (املتعلّق بقانون  الفصول من 51 إىل 54 من 
1998) بخصوص تشجيع االدخار يف إطار عقود التأم� عىل الحياة.

الفصل 33 من القانون عدد 123 لسنة 2001 املؤرخ يف 28 ديسمرب 2001 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2002) بخصوص 
تحي� قاïة املدخرات الفنية القابلة للطرح من قبل مؤسسات التأم�.

الفصل 74 من القانون عدد 101 لسنة 2002 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2002 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2003) بخصوص 
تحي� األحكام املتعلقة باملساهمة لفائدة صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات وتوحيد قاعدة إحتسابها مع 

قاعدة إحتساب املعاليم عىل التأم�.
القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2004) بخصوص إقرار مبدأ إعفاء 
اإليرادات العمرية املدفوعة يف إطار عقود التأم� عىل الحياة من الرضيبة عىل الدخل وإضافة العدد 31 مكّرر للجدول "أ"  
التأم�  يف  الوسطاء  إىل  التأم�  مؤّسسات  قبل  من  املدفوعة  "العموالت  حول  املضافة  القيمة  عىل  األداء  Æجلّة  امللحق 
والّداخلة ضمن عنارص قسط التأم� الخاضع للمعلوم الوحيد عىل التّأم�" وبخصوص منح األولوية لإلنتفاع باإلمتياز العام 

îكن Æقتىض اتفاقية تطبيق النظام الوارد بهذا القانون بصفة جزئية أو كلية عىل املؤسسات التي 

يصادق عليها وزير املالية بعد استشارة البنك املركزي التونيس والتي Äارس إحدى األنشطة التالية:

تأم� املخاطر غ� التي يجب تغطيتها بالبالد التونسية طبقا للنصوص الجاري بها العمل 

وكذلك إعادة تأم� نفس هذه املخاطر.

أخذ املساه³ت والترصف يف محفظات األوراق املالية.

Äثيل املؤسسات خاصة املالية والبنكية التي يوجد مقرها اإلجت³عي بالخارج رشيطة أن ال 

ينتج عن هذا التمثيل الحصول عىل أية مكافأة مبارشة أو غ� مبارشة وأن يقع تغطية كل املصاريف 

الناجمة عنه بالعملة املتأتية من الخارج.

أي نشاط آخر ذي طابع مايل له صلة مبارشة بأنشطة املؤسسات املشار إليها بهذا القـانون.

املعنية  واملؤسسة  املالية  وزير  ب�  الفصل  هذا  من  األوىل  بالفقـرة  إليها  املشار  اإلتفاقية  تربم 

ويصادق عليها بأمر.

مجال النشاط يف إطار القانون عدد 108 لسنة 1985
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      النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� 78 م.د سنة 2017 تتوزع ب� 54,4 م.د بعنوان صنف التأم� عىل الحياة 
وتكوين األموال و23,6 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة.

النتائج الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 79,6 م.د (ملحــق عـدد 11).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  وبدون  املؤّجلة  النتائج  بإعتبار   ،2017 نهاية سنة  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
بنسبة 3,9 % مقابل ارتفاعا  السنة ما يعادل 1.233,4 م.د مقابل 1.187,3 م.د سنة 2016 مسّجال بذلك  الصافية لهذه 

 8,9 % سنة 2016. (ملحــق عـدد 11).

ويعود هذا التباطؤ يف وت�ة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة أساسا إىل:

• انخفاض هاّم يف نسق ´و إج³يل األرباح املؤّجلة من 58,4 % سنة 2016 إىل 1,1 % سنة  2017 حيث ناهزت
 191,6 م.د مقابل 189,6 م.د سنة 2016.

 
م.د   149,4 بلغت  حيث   2016 سنة   %  14,6 بحوايل  تراجع  بعد  االرتفاع  إىل  املؤّجلة  الخسائر  مجموع  عودة    •

مقابل 82,2 م.د سنة 2016.

األمـوال املوظفـة:

إرتفع مجموع األموال املوظّفة لتغطية تعّهدات مؤسسات التأم� تجاه املؤمن لهم إىل 4.891,2 م.د   سنة 2017 مقابل 
4.537,7 م.د سنة 2016 أي بنسبة تطّور تعادل 7,8 %. 

إرتفعت حّصتها  التي  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  بعنوان صنف  التوظيفات  بالخصوص  اإلرتفاع  وشمل هذا 
إىل 32 % من مجموع األموال املوظفة (مقابل 28,5 % سنة 2016) بين³ إنخفضت حصة التوظيفات بعنوان مختلف فروع 

صنف التأم� عىل غ� الحيــاة من 71,5 % سنة 2016 إىل 68 % سنة 2017 (ملحق عـدد 12).

وتجدر االشارة اىل أّن التّطور الحـاصل يف هذه األموال تّم توظيفه أساسا يف السندات الصادرة عن الدولة التي بلغت 
1.694,5 م.د سنة 2017 (وÄثّل 34,6 % من مجموع التوظيفات) مقابل 1.551,7 م.د سنة 2016 محّققة بــذلك ´ـّوا 
بنسبة 9,2 %، ويف شكـل قروض رقاعية التي سّجلت إرتفاعا ملحوظا بنسبة 17,4 % وبلغت 875,9 م.د سنة 2017 مقابل 
يقارب 27 % وبلغت فيها ´وا هاّما Æا  املوظفة  األموال  745,8 م.د سنة 2016 وكذلك يف شكل عقارات حيث شهدت 

 316,2 م.د سنة 2017 مقابل 249,2 م.د يف موىف السنة السابقة.    

ك³ عرفت األموال املوظفة يف شكل حصص وأسهم يف مؤسسات التوظيف الج³عي ويف شكل حصص يف رشكات ذات 
رأس مال تنمية بدورها ´ّوا ايجابيا بنسبة 2,2 % و11 % تباعا وبلغت عىل التوايل 228,7 م.د و52,3 م.د سنة 2017 مقابل 
التأم�  واعادة  التأم�  مؤسسات  أسهم  يف شكل  للتوظيفات  بالنسبة  الشأن  وكذلك   .2016 سنة  م.د  و47,1  م.د   223,7

األجنبية حيث سّجلت إرتفاعا ناهز 3,8 % وبلغت 18,1 م.د سنة 2017 مقابل 17,4 م.د سنة 2016.    

أّما األموال املوظفة يف شكل أسهم رشكات مدرجة بالبورصة فقد سجلت انخفاضا بنسبة 2,4 % لتبلغ 531,1 م.د سنة 
البنكية  املؤسسات  لدى  النقدية ويف شكل ودائع  بالسوق  املوظفة  األموال  2017 مقابل 544,4 م.د سنة 2016، وكذلك 
واملاليــة التي بلغت 689,4 م.د مقابل 694,8 م.د سنة 2016 أي بإنخفاض طفيف بحوايل 0,8 % مقارنة بالسنة السابقة.

وتستأثر التوظيفات ذات املردود القار بحصة هامة تعادل 52,6 % سنة 2017 مقابل 50,6 % سنة 2016، تليها األموال 
املوظفة بالسوق النقدية ويف شكل ودائع لدى املؤسسات البنكية واملاليــة رغم انخفاض حّصتها من 15,3 % سنة 2016 

اىل 14,1 % سنة 2017. 

تغطية املدخرات الفنية:

سّجلت سنة 2017 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية باألصول املوظّفة طبقــا ألحكام مجلة التأم� حيث بلغت 
110,5 % مقابل 114,9 % سنة 2016 (ملحق عدد 13).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتّم 
(بإدماج رؤوس  الحياة  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب أصناف  الذي  بالهامش األد×  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 
األموال تحت الخطر واملّدخرات الحسابية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ) وأصناف التأم� عىل غ� الحياة (بإدماج كلفة الحوادث 

وأقساط التأم� الصافية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ).

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2017 ما يعادل 1.061,5 م.د مقابل 1.022,4 م.د 
سنة 2016. 

أمــا مجموع هــامش املـالءة املالية األد×، فقد بلغ 398,3 م.د سنة 2017 مقابل 346,3 م.د سنة 2016.

مقابل  2017 سنة   % 266,5 القطاع  بالنسبة ملجموع  األد×  الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
 295,3 % سنة 2016. 

       نشاط إعـادة التـأم�

يهّم هذا الصنف عمليات إعادة التأم� املقبولة واملسندة من قبل رشكات التأم� املبارش والعمليات املقبولة واملعاد 
إسنادها من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�.

 
عمليات إعـادة التأم� لرشكات التأم� املباشـر:

العمليات املقبولة:
    

شهدت األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش عودة إىل اإلرتفاع بنسبة 5,6 % مقابل تراجعها  بحوايل 1,8 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 16,9 م.د مقابل 16 م.د سنة 2016 (ملحق عـــدد 21).

 %  36 تجاوزت  بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  املدفوعة  التأم�  مؤسسات  تعويضات  إرتفاع  تواصل  املقابل،  ويف 
مقابل زيادة بحوايل 5,5 % سنة 2016، وبلغت تبعا لذلك 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د سنة 2016.

ك³ عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2017 بعنوان العمليات املقبولة بنسبة 24 % مقابل3,1 % سنة 2016 
وبلغت 20,7 م.د مقابل 16,7 م.د سنة 2016. 

وتبعا لذلك، تقلّص الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة إىل حدود 3,3 م.د مقابل 4,8 م.د سنة 2016.

العمليات املسندة:

مقابل   %  7,5 بنسبة  إرتفاعا   2017 سنة  املبارش  التأم�  قبل رشكات  من  إسنادها  واملعاد  املسندة  األقساط  سّجلت 
 2016 سنة  م.د   353,7 مقابل  م.د   380,2 مجموعها  بذلك  وبلغ   ،%  1,9 بنسبة  السابقة  السنة  يف  النسبي  إنخفاضها 

(ملحق عدد 22).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� لسنة 2017 إىل 
18,2 % مقابل 19,1 % سنة 2016.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد بالنسبة لفروع تأم� الحريق والتأم� ضّد الربد وهالك املاشية وتأم� النقل جّد هامة رغم 
 % و64,9   %  76 تباعا  مقابل   % و59,7   % و63,2   %  74,7 التوايل  عىل  بلغت  حيث   2017 سنة  الطفيف  إنخفاضها 

و66,3 %.

ك³ تجدر اإلشارة إىل أّن إرتفاع نسبة اإلسناد يف فرع تأم� الصادرات والتي ناهزت 67,7 % سنة 2017 مقابل 67,4 % 
سنة 2016 تعود أساسا إىل اإلسناد الكيل لألقساط الصادرة بعنوان املخاطر غ� التجارية لصندوق ض³ن مخاطر التصدير 

الذي تتوىل الترصف فيه الرشكة التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وقد تواصل تفاقم العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� رغم تقلّصه النسبي إىل حدود 
135 م.د مقابل 163,8 م.د سنة 2016.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

تواصل نسق ´ّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وناهزت 
121,7 م.د مقابل 113,4 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 21).

بين³ تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا بنسبة 12,4 % مقابل 11 % يف السنة السابقة وبلغ حجمها 
230,3 م.د مقابل 204,9 م.د سنة 2016.  

م.د   79,5 لتعادل   ،2016 سنة   %  9,4 مقابل   %  42,5 بنسبة  إرتفاعا  الحوادث  كلفــــة  شهدت  وبالتوازي، 
مقابل 55,8 م.د سنة 2016.

       
حيث  تراجعا   2017 سنة  خالل  التونسية"  "اإلعادة  لرشكة  املقبولة  للعمليــات  الفنّي  الفائض  سّجل  لذلك،  ونتيجة 

â يتجاوز 7,6 م.د مقابل 25,5 م.د سنة 2016.

العمليات املعاد إسنادها:

تواصل إرتفاع األقسـاط املعـاد إسنادها من طرف رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 بنسبة 10,3 % مقابل 3,2 % 
يف السنة السابقة، وبلغـت 49,4 م.د مقابل 44,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 22).

    
وتبعا لذلك، شهدت نسبة إعــــادة اإلسناد إرتفاعا إىل حدود 40,6 % مقابل 39,5 % سنة 2016.

ك³ شهـــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ´ّوا بنسبة 57,8 % مقابل تراجعهـــا الطفيف بنسبة 1 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 35,2 م.د مقابل 22,3 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، Äّكنت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 ألّول مرّة بعد مرور أربع سنوات متتالية من تجاوز العجز 
م.د   11,2 حدود  يف  عجز  مقابل  م.د   1,3 يعادل  فائضا  وحّققت  اإلسناد  إعادة  عمليات  عن  الناتج  الفّني 

سنة 2016.

إّال أّن النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد تراجعت إىل حدود 9 م.د مقابل 14,3 م.د سنة 2016.

وبعد طرح مصاريف اإلدارة والترصّف املقّدرة بحوايل 8,7 م.د سنة 2017 مقابل 8 م.د سنة 2016، تراجعت النتيجة 
الفنية الصافية بعد طرح املصاريف إىل 0,3 م.د مقابل 6,3 م.د سنة 2016.

وبالتوازي، تقلّصت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة خالل سنة 2017 إىل 12,3 م.د مقابل 15,9 م.د سنة 2016.

      نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

يبلغ عــــدد املؤسسات غ� املقيمة بسوق التأم� التونسية 6 مؤسسات يف موّىف سنة 2017 وهي مؤسسات مرخص 
لها Æقتىض القانون عـدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمـرب 1985 واملتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل 

أساســا مع غ� املقيم�. 
      

وتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة ومكتب� Äثيلي�، وتختص يف عمليات تأم� و إعادة تأم� 
األشخاص غ� املقيم� (ملحق عدد 3).

1 - االمتيازات التي يوفرها نظام املؤسسات غ� املقيمة:
    

يخول القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 املتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا 
مع غ� املقيم� عّدة إمتيازات لفائدة املؤسسات غ� املقيمة تهم خاصة:

اإلعفاء التام من الرضيبة عىل الرشكات،
توقيف اآلداء عىل القيمة املضافة، 

إرجاع املعاليم الديوانية،
اإلعفاء من اآلداءات املحلية، 

إمتيــازات تتعلق بحرية إنتداب املوظف� األجانب،
إمكانية إختيار نظام ض³ن إجت³عي غ� النظام التونيس.

      جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Æوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÆوارد شبه جبائية متأتية من مساه³ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

مقابل م.د   188,6 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة   2017 سنة  خــــالل  هاما  إرتفاعا  املــــوارد  هذه  سّجلت  وقد 
 167,8 م.د سنة 2016 و160,9 م.د سنـــة 2015 (ملحق عدد 26).

وإعتبارا ألهّمية قطاع التأم� يف اإلقتصاد الوطني أقّر املّرشع التّونيس لفائدته جملة من القواعد الجبائية تتعلّق بعقود 
التأم� وباملّدخرات الفّنية لرشكات التأم�.

I - النظام الجبا¤ لعقود التأم�:
 

يعرّف الفصل األول من مجلّة التأم� عقد التأم� بأنّه "اإلتّفاق الذي تلتزم Æقتضاه مؤّسسة التأم� أو املؤّمن بتقديم 
خدمة مالية لشخص يدعى املؤّمن له يف حالة تحّقق الخطر أو حلول األجل املبّ� بالعقد وذلك مقابل أجرة تسمى قسط 

التأم� أو معلوم اإلشرتاك".

ويربز هذا التّعريف العنارص التي يقوم عليها عقد التّأم� وهي أقساط التأم� وخدمات التأم�.

1 - جبــاية أقساط الّتأم�:

تتمثّل جباية أقساط التّأم� يف املعاليم الجبائية واملعاليم شبه الجبائية.

1.1 - املعاليم الجبائية:

املعلوم الوحيد عىل الّتأم�:

تخضع عقود التأم� أو اإليرادات العمرية املربمة مع مؤّسسات التأم� مه³ كان مكان إبرامها ملعلوم يسّمى "املعلوم 
الوحيد عىل التأم�".

وتعفى من هذا املعلوم :

1. عقود إعادة التأم�،
2. عقود التأم� املتعلّقة باألخطار الفالحية والصيد البحري، 

3. عقود تأم� أخطار السلع عند التّصدير وعقود تأم� قروض التّصدير،
4. عقود التأم� اإلجباري يف ميدان البناء املعد للسكن طبقا للترشيع الجاري به العمل،

5. عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين رأس املال وعقود اإليرادات العمرية،
6. عقود التأم� لألخطار التي îكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغ�ها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 5 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 10 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

ويربز جدول توزيع املوارد الجبائية وشبه الجبائية املتأتية من قطاع التأم� أهّمية حّصـة املعلـوم الوحيد عىل التأم� 
مقارنة مع حّصة املساه³ت لفائدة الصناديق الخاّصة بالخزينة.

2.1 - املوارد شبه الجبائية: 

وهي تتوزع ب� مساه°ت لفائدة ّصناديق الخزينة وب� معاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�.

أ -  املساه°ت لفائدة الّصناديق الخاّصة بالخزينة:

• املساه°ت لفائدة صندوق الح°ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات:

أحدث صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Æقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Æقتىض الفصل 153 من القانون عدد 91 لسنة 1982 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1982 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1983، وحّدد مبلغها بـ 300 ملّيم موظّفة عىل كّل شهادة تأم� لعربة سيّارة.

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك³ تّم تنقيحه بالنصوص الالّحقة وخاّصة الفصل 74 من قانون املالية لسنة 2003، وقد حّدد مبلغ هذه املساهمة 
بـنسبة 0,3 % بالنسبة ألقساط التّأم� عىل السيّارات وبـنسبة 1 % بالنسبة ألقساط التّأم� األخرى باستثناء التّأم� عىل 

الحياة وتكوين رأس املال. 

• املساه°ت لفائدة صندوق ض°ن ضحايا حوادث املرور:

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض³ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاïة وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:
 

- مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Æقتىض األمر عدد 2069 لسنة 2006 املؤرخ يف 24 جويلية 2006، وحّددت نسبتها بـ 2 % من أقساط التأم� 
أو معاليم اإلشرتاكات املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض³ن.

 وتتمثّل هذه التكاليف يف:

املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان تعويض األرضار الالّحقة باألشخاص يف حوادث املرور،
املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان خالص املحام� الذين ينوبون املكلف العام بنزاعات الدولة يف حّق صندوق 

ض³ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Æهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض³ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه°ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض°ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح³ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÆقتىض أحكام الفصل 8 من املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011، تّم توسيع مجال تدّخل الصندوق 
التعويضات بعنوان األرضار  أّن الصندوق يتوّىل" تسديد  وذلك بإضافة فقرة ثالثة إىل الفصل 35 املذكور أعاله تنّص عىل 
املادية املبارشة الناتجة عن أع³ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
 23 املؤرخ يف  لسنة 2002  باألمر عدد 2123  تنقيحه  تّم  الصندوق ك³  تسي� وطرق Äويل هذا  وتراتيب  تدّخل  رشوط 
ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم� بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس األقساط الّصادرة خالل الّشهر املنقيض 
والّصافية من اإللغاءات والّرضائب وإعادة التّأم�. وتهّم هذه املساهمة جميع أصناف التّأم� باستثناء التّأم� عىل الحياة 

وتكوين األموال.

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة Äّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Æوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك³ تّم تنقيحه وإÄامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011) بدينار واحد بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره 

Æناسبة إكتتاب أو تجديد عقود التأم� عىل غ� الحياة صايف من اإللغاءات.

        

• املساه°ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 19 إىل 21 من قانـون املالية لسنة 2006. وتتوزع موارده املتأتية من قطاع 
التأم� كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم:  حّددها الفصل 3 من األمر عدد 2336 لسنة 2006 بـ 500 مليم بعنوان كّل شهادة تأم� و500 
مليم بعنوان كّل شهادة فحص فّني.

 2006 أوت   28 فـــي  املؤّرخ   2006 لسنة   2336 عدد  األمر  من  الثالث  الفصل  حّدد  التأم�:  مؤّسسات  مساهمة   -
واملتعلّق بضبط إجراءات تدّخل الصندوق وطرق تسي�ه وقاعدة ونسب املساه³ت املخّصصة له، نسبة هــذه املســاهمة 
األداءات  من  والصافية  محرّك  ذات  الربية  العربات  تأم�  بعنوان  الصادرة  اإلشرتاك  معاليم  أو  األقساط  من   %  0,4 بـ 

واإللغاءات.
   

ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم� Æقتىض العنوان السادس من مجلة التأم� ك³ تّم تنقيحها وإÄامها Æقتىض القانون عدد 
8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. 

وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• املعلوم السنوي الذي تدفعه مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حّدد الفصل األول من األمر عدد 2553 لسنة 2008 
املؤرخ يف 7 جويلية 2008 نسبته كالتايل:

- بالنسبة ملؤسسات التأم�: 0,3 % من إج³يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج³يل األقساط املقبولة بعنوان السنة املحاسبية املنقضية والصافية من 
اإللغاءات.

ويستخلص مبلغ املعلوم السنوي وينزّل بالحساب الجاري للهيئة العامة للتأم� من قبل مؤسسات التأم� ومؤسسات 
إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة خالل نفس السنة التي يكون فيها مستوجبا وبحساب أربعة أقساط تدفع 

يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ´وذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاõ من األمــر عـــدد 2553 لسنــة 
2008 املـــؤرخ فــي 7 جويلية 2008 مبالغها كالتايل:

بالنسبة ملؤسسات التأم�: 1000 دينار عن كّل صنف تأم�.
بالنسبة لس°رسة التأم�: 1000 دينار.

بالنسبة لنواب التأم� ومنتجي التأم� عىل الحياة: 100 دينار.
       

II - التشجيعات والحوافز الجبائية لقطاع التأم�:
 

1 - يف مادة الرضيبة عىل الدخل والرضيبة عىل الرشكات:

1.1 - أحكام جبائّية تفاضلّية تتعلّق بعقود التأم� عىل الحياة:

 تّم Æقتىض أحكام الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2013 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2013 املتعلق بقانون املالية لسنة 
2014 تشجيع عمليات االدخار طويل املدى يف مادة التأم� عىل الحياة.

وتتلخص اإلمتيازات الجبائية يف النقاط التالية:

أ - أحكام ذات طابع تحفيزي لإلدخار:

- شمولية مجال العقود املشمولة باإلمتياز لتشمل عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين األموال عىل حّد السواء،
- شمولية الض³نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه³ كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاïة املنتفع� من الض³نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه³ كان الض³ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباö يف إتجاه Äك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض³ن  املرتبطة  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  عقود  بعنوان  املدفوعة  التأم� 

الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن 10 سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� يف عقود 
التأم� الج³عي ال تقل عن 10 سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وال ينسحب هذا الرشط عىل 

املنخرط� يف العقود الج³عية قبل غرة جانفي 2014،
،öة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباïتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  îكن  ال  الج³عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -
باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014،

- إستثناء املبالغ املدفوعة لألجراء بعنوان عقود التأم� عىل الحياة وتكوين األموال تنفيذا إللتزامات املكتتب املنصوص 
عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

 
2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

الكافية  الفنية  املدخرات  بتسجيل  تقوم  أن  التأم�  مجلة  من   59 الفصل  طبقا ألحكام  التأم�  مؤسسات  يتعّ� عىل 
لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع� بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال تلك املدخرات يف أصول 

نفس املوازنات.

وÄّكن صفة "الفنية" من Äييز املدخرات الفنية عن غ�ها من املدخرات مثل "مدخرات املخاطر واألعباء" و"مدخرات 
إنخفاض القيمة". 

وتطبيقا ألحكام الفقرة II من الفصل 48 من مجلة الرضيبة عىل دخل األشخاص الطّبيعي� والّرضيبة عىل الّرشكات، 
تطرح املّدخرات الفّنية بصفة كلية من قاعدة إحتساب الرضيبة عىل الرشكات وذلك بعنوان سنة تكوين املّدخرات املذكورة، 
باستثناء املّدخرات املكّونة ملجابهة إستحقاق التّعّهدات الفّنية التي تطرح يف حدود 50 % من الربح الخاضع للرضيبة بعد 

طرح املدخرات الفنية القابلة للطرح كليا وقبل طرح األرباح املعاد إستث³رها (الفصل 45 من قانون املالية لسنة 2008).

2 - يف مادة األداء عىل التكوين املهني:

املبلغ  املهني شهريّا عىل أساس  التكوين  األداء عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب  قانون  الفصل 29 من  طبقا ألحكام 
الشهري الخام للمرتبات واألجور مه³ كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Æا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه³ت اإلجت³عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت³عي  الض³ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت³عية  املساه³ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج³عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Æوجب عقود التأم� عىل الحياة من معاليم التّسجيل 
املوظّفة عىل الّرتكات. 

I من  الفقرة  بالعدد 6 من  املنصوص عليه  بـ 0,300 دينار  املحّدد  الجبا¤  الطّابع  التأم� من  4 - إعفاء وصوالت 
.öالفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا

5 - إعفاء عملّيات التأم� وإعادة التأم� الخاضعة للمعلوم الوحيد عىل التأم� وعموالت وسطاء التأم� من 
األداء عىل القيمة املضافة وذلك تطبيقا ملقتضيات العددين 31 و31 مكّرر من الجدول "أ" امللحق Æجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 

     ملحــق عــدد 1

اإلطار الترشيعي والرتتيبي لقطاع التأم�

I - اإلطار العام:

القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف 9 مارس 1992 املتعلّق بإصدار مجلة التأم� وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به وجملة القوان� املتممة لها وهي :

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤرخ يف 31 جانفي 1994 املتعلّق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأم� يخص التأم� 
يف ميدان البناء،

القانون عـدد 24  لسنة 1997 املؤرخ يف 28 أفريل 1997 املتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخّص تأم� 
الصادرات،

القانون عدد 37 لسنة 2002 املؤرخ يف غرة أفريل 2002 املتعلّق بتنقيح مجلة التأم�،
تأم�  يخص  التأم�  Æجلة  خامس  عنوان  بإدراج  املتعلق   2005 أوت   15 يف  املؤرخ   2005 لسنة   86 عدد  القانون 
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس Æجلة التأم� يخص إحداث 

"الهيئة العامة للتأم�". 
القانون عدد 47 لسنة 2014 املؤّرخ يف 24 جويلية 2014 املتعلّق بإدراج عنوان سابع Æجلة التأم� يخص "التأم� 

التكافيل". 

II - اإلطار القانوÎ للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

تأم�  التأم� يخص  بإدراج عنوان خامس Æجلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية املتعلّقة به والتي تتمثّل يف:

األمر عدد 873 املؤرخ يف 27 مارس 2006 واملتعلق بضبط التزامات مستعميل العربات الربية ذات محرك غ� املسجلة 
بإحدى سالسل التسجيل املعتمدة بالبالد التونسية وكذلك بطرق صياغة الوثائق املثبتة لوجود عقد التأم� وصحتها وفقا 

ألحكام الفصل 114 من مجلة التأم�،
األمر عدد 1224 املؤرخ يف 2 ماي 2006 واملتعلّق بضبط أ´وذج تحرير محرض البحث وفقا ألحكام الفصل 167 من 

مجلة التأم�، 
وواجبات  بتحديد حقوق  املتعلقة  اإلتفاقية  باملصادقة عىل  واملتعلق   2007 25 جوان  املؤرخ يف   1487 عدد  األمر 
نتيجة  املتّرضر  لفائدة  املستحّقة  أو  املسّددة  املبالغ  إسرتجاع  بخصوص  املرض  عىل  للتأم�  الوطني  والصندوق  املؤمن� 

حوادث املرور التي تكتيس صبغة شغلية وفقا ألحكام الفصل 171 من مجلة التأم�،
األمر عدد 2069 املؤرخ يف 24 جويلية 2006 واملتعلق بضبط نسب املساه³ت املخصصة لصندوق ض³ن ضحايا 

حوادث املرور وفقا ألحكام الفصل 176 من مجلة التأم�، 
األمر عدد 1871 املؤرخ يف 17 جويلية 2007 واملتعلق بضبط جدول معاوضة الجرايات وبكيفية إحتساب رأس املال 

موضوع املعاوضة وفقا ألحكام الفصل 145 من مجلة التأم�،

القرار املؤرخ يف 6 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األطباء الرشعي� واألطباء املتحصل� عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البدõ وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم� (ك³ تّم إÄامه بالقاïت� التكميليت� بتاريخ 1جوان 2006 

و2 سبتمرب 2006)،
وفقا  تسي�ه  وقواعد  للتعريفة  املركزي  املكتب  إحداث  بضبط رشوط  واملتعلق  17 جانفي 2006  املؤرخ يف  القرار 

ألحكام الفصل 112 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األعضاء القاّرين واألعضاء املناوب� باملكتب املركزي للتعريفة،

القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل النظام األسايس الخاص بالجمعية املهنية التي تتوىل تطبيق 
الفصل 114 من مجلة  للتأم� وفقا ألحكام  الدولية  البطاقات  أنظمة  املنخرطة يف  الدول األجنبية  املعاهدات املربمة مع 

التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل أ´وذج املعطيات الرضورية إلعداد عرض التسوية الصلحية 

وفقا ألحكام الفصل 169 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 12 أفريل 2006 واملتعلق بضبط شكل شهادة التأم� ومحتواها، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 8 جوان 2006 واملتعلق بتحديد التعريفات اإلطارية ملصاريف عالج مترضري حوادث املرور 
وفقا ألحكام الفصل 129 من مجلة التأم�، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 11 جوان 2007 واملتعلق باملصادقة عىل الجدول القيايس لتحديد نسب العجز الدائم وفقا 
ألحكام الفصل 131 من مجلة التأم�، 

القرار املؤرخ يف 4 أوت 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء املكتب املركزي للتعريفة،
القرار املؤرخ يف 28 نوفمرب 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء اللجنة اإلستشارية لصندوق الوقاية من حوادث املرور،

القرار املؤرخ يف 25 ديسمرب 2006 واملتعلق باملصادقة عىل إتفاقية التعويض لحساب الغ� وفقا ألحكام الفصل 148 
من مجلة التأم� املمضاة من قبل األطراف املعنية بتاريخ 9 أكتوبر 2006.

املنشور عدد 2 لسنة 2007 املؤرخ يف 10 مارس 2007 واملتعلق بنظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤوليـــة 
املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك ك³ تّم إÄامه بامللحق التوضيحي بتاريخ 2 جويلية 2007.
املنشور عدد 1 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 جانفي 2007 واملتعلق بتحديد تعريفة التأم� الحدودي.

املنشور عدد 1 لسنة 2005 املؤّرخ يف 13 أفريل 2005 واملتعلّق بالرتفيع يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية بالنسبة 
ألصحاب العربات الربية ذات املحرّك ك³ تّم تنقيحه Æقتىض املنشور عدد 1 لوزير املالية املؤرخ يف 12سبتمرب 2013 ثّم 

باملنشور عدد 1 لسنة 2014 املؤرخ يف 16 ديسمرب 2014.
اإلتفاقية املربمة ب� مؤسسات التأم� بتاريخ 17 أوت 2002 واملتعلقة برتفيع تعريفة الض³نات اإلختيارية.

اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم� 
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق Æراجعة إتفاقية سنة 1995 املربمة بتاريخ 22 نوفمرب1995. 

اإلتفاقية النموذجية املربمة ب� املكاتب حول "بطاقة التأم� الخرضاء" واملنّقحة يف 20 أكتوبر 1989. 
"النظام العام" (le règlement général) للمجلس الدويل للمكاتب الذي يضّم كافة الدول املنخرطة يف نظام "بطاقة 

التأم� الخرضاء" والذي دخل حيّز التطبيق بداية من غرّة جويلية 2003. 
إتفاقية بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات عرب البالد العربية " بطاقة التأم� الربتقالية " املوقّعة  بتونس من قبل 

الدول العربية بتاريخ 26 أفريل 1975.
اإلتفاقية املربمة بتاريخ 19 جوان 1995 ب� املكاتب العربية املوّحدة لتطبيق بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات 

عرب البالد العربية.
العامة  الجلسة  أثناء  املربمة  العضو  الدولة  يف  الوطنية  التأم�  رشكات  ب�  اإلقليمي"  املوّحد  "املكتب  إنشاء  إتفاقية 

للمكاتب األعضاء املنعقدة باليونان يف ماي 2002 ك³ تّم تنقيحها أثناء إجت³عها األخ� يف نوفمرب 2005.

بتاريخ 20 جانفي  املهنيّة  التأم� يف إطار جمعيتها  للسيارات املربمة ب� مؤسسات  املاّدية  إتفاقيات تعويض األرضار 
2010 والتي دخلت حيّز التطبيق بداية من 20 مارس 2010 طبقا للفصل 92 من مجلة التأم�، وتتضّمن هذه اإلتفاقيات 

تحسينات هاّمة سواء عىل مستوى ضبط وتقليص آجال التعويض أو عىل مستوى تحس� جودة الخدمات املسداة. 

2 - التأم� من الحريق:

الفصل 29 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 واملتعلّق 
بوجوب التأم� من الحريق.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤرخ   1981 لسنة   1595 عدد  األمر 
بالفصول 29 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 املتعلق بقانون املالية لسنة 1981.

3 - تأم� نقل البضائع عند التوريد: 

الفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 
املتعلقة بوجوبية تأم� نقل البضائع عند التوريد.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤّرخ   1981 لسنة   1596 عدد  األمر 
بالفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 

ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 2364 لسنة 1999 املؤرخ فـي 27 أكتوبر 1999.

4 - التأم� الوجوÏ للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي³ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك³ 

تّم تنقيحه بالقانون عدد 62 لسنة 2009 املؤرخ يف 31 جويلية 2009.
الفصل 3 من األمر عدد 1814 لسنة 1981 املؤرخ يف 22 ديسمرب 1981 املتعلّق بكيفية منح البطاقة املهنية للوكيل 

العقاري.
الفصل 2 من القانون عدد 66 لسنة 2001 املؤرخ يف 10 جويلية 2001 (املتعلق بحذف الرتاخيص اإلدارية املسندة من 
قبل مصالح وزارة التجارة) املتعلق بإخضاع م³رسة نشاط الوكيل العقاري إىل الرشوط املنصوص عليها بالترشيع الجاري به 

العمل وإىل مقتضيات كراس رشوط يصادق عليها بقرار من الوزير املكلف بالتجارة.
قرار وزير التجارة املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق باملصادقة عىل كـراس رشوط مهنة وكيل عقاري.  

الفصل 7 من األمر عدد 273 لسنة 1987 املؤرخ يف 17 فيفري 1987 واملتعلّق برتكيبة وطرق عمل لجنة تسليم إنجازات 
وكاالت األسفار.

الفصل 3 من القانون عدد 49 لسنة 1987 املؤّرخ يف 2 أوت 1987 واملتعلّق بتنظيم تجارة املصاعد والتجهيزات املشابهة.
املصاعد  تجارة  باملصادقة عىل كراس رشوط مل³رسة نشاط  املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق  التجارة  قرار وزير 

والتجهيزات املشابهة.
الفصالن 48 و59 من القانون عدد 63 لسنة 1991 املؤّرخ يف 29 جويلية 1991 واملتعلّق بالتنظيم الصحي.

الفصل 27 من القانون عدد 104 لسنة 1994 املؤرخ يف 3 أوت 1994 واملتعلّق بتنظيم وتطوير الرتبية البدنية واألنشطة 
الرياضية.

الفصالن 19 و34 من القانون عدد 32 لسنة 1995 املؤّرخ يف 14 أفريل 1995 واملتعلّق بوكالء العبور.
الفصل 34 من القانون عدد 41 لسنة 1996 املؤّرخ يف 10 جوان 1996 واملتعلّق بالنفايات وÆراقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثاõ من األمر عدد 1766 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 سبتمرب 1996 واملتعلّق بضبط رشوط إحداث املؤسسات 
الخاصة لرعاية املسن� وطرق تسي�ها.

الفصل 39 من القانون عدد 71 لسنة 97 املؤرخ يف 11 نوفمرب 1997 واملتعلّق باملصف� واملؤÄن� العدلي� وأمناء الفلسة 
واملترصّف� القضائي�.

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاïة الوثائق املشرتطة للرتخيص 
إلستغالل أو توسيع أو نقل أو إحالة مركز تصفية الدم.

الفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 1998 املؤّرخ يف 20 جويلية 1998 واملتعلّق بالرشكات املهنية للمحام�.
الفصل 82 من القانون عدد 25 لسنة 1999 واملؤّرخ يف 18 مارس 1999 واملتعلّق بإصدار مجلة املوانئ البحرية التجارية.

األمر عدد 1986 لسنة 2001 املؤرخ يف 27 أوت 2001 املتعلق بضبط رشوط إحداث الهياكل املحرتفة إلنتاج الفنون 
الدرامية وترويجها.

إلنتاج  املحرتفة  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م³رسة  واملتعلق   2001 8 سبتمرب  املؤرخ يف  الثقافة  وزير  قرار 
الفنون الدرامية وترويجها لنشاطها.

الفصل 7 من القانون عدد 89 لسنة 2005 املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بتنظيم نشاط الغوص حول وجوبية تأم� 
املسؤولية املدنية عن األرضار التي îكن أن تلحقها باملتدرب� أو الغ� من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ³Æرسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÄام القانون عدد 
عن  الناتجة  املدنية  مسؤوليتهم  تأم�  وجوبية  حول  العبور  بوكالء  املتعلّق   1995 أفريل   14 يف  املؤرخ   1995 لسنة   32

نشاطهم.
الفصل 15 من القانون عدد 44 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنظيم املهن البحرية حول وجوبية 

تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن النشاط من قبل كّل شخص يتعاطى إحدى املهن البحرية.
املؤرخ   1990 لسنة   17 عدد  القانون  بتنقيح  واملتعلق    2009 جويلية   31 يف  املؤرخ   2009 لسنة   62 عدد  القانون 

يف 26 فيفري 1990 املتعلّق بتحوير الترشيع املتعلّق بالبعث العقاري.

5 - التأم� يف ميدان البناء:

القانون عدد 9 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصل 6 
من مجلة التأم�).

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصول 
من 95 إىل100 من مجلة التأم�).

تأم�  لوجوب  الخاضعة  غ�  املنشآت  قاïة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل� يف إنجازها ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 1360 لسنة 1997 املؤّرخ يف 14 جويلية 1997.
األمر عدد 416 لسنة 1995 املؤّرخ يف 6 مارس 1995 واملتعلق بضبط مهام املراقب الفني ورشوط منح املصادقة.

III - اإلطار القانوÎ للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم� الصادرة Æقتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق Æكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
الفصل األّول من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 02 جانفي 1993 املتعلّق بضبط قاïة أصناف التأم� الواردة بالفصل 49 من 

مجلّة التأم�.

الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاïة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� 
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

الفصالن 2 و3 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 املتعلّق بضبط بيان ´وذجي للرشوط العامة لعقود 
التأم�.

الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم�، املؤرخ يف 13 جويلية 2016 واملتعلّق بتوضيح بعض 
املفاهيم املرتبطة بصنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وطريقة تطبيق أحكام مجلّة التأم� عىل مستوى اإلكتتاب 

واإلنخراط واإلعالم السنوي ودفع الخدمات املتعلّقة بهذا الصنف.

2 - التأم� البحري:

يف املؤّرخ   1962 لسنة   13 عـدد  القانون  Æقتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 24 أفريل 1962.

األمر عدد 216 لسنة 1990 املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق بالرتفيع يف املبلغ األقىص ملسؤولية الناقل البحري يف 
تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 أكتوبر 2001 املتعلق Æنح ض³ن الدولة لتغطية نتائج املسؤولية املنجرّة عن 
املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

املؤّرخ يف العيل  باألمر  تنقيحه  تّم  ك³  الفالحي   õالتعاو بالصندوق  واملتعلّق   1931 مارس   26 املؤّرخ يف  العيل  األمر 
 7 جويلية 1955.

الفصول من 52 إىل 56 من القانون عدد 106 لسنة 1986 املؤّرخ فـي 31 ديسمرب 1986 واملتعلّقة بإحداث صندوق 
تعاون لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 948 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط إبتداءا من املوسم الفالحي 1988-1989 مجال 
تدخل ومقدار مساهمة الفالح� ونسبة تعويضات الصندوق التعاوõ لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
 õاألمر عدد 949 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تدخل وتسي� الصندوق التعاو

لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
وضبط  التأم�  مؤسسات  لكل  التأم�  عىل  الوحيد  األداء  من  اإلعفاء  تعميم  حول   2007 لسنة  الرئاسية  القرارات 
تخفيضات يف التعريفات بـ 40 % لألنشطة األكþ عرضة للمخاطر وبـ 30 % بالنسبة إىل خطر هالك املاشية وبـ 20 % عند 

التأم� الج³عي أو الفردي املتجدد.
إتفاقية الترصف املربمة ب� وزير املالية والصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي يف أوت 2008 واإلتّفاقية املربمة ب� 

الصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي والبنك الوطني الفالحي.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

الفصالن 67 و68 من مجلة التأم�.
الفصل 28 من القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 واملتعلّق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية 

تتعامل أساسا مع غ� املقيم�.
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ� املقيم�.

6 - تأم� الصادرات:

القانون عدد 24 لسنة 1997 املؤّرخ يف 28 أفريل 1997 واملتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخص تأم� 
الصادرات.

األمر عدد 1690 لسنة 1998 املؤّرخ يف 31 أوت 1998 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تسي� صندوق ضمـان مخاطـر 
التصدير كمـا تّم تنقيحـه باألمر عدد 2074 لسنـة 2002 املـؤرخ يف 10 سبتمرب 2002 واألمر الحكومي عدد 1068 املؤّرخ 

يف 3 أوت 2015.
القانون عدد 95 لسنة 1999 املؤّرخ يف 6 ديسمرب 1999 واملتعلّق بإحداث صندوق ض³ن Äويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن.
تسي� صندوق ض³ن Äويل  وتراتيب  بضبط رشوط  واملتعلق  3 جانفي 2000  املؤّرخ يف   2000 لسنة   23 األمر عدد 

الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن وبإحداث لجنة ض³ن قروض Äويل الصادرات.
اإلتفاقية املربمة ب� وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت Æوجبها 
مهّمة التّرصف يف هذه املنظومة إىل الرشكة املذكورة وذلك لحسابها ولحساب بقية مؤسسات التأم� التي تنشط يف هذا 

املجال. 

IV - النصـوص األخـرى:

:Î1 - القطاع التعاو

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األ´وذجي للجمعيات التعاونية.

2 - التأم� عىل املرض:

القانون عدد 71 لسنة 2004 املؤرخ يف 2 أوت 2004 واملتعلّق بالتأم� عىل املرض وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به.

3 - جباية قطاع التأم�:

القانون عدد 113 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 ديسمرب 1996 (املتعلّق بقانون املالية لسنة  الفصول 34 و35 و36 من 
1997) بخصوص مراجعة جباية قطاع التأم�.

املالية لسنة  القانون عدد 86 لسنة 1997 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1997 (املتعلّق بقانون  الفصول من 51 إىل 54 من 
1998) بخصوص تشجيع االدخار يف إطار عقود التأم� عىل الحياة.

الفصل 33 من القانون عدد 123 لسنة 2001 املؤرخ يف 28 ديسمرب 2001 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2002) بخصوص 
تحي� قاïة املدخرات الفنية القابلة للطرح من قبل مؤسسات التأم�.

الفصل 74 من القانون عدد 101 لسنة 2002 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2002 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2003) بخصوص 
تحي� األحكام املتعلقة باملساهمة لفائدة صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات وتوحيد قاعدة إحتسابها مع 

قاعدة إحتساب املعاليم عىل التأم�.
القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2004) بخصوص إقرار مبدأ إعفاء 
اإليرادات العمرية املدفوعة يف إطار عقود التأم� عىل الحياة من الرضيبة عىل الدخل وإضافة العدد 31 مكّرر للجدول "أ"  
التأم�  يف  الوسطاء  إىل  التأم�  مؤّسسات  قبل  من  املدفوعة  "العموالت  حول  املضافة  القيمة  عىل  األداء  Æجلّة  امللحق 
والّداخلة ضمن عنارص قسط التأم� الخاضع للمعلوم الوحيد عىل التّأم�" وبخصوص منح األولوية لإلنتفاع باإلمتياز العام 

عىل املستوى الجبا¤: تخضع املؤسسات غ� املقيمة للرضيبة عىل الرشكات بنسبة 10 % وذلك 

بالنسبة إىل األرباح املتأتية من معامالتها مع غ� املقيم� إبتداء من غرة جانفي 2008. 

ك³ تخضع إىل دفع املعلوم عىل العقارات املبنية واملعاليم واآلداءات املوظفة بعنوان إسداء الخدمات 

املباشـرة (القــانون عــدد 80 لسنة 2006 املــؤرخ يف 18 ديسمرب 2006). هذا مع املالحظة وأّن 

املؤسسات الناشطة قبل غرّة جانفي 2008 تواصل إنتفاعها باإلعفاء من املساهمة الرضيبية التقديرية 

إىل ح� إستك³ل مّدة عرش سنوات من تاريخ حصولها عىل املصادقة. 

إعفاء من اآلداء عىل مرتبات األجانب مقابل مساهمة رضيبية تقديرية بـــــ 20 % من مجموع 

جرايتهم الجملية، هذا إىل جانب اإلعفاء من معاليم ورسوم الدخول بالنسبة لألشياء الشخصية.

إعفاءات عىل املستوى الّديواÎ: مثل توقيف إستخالص املعاليم واآلداءات املوظّفة عند التّوريد 

وإرجاع املعاليم الديوانية بالنسبة لألشياء املستوردة التي يقع إقتناءها محليا.

بالنسبة لعمليات  املُطلقة يف ميدان الّرصف  الحرية  إمتيازات عىل مستوى نظام الّرصف: مثل 

املؤسسة مع غ� املقيم� وإنجاز دفوعاتها بواسطة حسابات أجنبية قوامها الّدينار القابل للتحويل.

مع  األجانب  املوظّف�  إنتداب  حّرية  اإلجت°عية:  التغطية  بأنظمة  واإلنخراط  اإلنتداب  حرية 

إمكانية إختيار نظام ض³ن إجت³عي غ� النظام التونيس.

اإلمتيـــازات املمنوحة



      النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� 78 م.د سنة 2017 تتوزع ب� 54,4 م.د بعنوان صنف التأم� عىل الحياة 
وتكوين األموال و23,6 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة.

النتائج الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 79,6 م.د (ملحــق عـدد 11).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  وبدون  املؤّجلة  النتائج  بإعتبار   ،2017 نهاية سنة  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
بنسبة 3,9 % مقابل ارتفاعا  السنة ما يعادل 1.233,4 م.د مقابل 1.187,3 م.د سنة 2016 مسّجال بذلك  الصافية لهذه 

 8,9 % سنة 2016. (ملحــق عـدد 11).

ويعود هذا التباطؤ يف وت�ة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة أساسا إىل:

• انخفاض هاّم يف نسق ´و إج³يل األرباح املؤّجلة من 58,4 % سنة 2016 إىل 1,1 % سنة  2017 حيث ناهزت
 191,6 م.د مقابل 189,6 م.د سنة 2016.

 
م.د   149,4 بلغت  حيث   2016 سنة   %  14,6 بحوايل  تراجع  بعد  االرتفاع  إىل  املؤّجلة  الخسائر  مجموع  عودة    •

مقابل 82,2 م.د سنة 2016.

األمـوال املوظفـة:

إرتفع مجموع األموال املوظّفة لتغطية تعّهدات مؤسسات التأم� تجاه املؤمن لهم إىل 4.891,2 م.د   سنة 2017 مقابل 
4.537,7 م.د سنة 2016 أي بنسبة تطّور تعادل 7,8 %. 

إرتفعت حّصتها  التي  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  بعنوان صنف  التوظيفات  بالخصوص  اإلرتفاع  وشمل هذا 
إىل 32 % من مجموع األموال املوظفة (مقابل 28,5 % سنة 2016) بين³ إنخفضت حصة التوظيفات بعنوان مختلف فروع 

صنف التأم� عىل غ� الحيــاة من 71,5 % سنة 2016 إىل 68 % سنة 2017 (ملحق عـدد 12).

وتجدر االشارة اىل أّن التّطور الحـاصل يف هذه األموال تّم توظيفه أساسا يف السندات الصادرة عن الدولة التي بلغت 
1.694,5 م.د سنة 2017 (وÄثّل 34,6 % من مجموع التوظيفات) مقابل 1.551,7 م.د سنة 2016 محّققة بــذلك ´ـّوا 
بنسبة 9,2 %، ويف شكـل قروض رقاعية التي سّجلت إرتفاعا ملحوظا بنسبة 17,4 % وبلغت 875,9 م.د سنة 2017 مقابل 
يقارب 27 % وبلغت فيها ´وا هاّما Æا  املوظفة  األموال  745,8 م.د سنة 2016 وكذلك يف شكل عقارات حيث شهدت 

 316,2 م.د سنة 2017 مقابل 249,2 م.د يف موىف السنة السابقة.    

ك³ عرفت األموال املوظفة يف شكل حصص وأسهم يف مؤسسات التوظيف الج³عي ويف شكل حصص يف رشكات ذات 
رأس مال تنمية بدورها ´ّوا ايجابيا بنسبة 2,2 % و11 % تباعا وبلغت عىل التوايل 228,7 م.د و52,3 م.د سنة 2017 مقابل 
التأم�  واعادة  التأم�  مؤسسات  أسهم  يف شكل  للتوظيفات  بالنسبة  الشأن  وكذلك   .2016 سنة  م.د  و47,1  م.د   223,7

األجنبية حيث سّجلت إرتفاعا ناهز 3,8 % وبلغت 18,1 م.د سنة 2017 مقابل 17,4 م.د سنة 2016.    

أّما األموال املوظفة يف شكل أسهم رشكات مدرجة بالبورصة فقد سجلت انخفاضا بنسبة 2,4 % لتبلغ 531,1 م.د سنة 
البنكية  املؤسسات  لدى  النقدية ويف شكل ودائع  بالسوق  املوظفة  األموال  2017 مقابل 544,4 م.د سنة 2016، وكذلك 
واملاليــة التي بلغت 689,4 م.د مقابل 694,8 م.د سنة 2016 أي بإنخفاض طفيف بحوايل 0,8 % مقارنة بالسنة السابقة.

وتستأثر التوظيفات ذات املردود القار بحصة هامة تعادل 52,6 % سنة 2017 مقابل 50,6 % سنة 2016، تليها األموال 
املوظفة بالسوق النقدية ويف شكل ودائع لدى املؤسسات البنكية واملاليــة رغم انخفاض حّصتها من 15,3 % سنة 2016 

اىل 14,1 % سنة 2017. 

تغطية املدخرات الفنية:

سّجلت سنة 2017 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية باألصول املوظّفة طبقــا ألحكام مجلة التأم� حيث بلغت 
110,5 % مقابل 114,9 % سنة 2016 (ملحق عدد 13).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتّم 
(بإدماج رؤوس  الحياة  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب أصناف  الذي  بالهامش األد×  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 
األموال تحت الخطر واملّدخرات الحسابية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ) وأصناف التأم� عىل غ� الحياة (بإدماج كلفة الحوادث 

وأقساط التأم� الصافية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ).

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2017 ما يعادل 1.061,5 م.د مقابل 1.022,4 م.د 
سنة 2016. 

أمــا مجموع هــامش املـالءة املالية األد×، فقد بلغ 398,3 م.د سنة 2017 مقابل 346,3 م.د سنة 2016.

مقابل  2017 سنة   % 266,5 القطاع  بالنسبة ملجموع  األد×  الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
 295,3 % سنة 2016. 

       نشاط إعـادة التـأم�

يهّم هذا الصنف عمليات إعادة التأم� املقبولة واملسندة من قبل رشكات التأم� املبارش والعمليات املقبولة واملعاد 
إسنادها من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�.

 
عمليات إعـادة التأم� لرشكات التأم� املباشـر:

العمليات املقبولة:
    

شهدت األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش عودة إىل اإلرتفاع بنسبة 5,6 % مقابل تراجعها  بحوايل 1,8 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 16,9 م.د مقابل 16 م.د سنة 2016 (ملحق عـــدد 21).

 %  36 تجاوزت  بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  املدفوعة  التأم�  مؤسسات  تعويضات  إرتفاع  تواصل  املقابل،  ويف 
مقابل زيادة بحوايل 5,5 % سنة 2016، وبلغت تبعا لذلك 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د سنة 2016.

ك³ عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2017 بعنوان العمليات املقبولة بنسبة 24 % مقابل3,1 % سنة 2016 
وبلغت 20,7 م.د مقابل 16,7 م.د سنة 2016. 

وتبعا لذلك، تقلّص الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة إىل حدود 3,3 م.د مقابل 4,8 م.د سنة 2016.

العمليات املسندة:

مقابل   %  7,5 بنسبة  إرتفاعا   2017 سنة  املبارش  التأم�  قبل رشكات  من  إسنادها  واملعاد  املسندة  األقساط  سّجلت 
 2016 سنة  م.د   353,7 مقابل  م.د   380,2 مجموعها  بذلك  وبلغ   ،%  1,9 بنسبة  السابقة  السنة  يف  النسبي  إنخفاضها 

(ملحق عدد 22).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� لسنة 2017 إىل 
18,2 % مقابل 19,1 % سنة 2016.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد بالنسبة لفروع تأم� الحريق والتأم� ضّد الربد وهالك املاشية وتأم� النقل جّد هامة رغم 
 % و64,9   %  76 تباعا  مقابل   % و59,7   % و63,2   %  74,7 التوايل  عىل  بلغت  حيث   2017 سنة  الطفيف  إنخفاضها 

و66,3 %.

ك³ تجدر اإلشارة إىل أّن إرتفاع نسبة اإلسناد يف فرع تأم� الصادرات والتي ناهزت 67,7 % سنة 2017 مقابل 67,4 % 
سنة 2016 تعود أساسا إىل اإلسناد الكيل لألقساط الصادرة بعنوان املخاطر غ� التجارية لصندوق ض³ن مخاطر التصدير 

الذي تتوىل الترصف فيه الرشكة التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وقد تواصل تفاقم العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� رغم تقلّصه النسبي إىل حدود 
135 م.د مقابل 163,8 م.د سنة 2016.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

تواصل نسق ´ّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وناهزت 
121,7 م.د مقابل 113,4 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 21).

بين³ تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا بنسبة 12,4 % مقابل 11 % يف السنة السابقة وبلغ حجمها 
230,3 م.د مقابل 204,9 م.د سنة 2016.  

م.د   79,5 لتعادل   ،2016 سنة   %  9,4 مقابل   %  42,5 بنسبة  إرتفاعا  الحوادث  كلفــــة  شهدت  وبالتوازي، 
مقابل 55,8 م.د سنة 2016.

       
حيث  تراجعا   2017 سنة  خالل  التونسية"  "اإلعادة  لرشكة  املقبولة  للعمليــات  الفنّي  الفائض  سّجل  لذلك،  ونتيجة 

â يتجاوز 7,6 م.د مقابل 25,5 م.د سنة 2016.

العمليات املعاد إسنادها:

تواصل إرتفاع األقسـاط املعـاد إسنادها من طرف رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 بنسبة 10,3 % مقابل 3,2 % 
يف السنة السابقة، وبلغـت 49,4 م.د مقابل 44,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 22).

    
وتبعا لذلك، شهدت نسبة إعــــادة اإلسناد إرتفاعا إىل حدود 40,6 % مقابل 39,5 % سنة 2016.

ك³ شهـــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ´ّوا بنسبة 57,8 % مقابل تراجعهـــا الطفيف بنسبة 1 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 35,2 م.د مقابل 22,3 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، Äّكنت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 ألّول مرّة بعد مرور أربع سنوات متتالية من تجاوز العجز 
م.د   11,2 حدود  يف  عجز  مقابل  م.د   1,3 يعادل  فائضا  وحّققت  اإلسناد  إعادة  عمليات  عن  الناتج  الفّني 

سنة 2016.

إّال أّن النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد تراجعت إىل حدود 9 م.د مقابل 14,3 م.د سنة 2016.

وبعد طرح مصاريف اإلدارة والترصّف املقّدرة بحوايل 8,7 م.د سنة 2017 مقابل 8 م.د سنة 2016، تراجعت النتيجة 
الفنية الصافية بعد طرح املصاريف إىل 0,3 م.د مقابل 6,3 م.د سنة 2016.

وبالتوازي، تقلّصت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة خالل سنة 2017 إىل 12,3 م.د مقابل 15,9 م.د سنة 2016.

      نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

يبلغ عــــدد املؤسسات غ� املقيمة بسوق التأم� التونسية 6 مؤسسات يف موّىف سنة 2017 وهي مؤسسات مرخص 
لها Æقتىض القانون عـدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمـرب 1985 واملتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل 

أساســا مع غ� املقيم�. 
      

وتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة ومكتب� Äثيلي�، وتختص يف عمليات تأم� و إعادة تأم� 
األشخاص غ� املقيم� (ملحق عدد 3).

1 - االمتيازات التي يوفرها نظام املؤسسات غ� املقيمة:
    

يخول القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 املتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا 
مع غ� املقيم� عّدة إمتيازات لفائدة املؤسسات غ� املقيمة تهم خاصة:

اإلعفاء التام من الرضيبة عىل الرشكات،
توقيف اآلداء عىل القيمة املضافة، 

إرجاع املعاليم الديوانية،
اإلعفاء من اآلداءات املحلية، 

إمتيــازات تتعلق بحرية إنتداب املوظف� األجانب،
إمكانية إختيار نظام ض³ن إجت³عي غ� النظام التونيس.

      جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Æوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÆوارد شبه جبائية متأتية من مساه³ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

مقابل م.د   188,6 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة   2017 سنة  خــــالل  هاما  إرتفاعا  املــــوارد  هذه  سّجلت  وقد 
 167,8 م.د سنة 2016 و160,9 م.د سنـــة 2015 (ملحق عدد 26).

وإعتبارا ألهّمية قطاع التأم� يف اإلقتصاد الوطني أقّر املّرشع التّونيس لفائدته جملة من القواعد الجبائية تتعلّق بعقود 
التأم� وباملّدخرات الفّنية لرشكات التأم�.

I - النظام الجبا¤ لعقود التأم�:
 

يعرّف الفصل األول من مجلّة التأم� عقد التأم� بأنّه "اإلتّفاق الذي تلتزم Æقتضاه مؤّسسة التأم� أو املؤّمن بتقديم 
خدمة مالية لشخص يدعى املؤّمن له يف حالة تحّقق الخطر أو حلول األجل املبّ� بالعقد وذلك مقابل أجرة تسمى قسط 

التأم� أو معلوم اإلشرتاك".

ويربز هذا التّعريف العنارص التي يقوم عليها عقد التّأم� وهي أقساط التأم� وخدمات التأم�.

1 - جبــاية أقساط الّتأم�:

تتمثّل جباية أقساط التّأم� يف املعاليم الجبائية واملعاليم شبه الجبائية.

1.1 - املعاليم الجبائية:

املعلوم الوحيد عىل الّتأم�:

تخضع عقود التأم� أو اإليرادات العمرية املربمة مع مؤّسسات التأم� مه³ كان مكان إبرامها ملعلوم يسّمى "املعلوم 
الوحيد عىل التأم�".

وتعفى من هذا املعلوم :

1. عقود إعادة التأم�،
2. عقود التأم� املتعلّقة باألخطار الفالحية والصيد البحري، 

3. عقود تأم� أخطار السلع عند التّصدير وعقود تأم� قروض التّصدير،
4. عقود التأم� اإلجباري يف ميدان البناء املعد للسكن طبقا للترشيع الجاري به العمل،

5. عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين رأس املال وعقود اإليرادات العمرية،
6. عقود التأم� لألخطار التي îكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغ�ها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 5 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 10 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

ويربز جدول توزيع املوارد الجبائية وشبه الجبائية املتأتية من قطاع التأم� أهّمية حّصـة املعلـوم الوحيد عىل التأم� 
مقارنة مع حّصة املساه³ت لفائدة الصناديق الخاّصة بالخزينة.

2.1 - املوارد شبه الجبائية: 

وهي تتوزع ب� مساه°ت لفائدة ّصناديق الخزينة وب� معاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�.

أ -  املساه°ت لفائدة الّصناديق الخاّصة بالخزينة:

• املساه°ت لفائدة صندوق الح°ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات:

أحدث صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Æقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Æقتىض الفصل 153 من القانون عدد 91 لسنة 1982 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1982 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1983، وحّدد مبلغها بـ 300 ملّيم موظّفة عىل كّل شهادة تأم� لعربة سيّارة.

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك³ تّم تنقيحه بالنصوص الالّحقة وخاّصة الفصل 74 من قانون املالية لسنة 2003، وقد حّدد مبلغ هذه املساهمة 
بـنسبة 0,3 % بالنسبة ألقساط التّأم� عىل السيّارات وبـنسبة 1 % بالنسبة ألقساط التّأم� األخرى باستثناء التّأم� عىل 

الحياة وتكوين رأس املال. 

• املساه°ت لفائدة صندوق ض°ن ضحايا حوادث املرور:

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض³ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاïة وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:
 

- مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Æقتىض األمر عدد 2069 لسنة 2006 املؤرخ يف 24 جويلية 2006، وحّددت نسبتها بـ 2 % من أقساط التأم� 
أو معاليم اإلشرتاكات املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض³ن.

 وتتمثّل هذه التكاليف يف:

املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان تعويض األرضار الالّحقة باألشخاص يف حوادث املرور،
املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان خالص املحام� الذين ينوبون املكلف العام بنزاعات الدولة يف حّق صندوق 

ض³ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Æهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض³ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه°ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض°ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح³ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÆقتىض أحكام الفصل 8 من املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011، تّم توسيع مجال تدّخل الصندوق 
التعويضات بعنوان األرضار  أّن الصندوق يتوّىل" تسديد  وذلك بإضافة فقرة ثالثة إىل الفصل 35 املذكور أعاله تنّص عىل 
املادية املبارشة الناتجة عن أع³ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
 23 املؤرخ يف  لسنة 2002  باألمر عدد 2123  تنقيحه  تّم  الصندوق ك³  تسي� وطرق Äويل هذا  وتراتيب  تدّخل  رشوط 
ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم� بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس األقساط الّصادرة خالل الّشهر املنقيض 
والّصافية من اإللغاءات والّرضائب وإعادة التّأم�. وتهّم هذه املساهمة جميع أصناف التّأم� باستثناء التّأم� عىل الحياة 

وتكوين األموال.

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة Äّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Æوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك³ تّم تنقيحه وإÄامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011) بدينار واحد بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره 

Æناسبة إكتتاب أو تجديد عقود التأم� عىل غ� الحياة صايف من اإللغاءات.

        

• املساه°ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 19 إىل 21 من قانـون املالية لسنة 2006. وتتوزع موارده املتأتية من قطاع 
التأم� كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم:  حّددها الفصل 3 من األمر عدد 2336 لسنة 2006 بـ 500 مليم بعنوان كّل شهادة تأم� و500 
مليم بعنوان كّل شهادة فحص فّني.

 2006 أوت   28 فـــي  املؤّرخ   2006 لسنة   2336 عدد  األمر  من  الثالث  الفصل  حّدد  التأم�:  مؤّسسات  مساهمة   -
واملتعلّق بضبط إجراءات تدّخل الصندوق وطرق تسي�ه وقاعدة ونسب املساه³ت املخّصصة له، نسبة هــذه املســاهمة 
األداءات  من  والصافية  محرّك  ذات  الربية  العربات  تأم�  بعنوان  الصادرة  اإلشرتاك  معاليم  أو  األقساط  من   %  0,4 بـ 

واإللغاءات.
   

ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم� Æقتىض العنوان السادس من مجلة التأم� ك³ تّم تنقيحها وإÄامها Æقتىض القانون عدد 
8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. 

وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• املعلوم السنوي الذي تدفعه مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حّدد الفصل األول من األمر عدد 2553 لسنة 2008 
املؤرخ يف 7 جويلية 2008 نسبته كالتايل:

- بالنسبة ملؤسسات التأم�: 0,3 % من إج³يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج³يل األقساط املقبولة بعنوان السنة املحاسبية املنقضية والصافية من 
اإللغاءات.

ويستخلص مبلغ املعلوم السنوي وينزّل بالحساب الجاري للهيئة العامة للتأم� من قبل مؤسسات التأم� ومؤسسات 
إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة خالل نفس السنة التي يكون فيها مستوجبا وبحساب أربعة أقساط تدفع 

يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ´وذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاõ من األمــر عـــدد 2553 لسنــة 
2008 املـــؤرخ فــي 7 جويلية 2008 مبالغها كالتايل:

بالنسبة ملؤسسات التأم�: 1000 دينار عن كّل صنف تأم�.
بالنسبة لس°رسة التأم�: 1000 دينار.

بالنسبة لنواب التأم� ومنتجي التأم� عىل الحياة: 100 دينار.
       

II - التشجيعات والحوافز الجبائية لقطاع التأم�:
 

1 - يف مادة الرضيبة عىل الدخل والرضيبة عىل الرشكات:

1.1 - أحكام جبائّية تفاضلّية تتعلّق بعقود التأم� عىل الحياة:

 تّم Æقتىض أحكام الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2013 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2013 املتعلق بقانون املالية لسنة 
2014 تشجيع عمليات االدخار طويل املدى يف مادة التأم� عىل الحياة.

وتتلخص اإلمتيازات الجبائية يف النقاط التالية:

أ - أحكام ذات طابع تحفيزي لإلدخار:

- شمولية مجال العقود املشمولة باإلمتياز لتشمل عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين األموال عىل حّد السواء،
- شمولية الض³نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه³ كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاïة املنتفع� من الض³نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه³ كان الض³ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباö يف إتجاه Äك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض³ن  املرتبطة  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  عقود  بعنوان  املدفوعة  التأم� 

الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن 10 سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� يف عقود 
التأم� الج³عي ال تقل عن 10 سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وال ينسحب هذا الرشط عىل 

املنخرط� يف العقود الج³عية قبل غرة جانفي 2014،
،öة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباïتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  îكن  ال  الج³عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -
باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014،

- إستثناء املبالغ املدفوعة لألجراء بعنوان عقود التأم� عىل الحياة وتكوين األموال تنفيذا إللتزامات املكتتب املنصوص 
عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

 
2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

الكافية  الفنية  املدخرات  بتسجيل  تقوم  أن  التأم�  مجلة  من   59 الفصل  طبقا ألحكام  التأم�  مؤسسات  يتعّ� عىل 
لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع� بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال تلك املدخرات يف أصول 

نفس املوازنات.

وÄّكن صفة "الفنية" من Äييز املدخرات الفنية عن غ�ها من املدخرات مثل "مدخرات املخاطر واألعباء" و"مدخرات 
إنخفاض القيمة". 

وتطبيقا ألحكام الفقرة II من الفصل 48 من مجلة الرضيبة عىل دخل األشخاص الطّبيعي� والّرضيبة عىل الّرشكات، 
تطرح املّدخرات الفّنية بصفة كلية من قاعدة إحتساب الرضيبة عىل الرشكات وذلك بعنوان سنة تكوين املّدخرات املذكورة، 
باستثناء املّدخرات املكّونة ملجابهة إستحقاق التّعّهدات الفّنية التي تطرح يف حدود 50 % من الربح الخاضع للرضيبة بعد 

طرح املدخرات الفنية القابلة للطرح كليا وقبل طرح األرباح املعاد إستث³رها (الفصل 45 من قانون املالية لسنة 2008).

2 - يف مادة األداء عىل التكوين املهني:

املبلغ  املهني شهريّا عىل أساس  التكوين  األداء عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب  قانون  الفصل 29 من  طبقا ألحكام 
الشهري الخام للمرتبات واألجور مه³ كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Æا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه³ت اإلجت³عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت³عي  الض³ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت³عية  املساه³ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج³عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Æوجب عقود التأم� عىل الحياة من معاليم التّسجيل 
املوظّفة عىل الّرتكات. 

I من  الفقرة  بالعدد 6 من  املنصوص عليه  بـ 0,300 دينار  املحّدد  الجبا¤  الطّابع  التأم� من  4 - إعفاء وصوالت 
.öالفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا

5 - إعفاء عملّيات التأم� وإعادة التأم� الخاضعة للمعلوم الوحيد عىل التأم� وعموالت وسطاء التأم� من 
األداء عىل القيمة املضافة وذلك تطبيقا ملقتضيات العددين 31 و31 مكّرر من الجدول "أ" امللحق Æجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 

     ملحــق عــدد 1

اإلطار الترشيعي والرتتيبي لقطاع التأم�

I - اإلطار العام:

القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف 9 مارس 1992 املتعلّق بإصدار مجلة التأم� وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به وجملة القوان� املتممة لها وهي :

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤرخ يف 31 جانفي 1994 املتعلّق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأم� يخص التأم� 
يف ميدان البناء،

القانون عـدد 24  لسنة 1997 املؤرخ يف 28 أفريل 1997 املتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخّص تأم� 
الصادرات،

القانون عدد 37 لسنة 2002 املؤرخ يف غرة أفريل 2002 املتعلّق بتنقيح مجلة التأم�،
تأم�  يخص  التأم�  Æجلة  خامس  عنوان  بإدراج  املتعلق   2005 أوت   15 يف  املؤرخ   2005 لسنة   86 عدد  القانون 
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس Æجلة التأم� يخص إحداث 

"الهيئة العامة للتأم�". 
القانون عدد 47 لسنة 2014 املؤّرخ يف 24 جويلية 2014 املتعلّق بإدراج عنوان سابع Æجلة التأم� يخص "التأم� 

التكافيل". 

II - اإلطار القانوÎ للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

تأم�  التأم� يخص  بإدراج عنوان خامس Æجلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية املتعلّقة به والتي تتمثّل يف:

األمر عدد 873 املؤرخ يف 27 مارس 2006 واملتعلق بضبط التزامات مستعميل العربات الربية ذات محرك غ� املسجلة 
بإحدى سالسل التسجيل املعتمدة بالبالد التونسية وكذلك بطرق صياغة الوثائق املثبتة لوجود عقد التأم� وصحتها وفقا 

ألحكام الفصل 114 من مجلة التأم�،
األمر عدد 1224 املؤرخ يف 2 ماي 2006 واملتعلّق بضبط أ´وذج تحرير محرض البحث وفقا ألحكام الفصل 167 من 

مجلة التأم�، 
وواجبات  بتحديد حقوق  املتعلقة  اإلتفاقية  باملصادقة عىل  واملتعلق   2007 25 جوان  املؤرخ يف   1487 عدد  األمر 
نتيجة  املتّرضر  لفائدة  املستحّقة  أو  املسّددة  املبالغ  إسرتجاع  بخصوص  املرض  عىل  للتأم�  الوطني  والصندوق  املؤمن� 

حوادث املرور التي تكتيس صبغة شغلية وفقا ألحكام الفصل 171 من مجلة التأم�،
األمر عدد 2069 املؤرخ يف 24 جويلية 2006 واملتعلق بضبط نسب املساه³ت املخصصة لصندوق ض³ن ضحايا 

حوادث املرور وفقا ألحكام الفصل 176 من مجلة التأم�، 
األمر عدد 1871 املؤرخ يف 17 جويلية 2007 واملتعلق بضبط جدول معاوضة الجرايات وبكيفية إحتساب رأس املال 

موضوع املعاوضة وفقا ألحكام الفصل 145 من مجلة التأم�،

القرار املؤرخ يف 6 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األطباء الرشعي� واألطباء املتحصل� عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البدõ وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم� (ك³ تّم إÄامه بالقاïت� التكميليت� بتاريخ 1جوان 2006 

و2 سبتمرب 2006)،
وفقا  تسي�ه  وقواعد  للتعريفة  املركزي  املكتب  إحداث  بضبط رشوط  واملتعلق  17 جانفي 2006  املؤرخ يف  القرار 

ألحكام الفصل 112 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األعضاء القاّرين واألعضاء املناوب� باملكتب املركزي للتعريفة،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل النظام األسايس الخاص بالجمعية املهنية التي تتوىل تطبيق 
الفصل 114 من مجلة  للتأم� وفقا ألحكام  الدولية  البطاقات  أنظمة  املنخرطة يف  الدول األجنبية  املعاهدات املربمة مع 

التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل أ´وذج املعطيات الرضورية إلعداد عرض التسوية الصلحية 

وفقا ألحكام الفصل 169 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 12 أفريل 2006 واملتعلق بضبط شكل شهادة التأم� ومحتواها، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 8 جوان 2006 واملتعلق بتحديد التعريفات اإلطارية ملصاريف عالج مترضري حوادث املرور 
وفقا ألحكام الفصل 129 من مجلة التأم�، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 11 جوان 2007 واملتعلق باملصادقة عىل الجدول القيايس لتحديد نسب العجز الدائم وفقا 
ألحكام الفصل 131 من مجلة التأم�، 

القرار املؤرخ يف 4 أوت 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء املكتب املركزي للتعريفة،
القرار املؤرخ يف 28 نوفمرب 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء اللجنة اإلستشارية لصندوق الوقاية من حوادث املرور،

القرار املؤرخ يف 25 ديسمرب 2006 واملتعلق باملصادقة عىل إتفاقية التعويض لحساب الغ� وفقا ألحكام الفصل 148 
من مجلة التأم� املمضاة من قبل األطراف املعنية بتاريخ 9 أكتوبر 2006.

املنشور عدد 2 لسنة 2007 املؤرخ يف 10 مارس 2007 واملتعلق بنظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤوليـــة 
املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك ك³ تّم إÄامه بامللحق التوضيحي بتاريخ 2 جويلية 2007.
املنشور عدد 1 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 جانفي 2007 واملتعلق بتحديد تعريفة التأم� الحدودي.

املنشور عدد 1 لسنة 2005 املؤّرخ يف 13 أفريل 2005 واملتعلّق بالرتفيع يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية بالنسبة 
ألصحاب العربات الربية ذات املحرّك ك³ تّم تنقيحه Æقتىض املنشور عدد 1 لوزير املالية املؤرخ يف 12سبتمرب 2013 ثّم 

باملنشور عدد 1 لسنة 2014 املؤرخ يف 16 ديسمرب 2014.
اإلتفاقية املربمة ب� مؤسسات التأم� بتاريخ 17 أوت 2002 واملتعلقة برتفيع تعريفة الض³نات اإلختيارية.

اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم� 
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق Æراجعة إتفاقية سنة 1995 املربمة بتاريخ 22 نوفمرب1995. 

اإلتفاقية النموذجية املربمة ب� املكاتب حول "بطاقة التأم� الخرضاء" واملنّقحة يف 20 أكتوبر 1989. 
"النظام العام" (le règlement général) للمجلس الدويل للمكاتب الذي يضّم كافة الدول املنخرطة يف نظام "بطاقة 

التأم� الخرضاء" والذي دخل حيّز التطبيق بداية من غرّة جويلية 2003. 
إتفاقية بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات عرب البالد العربية " بطاقة التأم� الربتقالية " املوقّعة  بتونس من قبل 

الدول العربية بتاريخ 26 أفريل 1975.
اإلتفاقية املربمة بتاريخ 19 جوان 1995 ب� املكاتب العربية املوّحدة لتطبيق بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات 

عرب البالد العربية.
العامة  الجلسة  أثناء  املربمة  العضو  الدولة  يف  الوطنية  التأم�  رشكات  ب�  اإلقليمي"  املوّحد  "املكتب  إنشاء  إتفاقية 

للمكاتب األعضاء املنعقدة باليونان يف ماي 2002 ك³ تّم تنقيحها أثناء إجت³عها األخ� يف نوفمرب 2005.

بتاريخ 20 جانفي  املهنيّة  التأم� يف إطار جمعيتها  للسيارات املربمة ب� مؤسسات  املاّدية  إتفاقيات تعويض األرضار 
2010 والتي دخلت حيّز التطبيق بداية من 20 مارس 2010 طبقا للفصل 92 من مجلة التأم�، وتتضّمن هذه اإلتفاقيات 

تحسينات هاّمة سواء عىل مستوى ضبط وتقليص آجال التعويض أو عىل مستوى تحس� جودة الخدمات املسداة. 

2 - التأم� من الحريق:

الفصل 29 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 واملتعلّق 
بوجوب التأم� من الحريق.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤرخ   1981 لسنة   1595 عدد  األمر 
بالفصول 29 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 املتعلق بقانون املالية لسنة 1981.

3 - تأم� نقل البضائع عند التوريد: 

الفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 
املتعلقة بوجوبية تأم� نقل البضائع عند التوريد.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤّرخ   1981 لسنة   1596 عدد  األمر 
بالفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 

ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 2364 لسنة 1999 املؤرخ فـي 27 أكتوبر 1999.

4 - التأم� الوجوÏ للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي³ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك³ 

تّم تنقيحه بالقانون عدد 62 لسنة 2009 املؤرخ يف 31 جويلية 2009.
الفصل 3 من األمر عدد 1814 لسنة 1981 املؤرخ يف 22 ديسمرب 1981 املتعلّق بكيفية منح البطاقة املهنية للوكيل 

العقاري.
الفصل 2 من القانون عدد 66 لسنة 2001 املؤرخ يف 10 جويلية 2001 (املتعلق بحذف الرتاخيص اإلدارية املسندة من 
قبل مصالح وزارة التجارة) املتعلق بإخضاع م³رسة نشاط الوكيل العقاري إىل الرشوط املنصوص عليها بالترشيع الجاري به 

العمل وإىل مقتضيات كراس رشوط يصادق عليها بقرار من الوزير املكلف بالتجارة.
قرار وزير التجارة املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق باملصادقة عىل كـراس رشوط مهنة وكيل عقاري.  

الفصل 7 من األمر عدد 273 لسنة 1987 املؤرخ يف 17 فيفري 1987 واملتعلّق برتكيبة وطرق عمل لجنة تسليم إنجازات 
وكاالت األسفار.

الفصل 3 من القانون عدد 49 لسنة 1987 املؤّرخ يف 2 أوت 1987 واملتعلّق بتنظيم تجارة املصاعد والتجهيزات املشابهة.
املصاعد  تجارة  باملصادقة عىل كراس رشوط مل³رسة نشاط  املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق  التجارة  قرار وزير 

والتجهيزات املشابهة.
الفصالن 48 و59 من القانون عدد 63 لسنة 1991 املؤّرخ يف 29 جويلية 1991 واملتعلّق بالتنظيم الصحي.

الفصل 27 من القانون عدد 104 لسنة 1994 املؤرخ يف 3 أوت 1994 واملتعلّق بتنظيم وتطوير الرتبية البدنية واألنشطة 
الرياضية.

الفصالن 19 و34 من القانون عدد 32 لسنة 1995 املؤّرخ يف 14 أفريل 1995 واملتعلّق بوكالء العبور.
الفصل 34 من القانون عدد 41 لسنة 1996 املؤّرخ يف 10 جوان 1996 واملتعلّق بالنفايات وÆراقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثاõ من األمر عدد 1766 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 سبتمرب 1996 واملتعلّق بضبط رشوط إحداث املؤسسات 
الخاصة لرعاية املسن� وطرق تسي�ها.

الفصل 39 من القانون عدد 71 لسنة 97 املؤرخ يف 11 نوفمرب 1997 واملتعلّق باملصف� واملؤÄن� العدلي� وأمناء الفلسة 
واملترصّف� القضائي�.

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاïة الوثائق املشرتطة للرتخيص 
إلستغالل أو توسيع أو نقل أو إحالة مركز تصفية الدم.

الفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 1998 املؤّرخ يف 20 جويلية 1998 واملتعلّق بالرشكات املهنية للمحام�.
الفصل 82 من القانون عدد 25 لسنة 1999 واملؤّرخ يف 18 مارس 1999 واملتعلّق بإصدار مجلة املوانئ البحرية التجارية.

األمر عدد 1986 لسنة 2001 املؤرخ يف 27 أوت 2001 املتعلق بضبط رشوط إحداث الهياكل املحرتفة إلنتاج الفنون 
الدرامية وترويجها.

إلنتاج  املحرتفة  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م³رسة  واملتعلق   2001 8 سبتمرب  املؤرخ يف  الثقافة  وزير  قرار 
الفنون الدرامية وترويجها لنشاطها.

الفصل 7 من القانون عدد 89 لسنة 2005 املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بتنظيم نشاط الغوص حول وجوبية تأم� 
املسؤولية املدنية عن األرضار التي îكن أن تلحقها باملتدرب� أو الغ� من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ³Æرسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÄام القانون عدد 
عن  الناتجة  املدنية  مسؤوليتهم  تأم�  وجوبية  حول  العبور  بوكالء  املتعلّق   1995 أفريل   14 يف  املؤرخ   1995 لسنة   32

نشاطهم.
الفصل 15 من القانون عدد 44 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنظيم املهن البحرية حول وجوبية 

تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن النشاط من قبل كّل شخص يتعاطى إحدى املهن البحرية.
املؤرخ   1990 لسنة   17 عدد  القانون  بتنقيح  واملتعلق    2009 جويلية   31 يف  املؤرخ   2009 لسنة   62 عدد  القانون 

يف 26 فيفري 1990 املتعلّق بتحوير الترشيع املتعلّق بالبعث العقاري.

5 - التأم� يف ميدان البناء:

القانون عدد 9 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصل 6 
من مجلة التأم�).

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصول 
من 95 إىل100 من مجلة التأم�).

تأم�  لوجوب  الخاضعة  غ�  املنشآت  قاïة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل� يف إنجازها ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 1360 لسنة 1997 املؤّرخ يف 14 جويلية 1997.
األمر عدد 416 لسنة 1995 املؤّرخ يف 6 مارس 1995 واملتعلق بضبط مهام املراقب الفني ورشوط منح املصادقة.

III - اإلطار القانوÎ للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم� الصادرة Æقتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق Æكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
الفصل األّول من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 02 جانفي 1993 املتعلّق بضبط قاïة أصناف التأم� الواردة بالفصل 49 من 

مجلّة التأم�.

الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاïة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� 
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

الفصالن 2 و3 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 املتعلّق بضبط بيان ´وذجي للرشوط العامة لعقود 
التأم�.

الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم�، املؤرخ يف 13 جويلية 2016 واملتعلّق بتوضيح بعض 
املفاهيم املرتبطة بصنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وطريقة تطبيق أحكام مجلّة التأم� عىل مستوى اإلكتتاب 

واإلنخراط واإلعالم السنوي ودفع الخدمات املتعلّقة بهذا الصنف.

2 - التأم� البحري:

يف املؤّرخ   1962 لسنة   13 عـدد  القانون  Æقتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 24 أفريل 1962.

األمر عدد 216 لسنة 1990 املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق بالرتفيع يف املبلغ األقىص ملسؤولية الناقل البحري يف 
تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 أكتوبر 2001 املتعلق Æنح ض³ن الدولة لتغطية نتائج املسؤولية املنجرّة عن 
املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

املؤّرخ يف العيل  باألمر  تنقيحه  تّم  ك³  الفالحي   õالتعاو بالصندوق  واملتعلّق   1931 مارس   26 املؤّرخ يف  العيل  األمر 
 7 جويلية 1955.

الفصول من 52 إىل 56 من القانون عدد 106 لسنة 1986 املؤّرخ فـي 31 ديسمرب 1986 واملتعلّقة بإحداث صندوق 
تعاون لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 948 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط إبتداءا من املوسم الفالحي 1988-1989 مجال 
تدخل ومقدار مساهمة الفالح� ونسبة تعويضات الصندوق التعاوõ لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
 õاألمر عدد 949 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تدخل وتسي� الصندوق التعاو

لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
وضبط  التأم�  مؤسسات  لكل  التأم�  عىل  الوحيد  األداء  من  اإلعفاء  تعميم  حول   2007 لسنة  الرئاسية  القرارات 
تخفيضات يف التعريفات بـ 40 % لألنشطة األكþ عرضة للمخاطر وبـ 30 % بالنسبة إىل خطر هالك املاشية وبـ 20 % عند 

التأم� الج³عي أو الفردي املتجدد.
إتفاقية الترصف املربمة ب� وزير املالية والصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي يف أوت 2008 واإلتّفاقية املربمة ب� 

الصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي والبنك الوطني الفالحي.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

الفصالن 67 و68 من مجلة التأم�.
الفصل 28 من القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 واملتعلّق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية 

تتعامل أساسا مع غ� املقيم�.
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ� املقيم�.

6 - تأم� الصادرات:

القانون عدد 24 لسنة 1997 املؤّرخ يف 28 أفريل 1997 واملتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخص تأم� 
الصادرات.

األمر عدد 1690 لسنة 1998 املؤّرخ يف 31 أوت 1998 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تسي� صندوق ضمـان مخاطـر 
التصدير كمـا تّم تنقيحـه باألمر عدد 2074 لسنـة 2002 املـؤرخ يف 10 سبتمرب 2002 واألمر الحكومي عدد 1068 املؤّرخ 

يف 3 أوت 2015.
القانون عدد 95 لسنة 1999 املؤّرخ يف 6 ديسمرب 1999 واملتعلّق بإحداث صندوق ض³ن Äويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن.
تسي� صندوق ض³ن Äويل  وتراتيب  بضبط رشوط  واملتعلق  3 جانفي 2000  املؤّرخ يف   2000 لسنة   23 األمر عدد 

الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن وبإحداث لجنة ض³ن قروض Äويل الصادرات.
اإلتفاقية املربمة ب� وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت Æوجبها 
مهّمة التّرصف يف هذه املنظومة إىل الرشكة املذكورة وذلك لحسابها ولحساب بقية مؤسسات التأم� التي تنشط يف هذا 

املجال. 

IV - النصـوص األخـرى:

:Î1 - القطاع التعاو

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األ´وذجي للجمعيات التعاونية.

2 - التأم� عىل املرض:

القانون عدد 71 لسنة 2004 املؤرخ يف 2 أوت 2004 واملتعلّق بالتأم� عىل املرض وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به.

3 - جباية قطاع التأم�:

القانون عدد 113 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 ديسمرب 1996 (املتعلّق بقانون املالية لسنة  الفصول 34 و35 و36 من 
1997) بخصوص مراجعة جباية قطاع التأم�.

املالية لسنة  القانون عدد 86 لسنة 1997 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1997 (املتعلّق بقانون  الفصول من 51 إىل 54 من 
1998) بخصوص تشجيع االدخار يف إطار عقود التأم� عىل الحياة.

الفصل 33 من القانون عدد 123 لسنة 2001 املؤرخ يف 28 ديسمرب 2001 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2002) بخصوص 
تحي� قاïة املدخرات الفنية القابلة للطرح من قبل مؤسسات التأم�.

الفصل 74 من القانون عدد 101 لسنة 2002 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2002 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2003) بخصوص 
تحي� األحكام املتعلقة باملساهمة لفائدة صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات وتوحيد قاعدة إحتسابها مع 

قاعدة إحتساب املعاليم عىل التأم�.
القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2004) بخصوص إقرار مبدأ إعفاء 
اإليرادات العمرية املدفوعة يف إطار عقود التأم� عىل الحياة من الرضيبة عىل الدخل وإضافة العدد 31 مكّرر للجدول "أ"  
التأم�  يف  الوسطاء  إىل  التأم�  مؤّسسات  قبل  من  املدفوعة  "العموالت  حول  املضافة  القيمة  عىل  األداء  Æجلّة  امللحق 
والّداخلة ضمن عنارص قسط التأم� الخاضع للمعلوم الوحيد عىل التّأم�" وبخصوص منح األولوية لإلنتفاع باإلمتياز العام 

ثالثا
 جباية قطاع التأمين
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

      النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� 78 م.د سنة 2017 تتوزع ب� 54,4 م.د بعنوان صنف التأم� عىل الحياة 
وتكوين األموال و23,6 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة.

النتائج الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 79,6 م.د (ملحــق عـدد 11).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  وبدون  املؤّجلة  النتائج  بإعتبار   ،2017 نهاية سنة  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
بنسبة 3,9 % مقابل ارتفاعا  السنة ما يعادل 1.233,4 م.د مقابل 1.187,3 م.د سنة 2016 مسّجال بذلك  الصافية لهذه 

 8,9 % سنة 2016. (ملحــق عـدد 11).

ويعود هذا التباطؤ يف وت�ة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة أساسا إىل:

• انخفاض هاّم يف نسق ´و إج³يل األرباح املؤّجلة من 58,4 % سنة 2016 إىل 1,1 % سنة  2017 حيث ناهزت
 191,6 م.د مقابل 189,6 م.د سنة 2016.

 
م.د   149,4 بلغت  حيث   2016 سنة   %  14,6 بحوايل  تراجع  بعد  االرتفاع  إىل  املؤّجلة  الخسائر  مجموع  عودة    •

مقابل 82,2 م.د سنة 2016.

األمـوال املوظفـة:

إرتفع مجموع األموال املوظّفة لتغطية تعّهدات مؤسسات التأم� تجاه املؤمن لهم إىل 4.891,2 م.د   سنة 2017 مقابل 
4.537,7 م.د سنة 2016 أي بنسبة تطّور تعادل 7,8 %. 

إرتفعت حّصتها  التي  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  بعنوان صنف  التوظيفات  بالخصوص  اإلرتفاع  وشمل هذا 
إىل 32 % من مجموع األموال املوظفة (مقابل 28,5 % سنة 2016) بين³ إنخفضت حصة التوظيفات بعنوان مختلف فروع 

صنف التأم� عىل غ� الحيــاة من 71,5 % سنة 2016 إىل 68 % سنة 2017 (ملحق عـدد 12).

وتجدر االشارة اىل أّن التّطور الحـاصل يف هذه األموال تّم توظيفه أساسا يف السندات الصادرة عن الدولة التي بلغت 
1.694,5 م.د سنة 2017 (وÄثّل 34,6 % من مجموع التوظيفات) مقابل 1.551,7 م.د سنة 2016 محّققة بــذلك ´ـّوا 
بنسبة 9,2 %، ويف شكـل قروض رقاعية التي سّجلت إرتفاعا ملحوظا بنسبة 17,4 % وبلغت 875,9 م.د سنة 2017 مقابل 
يقارب 27 % وبلغت فيها ´وا هاّما Æا  املوظفة  األموال  745,8 م.د سنة 2016 وكذلك يف شكل عقارات حيث شهدت 

 316,2 م.د سنة 2017 مقابل 249,2 م.د يف موىف السنة السابقة.    

ك³ عرفت األموال املوظفة يف شكل حصص وأسهم يف مؤسسات التوظيف الج³عي ويف شكل حصص يف رشكات ذات 
رأس مال تنمية بدورها ´ّوا ايجابيا بنسبة 2,2 % و11 % تباعا وبلغت عىل التوايل 228,7 م.د و52,3 م.د سنة 2017 مقابل 
التأم�  واعادة  التأم�  مؤسسات  أسهم  يف شكل  للتوظيفات  بالنسبة  الشأن  وكذلك   .2016 سنة  م.د  و47,1  م.د   223,7

األجنبية حيث سّجلت إرتفاعا ناهز 3,8 % وبلغت 18,1 م.د سنة 2017 مقابل 17,4 م.د سنة 2016.    

أّما األموال املوظفة يف شكل أسهم رشكات مدرجة بالبورصة فقد سجلت انخفاضا بنسبة 2,4 % لتبلغ 531,1 م.د سنة 
البنكية  املؤسسات  لدى  النقدية ويف شكل ودائع  بالسوق  املوظفة  األموال  2017 مقابل 544,4 م.د سنة 2016، وكذلك 
واملاليــة التي بلغت 689,4 م.د مقابل 694,8 م.د سنة 2016 أي بإنخفاض طفيف بحوايل 0,8 % مقارنة بالسنة السابقة.

وتستأثر التوظيفات ذات املردود القار بحصة هامة تعادل 52,6 % سنة 2017 مقابل 50,6 % سنة 2016، تليها األموال 
املوظفة بالسوق النقدية ويف شكل ودائع لدى املؤسسات البنكية واملاليــة رغم انخفاض حّصتها من 15,3 % سنة 2016 

اىل 14,1 % سنة 2017. 

تغطية املدخرات الفنية:

سّجلت سنة 2017 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية باألصول املوظّفة طبقــا ألحكام مجلة التأم� حيث بلغت 
110,5 % مقابل 114,9 % سنة 2016 (ملحق عدد 13).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتّم 
(بإدماج رؤوس  الحياة  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب أصناف  الذي  بالهامش األد×  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 
األموال تحت الخطر واملّدخرات الحسابية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ) وأصناف التأم� عىل غ� الحياة (بإدماج كلفة الحوادث 

وأقساط التأم� الصافية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ).

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2017 ما يعادل 1.061,5 م.د مقابل 1.022,4 م.د 
سنة 2016. 

أمــا مجموع هــامش املـالءة املالية األد×، فقد بلغ 398,3 م.د سنة 2017 مقابل 346,3 م.د سنة 2016.

مقابل  2017 سنة   % 266,5 القطاع  بالنسبة ملجموع  األد×  الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
 295,3 % سنة 2016. 

       نشاط إعـادة التـأم�

يهّم هذا الصنف عمليات إعادة التأم� املقبولة واملسندة من قبل رشكات التأم� املبارش والعمليات املقبولة واملعاد 
إسنادها من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�.

 
عمليات إعـادة التأم� لرشكات التأم� املباشـر:

العمليات املقبولة:
    

شهدت األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش عودة إىل اإلرتفاع بنسبة 5,6 % مقابل تراجعها  بحوايل 1,8 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 16,9 م.د مقابل 16 م.د سنة 2016 (ملحق عـــدد 21).

 %  36 تجاوزت  بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  املدفوعة  التأم�  مؤسسات  تعويضات  إرتفاع  تواصل  املقابل،  ويف 
مقابل زيادة بحوايل 5,5 % سنة 2016، وبلغت تبعا لذلك 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د سنة 2016.

ك³ عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2017 بعنوان العمليات املقبولة بنسبة 24 % مقابل3,1 % سنة 2016 
وبلغت 20,7 م.د مقابل 16,7 م.د سنة 2016. 

وتبعا لذلك، تقلّص الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة إىل حدود 3,3 م.د مقابل 4,8 م.د سنة 2016.

العمليات املسندة:

مقابل   %  7,5 بنسبة  إرتفاعا   2017 سنة  املبارش  التأم�  قبل رشكات  من  إسنادها  واملعاد  املسندة  األقساط  سّجلت 
 2016 سنة  م.د   353,7 مقابل  م.د   380,2 مجموعها  بذلك  وبلغ   ،%  1,9 بنسبة  السابقة  السنة  يف  النسبي  إنخفاضها 

(ملحق عدد 22).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� لسنة 2017 إىل 
18,2 % مقابل 19,1 % سنة 2016.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد بالنسبة لفروع تأم� الحريق والتأم� ضّد الربد وهالك املاشية وتأم� النقل جّد هامة رغم 
 % و64,9   %  76 تباعا  مقابل   % و59,7   % و63,2   %  74,7 التوايل  عىل  بلغت  حيث   2017 سنة  الطفيف  إنخفاضها 

و66,3 %.

ك³ تجدر اإلشارة إىل أّن إرتفاع نسبة اإلسناد يف فرع تأم� الصادرات والتي ناهزت 67,7 % سنة 2017 مقابل 67,4 % 
سنة 2016 تعود أساسا إىل اإلسناد الكيل لألقساط الصادرة بعنوان املخاطر غ� التجارية لصندوق ض³ن مخاطر التصدير 

الذي تتوىل الترصف فيه الرشكة التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وقد تواصل تفاقم العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� رغم تقلّصه النسبي إىل حدود 
135 م.د مقابل 163,8 م.د سنة 2016.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

تواصل نسق ´ّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وناهزت 
121,7 م.د مقابل 113,4 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 21).

بين³ تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا بنسبة 12,4 % مقابل 11 % يف السنة السابقة وبلغ حجمها 
230,3 م.د مقابل 204,9 م.د سنة 2016.  

م.د   79,5 لتعادل   ،2016 سنة   %  9,4 مقابل   %  42,5 بنسبة  إرتفاعا  الحوادث  كلفــــة  شهدت  وبالتوازي، 
مقابل 55,8 م.د سنة 2016.

       
حيث  تراجعا   2017 سنة  خالل  التونسية"  "اإلعادة  لرشكة  املقبولة  للعمليــات  الفنّي  الفائض  سّجل  لذلك،  ونتيجة 

â يتجاوز 7,6 م.د مقابل 25,5 م.د سنة 2016.

العمليات املعاد إسنادها:

تواصل إرتفاع األقسـاط املعـاد إسنادها من طرف رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 بنسبة 10,3 % مقابل 3,2 % 
يف السنة السابقة، وبلغـت 49,4 م.د مقابل 44,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 22).

    
وتبعا لذلك، شهدت نسبة إعــــادة اإلسناد إرتفاعا إىل حدود 40,6 % مقابل 39,5 % سنة 2016.

ك³ شهـــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ´ّوا بنسبة 57,8 % مقابل تراجعهـــا الطفيف بنسبة 1 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 35,2 م.د مقابل 22,3 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، Äّكنت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 ألّول مرّة بعد مرور أربع سنوات متتالية من تجاوز العجز 
م.د   11,2 حدود  يف  عجز  مقابل  م.د   1,3 يعادل  فائضا  وحّققت  اإلسناد  إعادة  عمليات  عن  الناتج  الفّني 

سنة 2016.

إّال أّن النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد تراجعت إىل حدود 9 م.د مقابل 14,3 م.د سنة 2016.

وبعد طرح مصاريف اإلدارة والترصّف املقّدرة بحوايل 8,7 م.د سنة 2017 مقابل 8 م.د سنة 2016، تراجعت النتيجة 
الفنية الصافية بعد طرح املصاريف إىل 0,3 م.د مقابل 6,3 م.د سنة 2016.

وبالتوازي، تقلّصت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة خالل سنة 2017 إىل 12,3 م.د مقابل 15,9 م.د سنة 2016.

      نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

يبلغ عــــدد املؤسسات غ� املقيمة بسوق التأم� التونسية 6 مؤسسات يف موّىف سنة 2017 وهي مؤسسات مرخص 
لها Æقتىض القانون عـدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمـرب 1985 واملتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل 

أساســا مع غ� املقيم�. 
      

وتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة ومكتب� Äثيلي�، وتختص يف عمليات تأم� و إعادة تأم� 
األشخاص غ� املقيم� (ملحق عدد 3).

1 - االمتيازات التي يوفرها نظام املؤسسات غ� املقيمة:
    

يخول القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 املتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا 
مع غ� املقيم� عّدة إمتيازات لفائدة املؤسسات غ� املقيمة تهم خاصة:

اإلعفاء التام من الرضيبة عىل الرشكات،
توقيف اآلداء عىل القيمة املضافة، 

إرجاع املعاليم الديوانية،
اإلعفاء من اآلداءات املحلية، 

إمتيــازات تتعلق بحرية إنتداب املوظف� األجانب،
إمكانية إختيار نظام ض³ن إجت³عي غ� النظام التونيس.

      جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Æوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÆوارد شبه جبائية متأتية من مساه³ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

مقابل م.د   188,6 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة   2017 سنة  خــــالل  هاما  إرتفاعا  املــــوارد  هذه  سّجلت  وقد 
 167,8 م.د سنة 2016 و160,9 م.د سنـــة 2015 (ملحق عدد 26).

وإعتبارا ألهّمية قطاع التأم� يف اإلقتصاد الوطني أقّر املّرشع التّونيس لفائدته جملة من القواعد الجبائية تتعلّق بعقود 
التأم� وباملّدخرات الفّنية لرشكات التأم�.

I - النظام الجبا¤ لعقود التأم�:
 

يعرّف الفصل األول من مجلّة التأم� عقد التأم� بأنّه "اإلتّفاق الذي تلتزم Æقتضاه مؤّسسة التأم� أو املؤّمن بتقديم 
خدمة مالية لشخص يدعى املؤّمن له يف حالة تحّقق الخطر أو حلول األجل املبّ� بالعقد وذلك مقابل أجرة تسمى قسط 

التأم� أو معلوم اإلشرتاك".

ويربز هذا التّعريف العنارص التي يقوم عليها عقد التّأم� وهي أقساط التأم� وخدمات التأم�.

1 - جبــاية أقساط الّتأم�:

تتمثّل جباية أقساط التّأم� يف املعاليم الجبائية واملعاليم شبه الجبائية.

1.1 - املعاليم الجبائية:

املعلوم الوحيد عىل الّتأم�:

تخضع عقود التأم� أو اإليرادات العمرية املربمة مع مؤّسسات التأم� مه³ كان مكان إبرامها ملعلوم يسّمى "املعلوم 
الوحيد عىل التأم�".

وتعفى من هذا املعلوم :

1. عقود إعادة التأم�،
2. عقود التأم� املتعلّقة باألخطار الفالحية والصيد البحري، 

3. عقود تأم� أخطار السلع عند التّصدير وعقود تأم� قروض التّصدير،
4. عقود التأم� اإلجباري يف ميدان البناء املعد للسكن طبقا للترشيع الجاري به العمل،

5. عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين رأس املال وعقود اإليرادات العمرية،
6. عقود التأم� لألخطار التي îكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغ�ها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 5 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 10 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

ويربز جدول توزيع املوارد الجبائية وشبه الجبائية املتأتية من قطاع التأم� أهّمية حّصـة املعلـوم الوحيد عىل التأم� 
مقارنة مع حّصة املساه³ت لفائدة الصناديق الخاّصة بالخزينة.

2.1 - املوارد شبه الجبائية: 

وهي تتوزع ب� مساه°ت لفائدة ّصناديق الخزينة وب� معاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�.

أ -  املساه°ت لفائدة الّصناديق الخاّصة بالخزينة:

• املساه°ت لفائدة صندوق الح°ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات:

أحدث صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Æقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Æقتىض الفصل 153 من القانون عدد 91 لسنة 1982 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1982 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1983، وحّدد مبلغها بـ 300 ملّيم موظّفة عىل كّل شهادة تأم� لعربة سيّارة.

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك³ تّم تنقيحه بالنصوص الالّحقة وخاّصة الفصل 74 من قانون املالية لسنة 2003، وقد حّدد مبلغ هذه املساهمة 
بـنسبة 0,3 % بالنسبة ألقساط التّأم� عىل السيّارات وبـنسبة 1 % بالنسبة ألقساط التّأم� األخرى باستثناء التّأم� عىل 

الحياة وتكوين رأس املال. 

• املساه°ت لفائدة صندوق ض°ن ضحايا حوادث املرور:

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض³ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاïة وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:
 

- مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Æقتىض األمر عدد 2069 لسنة 2006 املؤرخ يف 24 جويلية 2006، وحّددت نسبتها بـ 2 % من أقساط التأم� 
أو معاليم اإلشرتاكات املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض³ن.

 وتتمثّل هذه التكاليف يف:

املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان تعويض األرضار الالّحقة باألشخاص يف حوادث املرور،
املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان خالص املحام� الذين ينوبون املكلف العام بنزاعات الدولة يف حّق صندوق 

ض³ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Æهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض³ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه°ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض°ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح³ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÆقتىض أحكام الفصل 8 من املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011، تّم توسيع مجال تدّخل الصندوق 
التعويضات بعنوان األرضار  أّن الصندوق يتوّىل" تسديد  وذلك بإضافة فقرة ثالثة إىل الفصل 35 املذكور أعاله تنّص عىل 
املادية املبارشة الناتجة عن أع³ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
 23 املؤرخ يف  لسنة 2002  باألمر عدد 2123  تنقيحه  تّم  الصندوق ك³  تسي� وطرق Äويل هذا  وتراتيب  تدّخل  رشوط 
ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم� بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس األقساط الّصادرة خالل الّشهر املنقيض 
والّصافية من اإللغاءات والّرضائب وإعادة التّأم�. وتهّم هذه املساهمة جميع أصناف التّأم� باستثناء التّأم� عىل الحياة 

وتكوين األموال.

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة Äّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Æوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك³ تّم تنقيحه وإÄامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011) بدينار واحد بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره 

Æناسبة إكتتاب أو تجديد عقود التأم� عىل غ� الحياة صايف من اإللغاءات.

        

• املساه°ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 19 إىل 21 من قانـون املالية لسنة 2006. وتتوزع موارده املتأتية من قطاع 
التأم� كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم:  حّددها الفصل 3 من األمر عدد 2336 لسنة 2006 بـ 500 مليم بعنوان كّل شهادة تأم� و500 
مليم بعنوان كّل شهادة فحص فّني.

 2006 أوت   28 فـــي  املؤّرخ   2006 لسنة   2336 عدد  األمر  من  الثالث  الفصل  حّدد  التأم�:  مؤّسسات  مساهمة   -
واملتعلّق بضبط إجراءات تدّخل الصندوق وطرق تسي�ه وقاعدة ونسب املساه³ت املخّصصة له، نسبة هــذه املســاهمة 
األداءات  من  والصافية  محرّك  ذات  الربية  العربات  تأم�  بعنوان  الصادرة  اإلشرتاك  معاليم  أو  األقساط  من   %  0,4 بـ 

واإللغاءات.
   

ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم� Æقتىض العنوان السادس من مجلة التأم� ك³ تّم تنقيحها وإÄامها Æقتىض القانون عدد 
8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. 

وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• املعلوم السنوي الذي تدفعه مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حّدد الفصل األول من األمر عدد 2553 لسنة 2008 
املؤرخ يف 7 جويلية 2008 نسبته كالتايل:

- بالنسبة ملؤسسات التأم�: 0,3 % من إج³يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج³يل األقساط املقبولة بعنوان السنة املحاسبية املنقضية والصافية من 
اإللغاءات.

ويستخلص مبلغ املعلوم السنوي وينزّل بالحساب الجاري للهيئة العامة للتأم� من قبل مؤسسات التأم� ومؤسسات 
إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة خالل نفس السنة التي يكون فيها مستوجبا وبحساب أربعة أقساط تدفع 

يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ´وذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاõ من األمــر عـــدد 2553 لسنــة 
2008 املـــؤرخ فــي 7 جويلية 2008 مبالغها كالتايل:

بالنسبة ملؤسسات التأم�: 1000 دينار عن كّل صنف تأم�.
بالنسبة لس°رسة التأم�: 1000 دينار.

بالنسبة لنواب التأم� ومنتجي التأم� عىل الحياة: 100 دينار.
       

II - التشجيعات والحوافز الجبائية لقطاع التأم�:
 

1 - يف مادة الرضيبة عىل الدخل والرضيبة عىل الرشكات:

1.1 - أحكام جبائّية تفاضلّية تتعلّق بعقود التأم� عىل الحياة:

 تّم Æقتىض أحكام الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2013 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2013 املتعلق بقانون املالية لسنة 
2014 تشجيع عمليات االدخار طويل املدى يف مادة التأم� عىل الحياة.

وتتلخص اإلمتيازات الجبائية يف النقاط التالية:

أ - أحكام ذات طابع تحفيزي لإلدخار:

- شمولية مجال العقود املشمولة باإلمتياز لتشمل عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين األموال عىل حّد السواء،
- شمولية الض³نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه³ كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاïة املنتفع� من الض³نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه³ كان الض³ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباö يف إتجاه Äك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض³ن  املرتبطة  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  عقود  بعنوان  املدفوعة  التأم� 

الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن 10 سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� يف عقود 
التأم� الج³عي ال تقل عن 10 سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وال ينسحب هذا الرشط عىل 

املنخرط� يف العقود الج³عية قبل غرة جانفي 2014،
،öة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباïتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  îكن  ال  الج³عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -
باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014،

- إستثناء املبالغ املدفوعة لألجراء بعنوان عقود التأم� عىل الحياة وتكوين األموال تنفيذا إللتزامات املكتتب املنصوص 
عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

 
2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

الكافية  الفنية  املدخرات  بتسجيل  تقوم  أن  التأم�  مجلة  من   59 الفصل  طبقا ألحكام  التأم�  مؤسسات  يتعّ� عىل 
لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع� بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال تلك املدخرات يف أصول 

نفس املوازنات.

وÄّكن صفة "الفنية" من Äييز املدخرات الفنية عن غ�ها من املدخرات مثل "مدخرات املخاطر واألعباء" و"مدخرات 
إنخفاض القيمة". 

وتطبيقا ألحكام الفقرة II من الفصل 48 من مجلة الرضيبة عىل دخل األشخاص الطّبيعي� والّرضيبة عىل الّرشكات، 
تطرح املّدخرات الفّنية بصفة كلية من قاعدة إحتساب الرضيبة عىل الرشكات وذلك بعنوان سنة تكوين املّدخرات املذكورة، 
باستثناء املّدخرات املكّونة ملجابهة إستحقاق التّعّهدات الفّنية التي تطرح يف حدود 50 % من الربح الخاضع للرضيبة بعد 

طرح املدخرات الفنية القابلة للطرح كليا وقبل طرح األرباح املعاد إستث³رها (الفصل 45 من قانون املالية لسنة 2008).

2 - يف مادة األداء عىل التكوين املهني:

املبلغ  املهني شهريّا عىل أساس  التكوين  األداء عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب  قانون  الفصل 29 من  طبقا ألحكام 
الشهري الخام للمرتبات واألجور مه³ كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Æا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه³ت اإلجت³عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت³عي  الض³ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت³عية  املساه³ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج³عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Æوجب عقود التأم� عىل الحياة من معاليم التّسجيل 
املوظّفة عىل الّرتكات. 

I من  الفقرة  بالعدد 6 من  املنصوص عليه  بـ 0,300 دينار  املحّدد  الجبا¤  الطّابع  التأم� من  4 - إعفاء وصوالت 
.öالفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا

5 - إعفاء عملّيات التأم� وإعادة التأم� الخاضعة للمعلوم الوحيد عىل التأم� وعموالت وسطاء التأم� من 
األداء عىل القيمة املضافة وذلك تطبيقا ملقتضيات العددين 31 و31 مكّرر من الجدول "أ" امللحق Æجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 

     ملحــق عــدد 1

اإلطار الترشيعي والرتتيبي لقطاع التأم�

I - اإلطار العام:

القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف 9 مارس 1992 املتعلّق بإصدار مجلة التأم� وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به وجملة القوان� املتممة لها وهي :

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤرخ يف 31 جانفي 1994 املتعلّق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأم� يخص التأم� 
يف ميدان البناء،

القانون عـدد 24  لسنة 1997 املؤرخ يف 28 أفريل 1997 املتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخّص تأم� 
الصادرات،

القانون عدد 37 لسنة 2002 املؤرخ يف غرة أفريل 2002 املتعلّق بتنقيح مجلة التأم�،
تأم�  يخص  التأم�  Æجلة  خامس  عنوان  بإدراج  املتعلق   2005 أوت   15 يف  املؤرخ   2005 لسنة   86 عدد  القانون 
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس Æجلة التأم� يخص إحداث 

"الهيئة العامة للتأم�". 
القانون عدد 47 لسنة 2014 املؤّرخ يف 24 جويلية 2014 املتعلّق بإدراج عنوان سابع Æجلة التأم� يخص "التأم� 

التكافيل". 

II - اإلطار القانوÎ للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

تأم�  التأم� يخص  بإدراج عنوان خامس Æجلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية املتعلّقة به والتي تتمثّل يف:

األمر عدد 873 املؤرخ يف 27 مارس 2006 واملتعلق بضبط التزامات مستعميل العربات الربية ذات محرك غ� املسجلة 
بإحدى سالسل التسجيل املعتمدة بالبالد التونسية وكذلك بطرق صياغة الوثائق املثبتة لوجود عقد التأم� وصحتها وفقا 

ألحكام الفصل 114 من مجلة التأم�،
األمر عدد 1224 املؤرخ يف 2 ماي 2006 واملتعلّق بضبط أ´وذج تحرير محرض البحث وفقا ألحكام الفصل 167 من 

مجلة التأم�، 
وواجبات  بتحديد حقوق  املتعلقة  اإلتفاقية  باملصادقة عىل  واملتعلق   2007 25 جوان  املؤرخ يف   1487 عدد  األمر 
نتيجة  املتّرضر  لفائدة  املستحّقة  أو  املسّددة  املبالغ  إسرتجاع  بخصوص  املرض  عىل  للتأم�  الوطني  والصندوق  املؤمن� 

حوادث املرور التي تكتيس صبغة شغلية وفقا ألحكام الفصل 171 من مجلة التأم�،
األمر عدد 2069 املؤرخ يف 24 جويلية 2006 واملتعلق بضبط نسب املساه³ت املخصصة لصندوق ض³ن ضحايا 

حوادث املرور وفقا ألحكام الفصل 176 من مجلة التأم�، 
األمر عدد 1871 املؤرخ يف 17 جويلية 2007 واملتعلق بضبط جدول معاوضة الجرايات وبكيفية إحتساب رأس املال 

موضوع املعاوضة وفقا ألحكام الفصل 145 من مجلة التأم�،

القرار املؤرخ يف 6 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األطباء الرشعي� واألطباء املتحصل� عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البدõ وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم� (ك³ تّم إÄامه بالقاïت� التكميليت� بتاريخ 1جوان 2006 

و2 سبتمرب 2006)،
وفقا  تسي�ه  وقواعد  للتعريفة  املركزي  املكتب  إحداث  بضبط رشوط  واملتعلق  17 جانفي 2006  املؤرخ يف  القرار 

ألحكام الفصل 112 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األعضاء القاّرين واألعضاء املناوب� باملكتب املركزي للتعريفة،

القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل النظام األسايس الخاص بالجمعية املهنية التي تتوىل تطبيق 
الفصل 114 من مجلة  للتأم� وفقا ألحكام  الدولية  البطاقات  أنظمة  املنخرطة يف  الدول األجنبية  املعاهدات املربمة مع 

التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل أ´وذج املعطيات الرضورية إلعداد عرض التسوية الصلحية 

وفقا ألحكام الفصل 169 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 12 أفريل 2006 واملتعلق بضبط شكل شهادة التأم� ومحتواها، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 8 جوان 2006 واملتعلق بتحديد التعريفات اإلطارية ملصاريف عالج مترضري حوادث املرور 
وفقا ألحكام الفصل 129 من مجلة التأم�، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 11 جوان 2007 واملتعلق باملصادقة عىل الجدول القيايس لتحديد نسب العجز الدائم وفقا 
ألحكام الفصل 131 من مجلة التأم�، 

القرار املؤرخ يف 4 أوت 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء املكتب املركزي للتعريفة،
القرار املؤرخ يف 28 نوفمرب 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء اللجنة اإلستشارية لصندوق الوقاية من حوادث املرور،

القرار املؤرخ يف 25 ديسمرب 2006 واملتعلق باملصادقة عىل إتفاقية التعويض لحساب الغ� وفقا ألحكام الفصل 148 
من مجلة التأم� املمضاة من قبل األطراف املعنية بتاريخ 9 أكتوبر 2006.

املنشور عدد 2 لسنة 2007 املؤرخ يف 10 مارس 2007 واملتعلق بنظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤوليـــة 
املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك ك³ تّم إÄامه بامللحق التوضيحي بتاريخ 2 جويلية 2007.
املنشور عدد 1 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 جانفي 2007 واملتعلق بتحديد تعريفة التأم� الحدودي.

املنشور عدد 1 لسنة 2005 املؤّرخ يف 13 أفريل 2005 واملتعلّق بالرتفيع يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية بالنسبة 
ألصحاب العربات الربية ذات املحرّك ك³ تّم تنقيحه Æقتىض املنشور عدد 1 لوزير املالية املؤرخ يف 12سبتمرب 2013 ثّم 

باملنشور عدد 1 لسنة 2014 املؤرخ يف 16 ديسمرب 2014.
اإلتفاقية املربمة ب� مؤسسات التأم� بتاريخ 17 أوت 2002 واملتعلقة برتفيع تعريفة الض³نات اإلختيارية.

اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم� 
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق Æراجعة إتفاقية سنة 1995 املربمة بتاريخ 22 نوفمرب1995. 

اإلتفاقية النموذجية املربمة ب� املكاتب حول "بطاقة التأم� الخرضاء" واملنّقحة يف 20 أكتوبر 1989. 
"النظام العام" (le règlement général) للمجلس الدويل للمكاتب الذي يضّم كافة الدول املنخرطة يف نظام "بطاقة 

التأم� الخرضاء" والذي دخل حيّز التطبيق بداية من غرّة جويلية 2003. 
إتفاقية بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات عرب البالد العربية " بطاقة التأم� الربتقالية " املوقّعة  بتونس من قبل 

الدول العربية بتاريخ 26 أفريل 1975.
اإلتفاقية املربمة بتاريخ 19 جوان 1995 ب� املكاتب العربية املوّحدة لتطبيق بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات 

عرب البالد العربية.
العامة  الجلسة  أثناء  املربمة  العضو  الدولة  يف  الوطنية  التأم�  رشكات  ب�  اإلقليمي"  املوّحد  "املكتب  إنشاء  إتفاقية 

للمكاتب األعضاء املنعقدة باليونان يف ماي 2002 ك³ تّم تنقيحها أثناء إجت³عها األخ� يف نوفمرب 2005.

بتاريخ 20 جانفي  املهنيّة  التأم� يف إطار جمعيتها  للسيارات املربمة ب� مؤسسات  املاّدية  إتفاقيات تعويض األرضار 
2010 والتي دخلت حيّز التطبيق بداية من 20 مارس 2010 طبقا للفصل 92 من مجلة التأم�، وتتضّمن هذه اإلتفاقيات 

تحسينات هاّمة سواء عىل مستوى ضبط وتقليص آجال التعويض أو عىل مستوى تحس� جودة الخدمات املسداة. 

2 - التأم� من الحريق:

الفصل 29 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 واملتعلّق 
بوجوب التأم� من الحريق.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤرخ   1981 لسنة   1595 عدد  األمر 
بالفصول 29 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 املتعلق بقانون املالية لسنة 1981.

3 - تأم� نقل البضائع عند التوريد: 

الفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 
املتعلقة بوجوبية تأم� نقل البضائع عند التوريد.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤّرخ   1981 لسنة   1596 عدد  األمر 
بالفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 

ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 2364 لسنة 1999 املؤرخ فـي 27 أكتوبر 1999.

4 - التأم� الوجوÏ للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي³ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك³ 

تّم تنقيحه بالقانون عدد 62 لسنة 2009 املؤرخ يف 31 جويلية 2009.
الفصل 3 من األمر عدد 1814 لسنة 1981 املؤرخ يف 22 ديسمرب 1981 املتعلّق بكيفية منح البطاقة املهنية للوكيل 

العقاري.
الفصل 2 من القانون عدد 66 لسنة 2001 املؤرخ يف 10 جويلية 2001 (املتعلق بحذف الرتاخيص اإلدارية املسندة من 
قبل مصالح وزارة التجارة) املتعلق بإخضاع م³رسة نشاط الوكيل العقاري إىل الرشوط املنصوص عليها بالترشيع الجاري به 

العمل وإىل مقتضيات كراس رشوط يصادق عليها بقرار من الوزير املكلف بالتجارة.
قرار وزير التجارة املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق باملصادقة عىل كـراس رشوط مهنة وكيل عقاري.  

الفصل 7 من األمر عدد 273 لسنة 1987 املؤرخ يف 17 فيفري 1987 واملتعلّق برتكيبة وطرق عمل لجنة تسليم إنجازات 
وكاالت األسفار.

الفصل 3 من القانون عدد 49 لسنة 1987 املؤّرخ يف 2 أوت 1987 واملتعلّق بتنظيم تجارة املصاعد والتجهيزات املشابهة.
املصاعد  تجارة  باملصادقة عىل كراس رشوط مل³رسة نشاط  املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق  التجارة  قرار وزير 

والتجهيزات املشابهة.
الفصالن 48 و59 من القانون عدد 63 لسنة 1991 املؤّرخ يف 29 جويلية 1991 واملتعلّق بالتنظيم الصحي.

الفصل 27 من القانون عدد 104 لسنة 1994 املؤرخ يف 3 أوت 1994 واملتعلّق بتنظيم وتطوير الرتبية البدنية واألنشطة 
الرياضية.

الفصالن 19 و34 من القانون عدد 32 لسنة 1995 املؤّرخ يف 14 أفريل 1995 واملتعلّق بوكالء العبور.
الفصل 34 من القانون عدد 41 لسنة 1996 املؤّرخ يف 10 جوان 1996 واملتعلّق بالنفايات وÆراقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثاõ من األمر عدد 1766 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 سبتمرب 1996 واملتعلّق بضبط رشوط إحداث املؤسسات 
الخاصة لرعاية املسن� وطرق تسي�ها.

الفصل 39 من القانون عدد 71 لسنة 97 املؤرخ يف 11 نوفمرب 1997 واملتعلّق باملصف� واملؤÄن� العدلي� وأمناء الفلسة 
واملترصّف� القضائي�.

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاïة الوثائق املشرتطة للرتخيص 
إلستغالل أو توسيع أو نقل أو إحالة مركز تصفية الدم.

الفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 1998 املؤّرخ يف 20 جويلية 1998 واملتعلّق بالرشكات املهنية للمحام�.
الفصل 82 من القانون عدد 25 لسنة 1999 واملؤّرخ يف 18 مارس 1999 واملتعلّق بإصدار مجلة املوانئ البحرية التجارية.

األمر عدد 1986 لسنة 2001 املؤرخ يف 27 أوت 2001 املتعلق بضبط رشوط إحداث الهياكل املحرتفة إلنتاج الفنون 
الدرامية وترويجها.

إلنتاج  املحرتفة  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م³رسة  واملتعلق   2001 8 سبتمرب  املؤرخ يف  الثقافة  وزير  قرار 
الفنون الدرامية وترويجها لنشاطها.

الفصل 7 من القانون عدد 89 لسنة 2005 املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بتنظيم نشاط الغوص حول وجوبية تأم� 
املسؤولية املدنية عن األرضار التي îكن أن تلحقها باملتدرب� أو الغ� من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ³Æرسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÄام القانون عدد 
عن  الناتجة  املدنية  مسؤوليتهم  تأم�  وجوبية  حول  العبور  بوكالء  املتعلّق   1995 أفريل   14 يف  املؤرخ   1995 لسنة   32

نشاطهم.
الفصل 15 من القانون عدد 44 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنظيم املهن البحرية حول وجوبية 

تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن النشاط من قبل كّل شخص يتعاطى إحدى املهن البحرية.
املؤرخ   1990 لسنة   17 عدد  القانون  بتنقيح  واملتعلق    2009 جويلية   31 يف  املؤرخ   2009 لسنة   62 عدد  القانون 

يف 26 فيفري 1990 املتعلّق بتحوير الترشيع املتعلّق بالبعث العقاري.

5 - التأم� يف ميدان البناء:

القانون عدد 9 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصل 6 
من مجلة التأم�).

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصول 
من 95 إىل100 من مجلة التأم�).

تأم�  لوجوب  الخاضعة  غ�  املنشآت  قاïة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل� يف إنجازها ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 1360 لسنة 1997 املؤّرخ يف 14 جويلية 1997.
األمر عدد 416 لسنة 1995 املؤّرخ يف 6 مارس 1995 واملتعلق بضبط مهام املراقب الفني ورشوط منح املصادقة.

III - اإلطار القانوÎ للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم� الصادرة Æقتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق Æكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
الفصل األّول من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 02 جانفي 1993 املتعلّق بضبط قاïة أصناف التأم� الواردة بالفصل 49 من 

مجلّة التأم�.

الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاïة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� 
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

الفصالن 2 و3 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 املتعلّق بضبط بيان ´وذجي للرشوط العامة لعقود 
التأم�.

الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم�، املؤرخ يف 13 جويلية 2016 واملتعلّق بتوضيح بعض 
املفاهيم املرتبطة بصنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وطريقة تطبيق أحكام مجلّة التأم� عىل مستوى اإلكتتاب 

واإلنخراط واإلعالم السنوي ودفع الخدمات املتعلّقة بهذا الصنف.

2 - التأم� البحري:

يف املؤّرخ   1962 لسنة   13 عـدد  القانون  Æقتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 24 أفريل 1962.

األمر عدد 216 لسنة 1990 املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق بالرتفيع يف املبلغ األقىص ملسؤولية الناقل البحري يف 
تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 أكتوبر 2001 املتعلق Æنح ض³ن الدولة لتغطية نتائج املسؤولية املنجرّة عن 
املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

املؤّرخ يف العيل  باألمر  تنقيحه  تّم  ك³  الفالحي   õالتعاو بالصندوق  واملتعلّق   1931 مارس   26 املؤّرخ يف  العيل  األمر 
 7 جويلية 1955.

الفصول من 52 إىل 56 من القانون عدد 106 لسنة 1986 املؤّرخ فـي 31 ديسمرب 1986 واملتعلّقة بإحداث صندوق 
تعاون لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 948 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط إبتداءا من املوسم الفالحي 1988-1989 مجال 
تدخل ومقدار مساهمة الفالح� ونسبة تعويضات الصندوق التعاوõ لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
 õاألمر عدد 949 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تدخل وتسي� الصندوق التعاو

لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
وضبط  التأم�  مؤسسات  لكل  التأم�  عىل  الوحيد  األداء  من  اإلعفاء  تعميم  حول   2007 لسنة  الرئاسية  القرارات 
تخفيضات يف التعريفات بـ 40 % لألنشطة األكþ عرضة للمخاطر وبـ 30 % بالنسبة إىل خطر هالك املاشية وبـ 20 % عند 

التأم� الج³عي أو الفردي املتجدد.
إتفاقية الترصف املربمة ب� وزير املالية والصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي يف أوت 2008 واإلتّفاقية املربمة ب� 

الصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي والبنك الوطني الفالحي.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

الفصالن 67 و68 من مجلة التأم�.
الفصل 28 من القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 واملتعلّق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية 

تتعامل أساسا مع غ� املقيم�.
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ� املقيم�.

6 - تأم� الصادرات:

القانون عدد 24 لسنة 1997 املؤّرخ يف 28 أفريل 1997 واملتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخص تأم� 
الصادرات.

األمر عدد 1690 لسنة 1998 املؤّرخ يف 31 أوت 1998 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تسي� صندوق ضمـان مخاطـر 
التصدير كمـا تّم تنقيحـه باألمر عدد 2074 لسنـة 2002 املـؤرخ يف 10 سبتمرب 2002 واألمر الحكومي عدد 1068 املؤّرخ 

يف 3 أوت 2015.
القانون عدد 95 لسنة 1999 املؤّرخ يف 6 ديسمرب 1999 واملتعلّق بإحداث صندوق ض³ن Äويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن.
تسي� صندوق ض³ن Äويل  وتراتيب  بضبط رشوط  واملتعلق  3 جانفي 2000  املؤّرخ يف   2000 لسنة   23 األمر عدد 

الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن وبإحداث لجنة ض³ن قروض Äويل الصادرات.
اإلتفاقية املربمة ب� وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت Æوجبها 
مهّمة التّرصف يف هذه املنظومة إىل الرشكة املذكورة وذلك لحسابها ولحساب بقية مؤسسات التأم� التي تنشط يف هذا 

املجال. 

IV - النصـوص األخـرى:

:Î1 - القطاع التعاو

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األ´وذجي للجمعيات التعاونية.

2 - التأم� عىل املرض:

القانون عدد 71 لسنة 2004 املؤرخ يف 2 أوت 2004 واملتعلّق بالتأم� عىل املرض وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به.

3 - جباية قطاع التأم�:

القانون عدد 113 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 ديسمرب 1996 (املتعلّق بقانون املالية لسنة  الفصول 34 و35 و36 من 
1997) بخصوص مراجعة جباية قطاع التأم�.

املالية لسنة  القانون عدد 86 لسنة 1997 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1997 (املتعلّق بقانون  الفصول من 51 إىل 54 من 
1998) بخصوص تشجيع االدخار يف إطار عقود التأم� عىل الحياة.

الفصل 33 من القانون عدد 123 لسنة 2001 املؤرخ يف 28 ديسمرب 2001 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2002) بخصوص 
تحي� قاïة املدخرات الفنية القابلة للطرح من قبل مؤسسات التأم�.

الفصل 74 من القانون عدد 101 لسنة 2002 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2002 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2003) بخصوص 
تحي� األحكام املتعلقة باملساهمة لفائدة صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات وتوحيد قاعدة إحتسابها مع 

قاعدة إحتساب املعاليم عىل التأم�.
القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2004) بخصوص إقرار مبدأ إعفاء 
اإليرادات العمرية املدفوعة يف إطار عقود التأم� عىل الحياة من الرضيبة عىل الدخل وإضافة العدد 31 مكّرر للجدول "أ"  
التأم�  يف  الوسطاء  إىل  التأم�  مؤّسسات  قبل  من  املدفوعة  "العموالت  حول  املضافة  القيمة  عىل  األداء  Æجلّة  امللحق 
والّداخلة ضمن عنارص قسط التأم� الخاضع للمعلوم الوحيد عىل التّأم�" وبخصوص منح األولوية لإلنتفاع باإلمتياز العام 
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      النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� 78 م.د سنة 2017 تتوزع ب� 54,4 م.د بعنوان صنف التأم� عىل الحياة 
وتكوين األموال و23,6 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة.

النتائج الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 79,6 م.د (ملحــق عـدد 11).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  وبدون  املؤّجلة  النتائج  بإعتبار   ،2017 نهاية سنة  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
بنسبة 3,9 % مقابل ارتفاعا  السنة ما يعادل 1.233,4 م.د مقابل 1.187,3 م.د سنة 2016 مسّجال بذلك  الصافية لهذه 

 8,9 % سنة 2016. (ملحــق عـدد 11).

ويعود هذا التباطؤ يف وت�ة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة أساسا إىل:

• انخفاض هاّم يف نسق ´و إج³يل األرباح املؤّجلة من 58,4 % سنة 2016 إىل 1,1 % سنة  2017 حيث ناهزت
 191,6 م.د مقابل 189,6 م.د سنة 2016.

 
م.د   149,4 بلغت  حيث   2016 سنة   %  14,6 بحوايل  تراجع  بعد  االرتفاع  إىل  املؤّجلة  الخسائر  مجموع  عودة    •

مقابل 82,2 م.د سنة 2016.

األمـوال املوظفـة:

إرتفع مجموع األموال املوظّفة لتغطية تعّهدات مؤسسات التأم� تجاه املؤمن لهم إىل 4.891,2 م.د   سنة 2017 مقابل 
4.537,7 م.د سنة 2016 أي بنسبة تطّور تعادل 7,8 %. 

إرتفعت حّصتها  التي  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  بعنوان صنف  التوظيفات  بالخصوص  اإلرتفاع  وشمل هذا 
إىل 32 % من مجموع األموال املوظفة (مقابل 28,5 % سنة 2016) بين³ إنخفضت حصة التوظيفات بعنوان مختلف فروع 

صنف التأم� عىل غ� الحيــاة من 71,5 % سنة 2016 إىل 68 % سنة 2017 (ملحق عـدد 12).

وتجدر االشارة اىل أّن التّطور الحـاصل يف هذه األموال تّم توظيفه أساسا يف السندات الصادرة عن الدولة التي بلغت 
1.694,5 م.د سنة 2017 (وÄثّل 34,6 % من مجموع التوظيفات) مقابل 1.551,7 م.د سنة 2016 محّققة بــذلك ´ـّوا 
بنسبة 9,2 %، ويف شكـل قروض رقاعية التي سّجلت إرتفاعا ملحوظا بنسبة 17,4 % وبلغت 875,9 م.د سنة 2017 مقابل 
يقارب 27 % وبلغت فيها ´وا هاّما Æا  املوظفة  األموال  745,8 م.د سنة 2016 وكذلك يف شكل عقارات حيث شهدت 

 316,2 م.د سنة 2017 مقابل 249,2 م.د يف موىف السنة السابقة.    

ك³ عرفت األموال املوظفة يف شكل حصص وأسهم يف مؤسسات التوظيف الج³عي ويف شكل حصص يف رشكات ذات 
رأس مال تنمية بدورها ´ّوا ايجابيا بنسبة 2,2 % و11 % تباعا وبلغت عىل التوايل 228,7 م.د و52,3 م.د سنة 2017 مقابل 
التأم�  واعادة  التأم�  مؤسسات  أسهم  يف شكل  للتوظيفات  بالنسبة  الشأن  وكذلك   .2016 سنة  م.د  و47,1  م.د   223,7

األجنبية حيث سّجلت إرتفاعا ناهز 3,8 % وبلغت 18,1 م.د سنة 2017 مقابل 17,4 م.د سنة 2016.    

أّما األموال املوظفة يف شكل أسهم رشكات مدرجة بالبورصة فقد سجلت انخفاضا بنسبة 2,4 % لتبلغ 531,1 م.د سنة 
البنكية  املؤسسات  لدى  النقدية ويف شكل ودائع  بالسوق  املوظفة  األموال  2017 مقابل 544,4 م.د سنة 2016، وكذلك 
واملاليــة التي بلغت 689,4 م.د مقابل 694,8 م.د سنة 2016 أي بإنخفاض طفيف بحوايل 0,8 % مقارنة بالسنة السابقة.

وتستأثر التوظيفات ذات املردود القار بحصة هامة تعادل 52,6 % سنة 2017 مقابل 50,6 % سنة 2016، تليها األموال 
املوظفة بالسوق النقدية ويف شكل ودائع لدى املؤسسات البنكية واملاليــة رغم انخفاض حّصتها من 15,3 % سنة 2016 

اىل 14,1 % سنة 2017. 

تغطية املدخرات الفنية:

سّجلت سنة 2017 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية باألصول املوظّفة طبقــا ألحكام مجلة التأم� حيث بلغت 
110,5 % مقابل 114,9 % سنة 2016 (ملحق عدد 13).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتّم 
(بإدماج رؤوس  الحياة  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب أصناف  الذي  بالهامش األد×  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 
األموال تحت الخطر واملّدخرات الحسابية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ) وأصناف التأم� عىل غ� الحياة (بإدماج كلفة الحوادث 

وأقساط التأم� الصافية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ).

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2017 ما يعادل 1.061,5 م.د مقابل 1.022,4 م.د 
سنة 2016. 

أمــا مجموع هــامش املـالءة املالية األد×، فقد بلغ 398,3 م.د سنة 2017 مقابل 346,3 م.د سنة 2016.

مقابل  2017 سنة   % 266,5 القطاع  بالنسبة ملجموع  األد×  الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
 295,3 % سنة 2016. 

       نشاط إعـادة التـأم�

يهّم هذا الصنف عمليات إعادة التأم� املقبولة واملسندة من قبل رشكات التأم� املبارش والعمليات املقبولة واملعاد 
إسنادها من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�.

 
عمليات إعـادة التأم� لرشكات التأم� املباشـر:

العمليات املقبولة:
    

شهدت األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش عودة إىل اإلرتفاع بنسبة 5,6 % مقابل تراجعها  بحوايل 1,8 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 16,9 م.د مقابل 16 م.د سنة 2016 (ملحق عـــدد 21).

 %  36 تجاوزت  بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  املدفوعة  التأم�  مؤسسات  تعويضات  إرتفاع  تواصل  املقابل،  ويف 
مقابل زيادة بحوايل 5,5 % سنة 2016، وبلغت تبعا لذلك 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د سنة 2016.

ك³ عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2017 بعنوان العمليات املقبولة بنسبة 24 % مقابل3,1 % سنة 2016 
وبلغت 20,7 م.د مقابل 16,7 م.د سنة 2016. 

وتبعا لذلك، تقلّص الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة إىل حدود 3,3 م.د مقابل 4,8 م.د سنة 2016.

العمليات املسندة:

مقابل   %  7,5 بنسبة  إرتفاعا   2017 سنة  املبارش  التأم�  قبل رشكات  من  إسنادها  واملعاد  املسندة  األقساط  سّجلت 
 2016 سنة  م.د   353,7 مقابل  م.د   380,2 مجموعها  بذلك  وبلغ   ،%  1,9 بنسبة  السابقة  السنة  يف  النسبي  إنخفاضها 

(ملحق عدد 22).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� لسنة 2017 إىل 
18,2 % مقابل 19,1 % سنة 2016.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد بالنسبة لفروع تأم� الحريق والتأم� ضّد الربد وهالك املاشية وتأم� النقل جّد هامة رغم 
 % و64,9   %  76 تباعا  مقابل   % و59,7   % و63,2   %  74,7 التوايل  عىل  بلغت  حيث   2017 سنة  الطفيف  إنخفاضها 

و66,3 %.

ك³ تجدر اإلشارة إىل أّن إرتفاع نسبة اإلسناد يف فرع تأم� الصادرات والتي ناهزت 67,7 % سنة 2017 مقابل 67,4 % 
سنة 2016 تعود أساسا إىل اإلسناد الكيل لألقساط الصادرة بعنوان املخاطر غ� التجارية لصندوق ض³ن مخاطر التصدير 

الذي تتوىل الترصف فيه الرشكة التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وقد تواصل تفاقم العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� رغم تقلّصه النسبي إىل حدود 
135 م.د مقابل 163,8 م.د سنة 2016.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

تواصل نسق ´ّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وناهزت 
121,7 م.د مقابل 113,4 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 21).

بين³ تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا بنسبة 12,4 % مقابل 11 % يف السنة السابقة وبلغ حجمها 
230,3 م.د مقابل 204,9 م.د سنة 2016.  

م.د   79,5 لتعادل   ،2016 سنة   %  9,4 مقابل   %  42,5 بنسبة  إرتفاعا  الحوادث  كلفــــة  شهدت  وبالتوازي، 
مقابل 55,8 م.د سنة 2016.

       
حيث  تراجعا   2017 سنة  خالل  التونسية"  "اإلعادة  لرشكة  املقبولة  للعمليــات  الفنّي  الفائض  سّجل  لذلك،  ونتيجة 

â يتجاوز 7,6 م.د مقابل 25,5 م.د سنة 2016.

العمليات املعاد إسنادها:

تواصل إرتفاع األقسـاط املعـاد إسنادها من طرف رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 بنسبة 10,3 % مقابل 3,2 % 
يف السنة السابقة، وبلغـت 49,4 م.د مقابل 44,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 22).

    
وتبعا لذلك، شهدت نسبة إعــــادة اإلسناد إرتفاعا إىل حدود 40,6 % مقابل 39,5 % سنة 2016.

ك³ شهـــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ´ّوا بنسبة 57,8 % مقابل تراجعهـــا الطفيف بنسبة 1 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 35,2 م.د مقابل 22,3 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، Äّكنت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 ألّول مرّة بعد مرور أربع سنوات متتالية من تجاوز العجز 
م.د   11,2 حدود  يف  عجز  مقابل  م.د   1,3 يعادل  فائضا  وحّققت  اإلسناد  إعادة  عمليات  عن  الناتج  الفّني 

سنة 2016.

إّال أّن النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد تراجعت إىل حدود 9 م.د مقابل 14,3 م.د سنة 2016.

وبعد طرح مصاريف اإلدارة والترصّف املقّدرة بحوايل 8,7 م.د سنة 2017 مقابل 8 م.د سنة 2016، تراجعت النتيجة 
الفنية الصافية بعد طرح املصاريف إىل 0,3 م.د مقابل 6,3 م.د سنة 2016.

وبالتوازي، تقلّصت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة خالل سنة 2017 إىل 12,3 م.د مقابل 15,9 م.د سنة 2016.

      نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

يبلغ عــــدد املؤسسات غ� املقيمة بسوق التأم� التونسية 6 مؤسسات يف موّىف سنة 2017 وهي مؤسسات مرخص 
لها Æقتىض القانون عـدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمـرب 1985 واملتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل 

أساســا مع غ� املقيم�. 
      

وتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة ومكتب� Äثيلي�، وتختص يف عمليات تأم� و إعادة تأم� 
األشخاص غ� املقيم� (ملحق عدد 3).

1 - االمتيازات التي يوفرها نظام املؤسسات غ� املقيمة:
    

يخول القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 املتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا 
مع غ� املقيم� عّدة إمتيازات لفائدة املؤسسات غ� املقيمة تهم خاصة:

اإلعفاء التام من الرضيبة عىل الرشكات،
توقيف اآلداء عىل القيمة املضافة، 

إرجاع املعاليم الديوانية،
اإلعفاء من اآلداءات املحلية، 

إمتيــازات تتعلق بحرية إنتداب املوظف� األجانب،
إمكانية إختيار نظام ض³ن إجت³عي غ� النظام التونيس.

      جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Æوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÆوارد شبه جبائية متأتية من مساه³ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

مقابل م.د   188,6 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة   2017 سنة  خــــالل  هاما  إرتفاعا  املــــوارد  هذه  سّجلت  وقد 
 167,8 م.د سنة 2016 و160,9 م.د سنـــة 2015 (ملحق عدد 26).

وإعتبارا ألهّمية قطاع التأم� يف اإلقتصاد الوطني أقّر املّرشع التّونيس لفائدته جملة من القواعد الجبائية تتعلّق بعقود 
التأم� وباملّدخرات الفّنية لرشكات التأم�.

I - النظام الجبا¤ لعقود التأم�:
 

يعرّف الفصل األول من مجلّة التأم� عقد التأم� بأنّه "اإلتّفاق الذي تلتزم Æقتضاه مؤّسسة التأم� أو املؤّمن بتقديم 
خدمة مالية لشخص يدعى املؤّمن له يف حالة تحّقق الخطر أو حلول األجل املبّ� بالعقد وذلك مقابل أجرة تسمى قسط 

التأم� أو معلوم اإلشرتاك".

ويربز هذا التّعريف العنارص التي يقوم عليها عقد التّأم� وهي أقساط التأم� وخدمات التأم�.

1 - جبــاية أقساط الّتأم�:

تتمثّل جباية أقساط التّأم� يف املعاليم الجبائية واملعاليم شبه الجبائية.

1.1 - املعاليم الجبائية:

املعلوم الوحيد عىل الّتأم�:

تخضع عقود التأم� أو اإليرادات العمرية املربمة مع مؤّسسات التأم� مه³ كان مكان إبرامها ملعلوم يسّمى "املعلوم 
الوحيد عىل التأم�".

وتعفى من هذا املعلوم :

1. عقود إعادة التأم�،
2. عقود التأم� املتعلّقة باألخطار الفالحية والصيد البحري، 

3. عقود تأم� أخطار السلع عند التّصدير وعقود تأم� قروض التّصدير،
4. عقود التأم� اإلجباري يف ميدان البناء املعد للسكن طبقا للترشيع الجاري به العمل،

5. عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين رأس املال وعقود اإليرادات العمرية،
6. عقود التأم� لألخطار التي îكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغ�ها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 5 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 10 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

ويربز جدول توزيع املوارد الجبائية وشبه الجبائية املتأتية من قطاع التأم� أهّمية حّصـة املعلـوم الوحيد عىل التأم� 
مقارنة مع حّصة املساه³ت لفائدة الصناديق الخاّصة بالخزينة.

2.1 - املوارد شبه الجبائية: 

وهي تتوزع ب� مساه°ت لفائدة ّصناديق الخزينة وب� معاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�.

أ -  املساه°ت لفائدة الّصناديق الخاّصة بالخزينة:

• املساه°ت لفائدة صندوق الح°ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات:

أحدث صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Æقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Æقتىض الفصل 153 من القانون عدد 91 لسنة 1982 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1982 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1983، وحّدد مبلغها بـ 300 ملّيم موظّفة عىل كّل شهادة تأم� لعربة سيّارة.

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك³ تّم تنقيحه بالنصوص الالّحقة وخاّصة الفصل 74 من قانون املالية لسنة 2003، وقد حّدد مبلغ هذه املساهمة 
بـنسبة 0,3 % بالنسبة ألقساط التّأم� عىل السيّارات وبـنسبة 1 % بالنسبة ألقساط التّأم� األخرى باستثناء التّأم� عىل 

الحياة وتكوين رأس املال. 

• املساه°ت لفائدة صندوق ض°ن ضحايا حوادث املرور:

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض³ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاïة وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:
 

- مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Æقتىض األمر عدد 2069 لسنة 2006 املؤرخ يف 24 جويلية 2006، وحّددت نسبتها بـ 2 % من أقساط التأم� 
أو معاليم اإلشرتاكات املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض³ن.

 وتتمثّل هذه التكاليف يف:

املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان تعويض األرضار الالّحقة باألشخاص يف حوادث املرور،
املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان خالص املحام� الذين ينوبون املكلف العام بنزاعات الدولة يف حّق صندوق 

ض³ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Æهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض³ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه°ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض°ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح³ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÆقتىض أحكام الفصل 8 من املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011، تّم توسيع مجال تدّخل الصندوق 
التعويضات بعنوان األرضار  أّن الصندوق يتوّىل" تسديد  وذلك بإضافة فقرة ثالثة إىل الفصل 35 املذكور أعاله تنّص عىل 
املادية املبارشة الناتجة عن أع³ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
 23 املؤرخ يف  لسنة 2002  باألمر عدد 2123  تنقيحه  تّم  الصندوق ك³  تسي� وطرق Äويل هذا  وتراتيب  تدّخل  رشوط 
ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم� بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس األقساط الّصادرة خالل الّشهر املنقيض 
والّصافية من اإللغاءات والّرضائب وإعادة التّأم�. وتهّم هذه املساهمة جميع أصناف التّأم� باستثناء التّأم� عىل الحياة 

وتكوين األموال.

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة Äّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Æوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك³ تّم تنقيحه وإÄامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011) بدينار واحد بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره 

Æناسبة إكتتاب أو تجديد عقود التأم� عىل غ� الحياة صايف من اإللغاءات.

        

• املساه°ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 19 إىل 21 من قانـون املالية لسنة 2006. وتتوزع موارده املتأتية من قطاع 
التأم� كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم:  حّددها الفصل 3 من األمر عدد 2336 لسنة 2006 بـ 500 مليم بعنوان كّل شهادة تأم� و500 
مليم بعنوان كّل شهادة فحص فّني.

 2006 أوت   28 فـــي  املؤّرخ   2006 لسنة   2336 عدد  األمر  من  الثالث  الفصل  حّدد  التأم�:  مؤّسسات  مساهمة   -
واملتعلّق بضبط إجراءات تدّخل الصندوق وطرق تسي�ه وقاعدة ونسب املساه³ت املخّصصة له، نسبة هــذه املســاهمة 
األداءات  من  والصافية  محرّك  ذات  الربية  العربات  تأم�  بعنوان  الصادرة  اإلشرتاك  معاليم  أو  األقساط  من   %  0,4 بـ 

واإللغاءات.
   

ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم� Æقتىض العنوان السادس من مجلة التأم� ك³ تّم تنقيحها وإÄامها Æقتىض القانون عدد 
8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. 

وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• املعلوم السنوي الذي تدفعه مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حّدد الفصل األول من األمر عدد 2553 لسنة 2008 
املؤرخ يف 7 جويلية 2008 نسبته كالتايل:

- بالنسبة ملؤسسات التأم�: 0,3 % من إج³يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج³يل األقساط املقبولة بعنوان السنة املحاسبية املنقضية والصافية من 
اإللغاءات.

ويستخلص مبلغ املعلوم السنوي وينزّل بالحساب الجاري للهيئة العامة للتأم� من قبل مؤسسات التأم� ومؤسسات 
إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة خالل نفس السنة التي يكون فيها مستوجبا وبحساب أربعة أقساط تدفع 

يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ´وذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاõ من األمــر عـــدد 2553 لسنــة 
2008 املـــؤرخ فــي 7 جويلية 2008 مبالغها كالتايل:

بالنسبة ملؤسسات التأم�: 1000 دينار عن كّل صنف تأم�.
بالنسبة لس°رسة التأم�: 1000 دينار.

بالنسبة لنواب التأم� ومنتجي التأم� عىل الحياة: 100 دينار.
       

II - التشجيعات والحوافز الجبائية لقطاع التأم�:
 

1 - يف مادة الرضيبة عىل الدخل والرضيبة عىل الرشكات:

1.1 - أحكام جبائّية تفاضلّية تتعلّق بعقود التأم� عىل الحياة:

 تّم Æقتىض أحكام الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2013 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2013 املتعلق بقانون املالية لسنة 
2014 تشجيع عمليات االدخار طويل املدى يف مادة التأم� عىل الحياة.

وتتلخص اإلمتيازات الجبائية يف النقاط التالية:

أ - أحكام ذات طابع تحفيزي لإلدخار:

- شمولية مجال العقود املشمولة باإلمتياز لتشمل عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين األموال عىل حّد السواء،
- شمولية الض³نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه³ كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاïة املنتفع� من الض³نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه³ كان الض³ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباö يف إتجاه Äك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض³ن  املرتبطة  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  عقود  بعنوان  املدفوعة  التأم� 

الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن 10 سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� يف عقود 
التأم� الج³عي ال تقل عن 10 سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وال ينسحب هذا الرشط عىل 

املنخرط� يف العقود الج³عية قبل غرة جانفي 2014،
،öة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباïتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  îكن  ال  الج³عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -
باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014،

- إستثناء املبالغ املدفوعة لألجراء بعنوان عقود التأم� عىل الحياة وتكوين األموال تنفيذا إللتزامات املكتتب املنصوص 
عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

 
2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

الكافية  الفنية  املدخرات  بتسجيل  تقوم  أن  التأم�  مجلة  من   59 الفصل  طبقا ألحكام  التأم�  مؤسسات  يتعّ� عىل 
لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع� بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال تلك املدخرات يف أصول 

نفس املوازنات.

وÄّكن صفة "الفنية" من Äييز املدخرات الفنية عن غ�ها من املدخرات مثل "مدخرات املخاطر واألعباء" و"مدخرات 
إنخفاض القيمة". 

وتطبيقا ألحكام الفقرة II من الفصل 48 من مجلة الرضيبة عىل دخل األشخاص الطّبيعي� والّرضيبة عىل الّرشكات، 
تطرح املّدخرات الفّنية بصفة كلية من قاعدة إحتساب الرضيبة عىل الرشكات وذلك بعنوان سنة تكوين املّدخرات املذكورة، 
باستثناء املّدخرات املكّونة ملجابهة إستحقاق التّعّهدات الفّنية التي تطرح يف حدود 50 % من الربح الخاضع للرضيبة بعد 

طرح املدخرات الفنية القابلة للطرح كليا وقبل طرح األرباح املعاد إستث³رها (الفصل 45 من قانون املالية لسنة 2008).

2 - يف مادة األداء عىل التكوين املهني:

املبلغ  املهني شهريّا عىل أساس  التكوين  األداء عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب  قانون  الفصل 29 من  طبقا ألحكام 
الشهري الخام للمرتبات واألجور مه³ كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Æا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه³ت اإلجت³عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت³عي  الض³ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت³عية  املساه³ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج³عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Æوجب عقود التأم� عىل الحياة من معاليم التّسجيل 
املوظّفة عىل الّرتكات. 

I من  الفقرة  بالعدد 6 من  املنصوص عليه  بـ 0,300 دينار  املحّدد  الجبا¤  الطّابع  التأم� من  4 - إعفاء وصوالت 
.öالفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا

5 - إعفاء عملّيات التأم� وإعادة التأم� الخاضعة للمعلوم الوحيد عىل التأم� وعموالت وسطاء التأم� من 
األداء عىل القيمة املضافة وذلك تطبيقا ملقتضيات العددين 31 و31 مكّرر من الجدول "أ" امللحق Æجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 

     ملحــق عــدد 1

اإلطار الترشيعي والرتتيبي لقطاع التأم�

I - اإلطار العام:

القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف 9 مارس 1992 املتعلّق بإصدار مجلة التأم� وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به وجملة القوان� املتممة لها وهي :

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤرخ يف 31 جانفي 1994 املتعلّق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأم� يخص التأم� 
يف ميدان البناء،

القانون عـدد 24  لسنة 1997 املؤرخ يف 28 أفريل 1997 املتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخّص تأم� 
الصادرات،

القانون عدد 37 لسنة 2002 املؤرخ يف غرة أفريل 2002 املتعلّق بتنقيح مجلة التأم�،
تأم�  يخص  التأم�  Æجلة  خامس  عنوان  بإدراج  املتعلق   2005 أوت   15 يف  املؤرخ   2005 لسنة   86 عدد  القانون 
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس Æجلة التأم� يخص إحداث 

"الهيئة العامة للتأم�". 
القانون عدد 47 لسنة 2014 املؤّرخ يف 24 جويلية 2014 املتعلّق بإدراج عنوان سابع Æجلة التأم� يخص "التأم� 

التكافيل". 

II - اإلطار القانوÎ للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

تأم�  التأم� يخص  بإدراج عنوان خامس Æجلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية املتعلّقة به والتي تتمثّل يف:

األمر عدد 873 املؤرخ يف 27 مارس 2006 واملتعلق بضبط التزامات مستعميل العربات الربية ذات محرك غ� املسجلة 
بإحدى سالسل التسجيل املعتمدة بالبالد التونسية وكذلك بطرق صياغة الوثائق املثبتة لوجود عقد التأم� وصحتها وفقا 

ألحكام الفصل 114 من مجلة التأم�،
األمر عدد 1224 املؤرخ يف 2 ماي 2006 واملتعلّق بضبط أ´وذج تحرير محرض البحث وفقا ألحكام الفصل 167 من 

مجلة التأم�، 
وواجبات  بتحديد حقوق  املتعلقة  اإلتفاقية  باملصادقة عىل  واملتعلق   2007 25 جوان  املؤرخ يف   1487 عدد  األمر 
نتيجة  املتّرضر  لفائدة  املستحّقة  أو  املسّددة  املبالغ  إسرتجاع  بخصوص  املرض  عىل  للتأم�  الوطني  والصندوق  املؤمن� 

حوادث املرور التي تكتيس صبغة شغلية وفقا ألحكام الفصل 171 من مجلة التأم�،
األمر عدد 2069 املؤرخ يف 24 جويلية 2006 واملتعلق بضبط نسب املساه³ت املخصصة لصندوق ض³ن ضحايا 

حوادث املرور وفقا ألحكام الفصل 176 من مجلة التأم�، 
األمر عدد 1871 املؤرخ يف 17 جويلية 2007 واملتعلق بضبط جدول معاوضة الجرايات وبكيفية إحتساب رأس املال 

موضوع املعاوضة وفقا ألحكام الفصل 145 من مجلة التأم�،

القرار املؤرخ يف 6 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األطباء الرشعي� واألطباء املتحصل� عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البدõ وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم� (ك³ تّم إÄامه بالقاïت� التكميليت� بتاريخ 1جوان 2006 

و2 سبتمرب 2006)،
وفقا  تسي�ه  وقواعد  للتعريفة  املركزي  املكتب  إحداث  بضبط رشوط  واملتعلق  17 جانفي 2006  املؤرخ يف  القرار 

ألحكام الفصل 112 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األعضاء القاّرين واألعضاء املناوب� باملكتب املركزي للتعريفة،

القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل النظام األسايس الخاص بالجمعية املهنية التي تتوىل تطبيق 
الفصل 114 من مجلة  للتأم� وفقا ألحكام  الدولية  البطاقات  أنظمة  املنخرطة يف  الدول األجنبية  املعاهدات املربمة مع 

التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل أ´وذج املعطيات الرضورية إلعداد عرض التسوية الصلحية 

وفقا ألحكام الفصل 169 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 12 أفريل 2006 واملتعلق بضبط شكل شهادة التأم� ومحتواها، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 8 جوان 2006 واملتعلق بتحديد التعريفات اإلطارية ملصاريف عالج مترضري حوادث املرور 
وفقا ألحكام الفصل 129 من مجلة التأم�، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 11 جوان 2007 واملتعلق باملصادقة عىل الجدول القيايس لتحديد نسب العجز الدائم وفقا 
ألحكام الفصل 131 من مجلة التأم�، 

القرار املؤرخ يف 4 أوت 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء املكتب املركزي للتعريفة،
القرار املؤرخ يف 28 نوفمرب 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء اللجنة اإلستشارية لصندوق الوقاية من حوادث املرور،

القرار املؤرخ يف 25 ديسمرب 2006 واملتعلق باملصادقة عىل إتفاقية التعويض لحساب الغ� وفقا ألحكام الفصل 148 
من مجلة التأم� املمضاة من قبل األطراف املعنية بتاريخ 9 أكتوبر 2006.

املنشور عدد 2 لسنة 2007 املؤرخ يف 10 مارس 2007 واملتعلق بنظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤوليـــة 
املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك ك³ تّم إÄامه بامللحق التوضيحي بتاريخ 2 جويلية 2007.
املنشور عدد 1 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 جانفي 2007 واملتعلق بتحديد تعريفة التأم� الحدودي.

املنشور عدد 1 لسنة 2005 املؤّرخ يف 13 أفريل 2005 واملتعلّق بالرتفيع يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية بالنسبة 
ألصحاب العربات الربية ذات املحرّك ك³ تّم تنقيحه Æقتىض املنشور عدد 1 لوزير املالية املؤرخ يف 12سبتمرب 2013 ثّم 

باملنشور عدد 1 لسنة 2014 املؤرخ يف 16 ديسمرب 2014.
اإلتفاقية املربمة ب� مؤسسات التأم� بتاريخ 17 أوت 2002 واملتعلقة برتفيع تعريفة الض³نات اإلختيارية.

اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم� 
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق Æراجعة إتفاقية سنة 1995 املربمة بتاريخ 22 نوفمرب1995. 

اإلتفاقية النموذجية املربمة ب� املكاتب حول "بطاقة التأم� الخرضاء" واملنّقحة يف 20 أكتوبر 1989. 
"النظام العام" (le règlement général) للمجلس الدويل للمكاتب الذي يضّم كافة الدول املنخرطة يف نظام "بطاقة 

التأم� الخرضاء" والذي دخل حيّز التطبيق بداية من غرّة جويلية 2003. 
إتفاقية بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات عرب البالد العربية " بطاقة التأم� الربتقالية " املوقّعة  بتونس من قبل 

الدول العربية بتاريخ 26 أفريل 1975.
اإلتفاقية املربمة بتاريخ 19 جوان 1995 ب� املكاتب العربية املوّحدة لتطبيق بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات 

عرب البالد العربية.
العامة  الجلسة  أثناء  املربمة  العضو  الدولة  يف  الوطنية  التأم�  رشكات  ب�  اإلقليمي"  املوّحد  "املكتب  إنشاء  إتفاقية 

للمكاتب األعضاء املنعقدة باليونان يف ماي 2002 ك³ تّم تنقيحها أثناء إجت³عها األخ� يف نوفمرب 2005.

بتاريخ 20 جانفي  املهنيّة  التأم� يف إطار جمعيتها  للسيارات املربمة ب� مؤسسات  املاّدية  إتفاقيات تعويض األرضار 
2010 والتي دخلت حيّز التطبيق بداية من 20 مارس 2010 طبقا للفصل 92 من مجلة التأم�، وتتضّمن هذه اإلتفاقيات 

تحسينات هاّمة سواء عىل مستوى ضبط وتقليص آجال التعويض أو عىل مستوى تحس� جودة الخدمات املسداة. 

2 - التأم� من الحريق:

الفصل 29 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 واملتعلّق 
بوجوب التأم� من الحريق.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤرخ   1981 لسنة   1595 عدد  األمر 
بالفصول 29 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 املتعلق بقانون املالية لسنة 1981.

3 - تأم� نقل البضائع عند التوريد: 

الفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 
املتعلقة بوجوبية تأم� نقل البضائع عند التوريد.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤّرخ   1981 لسنة   1596 عدد  األمر 
بالفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 

ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 2364 لسنة 1999 املؤرخ فـي 27 أكتوبر 1999.

4 - التأم� الوجوÏ للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي³ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك³ 

تّم تنقيحه بالقانون عدد 62 لسنة 2009 املؤرخ يف 31 جويلية 2009.
الفصل 3 من األمر عدد 1814 لسنة 1981 املؤرخ يف 22 ديسمرب 1981 املتعلّق بكيفية منح البطاقة املهنية للوكيل 

العقاري.
الفصل 2 من القانون عدد 66 لسنة 2001 املؤرخ يف 10 جويلية 2001 (املتعلق بحذف الرتاخيص اإلدارية املسندة من 
قبل مصالح وزارة التجارة) املتعلق بإخضاع م³رسة نشاط الوكيل العقاري إىل الرشوط املنصوص عليها بالترشيع الجاري به 

العمل وإىل مقتضيات كراس رشوط يصادق عليها بقرار من الوزير املكلف بالتجارة.
قرار وزير التجارة املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق باملصادقة عىل كـراس رشوط مهنة وكيل عقاري.  

الفصل 7 من األمر عدد 273 لسنة 1987 املؤرخ يف 17 فيفري 1987 واملتعلّق برتكيبة وطرق عمل لجنة تسليم إنجازات 
وكاالت األسفار.

الفصل 3 من القانون عدد 49 لسنة 1987 املؤّرخ يف 2 أوت 1987 واملتعلّق بتنظيم تجارة املصاعد والتجهيزات املشابهة.
املصاعد  تجارة  باملصادقة عىل كراس رشوط مل³رسة نشاط  املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق  التجارة  قرار وزير 

والتجهيزات املشابهة.
الفصالن 48 و59 من القانون عدد 63 لسنة 1991 املؤّرخ يف 29 جويلية 1991 واملتعلّق بالتنظيم الصحي.

الفصل 27 من القانون عدد 104 لسنة 1994 املؤرخ يف 3 أوت 1994 واملتعلّق بتنظيم وتطوير الرتبية البدنية واألنشطة 
الرياضية.

الفصالن 19 و34 من القانون عدد 32 لسنة 1995 املؤّرخ يف 14 أفريل 1995 واملتعلّق بوكالء العبور.
الفصل 34 من القانون عدد 41 لسنة 1996 املؤّرخ يف 10 جوان 1996 واملتعلّق بالنفايات وÆراقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثاõ من األمر عدد 1766 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 سبتمرب 1996 واملتعلّق بضبط رشوط إحداث املؤسسات 
الخاصة لرعاية املسن� وطرق تسي�ها.

الفصل 39 من القانون عدد 71 لسنة 97 املؤرخ يف 11 نوفمرب 1997 واملتعلّق باملصف� واملؤÄن� العدلي� وأمناء الفلسة 
واملترصّف� القضائي�.

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاïة الوثائق املشرتطة للرتخيص 
إلستغالل أو توسيع أو نقل أو إحالة مركز تصفية الدم.

الفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 1998 املؤّرخ يف 20 جويلية 1998 واملتعلّق بالرشكات املهنية للمحام�.
الفصل 82 من القانون عدد 25 لسنة 1999 واملؤّرخ يف 18 مارس 1999 واملتعلّق بإصدار مجلة املوانئ البحرية التجارية.

األمر عدد 1986 لسنة 2001 املؤرخ يف 27 أوت 2001 املتعلق بضبط رشوط إحداث الهياكل املحرتفة إلنتاج الفنون 
الدرامية وترويجها.

إلنتاج  املحرتفة  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م³رسة  واملتعلق   2001 8 سبتمرب  املؤرخ يف  الثقافة  وزير  قرار 
الفنون الدرامية وترويجها لنشاطها.

الفصل 7 من القانون عدد 89 لسنة 2005 املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بتنظيم نشاط الغوص حول وجوبية تأم� 
املسؤولية املدنية عن األرضار التي îكن أن تلحقها باملتدرب� أو الغ� من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ³Æرسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÄام القانون عدد 
عن  الناتجة  املدنية  مسؤوليتهم  تأم�  وجوبية  حول  العبور  بوكالء  املتعلّق   1995 أفريل   14 يف  املؤرخ   1995 لسنة   32

نشاطهم.
الفصل 15 من القانون عدد 44 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنظيم املهن البحرية حول وجوبية 

تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن النشاط من قبل كّل شخص يتعاطى إحدى املهن البحرية.
املؤرخ   1990 لسنة   17 عدد  القانون  بتنقيح  واملتعلق    2009 جويلية   31 يف  املؤرخ   2009 لسنة   62 عدد  القانون 

يف 26 فيفري 1990 املتعلّق بتحوير الترشيع املتعلّق بالبعث العقاري.

5 - التأم� يف ميدان البناء:

القانون عدد 9 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصل 6 
من مجلة التأم�).

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصول 
من 95 إىل100 من مجلة التأم�).

تأم�  لوجوب  الخاضعة  غ�  املنشآت  قاïة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل� يف إنجازها ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 1360 لسنة 1997 املؤّرخ يف 14 جويلية 1997.
األمر عدد 416 لسنة 1995 املؤّرخ يف 6 مارس 1995 واملتعلق بضبط مهام املراقب الفني ورشوط منح املصادقة.

III - اإلطار القانوÎ للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم� الصادرة Æقتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق Æكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
الفصل األّول من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 02 جانفي 1993 املتعلّق بضبط قاïة أصناف التأم� الواردة بالفصل 49 من 

مجلّة التأم�.

الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاïة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� 
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

الفصالن 2 و3 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 املتعلّق بضبط بيان ´وذجي للرشوط العامة لعقود 
التأم�.

الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم�، املؤرخ يف 13 جويلية 2016 واملتعلّق بتوضيح بعض 
املفاهيم املرتبطة بصنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وطريقة تطبيق أحكام مجلّة التأم� عىل مستوى اإلكتتاب 

واإلنخراط واإلعالم السنوي ودفع الخدمات املتعلّقة بهذا الصنف.

2 - التأم� البحري:

يف املؤّرخ   1962 لسنة   13 عـدد  القانون  Æقتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 24 أفريل 1962.

األمر عدد 216 لسنة 1990 املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق بالرتفيع يف املبلغ األقىص ملسؤولية الناقل البحري يف 
تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 أكتوبر 2001 املتعلق Æنح ض³ن الدولة لتغطية نتائج املسؤولية املنجرّة عن 
املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

املؤّرخ يف العيل  باألمر  تنقيحه  تّم  ك³  الفالحي   õالتعاو بالصندوق  واملتعلّق   1931 مارس   26 املؤّرخ يف  العيل  األمر 
 7 جويلية 1955.

الفصول من 52 إىل 56 من القانون عدد 106 لسنة 1986 املؤّرخ فـي 31 ديسمرب 1986 واملتعلّقة بإحداث صندوق 
تعاون لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 948 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط إبتداءا من املوسم الفالحي 1988-1989 مجال 
تدخل ومقدار مساهمة الفالح� ونسبة تعويضات الصندوق التعاوõ لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
 õاألمر عدد 949 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تدخل وتسي� الصندوق التعاو

لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
وضبط  التأم�  مؤسسات  لكل  التأم�  عىل  الوحيد  األداء  من  اإلعفاء  تعميم  حول   2007 لسنة  الرئاسية  القرارات 
تخفيضات يف التعريفات بـ 40 % لألنشطة األكþ عرضة للمخاطر وبـ 30 % بالنسبة إىل خطر هالك املاشية وبـ 20 % عند 

التأم� الج³عي أو الفردي املتجدد.
إتفاقية الترصف املربمة ب� وزير املالية والصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي يف أوت 2008 واإلتّفاقية املربمة ب� 

الصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي والبنك الوطني الفالحي.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

الفصالن 67 و68 من مجلة التأم�.
الفصل 28 من القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 واملتعلّق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية 

تتعامل أساسا مع غ� املقيم�.
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ� املقيم�.

6 - تأم� الصادرات:

القانون عدد 24 لسنة 1997 املؤّرخ يف 28 أفريل 1997 واملتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخص تأم� 
الصادرات.

األمر عدد 1690 لسنة 1998 املؤّرخ يف 31 أوت 1998 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تسي� صندوق ضمـان مخاطـر 
التصدير كمـا تّم تنقيحـه باألمر عدد 2074 لسنـة 2002 املـؤرخ يف 10 سبتمرب 2002 واألمر الحكومي عدد 1068 املؤّرخ 

يف 3 أوت 2015.
القانون عدد 95 لسنة 1999 املؤّرخ يف 6 ديسمرب 1999 واملتعلّق بإحداث صندوق ض³ن Äويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن.
تسي� صندوق ض³ن Äويل  وتراتيب  بضبط رشوط  واملتعلق  3 جانفي 2000  املؤّرخ يف   2000 لسنة   23 األمر عدد 

الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن وبإحداث لجنة ض³ن قروض Äويل الصادرات.
اإلتفاقية املربمة ب� وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت Æوجبها 
مهّمة التّرصف يف هذه املنظومة إىل الرشكة املذكورة وذلك لحسابها ولحساب بقية مؤسسات التأم� التي تنشط يف هذا 

املجال. 

IV - النصـوص األخـرى:

:Î1 - القطاع التعاو

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األ´وذجي للجمعيات التعاونية.

2 - التأم� عىل املرض:

القانون عدد 71 لسنة 2004 املؤرخ يف 2 أوت 2004 واملتعلّق بالتأم� عىل املرض وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به.

3 - جباية قطاع التأم�:

القانون عدد 113 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 ديسمرب 1996 (املتعلّق بقانون املالية لسنة  الفصول 34 و35 و36 من 
1997) بخصوص مراجعة جباية قطاع التأم�.

املالية لسنة  القانون عدد 86 لسنة 1997 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1997 (املتعلّق بقانون  الفصول من 51 إىل 54 من 
1998) بخصوص تشجيع االدخار يف إطار عقود التأم� عىل الحياة.

الفصل 33 من القانون عدد 123 لسنة 2001 املؤرخ يف 28 ديسمرب 2001 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2002) بخصوص 
تحي� قاïة املدخرات الفنية القابلة للطرح من قبل مؤسسات التأم�.

الفصل 74 من القانون عدد 101 لسنة 2002 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2002 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2003) بخصوص 
تحي� األحكام املتعلقة باملساهمة لفائدة صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات وتوحيد قاعدة إحتسابها مع 

قاعدة إحتساب املعاليم عىل التأم�.
القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2004) بخصوص إقرار مبدأ إعفاء 
اإليرادات العمرية املدفوعة يف إطار عقود التأم� عىل الحياة من الرضيبة عىل الدخل وإضافة العدد 31 مكّرر للجدول "أ"  
التأم�  يف  الوسطاء  إىل  التأم�  مؤّسسات  قبل  من  املدفوعة  "العموالت  حول  املضافة  القيمة  عىل  األداء  Æجلّة  امللحق 
والّداخلة ضمن عنارص قسط التأم� الخاضع للمعلوم الوحيد عىل التّأم�" وبخصوص منح األولوية لإلنتفاع باإلمتياز العام 
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      النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� 78 م.د سنة 2017 تتوزع ب� 54,4 م.د بعنوان صنف التأم� عىل الحياة 
وتكوين األموال و23,6 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة.

النتائج الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 79,6 م.د (ملحــق عـدد 11).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  وبدون  املؤّجلة  النتائج  بإعتبار   ،2017 نهاية سنة  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
بنسبة 3,9 % مقابل ارتفاعا  السنة ما يعادل 1.233,4 م.د مقابل 1.187,3 م.د سنة 2016 مسّجال بذلك  الصافية لهذه 

 8,9 % سنة 2016. (ملحــق عـدد 11).

ويعود هذا التباطؤ يف وت�ة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة أساسا إىل:

• انخفاض هاّم يف نسق ´و إج³يل األرباح املؤّجلة من 58,4 % سنة 2016 إىل 1,1 % سنة  2017 حيث ناهزت
 191,6 م.د مقابل 189,6 م.د سنة 2016.

 
م.د   149,4 بلغت  حيث   2016 سنة   %  14,6 بحوايل  تراجع  بعد  االرتفاع  إىل  املؤّجلة  الخسائر  مجموع  عودة    •

مقابل 82,2 م.د سنة 2016.

األمـوال املوظفـة:

إرتفع مجموع األموال املوظّفة لتغطية تعّهدات مؤسسات التأم� تجاه املؤمن لهم إىل 4.891,2 م.د   سنة 2017 مقابل 
4.537,7 م.د سنة 2016 أي بنسبة تطّور تعادل 7,8 %. 

إرتفعت حّصتها  التي  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  بعنوان صنف  التوظيفات  بالخصوص  اإلرتفاع  وشمل هذا 
إىل 32 % من مجموع األموال املوظفة (مقابل 28,5 % سنة 2016) بين³ إنخفضت حصة التوظيفات بعنوان مختلف فروع 

صنف التأم� عىل غ� الحيــاة من 71,5 % سنة 2016 إىل 68 % سنة 2017 (ملحق عـدد 12).

وتجدر االشارة اىل أّن التّطور الحـاصل يف هذه األموال تّم توظيفه أساسا يف السندات الصادرة عن الدولة التي بلغت 
1.694,5 م.د سنة 2017 (وÄثّل 34,6 % من مجموع التوظيفات) مقابل 1.551,7 م.د سنة 2016 محّققة بــذلك ´ـّوا 
بنسبة 9,2 %، ويف شكـل قروض رقاعية التي سّجلت إرتفاعا ملحوظا بنسبة 17,4 % وبلغت 875,9 م.د سنة 2017 مقابل 
يقارب 27 % وبلغت فيها ´وا هاّما Æا  املوظفة  األموال  745,8 م.د سنة 2016 وكذلك يف شكل عقارات حيث شهدت 

 316,2 م.د سنة 2017 مقابل 249,2 م.د يف موىف السنة السابقة.    

ك³ عرفت األموال املوظفة يف شكل حصص وأسهم يف مؤسسات التوظيف الج³عي ويف شكل حصص يف رشكات ذات 
رأس مال تنمية بدورها ´ّوا ايجابيا بنسبة 2,2 % و11 % تباعا وبلغت عىل التوايل 228,7 م.د و52,3 م.د سنة 2017 مقابل 
التأم�  واعادة  التأم�  مؤسسات  أسهم  يف شكل  للتوظيفات  بالنسبة  الشأن  وكذلك   .2016 سنة  م.د  و47,1  م.د   223,7

األجنبية حيث سّجلت إرتفاعا ناهز 3,8 % وبلغت 18,1 م.د سنة 2017 مقابل 17,4 م.د سنة 2016.    

أّما األموال املوظفة يف شكل أسهم رشكات مدرجة بالبورصة فقد سجلت انخفاضا بنسبة 2,4 % لتبلغ 531,1 م.د سنة 
البنكية  املؤسسات  لدى  النقدية ويف شكل ودائع  بالسوق  املوظفة  األموال  2017 مقابل 544,4 م.د سنة 2016، وكذلك 
واملاليــة التي بلغت 689,4 م.د مقابل 694,8 م.د سنة 2016 أي بإنخفاض طفيف بحوايل 0,8 % مقارنة بالسنة السابقة.

وتستأثر التوظيفات ذات املردود القار بحصة هامة تعادل 52,6 % سنة 2017 مقابل 50,6 % سنة 2016، تليها األموال 
املوظفة بالسوق النقدية ويف شكل ودائع لدى املؤسسات البنكية واملاليــة رغم انخفاض حّصتها من 15,3 % سنة 2016 

اىل 14,1 % سنة 2017. 

تغطية املدخرات الفنية:

سّجلت سنة 2017 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية باألصول املوظّفة طبقــا ألحكام مجلة التأم� حيث بلغت 
110,5 % مقابل 114,9 % سنة 2016 (ملحق عدد 13).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتّم 
(بإدماج رؤوس  الحياة  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب أصناف  الذي  بالهامش األد×  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 
األموال تحت الخطر واملّدخرات الحسابية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ) وأصناف التأم� عىل غ� الحياة (بإدماج كلفة الحوادث 

وأقساط التأم� الصافية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ).

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2017 ما يعادل 1.061,5 م.د مقابل 1.022,4 م.د 
سنة 2016. 

أمــا مجموع هــامش املـالءة املالية األد×، فقد بلغ 398,3 م.د سنة 2017 مقابل 346,3 م.د سنة 2016.

مقابل  2017 سنة   % 266,5 القطاع  بالنسبة ملجموع  األد×  الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
 295,3 % سنة 2016. 

       نشاط إعـادة التـأم�

يهّم هذا الصنف عمليات إعادة التأم� املقبولة واملسندة من قبل رشكات التأم� املبارش والعمليات املقبولة واملعاد 
إسنادها من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�.

 
عمليات إعـادة التأم� لرشكات التأم� املباشـر:

العمليات املقبولة:
    

شهدت األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش عودة إىل اإلرتفاع بنسبة 5,6 % مقابل تراجعها  بحوايل 1,8 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 16,9 م.د مقابل 16 م.د سنة 2016 (ملحق عـــدد 21).

 %  36 تجاوزت  بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  املدفوعة  التأم�  مؤسسات  تعويضات  إرتفاع  تواصل  املقابل،  ويف 
مقابل زيادة بحوايل 5,5 % سنة 2016، وبلغت تبعا لذلك 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د سنة 2016.

ك³ عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2017 بعنوان العمليات املقبولة بنسبة 24 % مقابل3,1 % سنة 2016 
وبلغت 20,7 م.د مقابل 16,7 م.د سنة 2016. 

وتبعا لذلك، تقلّص الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة إىل حدود 3,3 م.د مقابل 4,8 م.د سنة 2016.

العمليات املسندة:

مقابل   %  7,5 بنسبة  إرتفاعا   2017 سنة  املبارش  التأم�  قبل رشكات  من  إسنادها  واملعاد  املسندة  األقساط  سّجلت 
 2016 سنة  م.د   353,7 مقابل  م.د   380,2 مجموعها  بذلك  وبلغ   ،%  1,9 بنسبة  السابقة  السنة  يف  النسبي  إنخفاضها 

(ملحق عدد 22).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� لسنة 2017 إىل 
18,2 % مقابل 19,1 % سنة 2016.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد بالنسبة لفروع تأم� الحريق والتأم� ضّد الربد وهالك املاشية وتأم� النقل جّد هامة رغم 
 % و64,9   %  76 تباعا  مقابل   % و59,7   % و63,2   %  74,7 التوايل  عىل  بلغت  حيث   2017 سنة  الطفيف  إنخفاضها 

و66,3 %.

ك³ تجدر اإلشارة إىل أّن إرتفاع نسبة اإلسناد يف فرع تأم� الصادرات والتي ناهزت 67,7 % سنة 2017 مقابل 67,4 % 
سنة 2016 تعود أساسا إىل اإلسناد الكيل لألقساط الصادرة بعنوان املخاطر غ� التجارية لصندوق ض³ن مخاطر التصدير 

الذي تتوىل الترصف فيه الرشكة التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وقد تواصل تفاقم العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� رغم تقلّصه النسبي إىل حدود 
135 م.د مقابل 163,8 م.د سنة 2016.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

تواصل نسق ´ّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وناهزت 
121,7 م.د مقابل 113,4 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 21).

بين³ تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا بنسبة 12,4 % مقابل 11 % يف السنة السابقة وبلغ حجمها 
230,3 م.د مقابل 204,9 م.د سنة 2016.  

م.د   79,5 لتعادل   ،2016 سنة   %  9,4 مقابل   %  42,5 بنسبة  إرتفاعا  الحوادث  كلفــــة  شهدت  وبالتوازي، 
مقابل 55,8 م.د سنة 2016.

       
حيث  تراجعا   2017 سنة  خالل  التونسية"  "اإلعادة  لرشكة  املقبولة  للعمليــات  الفنّي  الفائض  سّجل  لذلك،  ونتيجة 

â يتجاوز 7,6 م.د مقابل 25,5 م.د سنة 2016.

العمليات املعاد إسنادها:

تواصل إرتفاع األقسـاط املعـاد إسنادها من طرف رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 بنسبة 10,3 % مقابل 3,2 % 
يف السنة السابقة، وبلغـت 49,4 م.د مقابل 44,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 22).

    
وتبعا لذلك، شهدت نسبة إعــــادة اإلسناد إرتفاعا إىل حدود 40,6 % مقابل 39,5 % سنة 2016.

ك³ شهـــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ´ّوا بنسبة 57,8 % مقابل تراجعهـــا الطفيف بنسبة 1 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 35,2 م.د مقابل 22,3 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، Äّكنت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 ألّول مرّة بعد مرور أربع سنوات متتالية من تجاوز العجز 
م.د   11,2 حدود  يف  عجز  مقابل  م.د   1,3 يعادل  فائضا  وحّققت  اإلسناد  إعادة  عمليات  عن  الناتج  الفّني 

سنة 2016.

إّال أّن النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد تراجعت إىل حدود 9 م.د مقابل 14,3 م.د سنة 2016.

وبعد طرح مصاريف اإلدارة والترصّف املقّدرة بحوايل 8,7 م.د سنة 2017 مقابل 8 م.د سنة 2016، تراجعت النتيجة 
الفنية الصافية بعد طرح املصاريف إىل 0,3 م.د مقابل 6,3 م.د سنة 2016.

وبالتوازي، تقلّصت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة خالل سنة 2017 إىل 12,3 م.د مقابل 15,9 م.د سنة 2016.

      نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

يبلغ عــــدد املؤسسات غ� املقيمة بسوق التأم� التونسية 6 مؤسسات يف موّىف سنة 2017 وهي مؤسسات مرخص 
لها Æقتىض القانون عـدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمـرب 1985 واملتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل 

أساســا مع غ� املقيم�. 
      

وتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة ومكتب� Äثيلي�، وتختص يف عمليات تأم� و إعادة تأم� 
األشخاص غ� املقيم� (ملحق عدد 3).

1 - االمتيازات التي يوفرها نظام املؤسسات غ� املقيمة:
    

يخول القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 املتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا 
مع غ� املقيم� عّدة إمتيازات لفائدة املؤسسات غ� املقيمة تهم خاصة:

اإلعفاء التام من الرضيبة عىل الرشكات،
توقيف اآلداء عىل القيمة املضافة، 

إرجاع املعاليم الديوانية،
اإلعفاء من اآلداءات املحلية، 

إمتيــازات تتعلق بحرية إنتداب املوظف� األجانب،
إمكانية إختيار نظام ض³ن إجت³عي غ� النظام التونيس.

      جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Æوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÆوارد شبه جبائية متأتية من مساه³ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

مقابل م.د   188,6 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة   2017 سنة  خــــالل  هاما  إرتفاعا  املــــوارد  هذه  سّجلت  وقد 
 167,8 م.د سنة 2016 و160,9 م.د سنـــة 2015 (ملحق عدد 26).

وإعتبارا ألهّمية قطاع التأم� يف اإلقتصاد الوطني أقّر املّرشع التّونيس لفائدته جملة من القواعد الجبائية تتعلّق بعقود 
التأم� وباملّدخرات الفّنية لرشكات التأم�.

I - النظام الجبا¤ لعقود التأم�:
 

يعرّف الفصل األول من مجلّة التأم� عقد التأم� بأنّه "اإلتّفاق الذي تلتزم Æقتضاه مؤّسسة التأم� أو املؤّمن بتقديم 
خدمة مالية لشخص يدعى املؤّمن له يف حالة تحّقق الخطر أو حلول األجل املبّ� بالعقد وذلك مقابل أجرة تسمى قسط 

التأم� أو معلوم اإلشرتاك".

ويربز هذا التّعريف العنارص التي يقوم عليها عقد التّأم� وهي أقساط التأم� وخدمات التأم�.

1 - جبــاية أقساط الّتأم�:

تتمثّل جباية أقساط التّأم� يف املعاليم الجبائية واملعاليم شبه الجبائية.

1.1 - املعاليم الجبائية:

املعلوم الوحيد عىل الّتأم�:

تخضع عقود التأم� أو اإليرادات العمرية املربمة مع مؤّسسات التأم� مه³ كان مكان إبرامها ملعلوم يسّمى "املعلوم 
الوحيد عىل التأم�".

وتعفى من هذا املعلوم :

1. عقود إعادة التأم�،
2. عقود التأم� املتعلّقة باألخطار الفالحية والصيد البحري، 

3. عقود تأم� أخطار السلع عند التّصدير وعقود تأم� قروض التّصدير،
4. عقود التأم� اإلجباري يف ميدان البناء املعد للسكن طبقا للترشيع الجاري به العمل،

5. عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين رأس املال وعقود اإليرادات العمرية،
6. عقود التأم� لألخطار التي îكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغ�ها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 5 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 10 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

ويربز جدول توزيع املوارد الجبائية وشبه الجبائية املتأتية من قطاع التأم� أهّمية حّصـة املعلـوم الوحيد عىل التأم� 
مقارنة مع حّصة املساه³ت لفائدة الصناديق الخاّصة بالخزينة.

2.1 - املوارد شبه الجبائية: 

وهي تتوزع ب� مساه°ت لفائدة ّصناديق الخزينة وب� معاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�.

أ -  املساه°ت لفائدة الّصناديق الخاّصة بالخزينة:

• املساه°ت لفائدة صندوق الح°ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات:

أحدث صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Æقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Æقتىض الفصل 153 من القانون عدد 91 لسنة 1982 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1982 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1983، وحّدد مبلغها بـ 300 ملّيم موظّفة عىل كّل شهادة تأم� لعربة سيّارة.

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك³ تّم تنقيحه بالنصوص الالّحقة وخاّصة الفصل 74 من قانون املالية لسنة 2003، وقد حّدد مبلغ هذه املساهمة 
بـنسبة 0,3 % بالنسبة ألقساط التّأم� عىل السيّارات وبـنسبة 1 % بالنسبة ألقساط التّأم� األخرى باستثناء التّأم� عىل 

الحياة وتكوين رأس املال. 

• املساه°ت لفائدة صندوق ض°ن ضحايا حوادث املرور:

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض³ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاïة وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:
 

- مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Æقتىض األمر عدد 2069 لسنة 2006 املؤرخ يف 24 جويلية 2006، وحّددت نسبتها بـ 2 % من أقساط التأم� 
أو معاليم اإلشرتاكات املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض³ن.

 وتتمثّل هذه التكاليف يف:

املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان تعويض األرضار الالّحقة باألشخاص يف حوادث املرور،
املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان خالص املحام� الذين ينوبون املكلف العام بنزاعات الدولة يف حّق صندوق 

ض³ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Æهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض³ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه°ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض°ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح³ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÆقتىض أحكام الفصل 8 من املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011، تّم توسيع مجال تدّخل الصندوق 
التعويضات بعنوان األرضار  أّن الصندوق يتوّىل" تسديد  وذلك بإضافة فقرة ثالثة إىل الفصل 35 املذكور أعاله تنّص عىل 
املادية املبارشة الناتجة عن أع³ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
 23 املؤرخ يف  لسنة 2002  باألمر عدد 2123  تنقيحه  تّم  الصندوق ك³  تسي� وطرق Äويل هذا  وتراتيب  تدّخل  رشوط 
ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم� بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس األقساط الّصادرة خالل الّشهر املنقيض 
والّصافية من اإللغاءات والّرضائب وإعادة التّأم�. وتهّم هذه املساهمة جميع أصناف التّأم� باستثناء التّأم� عىل الحياة 

وتكوين األموال.

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة Äّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Æوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك³ تّم تنقيحه وإÄامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011) بدينار واحد بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره 

Æناسبة إكتتاب أو تجديد عقود التأم� عىل غ� الحياة صايف من اإللغاءات.

        

• املساه°ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 19 إىل 21 من قانـون املالية لسنة 2006. وتتوزع موارده املتأتية من قطاع 
التأم� كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم:  حّددها الفصل 3 من األمر عدد 2336 لسنة 2006 بـ 500 مليم بعنوان كّل شهادة تأم� و500 
مليم بعنوان كّل شهادة فحص فّني.

 2006 أوت   28 فـــي  املؤّرخ   2006 لسنة   2336 عدد  األمر  من  الثالث  الفصل  حّدد  التأم�:  مؤّسسات  مساهمة   -
واملتعلّق بضبط إجراءات تدّخل الصندوق وطرق تسي�ه وقاعدة ونسب املساه³ت املخّصصة له، نسبة هــذه املســاهمة 
األداءات  من  والصافية  محرّك  ذات  الربية  العربات  تأم�  بعنوان  الصادرة  اإلشرتاك  معاليم  أو  األقساط  من   %  0,4 بـ 

واإللغاءات.
   

ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم� Æقتىض العنوان السادس من مجلة التأم� ك³ تّم تنقيحها وإÄامها Æقتىض القانون عدد 
8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. 

وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• املعلوم السنوي الذي تدفعه مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حّدد الفصل األول من األمر عدد 2553 لسنة 2008 
املؤرخ يف 7 جويلية 2008 نسبته كالتايل:

- بالنسبة ملؤسسات التأم�: 0,3 % من إج³يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج³يل األقساط املقبولة بعنوان السنة املحاسبية املنقضية والصافية من 
اإللغاءات.

ويستخلص مبلغ املعلوم السنوي وينزّل بالحساب الجاري للهيئة العامة للتأم� من قبل مؤسسات التأم� ومؤسسات 
إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة خالل نفس السنة التي يكون فيها مستوجبا وبحساب أربعة أقساط تدفع 

يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ´وذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاõ من األمــر عـــدد 2553 لسنــة 
2008 املـــؤرخ فــي 7 جويلية 2008 مبالغها كالتايل:

بالنسبة ملؤسسات التأم�: 1000 دينار عن كّل صنف تأم�.
بالنسبة لس°رسة التأم�: 1000 دينار.

بالنسبة لنواب التأم� ومنتجي التأم� عىل الحياة: 100 دينار.
       

II - التشجيعات والحوافز الجبائية لقطاع التأم�:
 

1 - يف مادة الرضيبة عىل الدخل والرضيبة عىل الرشكات:

1.1 - أحكام جبائّية تفاضلّية تتعلّق بعقود التأم� عىل الحياة:

 تّم Æقتىض أحكام الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2013 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2013 املتعلق بقانون املالية لسنة 
2014 تشجيع عمليات االدخار طويل املدى يف مادة التأم� عىل الحياة.

وتتلخص اإلمتيازات الجبائية يف النقاط التالية:

أ - أحكام ذات طابع تحفيزي لإلدخار:

- شمولية مجال العقود املشمولة باإلمتياز لتشمل عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين األموال عىل حّد السواء،
- شمولية الض³نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه³ كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاïة املنتفع� من الض³نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه³ كان الض³ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباö يف إتجاه Äك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض³ن  املرتبطة  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  عقود  بعنوان  املدفوعة  التأم� 

الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن 10 سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� يف عقود 
التأم� الج³عي ال تقل عن 10 سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وال ينسحب هذا الرشط عىل 

املنخرط� يف العقود الج³عية قبل غرة جانفي 2014،
،öة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباïتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  îكن  ال  الج³عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -
باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014،

- إستثناء املبالغ املدفوعة لألجراء بعنوان عقود التأم� عىل الحياة وتكوين األموال تنفيذا إللتزامات املكتتب املنصوص 
عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

 
2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

الكافية  الفنية  املدخرات  بتسجيل  تقوم  أن  التأم�  مجلة  من   59 الفصل  طبقا ألحكام  التأم�  مؤسسات  يتعّ� عىل 
لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع� بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال تلك املدخرات يف أصول 

نفس املوازنات.

وÄّكن صفة "الفنية" من Äييز املدخرات الفنية عن غ�ها من املدخرات مثل "مدخرات املخاطر واألعباء" و"مدخرات 
إنخفاض القيمة". 

وتطبيقا ألحكام الفقرة II من الفصل 48 من مجلة الرضيبة عىل دخل األشخاص الطّبيعي� والّرضيبة عىل الّرشكات، 
تطرح املّدخرات الفّنية بصفة كلية من قاعدة إحتساب الرضيبة عىل الرشكات وذلك بعنوان سنة تكوين املّدخرات املذكورة، 
باستثناء املّدخرات املكّونة ملجابهة إستحقاق التّعّهدات الفّنية التي تطرح يف حدود 50 % من الربح الخاضع للرضيبة بعد 

طرح املدخرات الفنية القابلة للطرح كليا وقبل طرح األرباح املعاد إستث³رها (الفصل 45 من قانون املالية لسنة 2008).

2 - يف مادة األداء عىل التكوين املهني:

املبلغ  املهني شهريّا عىل أساس  التكوين  األداء عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب  قانون  الفصل 29 من  طبقا ألحكام 
الشهري الخام للمرتبات واألجور مه³ كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Æا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه³ت اإلجت³عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت³عي  الض³ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت³عية  املساه³ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج³عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Æوجب عقود التأم� عىل الحياة من معاليم التّسجيل 
املوظّفة عىل الّرتكات. 

I من  الفقرة  بالعدد 6 من  املنصوص عليه  بـ 0,300 دينار  املحّدد  الجبا¤  الطّابع  التأم� من  4 - إعفاء وصوالت 
.öالفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا

5 - إعفاء عملّيات التأم� وإعادة التأم� الخاضعة للمعلوم الوحيد عىل التأم� وعموالت وسطاء التأم� من 
األداء عىل القيمة املضافة وذلك تطبيقا ملقتضيات العددين 31 و31 مكّرر من الجدول "أ" امللحق Æجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 

     ملحــق عــدد 1

اإلطار الترشيعي والرتتيبي لقطاع التأم�

I - اإلطار العام:

القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف 9 مارس 1992 املتعلّق بإصدار مجلة التأم� وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به وجملة القوان� املتممة لها وهي :

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤرخ يف 31 جانفي 1994 املتعلّق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأم� يخص التأم� 
يف ميدان البناء،

القانون عـدد 24  لسنة 1997 املؤرخ يف 28 أفريل 1997 املتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخّص تأم� 
الصادرات،

القانون عدد 37 لسنة 2002 املؤرخ يف غرة أفريل 2002 املتعلّق بتنقيح مجلة التأم�،
تأم�  يخص  التأم�  Æجلة  خامس  عنوان  بإدراج  املتعلق   2005 أوت   15 يف  املؤرخ   2005 لسنة   86 عدد  القانون 
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس Æجلة التأم� يخص إحداث 

"الهيئة العامة للتأم�". 
القانون عدد 47 لسنة 2014 املؤّرخ يف 24 جويلية 2014 املتعلّق بإدراج عنوان سابع Æجلة التأم� يخص "التأم� 

التكافيل". 

II - اإلطار القانوÎ للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

تأم�  التأم� يخص  بإدراج عنوان خامس Æجلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية املتعلّقة به والتي تتمثّل يف:

األمر عدد 873 املؤرخ يف 27 مارس 2006 واملتعلق بضبط التزامات مستعميل العربات الربية ذات محرك غ� املسجلة 
بإحدى سالسل التسجيل املعتمدة بالبالد التونسية وكذلك بطرق صياغة الوثائق املثبتة لوجود عقد التأم� وصحتها وفقا 

ألحكام الفصل 114 من مجلة التأم�،
األمر عدد 1224 املؤرخ يف 2 ماي 2006 واملتعلّق بضبط أ´وذج تحرير محرض البحث وفقا ألحكام الفصل 167 من 

مجلة التأم�، 
وواجبات  بتحديد حقوق  املتعلقة  اإلتفاقية  باملصادقة عىل  واملتعلق   2007 25 جوان  املؤرخ يف   1487 عدد  األمر 
نتيجة  املتّرضر  لفائدة  املستحّقة  أو  املسّددة  املبالغ  إسرتجاع  بخصوص  املرض  عىل  للتأم�  الوطني  والصندوق  املؤمن� 

حوادث املرور التي تكتيس صبغة شغلية وفقا ألحكام الفصل 171 من مجلة التأم�،
األمر عدد 2069 املؤرخ يف 24 جويلية 2006 واملتعلق بضبط نسب املساه³ت املخصصة لصندوق ض³ن ضحايا 

حوادث املرور وفقا ألحكام الفصل 176 من مجلة التأم�، 
األمر عدد 1871 املؤرخ يف 17 جويلية 2007 واملتعلق بضبط جدول معاوضة الجرايات وبكيفية إحتساب رأس املال 

موضوع املعاوضة وفقا ألحكام الفصل 145 من مجلة التأم�،

القرار املؤرخ يف 6 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األطباء الرشعي� واألطباء املتحصل� عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البدõ وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم� (ك³ تّم إÄامه بالقاïت� التكميليت� بتاريخ 1جوان 2006 

و2 سبتمرب 2006)،
وفقا  تسي�ه  وقواعد  للتعريفة  املركزي  املكتب  إحداث  بضبط رشوط  واملتعلق  17 جانفي 2006  املؤرخ يف  القرار 

ألحكام الفصل 112 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األعضاء القاّرين واألعضاء املناوب� باملكتب املركزي للتعريفة،

القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل النظام األسايس الخاص بالجمعية املهنية التي تتوىل تطبيق 
الفصل 114 من مجلة  للتأم� وفقا ألحكام  الدولية  البطاقات  أنظمة  املنخرطة يف  الدول األجنبية  املعاهدات املربمة مع 

التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل أ´وذج املعطيات الرضورية إلعداد عرض التسوية الصلحية 

وفقا ألحكام الفصل 169 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 12 أفريل 2006 واملتعلق بضبط شكل شهادة التأم� ومحتواها، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 8 جوان 2006 واملتعلق بتحديد التعريفات اإلطارية ملصاريف عالج مترضري حوادث املرور 
وفقا ألحكام الفصل 129 من مجلة التأم�، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 11 جوان 2007 واملتعلق باملصادقة عىل الجدول القيايس لتحديد نسب العجز الدائم وفقا 
ألحكام الفصل 131 من مجلة التأم�، 

القرار املؤرخ يف 4 أوت 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء املكتب املركزي للتعريفة،
القرار املؤرخ يف 28 نوفمرب 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء اللجنة اإلستشارية لصندوق الوقاية من حوادث املرور،

القرار املؤرخ يف 25 ديسمرب 2006 واملتعلق باملصادقة عىل إتفاقية التعويض لحساب الغ� وفقا ألحكام الفصل 148 
من مجلة التأم� املمضاة من قبل األطراف املعنية بتاريخ 9 أكتوبر 2006.

املنشور عدد 2 لسنة 2007 املؤرخ يف 10 مارس 2007 واملتعلق بنظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤوليـــة 
املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك ك³ تّم إÄامه بامللحق التوضيحي بتاريخ 2 جويلية 2007.
املنشور عدد 1 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 جانفي 2007 واملتعلق بتحديد تعريفة التأم� الحدودي.

املنشور عدد 1 لسنة 2005 املؤّرخ يف 13 أفريل 2005 واملتعلّق بالرتفيع يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية بالنسبة 
ألصحاب العربات الربية ذات املحرّك ك³ تّم تنقيحه Æقتىض املنشور عدد 1 لوزير املالية املؤرخ يف 12سبتمرب 2013 ثّم 

باملنشور عدد 1 لسنة 2014 املؤرخ يف 16 ديسمرب 2014.
اإلتفاقية املربمة ب� مؤسسات التأم� بتاريخ 17 أوت 2002 واملتعلقة برتفيع تعريفة الض³نات اإلختيارية.

اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم� 
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق Æراجعة إتفاقية سنة 1995 املربمة بتاريخ 22 نوفمرب1995. 

اإلتفاقية النموذجية املربمة ب� املكاتب حول "بطاقة التأم� الخرضاء" واملنّقحة يف 20 أكتوبر 1989. 
"النظام العام" (le règlement général) للمجلس الدويل للمكاتب الذي يضّم كافة الدول املنخرطة يف نظام "بطاقة 

التأم� الخرضاء" والذي دخل حيّز التطبيق بداية من غرّة جويلية 2003. 
إتفاقية بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات عرب البالد العربية " بطاقة التأم� الربتقالية " املوقّعة  بتونس من قبل 

الدول العربية بتاريخ 26 أفريل 1975.
اإلتفاقية املربمة بتاريخ 19 جوان 1995 ب� املكاتب العربية املوّحدة لتطبيق بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات 

عرب البالد العربية.
العامة  الجلسة  أثناء  املربمة  العضو  الدولة  يف  الوطنية  التأم�  رشكات  ب�  اإلقليمي"  املوّحد  "املكتب  إنشاء  إتفاقية 

للمكاتب األعضاء املنعقدة باليونان يف ماي 2002 ك³ تّم تنقيحها أثناء إجت³عها األخ� يف نوفمرب 2005.

بتاريخ 20 جانفي  املهنيّة  التأم� يف إطار جمعيتها  للسيارات املربمة ب� مؤسسات  املاّدية  إتفاقيات تعويض األرضار 
2010 والتي دخلت حيّز التطبيق بداية من 20 مارس 2010 طبقا للفصل 92 من مجلة التأم�، وتتضّمن هذه اإلتفاقيات 

تحسينات هاّمة سواء عىل مستوى ضبط وتقليص آجال التعويض أو عىل مستوى تحس� جودة الخدمات املسداة. 

2 - التأم� من الحريق:

الفصل 29 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 واملتعلّق 
بوجوب التأم� من الحريق.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤرخ   1981 لسنة   1595 عدد  األمر 
بالفصول 29 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 املتعلق بقانون املالية لسنة 1981.

3 - تأم� نقل البضائع عند التوريد: 

الفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 
املتعلقة بوجوبية تأم� نقل البضائع عند التوريد.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤّرخ   1981 لسنة   1596 عدد  األمر 
بالفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 

ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 2364 لسنة 1999 املؤرخ فـي 27 أكتوبر 1999.

4 - التأم� الوجوÏ للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي³ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك³ 

تّم تنقيحه بالقانون عدد 62 لسنة 2009 املؤرخ يف 31 جويلية 2009.
الفصل 3 من األمر عدد 1814 لسنة 1981 املؤرخ يف 22 ديسمرب 1981 املتعلّق بكيفية منح البطاقة املهنية للوكيل 

العقاري.
الفصل 2 من القانون عدد 66 لسنة 2001 املؤرخ يف 10 جويلية 2001 (املتعلق بحذف الرتاخيص اإلدارية املسندة من 
قبل مصالح وزارة التجارة) املتعلق بإخضاع م³رسة نشاط الوكيل العقاري إىل الرشوط املنصوص عليها بالترشيع الجاري به 

العمل وإىل مقتضيات كراس رشوط يصادق عليها بقرار من الوزير املكلف بالتجارة.
قرار وزير التجارة املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق باملصادقة عىل كـراس رشوط مهنة وكيل عقاري.  

الفصل 7 من األمر عدد 273 لسنة 1987 املؤرخ يف 17 فيفري 1987 واملتعلّق برتكيبة وطرق عمل لجنة تسليم إنجازات 
وكاالت األسفار.

الفصل 3 من القانون عدد 49 لسنة 1987 املؤّرخ يف 2 أوت 1987 واملتعلّق بتنظيم تجارة املصاعد والتجهيزات املشابهة.
املصاعد  تجارة  باملصادقة عىل كراس رشوط مل³رسة نشاط  املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق  التجارة  قرار وزير 

والتجهيزات املشابهة.
الفصالن 48 و59 من القانون عدد 63 لسنة 1991 املؤّرخ يف 29 جويلية 1991 واملتعلّق بالتنظيم الصحي.

الفصل 27 من القانون عدد 104 لسنة 1994 املؤرخ يف 3 أوت 1994 واملتعلّق بتنظيم وتطوير الرتبية البدنية واألنشطة 
الرياضية.

الفصالن 19 و34 من القانون عدد 32 لسنة 1995 املؤّرخ يف 14 أفريل 1995 واملتعلّق بوكالء العبور.
الفصل 34 من القانون عدد 41 لسنة 1996 املؤّرخ يف 10 جوان 1996 واملتعلّق بالنفايات وÆراقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثاõ من األمر عدد 1766 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 سبتمرب 1996 واملتعلّق بضبط رشوط إحداث املؤسسات 
الخاصة لرعاية املسن� وطرق تسي�ها.

الفصل 39 من القانون عدد 71 لسنة 97 املؤرخ يف 11 نوفمرب 1997 واملتعلّق باملصف� واملؤÄن� العدلي� وأمناء الفلسة 
واملترصّف� القضائي�.

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاïة الوثائق املشرتطة للرتخيص 
إلستغالل أو توسيع أو نقل أو إحالة مركز تصفية الدم.

الفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 1998 املؤّرخ يف 20 جويلية 1998 واملتعلّق بالرشكات املهنية للمحام�.
الفصل 82 من القانون عدد 25 لسنة 1999 واملؤّرخ يف 18 مارس 1999 واملتعلّق بإصدار مجلة املوانئ البحرية التجارية.

األمر عدد 1986 لسنة 2001 املؤرخ يف 27 أوت 2001 املتعلق بضبط رشوط إحداث الهياكل املحرتفة إلنتاج الفنون 
الدرامية وترويجها.

إلنتاج  املحرتفة  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م³رسة  واملتعلق   2001 8 سبتمرب  املؤرخ يف  الثقافة  وزير  قرار 
الفنون الدرامية وترويجها لنشاطها.

الفصل 7 من القانون عدد 89 لسنة 2005 املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بتنظيم نشاط الغوص حول وجوبية تأم� 
املسؤولية املدنية عن األرضار التي îكن أن تلحقها باملتدرب� أو الغ� من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ³Æرسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÄام القانون عدد 
عن  الناتجة  املدنية  مسؤوليتهم  تأم�  وجوبية  حول  العبور  بوكالء  املتعلّق   1995 أفريل   14 يف  املؤرخ   1995 لسنة   32

نشاطهم.
الفصل 15 من القانون عدد 44 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنظيم املهن البحرية حول وجوبية 

تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن النشاط من قبل كّل شخص يتعاطى إحدى املهن البحرية.
املؤرخ   1990 لسنة   17 عدد  القانون  بتنقيح  واملتعلق    2009 جويلية   31 يف  املؤرخ   2009 لسنة   62 عدد  القانون 

يف 26 فيفري 1990 املتعلّق بتحوير الترشيع املتعلّق بالبعث العقاري.

5 - التأم� يف ميدان البناء:

القانون عدد 9 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصل 6 
من مجلة التأم�).

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصول 
من 95 إىل100 من مجلة التأم�).

تأم�  لوجوب  الخاضعة  غ�  املنشآت  قاïة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل� يف إنجازها ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 1360 لسنة 1997 املؤّرخ يف 14 جويلية 1997.
األمر عدد 416 لسنة 1995 املؤّرخ يف 6 مارس 1995 واملتعلق بضبط مهام املراقب الفني ورشوط منح املصادقة.

III - اإلطار القانوÎ للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم� الصادرة Æقتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق Æكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
الفصل األّول من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 02 جانفي 1993 املتعلّق بضبط قاïة أصناف التأم� الواردة بالفصل 49 من 

مجلّة التأم�.

الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاïة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� 
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

الفصالن 2 و3 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 املتعلّق بضبط بيان ´وذجي للرشوط العامة لعقود 
التأم�.

الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم�، املؤرخ يف 13 جويلية 2016 واملتعلّق بتوضيح بعض 
املفاهيم املرتبطة بصنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وطريقة تطبيق أحكام مجلّة التأم� عىل مستوى اإلكتتاب 

واإلنخراط واإلعالم السنوي ودفع الخدمات املتعلّقة بهذا الصنف.

2 - التأم� البحري:

يف املؤّرخ   1962 لسنة   13 عـدد  القانون  Æقتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 24 أفريل 1962.

األمر عدد 216 لسنة 1990 املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق بالرتفيع يف املبلغ األقىص ملسؤولية الناقل البحري يف 
تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 أكتوبر 2001 املتعلق Æنح ض³ن الدولة لتغطية نتائج املسؤولية املنجرّة عن 
املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

املؤّرخ يف العيل  باألمر  تنقيحه  تّم  ك³  الفالحي   õالتعاو بالصندوق  واملتعلّق   1931 مارس   26 املؤّرخ يف  العيل  األمر 
 7 جويلية 1955.

الفصول من 52 إىل 56 من القانون عدد 106 لسنة 1986 املؤّرخ فـي 31 ديسمرب 1986 واملتعلّقة بإحداث صندوق 
تعاون لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 948 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط إبتداءا من املوسم الفالحي 1988-1989 مجال 
تدخل ومقدار مساهمة الفالح� ونسبة تعويضات الصندوق التعاوõ لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
 õاألمر عدد 949 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تدخل وتسي� الصندوق التعاو

لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
وضبط  التأم�  مؤسسات  لكل  التأم�  عىل  الوحيد  األداء  من  اإلعفاء  تعميم  حول   2007 لسنة  الرئاسية  القرارات 
تخفيضات يف التعريفات بـ 40 % لألنشطة األكþ عرضة للمخاطر وبـ 30 % بالنسبة إىل خطر هالك املاشية وبـ 20 % عند 

التأم� الج³عي أو الفردي املتجدد.
إتفاقية الترصف املربمة ب� وزير املالية والصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي يف أوت 2008 واإلتّفاقية املربمة ب� 

الصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي والبنك الوطني الفالحي.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

الفصالن 67 و68 من مجلة التأم�.
الفصل 28 من القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 واملتعلّق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية 

تتعامل أساسا مع غ� املقيم�.
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ� املقيم�.

6 - تأم� الصادرات:

القانون عدد 24 لسنة 1997 املؤّرخ يف 28 أفريل 1997 واملتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخص تأم� 
الصادرات.

األمر عدد 1690 لسنة 1998 املؤّرخ يف 31 أوت 1998 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تسي� صندوق ضمـان مخاطـر 
التصدير كمـا تّم تنقيحـه باألمر عدد 2074 لسنـة 2002 املـؤرخ يف 10 سبتمرب 2002 واألمر الحكومي عدد 1068 املؤّرخ 

يف 3 أوت 2015.
القانون عدد 95 لسنة 1999 املؤّرخ يف 6 ديسمرب 1999 واملتعلّق بإحداث صندوق ض³ن Äويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن.
تسي� صندوق ض³ن Äويل  وتراتيب  بضبط رشوط  واملتعلق  3 جانفي 2000  املؤّرخ يف   2000 لسنة   23 األمر عدد 

الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن وبإحداث لجنة ض³ن قروض Äويل الصادرات.
اإلتفاقية املربمة ب� وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت Æوجبها 
مهّمة التّرصف يف هذه املنظومة إىل الرشكة املذكورة وذلك لحسابها ولحساب بقية مؤسسات التأم� التي تنشط يف هذا 

املجال. 

IV - النصـوص األخـرى:

:Î1 - القطاع التعاو

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األ´وذجي للجمعيات التعاونية.

2 - التأم� عىل املرض:

القانون عدد 71 لسنة 2004 املؤرخ يف 2 أوت 2004 واملتعلّق بالتأم� عىل املرض وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به.

3 - جباية قطاع التأم�:

القانون عدد 113 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 ديسمرب 1996 (املتعلّق بقانون املالية لسنة  الفصول 34 و35 و36 من 
1997) بخصوص مراجعة جباية قطاع التأم�.

املالية لسنة  القانون عدد 86 لسنة 1997 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1997 (املتعلّق بقانون  الفصول من 51 إىل 54 من 
1998) بخصوص تشجيع االدخار يف إطار عقود التأم� عىل الحياة.

الفصل 33 من القانون عدد 123 لسنة 2001 املؤرخ يف 28 ديسمرب 2001 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2002) بخصوص 
تحي� قاïة املدخرات الفنية القابلة للطرح من قبل مؤسسات التأم�.

الفصل 74 من القانون عدد 101 لسنة 2002 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2002 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2003) بخصوص 
تحي� األحكام املتعلقة باملساهمة لفائدة صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات وتوحيد قاعدة إحتسابها مع 

قاعدة إحتساب املعاليم عىل التأم�.
القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2004) بخصوص إقرار مبدأ إعفاء 
اإليرادات العمرية املدفوعة يف إطار عقود التأم� عىل الحياة من الرضيبة عىل الدخل وإضافة العدد 31 مكّرر للجدول "أ"  
التأم�  يف  الوسطاء  إىل  التأم�  مؤّسسات  قبل  من  املدفوعة  "العموالت  حول  املضافة  القيمة  عىل  األداء  Æجلّة  امللحق 
والّداخلة ضمن عنارص قسط التأم� الخاضع للمعلوم الوحيد عىل التّأم�" وبخصوص منح األولوية لإلنتفاع باإلمتياز العام 
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

      النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� 78 م.د سنة 2017 تتوزع ب� 54,4 م.د بعنوان صنف التأم� عىل الحياة 
وتكوين األموال و23,6 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة.

النتائج الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 79,6 م.د (ملحــق عـدد 11).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  وبدون  املؤّجلة  النتائج  بإعتبار   ،2017 نهاية سنة  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
بنسبة 3,9 % مقابل ارتفاعا  السنة ما يعادل 1.233,4 م.د مقابل 1.187,3 م.د سنة 2016 مسّجال بذلك  الصافية لهذه 

 8,9 % سنة 2016. (ملحــق عـدد 11).

ويعود هذا التباطؤ يف وت�ة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة أساسا إىل:

• انخفاض هاّم يف نسق ´و إج³يل األرباح املؤّجلة من 58,4 % سنة 2016 إىل 1,1 % سنة  2017 حيث ناهزت
 191,6 م.د مقابل 189,6 م.د سنة 2016.

 
م.د   149,4 بلغت  حيث   2016 سنة   %  14,6 بحوايل  تراجع  بعد  االرتفاع  إىل  املؤّجلة  الخسائر  مجموع  عودة    •

مقابل 82,2 م.د سنة 2016.

األمـوال املوظفـة:

إرتفع مجموع األموال املوظّفة لتغطية تعّهدات مؤسسات التأم� تجاه املؤمن لهم إىل 4.891,2 م.د   سنة 2017 مقابل 
4.537,7 م.د سنة 2016 أي بنسبة تطّور تعادل 7,8 %. 

إرتفعت حّصتها  التي  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  بعنوان صنف  التوظيفات  بالخصوص  اإلرتفاع  وشمل هذا 
إىل 32 % من مجموع األموال املوظفة (مقابل 28,5 % سنة 2016) بين³ إنخفضت حصة التوظيفات بعنوان مختلف فروع 

صنف التأم� عىل غ� الحيــاة من 71,5 % سنة 2016 إىل 68 % سنة 2017 (ملحق عـدد 12).

وتجدر االشارة اىل أّن التّطور الحـاصل يف هذه األموال تّم توظيفه أساسا يف السندات الصادرة عن الدولة التي بلغت 
1.694,5 م.د سنة 2017 (وÄثّل 34,6 % من مجموع التوظيفات) مقابل 1.551,7 م.د سنة 2016 محّققة بــذلك ´ـّوا 
بنسبة 9,2 %، ويف شكـل قروض رقاعية التي سّجلت إرتفاعا ملحوظا بنسبة 17,4 % وبلغت 875,9 م.د سنة 2017 مقابل 
يقارب 27 % وبلغت فيها ´وا هاّما Æا  املوظفة  األموال  745,8 م.د سنة 2016 وكذلك يف شكل عقارات حيث شهدت 

 316,2 م.د سنة 2017 مقابل 249,2 م.د يف موىف السنة السابقة.    

ك³ عرفت األموال املوظفة يف شكل حصص وأسهم يف مؤسسات التوظيف الج³عي ويف شكل حصص يف رشكات ذات 
رأس مال تنمية بدورها ´ّوا ايجابيا بنسبة 2,2 % و11 % تباعا وبلغت عىل التوايل 228,7 م.د و52,3 م.د سنة 2017 مقابل 
التأم�  واعادة  التأم�  مؤسسات  أسهم  يف شكل  للتوظيفات  بالنسبة  الشأن  وكذلك   .2016 سنة  م.د  و47,1  م.د   223,7

األجنبية حيث سّجلت إرتفاعا ناهز 3,8 % وبلغت 18,1 م.د سنة 2017 مقابل 17,4 م.د سنة 2016.    

أّما األموال املوظفة يف شكل أسهم رشكات مدرجة بالبورصة فقد سجلت انخفاضا بنسبة 2,4 % لتبلغ 531,1 م.د سنة 
البنكية  املؤسسات  لدى  النقدية ويف شكل ودائع  بالسوق  املوظفة  األموال  2017 مقابل 544,4 م.د سنة 2016، وكذلك 
واملاليــة التي بلغت 689,4 م.د مقابل 694,8 م.د سنة 2016 أي بإنخفاض طفيف بحوايل 0,8 % مقارنة بالسنة السابقة.

وتستأثر التوظيفات ذات املردود القار بحصة هامة تعادل 52,6 % سنة 2017 مقابل 50,6 % سنة 2016، تليها األموال 
املوظفة بالسوق النقدية ويف شكل ودائع لدى املؤسسات البنكية واملاليــة رغم انخفاض حّصتها من 15,3 % سنة 2016 

اىل 14,1 % سنة 2017. 

تغطية املدخرات الفنية:

سّجلت سنة 2017 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية باألصول املوظّفة طبقــا ألحكام مجلة التأم� حيث بلغت 
110,5 % مقابل 114,9 % سنة 2016 (ملحق عدد 13).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتّم 
(بإدماج رؤوس  الحياة  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب أصناف  الذي  بالهامش األد×  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 
األموال تحت الخطر واملّدخرات الحسابية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ) وأصناف التأم� عىل غ� الحياة (بإدماج كلفة الحوادث 

وأقساط التأم� الصافية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ).

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2017 ما يعادل 1.061,5 م.د مقابل 1.022,4 م.د 
سنة 2016. 

أمــا مجموع هــامش املـالءة املالية األد×، فقد بلغ 398,3 م.د سنة 2017 مقابل 346,3 م.د سنة 2016.

مقابل  2017 سنة   % 266,5 القطاع  بالنسبة ملجموع  األد×  الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
 295,3 % سنة 2016. 

       نشاط إعـادة التـأم�

يهّم هذا الصنف عمليات إعادة التأم� املقبولة واملسندة من قبل رشكات التأم� املبارش والعمليات املقبولة واملعاد 
إسنادها من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�.

 
عمليات إعـادة التأم� لرشكات التأم� املباشـر:

العمليات املقبولة:
    

شهدت األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش عودة إىل اإلرتفاع بنسبة 5,6 % مقابل تراجعها  بحوايل 1,8 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 16,9 م.د مقابل 16 م.د سنة 2016 (ملحق عـــدد 21).

 %  36 تجاوزت  بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  املدفوعة  التأم�  مؤسسات  تعويضات  إرتفاع  تواصل  املقابل،  ويف 
مقابل زيادة بحوايل 5,5 % سنة 2016، وبلغت تبعا لذلك 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د سنة 2016.

ك³ عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2017 بعنوان العمليات املقبولة بنسبة 24 % مقابل3,1 % سنة 2016 
وبلغت 20,7 م.د مقابل 16,7 م.د سنة 2016. 

وتبعا لذلك، تقلّص الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة إىل حدود 3,3 م.د مقابل 4,8 م.د سنة 2016.

العمليات املسندة:

مقابل   %  7,5 بنسبة  إرتفاعا   2017 سنة  املبارش  التأم�  قبل رشكات  من  إسنادها  واملعاد  املسندة  األقساط  سّجلت 
 2016 سنة  م.د   353,7 مقابل  م.د   380,2 مجموعها  بذلك  وبلغ   ،%  1,9 بنسبة  السابقة  السنة  يف  النسبي  إنخفاضها 

(ملحق عدد 22).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� لسنة 2017 إىل 
18,2 % مقابل 19,1 % سنة 2016.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد بالنسبة لفروع تأم� الحريق والتأم� ضّد الربد وهالك املاشية وتأم� النقل جّد هامة رغم 
 % و64,9   %  76 تباعا  مقابل   % و59,7   % و63,2   %  74,7 التوايل  عىل  بلغت  حيث   2017 سنة  الطفيف  إنخفاضها 

و66,3 %.

ك³ تجدر اإلشارة إىل أّن إرتفاع نسبة اإلسناد يف فرع تأم� الصادرات والتي ناهزت 67,7 % سنة 2017 مقابل 67,4 % 
سنة 2016 تعود أساسا إىل اإلسناد الكيل لألقساط الصادرة بعنوان املخاطر غ� التجارية لصندوق ض³ن مخاطر التصدير 

الذي تتوىل الترصف فيه الرشكة التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وقد تواصل تفاقم العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� رغم تقلّصه النسبي إىل حدود 
135 م.د مقابل 163,8 م.د سنة 2016.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

تواصل نسق ´ّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وناهزت 
121,7 م.د مقابل 113,4 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 21).

بين³ تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا بنسبة 12,4 % مقابل 11 % يف السنة السابقة وبلغ حجمها 
230,3 م.د مقابل 204,9 م.د سنة 2016.  

م.د   79,5 لتعادل   ،2016 سنة   %  9,4 مقابل   %  42,5 بنسبة  إرتفاعا  الحوادث  كلفــــة  شهدت  وبالتوازي، 
مقابل 55,8 م.د سنة 2016.

       
حيث  تراجعا   2017 سنة  خالل  التونسية"  "اإلعادة  لرشكة  املقبولة  للعمليــات  الفنّي  الفائض  سّجل  لذلك،  ونتيجة 

â يتجاوز 7,6 م.د مقابل 25,5 م.د سنة 2016.

العمليات املعاد إسنادها:

تواصل إرتفاع األقسـاط املعـاد إسنادها من طرف رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 بنسبة 10,3 % مقابل 3,2 % 
يف السنة السابقة، وبلغـت 49,4 م.د مقابل 44,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 22).

    
وتبعا لذلك، شهدت نسبة إعــــادة اإلسناد إرتفاعا إىل حدود 40,6 % مقابل 39,5 % سنة 2016.

ك³ شهـــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ´ّوا بنسبة 57,8 % مقابل تراجعهـــا الطفيف بنسبة 1 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 35,2 م.د مقابل 22,3 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، Äّكنت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 ألّول مرّة بعد مرور أربع سنوات متتالية من تجاوز العجز 
م.د   11,2 حدود  يف  عجز  مقابل  م.د   1,3 يعادل  فائضا  وحّققت  اإلسناد  إعادة  عمليات  عن  الناتج  الفّني 

سنة 2016.

إّال أّن النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد تراجعت إىل حدود 9 م.د مقابل 14,3 م.د سنة 2016.

وبعد طرح مصاريف اإلدارة والترصّف املقّدرة بحوايل 8,7 م.د سنة 2017 مقابل 8 م.د سنة 2016، تراجعت النتيجة 
الفنية الصافية بعد طرح املصاريف إىل 0,3 م.د مقابل 6,3 م.د سنة 2016.

وبالتوازي، تقلّصت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة خالل سنة 2017 إىل 12,3 م.د مقابل 15,9 م.د سنة 2016.

      نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

يبلغ عــــدد املؤسسات غ� املقيمة بسوق التأم� التونسية 6 مؤسسات يف موّىف سنة 2017 وهي مؤسسات مرخص 
لها Æقتىض القانون عـدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمـرب 1985 واملتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل 

أساســا مع غ� املقيم�. 
      

وتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة ومكتب� Äثيلي�، وتختص يف عمليات تأم� و إعادة تأم� 
األشخاص غ� املقيم� (ملحق عدد 3).

1 - االمتيازات التي يوفرها نظام املؤسسات غ� املقيمة:
    

يخول القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 املتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا 
مع غ� املقيم� عّدة إمتيازات لفائدة املؤسسات غ� املقيمة تهم خاصة:

اإلعفاء التام من الرضيبة عىل الرشكات،
توقيف اآلداء عىل القيمة املضافة، 

إرجاع املعاليم الديوانية،
اإلعفاء من اآلداءات املحلية، 

إمتيــازات تتعلق بحرية إنتداب املوظف� األجانب،
إمكانية إختيار نظام ض³ن إجت³عي غ� النظام التونيس.

      جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Æوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÆوارد شبه جبائية متأتية من مساه³ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

مقابل م.د   188,6 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة   2017 سنة  خــــالل  هاما  إرتفاعا  املــــوارد  هذه  سّجلت  وقد 
 167,8 م.د سنة 2016 و160,9 م.د سنـــة 2015 (ملحق عدد 26).

وإعتبارا ألهّمية قطاع التأم� يف اإلقتصاد الوطني أقّر املّرشع التّونيس لفائدته جملة من القواعد الجبائية تتعلّق بعقود 
التأم� وباملّدخرات الفّنية لرشكات التأم�.

I - النظام الجبا¤ لعقود التأم�:
 

يعرّف الفصل األول من مجلّة التأم� عقد التأم� بأنّه "اإلتّفاق الذي تلتزم Æقتضاه مؤّسسة التأم� أو املؤّمن بتقديم 
خدمة مالية لشخص يدعى املؤّمن له يف حالة تحّقق الخطر أو حلول األجل املبّ� بالعقد وذلك مقابل أجرة تسمى قسط 

التأم� أو معلوم اإلشرتاك".

ويربز هذا التّعريف العنارص التي يقوم عليها عقد التّأم� وهي أقساط التأم� وخدمات التأم�.

1 - جبــاية أقساط الّتأم�:

تتمثّل جباية أقساط التّأم� يف املعاليم الجبائية واملعاليم شبه الجبائية.

1.1 - املعاليم الجبائية:

املعلوم الوحيد عىل الّتأم�:

تخضع عقود التأم� أو اإليرادات العمرية املربمة مع مؤّسسات التأم� مه³ كان مكان إبرامها ملعلوم يسّمى "املعلوم 
الوحيد عىل التأم�".

وتعفى من هذا املعلوم :

1. عقود إعادة التأم�،
2. عقود التأم� املتعلّقة باألخطار الفالحية والصيد البحري، 

3. عقود تأم� أخطار السلع عند التّصدير وعقود تأم� قروض التّصدير،
4. عقود التأم� اإلجباري يف ميدان البناء املعد للسكن طبقا للترشيع الجاري به العمل،

5. عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين رأس املال وعقود اإليرادات العمرية،
6. عقود التأم� لألخطار التي îكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغ�ها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 5 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 10 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

ويربز جدول توزيع املوارد الجبائية وشبه الجبائية املتأتية من قطاع التأم� أهّمية حّصـة املعلـوم الوحيد عىل التأم� 
مقارنة مع حّصة املساه³ت لفائدة الصناديق الخاّصة بالخزينة.

2.1 - املوارد شبه الجبائية: 

وهي تتوزع ب� مساه°ت لفائدة ّصناديق الخزينة وب� معاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�.

أ -  املساه°ت لفائدة الّصناديق الخاّصة بالخزينة:

• املساه°ت لفائدة صندوق الح°ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات:

أحدث صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Æقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Æقتىض الفصل 153 من القانون عدد 91 لسنة 1982 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1982 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1983، وحّدد مبلغها بـ 300 ملّيم موظّفة عىل كّل شهادة تأم� لعربة سيّارة.

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك³ تّم تنقيحه بالنصوص الالّحقة وخاّصة الفصل 74 من قانون املالية لسنة 2003، وقد حّدد مبلغ هذه املساهمة 
بـنسبة 0,3 % بالنسبة ألقساط التّأم� عىل السيّارات وبـنسبة 1 % بالنسبة ألقساط التّأم� األخرى باستثناء التّأم� عىل 

الحياة وتكوين رأس املال. 

• املساه°ت لفائدة صندوق ض°ن ضحايا حوادث املرور:

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض³ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاïة وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:
 

- مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Æقتىض األمر عدد 2069 لسنة 2006 املؤرخ يف 24 جويلية 2006، وحّددت نسبتها بـ 2 % من أقساط التأم� 
أو معاليم اإلشرتاكات املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض³ن.

 وتتمثّل هذه التكاليف يف:

املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان تعويض األرضار الالّحقة باألشخاص يف حوادث املرور،
املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان خالص املحام� الذين ينوبون املكلف العام بنزاعات الدولة يف حّق صندوق 

ض³ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Æهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض³ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه°ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض°ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح³ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÆقتىض أحكام الفصل 8 من املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011، تّم توسيع مجال تدّخل الصندوق 
التعويضات بعنوان األرضار  أّن الصندوق يتوّىل" تسديد  وذلك بإضافة فقرة ثالثة إىل الفصل 35 املذكور أعاله تنّص عىل 
املادية املبارشة الناتجة عن أع³ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
 23 املؤرخ يف  لسنة 2002  باألمر عدد 2123  تنقيحه  تّم  الصندوق ك³  تسي� وطرق Äويل هذا  وتراتيب  تدّخل  رشوط 
ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم� بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس األقساط الّصادرة خالل الّشهر املنقيض 
والّصافية من اإللغاءات والّرضائب وإعادة التّأم�. وتهّم هذه املساهمة جميع أصناف التّأم� باستثناء التّأم� عىل الحياة 

وتكوين األموال.

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة Äّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Æوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك³ تّم تنقيحه وإÄامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011) بدينار واحد بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره 

Æناسبة إكتتاب أو تجديد عقود التأم� عىل غ� الحياة صايف من اإللغاءات.

        

• املساه°ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 19 إىل 21 من قانـون املالية لسنة 2006. وتتوزع موارده املتأتية من قطاع 
التأم� كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم:  حّددها الفصل 3 من األمر عدد 2336 لسنة 2006 بـ 500 مليم بعنوان كّل شهادة تأم� و500 
مليم بعنوان كّل شهادة فحص فّني.

 2006 أوت   28 فـــي  املؤّرخ   2006 لسنة   2336 عدد  األمر  من  الثالث  الفصل  حّدد  التأم�:  مؤّسسات  مساهمة   -
واملتعلّق بضبط إجراءات تدّخل الصندوق وطرق تسي�ه وقاعدة ونسب املساه³ت املخّصصة له، نسبة هــذه املســاهمة 
األداءات  من  والصافية  محرّك  ذات  الربية  العربات  تأم�  بعنوان  الصادرة  اإلشرتاك  معاليم  أو  األقساط  من   %  0,4 بـ 

واإللغاءات.
   

ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم� Æقتىض العنوان السادس من مجلة التأم� ك³ تّم تنقيحها وإÄامها Æقتىض القانون عدد 
8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. 

وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• املعلوم السنوي الذي تدفعه مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حّدد الفصل األول من األمر عدد 2553 لسنة 2008 
املؤرخ يف 7 جويلية 2008 نسبته كالتايل:

- بالنسبة ملؤسسات التأم�: 0,3 % من إج³يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج³يل األقساط املقبولة بعنوان السنة املحاسبية املنقضية والصافية من 
اإللغاءات.

ويستخلص مبلغ املعلوم السنوي وينزّل بالحساب الجاري للهيئة العامة للتأم� من قبل مؤسسات التأم� ومؤسسات 
إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة خالل نفس السنة التي يكون فيها مستوجبا وبحساب أربعة أقساط تدفع 

يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ´وذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاõ من األمــر عـــدد 2553 لسنــة 
2008 املـــؤرخ فــي 7 جويلية 2008 مبالغها كالتايل:

بالنسبة ملؤسسات التأم�: 1000 دينار عن كّل صنف تأم�.
بالنسبة لس°رسة التأم�: 1000 دينار.

بالنسبة لنواب التأم� ومنتجي التأم� عىل الحياة: 100 دينار.
       

II - التشجيعات والحوافز الجبائية لقطاع التأم�:
 

1 - يف مادة الرضيبة عىل الدخل والرضيبة عىل الرشكات:

1.1 - أحكام جبائّية تفاضلّية تتعلّق بعقود التأم� عىل الحياة:

 تّم Æقتىض أحكام الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2013 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2013 املتعلق بقانون املالية لسنة 
2014 تشجيع عمليات االدخار طويل املدى يف مادة التأم� عىل الحياة.

وتتلخص اإلمتيازات الجبائية يف النقاط التالية:

أ - أحكام ذات طابع تحفيزي لإلدخار:

- شمولية مجال العقود املشمولة باإلمتياز لتشمل عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين األموال عىل حّد السواء،
- شمولية الض³نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه³ كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاïة املنتفع� من الض³نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه³ كان الض³ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباö يف إتجاه Äك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض³ن  املرتبطة  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  عقود  بعنوان  املدفوعة  التأم� 

الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن 10 سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� يف عقود 
التأم� الج³عي ال تقل عن 10 سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وال ينسحب هذا الرشط عىل 

املنخرط� يف العقود الج³عية قبل غرة جانفي 2014،
،öة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباïتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  îكن  ال  الج³عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -
باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014،

- إستثناء املبالغ املدفوعة لألجراء بعنوان عقود التأم� عىل الحياة وتكوين األموال تنفيذا إللتزامات املكتتب املنصوص 
عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

 
2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

الكافية  الفنية  املدخرات  بتسجيل  تقوم  أن  التأم�  مجلة  من   59 الفصل  طبقا ألحكام  التأم�  مؤسسات  يتعّ� عىل 
لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع� بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال تلك املدخرات يف أصول 

نفس املوازنات.

وÄّكن صفة "الفنية" من Äييز املدخرات الفنية عن غ�ها من املدخرات مثل "مدخرات املخاطر واألعباء" و"مدخرات 
إنخفاض القيمة". 

وتطبيقا ألحكام الفقرة II من الفصل 48 من مجلة الرضيبة عىل دخل األشخاص الطّبيعي� والّرضيبة عىل الّرشكات، 
تطرح املّدخرات الفّنية بصفة كلية من قاعدة إحتساب الرضيبة عىل الرشكات وذلك بعنوان سنة تكوين املّدخرات املذكورة، 
باستثناء املّدخرات املكّونة ملجابهة إستحقاق التّعّهدات الفّنية التي تطرح يف حدود 50 % من الربح الخاضع للرضيبة بعد 

طرح املدخرات الفنية القابلة للطرح كليا وقبل طرح األرباح املعاد إستث³رها (الفصل 45 من قانون املالية لسنة 2008).

2 - يف مادة األداء عىل التكوين املهني:

املبلغ  املهني شهريّا عىل أساس  التكوين  األداء عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب  قانون  الفصل 29 من  طبقا ألحكام 
الشهري الخام للمرتبات واألجور مه³ كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Æا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه³ت اإلجت³عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت³عي  الض³ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت³عية  املساه³ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج³عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Æوجب عقود التأم� عىل الحياة من معاليم التّسجيل 
املوظّفة عىل الّرتكات. 

I من  الفقرة  بالعدد 6 من  املنصوص عليه  بـ 0,300 دينار  املحّدد  الجبا¤  الطّابع  التأم� من  4 - إعفاء وصوالت 
.öالفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا

5 - إعفاء عملّيات التأم� وإعادة التأم� الخاضعة للمعلوم الوحيد عىل التأم� وعموالت وسطاء التأم� من 
األداء عىل القيمة املضافة وذلك تطبيقا ملقتضيات العددين 31 و31 مكّرر من الجدول "أ" امللحق Æجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 

     ملحــق عــدد 1

اإلطار الترشيعي والرتتيبي لقطاع التأم�

I - اإلطار العام:

القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف 9 مارس 1992 املتعلّق بإصدار مجلة التأم� وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به وجملة القوان� املتممة لها وهي :

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤرخ يف 31 جانفي 1994 املتعلّق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأم� يخص التأم� 
يف ميدان البناء،

القانون عـدد 24  لسنة 1997 املؤرخ يف 28 أفريل 1997 املتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخّص تأم� 
الصادرات،

القانون عدد 37 لسنة 2002 املؤرخ يف غرة أفريل 2002 املتعلّق بتنقيح مجلة التأم�،
تأم�  يخص  التأم�  Æجلة  خامس  عنوان  بإدراج  املتعلق   2005 أوت   15 يف  املؤرخ   2005 لسنة   86 عدد  القانون 
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس Æجلة التأم� يخص إحداث 

"الهيئة العامة للتأم�". 
القانون عدد 47 لسنة 2014 املؤّرخ يف 24 جويلية 2014 املتعلّق بإدراج عنوان سابع Æجلة التأم� يخص "التأم� 

التكافيل". 

II - اإلطار القانوÎ للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

تأم�  التأم� يخص  بإدراج عنوان خامس Æجلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية املتعلّقة به والتي تتمثّل يف:

األمر عدد 873 املؤرخ يف 27 مارس 2006 واملتعلق بضبط التزامات مستعميل العربات الربية ذات محرك غ� املسجلة 
بإحدى سالسل التسجيل املعتمدة بالبالد التونسية وكذلك بطرق صياغة الوثائق املثبتة لوجود عقد التأم� وصحتها وفقا 

ألحكام الفصل 114 من مجلة التأم�،
األمر عدد 1224 املؤرخ يف 2 ماي 2006 واملتعلّق بضبط أ´وذج تحرير محرض البحث وفقا ألحكام الفصل 167 من 

مجلة التأم�، 
وواجبات  بتحديد حقوق  املتعلقة  اإلتفاقية  باملصادقة عىل  واملتعلق   2007 25 جوان  املؤرخ يف   1487 عدد  األمر 
نتيجة  املتّرضر  لفائدة  املستحّقة  أو  املسّددة  املبالغ  إسرتجاع  بخصوص  املرض  عىل  للتأم�  الوطني  والصندوق  املؤمن� 

حوادث املرور التي تكتيس صبغة شغلية وفقا ألحكام الفصل 171 من مجلة التأم�،
األمر عدد 2069 املؤرخ يف 24 جويلية 2006 واملتعلق بضبط نسب املساه³ت املخصصة لصندوق ض³ن ضحايا 

حوادث املرور وفقا ألحكام الفصل 176 من مجلة التأم�، 
األمر عدد 1871 املؤرخ يف 17 جويلية 2007 واملتعلق بضبط جدول معاوضة الجرايات وبكيفية إحتساب رأس املال 

موضوع املعاوضة وفقا ألحكام الفصل 145 من مجلة التأم�،

القرار املؤرخ يف 6 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األطباء الرشعي� واألطباء املتحصل� عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البدõ وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم� (ك³ تّم إÄامه بالقاïت� التكميليت� بتاريخ 1جوان 2006 

و2 سبتمرب 2006)،
وفقا  تسي�ه  وقواعد  للتعريفة  املركزي  املكتب  إحداث  بضبط رشوط  واملتعلق  17 جانفي 2006  املؤرخ يف  القرار 

ألحكام الفصل 112 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األعضاء القاّرين واألعضاء املناوب� باملكتب املركزي للتعريفة،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل النظام األسايس الخاص بالجمعية املهنية التي تتوىل تطبيق 
الفصل 114 من مجلة  للتأم� وفقا ألحكام  الدولية  البطاقات  أنظمة  املنخرطة يف  الدول األجنبية  املعاهدات املربمة مع 

التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل أ´وذج املعطيات الرضورية إلعداد عرض التسوية الصلحية 

وفقا ألحكام الفصل 169 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 12 أفريل 2006 واملتعلق بضبط شكل شهادة التأم� ومحتواها، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 8 جوان 2006 واملتعلق بتحديد التعريفات اإلطارية ملصاريف عالج مترضري حوادث املرور 
وفقا ألحكام الفصل 129 من مجلة التأم�، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 11 جوان 2007 واملتعلق باملصادقة عىل الجدول القيايس لتحديد نسب العجز الدائم وفقا 
ألحكام الفصل 131 من مجلة التأم�، 

القرار املؤرخ يف 4 أوت 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء املكتب املركزي للتعريفة،
القرار املؤرخ يف 28 نوفمرب 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء اللجنة اإلستشارية لصندوق الوقاية من حوادث املرور،

القرار املؤرخ يف 25 ديسمرب 2006 واملتعلق باملصادقة عىل إتفاقية التعويض لحساب الغ� وفقا ألحكام الفصل 148 
من مجلة التأم� املمضاة من قبل األطراف املعنية بتاريخ 9 أكتوبر 2006.

املنشور عدد 2 لسنة 2007 املؤرخ يف 10 مارس 2007 واملتعلق بنظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤوليـــة 
املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك ك³ تّم إÄامه بامللحق التوضيحي بتاريخ 2 جويلية 2007.
املنشور عدد 1 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 جانفي 2007 واملتعلق بتحديد تعريفة التأم� الحدودي.

املنشور عدد 1 لسنة 2005 املؤّرخ يف 13 أفريل 2005 واملتعلّق بالرتفيع يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية بالنسبة 
ألصحاب العربات الربية ذات املحرّك ك³ تّم تنقيحه Æقتىض املنشور عدد 1 لوزير املالية املؤرخ يف 12سبتمرب 2013 ثّم 

باملنشور عدد 1 لسنة 2014 املؤرخ يف 16 ديسمرب 2014.
اإلتفاقية املربمة ب� مؤسسات التأم� بتاريخ 17 أوت 2002 واملتعلقة برتفيع تعريفة الض³نات اإلختيارية.

اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم� 
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق Æراجعة إتفاقية سنة 1995 املربمة بتاريخ 22 نوفمرب1995. 

اإلتفاقية النموذجية املربمة ب� املكاتب حول "بطاقة التأم� الخرضاء" واملنّقحة يف 20 أكتوبر 1989. 
"النظام العام" (le règlement général) للمجلس الدويل للمكاتب الذي يضّم كافة الدول املنخرطة يف نظام "بطاقة 

التأم� الخرضاء" والذي دخل حيّز التطبيق بداية من غرّة جويلية 2003. 
إتفاقية بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات عرب البالد العربية " بطاقة التأم� الربتقالية " املوقّعة  بتونس من قبل 

الدول العربية بتاريخ 26 أفريل 1975.
اإلتفاقية املربمة بتاريخ 19 جوان 1995 ب� املكاتب العربية املوّحدة لتطبيق بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات 

عرب البالد العربية.
العامة  الجلسة  أثناء  املربمة  العضو  الدولة  يف  الوطنية  التأم�  رشكات  ب�  اإلقليمي"  املوّحد  "املكتب  إنشاء  إتفاقية 

للمكاتب األعضاء املنعقدة باليونان يف ماي 2002 ك³ تّم تنقيحها أثناء إجت³عها األخ� يف نوفمرب 2005.

بتاريخ 20 جانفي  املهنيّة  التأم� يف إطار جمعيتها  للسيارات املربمة ب� مؤسسات  املاّدية  إتفاقيات تعويض األرضار 
2010 والتي دخلت حيّز التطبيق بداية من 20 مارس 2010 طبقا للفصل 92 من مجلة التأم�، وتتضّمن هذه اإلتفاقيات 

تحسينات هاّمة سواء عىل مستوى ضبط وتقليص آجال التعويض أو عىل مستوى تحس� جودة الخدمات املسداة. 

2 - التأم� من الحريق:

الفصل 29 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 واملتعلّق 
بوجوب التأم� من الحريق.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤرخ   1981 لسنة   1595 عدد  األمر 
بالفصول 29 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 املتعلق بقانون املالية لسنة 1981.

3 - تأم� نقل البضائع عند التوريد: 

الفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 
املتعلقة بوجوبية تأم� نقل البضائع عند التوريد.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤّرخ   1981 لسنة   1596 عدد  األمر 
بالفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 

ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 2364 لسنة 1999 املؤرخ فـي 27 أكتوبر 1999.

4 - التأم� الوجوÏ للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي³ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك³ 

تّم تنقيحه بالقانون عدد 62 لسنة 2009 املؤرخ يف 31 جويلية 2009.
الفصل 3 من األمر عدد 1814 لسنة 1981 املؤرخ يف 22 ديسمرب 1981 املتعلّق بكيفية منح البطاقة املهنية للوكيل 

العقاري.
الفصل 2 من القانون عدد 66 لسنة 2001 املؤرخ يف 10 جويلية 2001 (املتعلق بحذف الرتاخيص اإلدارية املسندة من 
قبل مصالح وزارة التجارة) املتعلق بإخضاع م³رسة نشاط الوكيل العقاري إىل الرشوط املنصوص عليها بالترشيع الجاري به 

العمل وإىل مقتضيات كراس رشوط يصادق عليها بقرار من الوزير املكلف بالتجارة.
قرار وزير التجارة املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق باملصادقة عىل كـراس رشوط مهنة وكيل عقاري.  

الفصل 7 من األمر عدد 273 لسنة 1987 املؤرخ يف 17 فيفري 1987 واملتعلّق برتكيبة وطرق عمل لجنة تسليم إنجازات 
وكاالت األسفار.

الفصل 3 من القانون عدد 49 لسنة 1987 املؤّرخ يف 2 أوت 1987 واملتعلّق بتنظيم تجارة املصاعد والتجهيزات املشابهة.
املصاعد  تجارة  باملصادقة عىل كراس رشوط مل³رسة نشاط  املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق  التجارة  قرار وزير 

والتجهيزات املشابهة.
الفصالن 48 و59 من القانون عدد 63 لسنة 1991 املؤّرخ يف 29 جويلية 1991 واملتعلّق بالتنظيم الصحي.

الفصل 27 من القانون عدد 104 لسنة 1994 املؤرخ يف 3 أوت 1994 واملتعلّق بتنظيم وتطوير الرتبية البدنية واألنشطة 
الرياضية.

الفصالن 19 و34 من القانون عدد 32 لسنة 1995 املؤّرخ يف 14 أفريل 1995 واملتعلّق بوكالء العبور.
الفصل 34 من القانون عدد 41 لسنة 1996 املؤّرخ يف 10 جوان 1996 واملتعلّق بالنفايات وÆراقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثاõ من األمر عدد 1766 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 سبتمرب 1996 واملتعلّق بضبط رشوط إحداث املؤسسات 
الخاصة لرعاية املسن� وطرق تسي�ها.

الفصل 39 من القانون عدد 71 لسنة 97 املؤرخ يف 11 نوفمرب 1997 واملتعلّق باملصف� واملؤÄن� العدلي� وأمناء الفلسة 
واملترصّف� القضائي�.

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاïة الوثائق املشرتطة للرتخيص 
إلستغالل أو توسيع أو نقل أو إحالة مركز تصفية الدم.

الفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 1998 املؤّرخ يف 20 جويلية 1998 واملتعلّق بالرشكات املهنية للمحام�.
الفصل 82 من القانون عدد 25 لسنة 1999 واملؤّرخ يف 18 مارس 1999 واملتعلّق بإصدار مجلة املوانئ البحرية التجارية.

األمر عدد 1986 لسنة 2001 املؤرخ يف 27 أوت 2001 املتعلق بضبط رشوط إحداث الهياكل املحرتفة إلنتاج الفنون 
الدرامية وترويجها.

إلنتاج  املحرتفة  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م³رسة  واملتعلق   2001 8 سبتمرب  املؤرخ يف  الثقافة  وزير  قرار 
الفنون الدرامية وترويجها لنشاطها.

الفصل 7 من القانون عدد 89 لسنة 2005 املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بتنظيم نشاط الغوص حول وجوبية تأم� 
املسؤولية املدنية عن األرضار التي îكن أن تلحقها باملتدرب� أو الغ� من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ³Æرسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÄام القانون عدد 
عن  الناتجة  املدنية  مسؤوليتهم  تأم�  وجوبية  حول  العبور  بوكالء  املتعلّق   1995 أفريل   14 يف  املؤرخ   1995 لسنة   32

نشاطهم.
الفصل 15 من القانون عدد 44 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنظيم املهن البحرية حول وجوبية 

تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن النشاط من قبل كّل شخص يتعاطى إحدى املهن البحرية.
املؤرخ   1990 لسنة   17 عدد  القانون  بتنقيح  واملتعلق    2009 جويلية   31 يف  املؤرخ   2009 لسنة   62 عدد  القانون 

يف 26 فيفري 1990 املتعلّق بتحوير الترشيع املتعلّق بالبعث العقاري.

5 - التأم� يف ميدان البناء:

القانون عدد 9 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصل 6 
من مجلة التأم�).

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصول 
من 95 إىل100 من مجلة التأم�).

تأم�  لوجوب  الخاضعة  غ�  املنشآت  قاïة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل� يف إنجازها ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 1360 لسنة 1997 املؤّرخ يف 14 جويلية 1997.
األمر عدد 416 لسنة 1995 املؤّرخ يف 6 مارس 1995 واملتعلق بضبط مهام املراقب الفني ورشوط منح املصادقة.

III - اإلطار القانوÎ للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم� الصادرة Æقتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق Æكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
الفصل األّول من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 02 جانفي 1993 املتعلّق بضبط قاïة أصناف التأم� الواردة بالفصل 49 من 

مجلّة التأم�.

الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاïة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� 
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

الفصالن 2 و3 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 املتعلّق بضبط بيان ´وذجي للرشوط العامة لعقود 
التأم�.

الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم�، املؤرخ يف 13 جويلية 2016 واملتعلّق بتوضيح بعض 
املفاهيم املرتبطة بصنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وطريقة تطبيق أحكام مجلّة التأم� عىل مستوى اإلكتتاب 

واإلنخراط واإلعالم السنوي ودفع الخدمات املتعلّقة بهذا الصنف.

2 - التأم� البحري:

يف املؤّرخ   1962 لسنة   13 عـدد  القانون  Æقتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 24 أفريل 1962.

األمر عدد 216 لسنة 1990 املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق بالرتفيع يف املبلغ األقىص ملسؤولية الناقل البحري يف 
تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 أكتوبر 2001 املتعلق Æنح ض³ن الدولة لتغطية نتائج املسؤولية املنجرّة عن 
املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

املؤّرخ يف العيل  باألمر  تنقيحه  تّم  ك³  الفالحي   õالتعاو بالصندوق  واملتعلّق   1931 مارس   26 املؤّرخ يف  العيل  األمر 
 7 جويلية 1955.

الفصول من 52 إىل 56 من القانون عدد 106 لسنة 1986 املؤّرخ فـي 31 ديسمرب 1986 واملتعلّقة بإحداث صندوق 
تعاون لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 948 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط إبتداءا من املوسم الفالحي 1988-1989 مجال 
تدخل ومقدار مساهمة الفالح� ونسبة تعويضات الصندوق التعاوõ لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
 õاألمر عدد 949 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تدخل وتسي� الصندوق التعاو

لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
وضبط  التأم�  مؤسسات  لكل  التأم�  عىل  الوحيد  األداء  من  اإلعفاء  تعميم  حول   2007 لسنة  الرئاسية  القرارات 
تخفيضات يف التعريفات بـ 40 % لألنشطة األكþ عرضة للمخاطر وبـ 30 % بالنسبة إىل خطر هالك املاشية وبـ 20 % عند 

التأم� الج³عي أو الفردي املتجدد.
إتفاقية الترصف املربمة ب� وزير املالية والصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي يف أوت 2008 واإلتّفاقية املربمة ب� 

الصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي والبنك الوطني الفالحي.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

الفصالن 67 و68 من مجلة التأم�.
الفصل 28 من القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 واملتعلّق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية 

تتعامل أساسا مع غ� املقيم�.
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ� املقيم�.

6 - تأم� الصادرات:

القانون عدد 24 لسنة 1997 املؤّرخ يف 28 أفريل 1997 واملتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخص تأم� 
الصادرات.

األمر عدد 1690 لسنة 1998 املؤّرخ يف 31 أوت 1998 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تسي� صندوق ضمـان مخاطـر 
التصدير كمـا تّم تنقيحـه باألمر عدد 2074 لسنـة 2002 املـؤرخ يف 10 سبتمرب 2002 واألمر الحكومي عدد 1068 املؤّرخ 

يف 3 أوت 2015.
القانون عدد 95 لسنة 1999 املؤّرخ يف 6 ديسمرب 1999 واملتعلّق بإحداث صندوق ض³ن Äويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن.
تسي� صندوق ض³ن Äويل  وتراتيب  بضبط رشوط  واملتعلق  3 جانفي 2000  املؤّرخ يف   2000 لسنة   23 األمر عدد 

الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن وبإحداث لجنة ض³ن قروض Äويل الصادرات.
اإلتفاقية املربمة ب� وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت Æوجبها 
مهّمة التّرصف يف هذه املنظومة إىل الرشكة املذكورة وذلك لحسابها ولحساب بقية مؤسسات التأم� التي تنشط يف هذا 

املجال. 

IV - النصـوص األخـرى:

:Î1 - القطاع التعاو

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األ´وذجي للجمعيات التعاونية.

2 - التأم� عىل املرض:

القانون عدد 71 لسنة 2004 املؤرخ يف 2 أوت 2004 واملتعلّق بالتأم� عىل املرض وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به.

3 - جباية قطاع التأم�:

القانون عدد 113 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 ديسمرب 1996 (املتعلّق بقانون املالية لسنة  الفصول 34 و35 و36 من 
1997) بخصوص مراجعة جباية قطاع التأم�.

املالية لسنة  القانون عدد 86 لسنة 1997 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1997 (املتعلّق بقانون  الفصول من 51 إىل 54 من 
1998) بخصوص تشجيع االدخار يف إطار عقود التأم� عىل الحياة.

الفصل 33 من القانون عدد 123 لسنة 2001 املؤرخ يف 28 ديسمرب 2001 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2002) بخصوص 
تحي� قاïة املدخرات الفنية القابلة للطرح من قبل مؤسسات التأم�.

الفصل 74 من القانون عدد 101 لسنة 2002 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2002 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2003) بخصوص 
تحي� األحكام املتعلقة باملساهمة لفائدة صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات وتوحيد قاعدة إحتسابها مع 

قاعدة إحتساب املعاليم عىل التأم�.
القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2004) بخصوص إقرار مبدأ إعفاء 
اإليرادات العمرية املدفوعة يف إطار عقود التأم� عىل الحياة من الرضيبة عىل الدخل وإضافة العدد 31 مكّرر للجدول "أ"  
التأم�  يف  الوسطاء  إىل  التأم�  مؤّسسات  قبل  من  املدفوعة  "العموالت  حول  املضافة  القيمة  عىل  األداء  Æجلّة  امللحق 
والّداخلة ضمن عنارص قسط التأم� الخاضع للمعلوم الوحيد عىل التّأم�" وبخصوص منح األولوية لإلنتفاع باإلمتياز العام 
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

      النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� 78 م.د سنة 2017 تتوزع ب� 54,4 م.د بعنوان صنف التأم� عىل الحياة 
وتكوين األموال و23,6 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة.

النتائج الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 79,6 م.د (ملحــق عـدد 11).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  وبدون  املؤّجلة  النتائج  بإعتبار   ،2017 نهاية سنة  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
بنسبة 3,9 % مقابل ارتفاعا  السنة ما يعادل 1.233,4 م.د مقابل 1.187,3 م.د سنة 2016 مسّجال بذلك  الصافية لهذه 

 8,9 % سنة 2016. (ملحــق عـدد 11).

ويعود هذا التباطؤ يف وت�ة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة أساسا إىل:

• انخفاض هاّم يف نسق ´و إج³يل األرباح املؤّجلة من 58,4 % سنة 2016 إىل 1,1 % سنة  2017 حيث ناهزت
 191,6 م.د مقابل 189,6 م.د سنة 2016.

 
م.د   149,4 بلغت  حيث   2016 سنة   %  14,6 بحوايل  تراجع  بعد  االرتفاع  إىل  املؤّجلة  الخسائر  مجموع  عودة    •

مقابل 82,2 م.د سنة 2016.

األمـوال املوظفـة:

إرتفع مجموع األموال املوظّفة لتغطية تعّهدات مؤسسات التأم� تجاه املؤمن لهم إىل 4.891,2 م.د   سنة 2017 مقابل 
4.537,7 م.د سنة 2016 أي بنسبة تطّور تعادل 7,8 %. 

إرتفعت حّصتها  التي  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  بعنوان صنف  التوظيفات  بالخصوص  اإلرتفاع  وشمل هذا 
إىل 32 % من مجموع األموال املوظفة (مقابل 28,5 % سنة 2016) بين³ إنخفضت حصة التوظيفات بعنوان مختلف فروع 

صنف التأم� عىل غ� الحيــاة من 71,5 % سنة 2016 إىل 68 % سنة 2017 (ملحق عـدد 12).

وتجدر االشارة اىل أّن التّطور الحـاصل يف هذه األموال تّم توظيفه أساسا يف السندات الصادرة عن الدولة التي بلغت 
1.694,5 م.د سنة 2017 (وÄثّل 34,6 % من مجموع التوظيفات) مقابل 1.551,7 م.د سنة 2016 محّققة بــذلك ´ـّوا 
بنسبة 9,2 %، ويف شكـل قروض رقاعية التي سّجلت إرتفاعا ملحوظا بنسبة 17,4 % وبلغت 875,9 م.د سنة 2017 مقابل 
يقارب 27 % وبلغت فيها ´وا هاّما Æا  املوظفة  األموال  745,8 م.د سنة 2016 وكذلك يف شكل عقارات حيث شهدت 

 316,2 م.د سنة 2017 مقابل 249,2 م.د يف موىف السنة السابقة.    

ك³ عرفت األموال املوظفة يف شكل حصص وأسهم يف مؤسسات التوظيف الج³عي ويف شكل حصص يف رشكات ذات 
رأس مال تنمية بدورها ´ّوا ايجابيا بنسبة 2,2 % و11 % تباعا وبلغت عىل التوايل 228,7 م.د و52,3 م.د سنة 2017 مقابل 
التأم�  واعادة  التأم�  مؤسسات  أسهم  يف شكل  للتوظيفات  بالنسبة  الشأن  وكذلك   .2016 سنة  م.د  و47,1  م.د   223,7

األجنبية حيث سّجلت إرتفاعا ناهز 3,8 % وبلغت 18,1 م.د سنة 2017 مقابل 17,4 م.د سنة 2016.    

أّما األموال املوظفة يف شكل أسهم رشكات مدرجة بالبورصة فقد سجلت انخفاضا بنسبة 2,4 % لتبلغ 531,1 م.د سنة 
البنكية  املؤسسات  لدى  النقدية ويف شكل ودائع  بالسوق  املوظفة  األموال  2017 مقابل 544,4 م.د سنة 2016، وكذلك 
واملاليــة التي بلغت 689,4 م.د مقابل 694,8 م.د سنة 2016 أي بإنخفاض طفيف بحوايل 0,8 % مقارنة بالسنة السابقة.

وتستأثر التوظيفات ذات املردود القار بحصة هامة تعادل 52,6 % سنة 2017 مقابل 50,6 % سنة 2016، تليها األموال 
املوظفة بالسوق النقدية ويف شكل ودائع لدى املؤسسات البنكية واملاليــة رغم انخفاض حّصتها من 15,3 % سنة 2016 

اىل 14,1 % سنة 2017. 

تغطية املدخرات الفنية:

سّجلت سنة 2017 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية باألصول املوظّفة طبقــا ألحكام مجلة التأم� حيث بلغت 
110,5 % مقابل 114,9 % سنة 2016 (ملحق عدد 13).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتّم 
(بإدماج رؤوس  الحياة  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب أصناف  الذي  بالهامش األد×  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 
األموال تحت الخطر واملّدخرات الحسابية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ) وأصناف التأم� عىل غ� الحياة (بإدماج كلفة الحوادث 

وأقساط التأم� الصافية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ).

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2017 ما يعادل 1.061,5 م.د مقابل 1.022,4 م.د 
سنة 2016. 

أمــا مجموع هــامش املـالءة املالية األد×، فقد بلغ 398,3 م.د سنة 2017 مقابل 346,3 م.د سنة 2016.

مقابل  2017 سنة   % 266,5 القطاع  بالنسبة ملجموع  األد×  الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
 295,3 % سنة 2016. 

       نشاط إعـادة التـأم�

يهّم هذا الصنف عمليات إعادة التأم� املقبولة واملسندة من قبل رشكات التأم� املبارش والعمليات املقبولة واملعاد 
إسنادها من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�.

 
عمليات إعـادة التأم� لرشكات التأم� املباشـر:

العمليات املقبولة:
    

شهدت األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش عودة إىل اإلرتفاع بنسبة 5,6 % مقابل تراجعها  بحوايل 1,8 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 16,9 م.د مقابل 16 م.د سنة 2016 (ملحق عـــدد 21).

 %  36 تجاوزت  بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  املدفوعة  التأم�  مؤسسات  تعويضات  إرتفاع  تواصل  املقابل،  ويف 
مقابل زيادة بحوايل 5,5 % سنة 2016، وبلغت تبعا لذلك 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د سنة 2016.

ك³ عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2017 بعنوان العمليات املقبولة بنسبة 24 % مقابل3,1 % سنة 2016 
وبلغت 20,7 م.د مقابل 16,7 م.د سنة 2016. 

وتبعا لذلك، تقلّص الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة إىل حدود 3,3 م.د مقابل 4,8 م.د سنة 2016.

العمليات املسندة:

مقابل   %  7,5 بنسبة  إرتفاعا   2017 سنة  املبارش  التأم�  قبل رشكات  من  إسنادها  واملعاد  املسندة  األقساط  سّجلت 
 2016 سنة  م.د   353,7 مقابل  م.د   380,2 مجموعها  بذلك  وبلغ   ،%  1,9 بنسبة  السابقة  السنة  يف  النسبي  إنخفاضها 

(ملحق عدد 22).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� لسنة 2017 إىل 
18,2 % مقابل 19,1 % سنة 2016.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد بالنسبة لفروع تأم� الحريق والتأم� ضّد الربد وهالك املاشية وتأم� النقل جّد هامة رغم 
 % و64,9   %  76 تباعا  مقابل   % و59,7   % و63,2   %  74,7 التوايل  عىل  بلغت  حيث   2017 سنة  الطفيف  إنخفاضها 

و66,3 %.

ك³ تجدر اإلشارة إىل أّن إرتفاع نسبة اإلسناد يف فرع تأم� الصادرات والتي ناهزت 67,7 % سنة 2017 مقابل 67,4 % 
سنة 2016 تعود أساسا إىل اإلسناد الكيل لألقساط الصادرة بعنوان املخاطر غ� التجارية لصندوق ض³ن مخاطر التصدير 

الذي تتوىل الترصف فيه الرشكة التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وقد تواصل تفاقم العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� رغم تقلّصه النسبي إىل حدود 
135 م.د مقابل 163,8 م.د سنة 2016.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

تواصل نسق ´ّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وناهزت 
121,7 م.د مقابل 113,4 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 21).

بين³ تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا بنسبة 12,4 % مقابل 11 % يف السنة السابقة وبلغ حجمها 
230,3 م.د مقابل 204,9 م.د سنة 2016.  

م.د   79,5 لتعادل   ،2016 سنة   %  9,4 مقابل   %  42,5 بنسبة  إرتفاعا  الحوادث  كلفــــة  شهدت  وبالتوازي، 
مقابل 55,8 م.د سنة 2016.

       
حيث  تراجعا   2017 سنة  خالل  التونسية"  "اإلعادة  لرشكة  املقبولة  للعمليــات  الفنّي  الفائض  سّجل  لذلك،  ونتيجة 

â يتجاوز 7,6 م.د مقابل 25,5 م.د سنة 2016.

العمليات املعاد إسنادها:

تواصل إرتفاع األقسـاط املعـاد إسنادها من طرف رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 بنسبة 10,3 % مقابل 3,2 % 
يف السنة السابقة، وبلغـت 49,4 م.د مقابل 44,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 22).

    
وتبعا لذلك، شهدت نسبة إعــــادة اإلسناد إرتفاعا إىل حدود 40,6 % مقابل 39,5 % سنة 2016.

ك³ شهـــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ´ّوا بنسبة 57,8 % مقابل تراجعهـــا الطفيف بنسبة 1 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 35,2 م.د مقابل 22,3 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، Äّكنت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 ألّول مرّة بعد مرور أربع سنوات متتالية من تجاوز العجز 
م.د   11,2 حدود  يف  عجز  مقابل  م.د   1,3 يعادل  فائضا  وحّققت  اإلسناد  إعادة  عمليات  عن  الناتج  الفّني 

سنة 2016.

إّال أّن النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد تراجعت إىل حدود 9 م.د مقابل 14,3 م.د سنة 2016.

وبعد طرح مصاريف اإلدارة والترصّف املقّدرة بحوايل 8,7 م.د سنة 2017 مقابل 8 م.د سنة 2016، تراجعت النتيجة 
الفنية الصافية بعد طرح املصاريف إىل 0,3 م.د مقابل 6,3 م.د سنة 2016.

وبالتوازي، تقلّصت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة خالل سنة 2017 إىل 12,3 م.د مقابل 15,9 م.د سنة 2016.

      نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

يبلغ عــــدد املؤسسات غ� املقيمة بسوق التأم� التونسية 6 مؤسسات يف موّىف سنة 2017 وهي مؤسسات مرخص 
لها Æقتىض القانون عـدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمـرب 1985 واملتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل 

أساســا مع غ� املقيم�. 
      

وتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة ومكتب� Äثيلي�، وتختص يف عمليات تأم� و إعادة تأم� 
األشخاص غ� املقيم� (ملحق عدد 3).

1 - االمتيازات التي يوفرها نظام املؤسسات غ� املقيمة:
    

يخول القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 املتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا 
مع غ� املقيم� عّدة إمتيازات لفائدة املؤسسات غ� املقيمة تهم خاصة:

اإلعفاء التام من الرضيبة عىل الرشكات،
توقيف اآلداء عىل القيمة املضافة، 

إرجاع املعاليم الديوانية،
اإلعفاء من اآلداءات املحلية، 

إمتيــازات تتعلق بحرية إنتداب املوظف� األجانب،
إمكانية إختيار نظام ض³ن إجت³عي غ� النظام التونيس.

      جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Æوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÆوارد شبه جبائية متأتية من مساه³ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

مقابل م.د   188,6 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة   2017 سنة  خــــالل  هاما  إرتفاعا  املــــوارد  هذه  سّجلت  وقد 
 167,8 م.د سنة 2016 و160,9 م.د سنـــة 2015 (ملحق عدد 26).

وإعتبارا ألهّمية قطاع التأم� يف اإلقتصاد الوطني أقّر املّرشع التّونيس لفائدته جملة من القواعد الجبائية تتعلّق بعقود 
التأم� وباملّدخرات الفّنية لرشكات التأم�.

I - النظام الجبا¤ لعقود التأم�:
 

يعرّف الفصل األول من مجلّة التأم� عقد التأم� بأنّه "اإلتّفاق الذي تلتزم Æقتضاه مؤّسسة التأم� أو املؤّمن بتقديم 
خدمة مالية لشخص يدعى املؤّمن له يف حالة تحّقق الخطر أو حلول األجل املبّ� بالعقد وذلك مقابل أجرة تسمى قسط 

التأم� أو معلوم اإلشرتاك".

ويربز هذا التّعريف العنارص التي يقوم عليها عقد التّأم� وهي أقساط التأم� وخدمات التأم�.

1 - جبــاية أقساط الّتأم�:

تتمثّل جباية أقساط التّأم� يف املعاليم الجبائية واملعاليم شبه الجبائية.

1.1 - املعاليم الجبائية:

املعلوم الوحيد عىل الّتأم�:

تخضع عقود التأم� أو اإليرادات العمرية املربمة مع مؤّسسات التأم� مه³ كان مكان إبرامها ملعلوم يسّمى "املعلوم 
الوحيد عىل التأم�".

وتعفى من هذا املعلوم :

1. عقود إعادة التأم�،
2. عقود التأم� املتعلّقة باألخطار الفالحية والصيد البحري، 

3. عقود تأم� أخطار السلع عند التّصدير وعقود تأم� قروض التّصدير،
4. عقود التأم� اإلجباري يف ميدان البناء املعد للسكن طبقا للترشيع الجاري به العمل،

5. عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين رأس املال وعقود اإليرادات العمرية،
6. عقود التأم� لألخطار التي îكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغ�ها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 5 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 10 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

ويربز جدول توزيع املوارد الجبائية وشبه الجبائية املتأتية من قطاع التأم� أهّمية حّصـة املعلـوم الوحيد عىل التأم� 
مقارنة مع حّصة املساه³ت لفائدة الصناديق الخاّصة بالخزينة.

2.1 - املوارد شبه الجبائية: 

وهي تتوزع ب� مساه°ت لفائدة ّصناديق الخزينة وب� معاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�.

أ -  املساه°ت لفائدة الّصناديق الخاّصة بالخزينة:

• املساه°ت لفائدة صندوق الح°ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات:

أحدث صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Æقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Æقتىض الفصل 153 من القانون عدد 91 لسنة 1982 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1982 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1983، وحّدد مبلغها بـ 300 ملّيم موظّفة عىل كّل شهادة تأم� لعربة سيّارة.

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك³ تّم تنقيحه بالنصوص الالّحقة وخاّصة الفصل 74 من قانون املالية لسنة 2003، وقد حّدد مبلغ هذه املساهمة 
بـنسبة 0,3 % بالنسبة ألقساط التّأم� عىل السيّارات وبـنسبة 1 % بالنسبة ألقساط التّأم� األخرى باستثناء التّأم� عىل 

الحياة وتكوين رأس املال. 

• املساه°ت لفائدة صندوق ض°ن ضحايا حوادث املرور:

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض³ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاïة وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:
 

- مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Æقتىض األمر عدد 2069 لسنة 2006 املؤرخ يف 24 جويلية 2006، وحّددت نسبتها بـ 2 % من أقساط التأم� 
أو معاليم اإلشرتاكات املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض³ن.

 وتتمثّل هذه التكاليف يف:

املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان تعويض األرضار الالّحقة باألشخاص يف حوادث املرور،
املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان خالص املحام� الذين ينوبون املكلف العام بنزاعات الدولة يف حّق صندوق 

ض³ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Æهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض³ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه°ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض°ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح³ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÆقتىض أحكام الفصل 8 من املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011، تّم توسيع مجال تدّخل الصندوق 
التعويضات بعنوان األرضار  أّن الصندوق يتوّىل" تسديد  وذلك بإضافة فقرة ثالثة إىل الفصل 35 املذكور أعاله تنّص عىل 
املادية املبارشة الناتجة عن أع³ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
 23 املؤرخ يف  لسنة 2002  باألمر عدد 2123  تنقيحه  تّم  الصندوق ك³  تسي� وطرق Äويل هذا  وتراتيب  تدّخل  رشوط 
ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم� بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس األقساط الّصادرة خالل الّشهر املنقيض 
والّصافية من اإللغاءات والّرضائب وإعادة التّأم�. وتهّم هذه املساهمة جميع أصناف التّأم� باستثناء التّأم� عىل الحياة 

وتكوين األموال.

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة Äّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Æوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك³ تّم تنقيحه وإÄامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011) بدينار واحد بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره 

Æناسبة إكتتاب أو تجديد عقود التأم� عىل غ� الحياة صايف من اإللغاءات.

        

• املساه°ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 19 إىل 21 من قانـون املالية لسنة 2006. وتتوزع موارده املتأتية من قطاع 
التأم� كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم:  حّددها الفصل 3 من األمر عدد 2336 لسنة 2006 بـ 500 مليم بعنوان كّل شهادة تأم� و500 
مليم بعنوان كّل شهادة فحص فّني.

 2006 أوت   28 فـــي  املؤّرخ   2006 لسنة   2336 عدد  األمر  من  الثالث  الفصل  حّدد  التأم�:  مؤّسسات  مساهمة   -
واملتعلّق بضبط إجراءات تدّخل الصندوق وطرق تسي�ه وقاعدة ونسب املساه³ت املخّصصة له، نسبة هــذه املســاهمة 
األداءات  من  والصافية  محرّك  ذات  الربية  العربات  تأم�  بعنوان  الصادرة  اإلشرتاك  معاليم  أو  األقساط  من   %  0,4 بـ 

واإللغاءات.
   

ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم� Æقتىض العنوان السادس من مجلة التأم� ك³ تّم تنقيحها وإÄامها Æقتىض القانون عدد 
8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. 

وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• املعلوم السنوي الذي تدفعه مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حّدد الفصل األول من األمر عدد 2553 لسنة 2008 
املؤرخ يف 7 جويلية 2008 نسبته كالتايل:

- بالنسبة ملؤسسات التأم�: 0,3 % من إج³يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج³يل األقساط املقبولة بعنوان السنة املحاسبية املنقضية والصافية من 
اإللغاءات.

ويستخلص مبلغ املعلوم السنوي وينزّل بالحساب الجاري للهيئة العامة للتأم� من قبل مؤسسات التأم� ومؤسسات 
إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة خالل نفس السنة التي يكون فيها مستوجبا وبحساب أربعة أقساط تدفع 

يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ´وذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاõ من األمــر عـــدد 2553 لسنــة 
2008 املـــؤرخ فــي 7 جويلية 2008 مبالغها كالتايل:

بالنسبة ملؤسسات التأم�: 1000 دينار عن كّل صنف تأم�.
بالنسبة لس°رسة التأم�: 1000 دينار.

بالنسبة لنواب التأم� ومنتجي التأم� عىل الحياة: 100 دينار.
       

II - التشجيعات والحوافز الجبائية لقطاع التأم�:
 

1 - يف مادة الرضيبة عىل الدخل والرضيبة عىل الرشكات:

1.1 - أحكام جبائّية تفاضلّية تتعلّق بعقود التأم� عىل الحياة:

 تّم Æقتىض أحكام الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2013 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2013 املتعلق بقانون املالية لسنة 
2014 تشجيع عمليات االدخار طويل املدى يف مادة التأم� عىل الحياة.

وتتلخص اإلمتيازات الجبائية يف النقاط التالية:

أ - أحكام ذات طابع تحفيزي لإلدخار:

- شمولية مجال العقود املشمولة باإلمتياز لتشمل عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين األموال عىل حّد السواء،
- شمولية الض³نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه³ كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاïة املنتفع� من الض³نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه³ كان الض³ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباö يف إتجاه Äك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض³ن  املرتبطة  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  عقود  بعنوان  املدفوعة  التأم� 

الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن 10 سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� يف عقود 
التأم� الج³عي ال تقل عن 10 سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وال ينسحب هذا الرشط عىل 

املنخرط� يف العقود الج³عية قبل غرة جانفي 2014،
،öة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباïتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  îكن  ال  الج³عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -
باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014،

- إستثناء املبالغ املدفوعة لألجراء بعنوان عقود التأم� عىل الحياة وتكوين األموال تنفيذا إللتزامات املكتتب املنصوص 
عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

 
2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

الكافية  الفنية  املدخرات  بتسجيل  تقوم  أن  التأم�  مجلة  من   59 الفصل  طبقا ألحكام  التأم�  مؤسسات  يتعّ� عىل 
لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع� بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال تلك املدخرات يف أصول 

نفس املوازنات.

وÄّكن صفة "الفنية" من Äييز املدخرات الفنية عن غ�ها من املدخرات مثل "مدخرات املخاطر واألعباء" و"مدخرات 
إنخفاض القيمة". 

وتطبيقا ألحكام الفقرة II من الفصل 48 من مجلة الرضيبة عىل دخل األشخاص الطّبيعي� والّرضيبة عىل الّرشكات، 
تطرح املّدخرات الفّنية بصفة كلية من قاعدة إحتساب الرضيبة عىل الرشكات وذلك بعنوان سنة تكوين املّدخرات املذكورة، 
باستثناء املّدخرات املكّونة ملجابهة إستحقاق التّعّهدات الفّنية التي تطرح يف حدود 50 % من الربح الخاضع للرضيبة بعد 

طرح املدخرات الفنية القابلة للطرح كليا وقبل طرح األرباح املعاد إستث³رها (الفصل 45 من قانون املالية لسنة 2008).

2 - يف مادة األداء عىل التكوين املهني:

املبلغ  املهني شهريّا عىل أساس  التكوين  األداء عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب  قانون  الفصل 29 من  طبقا ألحكام 
الشهري الخام للمرتبات واألجور مه³ كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Æا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه³ت اإلجت³عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت³عي  الض³ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت³عية  املساه³ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج³عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Æوجب عقود التأم� عىل الحياة من معاليم التّسجيل 
املوظّفة عىل الّرتكات. 

I من  الفقرة  بالعدد 6 من  املنصوص عليه  بـ 0,300 دينار  املحّدد  الجبا¤  الطّابع  التأم� من  4 - إعفاء وصوالت 
.öالفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا

5 - إعفاء عملّيات التأم� وإعادة التأم� الخاضعة للمعلوم الوحيد عىل التأم� وعموالت وسطاء التأم� من 
األداء عىل القيمة املضافة وذلك تطبيقا ملقتضيات العددين 31 و31 مكّرر من الجدول "أ" امللحق Æجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 

     ملحــق عــدد 1

اإلطار الترشيعي والرتتيبي لقطاع التأم�

I - اإلطار العام:

القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف 9 مارس 1992 املتعلّق بإصدار مجلة التأم� وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به وجملة القوان� املتممة لها وهي :

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤرخ يف 31 جانفي 1994 املتعلّق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأم� يخص التأم� 
يف ميدان البناء،

القانون عـدد 24  لسنة 1997 املؤرخ يف 28 أفريل 1997 املتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخّص تأم� 
الصادرات،

القانون عدد 37 لسنة 2002 املؤرخ يف غرة أفريل 2002 املتعلّق بتنقيح مجلة التأم�،
تأم�  يخص  التأم�  Æجلة  خامس  عنوان  بإدراج  املتعلق   2005 أوت   15 يف  املؤرخ   2005 لسنة   86 عدد  القانون 
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس Æجلة التأم� يخص إحداث 

"الهيئة العامة للتأم�". 
القانون عدد 47 لسنة 2014 املؤّرخ يف 24 جويلية 2014 املتعلّق بإدراج عنوان سابع Æجلة التأم� يخص "التأم� 

التكافيل". 

II - اإلطار القانوÎ للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

تأم�  التأم� يخص  بإدراج عنوان خامس Æجلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية املتعلّقة به والتي تتمثّل يف:

األمر عدد 873 املؤرخ يف 27 مارس 2006 واملتعلق بضبط التزامات مستعميل العربات الربية ذات محرك غ� املسجلة 
بإحدى سالسل التسجيل املعتمدة بالبالد التونسية وكذلك بطرق صياغة الوثائق املثبتة لوجود عقد التأم� وصحتها وفقا 

ألحكام الفصل 114 من مجلة التأم�،
األمر عدد 1224 املؤرخ يف 2 ماي 2006 واملتعلّق بضبط أ´وذج تحرير محرض البحث وفقا ألحكام الفصل 167 من 

مجلة التأم�، 
وواجبات  بتحديد حقوق  املتعلقة  اإلتفاقية  باملصادقة عىل  واملتعلق   2007 25 جوان  املؤرخ يف   1487 عدد  األمر 
نتيجة  املتّرضر  لفائدة  املستحّقة  أو  املسّددة  املبالغ  إسرتجاع  بخصوص  املرض  عىل  للتأم�  الوطني  والصندوق  املؤمن� 

حوادث املرور التي تكتيس صبغة شغلية وفقا ألحكام الفصل 171 من مجلة التأم�،
األمر عدد 2069 املؤرخ يف 24 جويلية 2006 واملتعلق بضبط نسب املساه³ت املخصصة لصندوق ض³ن ضحايا 

حوادث املرور وفقا ألحكام الفصل 176 من مجلة التأم�، 
األمر عدد 1871 املؤرخ يف 17 جويلية 2007 واملتعلق بضبط جدول معاوضة الجرايات وبكيفية إحتساب رأس املال 

موضوع املعاوضة وفقا ألحكام الفصل 145 من مجلة التأم�،

القرار املؤرخ يف 6 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األطباء الرشعي� واألطباء املتحصل� عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البدõ وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم� (ك³ تّم إÄامه بالقاïت� التكميليت� بتاريخ 1جوان 2006 

و2 سبتمرب 2006)،
وفقا  تسي�ه  وقواعد  للتعريفة  املركزي  املكتب  إحداث  بضبط رشوط  واملتعلق  17 جانفي 2006  املؤرخ يف  القرار 

ألحكام الفصل 112 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األعضاء القاّرين واألعضاء املناوب� باملكتب املركزي للتعريفة،

القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل النظام األسايس الخاص بالجمعية املهنية التي تتوىل تطبيق 
الفصل 114 من مجلة  للتأم� وفقا ألحكام  الدولية  البطاقات  أنظمة  املنخرطة يف  الدول األجنبية  املعاهدات املربمة مع 

التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل أ´وذج املعطيات الرضورية إلعداد عرض التسوية الصلحية 

وفقا ألحكام الفصل 169 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 12 أفريل 2006 واملتعلق بضبط شكل شهادة التأم� ومحتواها، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 8 جوان 2006 واملتعلق بتحديد التعريفات اإلطارية ملصاريف عالج مترضري حوادث املرور 
وفقا ألحكام الفصل 129 من مجلة التأم�، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 11 جوان 2007 واملتعلق باملصادقة عىل الجدول القيايس لتحديد نسب العجز الدائم وفقا 
ألحكام الفصل 131 من مجلة التأم�، 

القرار املؤرخ يف 4 أوت 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء املكتب املركزي للتعريفة،
القرار املؤرخ يف 28 نوفمرب 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء اللجنة اإلستشارية لصندوق الوقاية من حوادث املرور،

القرار املؤرخ يف 25 ديسمرب 2006 واملتعلق باملصادقة عىل إتفاقية التعويض لحساب الغ� وفقا ألحكام الفصل 148 
من مجلة التأم� املمضاة من قبل األطراف املعنية بتاريخ 9 أكتوبر 2006.

املنشور عدد 2 لسنة 2007 املؤرخ يف 10 مارس 2007 واملتعلق بنظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤوليـــة 
املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك ك³ تّم إÄامه بامللحق التوضيحي بتاريخ 2 جويلية 2007.
املنشور عدد 1 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 جانفي 2007 واملتعلق بتحديد تعريفة التأم� الحدودي.

املنشور عدد 1 لسنة 2005 املؤّرخ يف 13 أفريل 2005 واملتعلّق بالرتفيع يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية بالنسبة 
ألصحاب العربات الربية ذات املحرّك ك³ تّم تنقيحه Æقتىض املنشور عدد 1 لوزير املالية املؤرخ يف 12سبتمرب 2013 ثّم 

باملنشور عدد 1 لسنة 2014 املؤرخ يف 16 ديسمرب 2014.
اإلتفاقية املربمة ب� مؤسسات التأم� بتاريخ 17 أوت 2002 واملتعلقة برتفيع تعريفة الض³نات اإلختيارية.

اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم� 
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق Æراجعة إتفاقية سنة 1995 املربمة بتاريخ 22 نوفمرب1995. 

اإلتفاقية النموذجية املربمة ب� املكاتب حول "بطاقة التأم� الخرضاء" واملنّقحة يف 20 أكتوبر 1989. 
"النظام العام" (le règlement général) للمجلس الدويل للمكاتب الذي يضّم كافة الدول املنخرطة يف نظام "بطاقة 

التأم� الخرضاء" والذي دخل حيّز التطبيق بداية من غرّة جويلية 2003. 
إتفاقية بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات عرب البالد العربية " بطاقة التأم� الربتقالية " املوقّعة  بتونس من قبل 

الدول العربية بتاريخ 26 أفريل 1975.
اإلتفاقية املربمة بتاريخ 19 جوان 1995 ب� املكاتب العربية املوّحدة لتطبيق بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات 

عرب البالد العربية.
العامة  الجلسة  أثناء  املربمة  العضو  الدولة  يف  الوطنية  التأم�  رشكات  ب�  اإلقليمي"  املوّحد  "املكتب  إنشاء  إتفاقية 

للمكاتب األعضاء املنعقدة باليونان يف ماي 2002 ك³ تّم تنقيحها أثناء إجت³عها األخ� يف نوفمرب 2005.

بتاريخ 20 جانفي  املهنيّة  التأم� يف إطار جمعيتها  للسيارات املربمة ب� مؤسسات  املاّدية  إتفاقيات تعويض األرضار 
2010 والتي دخلت حيّز التطبيق بداية من 20 مارس 2010 طبقا للفصل 92 من مجلة التأم�، وتتضّمن هذه اإلتفاقيات 

تحسينات هاّمة سواء عىل مستوى ضبط وتقليص آجال التعويض أو عىل مستوى تحس� جودة الخدمات املسداة. 

2 - التأم� من الحريق:

الفصل 29 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 واملتعلّق 
بوجوب التأم� من الحريق.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤرخ   1981 لسنة   1595 عدد  األمر 
بالفصول 29 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 املتعلق بقانون املالية لسنة 1981.

3 - تأم� نقل البضائع عند التوريد: 

الفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 
املتعلقة بوجوبية تأم� نقل البضائع عند التوريد.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤّرخ   1981 لسنة   1596 عدد  األمر 
بالفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 

ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 2364 لسنة 1999 املؤرخ فـي 27 أكتوبر 1999.

4 - التأم� الوجوÏ للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي³ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك³ 

تّم تنقيحه بالقانون عدد 62 لسنة 2009 املؤرخ يف 31 جويلية 2009.
الفصل 3 من األمر عدد 1814 لسنة 1981 املؤرخ يف 22 ديسمرب 1981 املتعلّق بكيفية منح البطاقة املهنية للوكيل 

العقاري.
الفصل 2 من القانون عدد 66 لسنة 2001 املؤرخ يف 10 جويلية 2001 (املتعلق بحذف الرتاخيص اإلدارية املسندة من 
قبل مصالح وزارة التجارة) املتعلق بإخضاع م³رسة نشاط الوكيل العقاري إىل الرشوط املنصوص عليها بالترشيع الجاري به 

العمل وإىل مقتضيات كراس رشوط يصادق عليها بقرار من الوزير املكلف بالتجارة.
قرار وزير التجارة املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق باملصادقة عىل كـراس رشوط مهنة وكيل عقاري.  

الفصل 7 من األمر عدد 273 لسنة 1987 املؤرخ يف 17 فيفري 1987 واملتعلّق برتكيبة وطرق عمل لجنة تسليم إنجازات 
وكاالت األسفار.

الفصل 3 من القانون عدد 49 لسنة 1987 املؤّرخ يف 2 أوت 1987 واملتعلّق بتنظيم تجارة املصاعد والتجهيزات املشابهة.
املصاعد  تجارة  باملصادقة عىل كراس رشوط مل³رسة نشاط  املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق  التجارة  قرار وزير 

والتجهيزات املشابهة.
الفصالن 48 و59 من القانون عدد 63 لسنة 1991 املؤّرخ يف 29 جويلية 1991 واملتعلّق بالتنظيم الصحي.

الفصل 27 من القانون عدد 104 لسنة 1994 املؤرخ يف 3 أوت 1994 واملتعلّق بتنظيم وتطوير الرتبية البدنية واألنشطة 
الرياضية.

الفصالن 19 و34 من القانون عدد 32 لسنة 1995 املؤّرخ يف 14 أفريل 1995 واملتعلّق بوكالء العبور.
الفصل 34 من القانون عدد 41 لسنة 1996 املؤّرخ يف 10 جوان 1996 واملتعلّق بالنفايات وÆراقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثاõ من األمر عدد 1766 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 سبتمرب 1996 واملتعلّق بضبط رشوط إحداث املؤسسات 
الخاصة لرعاية املسن� وطرق تسي�ها.

الفصل 39 من القانون عدد 71 لسنة 97 املؤرخ يف 11 نوفمرب 1997 واملتعلّق باملصف� واملؤÄن� العدلي� وأمناء الفلسة 
واملترصّف� القضائي�.

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاïة الوثائق املشرتطة للرتخيص 
إلستغالل أو توسيع أو نقل أو إحالة مركز تصفية الدم.

الفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 1998 املؤّرخ يف 20 جويلية 1998 واملتعلّق بالرشكات املهنية للمحام�.
الفصل 82 من القانون عدد 25 لسنة 1999 واملؤّرخ يف 18 مارس 1999 واملتعلّق بإصدار مجلة املوانئ البحرية التجارية.

األمر عدد 1986 لسنة 2001 املؤرخ يف 27 أوت 2001 املتعلق بضبط رشوط إحداث الهياكل املحرتفة إلنتاج الفنون 
الدرامية وترويجها.

إلنتاج  املحرتفة  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م³رسة  واملتعلق   2001 8 سبتمرب  املؤرخ يف  الثقافة  وزير  قرار 
الفنون الدرامية وترويجها لنشاطها.

الفصل 7 من القانون عدد 89 لسنة 2005 املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بتنظيم نشاط الغوص حول وجوبية تأم� 
املسؤولية املدنية عن األرضار التي îكن أن تلحقها باملتدرب� أو الغ� من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ³Æرسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÄام القانون عدد 
عن  الناتجة  املدنية  مسؤوليتهم  تأم�  وجوبية  حول  العبور  بوكالء  املتعلّق   1995 أفريل   14 يف  املؤرخ   1995 لسنة   32

نشاطهم.
الفصل 15 من القانون عدد 44 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنظيم املهن البحرية حول وجوبية 

تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن النشاط من قبل كّل شخص يتعاطى إحدى املهن البحرية.
املؤرخ   1990 لسنة   17 عدد  القانون  بتنقيح  واملتعلق    2009 جويلية   31 يف  املؤرخ   2009 لسنة   62 عدد  القانون 

يف 26 فيفري 1990 املتعلّق بتحوير الترشيع املتعلّق بالبعث العقاري.

5 - التأم� يف ميدان البناء:

القانون عدد 9 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصل 6 
من مجلة التأم�).

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصول 
من 95 إىل100 من مجلة التأم�).

تأم�  لوجوب  الخاضعة  غ�  املنشآت  قاïة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل� يف إنجازها ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 1360 لسنة 1997 املؤّرخ يف 14 جويلية 1997.
األمر عدد 416 لسنة 1995 املؤّرخ يف 6 مارس 1995 واملتعلق بضبط مهام املراقب الفني ورشوط منح املصادقة.

III - اإلطار القانوÎ للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم� الصادرة Æقتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق Æكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
الفصل األّول من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 02 جانفي 1993 املتعلّق بضبط قاïة أصناف التأم� الواردة بالفصل 49 من 

مجلّة التأم�.

الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاïة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� 
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

الفصالن 2 و3 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 املتعلّق بضبط بيان ´وذجي للرشوط العامة لعقود 
التأم�.

الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم�، املؤرخ يف 13 جويلية 2016 واملتعلّق بتوضيح بعض 
املفاهيم املرتبطة بصنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وطريقة تطبيق أحكام مجلّة التأم� عىل مستوى اإلكتتاب 

واإلنخراط واإلعالم السنوي ودفع الخدمات املتعلّقة بهذا الصنف.

2 - التأم� البحري:

يف املؤّرخ   1962 لسنة   13 عـدد  القانون  Æقتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 24 أفريل 1962.

األمر عدد 216 لسنة 1990 املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق بالرتفيع يف املبلغ األقىص ملسؤولية الناقل البحري يف 
تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 أكتوبر 2001 املتعلق Æنح ض³ن الدولة لتغطية نتائج املسؤولية املنجرّة عن 
املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

املؤّرخ يف العيل  باألمر  تنقيحه  تّم  ك³  الفالحي   õالتعاو بالصندوق  واملتعلّق   1931 مارس   26 املؤّرخ يف  العيل  األمر 
 7 جويلية 1955.

الفصول من 52 إىل 56 من القانون عدد 106 لسنة 1986 املؤّرخ فـي 31 ديسمرب 1986 واملتعلّقة بإحداث صندوق 
تعاون لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 948 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط إبتداءا من املوسم الفالحي 1988-1989 مجال 
تدخل ومقدار مساهمة الفالح� ونسبة تعويضات الصندوق التعاوõ لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
 õاألمر عدد 949 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تدخل وتسي� الصندوق التعاو

لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
وضبط  التأم�  مؤسسات  لكل  التأم�  عىل  الوحيد  األداء  من  اإلعفاء  تعميم  حول   2007 لسنة  الرئاسية  القرارات 
تخفيضات يف التعريفات بـ 40 % لألنشطة األكþ عرضة للمخاطر وبـ 30 % بالنسبة إىل خطر هالك املاشية وبـ 20 % عند 

التأم� الج³عي أو الفردي املتجدد.
إتفاقية الترصف املربمة ب� وزير املالية والصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي يف أوت 2008 واإلتّفاقية املربمة ب� 

الصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي والبنك الوطني الفالحي.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

الفصالن 67 و68 من مجلة التأم�.
الفصل 28 من القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 واملتعلّق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية 

تتعامل أساسا مع غ� املقيم�.
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ� املقيم�.

6 - تأم� الصادرات:

القانون عدد 24 لسنة 1997 املؤّرخ يف 28 أفريل 1997 واملتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخص تأم� 
الصادرات.

األمر عدد 1690 لسنة 1998 املؤّرخ يف 31 أوت 1998 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تسي� صندوق ضمـان مخاطـر 
التصدير كمـا تّم تنقيحـه باألمر عدد 2074 لسنـة 2002 املـؤرخ يف 10 سبتمرب 2002 واألمر الحكومي عدد 1068 املؤّرخ 

يف 3 أوت 2015.
القانون عدد 95 لسنة 1999 املؤّرخ يف 6 ديسمرب 1999 واملتعلّق بإحداث صندوق ض³ن Äويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن.
تسي� صندوق ض³ن Äويل  وتراتيب  بضبط رشوط  واملتعلق  3 جانفي 2000  املؤّرخ يف   2000 لسنة   23 األمر عدد 

الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن وبإحداث لجنة ض³ن قروض Äويل الصادرات.
اإلتفاقية املربمة ب� وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت Æوجبها 
مهّمة التّرصف يف هذه املنظومة إىل الرشكة املذكورة وذلك لحسابها ولحساب بقية مؤسسات التأم� التي تنشط يف هذا 

املجال. 

IV - النصـوص األخـرى:

:Î1 - القطاع التعاو

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األ´وذجي للجمعيات التعاونية.

2 - التأم� عىل املرض:

القانون عدد 71 لسنة 2004 املؤرخ يف 2 أوت 2004 واملتعلّق بالتأم� عىل املرض وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به.

3 - جباية قطاع التأم�:

القانون عدد 113 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 ديسمرب 1996 (املتعلّق بقانون املالية لسنة  الفصول 34 و35 و36 من 
1997) بخصوص مراجعة جباية قطاع التأم�.

املالية لسنة  القانون عدد 86 لسنة 1997 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1997 (املتعلّق بقانون  الفصول من 51 إىل 54 من 
1998) بخصوص تشجيع االدخار يف إطار عقود التأم� عىل الحياة.

الفصل 33 من القانون عدد 123 لسنة 2001 املؤرخ يف 28 ديسمرب 2001 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2002) بخصوص 
تحي� قاïة املدخرات الفنية القابلة للطرح من قبل مؤسسات التأم�.

الفصل 74 من القانون عدد 101 لسنة 2002 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2002 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2003) بخصوص 
تحي� األحكام املتعلقة باملساهمة لفائدة صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات وتوحيد قاعدة إحتسابها مع 

قاعدة إحتساب املعاليم عىل التأم�.
القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2004) بخصوص إقرار مبدأ إعفاء 
اإليرادات العمرية املدفوعة يف إطار عقود التأم� عىل الحياة من الرضيبة عىل الدخل وإضافة العدد 31 مكّرر للجدول "أ"  
التأم�  يف  الوسطاء  إىل  التأم�  مؤّسسات  قبل  من  املدفوعة  "العموالت  حول  املضافة  القيمة  عىل  األداء  Æجلّة  امللحق 
والّداخلة ضمن عنارص قسط التأم� الخاضع للمعلوم الوحيد عىل التّأم�" وبخصوص منح األولوية لإلنتفاع باإلمتياز العام 
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      النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� 78 م.د سنة 2017 تتوزع ب� 54,4 م.د بعنوان صنف التأم� عىل الحياة 
وتكوين األموال و23,6 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة.

النتائج الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 79,6 م.د (ملحــق عـدد 11).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  وبدون  املؤّجلة  النتائج  بإعتبار   ،2017 نهاية سنة  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
بنسبة 3,9 % مقابل ارتفاعا  السنة ما يعادل 1.233,4 م.د مقابل 1.187,3 م.د سنة 2016 مسّجال بذلك  الصافية لهذه 

 8,9 % سنة 2016. (ملحــق عـدد 11).

ويعود هذا التباطؤ يف وت�ة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة أساسا إىل:

• انخفاض هاّم يف نسق ´و إج³يل األرباح املؤّجلة من 58,4 % سنة 2016 إىل 1,1 % سنة  2017 حيث ناهزت
 191,6 م.د مقابل 189,6 م.د سنة 2016.

 
م.د   149,4 بلغت  حيث   2016 سنة   %  14,6 بحوايل  تراجع  بعد  االرتفاع  إىل  املؤّجلة  الخسائر  مجموع  عودة    •

مقابل 82,2 م.د سنة 2016.

األمـوال املوظفـة:

إرتفع مجموع األموال املوظّفة لتغطية تعّهدات مؤسسات التأم� تجاه املؤمن لهم إىل 4.891,2 م.د   سنة 2017 مقابل 
4.537,7 م.د سنة 2016 أي بنسبة تطّور تعادل 7,8 %. 

إرتفعت حّصتها  التي  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  بعنوان صنف  التوظيفات  بالخصوص  اإلرتفاع  وشمل هذا 
إىل 32 % من مجموع األموال املوظفة (مقابل 28,5 % سنة 2016) بين³ إنخفضت حصة التوظيفات بعنوان مختلف فروع 

صنف التأم� عىل غ� الحيــاة من 71,5 % سنة 2016 إىل 68 % سنة 2017 (ملحق عـدد 12).

وتجدر االشارة اىل أّن التّطور الحـاصل يف هذه األموال تّم توظيفه أساسا يف السندات الصادرة عن الدولة التي بلغت 
1.694,5 م.د سنة 2017 (وÄثّل 34,6 % من مجموع التوظيفات) مقابل 1.551,7 م.د سنة 2016 محّققة بــذلك ´ـّوا 
بنسبة 9,2 %، ويف شكـل قروض رقاعية التي سّجلت إرتفاعا ملحوظا بنسبة 17,4 % وبلغت 875,9 م.د سنة 2017 مقابل 
يقارب 27 % وبلغت فيها ´وا هاّما Æا  املوظفة  األموال  745,8 م.د سنة 2016 وكذلك يف شكل عقارات حيث شهدت 

 316,2 م.د سنة 2017 مقابل 249,2 م.د يف موىف السنة السابقة.    

ك³ عرفت األموال املوظفة يف شكل حصص وأسهم يف مؤسسات التوظيف الج³عي ويف شكل حصص يف رشكات ذات 
رأس مال تنمية بدورها ´ّوا ايجابيا بنسبة 2,2 % و11 % تباعا وبلغت عىل التوايل 228,7 م.د و52,3 م.د سنة 2017 مقابل 
التأم�  واعادة  التأم�  مؤسسات  أسهم  يف شكل  للتوظيفات  بالنسبة  الشأن  وكذلك   .2016 سنة  م.د  و47,1  م.د   223,7

األجنبية حيث سّجلت إرتفاعا ناهز 3,8 % وبلغت 18,1 م.د سنة 2017 مقابل 17,4 م.د سنة 2016.    

أّما األموال املوظفة يف شكل أسهم رشكات مدرجة بالبورصة فقد سجلت انخفاضا بنسبة 2,4 % لتبلغ 531,1 م.د سنة 
البنكية  املؤسسات  لدى  النقدية ويف شكل ودائع  بالسوق  املوظفة  األموال  2017 مقابل 544,4 م.د سنة 2016، وكذلك 
واملاليــة التي بلغت 689,4 م.د مقابل 694,8 م.د سنة 2016 أي بإنخفاض طفيف بحوايل 0,8 % مقارنة بالسنة السابقة.

وتستأثر التوظيفات ذات املردود القار بحصة هامة تعادل 52,6 % سنة 2017 مقابل 50,6 % سنة 2016، تليها األموال 
املوظفة بالسوق النقدية ويف شكل ودائع لدى املؤسسات البنكية واملاليــة رغم انخفاض حّصتها من 15,3 % سنة 2016 

اىل 14,1 % سنة 2017. 

تغطية املدخرات الفنية:

سّجلت سنة 2017 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية باألصول املوظّفة طبقــا ألحكام مجلة التأم� حيث بلغت 
110,5 % مقابل 114,9 % سنة 2016 (ملحق عدد 13).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتّم 
(بإدماج رؤوس  الحياة  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب أصناف  الذي  بالهامش األد×  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 
األموال تحت الخطر واملّدخرات الحسابية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ) وأصناف التأم� عىل غ� الحياة (بإدماج كلفة الحوادث 

وأقساط التأم� الصافية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ).

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2017 ما يعادل 1.061,5 م.د مقابل 1.022,4 م.د 
سنة 2016. 

أمــا مجموع هــامش املـالءة املالية األد×، فقد بلغ 398,3 م.د سنة 2017 مقابل 346,3 م.د سنة 2016.

مقابل  2017 سنة   % 266,5 القطاع  بالنسبة ملجموع  األد×  الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
 295,3 % سنة 2016. 

       نشاط إعـادة التـأم�

يهّم هذا الصنف عمليات إعادة التأم� املقبولة واملسندة من قبل رشكات التأم� املبارش والعمليات املقبولة واملعاد 
إسنادها من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�.

 
عمليات إعـادة التأم� لرشكات التأم� املباشـر:

العمليات املقبولة:
    

شهدت األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش عودة إىل اإلرتفاع بنسبة 5,6 % مقابل تراجعها  بحوايل 1,8 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 16,9 م.د مقابل 16 م.د سنة 2016 (ملحق عـــدد 21).

 %  36 تجاوزت  بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  املدفوعة  التأم�  مؤسسات  تعويضات  إرتفاع  تواصل  املقابل،  ويف 
مقابل زيادة بحوايل 5,5 % سنة 2016، وبلغت تبعا لذلك 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د سنة 2016.

ك³ عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2017 بعنوان العمليات املقبولة بنسبة 24 % مقابل3,1 % سنة 2016 
وبلغت 20,7 م.د مقابل 16,7 م.د سنة 2016. 

وتبعا لذلك، تقلّص الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة إىل حدود 3,3 م.د مقابل 4,8 م.د سنة 2016.

العمليات املسندة:

مقابل   %  7,5 بنسبة  إرتفاعا   2017 سنة  املبارش  التأم�  قبل رشكات  من  إسنادها  واملعاد  املسندة  األقساط  سّجلت 
 2016 سنة  م.د   353,7 مقابل  م.د   380,2 مجموعها  بذلك  وبلغ   ،%  1,9 بنسبة  السابقة  السنة  يف  النسبي  إنخفاضها 

(ملحق عدد 22).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� لسنة 2017 إىل 
18,2 % مقابل 19,1 % سنة 2016.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد بالنسبة لفروع تأم� الحريق والتأم� ضّد الربد وهالك املاشية وتأم� النقل جّد هامة رغم 
 % و64,9   %  76 تباعا  مقابل   % و59,7   % و63,2   %  74,7 التوايل  عىل  بلغت  حيث   2017 سنة  الطفيف  إنخفاضها 

و66,3 %.

ك³ تجدر اإلشارة إىل أّن إرتفاع نسبة اإلسناد يف فرع تأم� الصادرات والتي ناهزت 67,7 % سنة 2017 مقابل 67,4 % 
سنة 2016 تعود أساسا إىل اإلسناد الكيل لألقساط الصادرة بعنوان املخاطر غ� التجارية لصندوق ض³ن مخاطر التصدير 

الذي تتوىل الترصف فيه الرشكة التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وقد تواصل تفاقم العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� رغم تقلّصه النسبي إىل حدود 
135 م.د مقابل 163,8 م.د سنة 2016.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

تواصل نسق ´ّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وناهزت 
121,7 م.د مقابل 113,4 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 21).

بين³ تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا بنسبة 12,4 % مقابل 11 % يف السنة السابقة وبلغ حجمها 
230,3 م.د مقابل 204,9 م.د سنة 2016.  

م.د   79,5 لتعادل   ،2016 سنة   %  9,4 مقابل   %  42,5 بنسبة  إرتفاعا  الحوادث  كلفــــة  شهدت  وبالتوازي، 
مقابل 55,8 م.د سنة 2016.

       
حيث  تراجعا   2017 سنة  خالل  التونسية"  "اإلعادة  لرشكة  املقبولة  للعمليــات  الفنّي  الفائض  سّجل  لذلك،  ونتيجة 

â يتجاوز 7,6 م.د مقابل 25,5 م.د سنة 2016.

العمليات املعاد إسنادها:

تواصل إرتفاع األقسـاط املعـاد إسنادها من طرف رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 بنسبة 10,3 % مقابل 3,2 % 
يف السنة السابقة، وبلغـت 49,4 م.د مقابل 44,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 22).

    
وتبعا لذلك، شهدت نسبة إعــــادة اإلسناد إرتفاعا إىل حدود 40,6 % مقابل 39,5 % سنة 2016.

ك³ شهـــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ´ّوا بنسبة 57,8 % مقابل تراجعهـــا الطفيف بنسبة 1 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 35,2 م.د مقابل 22,3 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، Äّكنت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 ألّول مرّة بعد مرور أربع سنوات متتالية من تجاوز العجز 
م.د   11,2 حدود  يف  عجز  مقابل  م.د   1,3 يعادل  فائضا  وحّققت  اإلسناد  إعادة  عمليات  عن  الناتج  الفّني 

سنة 2016.

إّال أّن النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد تراجعت إىل حدود 9 م.د مقابل 14,3 م.د سنة 2016.

وبعد طرح مصاريف اإلدارة والترصّف املقّدرة بحوايل 8,7 م.د سنة 2017 مقابل 8 م.د سنة 2016، تراجعت النتيجة 
الفنية الصافية بعد طرح املصاريف إىل 0,3 م.د مقابل 6,3 م.د سنة 2016.

وبالتوازي، تقلّصت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة خالل سنة 2017 إىل 12,3 م.د مقابل 15,9 م.د سنة 2016.

      نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

يبلغ عــــدد املؤسسات غ� املقيمة بسوق التأم� التونسية 6 مؤسسات يف موّىف سنة 2017 وهي مؤسسات مرخص 
لها Æقتىض القانون عـدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمـرب 1985 واملتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل 

أساســا مع غ� املقيم�. 
      

وتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة ومكتب� Äثيلي�، وتختص يف عمليات تأم� و إعادة تأم� 
األشخاص غ� املقيم� (ملحق عدد 3).

1 - االمتيازات التي يوفرها نظام املؤسسات غ� املقيمة:
    

يخول القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 املتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا 
مع غ� املقيم� عّدة إمتيازات لفائدة املؤسسات غ� املقيمة تهم خاصة:

اإلعفاء التام من الرضيبة عىل الرشكات،
توقيف اآلداء عىل القيمة املضافة، 

إرجاع املعاليم الديوانية،
اإلعفاء من اآلداءات املحلية، 

إمتيــازات تتعلق بحرية إنتداب املوظف� األجانب،
إمكانية إختيار نظام ض³ن إجت³عي غ� النظام التونيس.

      جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Æوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÆوارد شبه جبائية متأتية من مساه³ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

مقابل م.د   188,6 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة   2017 سنة  خــــالل  هاما  إرتفاعا  املــــوارد  هذه  سّجلت  وقد 
 167,8 م.د سنة 2016 و160,9 م.د سنـــة 2015 (ملحق عدد 26).

وإعتبارا ألهّمية قطاع التأم� يف اإلقتصاد الوطني أقّر املّرشع التّونيس لفائدته جملة من القواعد الجبائية تتعلّق بعقود 
التأم� وباملّدخرات الفّنية لرشكات التأم�.

I - النظام الجبا¤ لعقود التأم�:
 

يعرّف الفصل األول من مجلّة التأم� عقد التأم� بأنّه "اإلتّفاق الذي تلتزم Æقتضاه مؤّسسة التأم� أو املؤّمن بتقديم 
خدمة مالية لشخص يدعى املؤّمن له يف حالة تحّقق الخطر أو حلول األجل املبّ� بالعقد وذلك مقابل أجرة تسمى قسط 

التأم� أو معلوم اإلشرتاك".

ويربز هذا التّعريف العنارص التي يقوم عليها عقد التّأم� وهي أقساط التأم� وخدمات التأم�.

1 - جبــاية أقساط الّتأم�:

تتمثّل جباية أقساط التّأم� يف املعاليم الجبائية واملعاليم شبه الجبائية.

1.1 - املعاليم الجبائية:

املعلوم الوحيد عىل الّتأم�:

تخضع عقود التأم� أو اإليرادات العمرية املربمة مع مؤّسسات التأم� مه³ كان مكان إبرامها ملعلوم يسّمى "املعلوم 
الوحيد عىل التأم�".

وتعفى من هذا املعلوم :

1. عقود إعادة التأم�،
2. عقود التأم� املتعلّقة باألخطار الفالحية والصيد البحري، 

3. عقود تأم� أخطار السلع عند التّصدير وعقود تأم� قروض التّصدير،
4. عقود التأم� اإلجباري يف ميدان البناء املعد للسكن طبقا للترشيع الجاري به العمل،

5. عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين رأس املال وعقود اإليرادات العمرية،
6. عقود التأم� لألخطار التي îكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغ�ها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 5 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 10 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

ويربز جدول توزيع املوارد الجبائية وشبه الجبائية املتأتية من قطاع التأم� أهّمية حّصـة املعلـوم الوحيد عىل التأم� 
مقارنة مع حّصة املساه³ت لفائدة الصناديق الخاّصة بالخزينة.

2.1 - املوارد شبه الجبائية: 

وهي تتوزع ب� مساه°ت لفائدة ّصناديق الخزينة وب� معاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�.

أ -  املساه°ت لفائدة الّصناديق الخاّصة بالخزينة:

• املساه°ت لفائدة صندوق الح°ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات:

أحدث صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Æقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Æقتىض الفصل 153 من القانون عدد 91 لسنة 1982 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1982 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1983، وحّدد مبلغها بـ 300 ملّيم موظّفة عىل كّل شهادة تأم� لعربة سيّارة.

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك³ تّم تنقيحه بالنصوص الالّحقة وخاّصة الفصل 74 من قانون املالية لسنة 2003، وقد حّدد مبلغ هذه املساهمة 
بـنسبة 0,3 % بالنسبة ألقساط التّأم� عىل السيّارات وبـنسبة 1 % بالنسبة ألقساط التّأم� األخرى باستثناء التّأم� عىل 

الحياة وتكوين رأس املال. 

• املساه°ت لفائدة صندوق ض°ن ضحايا حوادث املرور:

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض³ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاïة وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:
 

- مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Æقتىض األمر عدد 2069 لسنة 2006 املؤرخ يف 24 جويلية 2006، وحّددت نسبتها بـ 2 % من أقساط التأم� 
أو معاليم اإلشرتاكات املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض³ن.

 وتتمثّل هذه التكاليف يف:

املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان تعويض األرضار الالّحقة باألشخاص يف حوادث املرور،
املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان خالص املحام� الذين ينوبون املكلف العام بنزاعات الدولة يف حّق صندوق 

ض³ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Æهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض³ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه°ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض°ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح³ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÆقتىض أحكام الفصل 8 من املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011، تّم توسيع مجال تدّخل الصندوق 
التعويضات بعنوان األرضار  أّن الصندوق يتوّىل" تسديد  وذلك بإضافة فقرة ثالثة إىل الفصل 35 املذكور أعاله تنّص عىل 
املادية املبارشة الناتجة عن أع³ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
 23 املؤرخ يف  لسنة 2002  باألمر عدد 2123  تنقيحه  تّم  الصندوق ك³  تسي� وطرق Äويل هذا  وتراتيب  تدّخل  رشوط 
ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم� بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس األقساط الّصادرة خالل الّشهر املنقيض 
والّصافية من اإللغاءات والّرضائب وإعادة التّأم�. وتهّم هذه املساهمة جميع أصناف التّأم� باستثناء التّأم� عىل الحياة 

وتكوين األموال.

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة Äّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Æوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك³ تّم تنقيحه وإÄامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011) بدينار واحد بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره 

Æناسبة إكتتاب أو تجديد عقود التأم� عىل غ� الحياة صايف من اإللغاءات.

        

• املساه°ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 19 إىل 21 من قانـون املالية لسنة 2006. وتتوزع موارده املتأتية من قطاع 
التأم� كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم:  حّددها الفصل 3 من األمر عدد 2336 لسنة 2006 بـ 500 مليم بعنوان كّل شهادة تأم� و500 
مليم بعنوان كّل شهادة فحص فّني.

 2006 أوت   28 فـــي  املؤّرخ   2006 لسنة   2336 عدد  األمر  من  الثالث  الفصل  حّدد  التأم�:  مؤّسسات  مساهمة   -
واملتعلّق بضبط إجراءات تدّخل الصندوق وطرق تسي�ه وقاعدة ونسب املساه³ت املخّصصة له، نسبة هــذه املســاهمة 
األداءات  من  والصافية  محرّك  ذات  الربية  العربات  تأم�  بعنوان  الصادرة  اإلشرتاك  معاليم  أو  األقساط  من   %  0,4 بـ 

واإللغاءات.
   

ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم� Æقتىض العنوان السادس من مجلة التأم� ك³ تّم تنقيحها وإÄامها Æقتىض القانون عدد 
8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. 

وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• املعلوم السنوي الذي تدفعه مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حّدد الفصل األول من األمر عدد 2553 لسنة 2008 
املؤرخ يف 7 جويلية 2008 نسبته كالتايل:

- بالنسبة ملؤسسات التأم�: 0,3 % من إج³يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج³يل األقساط املقبولة بعنوان السنة املحاسبية املنقضية والصافية من 
اإللغاءات.

ويستخلص مبلغ املعلوم السنوي وينزّل بالحساب الجاري للهيئة العامة للتأم� من قبل مؤسسات التأم� ومؤسسات 
إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة خالل نفس السنة التي يكون فيها مستوجبا وبحساب أربعة أقساط تدفع 

يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ´وذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاõ من األمــر عـــدد 2553 لسنــة 
2008 املـــؤرخ فــي 7 جويلية 2008 مبالغها كالتايل:

بالنسبة ملؤسسات التأم�: 1000 دينار عن كّل صنف تأم�.
بالنسبة لس°رسة التأم�: 1000 دينار.

بالنسبة لنواب التأم� ومنتجي التأم� عىل الحياة: 100 دينار.
       

II - التشجيعات والحوافز الجبائية لقطاع التأم�:
 

1 - يف مادة الرضيبة عىل الدخل والرضيبة عىل الرشكات:

1.1 - أحكام جبائّية تفاضلّية تتعلّق بعقود التأم� عىل الحياة:

 تّم Æقتىض أحكام الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2013 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2013 املتعلق بقانون املالية لسنة 
2014 تشجيع عمليات االدخار طويل املدى يف مادة التأم� عىل الحياة.

وتتلخص اإلمتيازات الجبائية يف النقاط التالية:

أ - أحكام ذات طابع تحفيزي لإلدخار:

- شمولية مجال العقود املشمولة باإلمتياز لتشمل عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين األموال عىل حّد السواء،
- شمولية الض³نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه³ كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاïة املنتفع� من الض³نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه³ كان الض³ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباö يف إتجاه Äك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض³ن  املرتبطة  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  عقود  بعنوان  املدفوعة  التأم� 

الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن 10 سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� يف عقود 
التأم� الج³عي ال تقل عن 10 سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وال ينسحب هذا الرشط عىل 

املنخرط� يف العقود الج³عية قبل غرة جانفي 2014،
،öة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباïتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  îكن  ال  الج³عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -
باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014،

- إستثناء املبالغ املدفوعة لألجراء بعنوان عقود التأم� عىل الحياة وتكوين األموال تنفيذا إللتزامات املكتتب املنصوص 
عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

 
2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

الكافية  الفنية  املدخرات  بتسجيل  تقوم  أن  التأم�  مجلة  من   59 الفصل  طبقا ألحكام  التأم�  مؤسسات  يتعّ� عىل 
لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع� بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال تلك املدخرات يف أصول 

نفس املوازنات.

وÄّكن صفة "الفنية" من Äييز املدخرات الفنية عن غ�ها من املدخرات مثل "مدخرات املخاطر واألعباء" و"مدخرات 
إنخفاض القيمة". 

وتطبيقا ألحكام الفقرة II من الفصل 48 من مجلة الرضيبة عىل دخل األشخاص الطّبيعي� والّرضيبة عىل الّرشكات، 
تطرح املّدخرات الفّنية بصفة كلية من قاعدة إحتساب الرضيبة عىل الرشكات وذلك بعنوان سنة تكوين املّدخرات املذكورة، 
باستثناء املّدخرات املكّونة ملجابهة إستحقاق التّعّهدات الفّنية التي تطرح يف حدود 50 % من الربح الخاضع للرضيبة بعد 

طرح املدخرات الفنية القابلة للطرح كليا وقبل طرح األرباح املعاد إستث³رها (الفصل 45 من قانون املالية لسنة 2008).

2 - يف مادة األداء عىل التكوين املهني:

املبلغ  املهني شهريّا عىل أساس  التكوين  األداء عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب  قانون  الفصل 29 من  طبقا ألحكام 
الشهري الخام للمرتبات واألجور مه³ كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Æا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه³ت اإلجت³عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت³عي  الض³ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت³عية  املساه³ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج³عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Æوجب عقود التأم� عىل الحياة من معاليم التّسجيل 
املوظّفة عىل الّرتكات. 

I من  الفقرة  بالعدد 6 من  املنصوص عليه  بـ 0,300 دينار  املحّدد  الجبا¤  الطّابع  التأم� من  4 - إعفاء وصوالت 
.öالفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا

5 - إعفاء عملّيات التأم� وإعادة التأم� الخاضعة للمعلوم الوحيد عىل التأم� وعموالت وسطاء التأم� من 
األداء عىل القيمة املضافة وذلك تطبيقا ملقتضيات العددين 31 و31 مكّرر من الجدول "أ" امللحق Æجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 

     ملحــق عــدد 1

اإلطار الترشيعي والرتتيبي لقطاع التأم�

I - اإلطار العام:

القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف 9 مارس 1992 املتعلّق بإصدار مجلة التأم� وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به وجملة القوان� املتممة لها وهي :

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤرخ يف 31 جانفي 1994 املتعلّق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأم� يخص التأم� 
يف ميدان البناء،

القانون عـدد 24  لسنة 1997 املؤرخ يف 28 أفريل 1997 املتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخّص تأم� 
الصادرات،

القانون عدد 37 لسنة 2002 املؤرخ يف غرة أفريل 2002 املتعلّق بتنقيح مجلة التأم�،
تأم�  يخص  التأم�  Æجلة  خامس  عنوان  بإدراج  املتعلق   2005 أوت   15 يف  املؤرخ   2005 لسنة   86 عدد  القانون 
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس Æجلة التأم� يخص إحداث 

"الهيئة العامة للتأم�". 
القانون عدد 47 لسنة 2014 املؤّرخ يف 24 جويلية 2014 املتعلّق بإدراج عنوان سابع Æجلة التأم� يخص "التأم� 

التكافيل". 

II - اإلطار القانوÎ للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

تأم�  التأم� يخص  بإدراج عنوان خامس Æجلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية املتعلّقة به والتي تتمثّل يف:

األمر عدد 873 املؤرخ يف 27 مارس 2006 واملتعلق بضبط التزامات مستعميل العربات الربية ذات محرك غ� املسجلة 
بإحدى سالسل التسجيل املعتمدة بالبالد التونسية وكذلك بطرق صياغة الوثائق املثبتة لوجود عقد التأم� وصحتها وفقا 

ألحكام الفصل 114 من مجلة التأم�،
األمر عدد 1224 املؤرخ يف 2 ماي 2006 واملتعلّق بضبط أ´وذج تحرير محرض البحث وفقا ألحكام الفصل 167 من 

مجلة التأم�، 
وواجبات  بتحديد حقوق  املتعلقة  اإلتفاقية  باملصادقة عىل  واملتعلق   2007 25 جوان  املؤرخ يف   1487 عدد  األمر 
نتيجة  املتّرضر  لفائدة  املستحّقة  أو  املسّددة  املبالغ  إسرتجاع  بخصوص  املرض  عىل  للتأم�  الوطني  والصندوق  املؤمن� 

حوادث املرور التي تكتيس صبغة شغلية وفقا ألحكام الفصل 171 من مجلة التأم�،
األمر عدد 2069 املؤرخ يف 24 جويلية 2006 واملتعلق بضبط نسب املساه³ت املخصصة لصندوق ض³ن ضحايا 

حوادث املرور وفقا ألحكام الفصل 176 من مجلة التأم�، 
األمر عدد 1871 املؤرخ يف 17 جويلية 2007 واملتعلق بضبط جدول معاوضة الجرايات وبكيفية إحتساب رأس املال 

موضوع املعاوضة وفقا ألحكام الفصل 145 من مجلة التأم�،

القرار املؤرخ يف 6 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األطباء الرشعي� واألطباء املتحصل� عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البدõ وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم� (ك³ تّم إÄامه بالقاïت� التكميليت� بتاريخ 1جوان 2006 

و2 سبتمرب 2006)،
وفقا  تسي�ه  وقواعد  للتعريفة  املركزي  املكتب  إحداث  بضبط رشوط  واملتعلق  17 جانفي 2006  املؤرخ يف  القرار 

ألحكام الفصل 112 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األعضاء القاّرين واألعضاء املناوب� باملكتب املركزي للتعريفة،

القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل النظام األسايس الخاص بالجمعية املهنية التي تتوىل تطبيق 
الفصل 114 من مجلة  للتأم� وفقا ألحكام  الدولية  البطاقات  أنظمة  املنخرطة يف  الدول األجنبية  املعاهدات املربمة مع 

التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل أ´وذج املعطيات الرضورية إلعداد عرض التسوية الصلحية 

وفقا ألحكام الفصل 169 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 12 أفريل 2006 واملتعلق بضبط شكل شهادة التأم� ومحتواها، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 8 جوان 2006 واملتعلق بتحديد التعريفات اإلطارية ملصاريف عالج مترضري حوادث املرور 
وفقا ألحكام الفصل 129 من مجلة التأم�، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 11 جوان 2007 واملتعلق باملصادقة عىل الجدول القيايس لتحديد نسب العجز الدائم وفقا 
ألحكام الفصل 131 من مجلة التأم�، 

القرار املؤرخ يف 4 أوت 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء املكتب املركزي للتعريفة،
القرار املؤرخ يف 28 نوفمرب 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء اللجنة اإلستشارية لصندوق الوقاية من حوادث املرور،

القرار املؤرخ يف 25 ديسمرب 2006 واملتعلق باملصادقة عىل إتفاقية التعويض لحساب الغ� وفقا ألحكام الفصل 148 
من مجلة التأم� املمضاة من قبل األطراف املعنية بتاريخ 9 أكتوبر 2006.

املنشور عدد 2 لسنة 2007 املؤرخ يف 10 مارس 2007 واملتعلق بنظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤوليـــة 
املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك ك³ تّم إÄامه بامللحق التوضيحي بتاريخ 2 جويلية 2007.
املنشور عدد 1 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 جانفي 2007 واملتعلق بتحديد تعريفة التأم� الحدودي.

املنشور عدد 1 لسنة 2005 املؤّرخ يف 13 أفريل 2005 واملتعلّق بالرتفيع يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية بالنسبة 
ألصحاب العربات الربية ذات املحرّك ك³ تّم تنقيحه Æقتىض املنشور عدد 1 لوزير املالية املؤرخ يف 12سبتمرب 2013 ثّم 

باملنشور عدد 1 لسنة 2014 املؤرخ يف 16 ديسمرب 2014.
اإلتفاقية املربمة ب� مؤسسات التأم� بتاريخ 17 أوت 2002 واملتعلقة برتفيع تعريفة الض³نات اإلختيارية.

اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم� 
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق Æراجعة إتفاقية سنة 1995 املربمة بتاريخ 22 نوفمرب1995. 

اإلتفاقية النموذجية املربمة ب� املكاتب حول "بطاقة التأم� الخرضاء" واملنّقحة يف 20 أكتوبر 1989. 
"النظام العام" (le règlement général) للمجلس الدويل للمكاتب الذي يضّم كافة الدول املنخرطة يف نظام "بطاقة 

التأم� الخرضاء" والذي دخل حيّز التطبيق بداية من غرّة جويلية 2003. 
إتفاقية بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات عرب البالد العربية " بطاقة التأم� الربتقالية " املوقّعة  بتونس من قبل 

الدول العربية بتاريخ 26 أفريل 1975.
اإلتفاقية املربمة بتاريخ 19 جوان 1995 ب� املكاتب العربية املوّحدة لتطبيق بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات 

عرب البالد العربية.
العامة  الجلسة  أثناء  املربمة  العضو  الدولة  يف  الوطنية  التأم�  رشكات  ب�  اإلقليمي"  املوّحد  "املكتب  إنشاء  إتفاقية 

للمكاتب األعضاء املنعقدة باليونان يف ماي 2002 ك³ تّم تنقيحها أثناء إجت³عها األخ� يف نوفمرب 2005.

بتاريخ 20 جانفي  املهنيّة  التأم� يف إطار جمعيتها  للسيارات املربمة ب� مؤسسات  املاّدية  إتفاقيات تعويض األرضار 
2010 والتي دخلت حيّز التطبيق بداية من 20 مارس 2010 طبقا للفصل 92 من مجلة التأم�، وتتضّمن هذه اإلتفاقيات 

تحسينات هاّمة سواء عىل مستوى ضبط وتقليص آجال التعويض أو عىل مستوى تحس� جودة الخدمات املسداة. 

2 - التأم� من الحريق:

الفصل 29 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 واملتعلّق 
بوجوب التأم� من الحريق.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤرخ   1981 لسنة   1595 عدد  األمر 
بالفصول 29 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 املتعلق بقانون املالية لسنة 1981.

3 - تأم� نقل البضائع عند التوريد: 

الفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 
املتعلقة بوجوبية تأم� نقل البضائع عند التوريد.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤّرخ   1981 لسنة   1596 عدد  األمر 
بالفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 

ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 2364 لسنة 1999 املؤرخ فـي 27 أكتوبر 1999.

4 - التأم� الوجوÏ للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي³ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك³ 

تّم تنقيحه بالقانون عدد 62 لسنة 2009 املؤرخ يف 31 جويلية 2009.
الفصل 3 من األمر عدد 1814 لسنة 1981 املؤرخ يف 22 ديسمرب 1981 املتعلّق بكيفية منح البطاقة املهنية للوكيل 

العقاري.
الفصل 2 من القانون عدد 66 لسنة 2001 املؤرخ يف 10 جويلية 2001 (املتعلق بحذف الرتاخيص اإلدارية املسندة من 
قبل مصالح وزارة التجارة) املتعلق بإخضاع م³رسة نشاط الوكيل العقاري إىل الرشوط املنصوص عليها بالترشيع الجاري به 

العمل وإىل مقتضيات كراس رشوط يصادق عليها بقرار من الوزير املكلف بالتجارة.
قرار وزير التجارة املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق باملصادقة عىل كـراس رشوط مهنة وكيل عقاري.  

الفصل 7 من األمر عدد 273 لسنة 1987 املؤرخ يف 17 فيفري 1987 واملتعلّق برتكيبة وطرق عمل لجنة تسليم إنجازات 
وكاالت األسفار.

الفصل 3 من القانون عدد 49 لسنة 1987 املؤّرخ يف 2 أوت 1987 واملتعلّق بتنظيم تجارة املصاعد والتجهيزات املشابهة.
املصاعد  تجارة  باملصادقة عىل كراس رشوط مل³رسة نشاط  املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق  التجارة  قرار وزير 

والتجهيزات املشابهة.
الفصالن 48 و59 من القانون عدد 63 لسنة 1991 املؤّرخ يف 29 جويلية 1991 واملتعلّق بالتنظيم الصحي.

الفصل 27 من القانون عدد 104 لسنة 1994 املؤرخ يف 3 أوت 1994 واملتعلّق بتنظيم وتطوير الرتبية البدنية واألنشطة 
الرياضية.

الفصالن 19 و34 من القانون عدد 32 لسنة 1995 املؤّرخ يف 14 أفريل 1995 واملتعلّق بوكالء العبور.
الفصل 34 من القانون عدد 41 لسنة 1996 املؤّرخ يف 10 جوان 1996 واملتعلّق بالنفايات وÆراقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثاõ من األمر عدد 1766 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 سبتمرب 1996 واملتعلّق بضبط رشوط إحداث املؤسسات 
الخاصة لرعاية املسن� وطرق تسي�ها.

الفصل 39 من القانون عدد 71 لسنة 97 املؤرخ يف 11 نوفمرب 1997 واملتعلّق باملصف� واملؤÄن� العدلي� وأمناء الفلسة 
واملترصّف� القضائي�.

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاïة الوثائق املشرتطة للرتخيص 
إلستغالل أو توسيع أو نقل أو إحالة مركز تصفية الدم.

الفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 1998 املؤّرخ يف 20 جويلية 1998 واملتعلّق بالرشكات املهنية للمحام�.
الفصل 82 من القانون عدد 25 لسنة 1999 واملؤّرخ يف 18 مارس 1999 واملتعلّق بإصدار مجلة املوانئ البحرية التجارية.

األمر عدد 1986 لسنة 2001 املؤرخ يف 27 أوت 2001 املتعلق بضبط رشوط إحداث الهياكل املحرتفة إلنتاج الفنون 
الدرامية وترويجها.

إلنتاج  املحرتفة  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م³رسة  واملتعلق   2001 8 سبتمرب  املؤرخ يف  الثقافة  وزير  قرار 
الفنون الدرامية وترويجها لنشاطها.

الفصل 7 من القانون عدد 89 لسنة 2005 املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بتنظيم نشاط الغوص حول وجوبية تأم� 
املسؤولية املدنية عن األرضار التي îكن أن تلحقها باملتدرب� أو الغ� من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ³Æرسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÄام القانون عدد 
عن  الناتجة  املدنية  مسؤوليتهم  تأم�  وجوبية  حول  العبور  بوكالء  املتعلّق   1995 أفريل   14 يف  املؤرخ   1995 لسنة   32

نشاطهم.
الفصل 15 من القانون عدد 44 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنظيم املهن البحرية حول وجوبية 

تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن النشاط من قبل كّل شخص يتعاطى إحدى املهن البحرية.
املؤرخ   1990 لسنة   17 عدد  القانون  بتنقيح  واملتعلق    2009 جويلية   31 يف  املؤرخ   2009 لسنة   62 عدد  القانون 

يف 26 فيفري 1990 املتعلّق بتحوير الترشيع املتعلّق بالبعث العقاري.

5 - التأم� يف ميدان البناء:

القانون عدد 9 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصل 6 
من مجلة التأم�).

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصول 
من 95 إىل100 من مجلة التأم�).

تأم�  لوجوب  الخاضعة  غ�  املنشآت  قاïة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل� يف إنجازها ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 1360 لسنة 1997 املؤّرخ يف 14 جويلية 1997.
األمر عدد 416 لسنة 1995 املؤّرخ يف 6 مارس 1995 واملتعلق بضبط مهام املراقب الفني ورشوط منح املصادقة.

III - اإلطار القانوÎ للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم� الصادرة Æقتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق Æكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
الفصل األّول من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 02 جانفي 1993 املتعلّق بضبط قاïة أصناف التأم� الواردة بالفصل 49 من 

مجلّة التأم�.

الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاïة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� 
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

الفصالن 2 و3 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 املتعلّق بضبط بيان ´وذجي للرشوط العامة لعقود 
التأم�.

الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم�، املؤرخ يف 13 جويلية 2016 واملتعلّق بتوضيح بعض 
املفاهيم املرتبطة بصنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وطريقة تطبيق أحكام مجلّة التأم� عىل مستوى اإلكتتاب 

واإلنخراط واإلعالم السنوي ودفع الخدمات املتعلّقة بهذا الصنف.

2 - التأم� البحري:

يف املؤّرخ   1962 لسنة   13 عـدد  القانون  Æقتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 24 أفريل 1962.

األمر عدد 216 لسنة 1990 املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق بالرتفيع يف املبلغ األقىص ملسؤولية الناقل البحري يف 
تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 أكتوبر 2001 املتعلق Æنح ض³ن الدولة لتغطية نتائج املسؤولية املنجرّة عن 
املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

املؤّرخ يف العيل  باألمر  تنقيحه  تّم  ك³  الفالحي   õالتعاو بالصندوق  واملتعلّق   1931 مارس   26 املؤّرخ يف  العيل  األمر 
 7 جويلية 1955.

الفصول من 52 إىل 56 من القانون عدد 106 لسنة 1986 املؤّرخ فـي 31 ديسمرب 1986 واملتعلّقة بإحداث صندوق 
تعاون لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 948 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط إبتداءا من املوسم الفالحي 1988-1989 مجال 
تدخل ومقدار مساهمة الفالح� ونسبة تعويضات الصندوق التعاوõ لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
 õاألمر عدد 949 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تدخل وتسي� الصندوق التعاو

لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
وضبط  التأم�  مؤسسات  لكل  التأم�  عىل  الوحيد  األداء  من  اإلعفاء  تعميم  حول   2007 لسنة  الرئاسية  القرارات 
تخفيضات يف التعريفات بـ 40 % لألنشطة األكþ عرضة للمخاطر وبـ 30 % بالنسبة إىل خطر هالك املاشية وبـ 20 % عند 

التأم� الج³عي أو الفردي املتجدد.
إتفاقية الترصف املربمة ب� وزير املالية والصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي يف أوت 2008 واإلتّفاقية املربمة ب� 

الصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي والبنك الوطني الفالحي.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

الفصالن 67 و68 من مجلة التأم�.
الفصل 28 من القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 واملتعلّق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية 

تتعامل أساسا مع غ� املقيم�.
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ� املقيم�.

6 - تأم� الصادرات:

القانون عدد 24 لسنة 1997 املؤّرخ يف 28 أفريل 1997 واملتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخص تأم� 
الصادرات.

األمر عدد 1690 لسنة 1998 املؤّرخ يف 31 أوت 1998 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تسي� صندوق ضمـان مخاطـر 
التصدير كمـا تّم تنقيحـه باألمر عدد 2074 لسنـة 2002 املـؤرخ يف 10 سبتمرب 2002 واألمر الحكومي عدد 1068 املؤّرخ 

يف 3 أوت 2015.
القانون عدد 95 لسنة 1999 املؤّرخ يف 6 ديسمرب 1999 واملتعلّق بإحداث صندوق ض³ن Äويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن.
تسي� صندوق ض³ن Äويل  وتراتيب  بضبط رشوط  واملتعلق  3 جانفي 2000  املؤّرخ يف   2000 لسنة   23 األمر عدد 

الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن وبإحداث لجنة ض³ن قروض Äويل الصادرات.
اإلتفاقية املربمة ب� وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت Æوجبها 
مهّمة التّرصف يف هذه املنظومة إىل الرشكة املذكورة وذلك لحسابها ولحساب بقية مؤسسات التأم� التي تنشط يف هذا 

املجال. 

IV - النصـوص األخـرى:

:Î1 - القطاع التعاو

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األ´وذجي للجمعيات التعاونية.

2 - التأم� عىل املرض:

القانون عدد 71 لسنة 2004 املؤرخ يف 2 أوت 2004 واملتعلّق بالتأم� عىل املرض وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به.

3 - جباية قطاع التأم�:

القانون عدد 113 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 ديسمرب 1996 (املتعلّق بقانون املالية لسنة  الفصول 34 و35 و36 من 
1997) بخصوص مراجعة جباية قطاع التأم�.

املالية لسنة  القانون عدد 86 لسنة 1997 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1997 (املتعلّق بقانون  الفصول من 51 إىل 54 من 
1998) بخصوص تشجيع االدخار يف إطار عقود التأم� عىل الحياة.

الفصل 33 من القانون عدد 123 لسنة 2001 املؤرخ يف 28 ديسمرب 2001 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2002) بخصوص 
تحي� قاïة املدخرات الفنية القابلة للطرح من قبل مؤسسات التأم�.

الفصل 74 من القانون عدد 101 لسنة 2002 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2002 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2003) بخصوص 
تحي� األحكام املتعلقة باملساهمة لفائدة صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات وتوحيد قاعدة إحتسابها مع 

قاعدة إحتساب املعاليم عىل التأم�.
القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2004) بخصوص إقرار مبدأ إعفاء 
اإليرادات العمرية املدفوعة يف إطار عقود التأم� عىل الحياة من الرضيبة عىل الدخل وإضافة العدد 31 مكّرر للجدول "أ"  
التأم�  يف  الوسطاء  إىل  التأم�  مؤّسسات  قبل  من  املدفوعة  "العموالت  حول  املضافة  القيمة  عىل  األداء  Æجلّة  امللحق 
والّداخلة ضمن عنارص قسط التأم� الخاضع للمعلوم الوحيد عىل التّأم�" وبخصوص منح األولوية لإلنتفاع باإلمتياز العام 



      النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� 78 م.د سنة 2017 تتوزع ب� 54,4 م.د بعنوان صنف التأم� عىل الحياة 
وتكوين األموال و23,6 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة.

النتائج الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 79,6 م.د (ملحــق عـدد 11).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  وبدون  املؤّجلة  النتائج  بإعتبار   ،2017 نهاية سنة  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
بنسبة 3,9 % مقابل ارتفاعا  السنة ما يعادل 1.233,4 م.د مقابل 1.187,3 م.د سنة 2016 مسّجال بذلك  الصافية لهذه 

 8,9 % سنة 2016. (ملحــق عـدد 11).

ويعود هذا التباطؤ يف وت�ة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة أساسا إىل:

• انخفاض هاّم يف نسق ´و إج³يل األرباح املؤّجلة من 58,4 % سنة 2016 إىل 1,1 % سنة  2017 حيث ناهزت
 191,6 م.د مقابل 189,6 م.د سنة 2016.

 
م.د   149,4 بلغت  حيث   2016 سنة   %  14,6 بحوايل  تراجع  بعد  االرتفاع  إىل  املؤّجلة  الخسائر  مجموع  عودة    •

مقابل 82,2 م.د سنة 2016.

األمـوال املوظفـة:

إرتفع مجموع األموال املوظّفة لتغطية تعّهدات مؤسسات التأم� تجاه املؤمن لهم إىل 4.891,2 م.د   سنة 2017 مقابل 
4.537,7 م.د سنة 2016 أي بنسبة تطّور تعادل 7,8 %. 

إرتفعت حّصتها  التي  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  بعنوان صنف  التوظيفات  بالخصوص  اإلرتفاع  وشمل هذا 
إىل 32 % من مجموع األموال املوظفة (مقابل 28,5 % سنة 2016) بين³ إنخفضت حصة التوظيفات بعنوان مختلف فروع 

صنف التأم� عىل غ� الحيــاة من 71,5 % سنة 2016 إىل 68 % سنة 2017 (ملحق عـدد 12).

وتجدر االشارة اىل أّن التّطور الحـاصل يف هذه األموال تّم توظيفه أساسا يف السندات الصادرة عن الدولة التي بلغت 
1.694,5 م.د سنة 2017 (وÄثّل 34,6 % من مجموع التوظيفات) مقابل 1.551,7 م.د سنة 2016 محّققة بــذلك ´ـّوا 
بنسبة 9,2 %، ويف شكـل قروض رقاعية التي سّجلت إرتفاعا ملحوظا بنسبة 17,4 % وبلغت 875,9 م.د سنة 2017 مقابل 
يقارب 27 % وبلغت فيها ´وا هاّما Æا  املوظفة  األموال  745,8 م.د سنة 2016 وكذلك يف شكل عقارات حيث شهدت 

 316,2 م.د سنة 2017 مقابل 249,2 م.د يف موىف السنة السابقة.    

ك³ عرفت األموال املوظفة يف شكل حصص وأسهم يف مؤسسات التوظيف الج³عي ويف شكل حصص يف رشكات ذات 
رأس مال تنمية بدورها ´ّوا ايجابيا بنسبة 2,2 % و11 % تباعا وبلغت عىل التوايل 228,7 م.د و52,3 م.د سنة 2017 مقابل 
التأم�  واعادة  التأم�  مؤسسات  أسهم  يف شكل  للتوظيفات  بالنسبة  الشأن  وكذلك   .2016 سنة  م.د  و47,1  م.د   223,7

األجنبية حيث سّجلت إرتفاعا ناهز 3,8 % وبلغت 18,1 م.د سنة 2017 مقابل 17,4 م.د سنة 2016.    

أّما األموال املوظفة يف شكل أسهم رشكات مدرجة بالبورصة فقد سجلت انخفاضا بنسبة 2,4 % لتبلغ 531,1 م.د سنة 
البنكية  املؤسسات  لدى  النقدية ويف شكل ودائع  بالسوق  املوظفة  األموال  2017 مقابل 544,4 م.د سنة 2016، وكذلك 
واملاليــة التي بلغت 689,4 م.د مقابل 694,8 م.د سنة 2016 أي بإنخفاض طفيف بحوايل 0,8 % مقارنة بالسنة السابقة.

وتستأثر التوظيفات ذات املردود القار بحصة هامة تعادل 52,6 % سنة 2017 مقابل 50,6 % سنة 2016، تليها األموال 
املوظفة بالسوق النقدية ويف شكل ودائع لدى املؤسسات البنكية واملاليــة رغم انخفاض حّصتها من 15,3 % سنة 2016 

اىل 14,1 % سنة 2017. 

تغطية املدخرات الفنية:

سّجلت سنة 2017 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية باألصول املوظّفة طبقــا ألحكام مجلة التأم� حيث بلغت 
110,5 % مقابل 114,9 % سنة 2016 (ملحق عدد 13).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتّم 
(بإدماج رؤوس  الحياة  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب أصناف  الذي  بالهامش األد×  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 
األموال تحت الخطر واملّدخرات الحسابية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ) وأصناف التأم� عىل غ� الحياة (بإدماج كلفة الحوادث 

وأقساط التأم� الصافية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ).

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2017 ما يعادل 1.061,5 م.د مقابل 1.022,4 م.د 
سنة 2016. 

أمــا مجموع هــامش املـالءة املالية األد×، فقد بلغ 398,3 م.د سنة 2017 مقابل 346,3 م.د سنة 2016.

مقابل  2017 سنة   % 266,5 القطاع  بالنسبة ملجموع  األد×  الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
 295,3 % سنة 2016. 

       نشاط إعـادة التـأم�

يهّم هذا الصنف عمليات إعادة التأم� املقبولة واملسندة من قبل رشكات التأم� املبارش والعمليات املقبولة واملعاد 
إسنادها من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�.

 
عمليات إعـادة التأم� لرشكات التأم� املباشـر:

العمليات املقبولة:
    

شهدت األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش عودة إىل اإلرتفاع بنسبة 5,6 % مقابل تراجعها  بحوايل 1,8 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 16,9 م.د مقابل 16 م.د سنة 2016 (ملحق عـــدد 21).

 %  36 تجاوزت  بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  املدفوعة  التأم�  مؤسسات  تعويضات  إرتفاع  تواصل  املقابل،  ويف 
مقابل زيادة بحوايل 5,5 % سنة 2016، وبلغت تبعا لذلك 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د سنة 2016.

ك³ عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2017 بعنوان العمليات املقبولة بنسبة 24 % مقابل3,1 % سنة 2016 
وبلغت 20,7 م.د مقابل 16,7 م.د سنة 2016. 

وتبعا لذلك، تقلّص الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة إىل حدود 3,3 م.د مقابل 4,8 م.د سنة 2016.

العمليات املسندة:

مقابل   %  7,5 بنسبة  إرتفاعا   2017 سنة  املبارش  التأم�  قبل رشكات  من  إسنادها  واملعاد  املسندة  األقساط  سّجلت 
 2016 سنة  م.د   353,7 مقابل  م.د   380,2 مجموعها  بذلك  وبلغ   ،%  1,9 بنسبة  السابقة  السنة  يف  النسبي  إنخفاضها 

(ملحق عدد 22).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� لسنة 2017 إىل 
18,2 % مقابل 19,1 % سنة 2016.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد بالنسبة لفروع تأم� الحريق والتأم� ضّد الربد وهالك املاشية وتأم� النقل جّد هامة رغم 
 % و64,9   %  76 تباعا  مقابل   % و59,7   % و63,2   %  74,7 التوايل  عىل  بلغت  حيث   2017 سنة  الطفيف  إنخفاضها 

و66,3 %.

ك³ تجدر اإلشارة إىل أّن إرتفاع نسبة اإلسناد يف فرع تأم� الصادرات والتي ناهزت 67,7 % سنة 2017 مقابل 67,4 % 
سنة 2016 تعود أساسا إىل اإلسناد الكيل لألقساط الصادرة بعنوان املخاطر غ� التجارية لصندوق ض³ن مخاطر التصدير 

الذي تتوىل الترصف فيه الرشكة التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وقد تواصل تفاقم العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� رغم تقلّصه النسبي إىل حدود 
135 م.د مقابل 163,8 م.د سنة 2016.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

تواصل نسق ´ّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وناهزت 
121,7 م.د مقابل 113,4 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 21).

بين³ تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا بنسبة 12,4 % مقابل 11 % يف السنة السابقة وبلغ حجمها 
230,3 م.د مقابل 204,9 م.د سنة 2016.  

م.د   79,5 لتعادل   ،2016 سنة   %  9,4 مقابل   %  42,5 بنسبة  إرتفاعا  الحوادث  كلفــــة  شهدت  وبالتوازي، 
مقابل 55,8 م.د سنة 2016.

       
حيث  تراجعا   2017 سنة  خالل  التونسية"  "اإلعادة  لرشكة  املقبولة  للعمليــات  الفنّي  الفائض  سّجل  لذلك،  ونتيجة 

â يتجاوز 7,6 م.د مقابل 25,5 م.د سنة 2016.

العمليات املعاد إسنادها:

تواصل إرتفاع األقسـاط املعـاد إسنادها من طرف رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 بنسبة 10,3 % مقابل 3,2 % 
يف السنة السابقة، وبلغـت 49,4 م.د مقابل 44,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 22).

    
وتبعا لذلك، شهدت نسبة إعــــادة اإلسناد إرتفاعا إىل حدود 40,6 % مقابل 39,5 % سنة 2016.

ك³ شهـــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ´ّوا بنسبة 57,8 % مقابل تراجعهـــا الطفيف بنسبة 1 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 35,2 م.د مقابل 22,3 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، Äّكنت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 ألّول مرّة بعد مرور أربع سنوات متتالية من تجاوز العجز 
م.د   11,2 حدود  يف  عجز  مقابل  م.د   1,3 يعادل  فائضا  وحّققت  اإلسناد  إعادة  عمليات  عن  الناتج  الفّني 

سنة 2016.

إّال أّن النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد تراجعت إىل حدود 9 م.د مقابل 14,3 م.د سنة 2016.

وبعد طرح مصاريف اإلدارة والترصّف املقّدرة بحوايل 8,7 م.د سنة 2017 مقابل 8 م.د سنة 2016، تراجعت النتيجة 
الفنية الصافية بعد طرح املصاريف إىل 0,3 م.د مقابل 6,3 م.د سنة 2016.

وبالتوازي، تقلّصت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة خالل سنة 2017 إىل 12,3 م.د مقابل 15,9 م.د سنة 2016.

      نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

يبلغ عــــدد املؤسسات غ� املقيمة بسوق التأم� التونسية 6 مؤسسات يف موّىف سنة 2017 وهي مؤسسات مرخص 
لها Æقتىض القانون عـدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمـرب 1985 واملتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل 

أساســا مع غ� املقيم�. 
      

وتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة ومكتب� Äثيلي�، وتختص يف عمليات تأم� و إعادة تأم� 
األشخاص غ� املقيم� (ملحق عدد 3).

1 - االمتيازات التي يوفرها نظام املؤسسات غ� املقيمة:
    

يخول القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 املتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا 
مع غ� املقيم� عّدة إمتيازات لفائدة املؤسسات غ� املقيمة تهم خاصة:

اإلعفاء التام من الرضيبة عىل الرشكات،
توقيف اآلداء عىل القيمة املضافة، 

إرجاع املعاليم الديوانية،
اإلعفاء من اآلداءات املحلية، 

إمتيــازات تتعلق بحرية إنتداب املوظف� األجانب،
إمكانية إختيار نظام ض³ن إجت³عي غ� النظام التونيس.

      جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Æوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÆوارد شبه جبائية متأتية من مساه³ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

مقابل م.د   188,6 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة   2017 سنة  خــــالل  هاما  إرتفاعا  املــــوارد  هذه  سّجلت  وقد 
 167,8 م.د سنة 2016 و160,9 م.د سنـــة 2015 (ملحق عدد 26).

وإعتبارا ألهّمية قطاع التأم� يف اإلقتصاد الوطني أقّر املّرشع التّونيس لفائدته جملة من القواعد الجبائية تتعلّق بعقود 
التأم� وباملّدخرات الفّنية لرشكات التأم�.

I - النظام الجبا¤ لعقود التأم�:
 

يعرّف الفصل األول من مجلّة التأم� عقد التأم� بأنّه "اإلتّفاق الذي تلتزم Æقتضاه مؤّسسة التأم� أو املؤّمن بتقديم 
خدمة مالية لشخص يدعى املؤّمن له يف حالة تحّقق الخطر أو حلول األجل املبّ� بالعقد وذلك مقابل أجرة تسمى قسط 

التأم� أو معلوم اإلشرتاك".

ويربز هذا التّعريف العنارص التي يقوم عليها عقد التّأم� وهي أقساط التأم� وخدمات التأم�.

1 - جبــاية أقساط الّتأم�:

تتمثّل جباية أقساط التّأم� يف املعاليم الجبائية واملعاليم شبه الجبائية.

1.1 - املعاليم الجبائية:

املعلوم الوحيد عىل الّتأم�:

تخضع عقود التأم� أو اإليرادات العمرية املربمة مع مؤّسسات التأم� مه³ كان مكان إبرامها ملعلوم يسّمى "املعلوم 
الوحيد عىل التأم�".

وتعفى من هذا املعلوم :

1. عقود إعادة التأم�،
2. عقود التأم� املتعلّقة باألخطار الفالحية والصيد البحري، 

3. عقود تأم� أخطار السلع عند التّصدير وعقود تأم� قروض التّصدير،
4. عقود التأم� اإلجباري يف ميدان البناء املعد للسكن طبقا للترشيع الجاري به العمل،

5. عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين رأس املال وعقود اإليرادات العمرية،
6. عقود التأم� لألخطار التي îكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغ�ها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 5 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 10 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

ويربز جدول توزيع املوارد الجبائية وشبه الجبائية املتأتية من قطاع التأم� أهّمية حّصـة املعلـوم الوحيد عىل التأم� 
مقارنة مع حّصة املساه³ت لفائدة الصناديق الخاّصة بالخزينة.

2.1 - املوارد شبه الجبائية: 

وهي تتوزع ب� مساه°ت لفائدة ّصناديق الخزينة وب� معاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�.

أ -  املساه°ت لفائدة الّصناديق الخاّصة بالخزينة:

• املساه°ت لفائدة صندوق الح°ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات:

أحدث صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Æقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Æقتىض الفصل 153 من القانون عدد 91 لسنة 1982 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1982 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1983، وحّدد مبلغها بـ 300 ملّيم موظّفة عىل كّل شهادة تأم� لعربة سيّارة.

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك³ تّم تنقيحه بالنصوص الالّحقة وخاّصة الفصل 74 من قانون املالية لسنة 2003، وقد حّدد مبلغ هذه املساهمة 
بـنسبة 0,3 % بالنسبة ألقساط التّأم� عىل السيّارات وبـنسبة 1 % بالنسبة ألقساط التّأم� األخرى باستثناء التّأم� عىل 

الحياة وتكوين رأس املال. 

• املساه°ت لفائدة صندوق ض°ن ضحايا حوادث املرور:

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض³ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاïة وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:
 

- مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Æقتىض األمر عدد 2069 لسنة 2006 املؤرخ يف 24 جويلية 2006، وحّددت نسبتها بـ 2 % من أقساط التأم� 
أو معاليم اإلشرتاكات املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض³ن.

 وتتمثّل هذه التكاليف يف:

املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان تعويض األرضار الالّحقة باألشخاص يف حوادث املرور،
املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان خالص املحام� الذين ينوبون املكلف العام بنزاعات الدولة يف حّق صندوق 

ض³ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Æهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض³ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه°ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض°ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح³ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÆقتىض أحكام الفصل 8 من املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011، تّم توسيع مجال تدّخل الصندوق 
التعويضات بعنوان األرضار  أّن الصندوق يتوّىل" تسديد  وذلك بإضافة فقرة ثالثة إىل الفصل 35 املذكور أعاله تنّص عىل 
املادية املبارشة الناتجة عن أع³ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
 23 املؤرخ يف  لسنة 2002  باألمر عدد 2123  تنقيحه  تّم  الصندوق ك³  تسي� وطرق Äويل هذا  وتراتيب  تدّخل  رشوط 
ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم� بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس األقساط الّصادرة خالل الّشهر املنقيض 
والّصافية من اإللغاءات والّرضائب وإعادة التّأم�. وتهّم هذه املساهمة جميع أصناف التّأم� باستثناء التّأم� عىل الحياة 

وتكوين األموال.

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة Äّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Æوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك³ تّم تنقيحه وإÄامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011) بدينار واحد بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره 

Æناسبة إكتتاب أو تجديد عقود التأم� عىل غ� الحياة صايف من اإللغاءات.

        

• املساه°ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 19 إىل 21 من قانـون املالية لسنة 2006. وتتوزع موارده املتأتية من قطاع 
التأم� كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم:  حّددها الفصل 3 من األمر عدد 2336 لسنة 2006 بـ 500 مليم بعنوان كّل شهادة تأم� و500 
مليم بعنوان كّل شهادة فحص فّني.

 2006 أوت   28 فـــي  املؤّرخ   2006 لسنة   2336 عدد  األمر  من  الثالث  الفصل  حّدد  التأم�:  مؤّسسات  مساهمة   -
واملتعلّق بضبط إجراءات تدّخل الصندوق وطرق تسي�ه وقاعدة ونسب املساه³ت املخّصصة له، نسبة هــذه املســاهمة 
األداءات  من  والصافية  محرّك  ذات  الربية  العربات  تأم�  بعنوان  الصادرة  اإلشرتاك  معاليم  أو  األقساط  من   %  0,4 بـ 

واإللغاءات.
   

ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم� Æقتىض العنوان السادس من مجلة التأم� ك³ تّم تنقيحها وإÄامها Æقتىض القانون عدد 
8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. 

وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• املعلوم السنوي الذي تدفعه مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حّدد الفصل األول من األمر عدد 2553 لسنة 2008 
املؤرخ يف 7 جويلية 2008 نسبته كالتايل:

- بالنسبة ملؤسسات التأم�: 0,3 % من إج³يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج³يل األقساط املقبولة بعنوان السنة املحاسبية املنقضية والصافية من 
اإللغاءات.

ويستخلص مبلغ املعلوم السنوي وينزّل بالحساب الجاري للهيئة العامة للتأم� من قبل مؤسسات التأم� ومؤسسات 
إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة خالل نفس السنة التي يكون فيها مستوجبا وبحساب أربعة أقساط تدفع 

يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ´وذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاõ من األمــر عـــدد 2553 لسنــة 
2008 املـــؤرخ فــي 7 جويلية 2008 مبالغها كالتايل:

بالنسبة ملؤسسات التأم�: 1000 دينار عن كّل صنف تأم�.
بالنسبة لس°رسة التأم�: 1000 دينار.

بالنسبة لنواب التأم� ومنتجي التأم� عىل الحياة: 100 دينار.
       

II - التشجيعات والحوافز الجبائية لقطاع التأم�:
 

1 - يف مادة الرضيبة عىل الدخل والرضيبة عىل الرشكات:

1.1 - أحكام جبائّية تفاضلّية تتعلّق بعقود التأم� عىل الحياة:

 تّم Æقتىض أحكام الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2013 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2013 املتعلق بقانون املالية لسنة 
2014 تشجيع عمليات االدخار طويل املدى يف مادة التأم� عىل الحياة.

وتتلخص اإلمتيازات الجبائية يف النقاط التالية:

أ - أحكام ذات طابع تحفيزي لإلدخار:

- شمولية مجال العقود املشمولة باإلمتياز لتشمل عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين األموال عىل حّد السواء،
- شمولية الض³نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه³ كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاïة املنتفع� من الض³نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه³ كان الض³ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباö يف إتجاه Äك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض³ن  املرتبطة  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  عقود  بعنوان  املدفوعة  التأم� 

الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن 10 سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� يف عقود 
التأم� الج³عي ال تقل عن 10 سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وال ينسحب هذا الرشط عىل 

املنخرط� يف العقود الج³عية قبل غرة جانفي 2014،
،öة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباïتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  îكن  ال  الج³عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -
باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014،

- إستثناء املبالغ املدفوعة لألجراء بعنوان عقود التأم� عىل الحياة وتكوين األموال تنفيذا إللتزامات املكتتب املنصوص 
عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

 
2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

الكافية  الفنية  املدخرات  بتسجيل  تقوم  أن  التأم�  مجلة  من   59 الفصل  طبقا ألحكام  التأم�  مؤسسات  يتعّ� عىل 
لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع� بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال تلك املدخرات يف أصول 

نفس املوازنات.

وÄّكن صفة "الفنية" من Äييز املدخرات الفنية عن غ�ها من املدخرات مثل "مدخرات املخاطر واألعباء" و"مدخرات 
إنخفاض القيمة". 

وتطبيقا ألحكام الفقرة II من الفصل 48 من مجلة الرضيبة عىل دخل األشخاص الطّبيعي� والّرضيبة عىل الّرشكات، 
تطرح املّدخرات الفّنية بصفة كلية من قاعدة إحتساب الرضيبة عىل الرشكات وذلك بعنوان سنة تكوين املّدخرات املذكورة، 
باستثناء املّدخرات املكّونة ملجابهة إستحقاق التّعّهدات الفّنية التي تطرح يف حدود 50 % من الربح الخاضع للرضيبة بعد 

طرح املدخرات الفنية القابلة للطرح كليا وقبل طرح األرباح املعاد إستث³رها (الفصل 45 من قانون املالية لسنة 2008).

2 - يف مادة األداء عىل التكوين املهني:

املبلغ  املهني شهريّا عىل أساس  التكوين  األداء عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب  قانون  الفصل 29 من  طبقا ألحكام 
الشهري الخام للمرتبات واألجور مه³ كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Æا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه³ت اإلجت³عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت³عي  الض³ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت³عية  املساه³ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج³عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Æوجب عقود التأم� عىل الحياة من معاليم التّسجيل 
املوظّفة عىل الّرتكات. 

I من  الفقرة  بالعدد 6 من  املنصوص عليه  بـ 0,300 دينار  املحّدد  الجبا¤  الطّابع  التأم� من  4 - إعفاء وصوالت 
.öالفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا

5 - إعفاء عملّيات التأم� وإعادة التأم� الخاضعة للمعلوم الوحيد عىل التأم� وعموالت وسطاء التأم� من 
األداء عىل القيمة املضافة وذلك تطبيقا ملقتضيات العددين 31 و31 مكّرر من الجدول "أ" امللحق Æجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 

     ملحــق عــدد 1

اإلطار الترشيعي والرتتيبي لقطاع التأم�

I - اإلطار العام:

القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف 9 مارس 1992 املتعلّق بإصدار مجلة التأم� وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به وجملة القوان� املتممة لها وهي :

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤرخ يف 31 جانفي 1994 املتعلّق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأم� يخص التأم� 
يف ميدان البناء،

القانون عـدد 24  لسنة 1997 املؤرخ يف 28 أفريل 1997 املتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخّص تأم� 
الصادرات،

القانون عدد 37 لسنة 2002 املؤرخ يف غرة أفريل 2002 املتعلّق بتنقيح مجلة التأم�،
تأم�  يخص  التأم�  Æجلة  خامس  عنوان  بإدراج  املتعلق   2005 أوت   15 يف  املؤرخ   2005 لسنة   86 عدد  القانون 
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس Æجلة التأم� يخص إحداث 

"الهيئة العامة للتأم�". 
القانون عدد 47 لسنة 2014 املؤّرخ يف 24 جويلية 2014 املتعلّق بإدراج عنوان سابع Æجلة التأم� يخص "التأم� 

التكافيل". 

II - اإلطار القانوÎ للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

تأم�  التأم� يخص  بإدراج عنوان خامس Æجلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية املتعلّقة به والتي تتمثّل يف:

األمر عدد 873 املؤرخ يف 27 مارس 2006 واملتعلق بضبط التزامات مستعميل العربات الربية ذات محرك غ� املسجلة 
بإحدى سالسل التسجيل املعتمدة بالبالد التونسية وكذلك بطرق صياغة الوثائق املثبتة لوجود عقد التأم� وصحتها وفقا 

ألحكام الفصل 114 من مجلة التأم�،
األمر عدد 1224 املؤرخ يف 2 ماي 2006 واملتعلّق بضبط أ´وذج تحرير محرض البحث وفقا ألحكام الفصل 167 من 

مجلة التأم�، 
وواجبات  بتحديد حقوق  املتعلقة  اإلتفاقية  باملصادقة عىل  واملتعلق   2007 25 جوان  املؤرخ يف   1487 عدد  األمر 
نتيجة  املتّرضر  لفائدة  املستحّقة  أو  املسّددة  املبالغ  إسرتجاع  بخصوص  املرض  عىل  للتأم�  الوطني  والصندوق  املؤمن� 

حوادث املرور التي تكتيس صبغة شغلية وفقا ألحكام الفصل 171 من مجلة التأم�،
األمر عدد 2069 املؤرخ يف 24 جويلية 2006 واملتعلق بضبط نسب املساه³ت املخصصة لصندوق ض³ن ضحايا 

حوادث املرور وفقا ألحكام الفصل 176 من مجلة التأم�، 
األمر عدد 1871 املؤرخ يف 17 جويلية 2007 واملتعلق بضبط جدول معاوضة الجرايات وبكيفية إحتساب رأس املال 

موضوع املعاوضة وفقا ألحكام الفصل 145 من مجلة التأم�،

القرار املؤرخ يف 6 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األطباء الرشعي� واألطباء املتحصل� عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البدõ وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم� (ك³ تّم إÄامه بالقاïت� التكميليت� بتاريخ 1جوان 2006 

و2 سبتمرب 2006)،
وفقا  تسي�ه  وقواعد  للتعريفة  املركزي  املكتب  إحداث  بضبط رشوط  واملتعلق  17 جانفي 2006  املؤرخ يف  القرار 

ألحكام الفصل 112 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األعضاء القاّرين واألعضاء املناوب� باملكتب املركزي للتعريفة،

القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل النظام األسايس الخاص بالجمعية املهنية التي تتوىل تطبيق 
الفصل 114 من مجلة  للتأم� وفقا ألحكام  الدولية  البطاقات  أنظمة  املنخرطة يف  الدول األجنبية  املعاهدات املربمة مع 

التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل أ´وذج املعطيات الرضورية إلعداد عرض التسوية الصلحية 

وفقا ألحكام الفصل 169 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 12 أفريل 2006 واملتعلق بضبط شكل شهادة التأم� ومحتواها، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 8 جوان 2006 واملتعلق بتحديد التعريفات اإلطارية ملصاريف عالج مترضري حوادث املرور 
وفقا ألحكام الفصل 129 من مجلة التأم�، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 11 جوان 2007 واملتعلق باملصادقة عىل الجدول القيايس لتحديد نسب العجز الدائم وفقا 
ألحكام الفصل 131 من مجلة التأم�، 

القرار املؤرخ يف 4 أوت 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء املكتب املركزي للتعريفة،
القرار املؤرخ يف 28 نوفمرب 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء اللجنة اإلستشارية لصندوق الوقاية من حوادث املرور،

القرار املؤرخ يف 25 ديسمرب 2006 واملتعلق باملصادقة عىل إتفاقية التعويض لحساب الغ� وفقا ألحكام الفصل 148 
من مجلة التأم� املمضاة من قبل األطراف املعنية بتاريخ 9 أكتوبر 2006.

املنشور عدد 2 لسنة 2007 املؤرخ يف 10 مارس 2007 واملتعلق بنظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤوليـــة 
املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك ك³ تّم إÄامه بامللحق التوضيحي بتاريخ 2 جويلية 2007.
املنشور عدد 1 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 جانفي 2007 واملتعلق بتحديد تعريفة التأم� الحدودي.

املنشور عدد 1 لسنة 2005 املؤّرخ يف 13 أفريل 2005 واملتعلّق بالرتفيع يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية بالنسبة 
ألصحاب العربات الربية ذات املحرّك ك³ تّم تنقيحه Æقتىض املنشور عدد 1 لوزير املالية املؤرخ يف 12سبتمرب 2013 ثّم 

باملنشور عدد 1 لسنة 2014 املؤرخ يف 16 ديسمرب 2014.
اإلتفاقية املربمة ب� مؤسسات التأم� بتاريخ 17 أوت 2002 واملتعلقة برتفيع تعريفة الض³نات اإلختيارية.

اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم� 
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق Æراجعة إتفاقية سنة 1995 املربمة بتاريخ 22 نوفمرب1995. 

اإلتفاقية النموذجية املربمة ب� املكاتب حول "بطاقة التأم� الخرضاء" واملنّقحة يف 20 أكتوبر 1989. 
"النظام العام" (le règlement général) للمجلس الدويل للمكاتب الذي يضّم كافة الدول املنخرطة يف نظام "بطاقة 

التأم� الخرضاء" والذي دخل حيّز التطبيق بداية من غرّة جويلية 2003. 
إتفاقية بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات عرب البالد العربية " بطاقة التأم� الربتقالية " املوقّعة  بتونس من قبل 

الدول العربية بتاريخ 26 أفريل 1975.
اإلتفاقية املربمة بتاريخ 19 جوان 1995 ب� املكاتب العربية املوّحدة لتطبيق بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات 

عرب البالد العربية.
العامة  الجلسة  أثناء  املربمة  العضو  الدولة  يف  الوطنية  التأم�  رشكات  ب�  اإلقليمي"  املوّحد  "املكتب  إنشاء  إتفاقية 

للمكاتب األعضاء املنعقدة باليونان يف ماي 2002 ك³ تّم تنقيحها أثناء إجت³عها األخ� يف نوفمرب 2005.

بتاريخ 20 جانفي  املهنيّة  التأم� يف إطار جمعيتها  للسيارات املربمة ب� مؤسسات  املاّدية  إتفاقيات تعويض األرضار 
2010 والتي دخلت حيّز التطبيق بداية من 20 مارس 2010 طبقا للفصل 92 من مجلة التأم�، وتتضّمن هذه اإلتفاقيات 

تحسينات هاّمة سواء عىل مستوى ضبط وتقليص آجال التعويض أو عىل مستوى تحس� جودة الخدمات املسداة. 

2 - التأم� من الحريق:

الفصل 29 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 واملتعلّق 
بوجوب التأم� من الحريق.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤرخ   1981 لسنة   1595 عدد  األمر 
بالفصول 29 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 املتعلق بقانون املالية لسنة 1981.

3 - تأم� نقل البضائع عند التوريد: 

الفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 
املتعلقة بوجوبية تأم� نقل البضائع عند التوريد.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤّرخ   1981 لسنة   1596 عدد  األمر 
بالفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 

ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 2364 لسنة 1999 املؤرخ فـي 27 أكتوبر 1999.

4 - التأم� الوجوÏ للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي³ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك³ 

تّم تنقيحه بالقانون عدد 62 لسنة 2009 املؤرخ يف 31 جويلية 2009.
الفصل 3 من األمر عدد 1814 لسنة 1981 املؤرخ يف 22 ديسمرب 1981 املتعلّق بكيفية منح البطاقة املهنية للوكيل 

العقاري.
الفصل 2 من القانون عدد 66 لسنة 2001 املؤرخ يف 10 جويلية 2001 (املتعلق بحذف الرتاخيص اإلدارية املسندة من 
قبل مصالح وزارة التجارة) املتعلق بإخضاع م³رسة نشاط الوكيل العقاري إىل الرشوط املنصوص عليها بالترشيع الجاري به 

العمل وإىل مقتضيات كراس رشوط يصادق عليها بقرار من الوزير املكلف بالتجارة.
قرار وزير التجارة املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق باملصادقة عىل كـراس رشوط مهنة وكيل عقاري.  

الفصل 7 من األمر عدد 273 لسنة 1987 املؤرخ يف 17 فيفري 1987 واملتعلّق برتكيبة وطرق عمل لجنة تسليم إنجازات 
وكاالت األسفار.

الفصل 3 من القانون عدد 49 لسنة 1987 املؤّرخ يف 2 أوت 1987 واملتعلّق بتنظيم تجارة املصاعد والتجهيزات املشابهة.
املصاعد  تجارة  باملصادقة عىل كراس رشوط مل³رسة نشاط  املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق  التجارة  قرار وزير 

والتجهيزات املشابهة.
الفصالن 48 و59 من القانون عدد 63 لسنة 1991 املؤّرخ يف 29 جويلية 1991 واملتعلّق بالتنظيم الصحي.

الفصل 27 من القانون عدد 104 لسنة 1994 املؤرخ يف 3 أوت 1994 واملتعلّق بتنظيم وتطوير الرتبية البدنية واألنشطة 
الرياضية.

الفصالن 19 و34 من القانون عدد 32 لسنة 1995 املؤّرخ يف 14 أفريل 1995 واملتعلّق بوكالء العبور.
الفصل 34 من القانون عدد 41 لسنة 1996 املؤّرخ يف 10 جوان 1996 واملتعلّق بالنفايات وÆراقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثاõ من األمر عدد 1766 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 سبتمرب 1996 واملتعلّق بضبط رشوط إحداث املؤسسات 
الخاصة لرعاية املسن� وطرق تسي�ها.

الفصل 39 من القانون عدد 71 لسنة 97 املؤرخ يف 11 نوفمرب 1997 واملتعلّق باملصف� واملؤÄن� العدلي� وأمناء الفلسة 
واملترصّف� القضائي�.

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاïة الوثائق املشرتطة للرتخيص 
إلستغالل أو توسيع أو نقل أو إحالة مركز تصفية الدم.

الفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 1998 املؤّرخ يف 20 جويلية 1998 واملتعلّق بالرشكات املهنية للمحام�.
الفصل 82 من القانون عدد 25 لسنة 1999 واملؤّرخ يف 18 مارس 1999 واملتعلّق بإصدار مجلة املوانئ البحرية التجارية.

األمر عدد 1986 لسنة 2001 املؤرخ يف 27 أوت 2001 املتعلق بضبط رشوط إحداث الهياكل املحرتفة إلنتاج الفنون 
الدرامية وترويجها.

إلنتاج  املحرتفة  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م³رسة  واملتعلق   2001 8 سبتمرب  املؤرخ يف  الثقافة  وزير  قرار 
الفنون الدرامية وترويجها لنشاطها.

الفصل 7 من القانون عدد 89 لسنة 2005 املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بتنظيم نشاط الغوص حول وجوبية تأم� 
املسؤولية املدنية عن األرضار التي îكن أن تلحقها باملتدرب� أو الغ� من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ³Æرسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÄام القانون عدد 
عن  الناتجة  املدنية  مسؤوليتهم  تأم�  وجوبية  حول  العبور  بوكالء  املتعلّق   1995 أفريل   14 يف  املؤرخ   1995 لسنة   32

نشاطهم.
الفصل 15 من القانون عدد 44 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنظيم املهن البحرية حول وجوبية 

تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن النشاط من قبل كّل شخص يتعاطى إحدى املهن البحرية.
املؤرخ   1990 لسنة   17 عدد  القانون  بتنقيح  واملتعلق    2009 جويلية   31 يف  املؤرخ   2009 لسنة   62 عدد  القانون 

يف 26 فيفري 1990 املتعلّق بتحوير الترشيع املتعلّق بالبعث العقاري.

5 - التأم� يف ميدان البناء:

القانون عدد 9 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصل 6 
من مجلة التأم�).

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصول 
من 95 إىل100 من مجلة التأم�).

تأم�  لوجوب  الخاضعة  غ�  املنشآت  قاïة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل� يف إنجازها ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 1360 لسنة 1997 املؤّرخ يف 14 جويلية 1997.
األمر عدد 416 لسنة 1995 املؤّرخ يف 6 مارس 1995 واملتعلق بضبط مهام املراقب الفني ورشوط منح املصادقة.

III - اإلطار القانوÎ للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم� الصادرة Æقتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق Æكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
الفصل األّول من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 02 جانفي 1993 املتعلّق بضبط قاïة أصناف التأم� الواردة بالفصل 49 من 

مجلّة التأم�.

الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاïة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� 
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

الفصالن 2 و3 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 املتعلّق بضبط بيان ´وذجي للرشوط العامة لعقود 
التأم�.

الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم�، املؤرخ يف 13 جويلية 2016 واملتعلّق بتوضيح بعض 
املفاهيم املرتبطة بصنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وطريقة تطبيق أحكام مجلّة التأم� عىل مستوى اإلكتتاب 

واإلنخراط واإلعالم السنوي ودفع الخدمات املتعلّقة بهذا الصنف.

2 - التأم� البحري:

يف املؤّرخ   1962 لسنة   13 عـدد  القانون  Æقتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 24 أفريل 1962.

األمر عدد 216 لسنة 1990 املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق بالرتفيع يف املبلغ األقىص ملسؤولية الناقل البحري يف 
تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 أكتوبر 2001 املتعلق Æنح ض³ن الدولة لتغطية نتائج املسؤولية املنجرّة عن 
املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

املؤّرخ يف العيل  باألمر  تنقيحه  تّم  ك³  الفالحي   õالتعاو بالصندوق  واملتعلّق   1931 مارس   26 املؤّرخ يف  العيل  األمر 
 7 جويلية 1955.

الفصول من 52 إىل 56 من القانون عدد 106 لسنة 1986 املؤّرخ فـي 31 ديسمرب 1986 واملتعلّقة بإحداث صندوق 
تعاون لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 948 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط إبتداءا من املوسم الفالحي 1988-1989 مجال 
تدخل ومقدار مساهمة الفالح� ونسبة تعويضات الصندوق التعاوõ لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
 õاألمر عدد 949 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تدخل وتسي� الصندوق التعاو

لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
وضبط  التأم�  مؤسسات  لكل  التأم�  عىل  الوحيد  األداء  من  اإلعفاء  تعميم  حول   2007 لسنة  الرئاسية  القرارات 
تخفيضات يف التعريفات بـ 40 % لألنشطة األكþ عرضة للمخاطر وبـ 30 % بالنسبة إىل خطر هالك املاشية وبـ 20 % عند 

التأم� الج³عي أو الفردي املتجدد.
إتفاقية الترصف املربمة ب� وزير املالية والصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي يف أوت 2008 واإلتّفاقية املربمة ب� 

الصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي والبنك الوطني الفالحي.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

الفصالن 67 و68 من مجلة التأم�.
الفصل 28 من القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 واملتعلّق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية 

تتعامل أساسا مع غ� املقيم�.
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ� املقيم�.

6 - تأم� الصادرات:

القانون عدد 24 لسنة 1997 املؤّرخ يف 28 أفريل 1997 واملتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخص تأم� 
الصادرات.

األمر عدد 1690 لسنة 1998 املؤّرخ يف 31 أوت 1998 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تسي� صندوق ضمـان مخاطـر 
التصدير كمـا تّم تنقيحـه باألمر عدد 2074 لسنـة 2002 املـؤرخ يف 10 سبتمرب 2002 واألمر الحكومي عدد 1068 املؤّرخ 

يف 3 أوت 2015.
القانون عدد 95 لسنة 1999 املؤّرخ يف 6 ديسمرب 1999 واملتعلّق بإحداث صندوق ض³ن Äويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن.
تسي� صندوق ض³ن Äويل  وتراتيب  بضبط رشوط  واملتعلق  3 جانفي 2000  املؤّرخ يف   2000 لسنة   23 األمر عدد 

الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن وبإحداث لجنة ض³ن قروض Äويل الصادرات.
اإلتفاقية املربمة ب� وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت Æوجبها 
مهّمة التّرصف يف هذه املنظومة إىل الرشكة املذكورة وذلك لحسابها ولحساب بقية مؤسسات التأم� التي تنشط يف هذا 

املجال. 

IV - النصـوص األخـرى:

:Î1 - القطاع التعاو

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األ´وذجي للجمعيات التعاونية.

2 - التأم� عىل املرض:

القانون عدد 71 لسنة 2004 املؤرخ يف 2 أوت 2004 واملتعلّق بالتأم� عىل املرض وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به.

3 - جباية قطاع التأم�:

القانون عدد 113 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 ديسمرب 1996 (املتعلّق بقانون املالية لسنة  الفصول 34 و35 و36 من 
1997) بخصوص مراجعة جباية قطاع التأم�.

املالية لسنة  القانون عدد 86 لسنة 1997 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1997 (املتعلّق بقانون  الفصول من 51 إىل 54 من 
1998) بخصوص تشجيع االدخار يف إطار عقود التأم� عىل الحياة.

الفصل 33 من القانون عدد 123 لسنة 2001 املؤرخ يف 28 ديسمرب 2001 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2002) بخصوص 
تحي� قاïة املدخرات الفنية القابلة للطرح من قبل مؤسسات التأم�.

الفصل 74 من القانون عدد 101 لسنة 2002 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2002 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2003) بخصوص 
تحي� األحكام املتعلقة باملساهمة لفائدة صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات وتوحيد قاعدة إحتسابها مع 

قاعدة إحتساب املعاليم عىل التأم�.
القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2004) بخصوص إقرار مبدأ إعفاء 
اإليرادات العمرية املدفوعة يف إطار عقود التأم� عىل الحياة من الرضيبة عىل الدخل وإضافة العدد 31 مكّرر للجدول "أ"  
التأم�  يف  الوسطاء  إىل  التأم�  مؤّسسات  قبل  من  املدفوعة  "العموالت  حول  املضافة  القيمة  عىل  األداء  Æجلّة  امللحق 
والّداخلة ضمن عنارص قسط التأم� الخاضع للمعلوم الوحيد عىل التّأم�" وبخصوص منح األولوية لإلنتفاع باإلمتياز العام 

 قائمة الجداول والمالحق
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

      النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� 78 م.د سنة 2017 تتوزع ب� 54,4 م.د بعنوان صنف التأم� عىل الحياة 
وتكوين األموال و23,6 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة.

النتائج الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 79,6 م.د (ملحــق عـدد 11).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  وبدون  املؤّجلة  النتائج  بإعتبار   ،2017 نهاية سنة  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
بنسبة 3,9 % مقابل ارتفاعا  السنة ما يعادل 1.233,4 م.د مقابل 1.187,3 م.د سنة 2016 مسّجال بذلك  الصافية لهذه 

 8,9 % سنة 2016. (ملحــق عـدد 11).

ويعود هذا التباطؤ يف وت�ة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة أساسا إىل:

• انخفاض هاّم يف نسق ´و إج³يل األرباح املؤّجلة من 58,4 % سنة 2016 إىل 1,1 % سنة  2017 حيث ناهزت
 191,6 م.د مقابل 189,6 م.د سنة 2016.

 
م.د   149,4 بلغت  حيث   2016 سنة   %  14,6 بحوايل  تراجع  بعد  االرتفاع  إىل  املؤّجلة  الخسائر  مجموع  عودة    •

مقابل 82,2 م.د سنة 2016.

األمـوال املوظفـة:

إرتفع مجموع األموال املوظّفة لتغطية تعّهدات مؤسسات التأم� تجاه املؤمن لهم إىل 4.891,2 م.د   سنة 2017 مقابل 
4.537,7 م.د سنة 2016 أي بنسبة تطّور تعادل 7,8 %. 

إرتفعت حّصتها  التي  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  بعنوان صنف  التوظيفات  بالخصوص  اإلرتفاع  وشمل هذا 
إىل 32 % من مجموع األموال املوظفة (مقابل 28,5 % سنة 2016) بين³ إنخفضت حصة التوظيفات بعنوان مختلف فروع 

صنف التأم� عىل غ� الحيــاة من 71,5 % سنة 2016 إىل 68 % سنة 2017 (ملحق عـدد 12).

وتجدر االشارة اىل أّن التّطور الحـاصل يف هذه األموال تّم توظيفه أساسا يف السندات الصادرة عن الدولة التي بلغت 
1.694,5 م.د سنة 2017 (وÄثّل 34,6 % من مجموع التوظيفات) مقابل 1.551,7 م.د سنة 2016 محّققة بــذلك ´ـّوا 
بنسبة 9,2 %، ويف شكـل قروض رقاعية التي سّجلت إرتفاعا ملحوظا بنسبة 17,4 % وبلغت 875,9 م.د سنة 2017 مقابل 
يقارب 27 % وبلغت فيها ´وا هاّما Æا  املوظفة  األموال  745,8 م.د سنة 2016 وكذلك يف شكل عقارات حيث شهدت 

 316,2 م.د سنة 2017 مقابل 249,2 م.د يف موىف السنة السابقة.    

ك³ عرفت األموال املوظفة يف شكل حصص وأسهم يف مؤسسات التوظيف الج³عي ويف شكل حصص يف رشكات ذات 
رأس مال تنمية بدورها ´ّوا ايجابيا بنسبة 2,2 % و11 % تباعا وبلغت عىل التوايل 228,7 م.د و52,3 م.د سنة 2017 مقابل 
التأم�  واعادة  التأم�  مؤسسات  أسهم  يف شكل  للتوظيفات  بالنسبة  الشأن  وكذلك   .2016 سنة  م.د  و47,1  م.د   223,7

األجنبية حيث سّجلت إرتفاعا ناهز 3,8 % وبلغت 18,1 م.د سنة 2017 مقابل 17,4 م.د سنة 2016.    

أّما األموال املوظفة يف شكل أسهم رشكات مدرجة بالبورصة فقد سجلت انخفاضا بنسبة 2,4 % لتبلغ 531,1 م.د سنة 
البنكية  املؤسسات  لدى  النقدية ويف شكل ودائع  بالسوق  املوظفة  األموال  2017 مقابل 544,4 م.د سنة 2016، وكذلك 
واملاليــة التي بلغت 689,4 م.د مقابل 694,8 م.د سنة 2016 أي بإنخفاض طفيف بحوايل 0,8 % مقارنة بالسنة السابقة.

وتستأثر التوظيفات ذات املردود القار بحصة هامة تعادل 52,6 % سنة 2017 مقابل 50,6 % سنة 2016، تليها األموال 
املوظفة بالسوق النقدية ويف شكل ودائع لدى املؤسسات البنكية واملاليــة رغم انخفاض حّصتها من 15,3 % سنة 2016 

اىل 14,1 % سنة 2017. 

تغطية املدخرات الفنية:

سّجلت سنة 2017 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية باألصول املوظّفة طبقــا ألحكام مجلة التأم� حيث بلغت 
110,5 % مقابل 114,9 % سنة 2016 (ملحق عدد 13).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتّم 
(بإدماج رؤوس  الحياة  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب أصناف  الذي  بالهامش األد×  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 
األموال تحت الخطر واملّدخرات الحسابية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ) وأصناف التأم� عىل غ� الحياة (بإدماج كلفة الحوادث 

وأقساط التأم� الصافية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ).

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2017 ما يعادل 1.061,5 م.د مقابل 1.022,4 م.د 
سنة 2016. 

أمــا مجموع هــامش املـالءة املالية األد×، فقد بلغ 398,3 م.د سنة 2017 مقابل 346,3 م.د سنة 2016.

مقابل  2017 سنة   % 266,5 القطاع  بالنسبة ملجموع  األد×  الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
 295,3 % سنة 2016. 

       نشاط إعـادة التـأم�

يهّم هذا الصنف عمليات إعادة التأم� املقبولة واملسندة من قبل رشكات التأم� املبارش والعمليات املقبولة واملعاد 
إسنادها من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�.

 
عمليات إعـادة التأم� لرشكات التأم� املباشـر:

العمليات املقبولة:
    

شهدت األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش عودة إىل اإلرتفاع بنسبة 5,6 % مقابل تراجعها  بحوايل 1,8 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 16,9 م.د مقابل 16 م.د سنة 2016 (ملحق عـــدد 21).

 %  36 تجاوزت  بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  املدفوعة  التأم�  مؤسسات  تعويضات  إرتفاع  تواصل  املقابل،  ويف 
مقابل زيادة بحوايل 5,5 % سنة 2016، وبلغت تبعا لذلك 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د سنة 2016.

ك³ عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2017 بعنوان العمليات املقبولة بنسبة 24 % مقابل3,1 % سنة 2016 
وبلغت 20,7 م.د مقابل 16,7 م.د سنة 2016. 

وتبعا لذلك، تقلّص الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة إىل حدود 3,3 م.د مقابل 4,8 م.د سنة 2016.

العمليات املسندة:

مقابل   %  7,5 بنسبة  إرتفاعا   2017 سنة  املبارش  التأم�  قبل رشكات  من  إسنادها  واملعاد  املسندة  األقساط  سّجلت 
 2016 سنة  م.د   353,7 مقابل  م.د   380,2 مجموعها  بذلك  وبلغ   ،%  1,9 بنسبة  السابقة  السنة  يف  النسبي  إنخفاضها 

(ملحق عدد 22).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� لسنة 2017 إىل 
18,2 % مقابل 19,1 % سنة 2016.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد بالنسبة لفروع تأم� الحريق والتأم� ضّد الربد وهالك املاشية وتأم� النقل جّد هامة رغم 
 % و64,9   %  76 تباعا  مقابل   % و59,7   % و63,2   %  74,7 التوايل  عىل  بلغت  حيث   2017 سنة  الطفيف  إنخفاضها 

و66,3 %.

ك³ تجدر اإلشارة إىل أّن إرتفاع نسبة اإلسناد يف فرع تأم� الصادرات والتي ناهزت 67,7 % سنة 2017 مقابل 67,4 % 
سنة 2016 تعود أساسا إىل اإلسناد الكيل لألقساط الصادرة بعنوان املخاطر غ� التجارية لصندوق ض³ن مخاطر التصدير 

الذي تتوىل الترصف فيه الرشكة التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وقد تواصل تفاقم العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� رغم تقلّصه النسبي إىل حدود 
135 م.د مقابل 163,8 م.د سنة 2016.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

تواصل نسق ´ّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وناهزت 
121,7 م.د مقابل 113,4 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 21).

بين³ تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا بنسبة 12,4 % مقابل 11 % يف السنة السابقة وبلغ حجمها 
230,3 م.د مقابل 204,9 م.د سنة 2016.  

م.د   79,5 لتعادل   ،2016 سنة   %  9,4 مقابل   %  42,5 بنسبة  إرتفاعا  الحوادث  كلفــــة  شهدت  وبالتوازي، 
مقابل 55,8 م.د سنة 2016.

       
حيث  تراجعا   2017 سنة  خالل  التونسية"  "اإلعادة  لرشكة  املقبولة  للعمليــات  الفنّي  الفائض  سّجل  لذلك،  ونتيجة 

â يتجاوز 7,6 م.د مقابل 25,5 م.د سنة 2016.

العمليات املعاد إسنادها:

تواصل إرتفاع األقسـاط املعـاد إسنادها من طرف رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 بنسبة 10,3 % مقابل 3,2 % 
يف السنة السابقة، وبلغـت 49,4 م.د مقابل 44,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 22).

    
وتبعا لذلك، شهدت نسبة إعــــادة اإلسناد إرتفاعا إىل حدود 40,6 % مقابل 39,5 % سنة 2016.

ك³ شهـــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ´ّوا بنسبة 57,8 % مقابل تراجعهـــا الطفيف بنسبة 1 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 35,2 م.د مقابل 22,3 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، Äّكنت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 ألّول مرّة بعد مرور أربع سنوات متتالية من تجاوز العجز 
م.د   11,2 حدود  يف  عجز  مقابل  م.د   1,3 يعادل  فائضا  وحّققت  اإلسناد  إعادة  عمليات  عن  الناتج  الفّني 

سنة 2016.

إّال أّن النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد تراجعت إىل حدود 9 م.د مقابل 14,3 م.د سنة 2016.

وبعد طرح مصاريف اإلدارة والترصّف املقّدرة بحوايل 8,7 م.د سنة 2017 مقابل 8 م.د سنة 2016، تراجعت النتيجة 
الفنية الصافية بعد طرح املصاريف إىل 0,3 م.د مقابل 6,3 م.د سنة 2016.

وبالتوازي، تقلّصت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة خالل سنة 2017 إىل 12,3 م.د مقابل 15,9 م.د سنة 2016.

      نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

يبلغ عــــدد املؤسسات غ� املقيمة بسوق التأم� التونسية 6 مؤسسات يف موّىف سنة 2017 وهي مؤسسات مرخص 
لها Æقتىض القانون عـدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمـرب 1985 واملتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل 

أساســا مع غ� املقيم�. 
      

وتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة ومكتب� Äثيلي�، وتختص يف عمليات تأم� و إعادة تأم� 
األشخاص غ� املقيم� (ملحق عدد 3).

1 - االمتيازات التي يوفرها نظام املؤسسات غ� املقيمة:
    

يخول القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 املتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا 
مع غ� املقيم� عّدة إمتيازات لفائدة املؤسسات غ� املقيمة تهم خاصة:

اإلعفاء التام من الرضيبة عىل الرشكات،
توقيف اآلداء عىل القيمة املضافة، 

إرجاع املعاليم الديوانية،
اإلعفاء من اآلداءات املحلية، 

إمتيــازات تتعلق بحرية إنتداب املوظف� األجانب،
إمكانية إختيار نظام ض³ن إجت³عي غ� النظام التونيس.

      جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Æوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÆوارد شبه جبائية متأتية من مساه³ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

مقابل م.د   188,6 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة   2017 سنة  خــــالل  هاما  إرتفاعا  املــــوارد  هذه  سّجلت  وقد 
 167,8 م.د سنة 2016 و160,9 م.د سنـــة 2015 (ملحق عدد 26).

وإعتبارا ألهّمية قطاع التأم� يف اإلقتصاد الوطني أقّر املّرشع التّونيس لفائدته جملة من القواعد الجبائية تتعلّق بعقود 
التأم� وباملّدخرات الفّنية لرشكات التأم�.

I - النظام الجبا¤ لعقود التأم�:
 

يعرّف الفصل األول من مجلّة التأم� عقد التأم� بأنّه "اإلتّفاق الذي تلتزم Æقتضاه مؤّسسة التأم� أو املؤّمن بتقديم 
خدمة مالية لشخص يدعى املؤّمن له يف حالة تحّقق الخطر أو حلول األجل املبّ� بالعقد وذلك مقابل أجرة تسمى قسط 

التأم� أو معلوم اإلشرتاك".

ويربز هذا التّعريف العنارص التي يقوم عليها عقد التّأم� وهي أقساط التأم� وخدمات التأم�.

1 - جبــاية أقساط الّتأم�:

تتمثّل جباية أقساط التّأم� يف املعاليم الجبائية واملعاليم شبه الجبائية.

1.1 - املعاليم الجبائية:

املعلوم الوحيد عىل الّتأم�:

تخضع عقود التأم� أو اإليرادات العمرية املربمة مع مؤّسسات التأم� مه³ كان مكان إبرامها ملعلوم يسّمى "املعلوم 
الوحيد عىل التأم�".

وتعفى من هذا املعلوم :

1. عقود إعادة التأم�،
2. عقود التأم� املتعلّقة باألخطار الفالحية والصيد البحري، 

3. عقود تأم� أخطار السلع عند التّصدير وعقود تأم� قروض التّصدير،
4. عقود التأم� اإلجباري يف ميدان البناء املعد للسكن طبقا للترشيع الجاري به العمل،

5. عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين رأس املال وعقود اإليرادات العمرية،
6. عقود التأم� لألخطار التي îكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغ�ها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 5 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 10 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

ويربز جدول توزيع املوارد الجبائية وشبه الجبائية املتأتية من قطاع التأم� أهّمية حّصـة املعلـوم الوحيد عىل التأم� 
مقارنة مع حّصة املساه³ت لفائدة الصناديق الخاّصة بالخزينة.

2.1 - املوارد شبه الجبائية: 

وهي تتوزع ب� مساه°ت لفائدة ّصناديق الخزينة وب� معاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�.

أ -  املساه°ت لفائدة الّصناديق الخاّصة بالخزينة:

• املساه°ت لفائدة صندوق الح°ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات:

أحدث صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Æقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Æقتىض الفصل 153 من القانون عدد 91 لسنة 1982 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1982 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1983، وحّدد مبلغها بـ 300 ملّيم موظّفة عىل كّل شهادة تأم� لعربة سيّارة.

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك³ تّم تنقيحه بالنصوص الالّحقة وخاّصة الفصل 74 من قانون املالية لسنة 2003، وقد حّدد مبلغ هذه املساهمة 
بـنسبة 0,3 % بالنسبة ألقساط التّأم� عىل السيّارات وبـنسبة 1 % بالنسبة ألقساط التّأم� األخرى باستثناء التّأم� عىل 

الحياة وتكوين رأس املال. 

• املساه°ت لفائدة صندوق ض°ن ضحايا حوادث املرور:

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض³ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاïة وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:
 

- مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Æقتىض األمر عدد 2069 لسنة 2006 املؤرخ يف 24 جويلية 2006، وحّددت نسبتها بـ 2 % من أقساط التأم� 
أو معاليم اإلشرتاكات املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض³ن.

 وتتمثّل هذه التكاليف يف:

املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان تعويض األرضار الالّحقة باألشخاص يف حوادث املرور،
املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان خالص املحام� الذين ينوبون املكلف العام بنزاعات الدولة يف حّق صندوق 

ض³ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Æهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض³ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه°ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض°ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح³ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÆقتىض أحكام الفصل 8 من املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011، تّم توسيع مجال تدّخل الصندوق 
التعويضات بعنوان األرضار  أّن الصندوق يتوّىل" تسديد  وذلك بإضافة فقرة ثالثة إىل الفصل 35 املذكور أعاله تنّص عىل 
املادية املبارشة الناتجة عن أع³ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
 23 املؤرخ يف  لسنة 2002  باألمر عدد 2123  تنقيحه  تّم  الصندوق ك³  تسي� وطرق Äويل هذا  وتراتيب  تدّخل  رشوط 
ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم� بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس األقساط الّصادرة خالل الّشهر املنقيض 
والّصافية من اإللغاءات والّرضائب وإعادة التّأم�. وتهّم هذه املساهمة جميع أصناف التّأم� باستثناء التّأم� عىل الحياة 

وتكوين األموال.

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة Äّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Æوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك³ تّم تنقيحه وإÄامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011) بدينار واحد بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره 

Æناسبة إكتتاب أو تجديد عقود التأم� عىل غ� الحياة صايف من اإللغاءات.

        

• املساه°ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 19 إىل 21 من قانـون املالية لسنة 2006. وتتوزع موارده املتأتية من قطاع 
التأم� كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم:  حّددها الفصل 3 من األمر عدد 2336 لسنة 2006 بـ 500 مليم بعنوان كّل شهادة تأم� و500 
مليم بعنوان كّل شهادة فحص فّني.

 2006 أوت   28 فـــي  املؤّرخ   2006 لسنة   2336 عدد  األمر  من  الثالث  الفصل  حّدد  التأم�:  مؤّسسات  مساهمة   -
واملتعلّق بضبط إجراءات تدّخل الصندوق وطرق تسي�ه وقاعدة ونسب املساه³ت املخّصصة له، نسبة هــذه املســاهمة 
األداءات  من  والصافية  محرّك  ذات  الربية  العربات  تأم�  بعنوان  الصادرة  اإلشرتاك  معاليم  أو  األقساط  من   %  0,4 بـ 

واإللغاءات.
   

ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم� Æقتىض العنوان السادس من مجلة التأم� ك³ تّم تنقيحها وإÄامها Æقتىض القانون عدد 
8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. 

وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• املعلوم السنوي الذي تدفعه مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حّدد الفصل األول من األمر عدد 2553 لسنة 2008 
املؤرخ يف 7 جويلية 2008 نسبته كالتايل:

- بالنسبة ملؤسسات التأم�: 0,3 % من إج³يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج³يل األقساط املقبولة بعنوان السنة املحاسبية املنقضية والصافية من 
اإللغاءات.

ويستخلص مبلغ املعلوم السنوي وينزّل بالحساب الجاري للهيئة العامة للتأم� من قبل مؤسسات التأم� ومؤسسات 
إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة خالل نفس السنة التي يكون فيها مستوجبا وبحساب أربعة أقساط تدفع 

يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ´وذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاõ من األمــر عـــدد 2553 لسنــة 
2008 املـــؤرخ فــي 7 جويلية 2008 مبالغها كالتايل:

بالنسبة ملؤسسات التأم�: 1000 دينار عن كّل صنف تأم�.
بالنسبة لس°رسة التأم�: 1000 دينار.

بالنسبة لنواب التأم� ومنتجي التأم� عىل الحياة: 100 دينار.
       

II - التشجيعات والحوافز الجبائية لقطاع التأم�:
 

1 - يف مادة الرضيبة عىل الدخل والرضيبة عىل الرشكات:

1.1 - أحكام جبائّية تفاضلّية تتعلّق بعقود التأم� عىل الحياة:

 تّم Æقتىض أحكام الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2013 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2013 املتعلق بقانون املالية لسنة 
2014 تشجيع عمليات االدخار طويل املدى يف مادة التأم� عىل الحياة.

وتتلخص اإلمتيازات الجبائية يف النقاط التالية:

أ - أحكام ذات طابع تحفيزي لإلدخار:

- شمولية مجال العقود املشمولة باإلمتياز لتشمل عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين األموال عىل حّد السواء،
- شمولية الض³نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه³ كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاïة املنتفع� من الض³نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه³ كان الض³ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباö يف إتجاه Äك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض³ن  املرتبطة  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  عقود  بعنوان  املدفوعة  التأم� 

الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن 10 سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� يف عقود 
التأم� الج³عي ال تقل عن 10 سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وال ينسحب هذا الرشط عىل 

املنخرط� يف العقود الج³عية قبل غرة جانفي 2014،
،öة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباïتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  îكن  ال  الج³عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -
باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014،

- إستثناء املبالغ املدفوعة لألجراء بعنوان عقود التأم� عىل الحياة وتكوين األموال تنفيذا إللتزامات املكتتب املنصوص 
عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

 
2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

الكافية  الفنية  املدخرات  بتسجيل  تقوم  أن  التأم�  مجلة  من   59 الفصل  طبقا ألحكام  التأم�  مؤسسات  يتعّ� عىل 
لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع� بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال تلك املدخرات يف أصول 

نفس املوازنات.

وÄّكن صفة "الفنية" من Äييز املدخرات الفنية عن غ�ها من املدخرات مثل "مدخرات املخاطر واألعباء" و"مدخرات 
إنخفاض القيمة". 

وتطبيقا ألحكام الفقرة II من الفصل 48 من مجلة الرضيبة عىل دخل األشخاص الطّبيعي� والّرضيبة عىل الّرشكات، 
تطرح املّدخرات الفّنية بصفة كلية من قاعدة إحتساب الرضيبة عىل الرشكات وذلك بعنوان سنة تكوين املّدخرات املذكورة، 
باستثناء املّدخرات املكّونة ملجابهة إستحقاق التّعّهدات الفّنية التي تطرح يف حدود 50 % من الربح الخاضع للرضيبة بعد 

طرح املدخرات الفنية القابلة للطرح كليا وقبل طرح األرباح املعاد إستث³رها (الفصل 45 من قانون املالية لسنة 2008).

2 - يف مادة األداء عىل التكوين املهني:

املبلغ  املهني شهريّا عىل أساس  التكوين  األداء عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب  قانون  الفصل 29 من  طبقا ألحكام 
الشهري الخام للمرتبات واألجور مه³ كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Æا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه³ت اإلجت³عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت³عي  الض³ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت³عية  املساه³ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج³عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Æوجب عقود التأم� عىل الحياة من معاليم التّسجيل 
املوظّفة عىل الّرتكات. 

I من  الفقرة  بالعدد 6 من  املنصوص عليه  بـ 0,300 دينار  املحّدد  الجبا¤  الطّابع  التأم� من  4 - إعفاء وصوالت 
.öالفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا

5 - إعفاء عملّيات التأم� وإعادة التأم� الخاضعة للمعلوم الوحيد عىل التأم� وعموالت وسطاء التأم� من 
األداء عىل القيمة املضافة وذلك تطبيقا ملقتضيات العددين 31 و31 مكّرر من الجدول "أ" امللحق Æجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 

     ملحــق عــدد 1

اإلطار الترشيعي والرتتيبي لقطاع التأم�

I - اإلطار العام:

القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف 9 مارس 1992 املتعلّق بإصدار مجلة التأم� وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به وجملة القوان� املتممة لها وهي :

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤرخ يف 31 جانفي 1994 املتعلّق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأم� يخص التأم� 
يف ميدان البناء،

القانون عـدد 24  لسنة 1997 املؤرخ يف 28 أفريل 1997 املتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخّص تأم� 
الصادرات،

القانون عدد 37 لسنة 2002 املؤرخ يف غرة أفريل 2002 املتعلّق بتنقيح مجلة التأم�،
تأم�  يخص  التأم�  Æجلة  خامس  عنوان  بإدراج  املتعلق   2005 أوت   15 يف  املؤرخ   2005 لسنة   86 عدد  القانون 
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس Æجلة التأم� يخص إحداث 

"الهيئة العامة للتأم�". 
القانون عدد 47 لسنة 2014 املؤّرخ يف 24 جويلية 2014 املتعلّق بإدراج عنوان سابع Æجلة التأم� يخص "التأم� 

التكافيل". 

II - اإلطار القانوÎ للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

تأم�  التأم� يخص  بإدراج عنوان خامس Æجلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية املتعلّقة به والتي تتمثّل يف:

األمر عدد 873 املؤرخ يف 27 مارس 2006 واملتعلق بضبط التزامات مستعميل العربات الربية ذات محرك غ� املسجلة 
بإحدى سالسل التسجيل املعتمدة بالبالد التونسية وكذلك بطرق صياغة الوثائق املثبتة لوجود عقد التأم� وصحتها وفقا 

ألحكام الفصل 114 من مجلة التأم�،
األمر عدد 1224 املؤرخ يف 2 ماي 2006 واملتعلّق بضبط أ´وذج تحرير محرض البحث وفقا ألحكام الفصل 167 من 

مجلة التأم�، 
وواجبات  بتحديد حقوق  املتعلقة  اإلتفاقية  باملصادقة عىل  واملتعلق   2007 25 جوان  املؤرخ يف   1487 عدد  األمر 
نتيجة  املتّرضر  لفائدة  املستحّقة  أو  املسّددة  املبالغ  إسرتجاع  بخصوص  املرض  عىل  للتأم�  الوطني  والصندوق  املؤمن� 

حوادث املرور التي تكتيس صبغة شغلية وفقا ألحكام الفصل 171 من مجلة التأم�،
األمر عدد 2069 املؤرخ يف 24 جويلية 2006 واملتعلق بضبط نسب املساه³ت املخصصة لصندوق ض³ن ضحايا 

حوادث املرور وفقا ألحكام الفصل 176 من مجلة التأم�، 
األمر عدد 1871 املؤرخ يف 17 جويلية 2007 واملتعلق بضبط جدول معاوضة الجرايات وبكيفية إحتساب رأس املال 

موضوع املعاوضة وفقا ألحكام الفصل 145 من مجلة التأم�،

القرار املؤرخ يف 6 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األطباء الرشعي� واألطباء املتحصل� عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البدõ وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم� (ك³ تّم إÄامه بالقاïت� التكميليت� بتاريخ 1جوان 2006 

و2 سبتمرب 2006)،
وفقا  تسي�ه  وقواعد  للتعريفة  املركزي  املكتب  إحداث  بضبط رشوط  واملتعلق  17 جانفي 2006  املؤرخ يف  القرار 

ألحكام الفصل 112 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األعضاء القاّرين واألعضاء املناوب� باملكتب املركزي للتعريفة،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل النظام األسايس الخاص بالجمعية املهنية التي تتوىل تطبيق 
الفصل 114 من مجلة  للتأم� وفقا ألحكام  الدولية  البطاقات  أنظمة  املنخرطة يف  الدول األجنبية  املعاهدات املربمة مع 

التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل أ´وذج املعطيات الرضورية إلعداد عرض التسوية الصلحية 

وفقا ألحكام الفصل 169 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 12 أفريل 2006 واملتعلق بضبط شكل شهادة التأم� ومحتواها، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 8 جوان 2006 واملتعلق بتحديد التعريفات اإلطارية ملصاريف عالج مترضري حوادث املرور 
وفقا ألحكام الفصل 129 من مجلة التأم�، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 11 جوان 2007 واملتعلق باملصادقة عىل الجدول القيايس لتحديد نسب العجز الدائم وفقا 
ألحكام الفصل 131 من مجلة التأم�، 

القرار املؤرخ يف 4 أوت 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء املكتب املركزي للتعريفة،
القرار املؤرخ يف 28 نوفمرب 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء اللجنة اإلستشارية لصندوق الوقاية من حوادث املرور،

القرار املؤرخ يف 25 ديسمرب 2006 واملتعلق باملصادقة عىل إتفاقية التعويض لحساب الغ� وفقا ألحكام الفصل 148 
من مجلة التأم� املمضاة من قبل األطراف املعنية بتاريخ 9 أكتوبر 2006.

املنشور عدد 2 لسنة 2007 املؤرخ يف 10 مارس 2007 واملتعلق بنظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤوليـــة 
املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك ك³ تّم إÄامه بامللحق التوضيحي بتاريخ 2 جويلية 2007.
املنشور عدد 1 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 جانفي 2007 واملتعلق بتحديد تعريفة التأم� الحدودي.

املنشور عدد 1 لسنة 2005 املؤّرخ يف 13 أفريل 2005 واملتعلّق بالرتفيع يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية بالنسبة 
ألصحاب العربات الربية ذات املحرّك ك³ تّم تنقيحه Æقتىض املنشور عدد 1 لوزير املالية املؤرخ يف 12سبتمرب 2013 ثّم 

باملنشور عدد 1 لسنة 2014 املؤرخ يف 16 ديسمرب 2014.
اإلتفاقية املربمة ب� مؤسسات التأم� بتاريخ 17 أوت 2002 واملتعلقة برتفيع تعريفة الض³نات اإلختيارية.

اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم� 
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق Æراجعة إتفاقية سنة 1995 املربمة بتاريخ 22 نوفمرب1995. 

اإلتفاقية النموذجية املربمة ب� املكاتب حول "بطاقة التأم� الخرضاء" واملنّقحة يف 20 أكتوبر 1989. 
"النظام العام" (le règlement général) للمجلس الدويل للمكاتب الذي يضّم كافة الدول املنخرطة يف نظام "بطاقة 

التأم� الخرضاء" والذي دخل حيّز التطبيق بداية من غرّة جويلية 2003. 
إتفاقية بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات عرب البالد العربية " بطاقة التأم� الربتقالية " املوقّعة  بتونس من قبل 

الدول العربية بتاريخ 26 أفريل 1975.
اإلتفاقية املربمة بتاريخ 19 جوان 1995 ب� املكاتب العربية املوّحدة لتطبيق بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات 

عرب البالد العربية.
العامة  الجلسة  أثناء  املربمة  العضو  الدولة  يف  الوطنية  التأم�  رشكات  ب�  اإلقليمي"  املوّحد  "املكتب  إنشاء  إتفاقية 

للمكاتب األعضاء املنعقدة باليونان يف ماي 2002 ك³ تّم تنقيحها أثناء إجت³عها األخ� يف نوفمرب 2005.

بتاريخ 20 جانفي  املهنيّة  التأم� يف إطار جمعيتها  للسيارات املربمة ب� مؤسسات  املاّدية  إتفاقيات تعويض األرضار 
2010 والتي دخلت حيّز التطبيق بداية من 20 مارس 2010 طبقا للفصل 92 من مجلة التأم�، وتتضّمن هذه اإلتفاقيات 

تحسينات هاّمة سواء عىل مستوى ضبط وتقليص آجال التعويض أو عىل مستوى تحس� جودة الخدمات املسداة. 

2 - التأم� من الحريق:

الفصل 29 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 واملتعلّق 
بوجوب التأم� من الحريق.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤرخ   1981 لسنة   1595 عدد  األمر 
بالفصول 29 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 املتعلق بقانون املالية لسنة 1981.

3 - تأم� نقل البضائع عند التوريد: 

الفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 
املتعلقة بوجوبية تأم� نقل البضائع عند التوريد.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤّرخ   1981 لسنة   1596 عدد  األمر 
بالفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 

ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 2364 لسنة 1999 املؤرخ فـي 27 أكتوبر 1999.

4 - التأم� الوجوÏ للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي³ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك³ 

تّم تنقيحه بالقانون عدد 62 لسنة 2009 املؤرخ يف 31 جويلية 2009.
الفصل 3 من األمر عدد 1814 لسنة 1981 املؤرخ يف 22 ديسمرب 1981 املتعلّق بكيفية منح البطاقة املهنية للوكيل 

العقاري.
الفصل 2 من القانون عدد 66 لسنة 2001 املؤرخ يف 10 جويلية 2001 (املتعلق بحذف الرتاخيص اإلدارية املسندة من 
قبل مصالح وزارة التجارة) املتعلق بإخضاع م³رسة نشاط الوكيل العقاري إىل الرشوط املنصوص عليها بالترشيع الجاري به 

العمل وإىل مقتضيات كراس رشوط يصادق عليها بقرار من الوزير املكلف بالتجارة.
قرار وزير التجارة املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق باملصادقة عىل كـراس رشوط مهنة وكيل عقاري.  

الفصل 7 من األمر عدد 273 لسنة 1987 املؤرخ يف 17 فيفري 1987 واملتعلّق برتكيبة وطرق عمل لجنة تسليم إنجازات 
وكاالت األسفار.

الفصل 3 من القانون عدد 49 لسنة 1987 املؤّرخ يف 2 أوت 1987 واملتعلّق بتنظيم تجارة املصاعد والتجهيزات املشابهة.
املصاعد  تجارة  باملصادقة عىل كراس رشوط مل³رسة نشاط  املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق  التجارة  قرار وزير 

والتجهيزات املشابهة.
الفصالن 48 و59 من القانون عدد 63 لسنة 1991 املؤّرخ يف 29 جويلية 1991 واملتعلّق بالتنظيم الصحي.

الفصل 27 من القانون عدد 104 لسنة 1994 املؤرخ يف 3 أوت 1994 واملتعلّق بتنظيم وتطوير الرتبية البدنية واألنشطة 
الرياضية.

الفصالن 19 و34 من القانون عدد 32 لسنة 1995 املؤّرخ يف 14 أفريل 1995 واملتعلّق بوكالء العبور.
الفصل 34 من القانون عدد 41 لسنة 1996 املؤّرخ يف 10 جوان 1996 واملتعلّق بالنفايات وÆراقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثاõ من األمر عدد 1766 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 سبتمرب 1996 واملتعلّق بضبط رشوط إحداث املؤسسات 
الخاصة لرعاية املسن� وطرق تسي�ها.

الفصل 39 من القانون عدد 71 لسنة 97 املؤرخ يف 11 نوفمرب 1997 واملتعلّق باملصف� واملؤÄن� العدلي� وأمناء الفلسة 
واملترصّف� القضائي�.

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاïة الوثائق املشرتطة للرتخيص 
إلستغالل أو توسيع أو نقل أو إحالة مركز تصفية الدم.

الفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 1998 املؤّرخ يف 20 جويلية 1998 واملتعلّق بالرشكات املهنية للمحام�.
الفصل 82 من القانون عدد 25 لسنة 1999 واملؤّرخ يف 18 مارس 1999 واملتعلّق بإصدار مجلة املوانئ البحرية التجارية.

األمر عدد 1986 لسنة 2001 املؤرخ يف 27 أوت 2001 املتعلق بضبط رشوط إحداث الهياكل املحرتفة إلنتاج الفنون 
الدرامية وترويجها.

إلنتاج  املحرتفة  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م³رسة  واملتعلق   2001 8 سبتمرب  املؤرخ يف  الثقافة  وزير  قرار 
الفنون الدرامية وترويجها لنشاطها.

الفصل 7 من القانون عدد 89 لسنة 2005 املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بتنظيم نشاط الغوص حول وجوبية تأم� 
املسؤولية املدنية عن األرضار التي îكن أن تلحقها باملتدرب� أو الغ� من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ³Æرسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÄام القانون عدد 
عن  الناتجة  املدنية  مسؤوليتهم  تأم�  وجوبية  حول  العبور  بوكالء  املتعلّق   1995 أفريل   14 يف  املؤرخ   1995 لسنة   32

نشاطهم.
الفصل 15 من القانون عدد 44 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنظيم املهن البحرية حول وجوبية 

تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن النشاط من قبل كّل شخص يتعاطى إحدى املهن البحرية.
املؤرخ   1990 لسنة   17 عدد  القانون  بتنقيح  واملتعلق    2009 جويلية   31 يف  املؤرخ   2009 لسنة   62 عدد  القانون 

يف 26 فيفري 1990 املتعلّق بتحوير الترشيع املتعلّق بالبعث العقاري.

5 - التأم� يف ميدان البناء:

القانون عدد 9 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصل 6 
من مجلة التأم�).

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصول 
من 95 إىل100 من مجلة التأم�).

تأم�  لوجوب  الخاضعة  غ�  املنشآت  قاïة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل� يف إنجازها ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 1360 لسنة 1997 املؤّرخ يف 14 جويلية 1997.
األمر عدد 416 لسنة 1995 املؤّرخ يف 6 مارس 1995 واملتعلق بضبط مهام املراقب الفني ورشوط منح املصادقة.

III - اإلطار القانوÎ للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم� الصادرة Æقتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق Æكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
الفصل األّول من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 02 جانفي 1993 املتعلّق بضبط قاïة أصناف التأم� الواردة بالفصل 49 من 

مجلّة التأم�.

الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاïة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� 
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

الفصالن 2 و3 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 املتعلّق بضبط بيان ´وذجي للرشوط العامة لعقود 
التأم�.

الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم�، املؤرخ يف 13 جويلية 2016 واملتعلّق بتوضيح بعض 
املفاهيم املرتبطة بصنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وطريقة تطبيق أحكام مجلّة التأم� عىل مستوى اإلكتتاب 

واإلنخراط واإلعالم السنوي ودفع الخدمات املتعلّقة بهذا الصنف.

2 - التأم� البحري:

يف املؤّرخ   1962 لسنة   13 عـدد  القانون  Æقتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 24 أفريل 1962.

األمر عدد 216 لسنة 1990 املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق بالرتفيع يف املبلغ األقىص ملسؤولية الناقل البحري يف 
تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 أكتوبر 2001 املتعلق Æنح ض³ن الدولة لتغطية نتائج املسؤولية املنجرّة عن 
املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

املؤّرخ يف العيل  باألمر  تنقيحه  تّم  ك³  الفالحي   õالتعاو بالصندوق  واملتعلّق   1931 مارس   26 املؤّرخ يف  العيل  األمر 
 7 جويلية 1955.

الفصول من 52 إىل 56 من القانون عدد 106 لسنة 1986 املؤّرخ فـي 31 ديسمرب 1986 واملتعلّقة بإحداث صندوق 
تعاون لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 948 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط إبتداءا من املوسم الفالحي 1988-1989 مجال 
تدخل ومقدار مساهمة الفالح� ونسبة تعويضات الصندوق التعاوõ لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
 õاألمر عدد 949 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تدخل وتسي� الصندوق التعاو

لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
وضبط  التأم�  مؤسسات  لكل  التأم�  عىل  الوحيد  األداء  من  اإلعفاء  تعميم  حول   2007 لسنة  الرئاسية  القرارات 
تخفيضات يف التعريفات بـ 40 % لألنشطة األكþ عرضة للمخاطر وبـ 30 % بالنسبة إىل خطر هالك املاشية وبـ 20 % عند 

التأم� الج³عي أو الفردي املتجدد.
إتفاقية الترصف املربمة ب� وزير املالية والصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي يف أوت 2008 واإلتّفاقية املربمة ب� 

الصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي والبنك الوطني الفالحي.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

الفصالن 67 و68 من مجلة التأم�.
الفصل 28 من القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 واملتعلّق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية 

تتعامل أساسا مع غ� املقيم�.
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ� املقيم�.

6 - تأم� الصادرات:

القانون عدد 24 لسنة 1997 املؤّرخ يف 28 أفريل 1997 واملتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخص تأم� 
الصادرات.

األمر عدد 1690 لسنة 1998 املؤّرخ يف 31 أوت 1998 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تسي� صندوق ضمـان مخاطـر 
التصدير كمـا تّم تنقيحـه باألمر عدد 2074 لسنـة 2002 املـؤرخ يف 10 سبتمرب 2002 واألمر الحكومي عدد 1068 املؤّرخ 

يف 3 أوت 2015.
القانون عدد 95 لسنة 1999 املؤّرخ يف 6 ديسمرب 1999 واملتعلّق بإحداث صندوق ض³ن Äويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن.
تسي� صندوق ض³ن Äويل  وتراتيب  بضبط رشوط  واملتعلق  3 جانفي 2000  املؤّرخ يف   2000 لسنة   23 األمر عدد 

الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن وبإحداث لجنة ض³ن قروض Äويل الصادرات.
اإلتفاقية املربمة ب� وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت Æوجبها 
مهّمة التّرصف يف هذه املنظومة إىل الرشكة املذكورة وذلك لحسابها ولحساب بقية مؤسسات التأم� التي تنشط يف هذا 

املجال. 

IV - النصـوص األخـرى:

:Î1 - القطاع التعاو

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األ´وذجي للجمعيات التعاونية.

2 - التأم� عىل املرض:

القانون عدد 71 لسنة 2004 املؤرخ يف 2 أوت 2004 واملتعلّق بالتأم� عىل املرض وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به.

3 - جباية قطاع التأم�:

القانون عدد 113 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 ديسمرب 1996 (املتعلّق بقانون املالية لسنة  الفصول 34 و35 و36 من 
1997) بخصوص مراجعة جباية قطاع التأم�.

املالية لسنة  القانون عدد 86 لسنة 1997 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1997 (املتعلّق بقانون  الفصول من 51 إىل 54 من 
1998) بخصوص تشجيع االدخار يف إطار عقود التأم� عىل الحياة.

الفصل 33 من القانون عدد 123 لسنة 2001 املؤرخ يف 28 ديسمرب 2001 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2002) بخصوص 
تحي� قاïة املدخرات الفنية القابلة للطرح من قبل مؤسسات التأم�.

الفصل 74 من القانون عدد 101 لسنة 2002 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2002 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2003) بخصوص 
تحي� األحكام املتعلقة باملساهمة لفائدة صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات وتوحيد قاعدة إحتسابها مع 

قاعدة إحتساب املعاليم عىل التأم�.
القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2004) بخصوص إقرار مبدأ إعفاء 
اإليرادات العمرية املدفوعة يف إطار عقود التأم� عىل الحياة من الرضيبة عىل الدخل وإضافة العدد 31 مكّرر للجدول "أ"  
التأم�  يف  الوسطاء  إىل  التأم�  مؤّسسات  قبل  من  املدفوعة  "العموالت  حول  املضافة  القيمة  عىل  األداء  Æجلّة  امللحق 
والّداخلة ضمن عنارص قسط التأم� الخاضع للمعلوم الوحيد عىل التّأم�" وبخصوص منح األولوية لإلنتفاع باإلمتياز العام 
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

      النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� 78 م.د سنة 2017 تتوزع ب� 54,4 م.د بعنوان صنف التأم� عىل الحياة 
وتكوين األموال و23,6 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة.

النتائج الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 79,6 م.د (ملحــق عـدد 11).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  وبدون  املؤّجلة  النتائج  بإعتبار   ،2017 نهاية سنة  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
بنسبة 3,9 % مقابل ارتفاعا  السنة ما يعادل 1.233,4 م.د مقابل 1.187,3 م.د سنة 2016 مسّجال بذلك  الصافية لهذه 

 8,9 % سنة 2016. (ملحــق عـدد 11).

ويعود هذا التباطؤ يف وت�ة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة أساسا إىل:

• انخفاض هاّم يف نسق ´و إج³يل األرباح املؤّجلة من 58,4 % سنة 2016 إىل 1,1 % سنة  2017 حيث ناهزت
 191,6 م.د مقابل 189,6 م.د سنة 2016.

 
م.د   149,4 بلغت  حيث   2016 سنة   %  14,6 بحوايل  تراجع  بعد  االرتفاع  إىل  املؤّجلة  الخسائر  مجموع  عودة    •

مقابل 82,2 م.د سنة 2016.

األمـوال املوظفـة:

إرتفع مجموع األموال املوظّفة لتغطية تعّهدات مؤسسات التأم� تجاه املؤمن لهم إىل 4.891,2 م.د   سنة 2017 مقابل 
4.537,7 م.د سنة 2016 أي بنسبة تطّور تعادل 7,8 %. 

إرتفعت حّصتها  التي  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  بعنوان صنف  التوظيفات  بالخصوص  اإلرتفاع  وشمل هذا 
إىل 32 % من مجموع األموال املوظفة (مقابل 28,5 % سنة 2016) بين³ إنخفضت حصة التوظيفات بعنوان مختلف فروع 

صنف التأم� عىل غ� الحيــاة من 71,5 % سنة 2016 إىل 68 % سنة 2017 (ملحق عـدد 12).

وتجدر االشارة اىل أّن التّطور الحـاصل يف هذه األموال تّم توظيفه أساسا يف السندات الصادرة عن الدولة التي بلغت 
1.694,5 م.د سنة 2017 (وÄثّل 34,6 % من مجموع التوظيفات) مقابل 1.551,7 م.د سنة 2016 محّققة بــذلك ´ـّوا 
بنسبة 9,2 %، ويف شكـل قروض رقاعية التي سّجلت إرتفاعا ملحوظا بنسبة 17,4 % وبلغت 875,9 م.د سنة 2017 مقابل 
يقارب 27 % وبلغت فيها ´وا هاّما Æا  املوظفة  األموال  745,8 م.د سنة 2016 وكذلك يف شكل عقارات حيث شهدت 

 316,2 م.د سنة 2017 مقابل 249,2 م.د يف موىف السنة السابقة.    

ك³ عرفت األموال املوظفة يف شكل حصص وأسهم يف مؤسسات التوظيف الج³عي ويف شكل حصص يف رشكات ذات 
رأس مال تنمية بدورها ´ّوا ايجابيا بنسبة 2,2 % و11 % تباعا وبلغت عىل التوايل 228,7 م.د و52,3 م.د سنة 2017 مقابل 
التأم�  واعادة  التأم�  مؤسسات  أسهم  يف شكل  للتوظيفات  بالنسبة  الشأن  وكذلك   .2016 سنة  م.د  و47,1  م.د   223,7

األجنبية حيث سّجلت إرتفاعا ناهز 3,8 % وبلغت 18,1 م.د سنة 2017 مقابل 17,4 م.د سنة 2016.    

أّما األموال املوظفة يف شكل أسهم رشكات مدرجة بالبورصة فقد سجلت انخفاضا بنسبة 2,4 % لتبلغ 531,1 م.د سنة 
البنكية  املؤسسات  لدى  النقدية ويف شكل ودائع  بالسوق  املوظفة  األموال  2017 مقابل 544,4 م.د سنة 2016، وكذلك 
واملاليــة التي بلغت 689,4 م.د مقابل 694,8 م.د سنة 2016 أي بإنخفاض طفيف بحوايل 0,8 % مقارنة بالسنة السابقة.

وتستأثر التوظيفات ذات املردود القار بحصة هامة تعادل 52,6 % سنة 2017 مقابل 50,6 % سنة 2016، تليها األموال 
املوظفة بالسوق النقدية ويف شكل ودائع لدى املؤسسات البنكية واملاليــة رغم انخفاض حّصتها من 15,3 % سنة 2016 

اىل 14,1 % سنة 2017. 

تغطية املدخرات الفنية:

سّجلت سنة 2017 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية باألصول املوظّفة طبقــا ألحكام مجلة التأم� حيث بلغت 
110,5 % مقابل 114,9 % سنة 2016 (ملحق عدد 13).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتّم 
(بإدماج رؤوس  الحياة  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب أصناف  الذي  بالهامش األد×  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 
األموال تحت الخطر واملّدخرات الحسابية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ) وأصناف التأم� عىل غ� الحياة (بإدماج كلفة الحوادث 

وأقساط التأم� الصافية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ).

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2017 ما يعادل 1.061,5 م.د مقابل 1.022,4 م.د 
سنة 2016. 

أمــا مجموع هــامش املـالءة املالية األد×، فقد بلغ 398,3 م.د سنة 2017 مقابل 346,3 م.د سنة 2016.

مقابل  2017 سنة   % 266,5 القطاع  بالنسبة ملجموع  األد×  الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
 295,3 % سنة 2016. 

       نشاط إعـادة التـأم�

يهّم هذا الصنف عمليات إعادة التأم� املقبولة واملسندة من قبل رشكات التأم� املبارش والعمليات املقبولة واملعاد 
إسنادها من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�.

 
عمليات إعـادة التأم� لرشكات التأم� املباشـر:

العمليات املقبولة:
    

شهدت األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش عودة إىل اإلرتفاع بنسبة 5,6 % مقابل تراجعها  بحوايل 1,8 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 16,9 م.د مقابل 16 م.د سنة 2016 (ملحق عـــدد 21).

 %  36 تجاوزت  بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  املدفوعة  التأم�  مؤسسات  تعويضات  إرتفاع  تواصل  املقابل،  ويف 
مقابل زيادة بحوايل 5,5 % سنة 2016، وبلغت تبعا لذلك 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د سنة 2016.

ك³ عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2017 بعنوان العمليات املقبولة بنسبة 24 % مقابل3,1 % سنة 2016 
وبلغت 20,7 م.د مقابل 16,7 م.د سنة 2016. 

وتبعا لذلك، تقلّص الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة إىل حدود 3,3 م.د مقابل 4,8 م.د سنة 2016.

العمليات املسندة:

مقابل   %  7,5 بنسبة  إرتفاعا   2017 سنة  املبارش  التأم�  قبل رشكات  من  إسنادها  واملعاد  املسندة  األقساط  سّجلت 
 2016 سنة  م.د   353,7 مقابل  م.د   380,2 مجموعها  بذلك  وبلغ   ،%  1,9 بنسبة  السابقة  السنة  يف  النسبي  إنخفاضها 

(ملحق عدد 22).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� لسنة 2017 إىل 
18,2 % مقابل 19,1 % سنة 2016.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد بالنسبة لفروع تأم� الحريق والتأم� ضّد الربد وهالك املاشية وتأم� النقل جّد هامة رغم 
 % و64,9   %  76 تباعا  مقابل   % و59,7   % و63,2   %  74,7 التوايل  عىل  بلغت  حيث   2017 سنة  الطفيف  إنخفاضها 

و66,3 %.

ك³ تجدر اإلشارة إىل أّن إرتفاع نسبة اإلسناد يف فرع تأم� الصادرات والتي ناهزت 67,7 % سنة 2017 مقابل 67,4 % 
سنة 2016 تعود أساسا إىل اإلسناد الكيل لألقساط الصادرة بعنوان املخاطر غ� التجارية لصندوق ض³ن مخاطر التصدير 

الذي تتوىل الترصف فيه الرشكة التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وقد تواصل تفاقم العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� رغم تقلّصه النسبي إىل حدود 
135 م.د مقابل 163,8 م.د سنة 2016.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

تواصل نسق ´ّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وناهزت 
121,7 م.د مقابل 113,4 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 21).

بين³ تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا بنسبة 12,4 % مقابل 11 % يف السنة السابقة وبلغ حجمها 
230,3 م.د مقابل 204,9 م.د سنة 2016.  

م.د   79,5 لتعادل   ،2016 سنة   %  9,4 مقابل   %  42,5 بنسبة  إرتفاعا  الحوادث  كلفــــة  شهدت  وبالتوازي، 
مقابل 55,8 م.د سنة 2016.

       
حيث  تراجعا   2017 سنة  خالل  التونسية"  "اإلعادة  لرشكة  املقبولة  للعمليــات  الفنّي  الفائض  سّجل  لذلك،  ونتيجة 

â يتجاوز 7,6 م.د مقابل 25,5 م.د سنة 2016.

العمليات املعاد إسنادها:

تواصل إرتفاع األقسـاط املعـاد إسنادها من طرف رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 بنسبة 10,3 % مقابل 3,2 % 
يف السنة السابقة، وبلغـت 49,4 م.د مقابل 44,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 22).

    
وتبعا لذلك، شهدت نسبة إعــــادة اإلسناد إرتفاعا إىل حدود 40,6 % مقابل 39,5 % سنة 2016.

ك³ شهـــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ´ّوا بنسبة 57,8 % مقابل تراجعهـــا الطفيف بنسبة 1 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 35,2 م.د مقابل 22,3 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، Äّكنت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 ألّول مرّة بعد مرور أربع سنوات متتالية من تجاوز العجز 
م.د   11,2 حدود  يف  عجز  مقابل  م.د   1,3 يعادل  فائضا  وحّققت  اإلسناد  إعادة  عمليات  عن  الناتج  الفّني 

سنة 2016.

إّال أّن النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد تراجعت إىل حدود 9 م.د مقابل 14,3 م.د سنة 2016.

وبعد طرح مصاريف اإلدارة والترصّف املقّدرة بحوايل 8,7 م.د سنة 2017 مقابل 8 م.د سنة 2016، تراجعت النتيجة 
الفنية الصافية بعد طرح املصاريف إىل 0,3 م.د مقابل 6,3 م.د سنة 2016.

وبالتوازي، تقلّصت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة خالل سنة 2017 إىل 12,3 م.د مقابل 15,9 م.د سنة 2016.

      نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

يبلغ عــــدد املؤسسات غ� املقيمة بسوق التأم� التونسية 6 مؤسسات يف موّىف سنة 2017 وهي مؤسسات مرخص 
لها Æقتىض القانون عـدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمـرب 1985 واملتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل 

أساســا مع غ� املقيم�. 
      

وتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة ومكتب� Äثيلي�، وتختص يف عمليات تأم� و إعادة تأم� 
األشخاص غ� املقيم� (ملحق عدد 3).

1 - االمتيازات التي يوفرها نظام املؤسسات غ� املقيمة:
    

يخول القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 املتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا 
مع غ� املقيم� عّدة إمتيازات لفائدة املؤسسات غ� املقيمة تهم خاصة:

اإلعفاء التام من الرضيبة عىل الرشكات،
توقيف اآلداء عىل القيمة املضافة، 

إرجاع املعاليم الديوانية،
اإلعفاء من اآلداءات املحلية، 

إمتيــازات تتعلق بحرية إنتداب املوظف� األجانب،
إمكانية إختيار نظام ض³ن إجت³عي غ� النظام التونيس.

      جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Æوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÆوارد شبه جبائية متأتية من مساه³ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

مقابل م.د   188,6 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة   2017 سنة  خــــالل  هاما  إرتفاعا  املــــوارد  هذه  سّجلت  وقد 
 167,8 م.د سنة 2016 و160,9 م.د سنـــة 2015 (ملحق عدد 26).

وإعتبارا ألهّمية قطاع التأم� يف اإلقتصاد الوطني أقّر املّرشع التّونيس لفائدته جملة من القواعد الجبائية تتعلّق بعقود 
التأم� وباملّدخرات الفّنية لرشكات التأم�.

I - النظام الجبا¤ لعقود التأم�:
 

يعرّف الفصل األول من مجلّة التأم� عقد التأم� بأنّه "اإلتّفاق الذي تلتزم Æقتضاه مؤّسسة التأم� أو املؤّمن بتقديم 
خدمة مالية لشخص يدعى املؤّمن له يف حالة تحّقق الخطر أو حلول األجل املبّ� بالعقد وذلك مقابل أجرة تسمى قسط 

التأم� أو معلوم اإلشرتاك".

ويربز هذا التّعريف العنارص التي يقوم عليها عقد التّأم� وهي أقساط التأم� وخدمات التأم�.

1 - جبــاية أقساط الّتأم�:

تتمثّل جباية أقساط التّأم� يف املعاليم الجبائية واملعاليم شبه الجبائية.

1.1 - املعاليم الجبائية:

املعلوم الوحيد عىل الّتأم�:

تخضع عقود التأم� أو اإليرادات العمرية املربمة مع مؤّسسات التأم� مه³ كان مكان إبرامها ملعلوم يسّمى "املعلوم 
الوحيد عىل التأم�".

وتعفى من هذا املعلوم :

1. عقود إعادة التأم�،
2. عقود التأم� املتعلّقة باألخطار الفالحية والصيد البحري، 

3. عقود تأم� أخطار السلع عند التّصدير وعقود تأم� قروض التّصدير،
4. عقود التأم� اإلجباري يف ميدان البناء املعد للسكن طبقا للترشيع الجاري به العمل،

5. عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين رأس املال وعقود اإليرادات العمرية،
6. عقود التأم� لألخطار التي îكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغ�ها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 5 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 10 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

ويربز جدول توزيع املوارد الجبائية وشبه الجبائية املتأتية من قطاع التأم� أهّمية حّصـة املعلـوم الوحيد عىل التأم� 
مقارنة مع حّصة املساه³ت لفائدة الصناديق الخاّصة بالخزينة.

2.1 - املوارد شبه الجبائية: 

وهي تتوزع ب� مساه°ت لفائدة ّصناديق الخزينة وب� معاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�.

أ -  املساه°ت لفائدة الّصناديق الخاّصة بالخزينة:

• املساه°ت لفائدة صندوق الح°ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات:

أحدث صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Æقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Æقتىض الفصل 153 من القانون عدد 91 لسنة 1982 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1982 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1983، وحّدد مبلغها بـ 300 ملّيم موظّفة عىل كّل شهادة تأم� لعربة سيّارة.

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك³ تّم تنقيحه بالنصوص الالّحقة وخاّصة الفصل 74 من قانون املالية لسنة 2003، وقد حّدد مبلغ هذه املساهمة 
بـنسبة 0,3 % بالنسبة ألقساط التّأم� عىل السيّارات وبـنسبة 1 % بالنسبة ألقساط التّأم� األخرى باستثناء التّأم� عىل 

الحياة وتكوين رأس املال. 

• املساه°ت لفائدة صندوق ض°ن ضحايا حوادث املرور:

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض³ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاïة وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:
 

- مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Æقتىض األمر عدد 2069 لسنة 2006 املؤرخ يف 24 جويلية 2006، وحّددت نسبتها بـ 2 % من أقساط التأم� 
أو معاليم اإلشرتاكات املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض³ن.

 وتتمثّل هذه التكاليف يف:

املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان تعويض األرضار الالّحقة باألشخاص يف حوادث املرور،
املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان خالص املحام� الذين ينوبون املكلف العام بنزاعات الدولة يف حّق صندوق 

ض³ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Æهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض³ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه°ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض°ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح³ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÆقتىض أحكام الفصل 8 من املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011، تّم توسيع مجال تدّخل الصندوق 
التعويضات بعنوان األرضار  أّن الصندوق يتوّىل" تسديد  وذلك بإضافة فقرة ثالثة إىل الفصل 35 املذكور أعاله تنّص عىل 
املادية املبارشة الناتجة عن أع³ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
 23 املؤرخ يف  لسنة 2002  باألمر عدد 2123  تنقيحه  تّم  الصندوق ك³  تسي� وطرق Äويل هذا  وتراتيب  تدّخل  رشوط 
ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم� بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس األقساط الّصادرة خالل الّشهر املنقيض 
والّصافية من اإللغاءات والّرضائب وإعادة التّأم�. وتهّم هذه املساهمة جميع أصناف التّأم� باستثناء التّأم� عىل الحياة 

وتكوين األموال.

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة Äّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Æوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك³ تّم تنقيحه وإÄامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011) بدينار واحد بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره 

Æناسبة إكتتاب أو تجديد عقود التأم� عىل غ� الحياة صايف من اإللغاءات.

        

• املساه°ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 19 إىل 21 من قانـون املالية لسنة 2006. وتتوزع موارده املتأتية من قطاع 
التأم� كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم:  حّددها الفصل 3 من األمر عدد 2336 لسنة 2006 بـ 500 مليم بعنوان كّل شهادة تأم� و500 
مليم بعنوان كّل شهادة فحص فّني.

 2006 أوت   28 فـــي  املؤّرخ   2006 لسنة   2336 عدد  األمر  من  الثالث  الفصل  حّدد  التأم�:  مؤّسسات  مساهمة   -
واملتعلّق بضبط إجراءات تدّخل الصندوق وطرق تسي�ه وقاعدة ونسب املساه³ت املخّصصة له، نسبة هــذه املســاهمة 
األداءات  من  والصافية  محرّك  ذات  الربية  العربات  تأم�  بعنوان  الصادرة  اإلشرتاك  معاليم  أو  األقساط  من   %  0,4 بـ 

واإللغاءات.
   

ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم� Æقتىض العنوان السادس من مجلة التأم� ك³ تّم تنقيحها وإÄامها Æقتىض القانون عدد 
8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. 

وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• املعلوم السنوي الذي تدفعه مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حّدد الفصل األول من األمر عدد 2553 لسنة 2008 
املؤرخ يف 7 جويلية 2008 نسبته كالتايل:

- بالنسبة ملؤسسات التأم�: 0,3 % من إج³يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج³يل األقساط املقبولة بعنوان السنة املحاسبية املنقضية والصافية من 
اإللغاءات.

ويستخلص مبلغ املعلوم السنوي وينزّل بالحساب الجاري للهيئة العامة للتأم� من قبل مؤسسات التأم� ومؤسسات 
إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة خالل نفس السنة التي يكون فيها مستوجبا وبحساب أربعة أقساط تدفع 

يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ´وذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاõ من األمــر عـــدد 2553 لسنــة 
2008 املـــؤرخ فــي 7 جويلية 2008 مبالغها كالتايل:

بالنسبة ملؤسسات التأم�: 1000 دينار عن كّل صنف تأم�.
بالنسبة لس°رسة التأم�: 1000 دينار.

بالنسبة لنواب التأم� ومنتجي التأم� عىل الحياة: 100 دينار.
       

II - التشجيعات والحوافز الجبائية لقطاع التأم�:
 

1 - يف مادة الرضيبة عىل الدخل والرضيبة عىل الرشكات:

1.1 - أحكام جبائّية تفاضلّية تتعلّق بعقود التأم� عىل الحياة:

 تّم Æقتىض أحكام الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2013 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2013 املتعلق بقانون املالية لسنة 
2014 تشجيع عمليات االدخار طويل املدى يف مادة التأم� عىل الحياة.

وتتلخص اإلمتيازات الجبائية يف النقاط التالية:

أ - أحكام ذات طابع تحفيزي لإلدخار:

- شمولية مجال العقود املشمولة باإلمتياز لتشمل عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين األموال عىل حّد السواء،
- شمولية الض³نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه³ كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاïة املنتفع� من الض³نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه³ كان الض³ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباö يف إتجاه Äك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض³ن  املرتبطة  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  عقود  بعنوان  املدفوعة  التأم� 

الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن 10 سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� يف عقود 
التأم� الج³عي ال تقل عن 10 سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وال ينسحب هذا الرشط عىل 

املنخرط� يف العقود الج³عية قبل غرة جانفي 2014،
،öة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباïتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  îكن  ال  الج³عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -
باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014،

- إستثناء املبالغ املدفوعة لألجراء بعنوان عقود التأم� عىل الحياة وتكوين األموال تنفيذا إللتزامات املكتتب املنصوص 
عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

 
2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

الكافية  الفنية  املدخرات  بتسجيل  تقوم  أن  التأم�  مجلة  من   59 الفصل  طبقا ألحكام  التأم�  مؤسسات  يتعّ� عىل 
لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع� بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال تلك املدخرات يف أصول 

نفس املوازنات.

وÄّكن صفة "الفنية" من Äييز املدخرات الفنية عن غ�ها من املدخرات مثل "مدخرات املخاطر واألعباء" و"مدخرات 
إنخفاض القيمة". 

وتطبيقا ألحكام الفقرة II من الفصل 48 من مجلة الرضيبة عىل دخل األشخاص الطّبيعي� والّرضيبة عىل الّرشكات، 
تطرح املّدخرات الفّنية بصفة كلية من قاعدة إحتساب الرضيبة عىل الرشكات وذلك بعنوان سنة تكوين املّدخرات املذكورة، 
باستثناء املّدخرات املكّونة ملجابهة إستحقاق التّعّهدات الفّنية التي تطرح يف حدود 50 % من الربح الخاضع للرضيبة بعد 

طرح املدخرات الفنية القابلة للطرح كليا وقبل طرح األرباح املعاد إستث³رها (الفصل 45 من قانون املالية لسنة 2008).

2 - يف مادة األداء عىل التكوين املهني:

املبلغ  املهني شهريّا عىل أساس  التكوين  األداء عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب  قانون  الفصل 29 من  طبقا ألحكام 
الشهري الخام للمرتبات واألجور مه³ كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Æا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه³ت اإلجت³عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت³عي  الض³ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت³عية  املساه³ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج³عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Æوجب عقود التأم� عىل الحياة من معاليم التّسجيل 
املوظّفة عىل الّرتكات. 

I من  الفقرة  بالعدد 6 من  املنصوص عليه  بـ 0,300 دينار  املحّدد  الجبا¤  الطّابع  التأم� من  4 - إعفاء وصوالت 
.öالفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا

5 - إعفاء عملّيات التأم� وإعادة التأم� الخاضعة للمعلوم الوحيد عىل التأم� وعموالت وسطاء التأم� من 
األداء عىل القيمة املضافة وذلك تطبيقا ملقتضيات العددين 31 و31 مكّرر من الجدول "أ" امللحق Æجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 

     ملحــق عــدد 1

اإلطار الترشيعي والرتتيبي لقطاع التأم�

I - اإلطار العام:

القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف 9 مارس 1992 املتعلّق بإصدار مجلة التأم� وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به وجملة القوان� املتممة لها وهي :

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤرخ يف 31 جانفي 1994 املتعلّق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأم� يخص التأم� 
يف ميدان البناء،

القانون عـدد 24  لسنة 1997 املؤرخ يف 28 أفريل 1997 املتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخّص تأم� 
الصادرات،

القانون عدد 37 لسنة 2002 املؤرخ يف غرة أفريل 2002 املتعلّق بتنقيح مجلة التأم�،
تأم�  يخص  التأم�  Æجلة  خامس  عنوان  بإدراج  املتعلق   2005 أوت   15 يف  املؤرخ   2005 لسنة   86 عدد  القانون 
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس Æجلة التأم� يخص إحداث 

"الهيئة العامة للتأم�". 
القانون عدد 47 لسنة 2014 املؤّرخ يف 24 جويلية 2014 املتعلّق بإدراج عنوان سابع Æجلة التأم� يخص "التأم� 

التكافيل". 

II - اإلطار القانوÎ للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

تأم�  التأم� يخص  بإدراج عنوان خامس Æجلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية املتعلّقة به والتي تتمثّل يف:

األمر عدد 873 املؤرخ يف 27 مارس 2006 واملتعلق بضبط التزامات مستعميل العربات الربية ذات محرك غ� املسجلة 
بإحدى سالسل التسجيل املعتمدة بالبالد التونسية وكذلك بطرق صياغة الوثائق املثبتة لوجود عقد التأم� وصحتها وفقا 

ألحكام الفصل 114 من مجلة التأم�،
األمر عدد 1224 املؤرخ يف 2 ماي 2006 واملتعلّق بضبط أ´وذج تحرير محرض البحث وفقا ألحكام الفصل 167 من 

مجلة التأم�، 
وواجبات  بتحديد حقوق  املتعلقة  اإلتفاقية  باملصادقة عىل  واملتعلق   2007 25 جوان  املؤرخ يف   1487 عدد  األمر 
نتيجة  املتّرضر  لفائدة  املستحّقة  أو  املسّددة  املبالغ  إسرتجاع  بخصوص  املرض  عىل  للتأم�  الوطني  والصندوق  املؤمن� 

حوادث املرور التي تكتيس صبغة شغلية وفقا ألحكام الفصل 171 من مجلة التأم�،
األمر عدد 2069 املؤرخ يف 24 جويلية 2006 واملتعلق بضبط نسب املساه³ت املخصصة لصندوق ض³ن ضحايا 

حوادث املرور وفقا ألحكام الفصل 176 من مجلة التأم�، 
األمر عدد 1871 املؤرخ يف 17 جويلية 2007 واملتعلق بضبط جدول معاوضة الجرايات وبكيفية إحتساب رأس املال 

موضوع املعاوضة وفقا ألحكام الفصل 145 من مجلة التأم�،

القرار املؤرخ يف 6 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األطباء الرشعي� واألطباء املتحصل� عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البدõ وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم� (ك³ تّم إÄامه بالقاïت� التكميليت� بتاريخ 1جوان 2006 

و2 سبتمرب 2006)،
وفقا  تسي�ه  وقواعد  للتعريفة  املركزي  املكتب  إحداث  بضبط رشوط  واملتعلق  17 جانفي 2006  املؤرخ يف  القرار 

ألحكام الفصل 112 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األعضاء القاّرين واألعضاء املناوب� باملكتب املركزي للتعريفة،

القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل النظام األسايس الخاص بالجمعية املهنية التي تتوىل تطبيق 
الفصل 114 من مجلة  للتأم� وفقا ألحكام  الدولية  البطاقات  أنظمة  املنخرطة يف  الدول األجنبية  املعاهدات املربمة مع 

التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل أ´وذج املعطيات الرضورية إلعداد عرض التسوية الصلحية 

وفقا ألحكام الفصل 169 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 12 أفريل 2006 واملتعلق بضبط شكل شهادة التأم� ومحتواها، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 8 جوان 2006 واملتعلق بتحديد التعريفات اإلطارية ملصاريف عالج مترضري حوادث املرور 
وفقا ألحكام الفصل 129 من مجلة التأم�، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 11 جوان 2007 واملتعلق باملصادقة عىل الجدول القيايس لتحديد نسب العجز الدائم وفقا 
ألحكام الفصل 131 من مجلة التأم�، 

القرار املؤرخ يف 4 أوت 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء املكتب املركزي للتعريفة،
القرار املؤرخ يف 28 نوفمرب 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء اللجنة اإلستشارية لصندوق الوقاية من حوادث املرور،

القرار املؤرخ يف 25 ديسمرب 2006 واملتعلق باملصادقة عىل إتفاقية التعويض لحساب الغ� وفقا ألحكام الفصل 148 
من مجلة التأم� املمضاة من قبل األطراف املعنية بتاريخ 9 أكتوبر 2006.

املنشور عدد 2 لسنة 2007 املؤرخ يف 10 مارس 2007 واملتعلق بنظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤوليـــة 
املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك ك³ تّم إÄامه بامللحق التوضيحي بتاريخ 2 جويلية 2007.
املنشور عدد 1 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 جانفي 2007 واملتعلق بتحديد تعريفة التأم� الحدودي.

املنشور عدد 1 لسنة 2005 املؤّرخ يف 13 أفريل 2005 واملتعلّق بالرتفيع يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية بالنسبة 
ألصحاب العربات الربية ذات املحرّك ك³ تّم تنقيحه Æقتىض املنشور عدد 1 لوزير املالية املؤرخ يف 12سبتمرب 2013 ثّم 

باملنشور عدد 1 لسنة 2014 املؤرخ يف 16 ديسمرب 2014.
اإلتفاقية املربمة ب� مؤسسات التأم� بتاريخ 17 أوت 2002 واملتعلقة برتفيع تعريفة الض³نات اإلختيارية.

اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم� 
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق Æراجعة إتفاقية سنة 1995 املربمة بتاريخ 22 نوفمرب1995. 

اإلتفاقية النموذجية املربمة ب� املكاتب حول "بطاقة التأم� الخرضاء" واملنّقحة يف 20 أكتوبر 1989. 
"النظام العام" (le règlement général) للمجلس الدويل للمكاتب الذي يضّم كافة الدول املنخرطة يف نظام "بطاقة 

التأم� الخرضاء" والذي دخل حيّز التطبيق بداية من غرّة جويلية 2003. 
إتفاقية بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات عرب البالد العربية " بطاقة التأم� الربتقالية " املوقّعة  بتونس من قبل 

الدول العربية بتاريخ 26 أفريل 1975.
اإلتفاقية املربمة بتاريخ 19 جوان 1995 ب� املكاتب العربية املوّحدة لتطبيق بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات 

عرب البالد العربية.
العامة  الجلسة  أثناء  املربمة  العضو  الدولة  يف  الوطنية  التأم�  رشكات  ب�  اإلقليمي"  املوّحد  "املكتب  إنشاء  إتفاقية 

للمكاتب األعضاء املنعقدة باليونان يف ماي 2002 ك³ تّم تنقيحها أثناء إجت³عها األخ� يف نوفمرب 2005.

بتاريخ 20 جانفي  املهنيّة  التأم� يف إطار جمعيتها  للسيارات املربمة ب� مؤسسات  املاّدية  إتفاقيات تعويض األرضار 
2010 والتي دخلت حيّز التطبيق بداية من 20 مارس 2010 طبقا للفصل 92 من مجلة التأم�، وتتضّمن هذه اإلتفاقيات 

تحسينات هاّمة سواء عىل مستوى ضبط وتقليص آجال التعويض أو عىل مستوى تحس� جودة الخدمات املسداة. 

2 - التأم� من الحريق:

الفصل 29 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 واملتعلّق 
بوجوب التأم� من الحريق.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤرخ   1981 لسنة   1595 عدد  األمر 
بالفصول 29 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 املتعلق بقانون املالية لسنة 1981.

3 - تأم� نقل البضائع عند التوريد: 

الفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 
املتعلقة بوجوبية تأم� نقل البضائع عند التوريد.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤّرخ   1981 لسنة   1596 عدد  األمر 
بالفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 

ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 2364 لسنة 1999 املؤرخ فـي 27 أكتوبر 1999.

4 - التأم� الوجوÏ للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي³ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك³ 

تّم تنقيحه بالقانون عدد 62 لسنة 2009 املؤرخ يف 31 جويلية 2009.
الفصل 3 من األمر عدد 1814 لسنة 1981 املؤرخ يف 22 ديسمرب 1981 املتعلّق بكيفية منح البطاقة املهنية للوكيل 

العقاري.
الفصل 2 من القانون عدد 66 لسنة 2001 املؤرخ يف 10 جويلية 2001 (املتعلق بحذف الرتاخيص اإلدارية املسندة من 
قبل مصالح وزارة التجارة) املتعلق بإخضاع م³رسة نشاط الوكيل العقاري إىل الرشوط املنصوص عليها بالترشيع الجاري به 

العمل وإىل مقتضيات كراس رشوط يصادق عليها بقرار من الوزير املكلف بالتجارة.
قرار وزير التجارة املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق باملصادقة عىل كـراس رشوط مهنة وكيل عقاري.  

الفصل 7 من األمر عدد 273 لسنة 1987 املؤرخ يف 17 فيفري 1987 واملتعلّق برتكيبة وطرق عمل لجنة تسليم إنجازات 
وكاالت األسفار.

الفصل 3 من القانون عدد 49 لسنة 1987 املؤّرخ يف 2 أوت 1987 واملتعلّق بتنظيم تجارة املصاعد والتجهيزات املشابهة.
املصاعد  تجارة  باملصادقة عىل كراس رشوط مل³رسة نشاط  املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق  التجارة  قرار وزير 

والتجهيزات املشابهة.
الفصالن 48 و59 من القانون عدد 63 لسنة 1991 املؤّرخ يف 29 جويلية 1991 واملتعلّق بالتنظيم الصحي.

الفصل 27 من القانون عدد 104 لسنة 1994 املؤرخ يف 3 أوت 1994 واملتعلّق بتنظيم وتطوير الرتبية البدنية واألنشطة 
الرياضية.

الفصالن 19 و34 من القانون عدد 32 لسنة 1995 املؤّرخ يف 14 أفريل 1995 واملتعلّق بوكالء العبور.
الفصل 34 من القانون عدد 41 لسنة 1996 املؤّرخ يف 10 جوان 1996 واملتعلّق بالنفايات وÆراقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثاõ من األمر عدد 1766 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 سبتمرب 1996 واملتعلّق بضبط رشوط إحداث املؤسسات 
الخاصة لرعاية املسن� وطرق تسي�ها.

الفصل 39 من القانون عدد 71 لسنة 97 املؤرخ يف 11 نوفمرب 1997 واملتعلّق باملصف� واملؤÄن� العدلي� وأمناء الفلسة 
واملترصّف� القضائي�.

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاïة الوثائق املشرتطة للرتخيص 
إلستغالل أو توسيع أو نقل أو إحالة مركز تصفية الدم.

الفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 1998 املؤّرخ يف 20 جويلية 1998 واملتعلّق بالرشكات املهنية للمحام�.
الفصل 82 من القانون عدد 25 لسنة 1999 واملؤّرخ يف 18 مارس 1999 واملتعلّق بإصدار مجلة املوانئ البحرية التجارية.

األمر عدد 1986 لسنة 2001 املؤرخ يف 27 أوت 2001 املتعلق بضبط رشوط إحداث الهياكل املحرتفة إلنتاج الفنون 
الدرامية وترويجها.

إلنتاج  املحرتفة  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م³رسة  واملتعلق   2001 8 سبتمرب  املؤرخ يف  الثقافة  وزير  قرار 
الفنون الدرامية وترويجها لنشاطها.

الفصل 7 من القانون عدد 89 لسنة 2005 املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بتنظيم نشاط الغوص حول وجوبية تأم� 
املسؤولية املدنية عن األرضار التي îكن أن تلحقها باملتدرب� أو الغ� من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ³Æرسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÄام القانون عدد 
عن  الناتجة  املدنية  مسؤوليتهم  تأم�  وجوبية  حول  العبور  بوكالء  املتعلّق   1995 أفريل   14 يف  املؤرخ   1995 لسنة   32

نشاطهم.
الفصل 15 من القانون عدد 44 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنظيم املهن البحرية حول وجوبية 

تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن النشاط من قبل كّل شخص يتعاطى إحدى املهن البحرية.
املؤرخ   1990 لسنة   17 عدد  القانون  بتنقيح  واملتعلق    2009 جويلية   31 يف  املؤرخ   2009 لسنة   62 عدد  القانون 

يف 26 فيفري 1990 املتعلّق بتحوير الترشيع املتعلّق بالبعث العقاري.

5 - التأم� يف ميدان البناء:

القانون عدد 9 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصل 6 
من مجلة التأم�).

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصول 
من 95 إىل100 من مجلة التأم�).

تأم�  لوجوب  الخاضعة  غ�  املنشآت  قاïة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل� يف إنجازها ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 1360 لسنة 1997 املؤّرخ يف 14 جويلية 1997.
األمر عدد 416 لسنة 1995 املؤّرخ يف 6 مارس 1995 واملتعلق بضبط مهام املراقب الفني ورشوط منح املصادقة.

III - اإلطار القانوÎ للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم� الصادرة Æقتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق Æكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
الفصل األّول من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 02 جانفي 1993 املتعلّق بضبط قاïة أصناف التأم� الواردة بالفصل 49 من 

مجلّة التأم�.

الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاïة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� 
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

الفصالن 2 و3 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 املتعلّق بضبط بيان ´وذجي للرشوط العامة لعقود 
التأم�.

الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم�، املؤرخ يف 13 جويلية 2016 واملتعلّق بتوضيح بعض 
املفاهيم املرتبطة بصنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وطريقة تطبيق أحكام مجلّة التأم� عىل مستوى اإلكتتاب 

واإلنخراط واإلعالم السنوي ودفع الخدمات املتعلّقة بهذا الصنف.

2 - التأم� البحري:

يف املؤّرخ   1962 لسنة   13 عـدد  القانون  Æقتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 24 أفريل 1962.

األمر عدد 216 لسنة 1990 املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق بالرتفيع يف املبلغ األقىص ملسؤولية الناقل البحري يف 
تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 أكتوبر 2001 املتعلق Æنح ض³ن الدولة لتغطية نتائج املسؤولية املنجرّة عن 
املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

املؤّرخ يف العيل  باألمر  تنقيحه  تّم  ك³  الفالحي   õالتعاو بالصندوق  واملتعلّق   1931 مارس   26 املؤّرخ يف  العيل  األمر 
 7 جويلية 1955.

الفصول من 52 إىل 56 من القانون عدد 106 لسنة 1986 املؤّرخ فـي 31 ديسمرب 1986 واملتعلّقة بإحداث صندوق 
تعاون لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 948 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط إبتداءا من املوسم الفالحي 1988-1989 مجال 
تدخل ومقدار مساهمة الفالح� ونسبة تعويضات الصندوق التعاوõ لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
 õاألمر عدد 949 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تدخل وتسي� الصندوق التعاو

لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
وضبط  التأم�  مؤسسات  لكل  التأم�  عىل  الوحيد  األداء  من  اإلعفاء  تعميم  حول   2007 لسنة  الرئاسية  القرارات 
تخفيضات يف التعريفات بـ 40 % لألنشطة األكþ عرضة للمخاطر وبـ 30 % بالنسبة إىل خطر هالك املاشية وبـ 20 % عند 

التأم� الج³عي أو الفردي املتجدد.
إتفاقية الترصف املربمة ب� وزير املالية والصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي يف أوت 2008 واإلتّفاقية املربمة ب� 

الصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي والبنك الوطني الفالحي.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

الفصالن 67 و68 من مجلة التأم�.
الفصل 28 من القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 واملتعلّق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية 

تتعامل أساسا مع غ� املقيم�.
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ� املقيم�.

6 - تأم� الصادرات:

القانون عدد 24 لسنة 1997 املؤّرخ يف 28 أفريل 1997 واملتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخص تأم� 
الصادرات.

األمر عدد 1690 لسنة 1998 املؤّرخ يف 31 أوت 1998 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تسي� صندوق ضمـان مخاطـر 
التصدير كمـا تّم تنقيحـه باألمر عدد 2074 لسنـة 2002 املـؤرخ يف 10 سبتمرب 2002 واألمر الحكومي عدد 1068 املؤّرخ 

يف 3 أوت 2015.
القانون عدد 95 لسنة 1999 املؤّرخ يف 6 ديسمرب 1999 واملتعلّق بإحداث صندوق ض³ن Äويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن.
تسي� صندوق ض³ن Äويل  وتراتيب  بضبط رشوط  واملتعلق  3 جانفي 2000  املؤّرخ يف   2000 لسنة   23 األمر عدد 

الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن وبإحداث لجنة ض³ن قروض Äويل الصادرات.
اإلتفاقية املربمة ب� وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت Æوجبها 
مهّمة التّرصف يف هذه املنظومة إىل الرشكة املذكورة وذلك لحسابها ولحساب بقية مؤسسات التأم� التي تنشط يف هذا 

املجال. 

IV - النصـوص األخـرى:

:Î1 - القطاع التعاو

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األ´وذجي للجمعيات التعاونية.

2 - التأم� عىل املرض:

القانون عدد 71 لسنة 2004 املؤرخ يف 2 أوت 2004 واملتعلّق بالتأم� عىل املرض وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به.

3 - جباية قطاع التأم�:

القانون عدد 113 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 ديسمرب 1996 (املتعلّق بقانون املالية لسنة  الفصول 34 و35 و36 من 
1997) بخصوص مراجعة جباية قطاع التأم�.

املالية لسنة  القانون عدد 86 لسنة 1997 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1997 (املتعلّق بقانون  الفصول من 51 إىل 54 من 
1998) بخصوص تشجيع االدخار يف إطار عقود التأم� عىل الحياة.

الفصل 33 من القانون عدد 123 لسنة 2001 املؤرخ يف 28 ديسمرب 2001 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2002) بخصوص 
تحي� قاïة املدخرات الفنية القابلة للطرح من قبل مؤسسات التأم�.

الفصل 74 من القانون عدد 101 لسنة 2002 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2002 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2003) بخصوص 
تحي� األحكام املتعلقة باملساهمة لفائدة صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات وتوحيد قاعدة إحتسابها مع 

قاعدة إحتساب املعاليم عىل التأم�.
القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2004) بخصوص إقرار مبدأ إعفاء 
اإليرادات العمرية املدفوعة يف إطار عقود التأم� عىل الحياة من الرضيبة عىل الدخل وإضافة العدد 31 مكّرر للجدول "أ"  
التأم�  يف  الوسطاء  إىل  التأم�  مؤّسسات  قبل  من  املدفوعة  "العموالت  حول  املضافة  القيمة  عىل  األداء  Æجلّة  امللحق 
والّداخلة ضمن عنارص قسط التأم� الخاضع للمعلوم الوحيد عىل التّأم�" وبخصوص منح األولوية لإلنتفاع باإلمتياز العام 
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      النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� 78 م.د سنة 2017 تتوزع ب� 54,4 م.د بعنوان صنف التأم� عىل الحياة 
وتكوين األموال و23,6 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة.

النتائج الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 79,6 م.د (ملحــق عـدد 11).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  وبدون  املؤّجلة  النتائج  بإعتبار   ،2017 نهاية سنة  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
بنسبة 3,9 % مقابل ارتفاعا  السنة ما يعادل 1.233,4 م.د مقابل 1.187,3 م.د سنة 2016 مسّجال بذلك  الصافية لهذه 

 8,9 % سنة 2016. (ملحــق عـدد 11).

ويعود هذا التباطؤ يف وت�ة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة أساسا إىل:

• انخفاض هاّم يف نسق ´و إج³يل األرباح املؤّجلة من 58,4 % سنة 2016 إىل 1,1 % سنة  2017 حيث ناهزت
 191,6 م.د مقابل 189,6 م.د سنة 2016.

 
م.د   149,4 بلغت  حيث   2016 سنة   %  14,6 بحوايل  تراجع  بعد  االرتفاع  إىل  املؤّجلة  الخسائر  مجموع  عودة    •

مقابل 82,2 م.د سنة 2016.

األمـوال املوظفـة:

إرتفع مجموع األموال املوظّفة لتغطية تعّهدات مؤسسات التأم� تجاه املؤمن لهم إىل 4.891,2 م.د   سنة 2017 مقابل 
4.537,7 م.د سنة 2016 أي بنسبة تطّور تعادل 7,8 %. 

إرتفعت حّصتها  التي  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  بعنوان صنف  التوظيفات  بالخصوص  اإلرتفاع  وشمل هذا 
إىل 32 % من مجموع األموال املوظفة (مقابل 28,5 % سنة 2016) بين³ إنخفضت حصة التوظيفات بعنوان مختلف فروع 

صنف التأم� عىل غ� الحيــاة من 71,5 % سنة 2016 إىل 68 % سنة 2017 (ملحق عـدد 12).

وتجدر االشارة اىل أّن التّطور الحـاصل يف هذه األموال تّم توظيفه أساسا يف السندات الصادرة عن الدولة التي بلغت 
1.694,5 م.د سنة 2017 (وÄثّل 34,6 % من مجموع التوظيفات) مقابل 1.551,7 م.د سنة 2016 محّققة بــذلك ´ـّوا 
بنسبة 9,2 %، ويف شكـل قروض رقاعية التي سّجلت إرتفاعا ملحوظا بنسبة 17,4 % وبلغت 875,9 م.د سنة 2017 مقابل 
يقارب 27 % وبلغت فيها ´وا هاّما Æا  املوظفة  األموال  745,8 م.د سنة 2016 وكذلك يف شكل عقارات حيث شهدت 

 316,2 م.د سنة 2017 مقابل 249,2 م.د يف موىف السنة السابقة.    

ك³ عرفت األموال املوظفة يف شكل حصص وأسهم يف مؤسسات التوظيف الج³عي ويف شكل حصص يف رشكات ذات 
رأس مال تنمية بدورها ´ّوا ايجابيا بنسبة 2,2 % و11 % تباعا وبلغت عىل التوايل 228,7 م.د و52,3 م.د سنة 2017 مقابل 
التأم�  واعادة  التأم�  مؤسسات  أسهم  يف شكل  للتوظيفات  بالنسبة  الشأن  وكذلك   .2016 سنة  م.د  و47,1  م.د   223,7

األجنبية حيث سّجلت إرتفاعا ناهز 3,8 % وبلغت 18,1 م.د سنة 2017 مقابل 17,4 م.د سنة 2016.    

أّما األموال املوظفة يف شكل أسهم رشكات مدرجة بالبورصة فقد سجلت انخفاضا بنسبة 2,4 % لتبلغ 531,1 م.د سنة 
البنكية  املؤسسات  لدى  النقدية ويف شكل ودائع  بالسوق  املوظفة  األموال  2017 مقابل 544,4 م.د سنة 2016، وكذلك 
واملاليــة التي بلغت 689,4 م.د مقابل 694,8 م.د سنة 2016 أي بإنخفاض طفيف بحوايل 0,8 % مقارنة بالسنة السابقة.

وتستأثر التوظيفات ذات املردود القار بحصة هامة تعادل 52,6 % سنة 2017 مقابل 50,6 % سنة 2016، تليها األموال 
املوظفة بالسوق النقدية ويف شكل ودائع لدى املؤسسات البنكية واملاليــة رغم انخفاض حّصتها من 15,3 % سنة 2016 

اىل 14,1 % سنة 2017. 

تغطية املدخرات الفنية:

سّجلت سنة 2017 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية باألصول املوظّفة طبقــا ألحكام مجلة التأم� حيث بلغت 
110,5 % مقابل 114,9 % سنة 2016 (ملحق عدد 13).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتّم 
(بإدماج رؤوس  الحياة  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب أصناف  الذي  بالهامش األد×  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 
األموال تحت الخطر واملّدخرات الحسابية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ) وأصناف التأم� عىل غ� الحياة (بإدماج كلفة الحوادث 

وأقساط التأم� الصافية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ).

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2017 ما يعادل 1.061,5 م.د مقابل 1.022,4 م.د 
سنة 2016. 

أمــا مجموع هــامش املـالءة املالية األد×، فقد بلغ 398,3 م.د سنة 2017 مقابل 346,3 م.د سنة 2016.

مقابل  2017 سنة   % 266,5 القطاع  بالنسبة ملجموع  األد×  الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
 295,3 % سنة 2016. 

       نشاط إعـادة التـأم�

يهّم هذا الصنف عمليات إعادة التأم� املقبولة واملسندة من قبل رشكات التأم� املبارش والعمليات املقبولة واملعاد 
إسنادها من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�.

 
عمليات إعـادة التأم� لرشكات التأم� املباشـر:

العمليات املقبولة:
    

شهدت األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش عودة إىل اإلرتفاع بنسبة 5,6 % مقابل تراجعها  بحوايل 1,8 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 16,9 م.د مقابل 16 م.د سنة 2016 (ملحق عـــدد 21).

 %  36 تجاوزت  بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  املدفوعة  التأم�  مؤسسات  تعويضات  إرتفاع  تواصل  املقابل،  ويف 
مقابل زيادة بحوايل 5,5 % سنة 2016، وبلغت تبعا لذلك 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د سنة 2016.

ك³ عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2017 بعنوان العمليات املقبولة بنسبة 24 % مقابل3,1 % سنة 2016 
وبلغت 20,7 م.د مقابل 16,7 م.د سنة 2016. 

وتبعا لذلك، تقلّص الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة إىل حدود 3,3 م.د مقابل 4,8 م.د سنة 2016.

العمليات املسندة:

مقابل   %  7,5 بنسبة  إرتفاعا   2017 سنة  املبارش  التأم�  قبل رشكات  من  إسنادها  واملعاد  املسندة  األقساط  سّجلت 
 2016 سنة  م.د   353,7 مقابل  م.د   380,2 مجموعها  بذلك  وبلغ   ،%  1,9 بنسبة  السابقة  السنة  يف  النسبي  إنخفاضها 

(ملحق عدد 22).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� لسنة 2017 إىل 
18,2 % مقابل 19,1 % سنة 2016.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد بالنسبة لفروع تأم� الحريق والتأم� ضّد الربد وهالك املاشية وتأم� النقل جّد هامة رغم 
 % و64,9   %  76 تباعا  مقابل   % و59,7   % و63,2   %  74,7 التوايل  عىل  بلغت  حيث   2017 سنة  الطفيف  إنخفاضها 

و66,3 %.

ك³ تجدر اإلشارة إىل أّن إرتفاع نسبة اإلسناد يف فرع تأم� الصادرات والتي ناهزت 67,7 % سنة 2017 مقابل 67,4 % 
سنة 2016 تعود أساسا إىل اإلسناد الكيل لألقساط الصادرة بعنوان املخاطر غ� التجارية لصندوق ض³ن مخاطر التصدير 

الذي تتوىل الترصف فيه الرشكة التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وقد تواصل تفاقم العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� رغم تقلّصه النسبي إىل حدود 
135 م.د مقابل 163,8 م.د سنة 2016.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

تواصل نسق ´ّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وناهزت 
121,7 م.د مقابل 113,4 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 21).

بين³ تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا بنسبة 12,4 % مقابل 11 % يف السنة السابقة وبلغ حجمها 
230,3 م.د مقابل 204,9 م.د سنة 2016.  

م.د   79,5 لتعادل   ،2016 سنة   %  9,4 مقابل   %  42,5 بنسبة  إرتفاعا  الحوادث  كلفــــة  شهدت  وبالتوازي، 
مقابل 55,8 م.د سنة 2016.

       
حيث  تراجعا   2017 سنة  خالل  التونسية"  "اإلعادة  لرشكة  املقبولة  للعمليــات  الفنّي  الفائض  سّجل  لذلك،  ونتيجة 

â يتجاوز 7,6 م.د مقابل 25,5 م.د سنة 2016.

العمليات املعاد إسنادها:

تواصل إرتفاع األقسـاط املعـاد إسنادها من طرف رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 بنسبة 10,3 % مقابل 3,2 % 
يف السنة السابقة، وبلغـت 49,4 م.د مقابل 44,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 22).

    
وتبعا لذلك، شهدت نسبة إعــــادة اإلسناد إرتفاعا إىل حدود 40,6 % مقابل 39,5 % سنة 2016.

ك³ شهـــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ´ّوا بنسبة 57,8 % مقابل تراجعهـــا الطفيف بنسبة 1 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 35,2 م.د مقابل 22,3 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، Äّكنت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 ألّول مرّة بعد مرور أربع سنوات متتالية من تجاوز العجز 
م.د   11,2 حدود  يف  عجز  مقابل  م.د   1,3 يعادل  فائضا  وحّققت  اإلسناد  إعادة  عمليات  عن  الناتج  الفّني 

سنة 2016.

إّال أّن النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد تراجعت إىل حدود 9 م.د مقابل 14,3 م.د سنة 2016.

وبعد طرح مصاريف اإلدارة والترصّف املقّدرة بحوايل 8,7 م.د سنة 2017 مقابل 8 م.د سنة 2016، تراجعت النتيجة 
الفنية الصافية بعد طرح املصاريف إىل 0,3 م.د مقابل 6,3 م.د سنة 2016.

وبالتوازي، تقلّصت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة خالل سنة 2017 إىل 12,3 م.د مقابل 15,9 م.د سنة 2016.

      نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

يبلغ عــــدد املؤسسات غ� املقيمة بسوق التأم� التونسية 6 مؤسسات يف موّىف سنة 2017 وهي مؤسسات مرخص 
لها Æقتىض القانون عـدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمـرب 1985 واملتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل 

أساســا مع غ� املقيم�. 
      

وتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة ومكتب� Äثيلي�، وتختص يف عمليات تأم� و إعادة تأم� 
األشخاص غ� املقيم� (ملحق عدد 3).

1 - االمتيازات التي يوفرها نظام املؤسسات غ� املقيمة:
    

يخول القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 املتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا 
مع غ� املقيم� عّدة إمتيازات لفائدة املؤسسات غ� املقيمة تهم خاصة:

اإلعفاء التام من الرضيبة عىل الرشكات،
توقيف اآلداء عىل القيمة املضافة، 

إرجاع املعاليم الديوانية،
اإلعفاء من اآلداءات املحلية، 

إمتيــازات تتعلق بحرية إنتداب املوظف� األجانب،
إمكانية إختيار نظام ض³ن إجت³عي غ� النظام التونيس.

      جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Æوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÆوارد شبه جبائية متأتية من مساه³ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

مقابل م.د   188,6 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة   2017 سنة  خــــالل  هاما  إرتفاعا  املــــوارد  هذه  سّجلت  وقد 
 167,8 م.د سنة 2016 و160,9 م.د سنـــة 2015 (ملحق عدد 26).

وإعتبارا ألهّمية قطاع التأم� يف اإلقتصاد الوطني أقّر املّرشع التّونيس لفائدته جملة من القواعد الجبائية تتعلّق بعقود 
التأم� وباملّدخرات الفّنية لرشكات التأم�.

I - النظام الجبا¤ لعقود التأم�:
 

يعرّف الفصل األول من مجلّة التأم� عقد التأم� بأنّه "اإلتّفاق الذي تلتزم Æقتضاه مؤّسسة التأم� أو املؤّمن بتقديم 
خدمة مالية لشخص يدعى املؤّمن له يف حالة تحّقق الخطر أو حلول األجل املبّ� بالعقد وذلك مقابل أجرة تسمى قسط 

التأم� أو معلوم اإلشرتاك".

ويربز هذا التّعريف العنارص التي يقوم عليها عقد التّأم� وهي أقساط التأم� وخدمات التأم�.

1 - جبــاية أقساط الّتأم�:

تتمثّل جباية أقساط التّأم� يف املعاليم الجبائية واملعاليم شبه الجبائية.

1.1 - املعاليم الجبائية:

املعلوم الوحيد عىل الّتأم�:

تخضع عقود التأم� أو اإليرادات العمرية املربمة مع مؤّسسات التأم� مه³ كان مكان إبرامها ملعلوم يسّمى "املعلوم 
الوحيد عىل التأم�".

وتعفى من هذا املعلوم :

1. عقود إعادة التأم�،
2. عقود التأم� املتعلّقة باألخطار الفالحية والصيد البحري، 

3. عقود تأم� أخطار السلع عند التّصدير وعقود تأم� قروض التّصدير،
4. عقود التأم� اإلجباري يف ميدان البناء املعد للسكن طبقا للترشيع الجاري به العمل،

5. عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين رأس املال وعقود اإليرادات العمرية،
6. عقود التأم� لألخطار التي îكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغ�ها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 5 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 10 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

ويربز جدول توزيع املوارد الجبائية وشبه الجبائية املتأتية من قطاع التأم� أهّمية حّصـة املعلـوم الوحيد عىل التأم� 
مقارنة مع حّصة املساه³ت لفائدة الصناديق الخاّصة بالخزينة.

2.1 - املوارد شبه الجبائية: 

وهي تتوزع ب� مساه°ت لفائدة ّصناديق الخزينة وب� معاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�.

أ -  املساه°ت لفائدة الّصناديق الخاّصة بالخزينة:

• املساه°ت لفائدة صندوق الح°ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات:

أحدث صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Æقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Æقتىض الفصل 153 من القانون عدد 91 لسنة 1982 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1982 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1983، وحّدد مبلغها بـ 300 ملّيم موظّفة عىل كّل شهادة تأم� لعربة سيّارة.

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك³ تّم تنقيحه بالنصوص الالّحقة وخاّصة الفصل 74 من قانون املالية لسنة 2003، وقد حّدد مبلغ هذه املساهمة 
بـنسبة 0,3 % بالنسبة ألقساط التّأم� عىل السيّارات وبـنسبة 1 % بالنسبة ألقساط التّأم� األخرى باستثناء التّأم� عىل 

الحياة وتكوين رأس املال. 

• املساه°ت لفائدة صندوق ض°ن ضحايا حوادث املرور:

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض³ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاïة وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:
 

- مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Æقتىض األمر عدد 2069 لسنة 2006 املؤرخ يف 24 جويلية 2006، وحّددت نسبتها بـ 2 % من أقساط التأم� 
أو معاليم اإلشرتاكات املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض³ن.

 وتتمثّل هذه التكاليف يف:

املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان تعويض األرضار الالّحقة باألشخاص يف حوادث املرور،
املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان خالص املحام� الذين ينوبون املكلف العام بنزاعات الدولة يف حّق صندوق 

ض³ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Æهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض³ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه°ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض°ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح³ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÆقتىض أحكام الفصل 8 من املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011، تّم توسيع مجال تدّخل الصندوق 
التعويضات بعنوان األرضار  أّن الصندوق يتوّىل" تسديد  وذلك بإضافة فقرة ثالثة إىل الفصل 35 املذكور أعاله تنّص عىل 
املادية املبارشة الناتجة عن أع³ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
 23 املؤرخ يف  لسنة 2002  باألمر عدد 2123  تنقيحه  تّم  الصندوق ك³  تسي� وطرق Äويل هذا  وتراتيب  تدّخل  رشوط 
ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم� بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس األقساط الّصادرة خالل الّشهر املنقيض 
والّصافية من اإللغاءات والّرضائب وإعادة التّأم�. وتهّم هذه املساهمة جميع أصناف التّأم� باستثناء التّأم� عىل الحياة 

وتكوين األموال.

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة Äّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Æوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك³ تّم تنقيحه وإÄامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011) بدينار واحد بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره 

Æناسبة إكتتاب أو تجديد عقود التأم� عىل غ� الحياة صايف من اإللغاءات.

        

• املساه°ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 19 إىل 21 من قانـون املالية لسنة 2006. وتتوزع موارده املتأتية من قطاع 
التأم� كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم:  حّددها الفصل 3 من األمر عدد 2336 لسنة 2006 بـ 500 مليم بعنوان كّل شهادة تأم� و500 
مليم بعنوان كّل شهادة فحص فّني.

 2006 أوت   28 فـــي  املؤّرخ   2006 لسنة   2336 عدد  األمر  من  الثالث  الفصل  حّدد  التأم�:  مؤّسسات  مساهمة   -
واملتعلّق بضبط إجراءات تدّخل الصندوق وطرق تسي�ه وقاعدة ونسب املساه³ت املخّصصة له، نسبة هــذه املســاهمة 
األداءات  من  والصافية  محرّك  ذات  الربية  العربات  تأم�  بعنوان  الصادرة  اإلشرتاك  معاليم  أو  األقساط  من   %  0,4 بـ 

واإللغاءات.
   

ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم� Æقتىض العنوان السادس من مجلة التأم� ك³ تّم تنقيحها وإÄامها Æقتىض القانون عدد 
8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. 

وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• املعلوم السنوي الذي تدفعه مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حّدد الفصل األول من األمر عدد 2553 لسنة 2008 
املؤرخ يف 7 جويلية 2008 نسبته كالتايل:

- بالنسبة ملؤسسات التأم�: 0,3 % من إج³يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج³يل األقساط املقبولة بعنوان السنة املحاسبية املنقضية والصافية من 
اإللغاءات.

ويستخلص مبلغ املعلوم السنوي وينزّل بالحساب الجاري للهيئة العامة للتأم� من قبل مؤسسات التأم� ومؤسسات 
إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة خالل نفس السنة التي يكون فيها مستوجبا وبحساب أربعة أقساط تدفع 

يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ´وذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاõ من األمــر عـــدد 2553 لسنــة 
2008 املـــؤرخ فــي 7 جويلية 2008 مبالغها كالتايل:

بالنسبة ملؤسسات التأم�: 1000 دينار عن كّل صنف تأم�.
بالنسبة لس°رسة التأم�: 1000 دينار.

بالنسبة لنواب التأم� ومنتجي التأم� عىل الحياة: 100 دينار.
       

II - التشجيعات والحوافز الجبائية لقطاع التأم�:
 

1 - يف مادة الرضيبة عىل الدخل والرضيبة عىل الرشكات:

1.1 - أحكام جبائّية تفاضلّية تتعلّق بعقود التأم� عىل الحياة:

 تّم Æقتىض أحكام الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2013 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2013 املتعلق بقانون املالية لسنة 
2014 تشجيع عمليات االدخار طويل املدى يف مادة التأم� عىل الحياة.

وتتلخص اإلمتيازات الجبائية يف النقاط التالية:

أ - أحكام ذات طابع تحفيزي لإلدخار:

- شمولية مجال العقود املشمولة باإلمتياز لتشمل عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين األموال عىل حّد السواء،
- شمولية الض³نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه³ كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاïة املنتفع� من الض³نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه³ كان الض³ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباö يف إتجاه Äك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض³ن  املرتبطة  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  عقود  بعنوان  املدفوعة  التأم� 

الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن 10 سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� يف عقود 
التأم� الج³عي ال تقل عن 10 سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وال ينسحب هذا الرشط عىل 

املنخرط� يف العقود الج³عية قبل غرة جانفي 2014،
،öة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباïتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  îكن  ال  الج³عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -
باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014،

- إستثناء املبالغ املدفوعة لألجراء بعنوان عقود التأم� عىل الحياة وتكوين األموال تنفيذا إللتزامات املكتتب املنصوص 
عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

 
2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

الكافية  الفنية  املدخرات  بتسجيل  تقوم  أن  التأم�  مجلة  من   59 الفصل  طبقا ألحكام  التأم�  مؤسسات  يتعّ� عىل 
لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع� بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال تلك املدخرات يف أصول 

نفس املوازنات.

وÄّكن صفة "الفنية" من Äييز املدخرات الفنية عن غ�ها من املدخرات مثل "مدخرات املخاطر واألعباء" و"مدخرات 
إنخفاض القيمة". 

وتطبيقا ألحكام الفقرة II من الفصل 48 من مجلة الرضيبة عىل دخل األشخاص الطّبيعي� والّرضيبة عىل الّرشكات، 
تطرح املّدخرات الفّنية بصفة كلية من قاعدة إحتساب الرضيبة عىل الرشكات وذلك بعنوان سنة تكوين املّدخرات املذكورة، 
باستثناء املّدخرات املكّونة ملجابهة إستحقاق التّعّهدات الفّنية التي تطرح يف حدود 50 % من الربح الخاضع للرضيبة بعد 

طرح املدخرات الفنية القابلة للطرح كليا وقبل طرح األرباح املعاد إستث³رها (الفصل 45 من قانون املالية لسنة 2008).

2 - يف مادة األداء عىل التكوين املهني:

املبلغ  املهني شهريّا عىل أساس  التكوين  األداء عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب  قانون  الفصل 29 من  طبقا ألحكام 
الشهري الخام للمرتبات واألجور مه³ كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Æا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه³ت اإلجت³عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت³عي  الض³ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت³عية  املساه³ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج³عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Æوجب عقود التأم� عىل الحياة من معاليم التّسجيل 
املوظّفة عىل الّرتكات. 

I من  الفقرة  بالعدد 6 من  املنصوص عليه  بـ 0,300 دينار  املحّدد  الجبا¤  الطّابع  التأم� من  4 - إعفاء وصوالت 
.öالفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا

5 - إعفاء عملّيات التأم� وإعادة التأم� الخاضعة للمعلوم الوحيد عىل التأم� وعموالت وسطاء التأم� من 
األداء عىل القيمة املضافة وذلك تطبيقا ملقتضيات العددين 31 و31 مكّرر من الجدول "أ" امللحق Æجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 

     ملحــق عــدد 1

اإلطار الترشيعي والرتتيبي لقطاع التأم�

I - اإلطار العام:

القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف 9 مارس 1992 املتعلّق بإصدار مجلة التأم� وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به وجملة القوان� املتممة لها وهي :

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤرخ يف 31 جانفي 1994 املتعلّق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأم� يخص التأم� 
يف ميدان البناء،

القانون عـدد 24  لسنة 1997 املؤرخ يف 28 أفريل 1997 املتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخّص تأم� 
الصادرات،

القانون عدد 37 لسنة 2002 املؤرخ يف غرة أفريل 2002 املتعلّق بتنقيح مجلة التأم�،
تأم�  يخص  التأم�  Æجلة  خامس  عنوان  بإدراج  املتعلق   2005 أوت   15 يف  املؤرخ   2005 لسنة   86 عدد  القانون 
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس Æجلة التأم� يخص إحداث 

"الهيئة العامة للتأم�". 
القانون عدد 47 لسنة 2014 املؤّرخ يف 24 جويلية 2014 املتعلّق بإدراج عنوان سابع Æجلة التأم� يخص "التأم� 

التكافيل". 

II - اإلطار القانوÎ للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

تأم�  التأم� يخص  بإدراج عنوان خامس Æجلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية املتعلّقة به والتي تتمثّل يف:

األمر عدد 873 املؤرخ يف 27 مارس 2006 واملتعلق بضبط التزامات مستعميل العربات الربية ذات محرك غ� املسجلة 
بإحدى سالسل التسجيل املعتمدة بالبالد التونسية وكذلك بطرق صياغة الوثائق املثبتة لوجود عقد التأم� وصحتها وفقا 

ألحكام الفصل 114 من مجلة التأم�،
األمر عدد 1224 املؤرخ يف 2 ماي 2006 واملتعلّق بضبط أ´وذج تحرير محرض البحث وفقا ألحكام الفصل 167 من 

مجلة التأم�، 
وواجبات  بتحديد حقوق  املتعلقة  اإلتفاقية  باملصادقة عىل  واملتعلق   2007 25 جوان  املؤرخ يف   1487 عدد  األمر 
نتيجة  املتّرضر  لفائدة  املستحّقة  أو  املسّددة  املبالغ  إسرتجاع  بخصوص  املرض  عىل  للتأم�  الوطني  والصندوق  املؤمن� 

حوادث املرور التي تكتيس صبغة شغلية وفقا ألحكام الفصل 171 من مجلة التأم�،
األمر عدد 2069 املؤرخ يف 24 جويلية 2006 واملتعلق بضبط نسب املساه³ت املخصصة لصندوق ض³ن ضحايا 

حوادث املرور وفقا ألحكام الفصل 176 من مجلة التأم�، 
األمر عدد 1871 املؤرخ يف 17 جويلية 2007 واملتعلق بضبط جدول معاوضة الجرايات وبكيفية إحتساب رأس املال 

موضوع املعاوضة وفقا ألحكام الفصل 145 من مجلة التأم�،

القرار املؤرخ يف 6 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األطباء الرشعي� واألطباء املتحصل� عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البدõ وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم� (ك³ تّم إÄامه بالقاïت� التكميليت� بتاريخ 1جوان 2006 

و2 سبتمرب 2006)،
وفقا  تسي�ه  وقواعد  للتعريفة  املركزي  املكتب  إحداث  بضبط رشوط  واملتعلق  17 جانفي 2006  املؤرخ يف  القرار 

ألحكام الفصل 112 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األعضاء القاّرين واألعضاء املناوب� باملكتب املركزي للتعريفة،

القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل النظام األسايس الخاص بالجمعية املهنية التي تتوىل تطبيق 
الفصل 114 من مجلة  للتأم� وفقا ألحكام  الدولية  البطاقات  أنظمة  املنخرطة يف  الدول األجنبية  املعاهدات املربمة مع 

التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل أ´وذج املعطيات الرضورية إلعداد عرض التسوية الصلحية 

وفقا ألحكام الفصل 169 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 12 أفريل 2006 واملتعلق بضبط شكل شهادة التأم� ومحتواها، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 8 جوان 2006 واملتعلق بتحديد التعريفات اإلطارية ملصاريف عالج مترضري حوادث املرور 
وفقا ألحكام الفصل 129 من مجلة التأم�، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 11 جوان 2007 واملتعلق باملصادقة عىل الجدول القيايس لتحديد نسب العجز الدائم وفقا 
ألحكام الفصل 131 من مجلة التأم�، 

القرار املؤرخ يف 4 أوت 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء املكتب املركزي للتعريفة،
القرار املؤرخ يف 28 نوفمرب 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء اللجنة اإلستشارية لصندوق الوقاية من حوادث املرور،

القرار املؤرخ يف 25 ديسمرب 2006 واملتعلق باملصادقة عىل إتفاقية التعويض لحساب الغ� وفقا ألحكام الفصل 148 
من مجلة التأم� املمضاة من قبل األطراف املعنية بتاريخ 9 أكتوبر 2006.

املنشور عدد 2 لسنة 2007 املؤرخ يف 10 مارس 2007 واملتعلق بنظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤوليـــة 
املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك ك³ تّم إÄامه بامللحق التوضيحي بتاريخ 2 جويلية 2007.
املنشور عدد 1 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 جانفي 2007 واملتعلق بتحديد تعريفة التأم� الحدودي.

املنشور عدد 1 لسنة 2005 املؤّرخ يف 13 أفريل 2005 واملتعلّق بالرتفيع يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية بالنسبة 
ألصحاب العربات الربية ذات املحرّك ك³ تّم تنقيحه Æقتىض املنشور عدد 1 لوزير املالية املؤرخ يف 12سبتمرب 2013 ثّم 

باملنشور عدد 1 لسنة 2014 املؤرخ يف 16 ديسمرب 2014.
اإلتفاقية املربمة ب� مؤسسات التأم� بتاريخ 17 أوت 2002 واملتعلقة برتفيع تعريفة الض³نات اإلختيارية.

اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم� 
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق Æراجعة إتفاقية سنة 1995 املربمة بتاريخ 22 نوفمرب1995. 

اإلتفاقية النموذجية املربمة ب� املكاتب حول "بطاقة التأم� الخرضاء" واملنّقحة يف 20 أكتوبر 1989. 
"النظام العام" (le règlement général) للمجلس الدويل للمكاتب الذي يضّم كافة الدول املنخرطة يف نظام "بطاقة 

التأم� الخرضاء" والذي دخل حيّز التطبيق بداية من غرّة جويلية 2003. 
إتفاقية بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات عرب البالد العربية " بطاقة التأم� الربتقالية " املوقّعة  بتونس من قبل 

الدول العربية بتاريخ 26 أفريل 1975.
اإلتفاقية املربمة بتاريخ 19 جوان 1995 ب� املكاتب العربية املوّحدة لتطبيق بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات 

عرب البالد العربية.
العامة  الجلسة  أثناء  املربمة  العضو  الدولة  يف  الوطنية  التأم�  رشكات  ب�  اإلقليمي"  املوّحد  "املكتب  إنشاء  إتفاقية 

للمكاتب األعضاء املنعقدة باليونان يف ماي 2002 ك³ تّم تنقيحها أثناء إجت³عها األخ� يف نوفمرب 2005.

بتاريخ 20 جانفي  املهنيّة  التأم� يف إطار جمعيتها  للسيارات املربمة ب� مؤسسات  املاّدية  إتفاقيات تعويض األرضار 
2010 والتي دخلت حيّز التطبيق بداية من 20 مارس 2010 طبقا للفصل 92 من مجلة التأم�، وتتضّمن هذه اإلتفاقيات 

تحسينات هاّمة سواء عىل مستوى ضبط وتقليص آجال التعويض أو عىل مستوى تحس� جودة الخدمات املسداة. 

2 - التأم� من الحريق:

الفصل 29 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 واملتعلّق 
بوجوب التأم� من الحريق.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤرخ   1981 لسنة   1595 عدد  األمر 
بالفصول 29 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 املتعلق بقانون املالية لسنة 1981.

3 - تأم� نقل البضائع عند التوريد: 

الفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 
املتعلقة بوجوبية تأم� نقل البضائع عند التوريد.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤّرخ   1981 لسنة   1596 عدد  األمر 
بالفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 

ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 2364 لسنة 1999 املؤرخ فـي 27 أكتوبر 1999.

4 - التأم� الوجوÏ للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي³ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك³ 

تّم تنقيحه بالقانون عدد 62 لسنة 2009 املؤرخ يف 31 جويلية 2009.
الفصل 3 من األمر عدد 1814 لسنة 1981 املؤرخ يف 22 ديسمرب 1981 املتعلّق بكيفية منح البطاقة املهنية للوكيل 

العقاري.
الفصل 2 من القانون عدد 66 لسنة 2001 املؤرخ يف 10 جويلية 2001 (املتعلق بحذف الرتاخيص اإلدارية املسندة من 
قبل مصالح وزارة التجارة) املتعلق بإخضاع م³رسة نشاط الوكيل العقاري إىل الرشوط املنصوص عليها بالترشيع الجاري به 

العمل وإىل مقتضيات كراس رشوط يصادق عليها بقرار من الوزير املكلف بالتجارة.
قرار وزير التجارة املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق باملصادقة عىل كـراس رشوط مهنة وكيل عقاري.  

الفصل 7 من األمر عدد 273 لسنة 1987 املؤرخ يف 17 فيفري 1987 واملتعلّق برتكيبة وطرق عمل لجنة تسليم إنجازات 
وكاالت األسفار.

الفصل 3 من القانون عدد 49 لسنة 1987 املؤّرخ يف 2 أوت 1987 واملتعلّق بتنظيم تجارة املصاعد والتجهيزات املشابهة.
املصاعد  تجارة  باملصادقة عىل كراس رشوط مل³رسة نشاط  املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق  التجارة  قرار وزير 

والتجهيزات املشابهة.
الفصالن 48 و59 من القانون عدد 63 لسنة 1991 املؤّرخ يف 29 جويلية 1991 واملتعلّق بالتنظيم الصحي.

الفصل 27 من القانون عدد 104 لسنة 1994 املؤرخ يف 3 أوت 1994 واملتعلّق بتنظيم وتطوير الرتبية البدنية واألنشطة 
الرياضية.

الفصالن 19 و34 من القانون عدد 32 لسنة 1995 املؤّرخ يف 14 أفريل 1995 واملتعلّق بوكالء العبور.
الفصل 34 من القانون عدد 41 لسنة 1996 املؤّرخ يف 10 جوان 1996 واملتعلّق بالنفايات وÆراقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثاõ من األمر عدد 1766 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 سبتمرب 1996 واملتعلّق بضبط رشوط إحداث املؤسسات 
الخاصة لرعاية املسن� وطرق تسي�ها.

الفصل 39 من القانون عدد 71 لسنة 97 املؤرخ يف 11 نوفمرب 1997 واملتعلّق باملصف� واملؤÄن� العدلي� وأمناء الفلسة 
واملترصّف� القضائي�.

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاïة الوثائق املشرتطة للرتخيص 
إلستغالل أو توسيع أو نقل أو إحالة مركز تصفية الدم.

الفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 1998 املؤّرخ يف 20 جويلية 1998 واملتعلّق بالرشكات املهنية للمحام�.
الفصل 82 من القانون عدد 25 لسنة 1999 واملؤّرخ يف 18 مارس 1999 واملتعلّق بإصدار مجلة املوانئ البحرية التجارية.

األمر عدد 1986 لسنة 2001 املؤرخ يف 27 أوت 2001 املتعلق بضبط رشوط إحداث الهياكل املحرتفة إلنتاج الفنون 
الدرامية وترويجها.

إلنتاج  املحرتفة  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م³رسة  واملتعلق   2001 8 سبتمرب  املؤرخ يف  الثقافة  وزير  قرار 
الفنون الدرامية وترويجها لنشاطها.

الفصل 7 من القانون عدد 89 لسنة 2005 املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بتنظيم نشاط الغوص حول وجوبية تأم� 
املسؤولية املدنية عن األرضار التي îكن أن تلحقها باملتدرب� أو الغ� من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ³Æرسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÄام القانون عدد 
عن  الناتجة  املدنية  مسؤوليتهم  تأم�  وجوبية  حول  العبور  بوكالء  املتعلّق   1995 أفريل   14 يف  املؤرخ   1995 لسنة   32

نشاطهم.
الفصل 15 من القانون عدد 44 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنظيم املهن البحرية حول وجوبية 

تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن النشاط من قبل كّل شخص يتعاطى إحدى املهن البحرية.
املؤرخ   1990 لسنة   17 عدد  القانون  بتنقيح  واملتعلق    2009 جويلية   31 يف  املؤرخ   2009 لسنة   62 عدد  القانون 

يف 26 فيفري 1990 املتعلّق بتحوير الترشيع املتعلّق بالبعث العقاري.

5 - التأم� يف ميدان البناء:

القانون عدد 9 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصل 6 
من مجلة التأم�).

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصول 
من 95 إىل100 من مجلة التأم�).

تأم�  لوجوب  الخاضعة  غ�  املنشآت  قاïة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل� يف إنجازها ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 1360 لسنة 1997 املؤّرخ يف 14 جويلية 1997.
األمر عدد 416 لسنة 1995 املؤّرخ يف 6 مارس 1995 واملتعلق بضبط مهام املراقب الفني ورشوط منح املصادقة.

III - اإلطار القانوÎ للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم� الصادرة Æقتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق Æكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
الفصل األّول من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 02 جانفي 1993 املتعلّق بضبط قاïة أصناف التأم� الواردة بالفصل 49 من 

مجلّة التأم�.

الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاïة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� 
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

الفصالن 2 و3 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 املتعلّق بضبط بيان ´وذجي للرشوط العامة لعقود 
التأم�.

الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم�، املؤرخ يف 13 جويلية 2016 واملتعلّق بتوضيح بعض 
املفاهيم املرتبطة بصنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وطريقة تطبيق أحكام مجلّة التأم� عىل مستوى اإلكتتاب 

واإلنخراط واإلعالم السنوي ودفع الخدمات املتعلّقة بهذا الصنف.

2 - التأم� البحري:

يف املؤّرخ   1962 لسنة   13 عـدد  القانون  Æقتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 24 أفريل 1962.

األمر عدد 216 لسنة 1990 املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق بالرتفيع يف املبلغ األقىص ملسؤولية الناقل البحري يف 
تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 أكتوبر 2001 املتعلق Æنح ض³ن الدولة لتغطية نتائج املسؤولية املنجرّة عن 
املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

املؤّرخ يف العيل  باألمر  تنقيحه  تّم  ك³  الفالحي   õالتعاو بالصندوق  واملتعلّق   1931 مارس   26 املؤّرخ يف  العيل  األمر 
 7 جويلية 1955.

الفصول من 52 إىل 56 من القانون عدد 106 لسنة 1986 املؤّرخ فـي 31 ديسمرب 1986 واملتعلّقة بإحداث صندوق 
تعاون لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 948 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط إبتداءا من املوسم الفالحي 1988-1989 مجال 
تدخل ومقدار مساهمة الفالح� ونسبة تعويضات الصندوق التعاوõ لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
 õاألمر عدد 949 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تدخل وتسي� الصندوق التعاو

لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
وضبط  التأم�  مؤسسات  لكل  التأم�  عىل  الوحيد  األداء  من  اإلعفاء  تعميم  حول   2007 لسنة  الرئاسية  القرارات 
تخفيضات يف التعريفات بـ 40 % لألنشطة األكþ عرضة للمخاطر وبـ 30 % بالنسبة إىل خطر هالك املاشية وبـ 20 % عند 

التأم� الج³عي أو الفردي املتجدد.
إتفاقية الترصف املربمة ب� وزير املالية والصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي يف أوت 2008 واإلتّفاقية املربمة ب� 

الصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي والبنك الوطني الفالحي.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

الفصالن 67 و68 من مجلة التأم�.
الفصل 28 من القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 واملتعلّق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية 

تتعامل أساسا مع غ� املقيم�.
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ� املقيم�.

6 - تأم� الصادرات:

القانون عدد 24 لسنة 1997 املؤّرخ يف 28 أفريل 1997 واملتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخص تأم� 
الصادرات.

األمر عدد 1690 لسنة 1998 املؤّرخ يف 31 أوت 1998 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تسي� صندوق ضمـان مخاطـر 
التصدير كمـا تّم تنقيحـه باألمر عدد 2074 لسنـة 2002 املـؤرخ يف 10 سبتمرب 2002 واألمر الحكومي عدد 1068 املؤّرخ 

يف 3 أوت 2015.
القانون عدد 95 لسنة 1999 املؤّرخ يف 6 ديسمرب 1999 واملتعلّق بإحداث صندوق ض³ن Äويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن.
تسي� صندوق ض³ن Äويل  وتراتيب  بضبط رشوط  واملتعلق  3 جانفي 2000  املؤّرخ يف   2000 لسنة   23 األمر عدد 

الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن وبإحداث لجنة ض³ن قروض Äويل الصادرات.
اإلتفاقية املربمة ب� وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت Æوجبها 
مهّمة التّرصف يف هذه املنظومة إىل الرشكة املذكورة وذلك لحسابها ولحساب بقية مؤسسات التأم� التي تنشط يف هذا 

املجال. 

IV - النصـوص األخـرى:

:Î1 - القطاع التعاو

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األ´وذجي للجمعيات التعاونية.

2 - التأم� عىل املرض:

القانون عدد 71 لسنة 2004 املؤرخ يف 2 أوت 2004 واملتعلّق بالتأم� عىل املرض وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به.

3 - جباية قطاع التأم�:

القانون عدد 113 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 ديسمرب 1996 (املتعلّق بقانون املالية لسنة  الفصول 34 و35 و36 من 
1997) بخصوص مراجعة جباية قطاع التأم�.

املالية لسنة  القانون عدد 86 لسنة 1997 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1997 (املتعلّق بقانون  الفصول من 51 إىل 54 من 
1998) بخصوص تشجيع االدخار يف إطار عقود التأم� عىل الحياة.

الفصل 33 من القانون عدد 123 لسنة 2001 املؤرخ يف 28 ديسمرب 2001 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2002) بخصوص 
تحي� قاïة املدخرات الفنية القابلة للطرح من قبل مؤسسات التأم�.

الفصل 74 من القانون عدد 101 لسنة 2002 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2002 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2003) بخصوص 
تحي� األحكام املتعلقة باملساهمة لفائدة صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات وتوحيد قاعدة إحتسابها مع 

قاعدة إحتساب املعاليم عىل التأم�.
القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2004) بخصوص إقرار مبدأ إعفاء 
اإليرادات العمرية املدفوعة يف إطار عقود التأم� عىل الحياة من الرضيبة عىل الدخل وإضافة العدد 31 مكّرر للجدول "أ"  
التأم�  يف  الوسطاء  إىل  التأم�  مؤّسسات  قبل  من  املدفوعة  "العموالت  حول  املضافة  القيمة  عىل  األداء  Æجلّة  امللحق 
والّداخلة ضمن عنارص قسط التأم� الخاضع للمعلوم الوحيد عىل التّأم�" وبخصوص منح األولوية لإلنتفاع باإلمتياز العام 
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      النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� 78 م.د سنة 2017 تتوزع ب� 54,4 م.د بعنوان صنف التأم� عىل الحياة 
وتكوين األموال و23,6 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة.

النتائج الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 79,6 م.د (ملحــق عـدد 11).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  وبدون  املؤّجلة  النتائج  بإعتبار   ،2017 نهاية سنة  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
بنسبة 3,9 % مقابل ارتفاعا  السنة ما يعادل 1.233,4 م.د مقابل 1.187,3 م.د سنة 2016 مسّجال بذلك  الصافية لهذه 

 8,9 % سنة 2016. (ملحــق عـدد 11).

ويعود هذا التباطؤ يف وت�ة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة أساسا إىل:

• انخفاض هاّم يف نسق ´و إج³يل األرباح املؤّجلة من 58,4 % سنة 2016 إىل 1,1 % سنة  2017 حيث ناهزت
 191,6 م.د مقابل 189,6 م.د سنة 2016.

 
م.د   149,4 بلغت  حيث   2016 سنة   %  14,6 بحوايل  تراجع  بعد  االرتفاع  إىل  املؤّجلة  الخسائر  مجموع  عودة    •

مقابل 82,2 م.د سنة 2016.

األمـوال املوظفـة:

إرتفع مجموع األموال املوظّفة لتغطية تعّهدات مؤسسات التأم� تجاه املؤمن لهم إىل 4.891,2 م.د   سنة 2017 مقابل 
4.537,7 م.د سنة 2016 أي بنسبة تطّور تعادل 7,8 %. 

إرتفعت حّصتها  التي  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  بعنوان صنف  التوظيفات  بالخصوص  اإلرتفاع  وشمل هذا 
إىل 32 % من مجموع األموال املوظفة (مقابل 28,5 % سنة 2016) بين³ إنخفضت حصة التوظيفات بعنوان مختلف فروع 

صنف التأم� عىل غ� الحيــاة من 71,5 % سنة 2016 إىل 68 % سنة 2017 (ملحق عـدد 12).

وتجدر االشارة اىل أّن التّطور الحـاصل يف هذه األموال تّم توظيفه أساسا يف السندات الصادرة عن الدولة التي بلغت 
1.694,5 م.د سنة 2017 (وÄثّل 34,6 % من مجموع التوظيفات) مقابل 1.551,7 م.د سنة 2016 محّققة بــذلك ´ـّوا 
بنسبة 9,2 %، ويف شكـل قروض رقاعية التي سّجلت إرتفاعا ملحوظا بنسبة 17,4 % وبلغت 875,9 م.د سنة 2017 مقابل 
يقارب 27 % وبلغت فيها ´وا هاّما Æا  املوظفة  األموال  745,8 م.د سنة 2016 وكذلك يف شكل عقارات حيث شهدت 

 316,2 م.د سنة 2017 مقابل 249,2 م.د يف موىف السنة السابقة.    

ك³ عرفت األموال املوظفة يف شكل حصص وأسهم يف مؤسسات التوظيف الج³عي ويف شكل حصص يف رشكات ذات 
رأس مال تنمية بدورها ´ّوا ايجابيا بنسبة 2,2 % و11 % تباعا وبلغت عىل التوايل 228,7 م.د و52,3 م.د سنة 2017 مقابل 
التأم�  واعادة  التأم�  مؤسسات  أسهم  يف شكل  للتوظيفات  بالنسبة  الشأن  وكذلك   .2016 سنة  م.د  و47,1  م.د   223,7

األجنبية حيث سّجلت إرتفاعا ناهز 3,8 % وبلغت 18,1 م.د سنة 2017 مقابل 17,4 م.د سنة 2016.    

أّما األموال املوظفة يف شكل أسهم رشكات مدرجة بالبورصة فقد سجلت انخفاضا بنسبة 2,4 % لتبلغ 531,1 م.د سنة 
البنكية  املؤسسات  لدى  النقدية ويف شكل ودائع  بالسوق  املوظفة  األموال  2017 مقابل 544,4 م.د سنة 2016، وكذلك 
واملاليــة التي بلغت 689,4 م.د مقابل 694,8 م.د سنة 2016 أي بإنخفاض طفيف بحوايل 0,8 % مقارنة بالسنة السابقة.

وتستأثر التوظيفات ذات املردود القار بحصة هامة تعادل 52,6 % سنة 2017 مقابل 50,6 % سنة 2016، تليها األموال 
املوظفة بالسوق النقدية ويف شكل ودائع لدى املؤسسات البنكية واملاليــة رغم انخفاض حّصتها من 15,3 % سنة 2016 

اىل 14,1 % سنة 2017. 

تغطية املدخرات الفنية:

سّجلت سنة 2017 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية باألصول املوظّفة طبقــا ألحكام مجلة التأم� حيث بلغت 
110,5 % مقابل 114,9 % سنة 2016 (ملحق عدد 13).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتّم 
(بإدماج رؤوس  الحياة  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب أصناف  الذي  بالهامش األد×  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 
األموال تحت الخطر واملّدخرات الحسابية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ) وأصناف التأم� عىل غ� الحياة (بإدماج كلفة الحوادث 

وأقساط التأم� الصافية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ).

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2017 ما يعادل 1.061,5 م.د مقابل 1.022,4 م.د 
سنة 2016. 

أمــا مجموع هــامش املـالءة املالية األد×، فقد بلغ 398,3 م.د سنة 2017 مقابل 346,3 م.د سنة 2016.

مقابل  2017 سنة   % 266,5 القطاع  بالنسبة ملجموع  األد×  الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
 295,3 % سنة 2016. 

       نشاط إعـادة التـأم�

يهّم هذا الصنف عمليات إعادة التأم� املقبولة واملسندة من قبل رشكات التأم� املبارش والعمليات املقبولة واملعاد 
إسنادها من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�.

 
عمليات إعـادة التأم� لرشكات التأم� املباشـر:

العمليات املقبولة:
    

شهدت األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش عودة إىل اإلرتفاع بنسبة 5,6 % مقابل تراجعها  بحوايل 1,8 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 16,9 م.د مقابل 16 م.د سنة 2016 (ملحق عـــدد 21).

 %  36 تجاوزت  بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  املدفوعة  التأم�  مؤسسات  تعويضات  إرتفاع  تواصل  املقابل،  ويف 
مقابل زيادة بحوايل 5,5 % سنة 2016، وبلغت تبعا لذلك 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د سنة 2016.

ك³ عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2017 بعنوان العمليات املقبولة بنسبة 24 % مقابل3,1 % سنة 2016 
وبلغت 20,7 م.د مقابل 16,7 م.د سنة 2016. 

وتبعا لذلك، تقلّص الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة إىل حدود 3,3 م.د مقابل 4,8 م.د سنة 2016.

العمليات املسندة:

مقابل   %  7,5 بنسبة  إرتفاعا   2017 سنة  املبارش  التأم�  قبل رشكات  من  إسنادها  واملعاد  املسندة  األقساط  سّجلت 
 2016 سنة  م.د   353,7 مقابل  م.د   380,2 مجموعها  بذلك  وبلغ   ،%  1,9 بنسبة  السابقة  السنة  يف  النسبي  إنخفاضها 

(ملحق عدد 22).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� لسنة 2017 إىل 
18,2 % مقابل 19,1 % سنة 2016.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد بالنسبة لفروع تأم� الحريق والتأم� ضّد الربد وهالك املاشية وتأم� النقل جّد هامة رغم 
 % و64,9   %  76 تباعا  مقابل   % و59,7   % و63,2   %  74,7 التوايل  عىل  بلغت  حيث   2017 سنة  الطفيف  إنخفاضها 

و66,3 %.

ك³ تجدر اإلشارة إىل أّن إرتفاع نسبة اإلسناد يف فرع تأم� الصادرات والتي ناهزت 67,7 % سنة 2017 مقابل 67,4 % 
سنة 2016 تعود أساسا إىل اإلسناد الكيل لألقساط الصادرة بعنوان املخاطر غ� التجارية لصندوق ض³ن مخاطر التصدير 

الذي تتوىل الترصف فيه الرشكة التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وقد تواصل تفاقم العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� رغم تقلّصه النسبي إىل حدود 
135 م.د مقابل 163,8 م.د سنة 2016.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

تواصل نسق ´ّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وناهزت 
121,7 م.د مقابل 113,4 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 21).

بين³ تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا بنسبة 12,4 % مقابل 11 % يف السنة السابقة وبلغ حجمها 
230,3 م.د مقابل 204,9 م.د سنة 2016.  

م.د   79,5 لتعادل   ،2016 سنة   %  9,4 مقابل   %  42,5 بنسبة  إرتفاعا  الحوادث  كلفــــة  شهدت  وبالتوازي، 
مقابل 55,8 م.د سنة 2016.

       
حيث  تراجعا   2017 سنة  خالل  التونسية"  "اإلعادة  لرشكة  املقبولة  للعمليــات  الفنّي  الفائض  سّجل  لذلك،  ونتيجة 

â يتجاوز 7,6 م.د مقابل 25,5 م.د سنة 2016.

العمليات املعاد إسنادها:

تواصل إرتفاع األقسـاط املعـاد إسنادها من طرف رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 بنسبة 10,3 % مقابل 3,2 % 
يف السنة السابقة، وبلغـت 49,4 م.د مقابل 44,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 22).

    
وتبعا لذلك، شهدت نسبة إعــــادة اإلسناد إرتفاعا إىل حدود 40,6 % مقابل 39,5 % سنة 2016.

ك³ شهـــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ´ّوا بنسبة 57,8 % مقابل تراجعهـــا الطفيف بنسبة 1 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 35,2 م.د مقابل 22,3 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، Äّكنت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 ألّول مرّة بعد مرور أربع سنوات متتالية من تجاوز العجز 
م.د   11,2 حدود  يف  عجز  مقابل  م.د   1,3 يعادل  فائضا  وحّققت  اإلسناد  إعادة  عمليات  عن  الناتج  الفّني 

سنة 2016.

إّال أّن النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد تراجعت إىل حدود 9 م.د مقابل 14,3 م.د سنة 2016.

وبعد طرح مصاريف اإلدارة والترصّف املقّدرة بحوايل 8,7 م.د سنة 2017 مقابل 8 م.د سنة 2016، تراجعت النتيجة 
الفنية الصافية بعد طرح املصاريف إىل 0,3 م.د مقابل 6,3 م.د سنة 2016.

وبالتوازي، تقلّصت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة خالل سنة 2017 إىل 12,3 م.د مقابل 15,9 م.د سنة 2016.

      نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

يبلغ عــــدد املؤسسات غ� املقيمة بسوق التأم� التونسية 6 مؤسسات يف موّىف سنة 2017 وهي مؤسسات مرخص 
لها Æقتىض القانون عـدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمـرب 1985 واملتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل 

أساســا مع غ� املقيم�. 
      

وتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة ومكتب� Äثيلي�، وتختص يف عمليات تأم� و إعادة تأم� 
األشخاص غ� املقيم� (ملحق عدد 3).

1 - االمتيازات التي يوفرها نظام املؤسسات غ� املقيمة:
    

يخول القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 املتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا 
مع غ� املقيم� عّدة إمتيازات لفائدة املؤسسات غ� املقيمة تهم خاصة:

اإلعفاء التام من الرضيبة عىل الرشكات،
توقيف اآلداء عىل القيمة املضافة، 

إرجاع املعاليم الديوانية،
اإلعفاء من اآلداءات املحلية، 

إمتيــازات تتعلق بحرية إنتداب املوظف� األجانب،
إمكانية إختيار نظام ض³ن إجت³عي غ� النظام التونيس.

      جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Æوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÆوارد شبه جبائية متأتية من مساه³ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

مقابل م.د   188,6 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة   2017 سنة  خــــالل  هاما  إرتفاعا  املــــوارد  هذه  سّجلت  وقد 
 167,8 م.د سنة 2016 و160,9 م.د سنـــة 2015 (ملحق عدد 26).

وإعتبارا ألهّمية قطاع التأم� يف اإلقتصاد الوطني أقّر املّرشع التّونيس لفائدته جملة من القواعد الجبائية تتعلّق بعقود 
التأم� وباملّدخرات الفّنية لرشكات التأم�.

I - النظام الجبا¤ لعقود التأم�:
 

يعرّف الفصل األول من مجلّة التأم� عقد التأم� بأنّه "اإلتّفاق الذي تلتزم Æقتضاه مؤّسسة التأم� أو املؤّمن بتقديم 
خدمة مالية لشخص يدعى املؤّمن له يف حالة تحّقق الخطر أو حلول األجل املبّ� بالعقد وذلك مقابل أجرة تسمى قسط 

التأم� أو معلوم اإلشرتاك".

ويربز هذا التّعريف العنارص التي يقوم عليها عقد التّأم� وهي أقساط التأم� وخدمات التأم�.

1 - جبــاية أقساط الّتأم�:

تتمثّل جباية أقساط التّأم� يف املعاليم الجبائية واملعاليم شبه الجبائية.

1.1 - املعاليم الجبائية:

املعلوم الوحيد عىل الّتأم�:

تخضع عقود التأم� أو اإليرادات العمرية املربمة مع مؤّسسات التأم� مه³ كان مكان إبرامها ملعلوم يسّمى "املعلوم 
الوحيد عىل التأم�".

وتعفى من هذا املعلوم :

1. عقود إعادة التأم�،
2. عقود التأم� املتعلّقة باألخطار الفالحية والصيد البحري، 

3. عقود تأم� أخطار السلع عند التّصدير وعقود تأم� قروض التّصدير،
4. عقود التأم� اإلجباري يف ميدان البناء املعد للسكن طبقا للترشيع الجاري به العمل،

5. عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين رأس املال وعقود اإليرادات العمرية،
6. عقود التأم� لألخطار التي îكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغ�ها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 5 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 10 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

ويربز جدول توزيع املوارد الجبائية وشبه الجبائية املتأتية من قطاع التأم� أهّمية حّصـة املعلـوم الوحيد عىل التأم� 
مقارنة مع حّصة املساه³ت لفائدة الصناديق الخاّصة بالخزينة.

2.1 - املوارد شبه الجبائية: 

وهي تتوزع ب� مساه°ت لفائدة ّصناديق الخزينة وب� معاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�.

أ -  املساه°ت لفائدة الّصناديق الخاّصة بالخزينة:

• املساه°ت لفائدة صندوق الح°ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات:

أحدث صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Æقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Æقتىض الفصل 153 من القانون عدد 91 لسنة 1982 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1982 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1983، وحّدد مبلغها بـ 300 ملّيم موظّفة عىل كّل شهادة تأم� لعربة سيّارة.

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك³ تّم تنقيحه بالنصوص الالّحقة وخاّصة الفصل 74 من قانون املالية لسنة 2003، وقد حّدد مبلغ هذه املساهمة 
بـنسبة 0,3 % بالنسبة ألقساط التّأم� عىل السيّارات وبـنسبة 1 % بالنسبة ألقساط التّأم� األخرى باستثناء التّأم� عىل 

الحياة وتكوين رأس املال. 

• املساه°ت لفائدة صندوق ض°ن ضحايا حوادث املرور:

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض³ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاïة وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:
 

- مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Æقتىض األمر عدد 2069 لسنة 2006 املؤرخ يف 24 جويلية 2006، وحّددت نسبتها بـ 2 % من أقساط التأم� 
أو معاليم اإلشرتاكات املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض³ن.

 وتتمثّل هذه التكاليف يف:

املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان تعويض األرضار الالّحقة باألشخاص يف حوادث املرور،
املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان خالص املحام� الذين ينوبون املكلف العام بنزاعات الدولة يف حّق صندوق 

ض³ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Æهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض³ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه°ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض°ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح³ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÆقتىض أحكام الفصل 8 من املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011، تّم توسيع مجال تدّخل الصندوق 
التعويضات بعنوان األرضار  أّن الصندوق يتوّىل" تسديد  وذلك بإضافة فقرة ثالثة إىل الفصل 35 املذكور أعاله تنّص عىل 
املادية املبارشة الناتجة عن أع³ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
 23 املؤرخ يف  لسنة 2002  باألمر عدد 2123  تنقيحه  تّم  الصندوق ك³  تسي� وطرق Äويل هذا  وتراتيب  تدّخل  رشوط 
ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم� بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس األقساط الّصادرة خالل الّشهر املنقيض 
والّصافية من اإللغاءات والّرضائب وإعادة التّأم�. وتهّم هذه املساهمة جميع أصناف التّأم� باستثناء التّأم� عىل الحياة 

وتكوين األموال.

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة Äّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Æوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك³ تّم تنقيحه وإÄامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011) بدينار واحد بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره 

Æناسبة إكتتاب أو تجديد عقود التأم� عىل غ� الحياة صايف من اإللغاءات.

        

• املساه°ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 19 إىل 21 من قانـون املالية لسنة 2006. وتتوزع موارده املتأتية من قطاع 
التأم� كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم:  حّددها الفصل 3 من األمر عدد 2336 لسنة 2006 بـ 500 مليم بعنوان كّل شهادة تأم� و500 
مليم بعنوان كّل شهادة فحص فّني.

 2006 أوت   28 فـــي  املؤّرخ   2006 لسنة   2336 عدد  األمر  من  الثالث  الفصل  حّدد  التأم�:  مؤّسسات  مساهمة   -
واملتعلّق بضبط إجراءات تدّخل الصندوق وطرق تسي�ه وقاعدة ونسب املساه³ت املخّصصة له، نسبة هــذه املســاهمة 
األداءات  من  والصافية  محرّك  ذات  الربية  العربات  تأم�  بعنوان  الصادرة  اإلشرتاك  معاليم  أو  األقساط  من   %  0,4 بـ 

واإللغاءات.
   

ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم� Æقتىض العنوان السادس من مجلة التأم� ك³ تّم تنقيحها وإÄامها Æقتىض القانون عدد 
8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. 

وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• املعلوم السنوي الذي تدفعه مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حّدد الفصل األول من األمر عدد 2553 لسنة 2008 
املؤرخ يف 7 جويلية 2008 نسبته كالتايل:

- بالنسبة ملؤسسات التأم�: 0,3 % من إج³يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج³يل األقساط املقبولة بعنوان السنة املحاسبية املنقضية والصافية من 
اإللغاءات.

ويستخلص مبلغ املعلوم السنوي وينزّل بالحساب الجاري للهيئة العامة للتأم� من قبل مؤسسات التأم� ومؤسسات 
إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة خالل نفس السنة التي يكون فيها مستوجبا وبحساب أربعة أقساط تدفع 

يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ´وذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاõ من األمــر عـــدد 2553 لسنــة 
2008 املـــؤرخ فــي 7 جويلية 2008 مبالغها كالتايل:

بالنسبة ملؤسسات التأم�: 1000 دينار عن كّل صنف تأم�.
بالنسبة لس°رسة التأم�: 1000 دينار.

بالنسبة لنواب التأم� ومنتجي التأم� عىل الحياة: 100 دينار.
       

II - التشجيعات والحوافز الجبائية لقطاع التأم�:
 

1 - يف مادة الرضيبة عىل الدخل والرضيبة عىل الرشكات:

1.1 - أحكام جبائّية تفاضلّية تتعلّق بعقود التأم� عىل الحياة:

 تّم Æقتىض أحكام الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2013 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2013 املتعلق بقانون املالية لسنة 
2014 تشجيع عمليات االدخار طويل املدى يف مادة التأم� عىل الحياة.

وتتلخص اإلمتيازات الجبائية يف النقاط التالية:

أ - أحكام ذات طابع تحفيزي لإلدخار:

- شمولية مجال العقود املشمولة باإلمتياز لتشمل عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين األموال عىل حّد السواء،
- شمولية الض³نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه³ كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاïة املنتفع� من الض³نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه³ كان الض³ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباö يف إتجاه Äك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض³ن  املرتبطة  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  عقود  بعنوان  املدفوعة  التأم� 

الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن 10 سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� يف عقود 
التأم� الج³عي ال تقل عن 10 سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وال ينسحب هذا الرشط عىل 

املنخرط� يف العقود الج³عية قبل غرة جانفي 2014،
،öة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباïتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  îكن  ال  الج³عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -
باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014،

- إستثناء املبالغ املدفوعة لألجراء بعنوان عقود التأم� عىل الحياة وتكوين األموال تنفيذا إللتزامات املكتتب املنصوص 
عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

 
2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

الكافية  الفنية  املدخرات  بتسجيل  تقوم  أن  التأم�  مجلة  من   59 الفصل  طبقا ألحكام  التأم�  مؤسسات  يتعّ� عىل 
لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع� بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال تلك املدخرات يف أصول 

نفس املوازنات.

وÄّكن صفة "الفنية" من Äييز املدخرات الفنية عن غ�ها من املدخرات مثل "مدخرات املخاطر واألعباء" و"مدخرات 
إنخفاض القيمة". 

وتطبيقا ألحكام الفقرة II من الفصل 48 من مجلة الرضيبة عىل دخل األشخاص الطّبيعي� والّرضيبة عىل الّرشكات، 
تطرح املّدخرات الفّنية بصفة كلية من قاعدة إحتساب الرضيبة عىل الرشكات وذلك بعنوان سنة تكوين املّدخرات املذكورة، 
باستثناء املّدخرات املكّونة ملجابهة إستحقاق التّعّهدات الفّنية التي تطرح يف حدود 50 % من الربح الخاضع للرضيبة بعد 

طرح املدخرات الفنية القابلة للطرح كليا وقبل طرح األرباح املعاد إستث³رها (الفصل 45 من قانون املالية لسنة 2008).

2 - يف مادة األداء عىل التكوين املهني:

املبلغ  املهني شهريّا عىل أساس  التكوين  األداء عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب  قانون  الفصل 29 من  طبقا ألحكام 
الشهري الخام للمرتبات واألجور مه³ كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Æا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه³ت اإلجت³عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت³عي  الض³ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت³عية  املساه³ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج³عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Æوجب عقود التأم� عىل الحياة من معاليم التّسجيل 
املوظّفة عىل الّرتكات. 

I من  الفقرة  بالعدد 6 من  املنصوص عليه  بـ 0,300 دينار  املحّدد  الجبا¤  الطّابع  التأم� من  4 - إعفاء وصوالت 
.öالفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا

5 - إعفاء عملّيات التأم� وإعادة التأم� الخاضعة للمعلوم الوحيد عىل التأم� وعموالت وسطاء التأم� من 
األداء عىل القيمة املضافة وذلك تطبيقا ملقتضيات العددين 31 و31 مكّرر من الجدول "أ" امللحق Æجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 

     ملحــق عــدد 1

اإلطار الترشيعي والرتتيبي لقطاع التأم�

I - اإلطار العام:

القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف 9 مارس 1992 املتعلّق بإصدار مجلة التأم� وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به وجملة القوان� املتممة لها وهي :

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤرخ يف 31 جانفي 1994 املتعلّق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأم� يخص التأم� 
يف ميدان البناء،

القانون عـدد 24  لسنة 1997 املؤرخ يف 28 أفريل 1997 املتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخّص تأم� 
الصادرات،

القانون عدد 37 لسنة 2002 املؤرخ يف غرة أفريل 2002 املتعلّق بتنقيح مجلة التأم�،
تأم�  يخص  التأم�  Æجلة  خامس  عنوان  بإدراج  املتعلق   2005 أوت   15 يف  املؤرخ   2005 لسنة   86 عدد  القانون 
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس Æجلة التأم� يخص إحداث 

"الهيئة العامة للتأم�". 
القانون عدد 47 لسنة 2014 املؤّرخ يف 24 جويلية 2014 املتعلّق بإدراج عنوان سابع Æجلة التأم� يخص "التأم� 

التكافيل". 

II - اإلطار القانوÎ للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

تأم�  التأم� يخص  بإدراج عنوان خامس Æجلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية املتعلّقة به والتي تتمثّل يف:

األمر عدد 873 املؤرخ يف 27 مارس 2006 واملتعلق بضبط التزامات مستعميل العربات الربية ذات محرك غ� املسجلة 
بإحدى سالسل التسجيل املعتمدة بالبالد التونسية وكذلك بطرق صياغة الوثائق املثبتة لوجود عقد التأم� وصحتها وفقا 

ألحكام الفصل 114 من مجلة التأم�،
األمر عدد 1224 املؤرخ يف 2 ماي 2006 واملتعلّق بضبط أ´وذج تحرير محرض البحث وفقا ألحكام الفصل 167 من 

مجلة التأم�، 
وواجبات  بتحديد حقوق  املتعلقة  اإلتفاقية  باملصادقة عىل  واملتعلق   2007 25 جوان  املؤرخ يف   1487 عدد  األمر 
نتيجة  املتّرضر  لفائدة  املستحّقة  أو  املسّددة  املبالغ  إسرتجاع  بخصوص  املرض  عىل  للتأم�  الوطني  والصندوق  املؤمن� 

حوادث املرور التي تكتيس صبغة شغلية وفقا ألحكام الفصل 171 من مجلة التأم�،
األمر عدد 2069 املؤرخ يف 24 جويلية 2006 واملتعلق بضبط نسب املساه³ت املخصصة لصندوق ض³ن ضحايا 

حوادث املرور وفقا ألحكام الفصل 176 من مجلة التأم�، 
األمر عدد 1871 املؤرخ يف 17 جويلية 2007 واملتعلق بضبط جدول معاوضة الجرايات وبكيفية إحتساب رأس املال 

موضوع املعاوضة وفقا ألحكام الفصل 145 من مجلة التأم�،

القرار املؤرخ يف 6 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األطباء الرشعي� واألطباء املتحصل� عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البدõ وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم� (ك³ تّم إÄامه بالقاïت� التكميليت� بتاريخ 1جوان 2006 

و2 سبتمرب 2006)،
وفقا  تسي�ه  وقواعد  للتعريفة  املركزي  املكتب  إحداث  بضبط رشوط  واملتعلق  17 جانفي 2006  املؤرخ يف  القرار 

ألحكام الفصل 112 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األعضاء القاّرين واألعضاء املناوب� باملكتب املركزي للتعريفة،

القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل النظام األسايس الخاص بالجمعية املهنية التي تتوىل تطبيق 
الفصل 114 من مجلة  للتأم� وفقا ألحكام  الدولية  البطاقات  أنظمة  املنخرطة يف  الدول األجنبية  املعاهدات املربمة مع 

التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل أ´وذج املعطيات الرضورية إلعداد عرض التسوية الصلحية 

وفقا ألحكام الفصل 169 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 12 أفريل 2006 واملتعلق بضبط شكل شهادة التأم� ومحتواها، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 8 جوان 2006 واملتعلق بتحديد التعريفات اإلطارية ملصاريف عالج مترضري حوادث املرور 
وفقا ألحكام الفصل 129 من مجلة التأم�، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 11 جوان 2007 واملتعلق باملصادقة عىل الجدول القيايس لتحديد نسب العجز الدائم وفقا 
ألحكام الفصل 131 من مجلة التأم�، 

القرار املؤرخ يف 4 أوت 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء املكتب املركزي للتعريفة،
القرار املؤرخ يف 28 نوفمرب 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء اللجنة اإلستشارية لصندوق الوقاية من حوادث املرور،

القرار املؤرخ يف 25 ديسمرب 2006 واملتعلق باملصادقة عىل إتفاقية التعويض لحساب الغ� وفقا ألحكام الفصل 148 
من مجلة التأم� املمضاة من قبل األطراف املعنية بتاريخ 9 أكتوبر 2006.

املنشور عدد 2 لسنة 2007 املؤرخ يف 10 مارس 2007 واملتعلق بنظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤوليـــة 
املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك ك³ تّم إÄامه بامللحق التوضيحي بتاريخ 2 جويلية 2007.
املنشور عدد 1 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 جانفي 2007 واملتعلق بتحديد تعريفة التأم� الحدودي.

املنشور عدد 1 لسنة 2005 املؤّرخ يف 13 أفريل 2005 واملتعلّق بالرتفيع يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية بالنسبة 
ألصحاب العربات الربية ذات املحرّك ك³ تّم تنقيحه Æقتىض املنشور عدد 1 لوزير املالية املؤرخ يف 12سبتمرب 2013 ثّم 

باملنشور عدد 1 لسنة 2014 املؤرخ يف 16 ديسمرب 2014.
اإلتفاقية املربمة ب� مؤسسات التأم� بتاريخ 17 أوت 2002 واملتعلقة برتفيع تعريفة الض³نات اإلختيارية.

اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم� 
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق Æراجعة إتفاقية سنة 1995 املربمة بتاريخ 22 نوفمرب1995. 

اإلتفاقية النموذجية املربمة ب� املكاتب حول "بطاقة التأم� الخرضاء" واملنّقحة يف 20 أكتوبر 1989. 
"النظام العام" (le règlement général) للمجلس الدويل للمكاتب الذي يضّم كافة الدول املنخرطة يف نظام "بطاقة 

التأم� الخرضاء" والذي دخل حيّز التطبيق بداية من غرّة جويلية 2003. 
إتفاقية بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات عرب البالد العربية " بطاقة التأم� الربتقالية " املوقّعة  بتونس من قبل 

الدول العربية بتاريخ 26 أفريل 1975.
اإلتفاقية املربمة بتاريخ 19 جوان 1995 ب� املكاتب العربية املوّحدة لتطبيق بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات 

عرب البالد العربية.
العامة  الجلسة  أثناء  املربمة  العضو  الدولة  يف  الوطنية  التأم�  رشكات  ب�  اإلقليمي"  املوّحد  "املكتب  إنشاء  إتفاقية 

للمكاتب األعضاء املنعقدة باليونان يف ماي 2002 ك³ تّم تنقيحها أثناء إجت³عها األخ� يف نوفمرب 2005.

بتاريخ 20 جانفي  املهنيّة  التأم� يف إطار جمعيتها  للسيارات املربمة ب� مؤسسات  املاّدية  إتفاقيات تعويض األرضار 
2010 والتي دخلت حيّز التطبيق بداية من 20 مارس 2010 طبقا للفصل 92 من مجلة التأم�، وتتضّمن هذه اإلتفاقيات 

تحسينات هاّمة سواء عىل مستوى ضبط وتقليص آجال التعويض أو عىل مستوى تحس� جودة الخدمات املسداة. 

2 - التأم� من الحريق:

الفصل 29 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 واملتعلّق 
بوجوب التأم� من الحريق.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤرخ   1981 لسنة   1595 عدد  األمر 
بالفصول 29 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 املتعلق بقانون املالية لسنة 1981.

3 - تأم� نقل البضائع عند التوريد: 

الفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 
املتعلقة بوجوبية تأم� نقل البضائع عند التوريد.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤّرخ   1981 لسنة   1596 عدد  األمر 
بالفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 

ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 2364 لسنة 1999 املؤرخ فـي 27 أكتوبر 1999.

4 - التأم� الوجوÏ للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي³ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك³ 

تّم تنقيحه بالقانون عدد 62 لسنة 2009 املؤرخ يف 31 جويلية 2009.
الفصل 3 من األمر عدد 1814 لسنة 1981 املؤرخ يف 22 ديسمرب 1981 املتعلّق بكيفية منح البطاقة املهنية للوكيل 

العقاري.
الفصل 2 من القانون عدد 66 لسنة 2001 املؤرخ يف 10 جويلية 2001 (املتعلق بحذف الرتاخيص اإلدارية املسندة من 
قبل مصالح وزارة التجارة) املتعلق بإخضاع م³رسة نشاط الوكيل العقاري إىل الرشوط املنصوص عليها بالترشيع الجاري به 

العمل وإىل مقتضيات كراس رشوط يصادق عليها بقرار من الوزير املكلف بالتجارة.
قرار وزير التجارة املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق باملصادقة عىل كـراس رشوط مهنة وكيل عقاري.  

الفصل 7 من األمر عدد 273 لسنة 1987 املؤرخ يف 17 فيفري 1987 واملتعلّق برتكيبة وطرق عمل لجنة تسليم إنجازات 
وكاالت األسفار.

الفصل 3 من القانون عدد 49 لسنة 1987 املؤّرخ يف 2 أوت 1987 واملتعلّق بتنظيم تجارة املصاعد والتجهيزات املشابهة.
املصاعد  تجارة  باملصادقة عىل كراس رشوط مل³رسة نشاط  املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق  التجارة  قرار وزير 

والتجهيزات املشابهة.
الفصالن 48 و59 من القانون عدد 63 لسنة 1991 املؤّرخ يف 29 جويلية 1991 واملتعلّق بالتنظيم الصحي.

الفصل 27 من القانون عدد 104 لسنة 1994 املؤرخ يف 3 أوت 1994 واملتعلّق بتنظيم وتطوير الرتبية البدنية واألنشطة 
الرياضية.

الفصالن 19 و34 من القانون عدد 32 لسنة 1995 املؤّرخ يف 14 أفريل 1995 واملتعلّق بوكالء العبور.
الفصل 34 من القانون عدد 41 لسنة 1996 املؤّرخ يف 10 جوان 1996 واملتعلّق بالنفايات وÆراقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثاõ من األمر عدد 1766 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 سبتمرب 1996 واملتعلّق بضبط رشوط إحداث املؤسسات 
الخاصة لرعاية املسن� وطرق تسي�ها.

الفصل 39 من القانون عدد 71 لسنة 97 املؤرخ يف 11 نوفمرب 1997 واملتعلّق باملصف� واملؤÄن� العدلي� وأمناء الفلسة 
واملترصّف� القضائي�.

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاïة الوثائق املشرتطة للرتخيص 
إلستغالل أو توسيع أو نقل أو إحالة مركز تصفية الدم.

الفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 1998 املؤّرخ يف 20 جويلية 1998 واملتعلّق بالرشكات املهنية للمحام�.
الفصل 82 من القانون عدد 25 لسنة 1999 واملؤّرخ يف 18 مارس 1999 واملتعلّق بإصدار مجلة املوانئ البحرية التجارية.

األمر عدد 1986 لسنة 2001 املؤرخ يف 27 أوت 2001 املتعلق بضبط رشوط إحداث الهياكل املحرتفة إلنتاج الفنون 
الدرامية وترويجها.

إلنتاج  املحرتفة  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م³رسة  واملتعلق   2001 8 سبتمرب  املؤرخ يف  الثقافة  وزير  قرار 
الفنون الدرامية وترويجها لنشاطها.

الفصل 7 من القانون عدد 89 لسنة 2005 املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بتنظيم نشاط الغوص حول وجوبية تأم� 
املسؤولية املدنية عن األرضار التي îكن أن تلحقها باملتدرب� أو الغ� من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ³Æرسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÄام القانون عدد 
عن  الناتجة  املدنية  مسؤوليتهم  تأم�  وجوبية  حول  العبور  بوكالء  املتعلّق   1995 أفريل   14 يف  املؤرخ   1995 لسنة   32

نشاطهم.
الفصل 15 من القانون عدد 44 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنظيم املهن البحرية حول وجوبية 

تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن النشاط من قبل كّل شخص يتعاطى إحدى املهن البحرية.
املؤرخ   1990 لسنة   17 عدد  القانون  بتنقيح  واملتعلق    2009 جويلية   31 يف  املؤرخ   2009 لسنة   62 عدد  القانون 

يف 26 فيفري 1990 املتعلّق بتحوير الترشيع املتعلّق بالبعث العقاري.

5 - التأم� يف ميدان البناء:

القانون عدد 9 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصل 6 
من مجلة التأم�).

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصول 
من 95 إىل100 من مجلة التأم�).

تأم�  لوجوب  الخاضعة  غ�  املنشآت  قاïة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل� يف إنجازها ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 1360 لسنة 1997 املؤّرخ يف 14 جويلية 1997.
األمر عدد 416 لسنة 1995 املؤّرخ يف 6 مارس 1995 واملتعلق بضبط مهام املراقب الفني ورشوط منح املصادقة.

III - اإلطار القانوÎ للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم� الصادرة Æقتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق Æكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
الفصل األّول من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 02 جانفي 1993 املتعلّق بضبط قاïة أصناف التأم� الواردة بالفصل 49 من 

مجلّة التأم�.

الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاïة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� 
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

الفصالن 2 و3 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 املتعلّق بضبط بيان ´وذجي للرشوط العامة لعقود 
التأم�.

الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم�، املؤرخ يف 13 جويلية 2016 واملتعلّق بتوضيح بعض 
املفاهيم املرتبطة بصنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وطريقة تطبيق أحكام مجلّة التأم� عىل مستوى اإلكتتاب 

واإلنخراط واإلعالم السنوي ودفع الخدمات املتعلّقة بهذا الصنف.

2 - التأم� البحري:

يف املؤّرخ   1962 لسنة   13 عـدد  القانون  Æقتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 24 أفريل 1962.

األمر عدد 216 لسنة 1990 املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق بالرتفيع يف املبلغ األقىص ملسؤولية الناقل البحري يف 
تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 أكتوبر 2001 املتعلق Æنح ض³ن الدولة لتغطية نتائج املسؤولية املنجرّة عن 
املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

املؤّرخ يف العيل  باألمر  تنقيحه  تّم  ك³  الفالحي   õالتعاو بالصندوق  واملتعلّق   1931 مارس   26 املؤّرخ يف  العيل  األمر 
 7 جويلية 1955.

الفصول من 52 إىل 56 من القانون عدد 106 لسنة 1986 املؤّرخ فـي 31 ديسمرب 1986 واملتعلّقة بإحداث صندوق 
تعاون لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 948 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط إبتداءا من املوسم الفالحي 1988-1989 مجال 
تدخل ومقدار مساهمة الفالح� ونسبة تعويضات الصندوق التعاوõ لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
 õاألمر عدد 949 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تدخل وتسي� الصندوق التعاو

لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
وضبط  التأم�  مؤسسات  لكل  التأم�  عىل  الوحيد  األداء  من  اإلعفاء  تعميم  حول   2007 لسنة  الرئاسية  القرارات 
تخفيضات يف التعريفات بـ 40 % لألنشطة األكþ عرضة للمخاطر وبـ 30 % بالنسبة إىل خطر هالك املاشية وبـ 20 % عند 

التأم� الج³عي أو الفردي املتجدد.
إتفاقية الترصف املربمة ب� وزير املالية والصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي يف أوت 2008 واإلتّفاقية املربمة ب� 

الصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي والبنك الوطني الفالحي.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

الفصالن 67 و68 من مجلة التأم�.
الفصل 28 من القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 واملتعلّق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية 

تتعامل أساسا مع غ� املقيم�.
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ� املقيم�.

6 - تأم� الصادرات:

القانون عدد 24 لسنة 1997 املؤّرخ يف 28 أفريل 1997 واملتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخص تأم� 
الصادرات.

األمر عدد 1690 لسنة 1998 املؤّرخ يف 31 أوت 1998 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تسي� صندوق ضمـان مخاطـر 
التصدير كمـا تّم تنقيحـه باألمر عدد 2074 لسنـة 2002 املـؤرخ يف 10 سبتمرب 2002 واألمر الحكومي عدد 1068 املؤّرخ 

يف 3 أوت 2015.
القانون عدد 95 لسنة 1999 املؤّرخ يف 6 ديسمرب 1999 واملتعلّق بإحداث صندوق ض³ن Äويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن.
تسي� صندوق ض³ن Äويل  وتراتيب  بضبط رشوط  واملتعلق  3 جانفي 2000  املؤّرخ يف   2000 لسنة   23 األمر عدد 

الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن وبإحداث لجنة ض³ن قروض Äويل الصادرات.
اإلتفاقية املربمة ب� وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت Æوجبها 
مهّمة التّرصف يف هذه املنظومة إىل الرشكة املذكورة وذلك لحسابها ولحساب بقية مؤسسات التأم� التي تنشط يف هذا 

املجال. 

IV - النصـوص األخـرى:

:Î1 - القطاع التعاو

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األ´وذجي للجمعيات التعاونية.

2 - التأم� عىل املرض:

القانون عدد 71 لسنة 2004 املؤرخ يف 2 أوت 2004 واملتعلّق بالتأم� عىل املرض وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به.

3 - جباية قطاع التأم�:

القانون عدد 113 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 ديسمرب 1996 (املتعلّق بقانون املالية لسنة  الفصول 34 و35 و36 من 
1997) بخصوص مراجعة جباية قطاع التأم�.

املالية لسنة  القانون عدد 86 لسنة 1997 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1997 (املتعلّق بقانون  الفصول من 51 إىل 54 من 
1998) بخصوص تشجيع االدخار يف إطار عقود التأم� عىل الحياة.

الفصل 33 من القانون عدد 123 لسنة 2001 املؤرخ يف 28 ديسمرب 2001 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2002) بخصوص 
تحي� قاïة املدخرات الفنية القابلة للطرح من قبل مؤسسات التأم�.

الفصل 74 من القانون عدد 101 لسنة 2002 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2002 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2003) بخصوص 
تحي� األحكام املتعلقة باملساهمة لفائدة صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات وتوحيد قاعدة إحتسابها مع 

قاعدة إحتساب املعاليم عىل التأم�.
القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2004) بخصوص إقرار مبدأ إعفاء 
اإليرادات العمرية املدفوعة يف إطار عقود التأم� عىل الحياة من الرضيبة عىل الدخل وإضافة العدد 31 مكّرر للجدول "أ"  
التأم�  يف  الوسطاء  إىل  التأم�  مؤّسسات  قبل  من  املدفوعة  "العموالت  حول  املضافة  القيمة  عىل  األداء  Æجلّة  امللحق 
والّداخلة ضمن عنارص قسط التأم� الخاضع للمعلوم الوحيد عىل التّأم�" وبخصوص منح األولوية لإلنتفاع باإلمتياز العام 
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      النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� 78 م.د سنة 2017 تتوزع ب� 54,4 م.د بعنوان صنف التأم� عىل الحياة 
وتكوين األموال و23,6 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة.

النتائج الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 79,6 م.د (ملحــق عـدد 11).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  وبدون  املؤّجلة  النتائج  بإعتبار   ،2017 نهاية سنة  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
بنسبة 3,9 % مقابل ارتفاعا  السنة ما يعادل 1.233,4 م.د مقابل 1.187,3 م.د سنة 2016 مسّجال بذلك  الصافية لهذه 

 8,9 % سنة 2016. (ملحــق عـدد 11).

ويعود هذا التباطؤ يف وت�ة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة أساسا إىل:

• انخفاض هاّم يف نسق ´و إج³يل األرباح املؤّجلة من 58,4 % سنة 2016 إىل 1,1 % سنة  2017 حيث ناهزت
 191,6 م.د مقابل 189,6 م.د سنة 2016.

 
م.د   149,4 بلغت  حيث   2016 سنة   %  14,6 بحوايل  تراجع  بعد  االرتفاع  إىل  املؤّجلة  الخسائر  مجموع  عودة    •

مقابل 82,2 م.د سنة 2016.

األمـوال املوظفـة:

إرتفع مجموع األموال املوظّفة لتغطية تعّهدات مؤسسات التأم� تجاه املؤمن لهم إىل 4.891,2 م.د   سنة 2017 مقابل 
4.537,7 م.د سنة 2016 أي بنسبة تطّور تعادل 7,8 %. 

إرتفعت حّصتها  التي  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  بعنوان صنف  التوظيفات  بالخصوص  اإلرتفاع  وشمل هذا 
إىل 32 % من مجموع األموال املوظفة (مقابل 28,5 % سنة 2016) بين³ إنخفضت حصة التوظيفات بعنوان مختلف فروع 

صنف التأم� عىل غ� الحيــاة من 71,5 % سنة 2016 إىل 68 % سنة 2017 (ملحق عـدد 12).

وتجدر االشارة اىل أّن التّطور الحـاصل يف هذه األموال تّم توظيفه أساسا يف السندات الصادرة عن الدولة التي بلغت 
1.694,5 م.د سنة 2017 (وÄثّل 34,6 % من مجموع التوظيفات) مقابل 1.551,7 م.د سنة 2016 محّققة بــذلك ´ـّوا 
بنسبة 9,2 %، ويف شكـل قروض رقاعية التي سّجلت إرتفاعا ملحوظا بنسبة 17,4 % وبلغت 875,9 م.د سنة 2017 مقابل 
يقارب 27 % وبلغت فيها ´وا هاّما Æا  املوظفة  األموال  745,8 م.د سنة 2016 وكذلك يف شكل عقارات حيث شهدت 

 316,2 م.د سنة 2017 مقابل 249,2 م.د يف موىف السنة السابقة.    

ك³ عرفت األموال املوظفة يف شكل حصص وأسهم يف مؤسسات التوظيف الج³عي ويف شكل حصص يف رشكات ذات 
رأس مال تنمية بدورها ´ّوا ايجابيا بنسبة 2,2 % و11 % تباعا وبلغت عىل التوايل 228,7 م.د و52,3 م.د سنة 2017 مقابل 
التأم�  واعادة  التأم�  مؤسسات  أسهم  يف شكل  للتوظيفات  بالنسبة  الشأن  وكذلك   .2016 سنة  م.د  و47,1  م.د   223,7

األجنبية حيث سّجلت إرتفاعا ناهز 3,8 % وبلغت 18,1 م.د سنة 2017 مقابل 17,4 م.د سنة 2016.    

أّما األموال املوظفة يف شكل أسهم رشكات مدرجة بالبورصة فقد سجلت انخفاضا بنسبة 2,4 % لتبلغ 531,1 م.د سنة 
البنكية  املؤسسات  لدى  النقدية ويف شكل ودائع  بالسوق  املوظفة  األموال  2017 مقابل 544,4 م.د سنة 2016، وكذلك 
واملاليــة التي بلغت 689,4 م.د مقابل 694,8 م.د سنة 2016 أي بإنخفاض طفيف بحوايل 0,8 % مقارنة بالسنة السابقة.

وتستأثر التوظيفات ذات املردود القار بحصة هامة تعادل 52,6 % سنة 2017 مقابل 50,6 % سنة 2016، تليها األموال 
املوظفة بالسوق النقدية ويف شكل ودائع لدى املؤسسات البنكية واملاليــة رغم انخفاض حّصتها من 15,3 % سنة 2016 

اىل 14,1 % سنة 2017. 

تغطية املدخرات الفنية:

سّجلت سنة 2017 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية باألصول املوظّفة طبقــا ألحكام مجلة التأم� حيث بلغت 
110,5 % مقابل 114,9 % سنة 2016 (ملحق عدد 13).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتّم 
(بإدماج رؤوس  الحياة  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب أصناف  الذي  بالهامش األد×  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 
األموال تحت الخطر واملّدخرات الحسابية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ) وأصناف التأم� عىل غ� الحياة (بإدماج كلفة الحوادث 

وأقساط التأم� الصافية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ).

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2017 ما يعادل 1.061,5 م.د مقابل 1.022,4 م.د 
سنة 2016. 

أمــا مجموع هــامش املـالءة املالية األد×، فقد بلغ 398,3 م.د سنة 2017 مقابل 346,3 م.د سنة 2016.

مقابل  2017 سنة   % 266,5 القطاع  بالنسبة ملجموع  األد×  الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
 295,3 % سنة 2016. 

       نشاط إعـادة التـأم�

يهّم هذا الصنف عمليات إعادة التأم� املقبولة واملسندة من قبل رشكات التأم� املبارش والعمليات املقبولة واملعاد 
إسنادها من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�.

 
عمليات إعـادة التأم� لرشكات التأم� املباشـر:

العمليات املقبولة:
    

شهدت األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش عودة إىل اإلرتفاع بنسبة 5,6 % مقابل تراجعها  بحوايل 1,8 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 16,9 م.د مقابل 16 م.د سنة 2016 (ملحق عـــدد 21).

 %  36 تجاوزت  بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  املدفوعة  التأم�  مؤسسات  تعويضات  إرتفاع  تواصل  املقابل،  ويف 
مقابل زيادة بحوايل 5,5 % سنة 2016، وبلغت تبعا لذلك 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د سنة 2016.

ك³ عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2017 بعنوان العمليات املقبولة بنسبة 24 % مقابل3,1 % سنة 2016 
وبلغت 20,7 م.د مقابل 16,7 م.د سنة 2016. 

وتبعا لذلك، تقلّص الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة إىل حدود 3,3 م.د مقابل 4,8 م.د سنة 2016.

العمليات املسندة:

مقابل   %  7,5 بنسبة  إرتفاعا   2017 سنة  املبارش  التأم�  قبل رشكات  من  إسنادها  واملعاد  املسندة  األقساط  سّجلت 
 2016 سنة  م.د   353,7 مقابل  م.د   380,2 مجموعها  بذلك  وبلغ   ،%  1,9 بنسبة  السابقة  السنة  يف  النسبي  إنخفاضها 

(ملحق عدد 22).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� لسنة 2017 إىل 
18,2 % مقابل 19,1 % سنة 2016.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد بالنسبة لفروع تأم� الحريق والتأم� ضّد الربد وهالك املاشية وتأم� النقل جّد هامة رغم 
 % و64,9   %  76 تباعا  مقابل   % و59,7   % و63,2   %  74,7 التوايل  عىل  بلغت  حيث   2017 سنة  الطفيف  إنخفاضها 

و66,3 %.

ك³ تجدر اإلشارة إىل أّن إرتفاع نسبة اإلسناد يف فرع تأم� الصادرات والتي ناهزت 67,7 % سنة 2017 مقابل 67,4 % 
سنة 2016 تعود أساسا إىل اإلسناد الكيل لألقساط الصادرة بعنوان املخاطر غ� التجارية لصندوق ض³ن مخاطر التصدير 

الذي تتوىل الترصف فيه الرشكة التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وقد تواصل تفاقم العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� رغم تقلّصه النسبي إىل حدود 
135 م.د مقابل 163,8 م.د سنة 2016.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

تواصل نسق ´ّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وناهزت 
121,7 م.د مقابل 113,4 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 21).

بين³ تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا بنسبة 12,4 % مقابل 11 % يف السنة السابقة وبلغ حجمها 
230,3 م.د مقابل 204,9 م.د سنة 2016.  

م.د   79,5 لتعادل   ،2016 سنة   %  9,4 مقابل   %  42,5 بنسبة  إرتفاعا  الحوادث  كلفــــة  شهدت  وبالتوازي، 
مقابل 55,8 م.د سنة 2016.

       
حيث  تراجعا   2017 سنة  خالل  التونسية"  "اإلعادة  لرشكة  املقبولة  للعمليــات  الفنّي  الفائض  سّجل  لذلك،  ونتيجة 

â يتجاوز 7,6 م.د مقابل 25,5 م.د سنة 2016.

العمليات املعاد إسنادها:

تواصل إرتفاع األقسـاط املعـاد إسنادها من طرف رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 بنسبة 10,3 % مقابل 3,2 % 
يف السنة السابقة، وبلغـت 49,4 م.د مقابل 44,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 22).

    
وتبعا لذلك، شهدت نسبة إعــــادة اإلسناد إرتفاعا إىل حدود 40,6 % مقابل 39,5 % سنة 2016.

ك³ شهـــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ´ّوا بنسبة 57,8 % مقابل تراجعهـــا الطفيف بنسبة 1 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 35,2 م.د مقابل 22,3 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، Äّكنت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 ألّول مرّة بعد مرور أربع سنوات متتالية من تجاوز العجز 
م.د   11,2 حدود  يف  عجز  مقابل  م.د   1,3 يعادل  فائضا  وحّققت  اإلسناد  إعادة  عمليات  عن  الناتج  الفّني 

سنة 2016.

إّال أّن النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد تراجعت إىل حدود 9 م.د مقابل 14,3 م.د سنة 2016.

وبعد طرح مصاريف اإلدارة والترصّف املقّدرة بحوايل 8,7 م.د سنة 2017 مقابل 8 م.د سنة 2016، تراجعت النتيجة 
الفنية الصافية بعد طرح املصاريف إىل 0,3 م.د مقابل 6,3 م.د سنة 2016.

وبالتوازي، تقلّصت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة خالل سنة 2017 إىل 12,3 م.د مقابل 15,9 م.د سنة 2016.

      نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

يبلغ عــــدد املؤسسات غ� املقيمة بسوق التأم� التونسية 6 مؤسسات يف موّىف سنة 2017 وهي مؤسسات مرخص 
لها Æقتىض القانون عـدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمـرب 1985 واملتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل 

أساســا مع غ� املقيم�. 
      

وتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة ومكتب� Äثيلي�، وتختص يف عمليات تأم� و إعادة تأم� 
األشخاص غ� املقيم� (ملحق عدد 3).

1 - االمتيازات التي يوفرها نظام املؤسسات غ� املقيمة:
    

يخول القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 املتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا 
مع غ� املقيم� عّدة إمتيازات لفائدة املؤسسات غ� املقيمة تهم خاصة:

اإلعفاء التام من الرضيبة عىل الرشكات،
توقيف اآلداء عىل القيمة املضافة، 

إرجاع املعاليم الديوانية،
اإلعفاء من اآلداءات املحلية، 

إمتيــازات تتعلق بحرية إنتداب املوظف� األجانب،
إمكانية إختيار نظام ض³ن إجت³عي غ� النظام التونيس.

      جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Æوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÆوارد شبه جبائية متأتية من مساه³ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

مقابل م.د   188,6 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة   2017 سنة  خــــالل  هاما  إرتفاعا  املــــوارد  هذه  سّجلت  وقد 
 167,8 م.د سنة 2016 و160,9 م.د سنـــة 2015 (ملحق عدد 26).

وإعتبارا ألهّمية قطاع التأم� يف اإلقتصاد الوطني أقّر املّرشع التّونيس لفائدته جملة من القواعد الجبائية تتعلّق بعقود 
التأم� وباملّدخرات الفّنية لرشكات التأم�.

I - النظام الجبا¤ لعقود التأم�:
 

يعرّف الفصل األول من مجلّة التأم� عقد التأم� بأنّه "اإلتّفاق الذي تلتزم Æقتضاه مؤّسسة التأم� أو املؤّمن بتقديم 
خدمة مالية لشخص يدعى املؤّمن له يف حالة تحّقق الخطر أو حلول األجل املبّ� بالعقد وذلك مقابل أجرة تسمى قسط 

التأم� أو معلوم اإلشرتاك".

ويربز هذا التّعريف العنارص التي يقوم عليها عقد التّأم� وهي أقساط التأم� وخدمات التأم�.

1 - جبــاية أقساط الّتأم�:

تتمثّل جباية أقساط التّأم� يف املعاليم الجبائية واملعاليم شبه الجبائية.

1.1 - املعاليم الجبائية:

املعلوم الوحيد عىل الّتأم�:

تخضع عقود التأم� أو اإليرادات العمرية املربمة مع مؤّسسات التأم� مه³ كان مكان إبرامها ملعلوم يسّمى "املعلوم 
الوحيد عىل التأم�".

وتعفى من هذا املعلوم :

1. عقود إعادة التأم�،
2. عقود التأم� املتعلّقة باألخطار الفالحية والصيد البحري، 

3. عقود تأم� أخطار السلع عند التّصدير وعقود تأم� قروض التّصدير،
4. عقود التأم� اإلجباري يف ميدان البناء املعد للسكن طبقا للترشيع الجاري به العمل،

5. عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين رأس املال وعقود اإليرادات العمرية،
6. عقود التأم� لألخطار التي îكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغ�ها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 5 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 10 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

ويربز جدول توزيع املوارد الجبائية وشبه الجبائية املتأتية من قطاع التأم� أهّمية حّصـة املعلـوم الوحيد عىل التأم� 
مقارنة مع حّصة املساه³ت لفائدة الصناديق الخاّصة بالخزينة.

2.1 - املوارد شبه الجبائية: 

وهي تتوزع ب� مساه°ت لفائدة ّصناديق الخزينة وب� معاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�.

أ -  املساه°ت لفائدة الّصناديق الخاّصة بالخزينة:

• املساه°ت لفائدة صندوق الح°ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات:

أحدث صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Æقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Æقتىض الفصل 153 من القانون عدد 91 لسنة 1982 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1982 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1983، وحّدد مبلغها بـ 300 ملّيم موظّفة عىل كّل شهادة تأم� لعربة سيّارة.

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك³ تّم تنقيحه بالنصوص الالّحقة وخاّصة الفصل 74 من قانون املالية لسنة 2003، وقد حّدد مبلغ هذه املساهمة 
بـنسبة 0,3 % بالنسبة ألقساط التّأم� عىل السيّارات وبـنسبة 1 % بالنسبة ألقساط التّأم� األخرى باستثناء التّأم� عىل 

الحياة وتكوين رأس املال. 

• املساه°ت لفائدة صندوق ض°ن ضحايا حوادث املرور:

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض³ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاïة وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:
 

- مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Æقتىض األمر عدد 2069 لسنة 2006 املؤرخ يف 24 جويلية 2006، وحّددت نسبتها بـ 2 % من أقساط التأم� 
أو معاليم اإلشرتاكات املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض³ن.

 وتتمثّل هذه التكاليف يف:

املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان تعويض األرضار الالّحقة باألشخاص يف حوادث املرور،
املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان خالص املحام� الذين ينوبون املكلف العام بنزاعات الدولة يف حّق صندوق 

ض³ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Æهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض³ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه°ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض°ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح³ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÆقتىض أحكام الفصل 8 من املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011، تّم توسيع مجال تدّخل الصندوق 
التعويضات بعنوان األرضار  أّن الصندوق يتوّىل" تسديد  وذلك بإضافة فقرة ثالثة إىل الفصل 35 املذكور أعاله تنّص عىل 
املادية املبارشة الناتجة عن أع³ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
 23 املؤرخ يف  لسنة 2002  باألمر عدد 2123  تنقيحه  تّم  الصندوق ك³  تسي� وطرق Äويل هذا  وتراتيب  تدّخل  رشوط 
ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم� بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس األقساط الّصادرة خالل الّشهر املنقيض 
والّصافية من اإللغاءات والّرضائب وإعادة التّأم�. وتهّم هذه املساهمة جميع أصناف التّأم� باستثناء التّأم� عىل الحياة 

وتكوين األموال.

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة Äّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Æوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك³ تّم تنقيحه وإÄامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011) بدينار واحد بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره 

Æناسبة إكتتاب أو تجديد عقود التأم� عىل غ� الحياة صايف من اإللغاءات.

        

• املساه°ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 19 إىل 21 من قانـون املالية لسنة 2006. وتتوزع موارده املتأتية من قطاع 
التأم� كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم:  حّددها الفصل 3 من األمر عدد 2336 لسنة 2006 بـ 500 مليم بعنوان كّل شهادة تأم� و500 
مليم بعنوان كّل شهادة فحص فّني.

 2006 أوت   28 فـــي  املؤّرخ   2006 لسنة   2336 عدد  األمر  من  الثالث  الفصل  حّدد  التأم�:  مؤّسسات  مساهمة   -
واملتعلّق بضبط إجراءات تدّخل الصندوق وطرق تسي�ه وقاعدة ونسب املساه³ت املخّصصة له، نسبة هــذه املســاهمة 
األداءات  من  والصافية  محرّك  ذات  الربية  العربات  تأم�  بعنوان  الصادرة  اإلشرتاك  معاليم  أو  األقساط  من   %  0,4 بـ 

واإللغاءات.
   

ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم� Æقتىض العنوان السادس من مجلة التأم� ك³ تّم تنقيحها وإÄامها Æقتىض القانون عدد 
8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. 

وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• املعلوم السنوي الذي تدفعه مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حّدد الفصل األول من األمر عدد 2553 لسنة 2008 
املؤرخ يف 7 جويلية 2008 نسبته كالتايل:

- بالنسبة ملؤسسات التأم�: 0,3 % من إج³يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج³يل األقساط املقبولة بعنوان السنة املحاسبية املنقضية والصافية من 
اإللغاءات.

ويستخلص مبلغ املعلوم السنوي وينزّل بالحساب الجاري للهيئة العامة للتأم� من قبل مؤسسات التأم� ومؤسسات 
إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة خالل نفس السنة التي يكون فيها مستوجبا وبحساب أربعة أقساط تدفع 

يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ´وذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاõ من األمــر عـــدد 2553 لسنــة 
2008 املـــؤرخ فــي 7 جويلية 2008 مبالغها كالتايل:

بالنسبة ملؤسسات التأم�: 1000 دينار عن كّل صنف تأم�.
بالنسبة لس°رسة التأم�: 1000 دينار.

بالنسبة لنواب التأم� ومنتجي التأم� عىل الحياة: 100 دينار.
       

II - التشجيعات والحوافز الجبائية لقطاع التأم�:
 

1 - يف مادة الرضيبة عىل الدخل والرضيبة عىل الرشكات:

1.1 - أحكام جبائّية تفاضلّية تتعلّق بعقود التأم� عىل الحياة:

 تّم Æقتىض أحكام الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2013 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2013 املتعلق بقانون املالية لسنة 
2014 تشجيع عمليات االدخار طويل املدى يف مادة التأم� عىل الحياة.

وتتلخص اإلمتيازات الجبائية يف النقاط التالية:

أ - أحكام ذات طابع تحفيزي لإلدخار:

- شمولية مجال العقود املشمولة باإلمتياز لتشمل عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين األموال عىل حّد السواء،
- شمولية الض³نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه³ كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاïة املنتفع� من الض³نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه³ كان الض³ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباö يف إتجاه Äك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض³ن  املرتبطة  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  عقود  بعنوان  املدفوعة  التأم� 

الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن 10 سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� يف عقود 
التأم� الج³عي ال تقل عن 10 سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وال ينسحب هذا الرشط عىل 

املنخرط� يف العقود الج³عية قبل غرة جانفي 2014،
،öة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباïتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  îكن  ال  الج³عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -
باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014،

- إستثناء املبالغ املدفوعة لألجراء بعنوان عقود التأم� عىل الحياة وتكوين األموال تنفيذا إللتزامات املكتتب املنصوص 
عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

 
2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

الكافية  الفنية  املدخرات  بتسجيل  تقوم  أن  التأم�  مجلة  من   59 الفصل  طبقا ألحكام  التأم�  مؤسسات  يتعّ� عىل 
لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع� بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال تلك املدخرات يف أصول 

نفس املوازنات.

وÄّكن صفة "الفنية" من Äييز املدخرات الفنية عن غ�ها من املدخرات مثل "مدخرات املخاطر واألعباء" و"مدخرات 
إنخفاض القيمة". 

وتطبيقا ألحكام الفقرة II من الفصل 48 من مجلة الرضيبة عىل دخل األشخاص الطّبيعي� والّرضيبة عىل الّرشكات، 
تطرح املّدخرات الفّنية بصفة كلية من قاعدة إحتساب الرضيبة عىل الرشكات وذلك بعنوان سنة تكوين املّدخرات املذكورة، 
باستثناء املّدخرات املكّونة ملجابهة إستحقاق التّعّهدات الفّنية التي تطرح يف حدود 50 % من الربح الخاضع للرضيبة بعد 

طرح املدخرات الفنية القابلة للطرح كليا وقبل طرح األرباح املعاد إستث³رها (الفصل 45 من قانون املالية لسنة 2008).

2 - يف مادة األداء عىل التكوين املهني:

املبلغ  املهني شهريّا عىل أساس  التكوين  األداء عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب  قانون  الفصل 29 من  طبقا ألحكام 
الشهري الخام للمرتبات واألجور مه³ كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Æا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه³ت اإلجت³عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت³عي  الض³ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت³عية  املساه³ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج³عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Æوجب عقود التأم� عىل الحياة من معاليم التّسجيل 
املوظّفة عىل الّرتكات. 

I من  الفقرة  بالعدد 6 من  املنصوص عليه  بـ 0,300 دينار  املحّدد  الجبا¤  الطّابع  التأم� من  4 - إعفاء وصوالت 
.öالفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا

5 - إعفاء عملّيات التأم� وإعادة التأم� الخاضعة للمعلوم الوحيد عىل التأم� وعموالت وسطاء التأم� من 
األداء عىل القيمة املضافة وذلك تطبيقا ملقتضيات العددين 31 و31 مكّرر من الجدول "أ" امللحق Æجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 

     ملحــق عــدد 1

اإلطار الترشيعي والرتتيبي لقطاع التأم�

I - اإلطار العام:

القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف 9 مارس 1992 املتعلّق بإصدار مجلة التأم� وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به وجملة القوان� املتممة لها وهي :

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤرخ يف 31 جانفي 1994 املتعلّق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأم� يخص التأم� 
يف ميدان البناء،

القانون عـدد 24  لسنة 1997 املؤرخ يف 28 أفريل 1997 املتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخّص تأم� 
الصادرات،

القانون عدد 37 لسنة 2002 املؤرخ يف غرة أفريل 2002 املتعلّق بتنقيح مجلة التأم�،
تأم�  يخص  التأم�  Æجلة  خامس  عنوان  بإدراج  املتعلق   2005 أوت   15 يف  املؤرخ   2005 لسنة   86 عدد  القانون 
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس Æجلة التأم� يخص إحداث 

"الهيئة العامة للتأم�". 
القانون عدد 47 لسنة 2014 املؤّرخ يف 24 جويلية 2014 املتعلّق بإدراج عنوان سابع Æجلة التأم� يخص "التأم� 

التكافيل". 

II - اإلطار القانوÎ للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

تأم�  التأم� يخص  بإدراج عنوان خامس Æجلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية املتعلّقة به والتي تتمثّل يف:

األمر عدد 873 املؤرخ يف 27 مارس 2006 واملتعلق بضبط التزامات مستعميل العربات الربية ذات محرك غ� املسجلة 
بإحدى سالسل التسجيل املعتمدة بالبالد التونسية وكذلك بطرق صياغة الوثائق املثبتة لوجود عقد التأم� وصحتها وفقا 

ألحكام الفصل 114 من مجلة التأم�،
األمر عدد 1224 املؤرخ يف 2 ماي 2006 واملتعلّق بضبط أ´وذج تحرير محرض البحث وفقا ألحكام الفصل 167 من 

مجلة التأم�، 
وواجبات  بتحديد حقوق  املتعلقة  اإلتفاقية  باملصادقة عىل  واملتعلق   2007 25 جوان  املؤرخ يف   1487 عدد  األمر 
نتيجة  املتّرضر  لفائدة  املستحّقة  أو  املسّددة  املبالغ  إسرتجاع  بخصوص  املرض  عىل  للتأم�  الوطني  والصندوق  املؤمن� 

حوادث املرور التي تكتيس صبغة شغلية وفقا ألحكام الفصل 171 من مجلة التأم�،
األمر عدد 2069 املؤرخ يف 24 جويلية 2006 واملتعلق بضبط نسب املساه³ت املخصصة لصندوق ض³ن ضحايا 

حوادث املرور وفقا ألحكام الفصل 176 من مجلة التأم�، 
األمر عدد 1871 املؤرخ يف 17 جويلية 2007 واملتعلق بضبط جدول معاوضة الجرايات وبكيفية إحتساب رأس املال 

موضوع املعاوضة وفقا ألحكام الفصل 145 من مجلة التأم�،

القرار املؤرخ يف 6 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األطباء الرشعي� واألطباء املتحصل� عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البدõ وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم� (ك³ تّم إÄامه بالقاïت� التكميليت� بتاريخ 1جوان 2006 

و2 سبتمرب 2006)،
وفقا  تسي�ه  وقواعد  للتعريفة  املركزي  املكتب  إحداث  بضبط رشوط  واملتعلق  17 جانفي 2006  املؤرخ يف  القرار 

ألحكام الفصل 112 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األعضاء القاّرين واألعضاء املناوب� باملكتب املركزي للتعريفة،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل النظام األسايس الخاص بالجمعية املهنية التي تتوىل تطبيق 
الفصل 114 من مجلة  للتأم� وفقا ألحكام  الدولية  البطاقات  أنظمة  املنخرطة يف  الدول األجنبية  املعاهدات املربمة مع 

التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل أ´وذج املعطيات الرضورية إلعداد عرض التسوية الصلحية 

وفقا ألحكام الفصل 169 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 12 أفريل 2006 واملتعلق بضبط شكل شهادة التأم� ومحتواها، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 8 جوان 2006 واملتعلق بتحديد التعريفات اإلطارية ملصاريف عالج مترضري حوادث املرور 
وفقا ألحكام الفصل 129 من مجلة التأم�، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 11 جوان 2007 واملتعلق باملصادقة عىل الجدول القيايس لتحديد نسب العجز الدائم وفقا 
ألحكام الفصل 131 من مجلة التأم�، 

القرار املؤرخ يف 4 أوت 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء املكتب املركزي للتعريفة،
القرار املؤرخ يف 28 نوفمرب 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء اللجنة اإلستشارية لصندوق الوقاية من حوادث املرور،

القرار املؤرخ يف 25 ديسمرب 2006 واملتعلق باملصادقة عىل إتفاقية التعويض لحساب الغ� وفقا ألحكام الفصل 148 
من مجلة التأم� املمضاة من قبل األطراف املعنية بتاريخ 9 أكتوبر 2006.

املنشور عدد 2 لسنة 2007 املؤرخ يف 10 مارس 2007 واملتعلق بنظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤوليـــة 
املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك ك³ تّم إÄامه بامللحق التوضيحي بتاريخ 2 جويلية 2007.
املنشور عدد 1 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 جانفي 2007 واملتعلق بتحديد تعريفة التأم� الحدودي.

املنشور عدد 1 لسنة 2005 املؤّرخ يف 13 أفريل 2005 واملتعلّق بالرتفيع يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية بالنسبة 
ألصحاب العربات الربية ذات املحرّك ك³ تّم تنقيحه Æقتىض املنشور عدد 1 لوزير املالية املؤرخ يف 12سبتمرب 2013 ثّم 

باملنشور عدد 1 لسنة 2014 املؤرخ يف 16 ديسمرب 2014.
اإلتفاقية املربمة ب� مؤسسات التأم� بتاريخ 17 أوت 2002 واملتعلقة برتفيع تعريفة الض³نات اإلختيارية.

اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم� 
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق Æراجعة إتفاقية سنة 1995 املربمة بتاريخ 22 نوفمرب1995. 

اإلتفاقية النموذجية املربمة ب� املكاتب حول "بطاقة التأم� الخرضاء" واملنّقحة يف 20 أكتوبر 1989. 
"النظام العام" (le règlement général) للمجلس الدويل للمكاتب الذي يضّم كافة الدول املنخرطة يف نظام "بطاقة 

التأم� الخرضاء" والذي دخل حيّز التطبيق بداية من غرّة جويلية 2003. 
إتفاقية بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات عرب البالد العربية " بطاقة التأم� الربتقالية " املوقّعة  بتونس من قبل 

الدول العربية بتاريخ 26 أفريل 1975.
اإلتفاقية املربمة بتاريخ 19 جوان 1995 ب� املكاتب العربية املوّحدة لتطبيق بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات 

عرب البالد العربية.
العامة  الجلسة  أثناء  املربمة  العضو  الدولة  يف  الوطنية  التأم�  رشكات  ب�  اإلقليمي"  املوّحد  "املكتب  إنشاء  إتفاقية 

للمكاتب األعضاء املنعقدة باليونان يف ماي 2002 ك³ تّم تنقيحها أثناء إجت³عها األخ� يف نوفمرب 2005.

بتاريخ 20 جانفي  املهنيّة  التأم� يف إطار جمعيتها  للسيارات املربمة ب� مؤسسات  املاّدية  إتفاقيات تعويض األرضار 
2010 والتي دخلت حيّز التطبيق بداية من 20 مارس 2010 طبقا للفصل 92 من مجلة التأم�، وتتضّمن هذه اإلتفاقيات 

تحسينات هاّمة سواء عىل مستوى ضبط وتقليص آجال التعويض أو عىل مستوى تحس� جودة الخدمات املسداة. 

2 - التأم� من الحريق:

الفصل 29 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 واملتعلّق 
بوجوب التأم� من الحريق.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤرخ   1981 لسنة   1595 عدد  األمر 
بالفصول 29 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 املتعلق بقانون املالية لسنة 1981.

3 - تأم� نقل البضائع عند التوريد: 

الفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 
املتعلقة بوجوبية تأم� نقل البضائع عند التوريد.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤّرخ   1981 لسنة   1596 عدد  األمر 
بالفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 

ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 2364 لسنة 1999 املؤرخ فـي 27 أكتوبر 1999.

4 - التأم� الوجوÏ للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي³ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك³ 

تّم تنقيحه بالقانون عدد 62 لسنة 2009 املؤرخ يف 31 جويلية 2009.
الفصل 3 من األمر عدد 1814 لسنة 1981 املؤرخ يف 22 ديسمرب 1981 املتعلّق بكيفية منح البطاقة املهنية للوكيل 

العقاري.
الفصل 2 من القانون عدد 66 لسنة 2001 املؤرخ يف 10 جويلية 2001 (املتعلق بحذف الرتاخيص اإلدارية املسندة من 
قبل مصالح وزارة التجارة) املتعلق بإخضاع م³رسة نشاط الوكيل العقاري إىل الرشوط املنصوص عليها بالترشيع الجاري به 

العمل وإىل مقتضيات كراس رشوط يصادق عليها بقرار من الوزير املكلف بالتجارة.
قرار وزير التجارة املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق باملصادقة عىل كـراس رشوط مهنة وكيل عقاري.  

الفصل 7 من األمر عدد 273 لسنة 1987 املؤرخ يف 17 فيفري 1987 واملتعلّق برتكيبة وطرق عمل لجنة تسليم إنجازات 
وكاالت األسفار.

الفصل 3 من القانون عدد 49 لسنة 1987 املؤّرخ يف 2 أوت 1987 واملتعلّق بتنظيم تجارة املصاعد والتجهيزات املشابهة.
املصاعد  تجارة  باملصادقة عىل كراس رشوط مل³رسة نشاط  املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق  التجارة  قرار وزير 

والتجهيزات املشابهة.
الفصالن 48 و59 من القانون عدد 63 لسنة 1991 املؤّرخ يف 29 جويلية 1991 واملتعلّق بالتنظيم الصحي.

الفصل 27 من القانون عدد 104 لسنة 1994 املؤرخ يف 3 أوت 1994 واملتعلّق بتنظيم وتطوير الرتبية البدنية واألنشطة 
الرياضية.

الفصالن 19 و34 من القانون عدد 32 لسنة 1995 املؤّرخ يف 14 أفريل 1995 واملتعلّق بوكالء العبور.
الفصل 34 من القانون عدد 41 لسنة 1996 املؤّرخ يف 10 جوان 1996 واملتعلّق بالنفايات وÆراقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثاõ من األمر عدد 1766 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 سبتمرب 1996 واملتعلّق بضبط رشوط إحداث املؤسسات 
الخاصة لرعاية املسن� وطرق تسي�ها.

الفصل 39 من القانون عدد 71 لسنة 97 املؤرخ يف 11 نوفمرب 1997 واملتعلّق باملصف� واملؤÄن� العدلي� وأمناء الفلسة 
واملترصّف� القضائي�.

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاïة الوثائق املشرتطة للرتخيص 
إلستغالل أو توسيع أو نقل أو إحالة مركز تصفية الدم.

الفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 1998 املؤّرخ يف 20 جويلية 1998 واملتعلّق بالرشكات املهنية للمحام�.
الفصل 82 من القانون عدد 25 لسنة 1999 واملؤّرخ يف 18 مارس 1999 واملتعلّق بإصدار مجلة املوانئ البحرية التجارية.

األمر عدد 1986 لسنة 2001 املؤرخ يف 27 أوت 2001 املتعلق بضبط رشوط إحداث الهياكل املحرتفة إلنتاج الفنون 
الدرامية وترويجها.

إلنتاج  املحرتفة  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م³رسة  واملتعلق   2001 8 سبتمرب  املؤرخ يف  الثقافة  وزير  قرار 
الفنون الدرامية وترويجها لنشاطها.

الفصل 7 من القانون عدد 89 لسنة 2005 املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بتنظيم نشاط الغوص حول وجوبية تأم� 
املسؤولية املدنية عن األرضار التي îكن أن تلحقها باملتدرب� أو الغ� من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ³Æرسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÄام القانون عدد 
عن  الناتجة  املدنية  مسؤوليتهم  تأم�  وجوبية  حول  العبور  بوكالء  املتعلّق   1995 أفريل   14 يف  املؤرخ   1995 لسنة   32

نشاطهم.
الفصل 15 من القانون عدد 44 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنظيم املهن البحرية حول وجوبية 

تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن النشاط من قبل كّل شخص يتعاطى إحدى املهن البحرية.
املؤرخ   1990 لسنة   17 عدد  القانون  بتنقيح  واملتعلق    2009 جويلية   31 يف  املؤرخ   2009 لسنة   62 عدد  القانون 

يف 26 فيفري 1990 املتعلّق بتحوير الترشيع املتعلّق بالبعث العقاري.

5 - التأم� يف ميدان البناء:

القانون عدد 9 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصل 6 
من مجلة التأم�).

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصول 
من 95 إىل100 من مجلة التأم�).

تأم�  لوجوب  الخاضعة  غ�  املنشآت  قاïة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل� يف إنجازها ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 1360 لسنة 1997 املؤّرخ يف 14 جويلية 1997.
األمر عدد 416 لسنة 1995 املؤّرخ يف 6 مارس 1995 واملتعلق بضبط مهام املراقب الفني ورشوط منح املصادقة.

III - اإلطار القانوÎ للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم� الصادرة Æقتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق Æكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
الفصل األّول من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 02 جانفي 1993 املتعلّق بضبط قاïة أصناف التأم� الواردة بالفصل 49 من 

مجلّة التأم�.

الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاïة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� 
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

الفصالن 2 و3 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 املتعلّق بضبط بيان ´وذجي للرشوط العامة لعقود 
التأم�.

الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم�، املؤرخ يف 13 جويلية 2016 واملتعلّق بتوضيح بعض 
املفاهيم املرتبطة بصنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وطريقة تطبيق أحكام مجلّة التأم� عىل مستوى اإلكتتاب 

واإلنخراط واإلعالم السنوي ودفع الخدمات املتعلّقة بهذا الصنف.

2 - التأم� البحري:

يف املؤّرخ   1962 لسنة   13 عـدد  القانون  Æقتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 24 أفريل 1962.

األمر عدد 216 لسنة 1990 املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق بالرتفيع يف املبلغ األقىص ملسؤولية الناقل البحري يف 
تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 أكتوبر 2001 املتعلق Æنح ض³ن الدولة لتغطية نتائج املسؤولية املنجرّة عن 
املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

املؤّرخ يف العيل  باألمر  تنقيحه  تّم  ك³  الفالحي   õالتعاو بالصندوق  واملتعلّق   1931 مارس   26 املؤّرخ يف  العيل  األمر 
 7 جويلية 1955.

الفصول من 52 إىل 56 من القانون عدد 106 لسنة 1986 املؤّرخ فـي 31 ديسمرب 1986 واملتعلّقة بإحداث صندوق 
تعاون لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 948 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط إبتداءا من املوسم الفالحي 1988-1989 مجال 
تدخل ومقدار مساهمة الفالح� ونسبة تعويضات الصندوق التعاوõ لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
 õاألمر عدد 949 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تدخل وتسي� الصندوق التعاو

لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
وضبط  التأم�  مؤسسات  لكل  التأم�  عىل  الوحيد  األداء  من  اإلعفاء  تعميم  حول   2007 لسنة  الرئاسية  القرارات 
تخفيضات يف التعريفات بـ 40 % لألنشطة األكþ عرضة للمخاطر وبـ 30 % بالنسبة إىل خطر هالك املاشية وبـ 20 % عند 

التأم� الج³عي أو الفردي املتجدد.
إتفاقية الترصف املربمة ب� وزير املالية والصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي يف أوت 2008 واإلتّفاقية املربمة ب� 

الصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي والبنك الوطني الفالحي.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

الفصالن 67 و68 من مجلة التأم�.
الفصل 28 من القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 واملتعلّق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية 

تتعامل أساسا مع غ� املقيم�.
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ� املقيم�.

6 - تأم� الصادرات:

القانون عدد 24 لسنة 1997 املؤّرخ يف 28 أفريل 1997 واملتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخص تأم� 
الصادرات.

األمر عدد 1690 لسنة 1998 املؤّرخ يف 31 أوت 1998 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تسي� صندوق ضمـان مخاطـر 
التصدير كمـا تّم تنقيحـه باألمر عدد 2074 لسنـة 2002 املـؤرخ يف 10 سبتمرب 2002 واألمر الحكومي عدد 1068 املؤّرخ 

يف 3 أوت 2015.
القانون عدد 95 لسنة 1999 املؤّرخ يف 6 ديسمرب 1999 واملتعلّق بإحداث صندوق ض³ن Äويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن.
تسي� صندوق ض³ن Äويل  وتراتيب  بضبط رشوط  واملتعلق  3 جانفي 2000  املؤّرخ يف   2000 لسنة   23 األمر عدد 

الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن وبإحداث لجنة ض³ن قروض Äويل الصادرات.
اإلتفاقية املربمة ب� وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت Æوجبها 
مهّمة التّرصف يف هذه املنظومة إىل الرشكة املذكورة وذلك لحسابها ولحساب بقية مؤسسات التأم� التي تنشط يف هذا 

املجال. 

IV - النصـوص األخـرى:

:Î1 - القطاع التعاو

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األ´وذجي للجمعيات التعاونية.

2 - التأم� عىل املرض:

القانون عدد 71 لسنة 2004 املؤرخ يف 2 أوت 2004 واملتعلّق بالتأم� عىل املرض وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به.

3 - جباية قطاع التأم�:

القانون عدد 113 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 ديسمرب 1996 (املتعلّق بقانون املالية لسنة  الفصول 34 و35 و36 من 
1997) بخصوص مراجعة جباية قطاع التأم�.

املالية لسنة  القانون عدد 86 لسنة 1997 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1997 (املتعلّق بقانون  الفصول من 51 إىل 54 من 
1998) بخصوص تشجيع االدخار يف إطار عقود التأم� عىل الحياة.

الفصل 33 من القانون عدد 123 لسنة 2001 املؤرخ يف 28 ديسمرب 2001 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2002) بخصوص 
تحي� قاïة املدخرات الفنية القابلة للطرح من قبل مؤسسات التأم�.

الفصل 74 من القانون عدد 101 لسنة 2002 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2002 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2003) بخصوص 
تحي� األحكام املتعلقة باملساهمة لفائدة صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات وتوحيد قاعدة إحتسابها مع 

قاعدة إحتساب املعاليم عىل التأم�.
القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2004) بخصوص إقرار مبدأ إعفاء 
اإليرادات العمرية املدفوعة يف إطار عقود التأم� عىل الحياة من الرضيبة عىل الدخل وإضافة العدد 31 مكّرر للجدول "أ"  
التأم�  يف  الوسطاء  إىل  التأم�  مؤّسسات  قبل  من  املدفوعة  "العموالت  حول  املضافة  القيمة  عىل  األداء  Æجلّة  امللحق 
والّداخلة ضمن عنارص قسط التأم� الخاضع للمعلوم الوحيد عىل التّأم�" وبخصوص منح األولوية لإلنتفاع باإلمتياز العام 
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      النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� 78 م.د سنة 2017 تتوزع ب� 54,4 م.د بعنوان صنف التأم� عىل الحياة 
وتكوين األموال و23,6 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غ� الحياة.

النتائج الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 79,6 م.د (ملحــق عـدد 11).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  وبدون  املؤّجلة  النتائج  بإعتبار   ،2017 نهاية سنة  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
بنسبة 3,9 % مقابل ارتفاعا  السنة ما يعادل 1.233,4 م.د مقابل 1.187,3 م.د سنة 2016 مسّجال بذلك  الصافية لهذه 

 8,9 % سنة 2016. (ملحــق عـدد 11).

ويعود هذا التباطؤ يف وت�ة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة أساسا إىل:

• انخفاض هاّم يف نسق ´و إج³يل األرباح املؤّجلة من 58,4 % سنة 2016 إىل 1,1 % سنة  2017 حيث ناهزت
 191,6 م.د مقابل 189,6 م.د سنة 2016.

 
م.د   149,4 بلغت  حيث   2016 سنة   %  14,6 بحوايل  تراجع  بعد  االرتفاع  إىل  املؤّجلة  الخسائر  مجموع  عودة    •

مقابل 82,2 م.د سنة 2016.

األمـوال املوظفـة:

إرتفع مجموع األموال املوظّفة لتغطية تعّهدات مؤسسات التأم� تجاه املؤمن لهم إىل 4.891,2 م.د   سنة 2017 مقابل 
4.537,7 م.د سنة 2016 أي بنسبة تطّور تعادل 7,8 %. 

إرتفعت حّصتها  التي  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  بعنوان صنف  التوظيفات  بالخصوص  اإلرتفاع  وشمل هذا 
إىل 32 % من مجموع األموال املوظفة (مقابل 28,5 % سنة 2016) بين³ إنخفضت حصة التوظيفات بعنوان مختلف فروع 

صنف التأم� عىل غ� الحيــاة من 71,5 % سنة 2016 إىل 68 % سنة 2017 (ملحق عـدد 12).

وتجدر االشارة اىل أّن التّطور الحـاصل يف هذه األموال تّم توظيفه أساسا يف السندات الصادرة عن الدولة التي بلغت 
1.694,5 م.د سنة 2017 (وÄثّل 34,6 % من مجموع التوظيفات) مقابل 1.551,7 م.د سنة 2016 محّققة بــذلك ´ـّوا 
بنسبة 9,2 %، ويف شكـل قروض رقاعية التي سّجلت إرتفاعا ملحوظا بنسبة 17,4 % وبلغت 875,9 م.د سنة 2017 مقابل 
يقارب 27 % وبلغت فيها ´وا هاّما Æا  املوظفة  األموال  745,8 م.د سنة 2016 وكذلك يف شكل عقارات حيث شهدت 

 316,2 م.د سنة 2017 مقابل 249,2 م.د يف موىف السنة السابقة.    

ك³ عرفت األموال املوظفة يف شكل حصص وأسهم يف مؤسسات التوظيف الج³عي ويف شكل حصص يف رشكات ذات 
رأس مال تنمية بدورها ´ّوا ايجابيا بنسبة 2,2 % و11 % تباعا وبلغت عىل التوايل 228,7 م.د و52,3 م.د سنة 2017 مقابل 
التأم�  واعادة  التأم�  مؤسسات  أسهم  يف شكل  للتوظيفات  بالنسبة  الشأن  وكذلك   .2016 سنة  م.د  و47,1  م.د   223,7

األجنبية حيث سّجلت إرتفاعا ناهز 3,8 % وبلغت 18,1 م.د سنة 2017 مقابل 17,4 م.د سنة 2016.    

أّما األموال املوظفة يف شكل أسهم رشكات مدرجة بالبورصة فقد سجلت انخفاضا بنسبة 2,4 % لتبلغ 531,1 م.د سنة 
البنكية  املؤسسات  لدى  النقدية ويف شكل ودائع  بالسوق  املوظفة  األموال  2017 مقابل 544,4 م.د سنة 2016، وكذلك 
واملاليــة التي بلغت 689,4 م.د مقابل 694,8 م.د سنة 2016 أي بإنخفاض طفيف بحوايل 0,8 % مقارنة بالسنة السابقة.

وتستأثر التوظيفات ذات املردود القار بحصة هامة تعادل 52,6 % سنة 2017 مقابل 50,6 % سنة 2016، تليها األموال 
املوظفة بالسوق النقدية ويف شكل ودائع لدى املؤسسات البنكية واملاليــة رغم انخفاض حّصتها من 15,3 % سنة 2016 

اىل 14,1 % سنة 2017. 

تغطية املدخرات الفنية:

سّجلت سنة 2017 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية باألصول املوظّفة طبقــا ألحكام مجلة التأم� حيث بلغت 
110,5 % مقابل 114,9 % سنة 2016 (ملحق عدد 13).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتّم 
(بإدماج رؤوس  الحياة  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب أصناف  الذي  بالهامش األد×  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 
األموال تحت الخطر واملّدخرات الحسابية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ) وأصناف التأم� عىل غ� الحياة (بإدماج كلفة الحوادث 

وأقساط التأم� الصافية وباعتبار نسبة اإلحتفاظ).

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2017 ما يعادل 1.061,5 م.د مقابل 1.022,4 م.د 
سنة 2016. 

أمــا مجموع هــامش املـالءة املالية األد×، فقد بلغ 398,3 م.د سنة 2017 مقابل 346,3 م.د سنة 2016.

مقابل  2017 سنة   % 266,5 القطاع  بالنسبة ملجموع  األد×  الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
 295,3 % سنة 2016. 

       نشاط إعـادة التـأم�

يهّم هذا الصنف عمليات إعادة التأم� املقبولة واملسندة من قبل رشكات التأم� املبارش والعمليات املقبولة واملعاد 
إسنادها من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�.

 
عمليات إعـادة التأم� لرشكات التأم� املباشـر:

العمليات املقبولة:
    

شهدت األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش عودة إىل اإلرتفاع بنسبة 5,6 % مقابل تراجعها  بحوايل 1,8 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 16,9 م.د مقابل 16 م.د سنة 2016 (ملحق عـــدد 21).

 %  36 تجاوزت  بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  املدفوعة  التأم�  مؤسسات  تعويضات  إرتفاع  تواصل  املقابل،  ويف 
مقابل زيادة بحوايل 5,5 % سنة 2016، وبلغت تبعا لذلك 10,5 م.د مقابل 7,7 م.د سنة 2016.

ك³ عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2017 بعنوان العمليات املقبولة بنسبة 24 % مقابل3,1 % سنة 2016 
وبلغت 20,7 م.د مقابل 16,7 م.د سنة 2016. 

وتبعا لذلك، تقلّص الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة إىل حدود 3,3 م.د مقابل 4,8 م.د سنة 2016.

العمليات املسندة:

مقابل   %  7,5 بنسبة  إرتفاعا   2017 سنة  املبارش  التأم�  قبل رشكات  من  إسنادها  واملعاد  املسندة  األقساط  سّجلت 
 2016 سنة  م.د   353,7 مقابل  م.د   380,2 مجموعها  بذلك  وبلغ   ،%  1,9 بنسبة  السابقة  السنة  يف  النسبي  إنخفاضها 

(ملحق عدد 22).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� لسنة 2017 إىل 
18,2 % مقابل 19,1 % سنة 2016.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد بالنسبة لفروع تأم� الحريق والتأم� ضّد الربد وهالك املاشية وتأم� النقل جّد هامة رغم 
 % و64,9   %  76 تباعا  مقابل   % و59,7   % و63,2   %  74,7 التوايل  عىل  بلغت  حيث   2017 سنة  الطفيف  إنخفاضها 

و66,3 %.

ك³ تجدر اإلشارة إىل أّن إرتفاع نسبة اإلسناد يف فرع تأم� الصادرات والتي ناهزت 67,7 % سنة 2017 مقابل 67,4 % 
سنة 2016 تعود أساسا إىل اإلسناد الكيل لألقساط الصادرة بعنوان املخاطر غ� التجارية لصندوق ض³ن مخاطر التصدير 

الذي تتوىل الترصف فيه الرشكة التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وقد تواصل تفاقم العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� رغم تقلّصه النسبي إىل حدود 
135 م.د مقابل 163,8 م.د سنة 2016.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

تواصل نسق ´ّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" بنسبة 7,3 % مقابل 12,7 % سنة 2016 وناهزت 
121,7 م.د مقابل 113,4 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 21).

بين³ تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا بنسبة 12,4 % مقابل 11 % يف السنة السابقة وبلغ حجمها 
230,3 م.د مقابل 204,9 م.د سنة 2016.  

م.د   79,5 لتعادل   ،2016 سنة   %  9,4 مقابل   %  42,5 بنسبة  إرتفاعا  الحوادث  كلفــــة  شهدت  وبالتوازي، 
مقابل 55,8 م.د سنة 2016.

       
حيث  تراجعا   2017 سنة  خالل  التونسية"  "اإلعادة  لرشكة  املقبولة  للعمليــات  الفنّي  الفائض  سّجل  لذلك،  ونتيجة 

â يتجاوز 7,6 م.د مقابل 25,5 م.د سنة 2016.

العمليات املعاد إسنادها:

تواصل إرتفاع األقسـاط املعـاد إسنادها من طرف رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 بنسبة 10,3 % مقابل 3,2 % 
يف السنة السابقة، وبلغـت 49,4 م.د مقابل 44,8 م.د سنة 2016 (ملحق عدد 22).

    
وتبعا لذلك، شهدت نسبة إعــــادة اإلسناد إرتفاعا إىل حدود 40,6 % مقابل 39,5 % سنة 2016.

ك³ شهـــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ´ّوا بنسبة 57,8 % مقابل تراجعهـــا الطفيف بنسبة 1 % 
يف السنة السابقة، وبلغت 35,2 م.د مقابل 22,3 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، Äّكنت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2017 ألّول مرّة بعد مرور أربع سنوات متتالية من تجاوز العجز 
م.د   11,2 حدود  يف  عجز  مقابل  م.د   1,3 يعادل  فائضا  وحّققت  اإلسناد  إعادة  عمليات  عن  الناتج  الفّني 

سنة 2016.

إّال أّن النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد تراجعت إىل حدود 9 م.د مقابل 14,3 م.د سنة 2016.

وبعد طرح مصاريف اإلدارة والترصّف املقّدرة بحوايل 8,7 م.د سنة 2017 مقابل 8 م.د سنة 2016، تراجعت النتيجة 
الفنية الصافية بعد طرح املصاريف إىل 0,3 م.د مقابل 6,3 م.د سنة 2016.

وبالتوازي، تقلّصت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة خالل سنة 2017 إىل 12,3 م.د مقابل 15,9 م.د سنة 2016.

      نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

يبلغ عــــدد املؤسسات غ� املقيمة بسوق التأم� التونسية 6 مؤسسات يف موّىف سنة 2017 وهي مؤسسات مرخص 
لها Æقتىض القانون عـدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمـرب 1985 واملتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل 

أساســا مع غ� املقيم�. 
      

وتوجد يف شكل 4 فروع تابعة لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة ومكتب� Äثيلي�، وتختص يف عمليات تأم� و إعادة تأم� 
األشخاص غ� املقيم� (ملحق عدد 3).

1 - االمتيازات التي يوفرها نظام املؤسسات غ� املقيمة:
    

يخول القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 املتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا 
مع غ� املقيم� عّدة إمتيازات لفائدة املؤسسات غ� املقيمة تهم خاصة:

اإلعفاء التام من الرضيبة عىل الرشكات،
توقيف اآلداء عىل القيمة املضافة، 

إرجاع املعاليم الديوانية،
اإلعفاء من اآلداءات املحلية، 

إمتيــازات تتعلق بحرية إنتداب املوظف� األجانب،
إمكانية إختيار نظام ض³ن إجت³عي غ� النظام التونيس.

      جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Æوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÆوارد شبه جبائية متأتية من مساه³ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

مقابل م.د   188,6 مجموعها  وبلغ   %  12,4 بنسبة   2017 سنة  خــــالل  هاما  إرتفاعا  املــــوارد  هذه  سّجلت  وقد 
 167,8 م.د سنة 2016 و160,9 م.د سنـــة 2015 (ملحق عدد 26).

وإعتبارا ألهّمية قطاع التأم� يف اإلقتصاد الوطني أقّر املّرشع التّونيس لفائدته جملة من القواعد الجبائية تتعلّق بعقود 
التأم� وباملّدخرات الفّنية لرشكات التأم�.

I - النظام الجبا¤ لعقود التأم�:
 

يعرّف الفصل األول من مجلّة التأم� عقد التأم� بأنّه "اإلتّفاق الذي تلتزم Æقتضاه مؤّسسة التأم� أو املؤّمن بتقديم 
خدمة مالية لشخص يدعى املؤّمن له يف حالة تحّقق الخطر أو حلول األجل املبّ� بالعقد وذلك مقابل أجرة تسمى قسط 

التأم� أو معلوم اإلشرتاك".

ويربز هذا التّعريف العنارص التي يقوم عليها عقد التّأم� وهي أقساط التأم� وخدمات التأم�.

1 - جبــاية أقساط الّتأم�:

تتمثّل جباية أقساط التّأم� يف املعاليم الجبائية واملعاليم شبه الجبائية.

1.1 - املعاليم الجبائية:

املعلوم الوحيد عىل الّتأم�:

تخضع عقود التأم� أو اإليرادات العمرية املربمة مع مؤّسسات التأم� مه³ كان مكان إبرامها ملعلوم يسّمى "املعلوم 
الوحيد عىل التأم�".

وتعفى من هذا املعلوم :

1. عقود إعادة التأم�،
2. عقود التأم� املتعلّقة باألخطار الفالحية والصيد البحري، 

3. عقود تأم� أخطار السلع عند التّصدير وعقود تأم� قروض التّصدير،
4. عقود التأم� اإلجباري يف ميدان البناء املعد للسكن طبقا للترشيع الجاري به العمل،

5. عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين رأس املال وعقود اإليرادات العمرية،
6. عقود التأم� لألخطار التي îكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغ�ها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 5 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 10 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

ويربز جدول توزيع املوارد الجبائية وشبه الجبائية املتأتية من قطاع التأم� أهّمية حّصـة املعلـوم الوحيد عىل التأم� 
مقارنة مع حّصة املساه³ت لفائدة الصناديق الخاّصة بالخزينة.

2.1 - املوارد شبه الجبائية: 

وهي تتوزع ب� مساه°ت لفائدة ّصناديق الخزينة وب� معاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�.

أ -  املساه°ت لفائدة الّصناديق الخاّصة بالخزينة:

• املساه°ت لفائدة صندوق الح°ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات:

أحدث صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Æقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Æقتىض الفصل 153 من القانون عدد 91 لسنة 1982 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1982 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1983، وحّدد مبلغها بـ 300 ملّيم موظّفة عىل كّل شهادة تأم� لعربة سيّارة.

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك³ تّم تنقيحه بالنصوص الالّحقة وخاّصة الفصل 74 من قانون املالية لسنة 2003، وقد حّدد مبلغ هذه املساهمة 
بـنسبة 0,3 % بالنسبة ألقساط التّأم� عىل السيّارات وبـنسبة 1 % بالنسبة ألقساط التّأم� األخرى باستثناء التّأم� عىل 

الحياة وتكوين رأس املال. 

• املساه°ت لفائدة صندوق ض°ن ضحايا حوادث املرور:

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض³ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاïة وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:
 

- مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Æقتىض األمر عدد 2069 لسنة 2006 املؤرخ يف 24 جويلية 2006، وحّددت نسبتها بـ 2 % من أقساط التأم� 
أو معاليم اإلشرتاكات املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Æقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض³ن.

 وتتمثّل هذه التكاليف يف:

املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان تعويض األرضار الالّحقة باألشخاص يف حوادث املرور،
املبالغ املالية املأذون برصفها بعنوان خالص املحام� الذين ينوبون املكلف العام بنزاعات الدولة يف حّق صندوق 

ض³ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Æهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض³ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع³ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه°ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض°ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح³ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÆقتىض أحكام الفصل 8 من املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011، تّم توسيع مجال تدّخل الصندوق 
التعويضات بعنوان األرضار  أّن الصندوق يتوّىل" تسديد  وذلك بإضافة فقرة ثالثة إىل الفصل 35 املذكور أعاله تنّص عىل 
املادية املبارشة الناتجة عن أع³ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

وتتوزع املساه³ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
 23 املؤرخ يف  لسنة 2002  باألمر عدد 2123  تنقيحه  تّم  الصندوق ك³  تسي� وطرق Äويل هذا  وتراتيب  تدّخل  رشوط 
ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم� بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس األقساط الّصادرة خالل الّشهر املنقيض 
والّصافية من اإللغاءات والّرضائب وإعادة التّأم�. وتهّم هذه املساهمة جميع أصناف التّأم� باستثناء التّأم� عىل الحياة 

وتكوين األموال.

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة Äّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Æوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك³ تّم تنقيحه وإÄامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011) بدينار واحد بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره 

Æناسبة إكتتاب أو تجديد عقود التأم� عىل غ� الحياة صايف من اإللغاءات.

        

• املساه°ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Æقتىض الفصول من 19 إىل 21 من قانـون املالية لسنة 2006. وتتوزع موارده املتأتية من قطاع 
التأم� كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم:  حّددها الفصل 3 من األمر عدد 2336 لسنة 2006 بـ 500 مليم بعنوان كّل شهادة تأم� و500 
مليم بعنوان كّل شهادة فحص فّني.

 2006 أوت   28 فـــي  املؤّرخ   2006 لسنة   2336 عدد  األمر  من  الثالث  الفصل  حّدد  التأم�:  مؤّسسات  مساهمة   -
واملتعلّق بضبط إجراءات تدّخل الصندوق وطرق تسي�ه وقاعدة ونسب املساه³ت املخّصصة له، نسبة هــذه املســاهمة 
األداءات  من  والصافية  محرّك  ذات  الربية  العربات  تأم�  بعنوان  الصادرة  اإلشرتاك  معاليم  أو  األقساط  من   %  0,4 بـ 

واإللغاءات.
   

ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم� Æقتىض العنوان السادس من مجلة التأم� ك³ تّم تنقيحها وإÄامها Æقتىض القانون عدد 
8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. 

وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• املعلوم السنوي الذي تدفعه مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حّدد الفصل األول من األمر عدد 2553 لسنة 2008 
املؤرخ يف 7 جويلية 2008 نسبته كالتايل:

- بالنسبة ملؤسسات التأم�: 0,3 % من إج³يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج³يل األقساط املقبولة بعنوان السنة املحاسبية املنقضية والصافية من 
اإللغاءات.

ويستخلص مبلغ املعلوم السنوي وينزّل بالحساب الجاري للهيئة العامة للتأم� من قبل مؤسسات التأم� ومؤسسات 
إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة خالل نفس السنة التي يكون فيها مستوجبا وبحساب أربعة أقساط تدفع 

يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ´وذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدث هذا املعلوم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاõ من األمــر عـــدد 2553 لسنــة 
2008 املـــؤرخ فــي 7 جويلية 2008 مبالغها كالتايل:

بالنسبة ملؤسسات التأم�: 1000 دينار عن كّل صنف تأم�.
بالنسبة لس°رسة التأم�: 1000 دينار.

بالنسبة لنواب التأم� ومنتجي التأم� عىل الحياة: 100 دينار.
       

II - التشجيعات والحوافز الجبائية لقطاع التأم�:
 

1 - يف مادة الرضيبة عىل الدخل والرضيبة عىل الرشكات:

1.1 - أحكام جبائّية تفاضلّية تتعلّق بعقود التأم� عىل الحياة:

 تّم Æقتىض أحكام الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2013 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2013 املتعلق بقانون املالية لسنة 
2014 تشجيع عمليات االدخار طويل املدى يف مادة التأم� عىل الحياة.

وتتلخص اإلمتيازات الجبائية يف النقاط التالية:

أ - أحكام ذات طابع تحفيزي لإلدخار:

- شمولية مجال العقود املشمولة باإلمتياز لتشمل عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين األموال عىل حّد السواء،
- شمولية الض³نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه³ كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاïة املنتفع� من الض³نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه³ كان الض³ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباö يف إتجاه Äك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض³ن  املرتبطة  األموال  وتكوين  الحياة  التأم� عىل  عقود  بعنوان  املدفوعة  التأم� 

الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن 10 سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� يف عقود 
التأم� الج³عي ال تقل عن 10 سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وال ينسحب هذا الرشط عىل 

املنخرط� يف العقود الج³عية قبل غرة جانفي 2014،
،öة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباïتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  îكن  ال  الج³عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -
باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014،

- إستثناء املبالغ املدفوعة لألجراء بعنوان عقود التأم� عىل الحياة وتكوين األموال تنفيذا إللتزامات املكتتب املنصوص 
عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

 
2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

الكافية  الفنية  املدخرات  بتسجيل  تقوم  أن  التأم�  مجلة  من   59 الفصل  طبقا ألحكام  التأم�  مؤسسات  يتعّ� عىل 
لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع� بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال تلك املدخرات يف أصول 

نفس املوازنات.

وÄّكن صفة "الفنية" من Äييز املدخرات الفنية عن غ�ها من املدخرات مثل "مدخرات املخاطر واألعباء" و"مدخرات 
إنخفاض القيمة". 

وتطبيقا ألحكام الفقرة II من الفصل 48 من مجلة الرضيبة عىل دخل األشخاص الطّبيعي� والّرضيبة عىل الّرشكات، 
تطرح املّدخرات الفّنية بصفة كلية من قاعدة إحتساب الرضيبة عىل الرشكات وذلك بعنوان سنة تكوين املّدخرات املذكورة، 
باستثناء املّدخرات املكّونة ملجابهة إستحقاق التّعّهدات الفّنية التي تطرح يف حدود 50 % من الربح الخاضع للرضيبة بعد 

طرح املدخرات الفنية القابلة للطرح كليا وقبل طرح األرباح املعاد إستث³رها (الفصل 45 من قانون املالية لسنة 2008).

2 - يف مادة األداء عىل التكوين املهني:

املبلغ  املهني شهريّا عىل أساس  التكوين  األداء عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب  قانون  الفصل 29 من  طبقا ألحكام 
الشهري الخام للمرتبات واألجور مه³ كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Æا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه³ت اإلجت³عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت³عي  الض³ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت³عية  املساه³ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج³عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Æوجب عقود التأم� عىل الحياة من معاليم التّسجيل 
املوظّفة عىل الّرتكات. 

I من  الفقرة  بالعدد 6 من  املنصوص عليه  بـ 0,300 دينار  املحّدد  الجبا¤  الطّابع  التأم� من  4 - إعفاء وصوالت 
.öالفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا

5 - إعفاء عملّيات التأم� وإعادة التأم� الخاضعة للمعلوم الوحيد عىل التأم� وعموالت وسطاء التأم� من 
األداء عىل القيمة املضافة وذلك تطبيقا ملقتضيات العددين 31 و31 مكّرر من الجدول "أ" امللحق Æجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 

     ملحــق عــدد 1

اإلطار الترشيعي والرتتيبي لقطاع التأم�

I - اإلطار العام:

القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف 9 مارس 1992 املتعلّق بإصدار مجلة التأم� وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به وجملة القوان� املتممة لها وهي :

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤرخ يف 31 جانفي 1994 املتعلّق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأم� يخص التأم� 
يف ميدان البناء،

القانون عـدد 24  لسنة 1997 املؤرخ يف 28 أفريل 1997 املتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخّص تأم� 
الصادرات،

القانون عدد 37 لسنة 2002 املؤرخ يف غرة أفريل 2002 املتعلّق بتنقيح مجلة التأم�،
تأم�  يخص  التأم�  Æجلة  خامس  عنوان  بإدراج  املتعلق   2005 أوت   15 يف  املؤرخ   2005 لسنة   86 عدد  القانون 
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس Æجلة التأم� يخص إحداث 

"الهيئة العامة للتأم�". 
القانون عدد 47 لسنة 2014 املؤّرخ يف 24 جويلية 2014 املتعلّق بإدراج عنوان سابع Æجلة التأم� يخص "التأم� 

التكافيل". 

II - اإلطار القانوÎ للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

تأم�  التأم� يخص  بإدراج عنوان خامس Æجلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع³ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية املتعلّقة به والتي تتمثّل يف:

األمر عدد 873 املؤرخ يف 27 مارس 2006 واملتعلق بضبط التزامات مستعميل العربات الربية ذات محرك غ� املسجلة 
بإحدى سالسل التسجيل املعتمدة بالبالد التونسية وكذلك بطرق صياغة الوثائق املثبتة لوجود عقد التأم� وصحتها وفقا 

ألحكام الفصل 114 من مجلة التأم�،
األمر عدد 1224 املؤرخ يف 2 ماي 2006 واملتعلّق بضبط أ´وذج تحرير محرض البحث وفقا ألحكام الفصل 167 من 

مجلة التأم�، 
وواجبات  بتحديد حقوق  املتعلقة  اإلتفاقية  باملصادقة عىل  واملتعلق   2007 25 جوان  املؤرخ يف   1487 عدد  األمر 
نتيجة  املتّرضر  لفائدة  املستحّقة  أو  املسّددة  املبالغ  إسرتجاع  بخصوص  املرض  عىل  للتأم�  الوطني  والصندوق  املؤمن� 

حوادث املرور التي تكتيس صبغة شغلية وفقا ألحكام الفصل 171 من مجلة التأم�،
األمر عدد 2069 املؤرخ يف 24 جويلية 2006 واملتعلق بضبط نسب املساه³ت املخصصة لصندوق ض³ن ضحايا 

حوادث املرور وفقا ألحكام الفصل 176 من مجلة التأم�، 
األمر عدد 1871 املؤرخ يف 17 جويلية 2007 واملتعلق بضبط جدول معاوضة الجرايات وبكيفية إحتساب رأس املال 

موضوع املعاوضة وفقا ألحكام الفصل 145 من مجلة التأم�،

القرار املؤرخ يف 6 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األطباء الرشعي� واألطباء املتحصل� عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البدõ وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم� (ك³ تّم إÄامه بالقاïت� التكميليت� بتاريخ 1جوان 2006 

و2 سبتمرب 2006)،
وفقا  تسي�ه  وقواعد  للتعريفة  املركزي  املكتب  إحداث  بضبط رشوط  واملتعلق  17 جانفي 2006  املؤرخ يف  القرار 

ألحكام الفصل 112 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق بضبط قاïة األعضاء القاّرين واألعضاء املناوب� باملكتب املركزي للتعريفة،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل النظام األسايس الخاص بالجمعية املهنية التي تتوىل تطبيق 
الفصل 114 من مجلة  للتأم� وفقا ألحكام  الدولية  البطاقات  أنظمة  املنخرطة يف  الدول األجنبية  املعاهدات املربمة مع 

التأم�،
القرار املؤرخ يف 17 جانفي 2006 واملتعلق باملصادقة عىل أ´وذج املعطيات الرضورية إلعداد عرض التسوية الصلحية 

وفقا ألحكام الفصل 169 من مجلة التأم�،
القرار املؤرخ يف 12 أفريل 2006 واملتعلق بضبط شكل شهادة التأم� ومحتواها، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 8 جوان 2006 واملتعلق بتحديد التعريفات اإلطارية ملصاريف عالج مترضري حوادث املرور 
وفقا ألحكام الفصل 129 من مجلة التأم�، 

القرار املشرتك املؤرخ يف 11 جوان 2007 واملتعلق باملصادقة عىل الجدول القيايس لتحديد نسب العجز الدائم وفقا 
ألحكام الفصل 131 من مجلة التأم�، 

القرار املؤرخ يف 4 أوت 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء املكتب املركزي للتعريفة،
القرار املؤرخ يف 28 نوفمرب 2006 واملتعلق بتعي� أعضاء اللجنة اإلستشارية لصندوق الوقاية من حوادث املرور،

القرار املؤرخ يف 25 ديسمرب 2006 واملتعلق باملصادقة عىل إتفاقية التعويض لحساب الغ� وفقا ألحكام الفصل 148 
من مجلة التأم� املمضاة من قبل األطراف املعنية بتاريخ 9 أكتوبر 2006.

املنشور عدد 2 لسنة 2007 املؤرخ يف 10 مارس 2007 واملتعلق بنظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤوليـــة 
املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك ك³ تّم إÄامه بامللحق التوضيحي بتاريخ 2 جويلية 2007.
املنشور عدد 1 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 جانفي 2007 واملتعلق بتحديد تعريفة التأم� الحدودي.

املنشور عدد 1 لسنة 2005 املؤّرخ يف 13 أفريل 2005 واملتعلّق بالرتفيع يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية بالنسبة 
ألصحاب العربات الربية ذات املحرّك ك³ تّم تنقيحه Æقتىض املنشور عدد 1 لوزير املالية املؤرخ يف 12سبتمرب 2013 ثّم 

باملنشور عدد 1 لسنة 2014 املؤرخ يف 16 ديسمرب 2014.
اإلتفاقية املربمة ب� مؤسسات التأم� بتاريخ 17 أوت 2002 واملتعلقة برتفيع تعريفة الض³نات اإلختيارية.

اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم� 
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق Æراجعة إتفاقية سنة 1995 املربمة بتاريخ 22 نوفمرب1995. 

اإلتفاقية النموذجية املربمة ب� املكاتب حول "بطاقة التأم� الخرضاء" واملنّقحة يف 20 أكتوبر 1989. 
"النظام العام" (le règlement général) للمجلس الدويل للمكاتب الذي يضّم كافة الدول املنخرطة يف نظام "بطاقة 

التأم� الخرضاء" والذي دخل حيّز التطبيق بداية من غرّة جويلية 2003. 
إتفاقية بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات عرب البالد العربية " بطاقة التأم� الربتقالية " املوقّعة  بتونس من قبل 

الدول العربية بتاريخ 26 أفريل 1975.
اإلتفاقية املربمة بتاريخ 19 جوان 1995 ب� املكاتب العربية املوّحدة لتطبيق بطاقة التأم� املوّحدة عن س� السيارات 

عرب البالد العربية.
العامة  الجلسة  أثناء  املربمة  العضو  الدولة  يف  الوطنية  التأم�  رشكات  ب�  اإلقليمي"  املوّحد  "املكتب  إنشاء  إتفاقية 

للمكاتب األعضاء املنعقدة باليونان يف ماي 2002 ك³ تّم تنقيحها أثناء إجت³عها األخ� يف نوفمرب 2005.

بتاريخ 20 جانفي  املهنيّة  التأم� يف إطار جمعيتها  للسيارات املربمة ب� مؤسسات  املاّدية  إتفاقيات تعويض األرضار 
2010 والتي دخلت حيّز التطبيق بداية من 20 مارس 2010 طبقا للفصل 92 من مجلة التأم�، وتتضّمن هذه اإلتفاقيات 

تحسينات هاّمة سواء عىل مستوى ضبط وتقليص آجال التعويض أو عىل مستوى تحس� جودة الخدمات املسداة. 

2 - التأم� من الحريق:

الفصل 29 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 واملتعلّق 
بوجوب التأم� من الحريق.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤرخ   1981 لسنة   1595 عدد  األمر 
بالفصول 29 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 املتعلق بقانون املالية لسنة 1981.

3 - تأم� نقل البضائع عند التوريد: 

الفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 
املتعلقة بوجوبية تأم� نقل البضائع عند التوريد.

عليها  املنصوص  الواجبات  تنفيذ  بضبط رشوط  واملتعلّق   1981 نوفمرب   24 يف  املؤّرخ   1981 لسنة   1596 عدد  األمر 
بالفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1980 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 1981 

ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 2364 لسنة 1999 املؤرخ فـي 27 أكتوبر 1999.

4 - التأم� الوجوÏ للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي³ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك³ 

تّم تنقيحه بالقانون عدد 62 لسنة 2009 املؤرخ يف 31 جويلية 2009.
الفصل 3 من األمر عدد 1814 لسنة 1981 املؤرخ يف 22 ديسمرب 1981 املتعلّق بكيفية منح البطاقة املهنية للوكيل 

العقاري.
الفصل 2 من القانون عدد 66 لسنة 2001 املؤرخ يف 10 جويلية 2001 (املتعلق بحذف الرتاخيص اإلدارية املسندة من 
قبل مصالح وزارة التجارة) املتعلق بإخضاع م³رسة نشاط الوكيل العقاري إىل الرشوط املنصوص عليها بالترشيع الجاري به 

العمل وإىل مقتضيات كراس رشوط يصادق عليها بقرار من الوزير املكلف بالتجارة.
قرار وزير التجارة املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق باملصادقة عىل كـراس رشوط مهنة وكيل عقاري.  

الفصل 7 من األمر عدد 273 لسنة 1987 املؤرخ يف 17 فيفري 1987 واملتعلّق برتكيبة وطرق عمل لجنة تسليم إنجازات 
وكاالت األسفار.

الفصل 3 من القانون عدد 49 لسنة 1987 املؤّرخ يف 2 أوت 1987 واملتعلّق بتنظيم تجارة املصاعد والتجهيزات املشابهة.
املصاعد  تجارة  باملصادقة عىل كراس رشوط مل³رسة نشاط  املؤرخ يف 26 جويلية 2001 واملتعلق  التجارة  قرار وزير 

والتجهيزات املشابهة.
الفصالن 48 و59 من القانون عدد 63 لسنة 1991 املؤّرخ يف 29 جويلية 1991 واملتعلّق بالتنظيم الصحي.

الفصل 27 من القانون عدد 104 لسنة 1994 املؤرخ يف 3 أوت 1994 واملتعلّق بتنظيم وتطوير الرتبية البدنية واألنشطة 
الرياضية.

الفصالن 19 و34 من القانون عدد 32 لسنة 1995 املؤّرخ يف 14 أفريل 1995 واملتعلّق بوكالء العبور.
الفصل 34 من القانون عدد 41 لسنة 1996 املؤّرخ يف 10 جوان 1996 واملتعلّق بالنفايات وÆراقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثاõ من األمر عدد 1766 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 سبتمرب 1996 واملتعلّق بضبط رشوط إحداث املؤسسات 
الخاصة لرعاية املسن� وطرق تسي�ها.

الفصل 39 من القانون عدد 71 لسنة 97 املؤرخ يف 11 نوفمرب 1997 واملتعلّق باملصف� واملؤÄن� العدلي� وأمناء الفلسة 
واملترصّف� القضائي�.

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاïة الوثائق املشرتطة للرتخيص 
إلستغالل أو توسيع أو نقل أو إحالة مركز تصفية الدم.

الفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 1998 املؤّرخ يف 20 جويلية 1998 واملتعلّق بالرشكات املهنية للمحام�.
الفصل 82 من القانون عدد 25 لسنة 1999 واملؤّرخ يف 18 مارس 1999 واملتعلّق بإصدار مجلة املوانئ البحرية التجارية.

األمر عدد 1986 لسنة 2001 املؤرخ يف 27 أوت 2001 املتعلق بضبط رشوط إحداث الهياكل املحرتفة إلنتاج الفنون 
الدرامية وترويجها.

إلنتاج  املحرتفة  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م³رسة  واملتعلق   2001 8 سبتمرب  املؤرخ يف  الثقافة  وزير  قرار 
الفنون الدرامية وترويجها لنشاطها.

الفصل 7 من القانون عدد 89 لسنة 2005 املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بتنظيم نشاط الغوص حول وجوبية تأم� 
املسؤولية املدنية عن األرضار التي îكن أن تلحقها باملتدرب� أو الغ� من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ³Æرسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÄام القانون عدد 
عن  الناتجة  املدنية  مسؤوليتهم  تأم�  وجوبية  حول  العبور  بوكالء  املتعلّق   1995 أفريل   14 يف  املؤرخ   1995 لسنة   32

نشاطهم.
الفصل 15 من القانون عدد 44 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنظيم املهن البحرية حول وجوبية 

تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن النشاط من قبل كّل شخص يتعاطى إحدى املهن البحرية.
املؤرخ   1990 لسنة   17 عدد  القانون  بتنقيح  واملتعلق    2009 جويلية   31 يف  املؤرخ   2009 لسنة   62 عدد  القانون 

يف 26 فيفري 1990 املتعلّق بتحوير الترشيع املتعلّق بالبعث العقاري.

5 - التأم� يف ميدان البناء:

القانون عدد 9 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصل 6 
من مجلة التأم�).

القانون عدد 10 لسنة 1994 املؤّرخ يف 31 جانفي 1994 واملتعلّق باملسؤولية واملراقبة الفنية يف ميدان البناء (الفصول 
من 95 إىل100 من مجلة التأم�).

تأم�  لوجوب  الخاضعة  غ�  املنشآت  قاïة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل� يف إنجازها ك³ تّم تنقيحه باألمر عدد 1360 لسنة 1997 املؤّرخ يف 14 جويلية 1997.
األمر عدد 416 لسنة 1995 املؤّرخ يف 6 مارس 1995 واملتعلق بضبط مهام املراقب الفني ورشوط منح املصادقة.

III - اإلطار القانوÎ للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم� الصادرة Æقتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق Æكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
الفصل األّول من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 02 جانفي 1993 املتعلّق بضبط قاïة أصناف التأم� الواردة بالفصل 49 من 

مجلّة التأم�.

الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاïة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� 
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

الفصالن 2 و3 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 املتعلّق بضبط بيان ´وذجي للرشوط العامة لعقود 
التأم�.

الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم�، املؤرخ يف 13 جويلية 2016 واملتعلّق بتوضيح بعض 
املفاهيم املرتبطة بصنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وطريقة تطبيق أحكام مجلّة التأم� عىل مستوى اإلكتتاب 

واإلنخراط واإلعالم السنوي ودفع الخدمات املتعلّقة بهذا الصنف.

2 - التأم� البحري:

يف املؤّرخ   1962 لسنة   13 عـدد  القانون  Æقتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 24 أفريل 1962.

األمر عدد 216 لسنة 1990 املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق بالرتفيع يف املبلغ األقىص ملسؤولية الناقل البحري يف 
تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 أكتوبر 2001 املتعلق Æنح ض³ن الدولة لتغطية نتائج املسؤولية املنجرّة عن 
املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

املؤّرخ يف العيل  باألمر  تنقيحه  تّم  ك³  الفالحي   õالتعاو بالصندوق  واملتعلّق   1931 مارس   26 املؤّرخ يف  العيل  األمر 
 7 جويلية 1955.

الفصول من 52 إىل 56 من القانون عدد 106 لسنة 1986 املؤّرخ فـي 31 ديسمرب 1986 واملتعلّقة بإحداث صندوق 
تعاون لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 948 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط إبتداءا من املوسم الفالحي 1988-1989 مجال 
تدخل ومقدار مساهمة الفالح� ونسبة تعويضات الصندوق التعاوõ لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
 õاألمر عدد 949 لسنة 1988 املؤّرخ يف 21 ماي 1988 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تدخل وتسي� الصندوق التعاو

لجرب األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
وضبط  التأم�  مؤسسات  لكل  التأم�  عىل  الوحيد  األداء  من  اإلعفاء  تعميم  حول   2007 لسنة  الرئاسية  القرارات 
تخفيضات يف التعريفات بـ 40 % لألنشطة األكþ عرضة للمخاطر وبـ 30 % بالنسبة إىل خطر هالك املاشية وبـ 20 % عند 

التأم� الج³عي أو الفردي املتجدد.
إتفاقية الترصف املربمة ب� وزير املالية والصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي يف أوت 2008 واإلتّفاقية املربمة ب� 

الصندوق التونيس للتأم� التعاوõ الفالحي والبنك الوطني الفالحي.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

الفصالن 67 و68 من مجلة التأم�.
الفصل 28 من القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤرخ يف 6 ديسمرب 1985 واملتعلّق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية 

تتعامل أساسا مع غ� املقيم�.
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ� املقيم�.

6 - تأم� الصادرات:

القانون عدد 24 لسنة 1997 املؤّرخ يف 28 أفريل 1997 واملتعلّق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأم� يخص تأم� 
الصادرات.

األمر عدد 1690 لسنة 1998 املؤّرخ يف 31 أوت 1998 واملتعلّق بضبط تراتيب ورشوط تسي� صندوق ضمـان مخاطـر 
التصدير كمـا تّم تنقيحـه باألمر عدد 2074 لسنـة 2002 املـؤرخ يف 10 سبتمرب 2002 واألمر الحكومي عدد 1068 املؤّرخ 

يف 3 أوت 2015.
القانون عدد 95 لسنة 1999 املؤّرخ يف 6 ديسمرب 1999 واملتعلّق بإحداث صندوق ض³ن Äويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن.
تسي� صندوق ض³ن Äويل  وتراتيب  بضبط رشوط  واملتعلق  3 جانفي 2000  املؤّرخ يف   2000 لسنة   23 األمر عدد 

الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن وبإحداث لجنة ض³ن قروض Äويل الصادرات.
اإلتفاقية املربمة ب� وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت Æوجبها 
مهّمة التّرصف يف هذه املنظومة إىل الرشكة املذكورة وذلك لحسابها ولحساب بقية مؤسسات التأم� التي تنشط يف هذا 

املجال. 

IV - النصـوص األخـرى:

:Î1 - القطاع التعاو

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األ´وذجي للجمعيات التعاونية.

2 - التأم� عىل املرض:

القانون عدد 71 لسنة 2004 املؤرخ يف 2 أوت 2004 واملتعلّق بالتأم� عىل املرض وجملة النصوص التطبيقية والرتتيبية 
املتعلّقة به.

3 - جباية قطاع التأم�:

القانون عدد 113 لسنة 1996 املؤرخ يف 30 ديسمرب 1996 (املتعلّق بقانون املالية لسنة  الفصول 34 و35 و36 من 
1997) بخصوص مراجعة جباية قطاع التأم�.

املالية لسنة  القانون عدد 86 لسنة 1997 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 1997 (املتعلّق بقانون  الفصول من 51 إىل 54 من 
1998) بخصوص تشجيع االدخار يف إطار عقود التأم� عىل الحياة.

الفصل 33 من القانون عدد 123 لسنة 2001 املؤرخ يف 28 ديسمرب 2001 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2002) بخصوص 
تحي� قاïة املدخرات الفنية القابلة للطرح من قبل مؤسسات التأم�.

الفصل 74 من القانون عدد 101 لسنة 2002 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2002 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2003) بخصوص 
تحي� األحكام املتعلقة باملساهمة لفائدة صندوق الح³ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات وتوحيد قاعدة إحتسابها مع 

قاعدة إحتساب املعاليم عىل التأم�.
القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلق بقانون املالية لسنة 2004) بخصوص إقرار مبدأ إعفاء 
اإليرادات العمرية املدفوعة يف إطار عقود التأم� عىل الحياة من الرضيبة عىل الدخل وإضافة العدد 31 مكّرر للجدول "أ"  
التأم�  يف  الوسطاء  إىل  التأم�  مؤّسسات  قبل  من  املدفوعة  "العموالت  حول  املضافة  القيمة  عىل  األداء  Æجلّة  امللحق 
والّداخلة ضمن عنارص قسط التأم� الخاضع للمعلوم الوحيد عىل التّأم�" وبخصوص منح األولوية لإلنتفاع باإلمتياز العام 
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اإلعفاء من معلوم  إقرار مبدإ  الحياة وكذلك حول  التأم� عىل  التأم� إىل مكتتبي عقود  املحمول عىل أصول مؤسسات 
الطابع الجبا� (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات�. ك� تّم إدراج أحكام بقانون املالية لسنة 2014 تتعلق بـ:

- سحب االمتيازات الجبائية املخّولة لعقود التأم� عىل الحياة عىل عقود تكوين األموال وعقود التأم� التي تشمل 
بالترشيع  عليها  واملنصوص  املكتتب  إلتزامات محمولة عىل  تتضّمن  التي  العقود  الحساب ±ا يف ذلك  بوحدات  ض�نات 
الجاري به العمل وتوسيع ميدان تطبيق االمتيازات الجبائية ليشمل كل املبالغ املدفوعة يف إطار تنفيذ عقود التأم� التي 

¼نح الحّق يف االنتفاع باالمتياز الجبا� وتوحيد املنتفع باملبالغ املدفوعة تنفيذا للعقود املنتفعة باالمتياز الجبا�،
- إعفاء أقساط التأم� املحالة واملعاد إسنادها،

- إدراج إمكانية إسرتجاع مؤسسات التأم� عىل الحياة قيمة الخصم من املورد بعنوان املداخيل املتأتية من توظيفات 
املدخرات الحسابية.

الفصل 27 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 
سحب اإلعفاء من املعلوم املستوجب عىل عقود تأم� األخطار املربمة لدى الّصندوق التونيس للتأم� التعاوÅ الفالحي عىل 

العقود املربمة مع مؤّسسات التأم�.
الفصل 23 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 

الرتفيع يف سقف مبلغ الطرح من اآلداء عىل الدخل من 2000 د إىل 3000 د.

 4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 جوان 2000 املتعلق باملصادقة عىل املعاي� املحاسبية الخاصة ±ؤسسات التأم� وإعادة 
التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÌة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك� تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 
وذلك يف إتجاه إعت�د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك�ل ضبط األسس الفنية للتأم� عىل الحياة) وبالقرار 
املـؤرخ يف 6 جوان 2011 (يف إتجاه إجبار مؤسسات التأم� عىل تكوين مدخرات تعديل بعنوان أصناف التأم� األخرى 
عندما تواجه تقلبات استثنائية يف نسب التعويضات تتعلق باملخاطر التي تؤمنها) وبالقرار املـؤرخ يف 3 مارس 2012 قصد 
إذا  ما  صورة  يف  املّدخرات  هذه  إحتساب  طريقة  أو  عنارص  تعديل  عىل  للموافقة  للتأم�  العامة  للهيئة  اإلمكانية  منح 
إستجّدت حوادث مرتتّبة عن ظروف إستثنائية تستوجب هذا التعديل وذلك بناء عىل طلب معلّل تتقّدم به مؤسسة التأم� 
التأم�  املرّخص ملؤسسات  املـؤرخ يف 1 مارس 2016 (قصد إضافة فصل جديد يضبط قاÌة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
املنشور عدد 524 لسنة 2001 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 293 لسنة 2006 املتعلق بضبط Úاذج الجداول اإلحصائية 

املكونة للتقرير السنوي ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وطريقة إعت�دها.
املنشور عدد 947 لسنة 2002 املؤرخ يف 16 سبتمرب 2002 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 
املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقرير مراقبي حسابات مؤسسات التأم� وإعادة التأم� املوجهة إىل الوزير املكلف 

باملالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 7 مارس 2003 واملتعلق بتحديد جداول ووثائق املتابعة الظرفية ملؤسسات التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بضبط محتوى امللف الوارد بالفصل 48 من مجلة التأم�. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بضبط الوثائق املكّونة للتقرير السنوي املنصوص عليه بالفصل 60 

من مجلة التأم� والذي يلغي قرار وزير املالية املؤرخ يف 31 جويلية 2001.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 01 املؤرخ يف 03 ديسمرب 2014 واملتعلق بضبط الوثائق املكونة للتقرير السنوي املنصوص 

عليه بالفصل 60 من مجلة التأم�.

القانون عدد 96 لسنة 2005 املؤرخ يف 18 أكتوبر 2005 واملتعلّق بتدعيم سالمة العالقات املالية.
مقرر الهيئة عدد 24 لسنة 2017 املؤرخ يف 29 مارس 2017 واملتعلق بضبط طريقة إحتساب مدخرات إنخفاض قيمة 

املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم�.

5 - إحداث صندوق ض�ن املؤمن لهم:

الفصول من 35 إىل39 من القانون عدد 104 لسنة 2000 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 2000 واملتعلّقة بإحداث صندوق ض�ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح�ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم� عن الوفاء بإلتزاماتها.

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي� وطرق ¼ويل 
باألمر عدد 2123 لسنة 2002 املؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789  تنقيحه  تّم  صندوق ض�ن املؤمن لهم ك� 
لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 تبعا ملقتضيات املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 املتعلّق بجرب 

األرضار الناتجة عن اإلضطرابات والتحرّكات الشعبية التي شهدتها البالد.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 سبتمرب 2003 املتعلق بسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� " اإلتحاد " وتحويل 

محفظة عقود التأم� التي ¼تلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم�"اإلتحاد ".
إتفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع الرشكة التونسية للتأم� وإعادة التأم� " ستار " بتاريخ غرة أكتوبر 

2003 ليتوىل هذا الصندوق تسديد التعويضات الناتجة عن حوادث سابقة لهذا التاريخ.
إتّفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم�" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحّركـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 

6 - إحداث صندوق الوقاية من حوادث املرور:

الفصالن 19 و20 من القانون عدد 106 لسنة 2005 املؤّرخ يف 19 ديسمرب 2005 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 2006.
األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤرخ يف 28 أوت 2006 واملتعلق بضبط إجراءات تدّخل صندوق الوقاية من حوادث 
يف املؤرخ   2007 لسنة   275 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك�  له  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  تسي�ه  وطرق  املرور 

 12 فيفري 2007.

7 - ترويج عقود التأم� عرب شبكة البنوك والربيد:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 واملتعلق بضبط فروع التأم� الواردة بالفصل 69 من مجلة التأم� واملسموح 
الحياة  والتأم� عىل  املساعدة  القرض والض�ن وتأم�  الفالحية وتأم�  األخطار  تأم�  البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
اإلتفاقية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجمعية املهنية لبنوك تونس بتاريخ 18 نوفمرب 2003 واملتعلقة 

بالس�ح بتسويق عقود التأم� املنصوص عليها بقرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 عرب شبكة البنوك.
الفصل 39 من القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2004) املتعلّق 

بتنقيح مجلة التأم� يف إتّجاه إدراج الديوان الوطني للربيد كصنف جديد من الوسطاء.
اإلتفاقية اإلطارية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والديوان الوطني للربيد واملصادق عليها من قبل وزير 
املالية بتاريخ 28 جانفي 2004 واملتعلقة بالس�ح بإبرام عقود التأم� بإسم ولحساب مؤسسة تأم� واحدة أو عــــّدة 

مؤسسات تأميـــن وذلك بالنسبة لفروع التأم� املنصوص عليها بقـــرار وزير املاليــة املؤرخ يف 8 أوت 2002.

8 - نظام الرصف:

القانون عدد 48 لسنة 1993 املؤّرخ يف 3 ماي 1993 واملنقح ملجلة الرصف الصادرة ±قتىض القانون عدد 18 لسنة 1976 
املؤّرخ يف 21  جانفي 1976.

يف املؤّرخ   1977 لسنة   609 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلّق   1993 أوت   16 يف  املؤّرخ   1993 لسنة   1696 عدد  األمر 
 27 جويلية 1977 املتعلّق بضبط رشوط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 املؤّرخ يف 21 جانفي 1976 املتعلّق ±راجعة 

وتدوين الترشيع الخاص بالرصف والتجارة الخارجية واملنظم للعالقات ب� البالد التونسية والبلدان األجنبية.
إطار  يف  بالتحويل  واملتعلّق   1993 ديسمرب   10 يف  واملؤرخ  التونيس  املركزي  البنك  عن  الصادر   98-21 عدد  املنشور 

العمليات الجارية.

9 - تبسيط اإلجراءات اإلدارية:

القانون عدد 91 لسنة 2001 املؤرخ يف 7 أوت 2001 واملتعلق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالرخص اإلدارية 
املسلمة من قبل مصالح وزارة املالية يف النشاطات الراجعة لها بالنظر.

قـرار وزير املالية املؤرخ يف 22 نوفمرب 2001 واملتعلق بضبط بيان Úوذجي للشـروط العامة لعقود التأم�.
يف املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر 

 23 أفريل 1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بتنقيح القرار املؤرخ يف 29 أوت 2001 واملتعلق بالخدمات اإلدارية 

املسداة من طرف املصالح التابعة لوزارة املالية ورشوط إسنادها.
األمر عدد 543 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط الرشوط التي يجب أن تتوفر يف الخرباء اإلكتواري� 

لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة املنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة التأم�.
األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب 

أس�ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة التأم�.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 واملتعلق باملصادقة عىل كراس الرشوط الخاصة بتعاطي مهام اإلختبار يف 

التأم� ومعاينة األرضار.
اإلختبار  مهام  بتعاطي  الخاصة  الرشوط  كراس  عىل  باملصادقة  واملتعلق   2002 جوان   5 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 

اإلكتواري لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

القانون عدد 75 لسنة 2003 املؤرخ يف 10 ديسمرب 2003 واملتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 
األموال ك� تّم تنقيحه وإ¼امه بالقـانون عـدد 65 لسنة 2009 املؤّرخ يف 12 أوت 2009.

األمر عدد 1865 لسنة 2004 املؤرخ يف 11 أوت 2004 واملتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل املالية وطرق 
س�ها. 

قرار وزير املالية الصادر بتاريخ 10 سبتمرب 2004 يتعلق بتحديد املبالغ املنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من 
القانون املتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

الرتتيب عدد 1 لسنة 2012 للهيئة العاّمة للتأم� حول تداب� العناية الواجبة املتعلّقة ±قاومة غسيل األموال و¼ويل 
اإلرهاب بالنسبة لقطاع التأم�.

القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ±كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 01 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق ±بادئ توجيهية خاصة 

بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 02 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 

العمليات أواملعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 03 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي�.

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لحفز املبادرة اإلقتصادية: 

القانون عدد 69 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2007 واملتعلق بحفز املبادرة اإلقتصادية. 

12 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ©: 

املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ� والذي سيتبعه 
إدراج مقتضيات ضمن مجلّة التأم� تنظّم عمليّة توزيع خدمات التّأم� عن طريق املؤّسسات املذكورة.

13 - اإلطار القانو¯ ملنظومة التأم� التكافيل: 

القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإ¼ام مجلة التأم� بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان "التأم� التّكافيل".

قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإ¼ام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Úوذجي للرشوط العامة لعقود التأم� التكافيل. 

14 - تنظيم الهيئة العامة للتأم�:

األمر عدد 2729 لسنة 2001 املؤرخ يف 26 نوفمرب 2001 املتعلق بتنقيح األمر عدد 556 لسنة 1991 املؤرخ يف 23 أفريل 
1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.

القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم� بإدراج عنوان سادس ±جلة 
التأم� يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم� ". 

املحدثة ±وجب  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  بتسمية  املتعلّق  ماي 2008   2 املؤّرخ يف  لسنة 2008  األمر عدد 1759 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم�. 

وإمتيازاته  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  أجر  بتحديد  املتعلّق  املؤّرخ يف 2 جوان 2008  لسنة 2008  األمر عدد 2046 
الوظيفيّة املنصوص عليها بالفصل 196 من مجلّة التأم�. 

األمر عدد 2047 لسنة 2008 املؤّرخ يف 2 جوان 2008 املتعلّق بتحديد املنحة املسندة ألعضاء مجلس الهيئة العاّمة 
للتأم� املنصوص عليها بالفصل 184 من مجلّة التأم�.

األمر الحكومي عدد 221 لسنة 2015 املؤّرخ يف 21 ماي 2015 املنّقح لألمر عدد 2553 لسنة 2008 املؤّرخ يف 7 جويلية 
2008 املتعلّق بتحديد نسب املعاليم الراجعة للهيئة العاّمة للتأم� املنصوص عليها بالفصل 198 من مجلّة التأم� ومبالغها 

وطرق استخالصها.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 املؤّرخ يف 02 جوان 2015 املتعلّق بضبط إجراءات إستخالص املعلوم السنوي املحمول عىل 

مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة. 
األمر عدد 2730 لسنة 2008 املؤّرخ يف 4 أوت 2008 املتعلّق بتعي� أعضاء مجلس الهيئة العاّمة للتأم�. 

األمر عدد 39 لسنة 2009 املؤرخ يف 5 جانفي 2009 املنّقح لألمر عدد 2259 لسنة 1992 املؤرخ يف 31ديسمرب 1992 
واملتعلق بضبط تركيبة وطرق تسي� لجنة منح البطاقة املهنية املنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة التأم�.

األمر التطبيقي عدد 668 لسنة 2011 املؤرخ يف 23 ماي 2011  واملتعلق بالنظام األسايس الخاص بأعوان الهيئة العاّمة 
للتأم�. 

األمر التطبيقي عدد 411 لسنة 2012 املؤرخ يف 17 ماي 2012  واملتعلق باملصادقة عىل الهيكل التنظيمي للهيئة العاّمة 
للتأم�. 
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اإلعفاء من معلوم  إقرار مبدإ  الحياة وكذلك حول  التأم� عىل  التأم� إىل مكتتبي عقود  املحمول عىل أصول مؤسسات 
الطابع الجبا� (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات�. ك� تّم إدراج أحكام بقانون املالية لسنة 2014 تتعلق بـ:

- سحب االمتيازات الجبائية املخّولة لعقود التأم� عىل الحياة عىل عقود تكوين األموال وعقود التأم� التي تشمل 
بالترشيع  عليها  واملنصوص  املكتتب  إلتزامات محمولة عىل  تتضّمن  التي  العقود  الحساب ±ا يف ذلك  بوحدات  ض�نات 
الجاري به العمل وتوسيع ميدان تطبيق االمتيازات الجبائية ليشمل كل املبالغ املدفوعة يف إطار تنفيذ عقود التأم� التي 

¼نح الحّق يف االنتفاع باالمتياز الجبا� وتوحيد املنتفع باملبالغ املدفوعة تنفيذا للعقود املنتفعة باالمتياز الجبا�،
- إعفاء أقساط التأم� املحالة واملعاد إسنادها،

- إدراج إمكانية إسرتجاع مؤسسات التأم� عىل الحياة قيمة الخصم من املورد بعنوان املداخيل املتأتية من توظيفات 
املدخرات الحسابية.

الفصل 27 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 
سحب اإلعفاء من املعلوم املستوجب عىل عقود تأم� األخطار املربمة لدى الّصندوق التونيس للتأم� التعاوÅ الفالحي عىل 

العقود املربمة مع مؤّسسات التأم�.
الفصل 23 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 

الرتفيع يف سقف مبلغ الطرح من اآلداء عىل الدخل من 2000 د إىل 3000 د.

 4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 جوان 2000 املتعلق باملصادقة عىل املعاي� املحاسبية الخاصة ±ؤسسات التأم� وإعادة 
التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÌة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك� تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 
وذلك يف إتجاه إعت�د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك�ل ضبط األسس الفنية للتأم� عىل الحياة) وبالقرار 
املـؤرخ يف 6 جوان 2011 (يف إتجاه إجبار مؤسسات التأم� عىل تكوين مدخرات تعديل بعنوان أصناف التأم� األخرى 
عندما تواجه تقلبات استثنائية يف نسب التعويضات تتعلق باملخاطر التي تؤمنها) وبالقرار املـؤرخ يف 3 مارس 2012 قصد 
إذا  ما  صورة  يف  املّدخرات  هذه  إحتساب  طريقة  أو  عنارص  تعديل  عىل  للموافقة  للتأم�  العامة  للهيئة  اإلمكانية  منح 
إستجّدت حوادث مرتتّبة عن ظروف إستثنائية تستوجب هذا التعديل وذلك بناء عىل طلب معلّل تتقّدم به مؤسسة التأم� 
التأم�  املرّخص ملؤسسات  املـؤرخ يف 1 مارس 2016 (قصد إضافة فصل جديد يضبط قاÌة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
املنشور عدد 524 لسنة 2001 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 293 لسنة 2006 املتعلق بضبط Úاذج الجداول اإلحصائية 

املكونة للتقرير السنوي ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وطريقة إعت�دها.
املنشور عدد 947 لسنة 2002 املؤرخ يف 16 سبتمرب 2002 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 
املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقرير مراقبي حسابات مؤسسات التأم� وإعادة التأم� املوجهة إىل الوزير املكلف 

باملالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 7 مارس 2003 واملتعلق بتحديد جداول ووثائق املتابعة الظرفية ملؤسسات التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بضبط محتوى امللف الوارد بالفصل 48 من مجلة التأم�. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بضبط الوثائق املكّونة للتقرير السنوي املنصوص عليه بالفصل 60 

من مجلة التأم� والذي يلغي قرار وزير املالية املؤرخ يف 31 جويلية 2001.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 01 املؤرخ يف 03 ديسمرب 2014 واملتعلق بضبط الوثائق املكونة للتقرير السنوي املنصوص 

عليه بالفصل 60 من مجلة التأم�.

القانون عدد 96 لسنة 2005 املؤرخ يف 18 أكتوبر 2005 واملتعلّق بتدعيم سالمة العالقات املالية.
مقرر الهيئة عدد 24 لسنة 2017 املؤرخ يف 29 مارس 2017 واملتعلق بضبط طريقة إحتساب مدخرات إنخفاض قيمة 

املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم�.

5 - إحداث صندوق ض�ن املؤمن لهم:

الفصول من 35 إىل39 من القانون عدد 104 لسنة 2000 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 2000 واملتعلّقة بإحداث صندوق ض�ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح�ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم� عن الوفاء بإلتزاماتها.

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي� وطرق ¼ويل 
باألمر عدد 2123 لسنة 2002 املؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789  تنقيحه  تّم  صندوق ض�ن املؤمن لهم ك� 
لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 تبعا ملقتضيات املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 املتعلّق بجرب 

األرضار الناتجة عن اإلضطرابات والتحرّكات الشعبية التي شهدتها البالد.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 سبتمرب 2003 املتعلق بسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� " اإلتحاد " وتحويل 

محفظة عقود التأم� التي ¼تلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم�"اإلتحاد ".
إتفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع الرشكة التونسية للتأم� وإعادة التأم� " ستار " بتاريخ غرة أكتوبر 

2003 ليتوىل هذا الصندوق تسديد التعويضات الناتجة عن حوادث سابقة لهذا التاريخ.
إتّفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم�" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحّركـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 

6 - إحداث صندوق الوقاية من حوادث املرور:

الفصالن 19 و20 من القانون عدد 106 لسنة 2005 املؤّرخ يف 19 ديسمرب 2005 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 2006.
األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤرخ يف 28 أوت 2006 واملتعلق بضبط إجراءات تدّخل صندوق الوقاية من حوادث 
يف املؤرخ   2007 لسنة   275 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك�  له  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  تسي�ه  وطرق  املرور 

 12 فيفري 2007.

7 - ترويج عقود التأم� عرب شبكة البنوك والربيد:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 واملتعلق بضبط فروع التأم� الواردة بالفصل 69 من مجلة التأم� واملسموح 
الحياة  والتأم� عىل  املساعدة  القرض والض�ن وتأم�  الفالحية وتأم�  األخطار  تأم�  البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
اإلتفاقية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجمعية املهنية لبنوك تونس بتاريخ 18 نوفمرب 2003 واملتعلقة 

بالس�ح بتسويق عقود التأم� املنصوص عليها بقرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 عرب شبكة البنوك.
الفصل 39 من القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2004) املتعلّق 

بتنقيح مجلة التأم� يف إتّجاه إدراج الديوان الوطني للربيد كصنف جديد من الوسطاء.
اإلتفاقية اإلطارية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والديوان الوطني للربيد واملصادق عليها من قبل وزير 
املالية بتاريخ 28 جانفي 2004 واملتعلقة بالس�ح بإبرام عقود التأم� بإسم ولحساب مؤسسة تأم� واحدة أو عــــّدة 

مؤسسات تأميـــن وذلك بالنسبة لفروع التأم� املنصوص عليها بقـــرار وزير املاليــة املؤرخ يف 8 أوت 2002.

8 - نظام الرصف:

القانون عدد 48 لسنة 1993 املؤّرخ يف 3 ماي 1993 واملنقح ملجلة الرصف الصادرة ±قتىض القانون عدد 18 لسنة 1976 
املؤّرخ يف 21  جانفي 1976.

يف املؤّرخ   1977 لسنة   609 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلّق   1993 أوت   16 يف  املؤّرخ   1993 لسنة   1696 عدد  األمر 
 27 جويلية 1977 املتعلّق بضبط رشوط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 املؤّرخ يف 21 جانفي 1976 املتعلّق ±راجعة 

وتدوين الترشيع الخاص بالرصف والتجارة الخارجية واملنظم للعالقات ب� البالد التونسية والبلدان األجنبية.
إطار  يف  بالتحويل  واملتعلّق   1993 ديسمرب   10 يف  واملؤرخ  التونيس  املركزي  البنك  عن  الصادر   98-21 عدد  املنشور 

العمليات الجارية.

9 - تبسيط اإلجراءات اإلدارية:

القانون عدد 91 لسنة 2001 املؤرخ يف 7 أوت 2001 واملتعلق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالرخص اإلدارية 
املسلمة من قبل مصالح وزارة املالية يف النشاطات الراجعة لها بالنظر.

قـرار وزير املالية املؤرخ يف 22 نوفمرب 2001 واملتعلق بضبط بيان Úوذجي للشـروط العامة لعقود التأم�.
يف املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر 

 23 أفريل 1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بتنقيح القرار املؤرخ يف 29 أوت 2001 واملتعلق بالخدمات اإلدارية 

املسداة من طرف املصالح التابعة لوزارة املالية ورشوط إسنادها.
األمر عدد 543 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط الرشوط التي يجب أن تتوفر يف الخرباء اإلكتواري� 

لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة املنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة التأم�.
األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب 

أس�ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة التأم�.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 واملتعلق باملصادقة عىل كراس الرشوط الخاصة بتعاطي مهام اإلختبار يف 

التأم� ومعاينة األرضار.
اإلختبار  مهام  بتعاطي  الخاصة  الرشوط  كراس  عىل  باملصادقة  واملتعلق   2002 جوان   5 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 

اإلكتواري لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

القانون عدد 75 لسنة 2003 املؤرخ يف 10 ديسمرب 2003 واملتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 
األموال ك� تّم تنقيحه وإ¼امه بالقـانون عـدد 65 لسنة 2009 املؤّرخ يف 12 أوت 2009.

األمر عدد 1865 لسنة 2004 املؤرخ يف 11 أوت 2004 واملتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل املالية وطرق 
س�ها. 

قرار وزير املالية الصادر بتاريخ 10 سبتمرب 2004 يتعلق بتحديد املبالغ املنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من 
القانون املتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

الرتتيب عدد 1 لسنة 2012 للهيئة العاّمة للتأم� حول تداب� العناية الواجبة املتعلّقة ±قاومة غسيل األموال و¼ويل 
اإلرهاب بالنسبة لقطاع التأم�.

القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ±كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 01 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق ±بادئ توجيهية خاصة 

بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 02 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 

العمليات أواملعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 03 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي�.

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لحفز املبادرة اإلقتصادية: 

القانون عدد 69 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2007 واملتعلق بحفز املبادرة اإلقتصادية. 

12 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ©: 

املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ� والذي سيتبعه 
إدراج مقتضيات ضمن مجلّة التأم� تنظّم عمليّة توزيع خدمات التّأم� عن طريق املؤّسسات املذكورة.

13 - اإلطار القانو¯ ملنظومة التأم� التكافيل: 

القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإ¼ام مجلة التأم� بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان "التأم� التّكافيل".

قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإ¼ام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Úوذجي للرشوط العامة لعقود التأم� التكافيل. 

14 - تنظيم الهيئة العامة للتأم�:

األمر عدد 2729 لسنة 2001 املؤرخ يف 26 نوفمرب 2001 املتعلق بتنقيح األمر عدد 556 لسنة 1991 املؤرخ يف 23 أفريل 
1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.

القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم� بإدراج عنوان سادس ±جلة 
التأم� يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم� ". 

املحدثة ±وجب  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  بتسمية  املتعلّق  ماي 2008   2 املؤّرخ يف  لسنة 2008  األمر عدد 1759 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم�. 

وإمتيازاته  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  أجر  بتحديد  املتعلّق  املؤّرخ يف 2 جوان 2008  لسنة 2008  األمر عدد 2046 
الوظيفيّة املنصوص عليها بالفصل 196 من مجلّة التأم�. 

األمر عدد 2047 لسنة 2008 املؤّرخ يف 2 جوان 2008 املتعلّق بتحديد املنحة املسندة ألعضاء مجلس الهيئة العاّمة 
للتأم� املنصوص عليها بالفصل 184 من مجلّة التأم�.

األمر الحكومي عدد 221 لسنة 2015 املؤّرخ يف 21 ماي 2015 املنّقح لألمر عدد 2553 لسنة 2008 املؤّرخ يف 7 جويلية 
2008 املتعلّق بتحديد نسب املعاليم الراجعة للهيئة العاّمة للتأم� املنصوص عليها بالفصل 198 من مجلّة التأم� ومبالغها 

وطرق استخالصها.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 املؤّرخ يف 02 جوان 2015 املتعلّق بضبط إجراءات إستخالص املعلوم السنوي املحمول عىل 

مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة. 
األمر عدد 2730 لسنة 2008 املؤّرخ يف 4 أوت 2008 املتعلّق بتعي� أعضاء مجلس الهيئة العاّمة للتأم�. 

األمر عدد 39 لسنة 2009 املؤرخ يف 5 جانفي 2009 املنّقح لألمر عدد 2259 لسنة 1992 املؤرخ يف 31ديسمرب 1992 
واملتعلق بضبط تركيبة وطرق تسي� لجنة منح البطاقة املهنية املنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة التأم�.

األمر التطبيقي عدد 668 لسنة 2011 املؤرخ يف 23 ماي 2011  واملتعلق بالنظام األسايس الخاص بأعوان الهيئة العاّمة 
للتأم�. 

األمر التطبيقي عدد 411 لسنة 2012 املؤرخ يف 17 ماي 2012  واملتعلق باملصادقة عىل الهيكل التنظيمي للهيئة العاّمة 
للتأم�. 
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اإلعفاء من معلوم  إقرار مبدإ  الحياة وكذلك حول  التأم� عىل  التأم� إىل مكتتبي عقود  املحمول عىل أصول مؤسسات 
الطابع الجبا� (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات�. ك� تّم إدراج أحكام بقانون املالية لسنة 2014 تتعلق بـ:

- سحب االمتيازات الجبائية املخّولة لعقود التأم� عىل الحياة عىل عقود تكوين األموال وعقود التأم� التي تشمل 
بالترشيع  عليها  واملنصوص  املكتتب  إلتزامات محمولة عىل  تتضّمن  التي  العقود  الحساب ±ا يف ذلك  بوحدات  ض�نات 
الجاري به العمل وتوسيع ميدان تطبيق االمتيازات الجبائية ليشمل كل املبالغ املدفوعة يف إطار تنفيذ عقود التأم� التي 

¼نح الحّق يف االنتفاع باالمتياز الجبا� وتوحيد املنتفع باملبالغ املدفوعة تنفيذا للعقود املنتفعة باالمتياز الجبا�،
- إعفاء أقساط التأم� املحالة واملعاد إسنادها،

- إدراج إمكانية إسرتجاع مؤسسات التأم� عىل الحياة قيمة الخصم من املورد بعنوان املداخيل املتأتية من توظيفات 
املدخرات الحسابية.

الفصل 27 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 
سحب اإلعفاء من املعلوم املستوجب عىل عقود تأم� األخطار املربمة لدى الّصندوق التونيس للتأم� التعاوÅ الفالحي عىل 

العقود املربمة مع مؤّسسات التأم�.
الفصل 23 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 

الرتفيع يف سقف مبلغ الطرح من اآلداء عىل الدخل من 2000 د إىل 3000 د.

 4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 جوان 2000 املتعلق باملصادقة عىل املعاي� املحاسبية الخاصة ±ؤسسات التأم� وإعادة 
التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÌة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك� تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 
وذلك يف إتجاه إعت�د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك�ل ضبط األسس الفنية للتأم� عىل الحياة) وبالقرار 
املـؤرخ يف 6 جوان 2011 (يف إتجاه إجبار مؤسسات التأم� عىل تكوين مدخرات تعديل بعنوان أصناف التأم� األخرى 
عندما تواجه تقلبات استثنائية يف نسب التعويضات تتعلق باملخاطر التي تؤمنها) وبالقرار املـؤرخ يف 3 مارس 2012 قصد 
إذا  ما  صورة  يف  املّدخرات  هذه  إحتساب  طريقة  أو  عنارص  تعديل  عىل  للموافقة  للتأم�  العامة  للهيئة  اإلمكانية  منح 
إستجّدت حوادث مرتتّبة عن ظروف إستثنائية تستوجب هذا التعديل وذلك بناء عىل طلب معلّل تتقّدم به مؤسسة التأم� 
التأم�  املرّخص ملؤسسات  املـؤرخ يف 1 مارس 2016 (قصد إضافة فصل جديد يضبط قاÌة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
املنشور عدد 524 لسنة 2001 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 293 لسنة 2006 املتعلق بضبط Úاذج الجداول اإلحصائية 

املكونة للتقرير السنوي ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وطريقة إعت�دها.
املنشور عدد 947 لسنة 2002 املؤرخ يف 16 سبتمرب 2002 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 
املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقرير مراقبي حسابات مؤسسات التأم� وإعادة التأم� املوجهة إىل الوزير املكلف 

باملالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 7 مارس 2003 واملتعلق بتحديد جداول ووثائق املتابعة الظرفية ملؤسسات التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بضبط محتوى امللف الوارد بالفصل 48 من مجلة التأم�. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بضبط الوثائق املكّونة للتقرير السنوي املنصوص عليه بالفصل 60 

من مجلة التأم� والذي يلغي قرار وزير املالية املؤرخ يف 31 جويلية 2001.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 01 املؤرخ يف 03 ديسمرب 2014 واملتعلق بضبط الوثائق املكونة للتقرير السنوي املنصوص 

عليه بالفصل 60 من مجلة التأم�.

القانون عدد 96 لسنة 2005 املؤرخ يف 18 أكتوبر 2005 واملتعلّق بتدعيم سالمة العالقات املالية.
مقرر الهيئة عدد 24 لسنة 2017 املؤرخ يف 29 مارس 2017 واملتعلق بضبط طريقة إحتساب مدخرات إنخفاض قيمة 

املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم�.

5 - إحداث صندوق ض�ن املؤمن لهم:

الفصول من 35 إىل39 من القانون عدد 104 لسنة 2000 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 2000 واملتعلّقة بإحداث صندوق ض�ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح�ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم� عن الوفاء بإلتزاماتها.

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي� وطرق ¼ويل 
باألمر عدد 2123 لسنة 2002 املؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789  تنقيحه  تّم  صندوق ض�ن املؤمن لهم ك� 
لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 تبعا ملقتضيات املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 املتعلّق بجرب 

األرضار الناتجة عن اإلضطرابات والتحرّكات الشعبية التي شهدتها البالد.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 سبتمرب 2003 املتعلق بسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� " اإلتحاد " وتحويل 

محفظة عقود التأم� التي ¼تلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم�"اإلتحاد ".
إتفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع الرشكة التونسية للتأم� وإعادة التأم� " ستار " بتاريخ غرة أكتوبر 

2003 ليتوىل هذا الصندوق تسديد التعويضات الناتجة عن حوادث سابقة لهذا التاريخ.
إتّفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم�" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحّركـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 

6 - إحداث صندوق الوقاية من حوادث املرور:

الفصالن 19 و20 من القانون عدد 106 لسنة 2005 املؤّرخ يف 19 ديسمرب 2005 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 2006.
األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤرخ يف 28 أوت 2006 واملتعلق بضبط إجراءات تدّخل صندوق الوقاية من حوادث 
يف املؤرخ   2007 لسنة   275 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك�  له  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  تسي�ه  وطرق  املرور 

 12 فيفري 2007.

7 - ترويج عقود التأم� عرب شبكة البنوك والربيد:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 واملتعلق بضبط فروع التأم� الواردة بالفصل 69 من مجلة التأم� واملسموح 
الحياة  والتأم� عىل  املساعدة  القرض والض�ن وتأم�  الفالحية وتأم�  األخطار  تأم�  البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
اإلتفاقية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجمعية املهنية لبنوك تونس بتاريخ 18 نوفمرب 2003 واملتعلقة 

بالس�ح بتسويق عقود التأم� املنصوص عليها بقرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 عرب شبكة البنوك.
الفصل 39 من القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2004) املتعلّق 

بتنقيح مجلة التأم� يف إتّجاه إدراج الديوان الوطني للربيد كصنف جديد من الوسطاء.
اإلتفاقية اإلطارية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والديوان الوطني للربيد واملصادق عليها من قبل وزير 
املالية بتاريخ 28 جانفي 2004 واملتعلقة بالس�ح بإبرام عقود التأم� بإسم ولحساب مؤسسة تأم� واحدة أو عــــّدة 

مؤسسات تأميـــن وذلك بالنسبة لفروع التأم� املنصوص عليها بقـــرار وزير املاليــة املؤرخ يف 8 أوت 2002.

8 - نظام الرصف:

القانون عدد 48 لسنة 1993 املؤّرخ يف 3 ماي 1993 واملنقح ملجلة الرصف الصادرة ±قتىض القانون عدد 18 لسنة 1976 
املؤّرخ يف 21  جانفي 1976.

يف املؤّرخ   1977 لسنة   609 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلّق   1993 أوت   16 يف  املؤّرخ   1993 لسنة   1696 عدد  األمر 
 27 جويلية 1977 املتعلّق بضبط رشوط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 املؤّرخ يف 21 جانفي 1976 املتعلّق ±راجعة 

وتدوين الترشيع الخاص بالرصف والتجارة الخارجية واملنظم للعالقات ب� البالد التونسية والبلدان األجنبية.
إطار  يف  بالتحويل  واملتعلّق   1993 ديسمرب   10 يف  واملؤرخ  التونيس  املركزي  البنك  عن  الصادر   98-21 عدد  املنشور 

العمليات الجارية.

9 - تبسيط اإلجراءات اإلدارية:

القانون عدد 91 لسنة 2001 املؤرخ يف 7 أوت 2001 واملتعلق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالرخص اإلدارية 
املسلمة من قبل مصالح وزارة املالية يف النشاطات الراجعة لها بالنظر.

قـرار وزير املالية املؤرخ يف 22 نوفمرب 2001 واملتعلق بضبط بيان Úوذجي للشـروط العامة لعقود التأم�.
يف املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر 

 23 أفريل 1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بتنقيح القرار املؤرخ يف 29 أوت 2001 واملتعلق بالخدمات اإلدارية 

املسداة من طرف املصالح التابعة لوزارة املالية ورشوط إسنادها.
األمر عدد 543 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط الرشوط التي يجب أن تتوفر يف الخرباء اإلكتواري� 

لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة املنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة التأم�.
األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب 

أس�ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة التأم�.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 واملتعلق باملصادقة عىل كراس الرشوط الخاصة بتعاطي مهام اإلختبار يف 

التأم� ومعاينة األرضار.
اإلختبار  مهام  بتعاطي  الخاصة  الرشوط  كراس  عىل  باملصادقة  واملتعلق   2002 جوان   5 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 

اإلكتواري لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

القانون عدد 75 لسنة 2003 املؤرخ يف 10 ديسمرب 2003 واملتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 
األموال ك� تّم تنقيحه وإ¼امه بالقـانون عـدد 65 لسنة 2009 املؤّرخ يف 12 أوت 2009.

األمر عدد 1865 لسنة 2004 املؤرخ يف 11 أوت 2004 واملتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل املالية وطرق 
س�ها. 

قرار وزير املالية الصادر بتاريخ 10 سبتمرب 2004 يتعلق بتحديد املبالغ املنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من 
القانون املتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

الرتتيب عدد 1 لسنة 2012 للهيئة العاّمة للتأم� حول تداب� العناية الواجبة املتعلّقة ±قاومة غسيل األموال و¼ويل 
اإلرهاب بالنسبة لقطاع التأم�.

القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ±كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 01 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق ±بادئ توجيهية خاصة 

بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 02 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 

العمليات أواملعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 03 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي�.

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لحفز املبادرة اإلقتصادية: 

القانون عدد 69 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2007 واملتعلق بحفز املبادرة اإلقتصادية. 

12 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ©: 

املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ� والذي سيتبعه 
إدراج مقتضيات ضمن مجلّة التأم� تنظّم عمليّة توزيع خدمات التّأم� عن طريق املؤّسسات املذكورة.

13 - اإلطار القانو¯ ملنظومة التأم� التكافيل: 

القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإ¼ام مجلة التأم� بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان "التأم� التّكافيل".

قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإ¼ام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Úوذجي للرشوط العامة لعقود التأم� التكافيل. 

14 - تنظيم الهيئة العامة للتأم�:

األمر عدد 2729 لسنة 2001 املؤرخ يف 26 نوفمرب 2001 املتعلق بتنقيح األمر عدد 556 لسنة 1991 املؤرخ يف 23 أفريل 
1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.

القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم� بإدراج عنوان سادس ±جلة 
التأم� يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم� ". 

املحدثة ±وجب  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  بتسمية  املتعلّق  ماي 2008   2 املؤّرخ يف  لسنة 2008  األمر عدد 1759 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم�. 

وإمتيازاته  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  أجر  بتحديد  املتعلّق  املؤّرخ يف 2 جوان 2008  لسنة 2008  األمر عدد 2046 
الوظيفيّة املنصوص عليها بالفصل 196 من مجلّة التأم�. 

األمر عدد 2047 لسنة 2008 املؤّرخ يف 2 جوان 2008 املتعلّق بتحديد املنحة املسندة ألعضاء مجلس الهيئة العاّمة 
للتأم� املنصوص عليها بالفصل 184 من مجلّة التأم�.

األمر الحكومي عدد 221 لسنة 2015 املؤّرخ يف 21 ماي 2015 املنّقح لألمر عدد 2553 لسنة 2008 املؤّرخ يف 7 جويلية 
2008 املتعلّق بتحديد نسب املعاليم الراجعة للهيئة العاّمة للتأم� املنصوص عليها بالفصل 198 من مجلّة التأم� ومبالغها 

وطرق استخالصها.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 املؤّرخ يف 02 جوان 2015 املتعلّق بضبط إجراءات إستخالص املعلوم السنوي املحمول عىل 

مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة. 
األمر عدد 2730 لسنة 2008 املؤّرخ يف 4 أوت 2008 املتعلّق بتعي� أعضاء مجلس الهيئة العاّمة للتأم�. 

األمر عدد 39 لسنة 2009 املؤرخ يف 5 جانفي 2009 املنّقح لألمر عدد 2259 لسنة 1992 املؤرخ يف 31ديسمرب 1992 
واملتعلق بضبط تركيبة وطرق تسي� لجنة منح البطاقة املهنية املنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة التأم�.

األمر التطبيقي عدد 668 لسنة 2011 املؤرخ يف 23 ماي 2011  واملتعلق بالنظام األسايس الخاص بأعوان الهيئة العاّمة 
للتأم�. 

األمر التطبيقي عدد 411 لسنة 2012 املؤرخ يف 17 ماي 2012  واملتعلق باملصادقة عىل الهيكل التنظيمي للهيئة العاّمة 
للتأم�. 
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اإلعفاء من معلوم  إقرار مبدإ  الحياة وكذلك حول  التأم� عىل  التأم� إىل مكتتبي عقود  املحمول عىل أصول مؤسسات 
الطابع الجبا� (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات�. ك� تّم إدراج أحكام بقانون املالية لسنة 2014 تتعلق بـ:

- سحب االمتيازات الجبائية املخّولة لعقود التأم� عىل الحياة عىل عقود تكوين األموال وعقود التأم� التي تشمل 
بالترشيع  عليها  واملنصوص  املكتتب  إلتزامات محمولة عىل  تتضّمن  التي  العقود  الحساب ±ا يف ذلك  بوحدات  ض�نات 
الجاري به العمل وتوسيع ميدان تطبيق االمتيازات الجبائية ليشمل كل املبالغ املدفوعة يف إطار تنفيذ عقود التأم� التي 

¼نح الحّق يف االنتفاع باالمتياز الجبا� وتوحيد املنتفع باملبالغ املدفوعة تنفيذا للعقود املنتفعة باالمتياز الجبا�،
- إعفاء أقساط التأم� املحالة واملعاد إسنادها،

- إدراج إمكانية إسرتجاع مؤسسات التأم� عىل الحياة قيمة الخصم من املورد بعنوان املداخيل املتأتية من توظيفات 
املدخرات الحسابية.

الفصل 27 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 
سحب اإلعفاء من املعلوم املستوجب عىل عقود تأم� األخطار املربمة لدى الّصندوق التونيس للتأم� التعاوÅ الفالحي عىل 

العقود املربمة مع مؤّسسات التأم�.
الفصل 23 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 

الرتفيع يف سقف مبلغ الطرح من اآلداء عىل الدخل من 2000 د إىل 3000 د.

 4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 جوان 2000 املتعلق باملصادقة عىل املعاي� املحاسبية الخاصة ±ؤسسات التأم� وإعادة 
التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÌة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك� تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 
وذلك يف إتجاه إعت�د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك�ل ضبط األسس الفنية للتأم� عىل الحياة) وبالقرار 
املـؤرخ يف 6 جوان 2011 (يف إتجاه إجبار مؤسسات التأم� عىل تكوين مدخرات تعديل بعنوان أصناف التأم� األخرى 
عندما تواجه تقلبات استثنائية يف نسب التعويضات تتعلق باملخاطر التي تؤمنها) وبالقرار املـؤرخ يف 3 مارس 2012 قصد 
إذا  ما  صورة  يف  املّدخرات  هذه  إحتساب  طريقة  أو  عنارص  تعديل  عىل  للموافقة  للتأم�  العامة  للهيئة  اإلمكانية  منح 
إستجّدت حوادث مرتتّبة عن ظروف إستثنائية تستوجب هذا التعديل وذلك بناء عىل طلب معلّل تتقّدم به مؤسسة التأم� 
التأم�  املرّخص ملؤسسات  املـؤرخ يف 1 مارس 2016 (قصد إضافة فصل جديد يضبط قاÌة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
املنشور عدد 524 لسنة 2001 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 293 لسنة 2006 املتعلق بضبط Úاذج الجداول اإلحصائية 

املكونة للتقرير السنوي ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وطريقة إعت�دها.
املنشور عدد 947 لسنة 2002 املؤرخ يف 16 سبتمرب 2002 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 
املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقرير مراقبي حسابات مؤسسات التأم� وإعادة التأم� املوجهة إىل الوزير املكلف 

باملالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 7 مارس 2003 واملتعلق بتحديد جداول ووثائق املتابعة الظرفية ملؤسسات التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بضبط محتوى امللف الوارد بالفصل 48 من مجلة التأم�. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بضبط الوثائق املكّونة للتقرير السنوي املنصوص عليه بالفصل 60 

من مجلة التأم� والذي يلغي قرار وزير املالية املؤرخ يف 31 جويلية 2001.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 01 املؤرخ يف 03 ديسمرب 2014 واملتعلق بضبط الوثائق املكونة للتقرير السنوي املنصوص 

عليه بالفصل 60 من مجلة التأم�.

القانون عدد 96 لسنة 2005 املؤرخ يف 18 أكتوبر 2005 واملتعلّق بتدعيم سالمة العالقات املالية.
مقرر الهيئة عدد 24 لسنة 2017 املؤرخ يف 29 مارس 2017 واملتعلق بضبط طريقة إحتساب مدخرات إنخفاض قيمة 

املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم�.

5 - إحداث صندوق ض�ن املؤمن لهم:

الفصول من 35 إىل39 من القانون عدد 104 لسنة 2000 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 2000 واملتعلّقة بإحداث صندوق ض�ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح�ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم� عن الوفاء بإلتزاماتها.

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي� وطرق ¼ويل 
باألمر عدد 2123 لسنة 2002 املؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789  تنقيحه  تّم  صندوق ض�ن املؤمن لهم ك� 
لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 تبعا ملقتضيات املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 املتعلّق بجرب 

األرضار الناتجة عن اإلضطرابات والتحرّكات الشعبية التي شهدتها البالد.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 سبتمرب 2003 املتعلق بسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� " اإلتحاد " وتحويل 

محفظة عقود التأم� التي ¼تلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم�"اإلتحاد ".
إتفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع الرشكة التونسية للتأم� وإعادة التأم� " ستار " بتاريخ غرة أكتوبر 

2003 ليتوىل هذا الصندوق تسديد التعويضات الناتجة عن حوادث سابقة لهذا التاريخ.
إتّفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم�" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحّركـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 

6 - إحداث صندوق الوقاية من حوادث املرور:

الفصالن 19 و20 من القانون عدد 106 لسنة 2005 املؤّرخ يف 19 ديسمرب 2005 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 2006.
األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤرخ يف 28 أوت 2006 واملتعلق بضبط إجراءات تدّخل صندوق الوقاية من حوادث 
يف املؤرخ   2007 لسنة   275 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك�  له  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  تسي�ه  وطرق  املرور 

 12 فيفري 2007.

7 - ترويج عقود التأم� عرب شبكة البنوك والربيد:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 واملتعلق بضبط فروع التأم� الواردة بالفصل 69 من مجلة التأم� واملسموح 
الحياة  والتأم� عىل  املساعدة  القرض والض�ن وتأم�  الفالحية وتأم�  األخطار  تأم�  البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
اإلتفاقية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجمعية املهنية لبنوك تونس بتاريخ 18 نوفمرب 2003 واملتعلقة 

بالس�ح بتسويق عقود التأم� املنصوص عليها بقرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 عرب شبكة البنوك.
الفصل 39 من القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2004) املتعلّق 

بتنقيح مجلة التأم� يف إتّجاه إدراج الديوان الوطني للربيد كصنف جديد من الوسطاء.
اإلتفاقية اإلطارية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والديوان الوطني للربيد واملصادق عليها من قبل وزير 
املالية بتاريخ 28 جانفي 2004 واملتعلقة بالس�ح بإبرام عقود التأم� بإسم ولحساب مؤسسة تأم� واحدة أو عــــّدة 

مؤسسات تأميـــن وذلك بالنسبة لفروع التأم� املنصوص عليها بقـــرار وزير املاليــة املؤرخ يف 8 أوت 2002.

8 - نظام الرصف:

القانون عدد 48 لسنة 1993 املؤّرخ يف 3 ماي 1993 واملنقح ملجلة الرصف الصادرة ±قتىض القانون عدد 18 لسنة 1976 
املؤّرخ يف 21  جانفي 1976.

يف املؤّرخ   1977 لسنة   609 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلّق   1993 أوت   16 يف  املؤّرخ   1993 لسنة   1696 عدد  األمر 
 27 جويلية 1977 املتعلّق بضبط رشوط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 املؤّرخ يف 21 جانفي 1976 املتعلّق ±راجعة 

وتدوين الترشيع الخاص بالرصف والتجارة الخارجية واملنظم للعالقات ب� البالد التونسية والبلدان األجنبية.
إطار  يف  بالتحويل  واملتعلّق   1993 ديسمرب   10 يف  واملؤرخ  التونيس  املركزي  البنك  عن  الصادر   98-21 عدد  املنشور 

العمليات الجارية.

9 - تبسيط اإلجراءات اإلدارية:

القانون عدد 91 لسنة 2001 املؤرخ يف 7 أوت 2001 واملتعلق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالرخص اإلدارية 
املسلمة من قبل مصالح وزارة املالية يف النشاطات الراجعة لها بالنظر.

قـرار وزير املالية املؤرخ يف 22 نوفمرب 2001 واملتعلق بضبط بيان Úوذجي للشـروط العامة لعقود التأم�.
يف املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر 

 23 أفريل 1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بتنقيح القرار املؤرخ يف 29 أوت 2001 واملتعلق بالخدمات اإلدارية 

املسداة من طرف املصالح التابعة لوزارة املالية ورشوط إسنادها.
األمر عدد 543 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط الرشوط التي يجب أن تتوفر يف الخرباء اإلكتواري� 

لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة املنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة التأم�.
األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب 

أس�ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة التأم�.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 واملتعلق باملصادقة عىل كراس الرشوط الخاصة بتعاطي مهام اإلختبار يف 

التأم� ومعاينة األرضار.
اإلختبار  مهام  بتعاطي  الخاصة  الرشوط  كراس  عىل  باملصادقة  واملتعلق   2002 جوان   5 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 

اإلكتواري لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

القانون عدد 75 لسنة 2003 املؤرخ يف 10 ديسمرب 2003 واملتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 
األموال ك� تّم تنقيحه وإ¼امه بالقـانون عـدد 65 لسنة 2009 املؤّرخ يف 12 أوت 2009.

األمر عدد 1865 لسنة 2004 املؤرخ يف 11 أوت 2004 واملتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل املالية وطرق 
س�ها. 

قرار وزير املالية الصادر بتاريخ 10 سبتمرب 2004 يتعلق بتحديد املبالغ املنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من 
القانون املتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

الرتتيب عدد 1 لسنة 2012 للهيئة العاّمة للتأم� حول تداب� العناية الواجبة املتعلّقة ±قاومة غسيل األموال و¼ويل 
اإلرهاب بالنسبة لقطاع التأم�.

القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ±كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 01 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق ±بادئ توجيهية خاصة 

بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 02 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 

العمليات أواملعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 03 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي�.

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لحفز املبادرة اإلقتصادية: 

القانون عدد 69 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2007 واملتعلق بحفز املبادرة اإلقتصادية. 

12 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ©: 

املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ� والذي سيتبعه 
إدراج مقتضيات ضمن مجلّة التأم� تنظّم عمليّة توزيع خدمات التّأم� عن طريق املؤّسسات املذكورة.

13 - اإلطار القانو¯ ملنظومة التأم� التكافيل: 

القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإ¼ام مجلة التأم� بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان "التأم� التّكافيل".

قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإ¼ام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Úوذجي للرشوط العامة لعقود التأم� التكافيل. 

14 - تنظيم الهيئة العامة للتأم�:

األمر عدد 2729 لسنة 2001 املؤرخ يف 26 نوفمرب 2001 املتعلق بتنقيح األمر عدد 556 لسنة 1991 املؤرخ يف 23 أفريل 
1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.

القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم� بإدراج عنوان سادس ±جلة 
التأم� يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم� ". 

املحدثة ±وجب  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  بتسمية  املتعلّق  ماي 2008   2 املؤّرخ يف  لسنة 2008  األمر عدد 1759 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم�. 

وإمتيازاته  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  أجر  بتحديد  املتعلّق  املؤّرخ يف 2 جوان 2008  لسنة 2008  األمر عدد 2046 
الوظيفيّة املنصوص عليها بالفصل 196 من مجلّة التأم�. 

األمر عدد 2047 لسنة 2008 املؤّرخ يف 2 جوان 2008 املتعلّق بتحديد املنحة املسندة ألعضاء مجلس الهيئة العاّمة 
للتأم� املنصوص عليها بالفصل 184 من مجلّة التأم�.

األمر الحكومي عدد 221 لسنة 2015 املؤّرخ يف 21 ماي 2015 املنّقح لألمر عدد 2553 لسنة 2008 املؤّرخ يف 7 جويلية 
2008 املتعلّق بتحديد نسب املعاليم الراجعة للهيئة العاّمة للتأم� املنصوص عليها بالفصل 198 من مجلّة التأم� ومبالغها 

وطرق استخالصها.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 املؤّرخ يف 02 جوان 2015 املتعلّق بضبط إجراءات إستخالص املعلوم السنوي املحمول عىل 

مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة. 
األمر عدد 2730 لسنة 2008 املؤّرخ يف 4 أوت 2008 املتعلّق بتعي� أعضاء مجلس الهيئة العاّمة للتأم�. 

األمر عدد 39 لسنة 2009 املؤرخ يف 5 جانفي 2009 املنّقح لألمر عدد 2259 لسنة 1992 املؤرخ يف 31ديسمرب 1992 
واملتعلق بضبط تركيبة وطرق تسي� لجنة منح البطاقة املهنية املنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة التأم�.

األمر التطبيقي عدد 668 لسنة 2011 املؤرخ يف 23 ماي 2011  واملتعلق بالنظام األسايس الخاص بأعوان الهيئة العاّمة 
للتأم�. 

األمر التطبيقي عدد 411 لسنة 2012 املؤرخ يف 17 ماي 2012  واملتعلق باملصادقة عىل الهيكل التنظيمي للهيئة العاّمة 
للتأم�. 
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

اإلعفاء من معلوم  إقرار مبدإ  الحياة وكذلك حول  التأم� عىل  التأم� إىل مكتتبي عقود  املحمول عىل أصول مؤسسات 
الطابع الجبا� (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات�. ك� تّم إدراج أحكام بقانون املالية لسنة 2014 تتعلق بـ:

- سحب االمتيازات الجبائية املخّولة لعقود التأم� عىل الحياة عىل عقود تكوين األموال وعقود التأم� التي تشمل 
بالترشيع  عليها  واملنصوص  املكتتب  إلتزامات محمولة عىل  تتضّمن  التي  العقود  الحساب ±ا يف ذلك  بوحدات  ض�نات 
الجاري به العمل وتوسيع ميدان تطبيق االمتيازات الجبائية ليشمل كل املبالغ املدفوعة يف إطار تنفيذ عقود التأم� التي 

¼نح الحّق يف االنتفاع باالمتياز الجبا� وتوحيد املنتفع باملبالغ املدفوعة تنفيذا للعقود املنتفعة باالمتياز الجبا�،
- إعفاء أقساط التأم� املحالة واملعاد إسنادها،

- إدراج إمكانية إسرتجاع مؤسسات التأم� عىل الحياة قيمة الخصم من املورد بعنوان املداخيل املتأتية من توظيفات 
املدخرات الحسابية.

الفصل 27 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 
سحب اإلعفاء من املعلوم املستوجب عىل عقود تأم� األخطار املربمة لدى الّصندوق التونيس للتأم� التعاوÅ الفالحي عىل 

العقود املربمة مع مؤّسسات التأم�.
الفصل 23 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 

الرتفيع يف سقف مبلغ الطرح من اآلداء عىل الدخل من 2000 د إىل 3000 د.

 4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 جوان 2000 املتعلق باملصادقة عىل املعاي� املحاسبية الخاصة ±ؤسسات التأم� وإعادة 
التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÌة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك� تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 
وذلك يف إتجاه إعت�د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك�ل ضبط األسس الفنية للتأم� عىل الحياة) وبالقرار 
املـؤرخ يف 6 جوان 2011 (يف إتجاه إجبار مؤسسات التأم� عىل تكوين مدخرات تعديل بعنوان أصناف التأم� األخرى 
عندما تواجه تقلبات استثنائية يف نسب التعويضات تتعلق باملخاطر التي تؤمنها) وبالقرار املـؤرخ يف 3 مارس 2012 قصد 
إذا  ما  صورة  يف  املّدخرات  هذه  إحتساب  طريقة  أو  عنارص  تعديل  عىل  للموافقة  للتأم�  العامة  للهيئة  اإلمكانية  منح 
إستجّدت حوادث مرتتّبة عن ظروف إستثنائية تستوجب هذا التعديل وذلك بناء عىل طلب معلّل تتقّدم به مؤسسة التأم� 
التأم�  املرّخص ملؤسسات  املـؤرخ يف 1 مارس 2016 (قصد إضافة فصل جديد يضبط قاÌة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
املنشور عدد 524 لسنة 2001 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 293 لسنة 2006 املتعلق بضبط Úاذج الجداول اإلحصائية 

املكونة للتقرير السنوي ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وطريقة إعت�دها.
املنشور عدد 947 لسنة 2002 املؤرخ يف 16 سبتمرب 2002 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 
املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقرير مراقبي حسابات مؤسسات التأم� وإعادة التأم� املوجهة إىل الوزير املكلف 

باملالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 7 مارس 2003 واملتعلق بتحديد جداول ووثائق املتابعة الظرفية ملؤسسات التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بضبط محتوى امللف الوارد بالفصل 48 من مجلة التأم�. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بضبط الوثائق املكّونة للتقرير السنوي املنصوص عليه بالفصل 60 

من مجلة التأم� والذي يلغي قرار وزير املالية املؤرخ يف 31 جويلية 2001.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 01 املؤرخ يف 03 ديسمرب 2014 واملتعلق بضبط الوثائق املكونة للتقرير السنوي املنصوص 

عليه بالفصل 60 من مجلة التأم�.

القانون عدد 96 لسنة 2005 املؤرخ يف 18 أكتوبر 2005 واملتعلّق بتدعيم سالمة العالقات املالية.
مقرر الهيئة عدد 24 لسنة 2017 املؤرخ يف 29 مارس 2017 واملتعلق بضبط طريقة إحتساب مدخرات إنخفاض قيمة 

املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم�.

5 - إحداث صندوق ض�ن املؤمن لهم:

الفصول من 35 إىل39 من القانون عدد 104 لسنة 2000 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 2000 واملتعلّقة بإحداث صندوق ض�ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح�ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم� عن الوفاء بإلتزاماتها.

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي� وطرق ¼ويل 
باألمر عدد 2123 لسنة 2002 املؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789  تنقيحه  تّم  صندوق ض�ن املؤمن لهم ك� 
لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 تبعا ملقتضيات املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 املتعلّق بجرب 

األرضار الناتجة عن اإلضطرابات والتحرّكات الشعبية التي شهدتها البالد.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 سبتمرب 2003 املتعلق بسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� " اإلتحاد " وتحويل 

محفظة عقود التأم� التي ¼تلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم�"اإلتحاد ".
إتفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع الرشكة التونسية للتأم� وإعادة التأم� " ستار " بتاريخ غرة أكتوبر 

2003 ليتوىل هذا الصندوق تسديد التعويضات الناتجة عن حوادث سابقة لهذا التاريخ.
إتّفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم�" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحّركـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 

6 - إحداث صندوق الوقاية من حوادث املرور:

الفصالن 19 و20 من القانون عدد 106 لسنة 2005 املؤّرخ يف 19 ديسمرب 2005 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 2006.
األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤرخ يف 28 أوت 2006 واملتعلق بضبط إجراءات تدّخل صندوق الوقاية من حوادث 
يف املؤرخ   2007 لسنة   275 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك�  له  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  تسي�ه  وطرق  املرور 

 12 فيفري 2007.

7 - ترويج عقود التأم� عرب شبكة البنوك والربيد:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 واملتعلق بضبط فروع التأم� الواردة بالفصل 69 من مجلة التأم� واملسموح 
الحياة  والتأم� عىل  املساعدة  القرض والض�ن وتأم�  الفالحية وتأم�  األخطار  تأم�  البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
اإلتفاقية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجمعية املهنية لبنوك تونس بتاريخ 18 نوفمرب 2003 واملتعلقة 

بالس�ح بتسويق عقود التأم� املنصوص عليها بقرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 عرب شبكة البنوك.
الفصل 39 من القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2004) املتعلّق 

بتنقيح مجلة التأم� يف إتّجاه إدراج الديوان الوطني للربيد كصنف جديد من الوسطاء.
اإلتفاقية اإلطارية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والديوان الوطني للربيد واملصادق عليها من قبل وزير 
املالية بتاريخ 28 جانفي 2004 واملتعلقة بالس�ح بإبرام عقود التأم� بإسم ولحساب مؤسسة تأم� واحدة أو عــــّدة 

مؤسسات تأميـــن وذلك بالنسبة لفروع التأم� املنصوص عليها بقـــرار وزير املاليــة املؤرخ يف 8 أوت 2002.

8 - نظام الرصف:

القانون عدد 48 لسنة 1993 املؤّرخ يف 3 ماي 1993 واملنقح ملجلة الرصف الصادرة ±قتىض القانون عدد 18 لسنة 1976 
املؤّرخ يف 21  جانفي 1976.

يف املؤّرخ   1977 لسنة   609 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلّق   1993 أوت   16 يف  املؤّرخ   1993 لسنة   1696 عدد  األمر 
 27 جويلية 1977 املتعلّق بضبط رشوط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 املؤّرخ يف 21 جانفي 1976 املتعلّق ±راجعة 

وتدوين الترشيع الخاص بالرصف والتجارة الخارجية واملنظم للعالقات ب� البالد التونسية والبلدان األجنبية.
إطار  يف  بالتحويل  واملتعلّق   1993 ديسمرب   10 يف  واملؤرخ  التونيس  املركزي  البنك  عن  الصادر   98-21 عدد  املنشور 

العمليات الجارية.

9 - تبسيط اإلجراءات اإلدارية:

القانون عدد 91 لسنة 2001 املؤرخ يف 7 أوت 2001 واملتعلق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالرخص اإلدارية 
املسلمة من قبل مصالح وزارة املالية يف النشاطات الراجعة لها بالنظر.

قـرار وزير املالية املؤرخ يف 22 نوفمرب 2001 واملتعلق بضبط بيان Úوذجي للشـروط العامة لعقود التأم�.
يف املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر 

 23 أفريل 1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بتنقيح القرار املؤرخ يف 29 أوت 2001 واملتعلق بالخدمات اإلدارية 

املسداة من طرف املصالح التابعة لوزارة املالية ورشوط إسنادها.
األمر عدد 543 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط الرشوط التي يجب أن تتوفر يف الخرباء اإلكتواري� 

لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة املنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة التأم�.
األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب 

أس�ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة التأم�.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 واملتعلق باملصادقة عىل كراس الرشوط الخاصة بتعاطي مهام اإلختبار يف 

التأم� ومعاينة األرضار.
اإلختبار  مهام  بتعاطي  الخاصة  الرشوط  كراس  عىل  باملصادقة  واملتعلق   2002 جوان   5 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 

اإلكتواري لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

القانون عدد 75 لسنة 2003 املؤرخ يف 10 ديسمرب 2003 واملتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 
األموال ك� تّم تنقيحه وإ¼امه بالقـانون عـدد 65 لسنة 2009 املؤّرخ يف 12 أوت 2009.

األمر عدد 1865 لسنة 2004 املؤرخ يف 11 أوت 2004 واملتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل املالية وطرق 
س�ها. 

قرار وزير املالية الصادر بتاريخ 10 سبتمرب 2004 يتعلق بتحديد املبالغ املنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من 
القانون املتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

الرتتيب عدد 1 لسنة 2012 للهيئة العاّمة للتأم� حول تداب� العناية الواجبة املتعلّقة ±قاومة غسيل األموال و¼ويل 
اإلرهاب بالنسبة لقطاع التأم�.

القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ±كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 01 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق ±بادئ توجيهية خاصة 

بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 02 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 

العمليات أواملعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 03 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي�.

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لحفز املبادرة اإلقتصادية: 

القانون عدد 69 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2007 واملتعلق بحفز املبادرة اإلقتصادية. 

12 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ©: 

املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ� والذي سيتبعه 
إدراج مقتضيات ضمن مجلّة التأم� تنظّم عمليّة توزيع خدمات التّأم� عن طريق املؤّسسات املذكورة.

13 - اإلطار القانو¯ ملنظومة التأم� التكافيل: 

القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإ¼ام مجلة التأم� بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان "التأم� التّكافيل".

قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإ¼ام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Úوذجي للرشوط العامة لعقود التأم� التكافيل. 

14 - تنظيم الهيئة العامة للتأم�:

األمر عدد 2729 لسنة 2001 املؤرخ يف 26 نوفمرب 2001 املتعلق بتنقيح األمر عدد 556 لسنة 1991 املؤرخ يف 23 أفريل 
1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.

القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم� بإدراج عنوان سادس ±جلة 
التأم� يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم� ". 

املحدثة ±وجب  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  بتسمية  املتعلّق  ماي 2008   2 املؤّرخ يف  لسنة 2008  األمر عدد 1759 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم�. 

وإمتيازاته  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  أجر  بتحديد  املتعلّق  املؤّرخ يف 2 جوان 2008  لسنة 2008  األمر عدد 2046 
الوظيفيّة املنصوص عليها بالفصل 196 من مجلّة التأم�. 

األمر عدد 2047 لسنة 2008 املؤّرخ يف 2 جوان 2008 املتعلّق بتحديد املنحة املسندة ألعضاء مجلس الهيئة العاّمة 
للتأم� املنصوص عليها بالفصل 184 من مجلّة التأم�.

األمر الحكومي عدد 221 لسنة 2015 املؤّرخ يف 21 ماي 2015 املنّقح لألمر عدد 2553 لسنة 2008 املؤّرخ يف 7 جويلية 
2008 املتعلّق بتحديد نسب املعاليم الراجعة للهيئة العاّمة للتأم� املنصوص عليها بالفصل 198 من مجلّة التأم� ومبالغها 

وطرق استخالصها.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 املؤّرخ يف 02 جوان 2015 املتعلّق بضبط إجراءات إستخالص املعلوم السنوي املحمول عىل 

مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة. 
األمر عدد 2730 لسنة 2008 املؤّرخ يف 4 أوت 2008 املتعلّق بتعي� أعضاء مجلس الهيئة العاّمة للتأم�. 

األمر عدد 39 لسنة 2009 املؤرخ يف 5 جانفي 2009 املنّقح لألمر عدد 2259 لسنة 1992 املؤرخ يف 31ديسمرب 1992 
واملتعلق بضبط تركيبة وطرق تسي� لجنة منح البطاقة املهنية املنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة التأم�.

األمر التطبيقي عدد 668 لسنة 2011 املؤرخ يف 23 ماي 2011  واملتعلق بالنظام األسايس الخاص بأعوان الهيئة العاّمة 
للتأم�. 

األمر التطبيقي عدد 411 لسنة 2012 املؤرخ يف 17 ماي 2012  واملتعلق باملصادقة عىل الهيكل التنظيمي للهيئة العاّمة 
للتأم�. 

العقود املتداولة بسوق التأم� 
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عدد العقود املودعة  
الرمز طبيعـة العقــد

ـ عقد تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن إستع�ل العربات الربية ذات محرك

ـ عقد تأم� املسؤولية املدنية الناتجة عن إستع�ل العربات ذات عجلت� أو ثالث عجالت

ـ عقد تأم� األرضار املختلفة التي تلحق العربات الربية ذات محرك

ـ عقد تأم� نقل البضائع عن طريق الرب

ـ عقد تأم� شامل لنقل البضائع عن طريق الرب

ـ عقد تأم� نقل البضائع عن طريق الجو

ـ عقد تأم� نقل البضائع عن طريق البحر

ـ عقد تأم� أجسام العربات غ� الربية

ـ عقد تأم� أجسام العربات البحرية للصيد

ـ عقد تأم� سفن الرتفيه وما شابهها

ـ عقد تأم� الحريق

ـ عقد تأم� زراعات البيوت املكيفة

ـ عقد تأم� التمور

ـ عقد تأم� املحاصيل

ـ عقد تأم� حريق املحاصيل

ـ عقد تام� شامل

ـ عقد تأم� شامل للبيوت املكيفة

ـ عقد تأم� شامل للحض�ة

ـ عقد تأم� األخطار املتعددة للرتكيب

ـ العقد الوحيد للحض�ة لتأم� املسؤولية العرشية

ـ عقد تأم� آالت الحض�ة

ـ عقد تأم� املسؤولية املهنية للتجار والحرفي� ومسدي الخدمات

ـ  عقد تأم� املسؤولية املدنية

ـ عقد تأم� املسؤولية املدنية للناقل� الربي� للبضائع التي بعهدتهم

ـ عقد تأم� املسؤولية املدنية املهنية

ـ عقد تأم� كرس البلور

ـ عقد تأم� ضد الرسقة

ـ عقد تأم� عطب االالت

ـ عقد تأم� أرضار املياه

ـ عقد تأم� األجهزة اإللكرتونية والحواسيب

ـ عقد تأم� املسكن ضد األرضار املختلفة

ـ عقد تأم� املخاطر املتعددة للنزل

ـ عقد تأم� البضائع املخزونة ببيوت التربيد

ـ عقد تأم� مهن التغذية

ـ عقد تأم� آالت الحض�ة

ـ عقد تأم� ضد الربد

ـ  عقد تأم� هالك املاشية

تأم� السيارات

تأم� النقل

التأم� من الحريق والعوامل الطبيعية

تأم� املسؤولية املدنية للمتدخل� يف ميدان البناء

تأم� املسؤولية املدنية العامة

التأم� ضد الربد وهالك املاشية

تأم� األرضار األخرى

املــجــمــوع 

املــجــمــوع 

املــجــمــوع 

املــجــمــوع 

املــجــمــوع 

املــجــمــوع 

املــجــمــوع 
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

اإلعفاء من معلوم  إقرار مبدإ  الحياة وكذلك حول  التأم� عىل  التأم� إىل مكتتبي عقود  املحمول عىل أصول مؤسسات 
الطابع الجبا� (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات�. ك� تّم إدراج أحكام بقانون املالية لسنة 2014 تتعلق بـ:

- سحب االمتيازات الجبائية املخّولة لعقود التأم� عىل الحياة عىل عقود تكوين األموال وعقود التأم� التي تشمل 
بالترشيع  عليها  واملنصوص  املكتتب  إلتزامات محمولة عىل  تتضّمن  التي  العقود  الحساب ±ا يف ذلك  بوحدات  ض�نات 
الجاري به العمل وتوسيع ميدان تطبيق االمتيازات الجبائية ليشمل كل املبالغ املدفوعة يف إطار تنفيذ عقود التأم� التي 

¼نح الحّق يف االنتفاع باالمتياز الجبا� وتوحيد املنتفع باملبالغ املدفوعة تنفيذا للعقود املنتفعة باالمتياز الجبا�،
- إعفاء أقساط التأم� املحالة واملعاد إسنادها،

- إدراج إمكانية إسرتجاع مؤسسات التأم� عىل الحياة قيمة الخصم من املورد بعنوان املداخيل املتأتية من توظيفات 
املدخرات الحسابية.

الفصل 27 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 
سحب اإلعفاء من املعلوم املستوجب عىل عقود تأم� األخطار املربمة لدى الّصندوق التونيس للتأم� التعاوÅ الفالحي عىل 

العقود املربمة مع مؤّسسات التأم�.
الفصل 23 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 

الرتفيع يف سقف مبلغ الطرح من اآلداء عىل الدخل من 2000 د إىل 3000 د.

 4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 جوان 2000 املتعلق باملصادقة عىل املعاي� املحاسبية الخاصة ±ؤسسات التأم� وإعادة 
التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÌة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك� تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 
وذلك يف إتجاه إعت�د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك�ل ضبط األسس الفنية للتأم� عىل الحياة) وبالقرار 
املـؤرخ يف 6 جوان 2011 (يف إتجاه إجبار مؤسسات التأم� عىل تكوين مدخرات تعديل بعنوان أصناف التأم� األخرى 
عندما تواجه تقلبات استثنائية يف نسب التعويضات تتعلق باملخاطر التي تؤمنها) وبالقرار املـؤرخ يف 3 مارس 2012 قصد 
إذا  ما  صورة  يف  املّدخرات  هذه  إحتساب  طريقة  أو  عنارص  تعديل  عىل  للموافقة  للتأم�  العامة  للهيئة  اإلمكانية  منح 
إستجّدت حوادث مرتتّبة عن ظروف إستثنائية تستوجب هذا التعديل وذلك بناء عىل طلب معلّل تتقّدم به مؤسسة التأم� 
التأم�  املرّخص ملؤسسات  املـؤرخ يف 1 مارس 2016 (قصد إضافة فصل جديد يضبط قاÌة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
املنشور عدد 524 لسنة 2001 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 293 لسنة 2006 املتعلق بضبط Úاذج الجداول اإلحصائية 

املكونة للتقرير السنوي ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وطريقة إعت�دها.
املنشور عدد 947 لسنة 2002 املؤرخ يف 16 سبتمرب 2002 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 
املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقرير مراقبي حسابات مؤسسات التأم� وإعادة التأم� املوجهة إىل الوزير املكلف 

باملالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 7 مارس 2003 واملتعلق بتحديد جداول ووثائق املتابعة الظرفية ملؤسسات التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بضبط محتوى امللف الوارد بالفصل 48 من مجلة التأم�. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بضبط الوثائق املكّونة للتقرير السنوي املنصوص عليه بالفصل 60 

من مجلة التأم� والذي يلغي قرار وزير املالية املؤرخ يف 31 جويلية 2001.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 01 املؤرخ يف 03 ديسمرب 2014 واملتعلق بضبط الوثائق املكونة للتقرير السنوي املنصوص 

عليه بالفصل 60 من مجلة التأم�.

القانون عدد 96 لسنة 2005 املؤرخ يف 18 أكتوبر 2005 واملتعلّق بتدعيم سالمة العالقات املالية.
مقرر الهيئة عدد 24 لسنة 2017 املؤرخ يف 29 مارس 2017 واملتعلق بضبط طريقة إحتساب مدخرات إنخفاض قيمة 

املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم�.

5 - إحداث صندوق ض�ن املؤمن لهم:

الفصول من 35 إىل39 من القانون عدد 104 لسنة 2000 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 2000 واملتعلّقة بإحداث صندوق ض�ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح�ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم� عن الوفاء بإلتزاماتها.

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي� وطرق ¼ويل 
باألمر عدد 2123 لسنة 2002 املؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789  تنقيحه  تّم  صندوق ض�ن املؤمن لهم ك� 
لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 تبعا ملقتضيات املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 املتعلّق بجرب 

األرضار الناتجة عن اإلضطرابات والتحرّكات الشعبية التي شهدتها البالد.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 سبتمرب 2003 املتعلق بسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� " اإلتحاد " وتحويل 

محفظة عقود التأم� التي ¼تلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم�"اإلتحاد ".
إتفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع الرشكة التونسية للتأم� وإعادة التأم� " ستار " بتاريخ غرة أكتوبر 

2003 ليتوىل هذا الصندوق تسديد التعويضات الناتجة عن حوادث سابقة لهذا التاريخ.
إتّفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم�" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحّركـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 

6 - إحداث صندوق الوقاية من حوادث املرور:

الفصالن 19 و20 من القانون عدد 106 لسنة 2005 املؤّرخ يف 19 ديسمرب 2005 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 2006.
األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤرخ يف 28 أوت 2006 واملتعلق بضبط إجراءات تدّخل صندوق الوقاية من حوادث 
يف املؤرخ   2007 لسنة   275 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك�  له  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  تسي�ه  وطرق  املرور 

 12 فيفري 2007.

7 - ترويج عقود التأم� عرب شبكة البنوك والربيد:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 واملتعلق بضبط فروع التأم� الواردة بالفصل 69 من مجلة التأم� واملسموح 
الحياة  والتأم� عىل  املساعدة  القرض والض�ن وتأم�  الفالحية وتأم�  األخطار  تأم�  البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
اإلتفاقية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجمعية املهنية لبنوك تونس بتاريخ 18 نوفمرب 2003 واملتعلقة 

بالس�ح بتسويق عقود التأم� املنصوص عليها بقرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 عرب شبكة البنوك.
الفصل 39 من القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2004) املتعلّق 

بتنقيح مجلة التأم� يف إتّجاه إدراج الديوان الوطني للربيد كصنف جديد من الوسطاء.
اإلتفاقية اإلطارية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والديوان الوطني للربيد واملصادق عليها من قبل وزير 
املالية بتاريخ 28 جانفي 2004 واملتعلقة بالس�ح بإبرام عقود التأم� بإسم ولحساب مؤسسة تأم� واحدة أو عــــّدة 

مؤسسات تأميـــن وذلك بالنسبة لفروع التأم� املنصوص عليها بقـــرار وزير املاليــة املؤرخ يف 8 أوت 2002.

8 - نظام الرصف:

القانون عدد 48 لسنة 1993 املؤّرخ يف 3 ماي 1993 واملنقح ملجلة الرصف الصادرة ±قتىض القانون عدد 18 لسنة 1976 
املؤّرخ يف 21  جانفي 1976.

يف املؤّرخ   1977 لسنة   609 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلّق   1993 أوت   16 يف  املؤّرخ   1993 لسنة   1696 عدد  األمر 
 27 جويلية 1977 املتعلّق بضبط رشوط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 املؤّرخ يف 21 جانفي 1976 املتعلّق ±راجعة 

وتدوين الترشيع الخاص بالرصف والتجارة الخارجية واملنظم للعالقات ب� البالد التونسية والبلدان األجنبية.
إطار  يف  بالتحويل  واملتعلّق   1993 ديسمرب   10 يف  واملؤرخ  التونيس  املركزي  البنك  عن  الصادر   98-21 عدد  املنشور 

العمليات الجارية.

9 - تبسيط اإلجراءات اإلدارية:

القانون عدد 91 لسنة 2001 املؤرخ يف 7 أوت 2001 واملتعلق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالرخص اإلدارية 
املسلمة من قبل مصالح وزارة املالية يف النشاطات الراجعة لها بالنظر.

قـرار وزير املالية املؤرخ يف 22 نوفمرب 2001 واملتعلق بضبط بيان Úوذجي للشـروط العامة لعقود التأم�.
يف املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر 

 23 أفريل 1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بتنقيح القرار املؤرخ يف 29 أوت 2001 واملتعلق بالخدمات اإلدارية 

املسداة من طرف املصالح التابعة لوزارة املالية ورشوط إسنادها.
األمر عدد 543 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط الرشوط التي يجب أن تتوفر يف الخرباء اإلكتواري� 

لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة املنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة التأم�.
األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب 

أس�ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة التأم�.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 واملتعلق باملصادقة عىل كراس الرشوط الخاصة بتعاطي مهام اإلختبار يف 

التأم� ومعاينة األرضار.
اإلختبار  مهام  بتعاطي  الخاصة  الرشوط  كراس  عىل  باملصادقة  واملتعلق   2002 جوان   5 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 

اإلكتواري لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

القانون عدد 75 لسنة 2003 املؤرخ يف 10 ديسمرب 2003 واملتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 
األموال ك� تّم تنقيحه وإ¼امه بالقـانون عـدد 65 لسنة 2009 املؤّرخ يف 12 أوت 2009.

األمر عدد 1865 لسنة 2004 املؤرخ يف 11 أوت 2004 واملتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل املالية وطرق 
س�ها. 

قرار وزير املالية الصادر بتاريخ 10 سبتمرب 2004 يتعلق بتحديد املبالغ املنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من 
القانون املتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

الرتتيب عدد 1 لسنة 2012 للهيئة العاّمة للتأم� حول تداب� العناية الواجبة املتعلّقة ±قاومة غسيل األموال و¼ويل 
اإلرهاب بالنسبة لقطاع التأم�.

القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ±كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 01 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق ±بادئ توجيهية خاصة 

بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 02 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 

العمليات أواملعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 03 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي�.

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لحفز املبادرة اإلقتصادية: 

القانون عدد 69 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2007 واملتعلق بحفز املبادرة اإلقتصادية. 

12 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ©: 

املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ� والذي سيتبعه 
إدراج مقتضيات ضمن مجلّة التأم� تنظّم عمليّة توزيع خدمات التّأم� عن طريق املؤّسسات املذكورة.

13 - اإلطار القانو¯ ملنظومة التأم� التكافيل: 

القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإ¼ام مجلة التأم� بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان "التأم� التّكافيل".

قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإ¼ام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Úوذجي للرشوط العامة لعقود التأم� التكافيل. 

14 - تنظيم الهيئة العامة للتأم�:

األمر عدد 2729 لسنة 2001 املؤرخ يف 26 نوفمرب 2001 املتعلق بتنقيح األمر عدد 556 لسنة 1991 املؤرخ يف 23 أفريل 
1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.

القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم� بإدراج عنوان سادس ±جلة 
التأم� يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم� ". 

املحدثة ±وجب  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  بتسمية  املتعلّق  ماي 2008   2 املؤّرخ يف  لسنة 2008  األمر عدد 1759 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم�. 

وإمتيازاته  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  أجر  بتحديد  املتعلّق  املؤّرخ يف 2 جوان 2008  لسنة 2008  األمر عدد 2046 
الوظيفيّة املنصوص عليها بالفصل 196 من مجلّة التأم�. 

األمر عدد 2047 لسنة 2008 املؤّرخ يف 2 جوان 2008 املتعلّق بتحديد املنحة املسندة ألعضاء مجلس الهيئة العاّمة 
للتأم� املنصوص عليها بالفصل 184 من مجلّة التأم�.

األمر الحكومي عدد 221 لسنة 2015 املؤّرخ يف 21 ماي 2015 املنّقح لألمر عدد 2553 لسنة 2008 املؤّرخ يف 7 جويلية 
2008 املتعلّق بتحديد نسب املعاليم الراجعة للهيئة العاّمة للتأم� املنصوص عليها بالفصل 198 من مجلّة التأم� ومبالغها 

وطرق استخالصها.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 املؤّرخ يف 02 جوان 2015 املتعلّق بضبط إجراءات إستخالص املعلوم السنوي املحمول عىل 

مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة. 
األمر عدد 2730 لسنة 2008 املؤّرخ يف 4 أوت 2008 املتعلّق بتعي� أعضاء مجلس الهيئة العاّمة للتأم�. 

األمر عدد 39 لسنة 2009 املؤرخ يف 5 جانفي 2009 املنّقح لألمر عدد 2259 لسنة 1992 املؤرخ يف 31ديسمرب 1992 
واملتعلق بضبط تركيبة وطرق تسي� لجنة منح البطاقة املهنية املنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة التأم�.

األمر التطبيقي عدد 668 لسنة 2011 املؤرخ يف 23 ماي 2011  واملتعلق بالنظام األسايس الخاص بأعوان الهيئة العاّمة 
للتأم�. 

األمر التطبيقي عدد 411 لسنة 2012 املؤرخ يف 17 ماي 2012  واملتعلق باملصادقة عىل الهيكل التنظيمي للهيئة العاّمة 
للتأم�. 

العقود املتداولة بسوق التأم� 
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

اإلعفاء من معلوم  إقرار مبدإ  الحياة وكذلك حول  التأم� عىل  التأم� إىل مكتتبي عقود  املحمول عىل أصول مؤسسات 
الطابع الجبا� (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات�. ك� تّم إدراج أحكام بقانون املالية لسنة 2014 تتعلق بـ:

- سحب االمتيازات الجبائية املخّولة لعقود التأم� عىل الحياة عىل عقود تكوين األموال وعقود التأم� التي تشمل 
بالترشيع  عليها  واملنصوص  املكتتب  إلتزامات محمولة عىل  تتضّمن  التي  العقود  الحساب ±ا يف ذلك  بوحدات  ض�نات 
الجاري به العمل وتوسيع ميدان تطبيق االمتيازات الجبائية ليشمل كل املبالغ املدفوعة يف إطار تنفيذ عقود التأم� التي 

¼نح الحّق يف االنتفاع باالمتياز الجبا� وتوحيد املنتفع باملبالغ املدفوعة تنفيذا للعقود املنتفعة باالمتياز الجبا�،
- إعفاء أقساط التأم� املحالة واملعاد إسنادها،

- إدراج إمكانية إسرتجاع مؤسسات التأم� عىل الحياة قيمة الخصم من املورد بعنوان املداخيل املتأتية من توظيفات 
املدخرات الحسابية.

الفصل 27 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 
سحب اإلعفاء من املعلوم املستوجب عىل عقود تأم� األخطار املربمة لدى الّصندوق التونيس للتأم� التعاوÅ الفالحي عىل 

العقود املربمة مع مؤّسسات التأم�.
الفصل 23 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 

الرتفيع يف سقف مبلغ الطرح من اآلداء عىل الدخل من 2000 د إىل 3000 د.

 4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 جوان 2000 املتعلق باملصادقة عىل املعاي� املحاسبية الخاصة ±ؤسسات التأم� وإعادة 
التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÌة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك� تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 
وذلك يف إتجاه إعت�د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك�ل ضبط األسس الفنية للتأم� عىل الحياة) وبالقرار 
املـؤرخ يف 6 جوان 2011 (يف إتجاه إجبار مؤسسات التأم� عىل تكوين مدخرات تعديل بعنوان أصناف التأم� األخرى 
عندما تواجه تقلبات استثنائية يف نسب التعويضات تتعلق باملخاطر التي تؤمنها) وبالقرار املـؤرخ يف 3 مارس 2012 قصد 
إذا  ما  صورة  يف  املّدخرات  هذه  إحتساب  طريقة  أو  عنارص  تعديل  عىل  للموافقة  للتأم�  العامة  للهيئة  اإلمكانية  منح 
إستجّدت حوادث مرتتّبة عن ظروف إستثنائية تستوجب هذا التعديل وذلك بناء عىل طلب معلّل تتقّدم به مؤسسة التأم� 
التأم�  املرّخص ملؤسسات  املـؤرخ يف 1 مارس 2016 (قصد إضافة فصل جديد يضبط قاÌة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
املنشور عدد 524 لسنة 2001 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 293 لسنة 2006 املتعلق بضبط Úاذج الجداول اإلحصائية 

املكونة للتقرير السنوي ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وطريقة إعت�دها.
املنشور عدد 947 لسنة 2002 املؤرخ يف 16 سبتمرب 2002 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 
املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقرير مراقبي حسابات مؤسسات التأم� وإعادة التأم� املوجهة إىل الوزير املكلف 

باملالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 7 مارس 2003 واملتعلق بتحديد جداول ووثائق املتابعة الظرفية ملؤسسات التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بضبط محتوى امللف الوارد بالفصل 48 من مجلة التأم�. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بضبط الوثائق املكّونة للتقرير السنوي املنصوص عليه بالفصل 60 

من مجلة التأم� والذي يلغي قرار وزير املالية املؤرخ يف 31 جويلية 2001.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 01 املؤرخ يف 03 ديسمرب 2014 واملتعلق بضبط الوثائق املكونة للتقرير السنوي املنصوص 

عليه بالفصل 60 من مجلة التأم�.

القانون عدد 96 لسنة 2005 املؤرخ يف 18 أكتوبر 2005 واملتعلّق بتدعيم سالمة العالقات املالية.
مقرر الهيئة عدد 24 لسنة 2017 املؤرخ يف 29 مارس 2017 واملتعلق بضبط طريقة إحتساب مدخرات إنخفاض قيمة 

املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم�.

5 - إحداث صندوق ض�ن املؤمن لهم:

الفصول من 35 إىل39 من القانون عدد 104 لسنة 2000 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 2000 واملتعلّقة بإحداث صندوق ض�ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح�ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم� عن الوفاء بإلتزاماتها.

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي� وطرق ¼ويل 
باألمر عدد 2123 لسنة 2002 املؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789  تنقيحه  تّم  صندوق ض�ن املؤمن لهم ك� 
لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 تبعا ملقتضيات املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 املتعلّق بجرب 

األرضار الناتجة عن اإلضطرابات والتحرّكات الشعبية التي شهدتها البالد.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 سبتمرب 2003 املتعلق بسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� " اإلتحاد " وتحويل 

محفظة عقود التأم� التي ¼تلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم�"اإلتحاد ".
إتفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع الرشكة التونسية للتأم� وإعادة التأم� " ستار " بتاريخ غرة أكتوبر 

2003 ليتوىل هذا الصندوق تسديد التعويضات الناتجة عن حوادث سابقة لهذا التاريخ.
إتّفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم�" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحّركـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 

6 - إحداث صندوق الوقاية من حوادث املرور:

الفصالن 19 و20 من القانون عدد 106 لسنة 2005 املؤّرخ يف 19 ديسمرب 2005 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 2006.
األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤرخ يف 28 أوت 2006 واملتعلق بضبط إجراءات تدّخل صندوق الوقاية من حوادث 
يف املؤرخ   2007 لسنة   275 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك�  له  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  تسي�ه  وطرق  املرور 

 12 فيفري 2007.

7 - ترويج عقود التأم� عرب شبكة البنوك والربيد:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 واملتعلق بضبط فروع التأم� الواردة بالفصل 69 من مجلة التأم� واملسموح 
الحياة  والتأم� عىل  املساعدة  القرض والض�ن وتأم�  الفالحية وتأم�  األخطار  تأم�  البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
اإلتفاقية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجمعية املهنية لبنوك تونس بتاريخ 18 نوفمرب 2003 واملتعلقة 

بالس�ح بتسويق عقود التأم� املنصوص عليها بقرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 عرب شبكة البنوك.
الفصل 39 من القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2004) املتعلّق 

بتنقيح مجلة التأم� يف إتّجاه إدراج الديوان الوطني للربيد كصنف جديد من الوسطاء.
اإلتفاقية اإلطارية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والديوان الوطني للربيد واملصادق عليها من قبل وزير 
املالية بتاريخ 28 جانفي 2004 واملتعلقة بالس�ح بإبرام عقود التأم� بإسم ولحساب مؤسسة تأم� واحدة أو عــــّدة 

مؤسسات تأميـــن وذلك بالنسبة لفروع التأم� املنصوص عليها بقـــرار وزير املاليــة املؤرخ يف 8 أوت 2002.

8 - نظام الرصف:

القانون عدد 48 لسنة 1993 املؤّرخ يف 3 ماي 1993 واملنقح ملجلة الرصف الصادرة ±قتىض القانون عدد 18 لسنة 1976 
املؤّرخ يف 21  جانفي 1976.

يف املؤّرخ   1977 لسنة   609 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلّق   1993 أوت   16 يف  املؤّرخ   1993 لسنة   1696 عدد  األمر 
 27 جويلية 1977 املتعلّق بضبط رشوط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 املؤّرخ يف 21 جانفي 1976 املتعلّق ±راجعة 

وتدوين الترشيع الخاص بالرصف والتجارة الخارجية واملنظم للعالقات ب� البالد التونسية والبلدان األجنبية.
إطار  يف  بالتحويل  واملتعلّق   1993 ديسمرب   10 يف  واملؤرخ  التونيس  املركزي  البنك  عن  الصادر   98-21 عدد  املنشور 

العمليات الجارية.

9 - تبسيط اإلجراءات اإلدارية:

القانون عدد 91 لسنة 2001 املؤرخ يف 7 أوت 2001 واملتعلق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالرخص اإلدارية 
املسلمة من قبل مصالح وزارة املالية يف النشاطات الراجعة لها بالنظر.

قـرار وزير املالية املؤرخ يف 22 نوفمرب 2001 واملتعلق بضبط بيان Úوذجي للشـروط العامة لعقود التأم�.
يف املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر 

 23 أفريل 1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بتنقيح القرار املؤرخ يف 29 أوت 2001 واملتعلق بالخدمات اإلدارية 

املسداة من طرف املصالح التابعة لوزارة املالية ورشوط إسنادها.
األمر عدد 543 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط الرشوط التي يجب أن تتوفر يف الخرباء اإلكتواري� 

لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة املنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة التأم�.
األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب 

أس�ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة التأم�.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 واملتعلق باملصادقة عىل كراس الرشوط الخاصة بتعاطي مهام اإلختبار يف 

التأم� ومعاينة األرضار.
اإلختبار  مهام  بتعاطي  الخاصة  الرشوط  كراس  عىل  باملصادقة  واملتعلق   2002 جوان   5 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 

اإلكتواري لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

القانون عدد 75 لسنة 2003 املؤرخ يف 10 ديسمرب 2003 واملتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 
األموال ك� تّم تنقيحه وإ¼امه بالقـانون عـدد 65 لسنة 2009 املؤّرخ يف 12 أوت 2009.

األمر عدد 1865 لسنة 2004 املؤرخ يف 11 أوت 2004 واملتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل املالية وطرق 
س�ها. 

قرار وزير املالية الصادر بتاريخ 10 سبتمرب 2004 يتعلق بتحديد املبالغ املنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من 
القانون املتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

الرتتيب عدد 1 لسنة 2012 للهيئة العاّمة للتأم� حول تداب� العناية الواجبة املتعلّقة ±قاومة غسيل األموال و¼ويل 
اإلرهاب بالنسبة لقطاع التأم�.

القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ±كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 01 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق ±بادئ توجيهية خاصة 

بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 02 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 

العمليات أواملعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 03 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي�.

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لحفز املبادرة اإلقتصادية: 

القانون عدد 69 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2007 واملتعلق بحفز املبادرة اإلقتصادية. 

12 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ©: 

املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ� والذي سيتبعه 
إدراج مقتضيات ضمن مجلّة التأم� تنظّم عمليّة توزيع خدمات التّأم� عن طريق املؤّسسات املذكورة.

13 - اإلطار القانو¯ ملنظومة التأم� التكافيل: 

القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإ¼ام مجلة التأم� بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان "التأم� التّكافيل".

قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإ¼ام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Úوذجي للرشوط العامة لعقود التأم� التكافيل. 

14 - تنظيم الهيئة العامة للتأم�:

األمر عدد 2729 لسنة 2001 املؤرخ يف 26 نوفمرب 2001 املتعلق بتنقيح األمر عدد 556 لسنة 1991 املؤرخ يف 23 أفريل 
1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.

القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم� بإدراج عنوان سادس ±جلة 
التأم� يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم� ". 

املحدثة ±وجب  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  بتسمية  املتعلّق  ماي 2008   2 املؤّرخ يف  لسنة 2008  األمر عدد 1759 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم�. 

وإمتيازاته  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  أجر  بتحديد  املتعلّق  املؤّرخ يف 2 جوان 2008  لسنة 2008  األمر عدد 2046 
الوظيفيّة املنصوص عليها بالفصل 196 من مجلّة التأم�. 

األمر عدد 2047 لسنة 2008 املؤّرخ يف 2 جوان 2008 املتعلّق بتحديد املنحة املسندة ألعضاء مجلس الهيئة العاّمة 
للتأم� املنصوص عليها بالفصل 184 من مجلّة التأم�.

األمر الحكومي عدد 221 لسنة 2015 املؤّرخ يف 21 ماي 2015 املنّقح لألمر عدد 2553 لسنة 2008 املؤّرخ يف 7 جويلية 
2008 املتعلّق بتحديد نسب املعاليم الراجعة للهيئة العاّمة للتأم� املنصوص عليها بالفصل 198 من مجلّة التأم� ومبالغها 

وطرق استخالصها.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 املؤّرخ يف 02 جوان 2015 املتعلّق بضبط إجراءات إستخالص املعلوم السنوي املحمول عىل 

مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة. 
األمر عدد 2730 لسنة 2008 املؤّرخ يف 4 أوت 2008 املتعلّق بتعي� أعضاء مجلس الهيئة العاّمة للتأم�. 

األمر عدد 39 لسنة 2009 املؤرخ يف 5 جانفي 2009 املنّقح لألمر عدد 2259 لسنة 1992 املؤرخ يف 31ديسمرب 1992 
واملتعلق بضبط تركيبة وطرق تسي� لجنة منح البطاقة املهنية املنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة التأم�.

األمر التطبيقي عدد 668 لسنة 2011 املؤرخ يف 23 ماي 2011  واملتعلق بالنظام األسايس الخاص بأعوان الهيئة العاّمة 
للتأم�. 

األمر التطبيقي عدد 411 لسنة 2012 املؤرخ يف 17 ماي 2012  واملتعلق باملصادقة عىل الهيكل التنظيمي للهيئة العاّمة 
للتأم�. 
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7,3%     121,7         113,4 رشكة خفية اإلسم إعادة التأم�خاصالرشكة التونسية إلعادة التأم�

فرع الرشكة اإلسبانية
MAPFRE ASISTENCIA

فرع مؤسسة
   BEST-RE LABUAN

 مكتب ¼ثييل للرشكة اإليفوارية إلعادة التأم�
AVENI RE

 مكتب ¼ثييل ملؤسسة
ACE American Insurance Company 

 فــرع الشـركة النيج�ية إلعادة التأم�
CONTINENTAL RE

فــرع الشـركة التوقية إلعادة التأم�
 CICA RE

فرع لرشكة أجنبية
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ماي 1991

نوفمرب 2011

مارس 2013

جويلية 2013

جانفي 2014

أفريل 2016

(1): معطيات تقديرية بالنسبة ملؤسستي املتعددة لألخطار "اإلتحاد" و"كتاما" نظرا لعدم توّصل الهيئة بالتقرير السنوي النها� لكل من هات� املؤسست�.

20162017

نسبة التطّور
(2017/2016)

الشكـل مؤسسات التأم� املقيمة
Åالقانو

رقم املعامالتاإلختصاصالقطـاع

مؤسسات التأم� املبارش

12,3%     2210,3          1968,7 املــجــمــوع 2 

تاريخ اإلحداثاإلختصاصالقطـاعالشكـل القانوÅمؤسسات التأم� غ� املقيمة
(تاريخ إبرام اإلتّفاقية)

ستار

كومار

املتعّددة لألخطار "اإلتّحاد"  (1)

قات 

أسرتي

مغربية  

تأمينات بيات

كارت

اللويد التونيس 

تأمينات سليم

تعاونية التأم� للتعليم 

مجمع كتاما (1)

التجاري تأم�  

مغربية للحياة  

تأمينات حياة

كارت حياة  

قات للحياة 

كوتيناس

الزيتونة تكافل 

األمانة تكافل 

تأمينات التكافلية 

املــجــمــوع 1 

تأم� وإعادة تأم� غ� املقيم�

إعادة تأم�

غ� املقيم�

مؤسسات إعادة التأم�
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

اإلعفاء من معلوم  إقرار مبدإ  الحياة وكذلك حول  التأم� عىل  التأم� إىل مكتتبي عقود  املحمول عىل أصول مؤسسات 
الطابع الجبا� (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات�. ك� تّم إدراج أحكام بقانون املالية لسنة 2014 تتعلق بـ:

- سحب االمتيازات الجبائية املخّولة لعقود التأم� عىل الحياة عىل عقود تكوين األموال وعقود التأم� التي تشمل 
بالترشيع  عليها  واملنصوص  املكتتب  إلتزامات محمولة عىل  تتضّمن  التي  العقود  الحساب ±ا يف ذلك  بوحدات  ض�نات 
الجاري به العمل وتوسيع ميدان تطبيق االمتيازات الجبائية ليشمل كل املبالغ املدفوعة يف إطار تنفيذ عقود التأم� التي 

¼نح الحّق يف االنتفاع باالمتياز الجبا� وتوحيد املنتفع باملبالغ املدفوعة تنفيذا للعقود املنتفعة باالمتياز الجبا�،
- إعفاء أقساط التأم� املحالة واملعاد إسنادها،

- إدراج إمكانية إسرتجاع مؤسسات التأم� عىل الحياة قيمة الخصم من املورد بعنوان املداخيل املتأتية من توظيفات 
املدخرات الحسابية.

الفصل 27 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 
سحب اإلعفاء من املعلوم املستوجب عىل عقود تأم� األخطار املربمة لدى الّصندوق التونيس للتأم� التعاوÅ الفالحي عىل 

العقود املربمة مع مؤّسسات التأم�.
الفصل 23 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 

الرتفيع يف سقف مبلغ الطرح من اآلداء عىل الدخل من 2000 د إىل 3000 د.

 4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 جوان 2000 املتعلق باملصادقة عىل املعاي� املحاسبية الخاصة ±ؤسسات التأم� وإعادة 
التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÌة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك� تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 
وذلك يف إتجاه إعت�د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك�ل ضبط األسس الفنية للتأم� عىل الحياة) وبالقرار 
املـؤرخ يف 6 جوان 2011 (يف إتجاه إجبار مؤسسات التأم� عىل تكوين مدخرات تعديل بعنوان أصناف التأم� األخرى 
عندما تواجه تقلبات استثنائية يف نسب التعويضات تتعلق باملخاطر التي تؤمنها) وبالقرار املـؤرخ يف 3 مارس 2012 قصد 
إذا  ما  صورة  يف  املّدخرات  هذه  إحتساب  طريقة  أو  عنارص  تعديل  عىل  للموافقة  للتأم�  العامة  للهيئة  اإلمكانية  منح 
إستجّدت حوادث مرتتّبة عن ظروف إستثنائية تستوجب هذا التعديل وذلك بناء عىل طلب معلّل تتقّدم به مؤسسة التأم� 
التأم�  املرّخص ملؤسسات  املـؤرخ يف 1 مارس 2016 (قصد إضافة فصل جديد يضبط قاÌة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
املنشور عدد 524 لسنة 2001 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 293 لسنة 2006 املتعلق بضبط Úاذج الجداول اإلحصائية 

املكونة للتقرير السنوي ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وطريقة إعت�دها.
املنشور عدد 947 لسنة 2002 املؤرخ يف 16 سبتمرب 2002 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 
املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقرير مراقبي حسابات مؤسسات التأم� وإعادة التأم� املوجهة إىل الوزير املكلف 

باملالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 7 مارس 2003 واملتعلق بتحديد جداول ووثائق املتابعة الظرفية ملؤسسات التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بضبط محتوى امللف الوارد بالفصل 48 من مجلة التأم�. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بضبط الوثائق املكّونة للتقرير السنوي املنصوص عليه بالفصل 60 

من مجلة التأم� والذي يلغي قرار وزير املالية املؤرخ يف 31 جويلية 2001.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 01 املؤرخ يف 03 ديسمرب 2014 واملتعلق بضبط الوثائق املكونة للتقرير السنوي املنصوص 

عليه بالفصل 60 من مجلة التأم�.

القانون عدد 96 لسنة 2005 املؤرخ يف 18 أكتوبر 2005 واملتعلّق بتدعيم سالمة العالقات املالية.
مقرر الهيئة عدد 24 لسنة 2017 املؤرخ يف 29 مارس 2017 واملتعلق بضبط طريقة إحتساب مدخرات إنخفاض قيمة 

املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم�.

5 - إحداث صندوق ض�ن املؤمن لهم:

الفصول من 35 إىل39 من القانون عدد 104 لسنة 2000 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 2000 واملتعلّقة بإحداث صندوق ض�ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح�ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم� عن الوفاء بإلتزاماتها.

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي� وطرق ¼ويل 
باألمر عدد 2123 لسنة 2002 املؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789  تنقيحه  تّم  صندوق ض�ن املؤمن لهم ك� 
لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 تبعا ملقتضيات املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 املتعلّق بجرب 

األرضار الناتجة عن اإلضطرابات والتحرّكات الشعبية التي شهدتها البالد.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 سبتمرب 2003 املتعلق بسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� " اإلتحاد " وتحويل 

محفظة عقود التأم� التي ¼تلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم�"اإلتحاد ".
إتفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع الرشكة التونسية للتأم� وإعادة التأم� " ستار " بتاريخ غرة أكتوبر 

2003 ليتوىل هذا الصندوق تسديد التعويضات الناتجة عن حوادث سابقة لهذا التاريخ.
إتّفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم�" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحّركـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 

6 - إحداث صندوق الوقاية من حوادث املرور:

الفصالن 19 و20 من القانون عدد 106 لسنة 2005 املؤّرخ يف 19 ديسمرب 2005 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 2006.
األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤرخ يف 28 أوت 2006 واملتعلق بضبط إجراءات تدّخل صندوق الوقاية من حوادث 
يف املؤرخ   2007 لسنة   275 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك�  له  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  تسي�ه  وطرق  املرور 

 12 فيفري 2007.

7 - ترويج عقود التأم� عرب شبكة البنوك والربيد:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 واملتعلق بضبط فروع التأم� الواردة بالفصل 69 من مجلة التأم� واملسموح 
الحياة  والتأم� عىل  املساعدة  القرض والض�ن وتأم�  الفالحية وتأم�  األخطار  تأم�  البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
اإلتفاقية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجمعية املهنية لبنوك تونس بتاريخ 18 نوفمرب 2003 واملتعلقة 

بالس�ح بتسويق عقود التأم� املنصوص عليها بقرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 عرب شبكة البنوك.
الفصل 39 من القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2004) املتعلّق 

بتنقيح مجلة التأم� يف إتّجاه إدراج الديوان الوطني للربيد كصنف جديد من الوسطاء.
اإلتفاقية اإلطارية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والديوان الوطني للربيد واملصادق عليها من قبل وزير 
املالية بتاريخ 28 جانفي 2004 واملتعلقة بالس�ح بإبرام عقود التأم� بإسم ولحساب مؤسسة تأم� واحدة أو عــــّدة 

مؤسسات تأميـــن وذلك بالنسبة لفروع التأم� املنصوص عليها بقـــرار وزير املاليــة املؤرخ يف 8 أوت 2002.

8 - نظام الرصف:

القانون عدد 48 لسنة 1993 املؤّرخ يف 3 ماي 1993 واملنقح ملجلة الرصف الصادرة ±قتىض القانون عدد 18 لسنة 1976 
املؤّرخ يف 21  جانفي 1976.

يف املؤّرخ   1977 لسنة   609 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلّق   1993 أوت   16 يف  املؤّرخ   1993 لسنة   1696 عدد  األمر 
 27 جويلية 1977 املتعلّق بضبط رشوط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 املؤّرخ يف 21 جانفي 1976 املتعلّق ±راجعة 

وتدوين الترشيع الخاص بالرصف والتجارة الخارجية واملنظم للعالقات ب� البالد التونسية والبلدان األجنبية.
إطار  يف  بالتحويل  واملتعلّق   1993 ديسمرب   10 يف  واملؤرخ  التونيس  املركزي  البنك  عن  الصادر   98-21 عدد  املنشور 

العمليات الجارية.

9 - تبسيط اإلجراءات اإلدارية:

القانون عدد 91 لسنة 2001 املؤرخ يف 7 أوت 2001 واملتعلق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالرخص اإلدارية 
املسلمة من قبل مصالح وزارة املالية يف النشاطات الراجعة لها بالنظر.

قـرار وزير املالية املؤرخ يف 22 نوفمرب 2001 واملتعلق بضبط بيان Úوذجي للشـروط العامة لعقود التأم�.
يف املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر 

 23 أفريل 1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بتنقيح القرار املؤرخ يف 29 أوت 2001 واملتعلق بالخدمات اإلدارية 

املسداة من طرف املصالح التابعة لوزارة املالية ورشوط إسنادها.
األمر عدد 543 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط الرشوط التي يجب أن تتوفر يف الخرباء اإلكتواري� 

لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة املنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة التأم�.
األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب 

أس�ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة التأم�.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 واملتعلق باملصادقة عىل كراس الرشوط الخاصة بتعاطي مهام اإلختبار يف 

التأم� ومعاينة األرضار.
اإلختبار  مهام  بتعاطي  الخاصة  الرشوط  كراس  عىل  باملصادقة  واملتعلق   2002 جوان   5 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 

اإلكتواري لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

القانون عدد 75 لسنة 2003 املؤرخ يف 10 ديسمرب 2003 واملتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 
األموال ك� تّم تنقيحه وإ¼امه بالقـانون عـدد 65 لسنة 2009 املؤّرخ يف 12 أوت 2009.

األمر عدد 1865 لسنة 2004 املؤرخ يف 11 أوت 2004 واملتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل املالية وطرق 
س�ها. 

قرار وزير املالية الصادر بتاريخ 10 سبتمرب 2004 يتعلق بتحديد املبالغ املنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من 
القانون املتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

الرتتيب عدد 1 لسنة 2012 للهيئة العاّمة للتأم� حول تداب� العناية الواجبة املتعلّقة ±قاومة غسيل األموال و¼ويل 
اإلرهاب بالنسبة لقطاع التأم�.

القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ±كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 01 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق ±بادئ توجيهية خاصة 

بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 02 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 

العمليات أواملعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 03 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي�.

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لحفز املبادرة اإلقتصادية: 

القانون عدد 69 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2007 واملتعلق بحفز املبادرة اإلقتصادية. 

12 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ©: 

املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ� والذي سيتبعه 
إدراج مقتضيات ضمن مجلّة التأم� تنظّم عمليّة توزيع خدمات التّأم� عن طريق املؤّسسات املذكورة.

13 - اإلطار القانو¯ ملنظومة التأم� التكافيل: 

القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإ¼ام مجلة التأم� بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان "التأم� التّكافيل".

قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإ¼ام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Úوذجي للرشوط العامة لعقود التأم� التكافيل. 

14 - تنظيم الهيئة العامة للتأم�:

األمر عدد 2729 لسنة 2001 املؤرخ يف 26 نوفمرب 2001 املتعلق بتنقيح األمر عدد 556 لسنة 1991 املؤرخ يف 23 أفريل 
1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.

القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم� بإدراج عنوان سادس ±جلة 
التأم� يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم� ". 

املحدثة ±وجب  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  بتسمية  املتعلّق  ماي 2008   2 املؤّرخ يف  لسنة 2008  األمر عدد 1759 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم�. 

وإمتيازاته  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  أجر  بتحديد  املتعلّق  املؤّرخ يف 2 جوان 2008  لسنة 2008  األمر عدد 2046 
الوظيفيّة املنصوص عليها بالفصل 196 من مجلّة التأم�. 

األمر عدد 2047 لسنة 2008 املؤّرخ يف 2 جوان 2008 املتعلّق بتحديد املنحة املسندة ألعضاء مجلس الهيئة العاّمة 
للتأم� املنصوص عليها بالفصل 184 من مجلّة التأم�.

األمر الحكومي عدد 221 لسنة 2015 املؤّرخ يف 21 ماي 2015 املنّقح لألمر عدد 2553 لسنة 2008 املؤّرخ يف 7 جويلية 
2008 املتعلّق بتحديد نسب املعاليم الراجعة للهيئة العاّمة للتأم� املنصوص عليها بالفصل 198 من مجلّة التأم� ومبالغها 

وطرق استخالصها.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 املؤّرخ يف 02 جوان 2015 املتعلّق بضبط إجراءات إستخالص املعلوم السنوي املحمول عىل 

مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة. 
األمر عدد 2730 لسنة 2008 املؤّرخ يف 4 أوت 2008 املتعلّق بتعي� أعضاء مجلس الهيئة العاّمة للتأم�. 

األمر عدد 39 لسنة 2009 املؤرخ يف 5 جانفي 2009 املنّقح لألمر عدد 2259 لسنة 1992 املؤرخ يف 31ديسمرب 1992 
واملتعلق بضبط تركيبة وطرق تسي� لجنة منح البطاقة املهنية املنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة التأم�.

األمر التطبيقي عدد 668 لسنة 2011 املؤرخ يف 23 ماي 2011  واملتعلق بالنظام األسايس الخاص بأعوان الهيئة العاّمة 
للتأم�. 

األمر التطبيقي عدد 411 لسنة 2012 املؤرخ يف 17 ماي 2012  واملتعلق باملصادقة عىل الهيكل التنظيمي للهيئة العاّمة 
للتأم�. 
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

اإلعفاء من معلوم  إقرار مبدإ  الحياة وكذلك حول  التأم� عىل  التأم� إىل مكتتبي عقود  املحمول عىل أصول مؤسسات 
الطابع الجبا� (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات�. ك� تّم إدراج أحكام بقانون املالية لسنة 2014 تتعلق بـ:

- سحب االمتيازات الجبائية املخّولة لعقود التأم� عىل الحياة عىل عقود تكوين األموال وعقود التأم� التي تشمل 
بالترشيع  عليها  واملنصوص  املكتتب  إلتزامات محمولة عىل  تتضّمن  التي  العقود  الحساب ±ا يف ذلك  بوحدات  ض�نات 
الجاري به العمل وتوسيع ميدان تطبيق االمتيازات الجبائية ليشمل كل املبالغ املدفوعة يف إطار تنفيذ عقود التأم� التي 

¼نح الحّق يف االنتفاع باالمتياز الجبا� وتوحيد املنتفع باملبالغ املدفوعة تنفيذا للعقود املنتفعة باالمتياز الجبا�،
- إعفاء أقساط التأم� املحالة واملعاد إسنادها،

- إدراج إمكانية إسرتجاع مؤسسات التأم� عىل الحياة قيمة الخصم من املورد بعنوان املداخيل املتأتية من توظيفات 
املدخرات الحسابية.

الفصل 27 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 
سحب اإلعفاء من املعلوم املستوجب عىل عقود تأم� األخطار املربمة لدى الّصندوق التونيس للتأم� التعاوÅ الفالحي عىل 

العقود املربمة مع مؤّسسات التأم�.
الفصل 23 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 

الرتفيع يف سقف مبلغ الطرح من اآلداء عىل الدخل من 2000 د إىل 3000 د.

 4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 جوان 2000 املتعلق باملصادقة عىل املعاي� املحاسبية الخاصة ±ؤسسات التأم� وإعادة 
التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÌة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك� تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 
وذلك يف إتجاه إعت�د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك�ل ضبط األسس الفنية للتأم� عىل الحياة) وبالقرار 
املـؤرخ يف 6 جوان 2011 (يف إتجاه إجبار مؤسسات التأم� عىل تكوين مدخرات تعديل بعنوان أصناف التأم� األخرى 
عندما تواجه تقلبات استثنائية يف نسب التعويضات تتعلق باملخاطر التي تؤمنها) وبالقرار املـؤرخ يف 3 مارس 2012 قصد 
إذا  ما  صورة  يف  املّدخرات  هذه  إحتساب  طريقة  أو  عنارص  تعديل  عىل  للموافقة  للتأم�  العامة  للهيئة  اإلمكانية  منح 
إستجّدت حوادث مرتتّبة عن ظروف إستثنائية تستوجب هذا التعديل وذلك بناء عىل طلب معلّل تتقّدم به مؤسسة التأم� 
التأم�  املرّخص ملؤسسات  املـؤرخ يف 1 مارس 2016 (قصد إضافة فصل جديد يضبط قاÌة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
املنشور عدد 524 لسنة 2001 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 293 لسنة 2006 املتعلق بضبط Úاذج الجداول اإلحصائية 

املكونة للتقرير السنوي ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وطريقة إعت�دها.
املنشور عدد 947 لسنة 2002 املؤرخ يف 16 سبتمرب 2002 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 
املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقرير مراقبي حسابات مؤسسات التأم� وإعادة التأم� املوجهة إىل الوزير املكلف 

باملالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 7 مارس 2003 واملتعلق بتحديد جداول ووثائق املتابعة الظرفية ملؤسسات التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بضبط محتوى امللف الوارد بالفصل 48 من مجلة التأم�. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بضبط الوثائق املكّونة للتقرير السنوي املنصوص عليه بالفصل 60 

من مجلة التأم� والذي يلغي قرار وزير املالية املؤرخ يف 31 جويلية 2001.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 01 املؤرخ يف 03 ديسمرب 2014 واملتعلق بضبط الوثائق املكونة للتقرير السنوي املنصوص 

عليه بالفصل 60 من مجلة التأم�.

القانون عدد 96 لسنة 2005 املؤرخ يف 18 أكتوبر 2005 واملتعلّق بتدعيم سالمة العالقات املالية.
مقرر الهيئة عدد 24 لسنة 2017 املؤرخ يف 29 مارس 2017 واملتعلق بضبط طريقة إحتساب مدخرات إنخفاض قيمة 

املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم�.

5 - إحداث صندوق ض�ن املؤمن لهم:

الفصول من 35 إىل39 من القانون عدد 104 لسنة 2000 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 2000 واملتعلّقة بإحداث صندوق ض�ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح�ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم� عن الوفاء بإلتزاماتها.

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي� وطرق ¼ويل 
باألمر عدد 2123 لسنة 2002 املؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789  تنقيحه  تّم  صندوق ض�ن املؤمن لهم ك� 
لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 تبعا ملقتضيات املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 املتعلّق بجرب 

األرضار الناتجة عن اإلضطرابات والتحرّكات الشعبية التي شهدتها البالد.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 سبتمرب 2003 املتعلق بسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� " اإلتحاد " وتحويل 

محفظة عقود التأم� التي ¼تلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم�"اإلتحاد ".
إتفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع الرشكة التونسية للتأم� وإعادة التأم� " ستار " بتاريخ غرة أكتوبر 

2003 ليتوىل هذا الصندوق تسديد التعويضات الناتجة عن حوادث سابقة لهذا التاريخ.
إتّفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم�" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحّركـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 

6 - إحداث صندوق الوقاية من حوادث املرور:

الفصالن 19 و20 من القانون عدد 106 لسنة 2005 املؤّرخ يف 19 ديسمرب 2005 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 2006.
األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤرخ يف 28 أوت 2006 واملتعلق بضبط إجراءات تدّخل صندوق الوقاية من حوادث 
يف املؤرخ   2007 لسنة   275 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك�  له  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  تسي�ه  وطرق  املرور 

 12 فيفري 2007.

7 - ترويج عقود التأم� عرب شبكة البنوك والربيد:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 واملتعلق بضبط فروع التأم� الواردة بالفصل 69 من مجلة التأم� واملسموح 
الحياة  والتأم� عىل  املساعدة  القرض والض�ن وتأم�  الفالحية وتأم�  األخطار  تأم�  البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
اإلتفاقية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجمعية املهنية لبنوك تونس بتاريخ 18 نوفمرب 2003 واملتعلقة 

بالس�ح بتسويق عقود التأم� املنصوص عليها بقرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 عرب شبكة البنوك.
الفصل 39 من القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2004) املتعلّق 

بتنقيح مجلة التأم� يف إتّجاه إدراج الديوان الوطني للربيد كصنف جديد من الوسطاء.
اإلتفاقية اإلطارية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والديوان الوطني للربيد واملصادق عليها من قبل وزير 
املالية بتاريخ 28 جانفي 2004 واملتعلقة بالس�ح بإبرام عقود التأم� بإسم ولحساب مؤسسة تأم� واحدة أو عــــّدة 

مؤسسات تأميـــن وذلك بالنسبة لفروع التأم� املنصوص عليها بقـــرار وزير املاليــة املؤرخ يف 8 أوت 2002.

8 - نظام الرصف:

القانون عدد 48 لسنة 1993 املؤّرخ يف 3 ماي 1993 واملنقح ملجلة الرصف الصادرة ±قتىض القانون عدد 18 لسنة 1976 
املؤّرخ يف 21  جانفي 1976.

يف املؤّرخ   1977 لسنة   609 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلّق   1993 أوت   16 يف  املؤّرخ   1993 لسنة   1696 عدد  األمر 
 27 جويلية 1977 املتعلّق بضبط رشوط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 املؤّرخ يف 21 جانفي 1976 املتعلّق ±راجعة 

وتدوين الترشيع الخاص بالرصف والتجارة الخارجية واملنظم للعالقات ب� البالد التونسية والبلدان األجنبية.
إطار  يف  بالتحويل  واملتعلّق   1993 ديسمرب   10 يف  واملؤرخ  التونيس  املركزي  البنك  عن  الصادر   98-21 عدد  املنشور 

العمليات الجارية.

9 - تبسيط اإلجراءات اإلدارية:

القانون عدد 91 لسنة 2001 املؤرخ يف 7 أوت 2001 واملتعلق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالرخص اإلدارية 
املسلمة من قبل مصالح وزارة املالية يف النشاطات الراجعة لها بالنظر.

قـرار وزير املالية املؤرخ يف 22 نوفمرب 2001 واملتعلق بضبط بيان Úوذجي للشـروط العامة لعقود التأم�.
يف املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر 

 23 أفريل 1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بتنقيح القرار املؤرخ يف 29 أوت 2001 واملتعلق بالخدمات اإلدارية 

املسداة من طرف املصالح التابعة لوزارة املالية ورشوط إسنادها.
األمر عدد 543 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط الرشوط التي يجب أن تتوفر يف الخرباء اإلكتواري� 

لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة املنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة التأم�.
األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب 

أس�ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة التأم�.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 واملتعلق باملصادقة عىل كراس الرشوط الخاصة بتعاطي مهام اإلختبار يف 

التأم� ومعاينة األرضار.
اإلختبار  مهام  بتعاطي  الخاصة  الرشوط  كراس  عىل  باملصادقة  واملتعلق   2002 جوان   5 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 

اإلكتواري لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

القانون عدد 75 لسنة 2003 املؤرخ يف 10 ديسمرب 2003 واملتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 
األموال ك� تّم تنقيحه وإ¼امه بالقـانون عـدد 65 لسنة 2009 املؤّرخ يف 12 أوت 2009.

األمر عدد 1865 لسنة 2004 املؤرخ يف 11 أوت 2004 واملتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل املالية وطرق 
س�ها. 

قرار وزير املالية الصادر بتاريخ 10 سبتمرب 2004 يتعلق بتحديد املبالغ املنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من 
القانون املتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

الرتتيب عدد 1 لسنة 2012 للهيئة العاّمة للتأم� حول تداب� العناية الواجبة املتعلّقة ±قاومة غسيل األموال و¼ويل 
اإلرهاب بالنسبة لقطاع التأم�.

القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ±كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 01 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق ±بادئ توجيهية خاصة 

بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 02 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 

العمليات أواملعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 03 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي�.

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لحفز املبادرة اإلقتصادية: 

القانون عدد 69 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2007 واملتعلق بحفز املبادرة اإلقتصادية. 

12 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ©: 

املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ� والذي سيتبعه 
إدراج مقتضيات ضمن مجلّة التأم� تنظّم عمليّة توزيع خدمات التّأم� عن طريق املؤّسسات املذكورة.

13 - اإلطار القانو¯ ملنظومة التأم� التكافيل: 

القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإ¼ام مجلة التأم� بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان "التأم� التّكافيل".

قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإ¼ام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Úوذجي للرشوط العامة لعقود التأم� التكافيل. 

14 - تنظيم الهيئة العامة للتأم�:

األمر عدد 2729 لسنة 2001 املؤرخ يف 26 نوفمرب 2001 املتعلق بتنقيح األمر عدد 556 لسنة 1991 املؤرخ يف 23 أفريل 
1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.

القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم� بإدراج عنوان سادس ±جلة 
التأم� يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم� ". 

املحدثة ±وجب  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  بتسمية  املتعلّق  ماي 2008   2 املؤّرخ يف  لسنة 2008  األمر عدد 1759 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم�. 

وإمتيازاته  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  أجر  بتحديد  املتعلّق  املؤّرخ يف 2 جوان 2008  لسنة 2008  األمر عدد 2046 
الوظيفيّة املنصوص عليها بالفصل 196 من مجلّة التأم�. 

األمر عدد 2047 لسنة 2008 املؤّرخ يف 2 جوان 2008 املتعلّق بتحديد املنحة املسندة ألعضاء مجلس الهيئة العاّمة 
للتأم� املنصوص عليها بالفصل 184 من مجلّة التأم�.

األمر الحكومي عدد 221 لسنة 2015 املؤّرخ يف 21 ماي 2015 املنّقح لألمر عدد 2553 لسنة 2008 املؤّرخ يف 7 جويلية 
2008 املتعلّق بتحديد نسب املعاليم الراجعة للهيئة العاّمة للتأم� املنصوص عليها بالفصل 198 من مجلّة التأم� ومبالغها 

وطرق استخالصها.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 املؤّرخ يف 02 جوان 2015 املتعلّق بضبط إجراءات إستخالص املعلوم السنوي املحمول عىل 

مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة. 
األمر عدد 2730 لسنة 2008 املؤّرخ يف 4 أوت 2008 املتعلّق بتعي� أعضاء مجلس الهيئة العاّمة للتأم�. 

األمر عدد 39 لسنة 2009 املؤرخ يف 5 جانفي 2009 املنّقح لألمر عدد 2259 لسنة 1992 املؤرخ يف 31ديسمرب 1992 
واملتعلق بضبط تركيبة وطرق تسي� لجنة منح البطاقة املهنية املنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة التأم�.

األمر التطبيقي عدد 668 لسنة 2011 املؤرخ يف 23 ماي 2011  واملتعلق بالنظام األسايس الخاص بأعوان الهيئة العاّمة 
للتأم�. 

األمر التطبيقي عدد 411 لسنة 2012 املؤرخ يف 17 ماي 2012  واملتعلق باملصادقة عىل الهيكل التنظيمي للهيئة العاّمة 
للتأم�. 
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

اإلعفاء من معلوم  إقرار مبدإ  الحياة وكذلك حول  التأم� عىل  التأم� إىل مكتتبي عقود  املحمول عىل أصول مؤسسات 
الطابع الجبا� (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات�. ك� تّم إدراج أحكام بقانون املالية لسنة 2014 تتعلق بـ:

- سحب االمتيازات الجبائية املخّولة لعقود التأم� عىل الحياة عىل عقود تكوين األموال وعقود التأم� التي تشمل 
بالترشيع  عليها  واملنصوص  املكتتب  إلتزامات محمولة عىل  تتضّمن  التي  العقود  الحساب ±ا يف ذلك  بوحدات  ض�نات 
الجاري به العمل وتوسيع ميدان تطبيق االمتيازات الجبائية ليشمل كل املبالغ املدفوعة يف إطار تنفيذ عقود التأم� التي 

¼نح الحّق يف االنتفاع باالمتياز الجبا� وتوحيد املنتفع باملبالغ املدفوعة تنفيذا للعقود املنتفعة باالمتياز الجبا�،
- إعفاء أقساط التأم� املحالة واملعاد إسنادها،

- إدراج إمكانية إسرتجاع مؤسسات التأم� عىل الحياة قيمة الخصم من املورد بعنوان املداخيل املتأتية من توظيفات 
املدخرات الحسابية.

الفصل 27 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 
سحب اإلعفاء من املعلوم املستوجب عىل عقود تأم� األخطار املربمة لدى الّصندوق التونيس للتأم� التعاوÅ الفالحي عىل 

العقود املربمة مع مؤّسسات التأم�.
الفصل 23 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 

الرتفيع يف سقف مبلغ الطرح من اآلداء عىل الدخل من 2000 د إىل 3000 د.

 4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 جوان 2000 املتعلق باملصادقة عىل املعاي� املحاسبية الخاصة ±ؤسسات التأم� وإعادة 
التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÌة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك� تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 
وذلك يف إتجاه إعت�د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك�ل ضبط األسس الفنية للتأم� عىل الحياة) وبالقرار 
املـؤرخ يف 6 جوان 2011 (يف إتجاه إجبار مؤسسات التأم� عىل تكوين مدخرات تعديل بعنوان أصناف التأم� األخرى 
عندما تواجه تقلبات استثنائية يف نسب التعويضات تتعلق باملخاطر التي تؤمنها) وبالقرار املـؤرخ يف 3 مارس 2012 قصد 
إذا  ما  صورة  يف  املّدخرات  هذه  إحتساب  طريقة  أو  عنارص  تعديل  عىل  للموافقة  للتأم�  العامة  للهيئة  اإلمكانية  منح 
إستجّدت حوادث مرتتّبة عن ظروف إستثنائية تستوجب هذا التعديل وذلك بناء عىل طلب معلّل تتقّدم به مؤسسة التأم� 
التأم�  املرّخص ملؤسسات  املـؤرخ يف 1 مارس 2016 (قصد إضافة فصل جديد يضبط قاÌة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
املنشور عدد 524 لسنة 2001 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 293 لسنة 2006 املتعلق بضبط Úاذج الجداول اإلحصائية 

املكونة للتقرير السنوي ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وطريقة إعت�دها.
املنشور عدد 947 لسنة 2002 املؤرخ يف 16 سبتمرب 2002 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 
املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقرير مراقبي حسابات مؤسسات التأم� وإعادة التأم� املوجهة إىل الوزير املكلف 

باملالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 7 مارس 2003 واملتعلق بتحديد جداول ووثائق املتابعة الظرفية ملؤسسات التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بضبط محتوى امللف الوارد بالفصل 48 من مجلة التأم�. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بضبط الوثائق املكّونة للتقرير السنوي املنصوص عليه بالفصل 60 

من مجلة التأم� والذي يلغي قرار وزير املالية املؤرخ يف 31 جويلية 2001.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 01 املؤرخ يف 03 ديسمرب 2014 واملتعلق بضبط الوثائق املكونة للتقرير السنوي املنصوص 

عليه بالفصل 60 من مجلة التأم�.

القانون عدد 96 لسنة 2005 املؤرخ يف 18 أكتوبر 2005 واملتعلّق بتدعيم سالمة العالقات املالية.
مقرر الهيئة عدد 24 لسنة 2017 املؤرخ يف 29 مارس 2017 واملتعلق بضبط طريقة إحتساب مدخرات إنخفاض قيمة 

املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم�.

5 - إحداث صندوق ض�ن املؤمن لهم:

الفصول من 35 إىل39 من القانون عدد 104 لسنة 2000 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 2000 واملتعلّقة بإحداث صندوق ض�ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح�ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم� عن الوفاء بإلتزاماتها.

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي� وطرق ¼ويل 
باألمر عدد 2123 لسنة 2002 املؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789  تنقيحه  تّم  صندوق ض�ن املؤمن لهم ك� 
لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 تبعا ملقتضيات املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 املتعلّق بجرب 

األرضار الناتجة عن اإلضطرابات والتحرّكات الشعبية التي شهدتها البالد.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 سبتمرب 2003 املتعلق بسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� " اإلتحاد " وتحويل 

محفظة عقود التأم� التي ¼تلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم�"اإلتحاد ".
إتفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع الرشكة التونسية للتأم� وإعادة التأم� " ستار " بتاريخ غرة أكتوبر 

2003 ليتوىل هذا الصندوق تسديد التعويضات الناتجة عن حوادث سابقة لهذا التاريخ.
إتّفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم�" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحّركـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 

6 - إحداث صندوق الوقاية من حوادث املرور:

الفصالن 19 و20 من القانون عدد 106 لسنة 2005 املؤّرخ يف 19 ديسمرب 2005 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 2006.
األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤرخ يف 28 أوت 2006 واملتعلق بضبط إجراءات تدّخل صندوق الوقاية من حوادث 
يف املؤرخ   2007 لسنة   275 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك�  له  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  تسي�ه  وطرق  املرور 

 12 فيفري 2007.

7 - ترويج عقود التأم� عرب شبكة البنوك والربيد:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 واملتعلق بضبط فروع التأم� الواردة بالفصل 69 من مجلة التأم� واملسموح 
الحياة  والتأم� عىل  املساعدة  القرض والض�ن وتأم�  الفالحية وتأم�  األخطار  تأم�  البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
اإلتفاقية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجمعية املهنية لبنوك تونس بتاريخ 18 نوفمرب 2003 واملتعلقة 

بالس�ح بتسويق عقود التأم� املنصوص عليها بقرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 عرب شبكة البنوك.
الفصل 39 من القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2004) املتعلّق 

بتنقيح مجلة التأم� يف إتّجاه إدراج الديوان الوطني للربيد كصنف جديد من الوسطاء.
اإلتفاقية اإلطارية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والديوان الوطني للربيد واملصادق عليها من قبل وزير 
املالية بتاريخ 28 جانفي 2004 واملتعلقة بالس�ح بإبرام عقود التأم� بإسم ولحساب مؤسسة تأم� واحدة أو عــــّدة 

مؤسسات تأميـــن وذلك بالنسبة لفروع التأم� املنصوص عليها بقـــرار وزير املاليــة املؤرخ يف 8 أوت 2002.

8 - نظام الرصف:

القانون عدد 48 لسنة 1993 املؤّرخ يف 3 ماي 1993 واملنقح ملجلة الرصف الصادرة ±قتىض القانون عدد 18 لسنة 1976 
املؤّرخ يف 21  جانفي 1976.

يف املؤّرخ   1977 لسنة   609 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلّق   1993 أوت   16 يف  املؤّرخ   1993 لسنة   1696 عدد  األمر 
 27 جويلية 1977 املتعلّق بضبط رشوط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 املؤّرخ يف 21 جانفي 1976 املتعلّق ±راجعة 

وتدوين الترشيع الخاص بالرصف والتجارة الخارجية واملنظم للعالقات ب� البالد التونسية والبلدان األجنبية.
إطار  يف  بالتحويل  واملتعلّق   1993 ديسمرب   10 يف  واملؤرخ  التونيس  املركزي  البنك  عن  الصادر   98-21 عدد  املنشور 

العمليات الجارية.

9 - تبسيط اإلجراءات اإلدارية:

القانون عدد 91 لسنة 2001 املؤرخ يف 7 أوت 2001 واملتعلق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالرخص اإلدارية 
املسلمة من قبل مصالح وزارة املالية يف النشاطات الراجعة لها بالنظر.

قـرار وزير املالية املؤرخ يف 22 نوفمرب 2001 واملتعلق بضبط بيان Úوذجي للشـروط العامة لعقود التأم�.
يف املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر 

 23 أفريل 1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بتنقيح القرار املؤرخ يف 29 أوت 2001 واملتعلق بالخدمات اإلدارية 

املسداة من طرف املصالح التابعة لوزارة املالية ورشوط إسنادها.
األمر عدد 543 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط الرشوط التي يجب أن تتوفر يف الخرباء اإلكتواري� 

لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة املنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة التأم�.
األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب 

أس�ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة التأم�.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 واملتعلق باملصادقة عىل كراس الرشوط الخاصة بتعاطي مهام اإلختبار يف 

التأم� ومعاينة األرضار.
اإلختبار  مهام  بتعاطي  الخاصة  الرشوط  كراس  عىل  باملصادقة  واملتعلق   2002 جوان   5 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 

اإلكتواري لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

القانون عدد 75 لسنة 2003 املؤرخ يف 10 ديسمرب 2003 واملتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 
األموال ك� تّم تنقيحه وإ¼امه بالقـانون عـدد 65 لسنة 2009 املؤّرخ يف 12 أوت 2009.

األمر عدد 1865 لسنة 2004 املؤرخ يف 11 أوت 2004 واملتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل املالية وطرق 
س�ها. 

قرار وزير املالية الصادر بتاريخ 10 سبتمرب 2004 يتعلق بتحديد املبالغ املنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من 
القانون املتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

الرتتيب عدد 1 لسنة 2012 للهيئة العاّمة للتأم� حول تداب� العناية الواجبة املتعلّقة ±قاومة غسيل األموال و¼ويل 
اإلرهاب بالنسبة لقطاع التأم�.

القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ±كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 01 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق ±بادئ توجيهية خاصة 

بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 02 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 

العمليات أواملعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 03 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي�.

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لحفز املبادرة اإلقتصادية: 

القانون عدد 69 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2007 واملتعلق بحفز املبادرة اإلقتصادية. 

12 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ©: 

املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ� والذي سيتبعه 
إدراج مقتضيات ضمن مجلّة التأم� تنظّم عمليّة توزيع خدمات التّأم� عن طريق املؤّسسات املذكورة.

13 - اإلطار القانو¯ ملنظومة التأم� التكافيل: 

القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإ¼ام مجلة التأم� بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان "التأم� التّكافيل".

قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإ¼ام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Úوذجي للرشوط العامة لعقود التأم� التكافيل. 

14 - تنظيم الهيئة العامة للتأم�:

األمر عدد 2729 لسنة 2001 املؤرخ يف 26 نوفمرب 2001 املتعلق بتنقيح األمر عدد 556 لسنة 1991 املؤرخ يف 23 أفريل 
1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.

القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم� بإدراج عنوان سادس ±جلة 
التأم� يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم� ". 

املحدثة ±وجب  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  بتسمية  املتعلّق  ماي 2008   2 املؤّرخ يف  لسنة 2008  األمر عدد 1759 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم�. 

وإمتيازاته  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  أجر  بتحديد  املتعلّق  املؤّرخ يف 2 جوان 2008  لسنة 2008  األمر عدد 2046 
الوظيفيّة املنصوص عليها بالفصل 196 من مجلّة التأم�. 

األمر عدد 2047 لسنة 2008 املؤّرخ يف 2 جوان 2008 املتعلّق بتحديد املنحة املسندة ألعضاء مجلس الهيئة العاّمة 
للتأم� املنصوص عليها بالفصل 184 من مجلّة التأم�.

األمر الحكومي عدد 221 لسنة 2015 املؤّرخ يف 21 ماي 2015 املنّقح لألمر عدد 2553 لسنة 2008 املؤّرخ يف 7 جويلية 
2008 املتعلّق بتحديد نسب املعاليم الراجعة للهيئة العاّمة للتأم� املنصوص عليها بالفصل 198 من مجلّة التأم� ومبالغها 

وطرق استخالصها.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 املؤّرخ يف 02 جوان 2015 املتعلّق بضبط إجراءات إستخالص املعلوم السنوي املحمول عىل 

مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة. 
األمر عدد 2730 لسنة 2008 املؤّرخ يف 4 أوت 2008 املتعلّق بتعي� أعضاء مجلس الهيئة العاّمة للتأم�. 

األمر عدد 39 لسنة 2009 املؤرخ يف 5 جانفي 2009 املنّقح لألمر عدد 2259 لسنة 1992 املؤرخ يف 31ديسمرب 1992 
واملتعلق بضبط تركيبة وطرق تسي� لجنة منح البطاقة املهنية املنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة التأم�.

األمر التطبيقي عدد 668 لسنة 2011 املؤرخ يف 23 ماي 2011  واملتعلق بالنظام األسايس الخاص بأعوان الهيئة العاّمة 
للتأم�. 

األمر التطبيقي عدد 411 لسنة 2012 املؤرخ يف 17 ماي 2012  واملتعلق باملصادقة عىل الهيكل التنظيمي للهيئة العاّمة 
للتأم�. 
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

اإلعفاء من معلوم  إقرار مبدإ  الحياة وكذلك حول  التأم� عىل  التأم� إىل مكتتبي عقود  املحمول عىل أصول مؤسسات 
الطابع الجبا� (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات�. ك� تّم إدراج أحكام بقانون املالية لسنة 2014 تتعلق بـ:

- سحب االمتيازات الجبائية املخّولة لعقود التأم� عىل الحياة عىل عقود تكوين األموال وعقود التأم� التي تشمل 
بالترشيع  عليها  واملنصوص  املكتتب  إلتزامات محمولة عىل  تتضّمن  التي  العقود  الحساب ±ا يف ذلك  بوحدات  ض�نات 
الجاري به العمل وتوسيع ميدان تطبيق االمتيازات الجبائية ليشمل كل املبالغ املدفوعة يف إطار تنفيذ عقود التأم� التي 

¼نح الحّق يف االنتفاع باالمتياز الجبا� وتوحيد املنتفع باملبالغ املدفوعة تنفيذا للعقود املنتفعة باالمتياز الجبا�،
- إعفاء أقساط التأم� املحالة واملعاد إسنادها،

- إدراج إمكانية إسرتجاع مؤسسات التأم� عىل الحياة قيمة الخصم من املورد بعنوان املداخيل املتأتية من توظيفات 
املدخرات الحسابية.

الفصل 27 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 
سحب اإلعفاء من املعلوم املستوجب عىل عقود تأم� األخطار املربمة لدى الّصندوق التونيس للتأم� التعاوÅ الفالحي عىل 

العقود املربمة مع مؤّسسات التأم�.
الفصل 23 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 

الرتفيع يف سقف مبلغ الطرح من اآلداء عىل الدخل من 2000 د إىل 3000 د.

 4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 جوان 2000 املتعلق باملصادقة عىل املعاي� املحاسبية الخاصة ±ؤسسات التأم� وإعادة 
التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÌة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك� تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 
وذلك يف إتجاه إعت�د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك�ل ضبط األسس الفنية للتأم� عىل الحياة) وبالقرار 
املـؤرخ يف 6 جوان 2011 (يف إتجاه إجبار مؤسسات التأم� عىل تكوين مدخرات تعديل بعنوان أصناف التأم� األخرى 
عندما تواجه تقلبات استثنائية يف نسب التعويضات تتعلق باملخاطر التي تؤمنها) وبالقرار املـؤرخ يف 3 مارس 2012 قصد 
إذا  ما  صورة  يف  املّدخرات  هذه  إحتساب  طريقة  أو  عنارص  تعديل  عىل  للموافقة  للتأم�  العامة  للهيئة  اإلمكانية  منح 
إستجّدت حوادث مرتتّبة عن ظروف إستثنائية تستوجب هذا التعديل وذلك بناء عىل طلب معلّل تتقّدم به مؤسسة التأم� 
التأم�  املرّخص ملؤسسات  املـؤرخ يف 1 مارس 2016 (قصد إضافة فصل جديد يضبط قاÌة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
املنشور عدد 524 لسنة 2001 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 293 لسنة 2006 املتعلق بضبط Úاذج الجداول اإلحصائية 

املكونة للتقرير السنوي ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وطريقة إعت�دها.
املنشور عدد 947 لسنة 2002 املؤرخ يف 16 سبتمرب 2002 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 
املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقرير مراقبي حسابات مؤسسات التأم� وإعادة التأم� املوجهة إىل الوزير املكلف 

باملالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 7 مارس 2003 واملتعلق بتحديد جداول ووثائق املتابعة الظرفية ملؤسسات التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بضبط محتوى امللف الوارد بالفصل 48 من مجلة التأم�. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بضبط الوثائق املكّونة للتقرير السنوي املنصوص عليه بالفصل 60 

من مجلة التأم� والذي يلغي قرار وزير املالية املؤرخ يف 31 جويلية 2001.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 01 املؤرخ يف 03 ديسمرب 2014 واملتعلق بضبط الوثائق املكونة للتقرير السنوي املنصوص 

عليه بالفصل 60 من مجلة التأم�.

القانون عدد 96 لسنة 2005 املؤرخ يف 18 أكتوبر 2005 واملتعلّق بتدعيم سالمة العالقات املالية.
مقرر الهيئة عدد 24 لسنة 2017 املؤرخ يف 29 مارس 2017 واملتعلق بضبط طريقة إحتساب مدخرات إنخفاض قيمة 

املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم�.

5 - إحداث صندوق ض�ن املؤمن لهم:

الفصول من 35 إىل39 من القانون عدد 104 لسنة 2000 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 2000 واملتعلّقة بإحداث صندوق ض�ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح�ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم� عن الوفاء بإلتزاماتها.

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي� وطرق ¼ويل 
باألمر عدد 2123 لسنة 2002 املؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789  تنقيحه  تّم  صندوق ض�ن املؤمن لهم ك� 
لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 تبعا ملقتضيات املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 املتعلّق بجرب 

األرضار الناتجة عن اإلضطرابات والتحرّكات الشعبية التي شهدتها البالد.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 سبتمرب 2003 املتعلق بسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� " اإلتحاد " وتحويل 

محفظة عقود التأم� التي ¼تلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم�"اإلتحاد ".
إتفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع الرشكة التونسية للتأم� وإعادة التأم� " ستار " بتاريخ غرة أكتوبر 

2003 ليتوىل هذا الصندوق تسديد التعويضات الناتجة عن حوادث سابقة لهذا التاريخ.
إتّفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم�" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحّركـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 

6 - إحداث صندوق الوقاية من حوادث املرور:

الفصالن 19 و20 من القانون عدد 106 لسنة 2005 املؤّرخ يف 19 ديسمرب 2005 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 2006.
األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤرخ يف 28 أوت 2006 واملتعلق بضبط إجراءات تدّخل صندوق الوقاية من حوادث 
يف املؤرخ   2007 لسنة   275 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك�  له  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  تسي�ه  وطرق  املرور 

 12 فيفري 2007.

7 - ترويج عقود التأم� عرب شبكة البنوك والربيد:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 واملتعلق بضبط فروع التأم� الواردة بالفصل 69 من مجلة التأم� واملسموح 
الحياة  والتأم� عىل  املساعدة  القرض والض�ن وتأم�  الفالحية وتأم�  األخطار  تأم�  البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
اإلتفاقية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجمعية املهنية لبنوك تونس بتاريخ 18 نوفمرب 2003 واملتعلقة 

بالس�ح بتسويق عقود التأم� املنصوص عليها بقرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 عرب شبكة البنوك.
الفصل 39 من القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2004) املتعلّق 

بتنقيح مجلة التأم� يف إتّجاه إدراج الديوان الوطني للربيد كصنف جديد من الوسطاء.
اإلتفاقية اإلطارية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والديوان الوطني للربيد واملصادق عليها من قبل وزير 
املالية بتاريخ 28 جانفي 2004 واملتعلقة بالس�ح بإبرام عقود التأم� بإسم ولحساب مؤسسة تأم� واحدة أو عــــّدة 

مؤسسات تأميـــن وذلك بالنسبة لفروع التأم� املنصوص عليها بقـــرار وزير املاليــة املؤرخ يف 8 أوت 2002.

8 - نظام الرصف:

القانون عدد 48 لسنة 1993 املؤّرخ يف 3 ماي 1993 واملنقح ملجلة الرصف الصادرة ±قتىض القانون عدد 18 لسنة 1976 
املؤّرخ يف 21  جانفي 1976.

يف املؤّرخ   1977 لسنة   609 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلّق   1993 أوت   16 يف  املؤّرخ   1993 لسنة   1696 عدد  األمر 
 27 جويلية 1977 املتعلّق بضبط رشوط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 املؤّرخ يف 21 جانفي 1976 املتعلّق ±راجعة 

وتدوين الترشيع الخاص بالرصف والتجارة الخارجية واملنظم للعالقات ب� البالد التونسية والبلدان األجنبية.
إطار  يف  بالتحويل  واملتعلّق   1993 ديسمرب   10 يف  واملؤرخ  التونيس  املركزي  البنك  عن  الصادر   98-21 عدد  املنشور 

العمليات الجارية.

9 - تبسيط اإلجراءات اإلدارية:

القانون عدد 91 لسنة 2001 املؤرخ يف 7 أوت 2001 واملتعلق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالرخص اإلدارية 
املسلمة من قبل مصالح وزارة املالية يف النشاطات الراجعة لها بالنظر.

قـرار وزير املالية املؤرخ يف 22 نوفمرب 2001 واملتعلق بضبط بيان Úوذجي للشـروط العامة لعقود التأم�.
يف املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر 

 23 أفريل 1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بتنقيح القرار املؤرخ يف 29 أوت 2001 واملتعلق بالخدمات اإلدارية 

املسداة من طرف املصالح التابعة لوزارة املالية ورشوط إسنادها.
األمر عدد 543 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط الرشوط التي يجب أن تتوفر يف الخرباء اإلكتواري� 

لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة املنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة التأم�.
األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب 

أس�ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة التأم�.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 واملتعلق باملصادقة عىل كراس الرشوط الخاصة بتعاطي مهام اإلختبار يف 

التأم� ومعاينة األرضار.
اإلختبار  مهام  بتعاطي  الخاصة  الرشوط  كراس  عىل  باملصادقة  واملتعلق   2002 جوان   5 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 

اإلكتواري لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

القانون عدد 75 لسنة 2003 املؤرخ يف 10 ديسمرب 2003 واملتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 
األموال ك� تّم تنقيحه وإ¼امه بالقـانون عـدد 65 لسنة 2009 املؤّرخ يف 12 أوت 2009.

األمر عدد 1865 لسنة 2004 املؤرخ يف 11 أوت 2004 واملتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل املالية وطرق 
س�ها. 

قرار وزير املالية الصادر بتاريخ 10 سبتمرب 2004 يتعلق بتحديد املبالغ املنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من 
القانون املتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

الرتتيب عدد 1 لسنة 2012 للهيئة العاّمة للتأم� حول تداب� العناية الواجبة املتعلّقة ±قاومة غسيل األموال و¼ويل 
اإلرهاب بالنسبة لقطاع التأم�.

القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ±كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 01 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق ±بادئ توجيهية خاصة 

بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 02 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 

العمليات أواملعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 03 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي�.

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لحفز املبادرة اإلقتصادية: 

القانون عدد 69 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2007 واملتعلق بحفز املبادرة اإلقتصادية. 

12 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ©: 

املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ� والذي سيتبعه 
إدراج مقتضيات ضمن مجلّة التأم� تنظّم عمليّة توزيع خدمات التّأم� عن طريق املؤّسسات املذكورة.

13 - اإلطار القانو¯ ملنظومة التأم� التكافيل: 

القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإ¼ام مجلة التأم� بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان "التأم� التّكافيل".

قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإ¼ام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Úوذجي للرشوط العامة لعقود التأم� التكافيل. 

14 - تنظيم الهيئة العامة للتأم�:

األمر عدد 2729 لسنة 2001 املؤرخ يف 26 نوفمرب 2001 املتعلق بتنقيح األمر عدد 556 لسنة 1991 املؤرخ يف 23 أفريل 
1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.

القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم� بإدراج عنوان سادس ±جلة 
التأم� يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم� ". 

املحدثة ±وجب  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  بتسمية  املتعلّق  ماي 2008   2 املؤّرخ يف  لسنة 2008  األمر عدد 1759 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم�. 

وإمتيازاته  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  أجر  بتحديد  املتعلّق  املؤّرخ يف 2 جوان 2008  لسنة 2008  األمر عدد 2046 
الوظيفيّة املنصوص عليها بالفصل 196 من مجلّة التأم�. 

األمر عدد 2047 لسنة 2008 املؤّرخ يف 2 جوان 2008 املتعلّق بتحديد املنحة املسندة ألعضاء مجلس الهيئة العاّمة 
للتأم� املنصوص عليها بالفصل 184 من مجلّة التأم�.

األمر الحكومي عدد 221 لسنة 2015 املؤّرخ يف 21 ماي 2015 املنّقح لألمر عدد 2553 لسنة 2008 املؤّرخ يف 7 جويلية 
2008 املتعلّق بتحديد نسب املعاليم الراجعة للهيئة العاّمة للتأم� املنصوص عليها بالفصل 198 من مجلّة التأم� ومبالغها 

وطرق استخالصها.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 املؤّرخ يف 02 جوان 2015 املتعلّق بضبط إجراءات إستخالص املعلوم السنوي املحمول عىل 

مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة. 
األمر عدد 2730 لسنة 2008 املؤّرخ يف 4 أوت 2008 املتعلّق بتعي� أعضاء مجلس الهيئة العاّمة للتأم�. 

األمر عدد 39 لسنة 2009 املؤرخ يف 5 جانفي 2009 املنّقح لألمر عدد 2259 لسنة 1992 املؤرخ يف 31ديسمرب 1992 
واملتعلق بضبط تركيبة وطرق تسي� لجنة منح البطاقة املهنية املنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة التأم�.

األمر التطبيقي عدد 668 لسنة 2011 املؤرخ يف 23 ماي 2011  واملتعلق بالنظام األسايس الخاص بأعوان الهيئة العاّمة 
للتأم�. 

األمر التطبيقي عدد 411 لسنة 2012 املؤرخ يف 17 ماي 2012  واملتعلق باملصادقة عىل الهيكل التنظيمي للهيئة العاّمة 
للتأم�. 
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

اإلعفاء من معلوم  إقرار مبدإ  الحياة وكذلك حول  التأم� عىل  التأم� إىل مكتتبي عقود  املحمول عىل أصول مؤسسات 
الطابع الجبا� (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات�. ك� تّم إدراج أحكام بقانون املالية لسنة 2014 تتعلق بـ:

- سحب االمتيازات الجبائية املخّولة لعقود التأم� عىل الحياة عىل عقود تكوين األموال وعقود التأم� التي تشمل 
بالترشيع  عليها  واملنصوص  املكتتب  إلتزامات محمولة عىل  تتضّمن  التي  العقود  الحساب ±ا يف ذلك  بوحدات  ض�نات 
الجاري به العمل وتوسيع ميدان تطبيق االمتيازات الجبائية ليشمل كل املبالغ املدفوعة يف إطار تنفيذ عقود التأم� التي 

¼نح الحّق يف االنتفاع باالمتياز الجبا� وتوحيد املنتفع باملبالغ املدفوعة تنفيذا للعقود املنتفعة باالمتياز الجبا�،
- إعفاء أقساط التأم� املحالة واملعاد إسنادها،

- إدراج إمكانية إسرتجاع مؤسسات التأم� عىل الحياة قيمة الخصم من املورد بعنوان املداخيل املتأتية من توظيفات 
املدخرات الحسابية.

الفصل 27 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 
سحب اإلعفاء من املعلوم املستوجب عىل عقود تأم� األخطار املربمة لدى الّصندوق التونيس للتأم� التعاوÅ الفالحي عىل 

العقود املربمة مع مؤّسسات التأم�.
الفصل 23 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 

الرتفيع يف سقف مبلغ الطرح من اآلداء عىل الدخل من 2000 د إىل 3000 د.

 4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 جوان 2000 املتعلق باملصادقة عىل املعاي� املحاسبية الخاصة ±ؤسسات التأم� وإعادة 
التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÌة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك� تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 
وذلك يف إتجاه إعت�د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك�ل ضبط األسس الفنية للتأم� عىل الحياة) وبالقرار 
املـؤرخ يف 6 جوان 2011 (يف إتجاه إجبار مؤسسات التأم� عىل تكوين مدخرات تعديل بعنوان أصناف التأم� األخرى 
عندما تواجه تقلبات استثنائية يف نسب التعويضات تتعلق باملخاطر التي تؤمنها) وبالقرار املـؤرخ يف 3 مارس 2012 قصد 
إذا  ما  صورة  يف  املّدخرات  هذه  إحتساب  طريقة  أو  عنارص  تعديل  عىل  للموافقة  للتأم�  العامة  للهيئة  اإلمكانية  منح 
إستجّدت حوادث مرتتّبة عن ظروف إستثنائية تستوجب هذا التعديل وذلك بناء عىل طلب معلّل تتقّدم به مؤسسة التأم� 
التأم�  املرّخص ملؤسسات  املـؤرخ يف 1 مارس 2016 (قصد إضافة فصل جديد يضبط قاÌة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
املنشور عدد 524 لسنة 2001 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 293 لسنة 2006 املتعلق بضبط Úاذج الجداول اإلحصائية 

املكونة للتقرير السنوي ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وطريقة إعت�دها.
املنشور عدد 947 لسنة 2002 املؤرخ يف 16 سبتمرب 2002 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 
املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقرير مراقبي حسابات مؤسسات التأم� وإعادة التأم� املوجهة إىل الوزير املكلف 

باملالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 7 مارس 2003 واملتعلق بتحديد جداول ووثائق املتابعة الظرفية ملؤسسات التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بضبط محتوى امللف الوارد بالفصل 48 من مجلة التأم�. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بضبط الوثائق املكّونة للتقرير السنوي املنصوص عليه بالفصل 60 

من مجلة التأم� والذي يلغي قرار وزير املالية املؤرخ يف 31 جويلية 2001.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 01 املؤرخ يف 03 ديسمرب 2014 واملتعلق بضبط الوثائق املكونة للتقرير السنوي املنصوص 

عليه بالفصل 60 من مجلة التأم�.

القانون عدد 96 لسنة 2005 املؤرخ يف 18 أكتوبر 2005 واملتعلّق بتدعيم سالمة العالقات املالية.
مقرر الهيئة عدد 24 لسنة 2017 املؤرخ يف 29 مارس 2017 واملتعلق بضبط طريقة إحتساب مدخرات إنخفاض قيمة 

املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم�.

5 - إحداث صندوق ض�ن املؤمن لهم:

الفصول من 35 إىل39 من القانون عدد 104 لسنة 2000 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 2000 واملتعلّقة بإحداث صندوق ض�ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح�ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم� عن الوفاء بإلتزاماتها.

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي� وطرق ¼ويل 
باألمر عدد 2123 لسنة 2002 املؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789  تنقيحه  تّم  صندوق ض�ن املؤمن لهم ك� 
لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 تبعا ملقتضيات املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 املتعلّق بجرب 

األرضار الناتجة عن اإلضطرابات والتحرّكات الشعبية التي شهدتها البالد.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 سبتمرب 2003 املتعلق بسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� " اإلتحاد " وتحويل 

محفظة عقود التأم� التي ¼تلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم�"اإلتحاد ".
إتفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع الرشكة التونسية للتأم� وإعادة التأم� " ستار " بتاريخ غرة أكتوبر 

2003 ليتوىل هذا الصندوق تسديد التعويضات الناتجة عن حوادث سابقة لهذا التاريخ.
إتّفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم�" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحّركـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 

6 - إحداث صندوق الوقاية من حوادث املرور:

الفصالن 19 و20 من القانون عدد 106 لسنة 2005 املؤّرخ يف 19 ديسمرب 2005 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 2006.
األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤرخ يف 28 أوت 2006 واملتعلق بضبط إجراءات تدّخل صندوق الوقاية من حوادث 
يف املؤرخ   2007 لسنة   275 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك�  له  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  تسي�ه  وطرق  املرور 

 12 فيفري 2007.

7 - ترويج عقود التأم� عرب شبكة البنوك والربيد:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 واملتعلق بضبط فروع التأم� الواردة بالفصل 69 من مجلة التأم� واملسموح 
الحياة  والتأم� عىل  املساعدة  القرض والض�ن وتأم�  الفالحية وتأم�  األخطار  تأم�  البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
اإلتفاقية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجمعية املهنية لبنوك تونس بتاريخ 18 نوفمرب 2003 واملتعلقة 

بالس�ح بتسويق عقود التأم� املنصوص عليها بقرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 عرب شبكة البنوك.
الفصل 39 من القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2004) املتعلّق 

بتنقيح مجلة التأم� يف إتّجاه إدراج الديوان الوطني للربيد كصنف جديد من الوسطاء.
اإلتفاقية اإلطارية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والديوان الوطني للربيد واملصادق عليها من قبل وزير 
املالية بتاريخ 28 جانفي 2004 واملتعلقة بالس�ح بإبرام عقود التأم� بإسم ولحساب مؤسسة تأم� واحدة أو عــــّدة 

مؤسسات تأميـــن وذلك بالنسبة لفروع التأم� املنصوص عليها بقـــرار وزير املاليــة املؤرخ يف 8 أوت 2002.

8 - نظام الرصف:

القانون عدد 48 لسنة 1993 املؤّرخ يف 3 ماي 1993 واملنقح ملجلة الرصف الصادرة ±قتىض القانون عدد 18 لسنة 1976 
املؤّرخ يف 21  جانفي 1976.

يف املؤّرخ   1977 لسنة   609 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلّق   1993 أوت   16 يف  املؤّرخ   1993 لسنة   1696 عدد  األمر 
 27 جويلية 1977 املتعلّق بضبط رشوط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 املؤّرخ يف 21 جانفي 1976 املتعلّق ±راجعة 

وتدوين الترشيع الخاص بالرصف والتجارة الخارجية واملنظم للعالقات ب� البالد التونسية والبلدان األجنبية.
إطار  يف  بالتحويل  واملتعلّق   1993 ديسمرب   10 يف  واملؤرخ  التونيس  املركزي  البنك  عن  الصادر   98-21 عدد  املنشور 

العمليات الجارية.

9 - تبسيط اإلجراءات اإلدارية:

القانون عدد 91 لسنة 2001 املؤرخ يف 7 أوت 2001 واملتعلق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالرخص اإلدارية 
املسلمة من قبل مصالح وزارة املالية يف النشاطات الراجعة لها بالنظر.

قـرار وزير املالية املؤرخ يف 22 نوفمرب 2001 واملتعلق بضبط بيان Úوذجي للشـروط العامة لعقود التأم�.
يف املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر 

 23 أفريل 1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بتنقيح القرار املؤرخ يف 29 أوت 2001 واملتعلق بالخدمات اإلدارية 

املسداة من طرف املصالح التابعة لوزارة املالية ورشوط إسنادها.
األمر عدد 543 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط الرشوط التي يجب أن تتوفر يف الخرباء اإلكتواري� 

لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة املنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة التأم�.
األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب 

أس�ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة التأم�.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 واملتعلق باملصادقة عىل كراس الرشوط الخاصة بتعاطي مهام اإلختبار يف 

التأم� ومعاينة األرضار.
اإلختبار  مهام  بتعاطي  الخاصة  الرشوط  كراس  عىل  باملصادقة  واملتعلق   2002 جوان   5 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 

اإلكتواري لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

القانون عدد 75 لسنة 2003 املؤرخ يف 10 ديسمرب 2003 واملتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 
األموال ك� تّم تنقيحه وإ¼امه بالقـانون عـدد 65 لسنة 2009 املؤّرخ يف 12 أوت 2009.

األمر عدد 1865 لسنة 2004 املؤرخ يف 11 أوت 2004 واملتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل املالية وطرق 
س�ها. 

قرار وزير املالية الصادر بتاريخ 10 سبتمرب 2004 يتعلق بتحديد املبالغ املنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من 
القانون املتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

الرتتيب عدد 1 لسنة 2012 للهيئة العاّمة للتأم� حول تداب� العناية الواجبة املتعلّقة ±قاومة غسيل األموال و¼ويل 
اإلرهاب بالنسبة لقطاع التأم�.

القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ±كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 01 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق ±بادئ توجيهية خاصة 

بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 02 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 

العمليات أواملعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 03 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي�.

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لحفز املبادرة اإلقتصادية: 

القانون عدد 69 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2007 واملتعلق بحفز املبادرة اإلقتصادية. 

12 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ©: 

املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ� والذي سيتبعه 
إدراج مقتضيات ضمن مجلّة التأم� تنظّم عمليّة توزيع خدمات التّأم� عن طريق املؤّسسات املذكورة.

13 - اإلطار القانو¯ ملنظومة التأم� التكافيل: 

القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإ¼ام مجلة التأم� بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان "التأم� التّكافيل".

قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإ¼ام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Úوذجي للرشوط العامة لعقود التأم� التكافيل. 

14 - تنظيم الهيئة العامة للتأم�:

األمر عدد 2729 لسنة 2001 املؤرخ يف 26 نوفمرب 2001 املتعلق بتنقيح األمر عدد 556 لسنة 1991 املؤرخ يف 23 أفريل 
1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.

القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم� بإدراج عنوان سادس ±جلة 
التأم� يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم� ". 

املحدثة ±وجب  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  بتسمية  املتعلّق  ماي 2008   2 املؤّرخ يف  لسنة 2008  األمر عدد 1759 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم�. 

وإمتيازاته  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  أجر  بتحديد  املتعلّق  املؤّرخ يف 2 جوان 2008  لسنة 2008  األمر عدد 2046 
الوظيفيّة املنصوص عليها بالفصل 196 من مجلّة التأم�. 

األمر عدد 2047 لسنة 2008 املؤّرخ يف 2 جوان 2008 املتعلّق بتحديد املنحة املسندة ألعضاء مجلس الهيئة العاّمة 
للتأم� املنصوص عليها بالفصل 184 من مجلّة التأم�.

األمر الحكومي عدد 221 لسنة 2015 املؤّرخ يف 21 ماي 2015 املنّقح لألمر عدد 2553 لسنة 2008 املؤّرخ يف 7 جويلية 
2008 املتعلّق بتحديد نسب املعاليم الراجعة للهيئة العاّمة للتأم� املنصوص عليها بالفصل 198 من مجلّة التأم� ومبالغها 

وطرق استخالصها.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 املؤّرخ يف 02 جوان 2015 املتعلّق بضبط إجراءات إستخالص املعلوم السنوي املحمول عىل 

مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة. 
األمر عدد 2730 لسنة 2008 املؤّرخ يف 4 أوت 2008 املتعلّق بتعي� أعضاء مجلس الهيئة العاّمة للتأم�. 

األمر عدد 39 لسنة 2009 املؤرخ يف 5 جانفي 2009 املنّقح لألمر عدد 2259 لسنة 1992 املؤرخ يف 31ديسمرب 1992 
واملتعلق بضبط تركيبة وطرق تسي� لجنة منح البطاقة املهنية املنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة التأم�.

األمر التطبيقي عدد 668 لسنة 2011 املؤرخ يف 23 ماي 2011  واملتعلق بالنظام األسايس الخاص بأعوان الهيئة العاّمة 
للتأم�. 

األمر التطبيقي عدد 411 لسنة 2012 املؤرخ يف 17 ماي 2012  واملتعلق باملصادقة عىل الهيكل التنظيمي للهيئة العاّمة 
للتأم�. 
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

اإلعفاء من معلوم  إقرار مبدإ  الحياة وكذلك حول  التأم� عىل  التأم� إىل مكتتبي عقود  املحمول عىل أصول مؤسسات 
الطابع الجبا� (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات�. ك� تّم إدراج أحكام بقانون املالية لسنة 2014 تتعلق بـ:

- سحب االمتيازات الجبائية املخّولة لعقود التأم� عىل الحياة عىل عقود تكوين األموال وعقود التأم� التي تشمل 
بالترشيع  عليها  واملنصوص  املكتتب  إلتزامات محمولة عىل  تتضّمن  التي  العقود  الحساب ±ا يف ذلك  بوحدات  ض�نات 
الجاري به العمل وتوسيع ميدان تطبيق االمتيازات الجبائية ليشمل كل املبالغ املدفوعة يف إطار تنفيذ عقود التأم� التي 

¼نح الحّق يف االنتفاع باالمتياز الجبا� وتوحيد املنتفع باملبالغ املدفوعة تنفيذا للعقود املنتفعة باالمتياز الجبا�،
- إعفاء أقساط التأم� املحالة واملعاد إسنادها،

- إدراج إمكانية إسرتجاع مؤسسات التأم� عىل الحياة قيمة الخصم من املورد بعنوان املداخيل املتأتية من توظيفات 
املدخرات الحسابية.

الفصل 27 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 
سحب اإلعفاء من املعلوم املستوجب عىل عقود تأم� األخطار املربمة لدى الّصندوق التونيس للتأم� التعاوÅ الفالحي عىل 

العقود املربمة مع مؤّسسات التأم�.
الفصل 23 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 

الرتفيع يف سقف مبلغ الطرح من اآلداء عىل الدخل من 2000 د إىل 3000 د.

 4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 جوان 2000 املتعلق باملصادقة عىل املعاي� املحاسبية الخاصة ±ؤسسات التأم� وإعادة 
التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÌة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك� تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 
وذلك يف إتجاه إعت�د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك�ل ضبط األسس الفنية للتأم� عىل الحياة) وبالقرار 
املـؤرخ يف 6 جوان 2011 (يف إتجاه إجبار مؤسسات التأم� عىل تكوين مدخرات تعديل بعنوان أصناف التأم� األخرى 
عندما تواجه تقلبات استثنائية يف نسب التعويضات تتعلق باملخاطر التي تؤمنها) وبالقرار املـؤرخ يف 3 مارس 2012 قصد 
إذا  ما  صورة  يف  املّدخرات  هذه  إحتساب  طريقة  أو  عنارص  تعديل  عىل  للموافقة  للتأم�  العامة  للهيئة  اإلمكانية  منح 
إستجّدت حوادث مرتتّبة عن ظروف إستثنائية تستوجب هذا التعديل وذلك بناء عىل طلب معلّل تتقّدم به مؤسسة التأم� 
التأم�  املرّخص ملؤسسات  املـؤرخ يف 1 مارس 2016 (قصد إضافة فصل جديد يضبط قاÌة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
املنشور عدد 524 لسنة 2001 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 293 لسنة 2006 املتعلق بضبط Úاذج الجداول اإلحصائية 

املكونة للتقرير السنوي ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وطريقة إعت�دها.
املنشور عدد 947 لسنة 2002 املؤرخ يف 16 سبتمرب 2002 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 
املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقرير مراقبي حسابات مؤسسات التأم� وإعادة التأم� املوجهة إىل الوزير املكلف 

باملالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 7 مارس 2003 واملتعلق بتحديد جداول ووثائق املتابعة الظرفية ملؤسسات التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بضبط محتوى امللف الوارد بالفصل 48 من مجلة التأم�. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بضبط الوثائق املكّونة للتقرير السنوي املنصوص عليه بالفصل 60 

من مجلة التأم� والذي يلغي قرار وزير املالية املؤرخ يف 31 جويلية 2001.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 01 املؤرخ يف 03 ديسمرب 2014 واملتعلق بضبط الوثائق املكونة للتقرير السنوي املنصوص 

عليه بالفصل 60 من مجلة التأم�.

القانون عدد 96 لسنة 2005 املؤرخ يف 18 أكتوبر 2005 واملتعلّق بتدعيم سالمة العالقات املالية.
مقرر الهيئة عدد 24 لسنة 2017 املؤرخ يف 29 مارس 2017 واملتعلق بضبط طريقة إحتساب مدخرات إنخفاض قيمة 

املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم�.

5 - إحداث صندوق ض�ن املؤمن لهم:

الفصول من 35 إىل39 من القانون عدد 104 لسنة 2000 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 2000 واملتعلّقة بإحداث صندوق ض�ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح�ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم� عن الوفاء بإلتزاماتها.

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي� وطرق ¼ويل 
باألمر عدد 2123 لسنة 2002 املؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789  تنقيحه  تّم  صندوق ض�ن املؤمن لهم ك� 
لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 تبعا ملقتضيات املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 املتعلّق بجرب 

األرضار الناتجة عن اإلضطرابات والتحرّكات الشعبية التي شهدتها البالد.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 سبتمرب 2003 املتعلق بسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� " اإلتحاد " وتحويل 

محفظة عقود التأم� التي ¼تلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم�"اإلتحاد ".
إتفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع الرشكة التونسية للتأم� وإعادة التأم� " ستار " بتاريخ غرة أكتوبر 

2003 ليتوىل هذا الصندوق تسديد التعويضات الناتجة عن حوادث سابقة لهذا التاريخ.
إتّفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم�" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحّركـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 

6 - إحداث صندوق الوقاية من حوادث املرور:

الفصالن 19 و20 من القانون عدد 106 لسنة 2005 املؤّرخ يف 19 ديسمرب 2005 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 2006.
األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤرخ يف 28 أوت 2006 واملتعلق بضبط إجراءات تدّخل صندوق الوقاية من حوادث 
يف املؤرخ   2007 لسنة   275 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك�  له  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  تسي�ه  وطرق  املرور 

 12 فيفري 2007.

7 - ترويج عقود التأم� عرب شبكة البنوك والربيد:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 واملتعلق بضبط فروع التأم� الواردة بالفصل 69 من مجلة التأم� واملسموح 
الحياة  والتأم� عىل  املساعدة  القرض والض�ن وتأم�  الفالحية وتأم�  األخطار  تأم�  البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
اإلتفاقية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجمعية املهنية لبنوك تونس بتاريخ 18 نوفمرب 2003 واملتعلقة 

بالس�ح بتسويق عقود التأم� املنصوص عليها بقرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 عرب شبكة البنوك.
الفصل 39 من القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2004) املتعلّق 

بتنقيح مجلة التأم� يف إتّجاه إدراج الديوان الوطني للربيد كصنف جديد من الوسطاء.
اإلتفاقية اإلطارية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والديوان الوطني للربيد واملصادق عليها من قبل وزير 
املالية بتاريخ 28 جانفي 2004 واملتعلقة بالس�ح بإبرام عقود التأم� بإسم ولحساب مؤسسة تأم� واحدة أو عــــّدة 

مؤسسات تأميـــن وذلك بالنسبة لفروع التأم� املنصوص عليها بقـــرار وزير املاليــة املؤرخ يف 8 أوت 2002.

8 - نظام الرصف:

القانون عدد 48 لسنة 1993 املؤّرخ يف 3 ماي 1993 واملنقح ملجلة الرصف الصادرة ±قتىض القانون عدد 18 لسنة 1976 
املؤّرخ يف 21  جانفي 1976.

يف املؤّرخ   1977 لسنة   609 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلّق   1993 أوت   16 يف  املؤّرخ   1993 لسنة   1696 عدد  األمر 
 27 جويلية 1977 املتعلّق بضبط رشوط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 املؤّرخ يف 21 جانفي 1976 املتعلّق ±راجعة 

وتدوين الترشيع الخاص بالرصف والتجارة الخارجية واملنظم للعالقات ب� البالد التونسية والبلدان األجنبية.
إطار  يف  بالتحويل  واملتعلّق   1993 ديسمرب   10 يف  واملؤرخ  التونيس  املركزي  البنك  عن  الصادر   98-21 عدد  املنشور 

العمليات الجارية.

9 - تبسيط اإلجراءات اإلدارية:

القانون عدد 91 لسنة 2001 املؤرخ يف 7 أوت 2001 واملتعلق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالرخص اإلدارية 
املسلمة من قبل مصالح وزارة املالية يف النشاطات الراجعة لها بالنظر.

قـرار وزير املالية املؤرخ يف 22 نوفمرب 2001 واملتعلق بضبط بيان Úوذجي للشـروط العامة لعقود التأم�.
يف املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر 

 23 أفريل 1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بتنقيح القرار املؤرخ يف 29 أوت 2001 واملتعلق بالخدمات اإلدارية 

املسداة من طرف املصالح التابعة لوزارة املالية ورشوط إسنادها.
األمر عدد 543 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط الرشوط التي يجب أن تتوفر يف الخرباء اإلكتواري� 

لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة املنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة التأم�.
األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب 

أس�ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة التأم�.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 واملتعلق باملصادقة عىل كراس الرشوط الخاصة بتعاطي مهام اإلختبار يف 

التأم� ومعاينة األرضار.
اإلختبار  مهام  بتعاطي  الخاصة  الرشوط  كراس  عىل  باملصادقة  واملتعلق   2002 جوان   5 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 

اإلكتواري لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

القانون عدد 75 لسنة 2003 املؤرخ يف 10 ديسمرب 2003 واملتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 
األموال ك� تّم تنقيحه وإ¼امه بالقـانون عـدد 65 لسنة 2009 املؤّرخ يف 12 أوت 2009.

األمر عدد 1865 لسنة 2004 املؤرخ يف 11 أوت 2004 واملتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل املالية وطرق 
س�ها. 

قرار وزير املالية الصادر بتاريخ 10 سبتمرب 2004 يتعلق بتحديد املبالغ املنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من 
القانون املتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

الرتتيب عدد 1 لسنة 2012 للهيئة العاّمة للتأم� حول تداب� العناية الواجبة املتعلّقة ±قاومة غسيل األموال و¼ويل 
اإلرهاب بالنسبة لقطاع التأم�.

القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ±كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 01 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق ±بادئ توجيهية خاصة 

بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 02 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 

العمليات أواملعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 03 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي�.

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لحفز املبادرة اإلقتصادية: 

القانون عدد 69 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2007 واملتعلق بحفز املبادرة اإلقتصادية. 

12 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ©: 

املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ� والذي سيتبعه 
إدراج مقتضيات ضمن مجلّة التأم� تنظّم عمليّة توزيع خدمات التّأم� عن طريق املؤّسسات املذكورة.

13 - اإلطار القانو¯ ملنظومة التأم� التكافيل: 

القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإ¼ام مجلة التأم� بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان "التأم� التّكافيل".

قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإ¼ام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Úوذجي للرشوط العامة لعقود التأم� التكافيل. 

14 - تنظيم الهيئة العامة للتأم�:

األمر عدد 2729 لسنة 2001 املؤرخ يف 26 نوفمرب 2001 املتعلق بتنقيح األمر عدد 556 لسنة 1991 املؤرخ يف 23 أفريل 
1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.

القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم� بإدراج عنوان سادس ±جلة 
التأم� يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم� ". 

املحدثة ±وجب  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  بتسمية  املتعلّق  ماي 2008   2 املؤّرخ يف  لسنة 2008  األمر عدد 1759 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم�. 

وإمتيازاته  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  أجر  بتحديد  املتعلّق  املؤّرخ يف 2 جوان 2008  لسنة 2008  األمر عدد 2046 
الوظيفيّة املنصوص عليها بالفصل 196 من مجلّة التأم�. 

األمر عدد 2047 لسنة 2008 املؤّرخ يف 2 جوان 2008 املتعلّق بتحديد املنحة املسندة ألعضاء مجلس الهيئة العاّمة 
للتأم� املنصوص عليها بالفصل 184 من مجلّة التأم�.

األمر الحكومي عدد 221 لسنة 2015 املؤّرخ يف 21 ماي 2015 املنّقح لألمر عدد 2553 لسنة 2008 املؤّرخ يف 7 جويلية 
2008 املتعلّق بتحديد نسب املعاليم الراجعة للهيئة العاّمة للتأم� املنصوص عليها بالفصل 198 من مجلّة التأم� ومبالغها 

وطرق استخالصها.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 املؤّرخ يف 02 جوان 2015 املتعلّق بضبط إجراءات إستخالص املعلوم السنوي املحمول عىل 

مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة. 
األمر عدد 2730 لسنة 2008 املؤّرخ يف 4 أوت 2008 املتعلّق بتعي� أعضاء مجلس الهيئة العاّمة للتأم�. 

األمر عدد 39 لسنة 2009 املؤرخ يف 5 جانفي 2009 املنّقح لألمر عدد 2259 لسنة 1992 املؤرخ يف 31ديسمرب 1992 
واملتعلق بضبط تركيبة وطرق تسي� لجنة منح البطاقة املهنية املنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة التأم�.

األمر التطبيقي عدد 668 لسنة 2011 املؤرخ يف 23 ماي 2011  واملتعلق بالنظام األسايس الخاص بأعوان الهيئة العاّمة 
للتأم�. 

األمر التطبيقي عدد 411 لسنة 2012 املؤرخ يف 17 ماي 2012  واملتعلق باملصادقة عىل الهيكل التنظيمي للهيئة العاّمة 
للتأم�. 
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

اإلعفاء من معلوم  إقرار مبدإ  الحياة وكذلك حول  التأم� عىل  التأم� إىل مكتتبي عقود  املحمول عىل أصول مؤسسات 
الطابع الجبا� (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات�. ك� تّم إدراج أحكام بقانون املالية لسنة 2014 تتعلق بـ:

- سحب االمتيازات الجبائية املخّولة لعقود التأم� عىل الحياة عىل عقود تكوين األموال وعقود التأم� التي تشمل 
بالترشيع  عليها  واملنصوص  املكتتب  إلتزامات محمولة عىل  تتضّمن  التي  العقود  الحساب ±ا يف ذلك  بوحدات  ض�نات 
الجاري به العمل وتوسيع ميدان تطبيق االمتيازات الجبائية ليشمل كل املبالغ املدفوعة يف إطار تنفيذ عقود التأم� التي 

¼نح الحّق يف االنتفاع باالمتياز الجبا� وتوحيد املنتفع باملبالغ املدفوعة تنفيذا للعقود املنتفعة باالمتياز الجبا�،
- إعفاء أقساط التأم� املحالة واملعاد إسنادها،

- إدراج إمكانية إسرتجاع مؤسسات التأم� عىل الحياة قيمة الخصم من املورد بعنوان املداخيل املتأتية من توظيفات 
املدخرات الحسابية.

الفصل 27 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 
سحب اإلعفاء من املعلوم املستوجب عىل عقود تأم� األخطار املربمة لدى الّصندوق التونيس للتأم� التعاوÅ الفالحي عىل 

العقود املربمة مع مؤّسسات التأم�.
الفصل 23 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 

الرتفيع يف سقف مبلغ الطرح من اآلداء عىل الدخل من 2000 د إىل 3000 د.

 4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 جوان 2000 املتعلق باملصادقة عىل املعاي� املحاسبية الخاصة ±ؤسسات التأم� وإعادة 
التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÌة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك� تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 
وذلك يف إتجاه إعت�د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك�ل ضبط األسس الفنية للتأم� عىل الحياة) وبالقرار 
املـؤرخ يف 6 جوان 2011 (يف إتجاه إجبار مؤسسات التأم� عىل تكوين مدخرات تعديل بعنوان أصناف التأم� األخرى 
عندما تواجه تقلبات استثنائية يف نسب التعويضات تتعلق باملخاطر التي تؤمنها) وبالقرار املـؤرخ يف 3 مارس 2012 قصد 
إذا  ما  صورة  يف  املّدخرات  هذه  إحتساب  طريقة  أو  عنارص  تعديل  عىل  للموافقة  للتأم�  العامة  للهيئة  اإلمكانية  منح 
إستجّدت حوادث مرتتّبة عن ظروف إستثنائية تستوجب هذا التعديل وذلك بناء عىل طلب معلّل تتقّدم به مؤسسة التأم� 
التأم�  املرّخص ملؤسسات  املـؤرخ يف 1 مارس 2016 (قصد إضافة فصل جديد يضبط قاÌة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
املنشور عدد 524 لسنة 2001 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 293 لسنة 2006 املتعلق بضبط Úاذج الجداول اإلحصائية 

املكونة للتقرير السنوي ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وطريقة إعت�دها.
املنشور عدد 947 لسنة 2002 املؤرخ يف 16 سبتمرب 2002 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 
املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقرير مراقبي حسابات مؤسسات التأم� وإعادة التأم� املوجهة إىل الوزير املكلف 

باملالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 7 مارس 2003 واملتعلق بتحديد جداول ووثائق املتابعة الظرفية ملؤسسات التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بضبط محتوى امللف الوارد بالفصل 48 من مجلة التأم�. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بضبط الوثائق املكّونة للتقرير السنوي املنصوص عليه بالفصل 60 

من مجلة التأم� والذي يلغي قرار وزير املالية املؤرخ يف 31 جويلية 2001.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 01 املؤرخ يف 03 ديسمرب 2014 واملتعلق بضبط الوثائق املكونة للتقرير السنوي املنصوص 

عليه بالفصل 60 من مجلة التأم�.

القانون عدد 96 لسنة 2005 املؤرخ يف 18 أكتوبر 2005 واملتعلّق بتدعيم سالمة العالقات املالية.
مقرر الهيئة عدد 24 لسنة 2017 املؤرخ يف 29 مارس 2017 واملتعلق بضبط طريقة إحتساب مدخرات إنخفاض قيمة 

املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم�.

5 - إحداث صندوق ض�ن املؤمن لهم:

الفصول من 35 إىل39 من القانون عدد 104 لسنة 2000 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 2000 واملتعلّقة بإحداث صندوق ض�ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح�ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم� عن الوفاء بإلتزاماتها.

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي� وطرق ¼ويل 
باألمر عدد 2123 لسنة 2002 املؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789  تنقيحه  تّم  صندوق ض�ن املؤمن لهم ك� 
لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 تبعا ملقتضيات املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 املتعلّق بجرب 

األرضار الناتجة عن اإلضطرابات والتحرّكات الشعبية التي شهدتها البالد.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 سبتمرب 2003 املتعلق بسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� " اإلتحاد " وتحويل 

محفظة عقود التأم� التي ¼تلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم�"اإلتحاد ".
إتفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع الرشكة التونسية للتأم� وإعادة التأم� " ستار " بتاريخ غرة أكتوبر 

2003 ليتوىل هذا الصندوق تسديد التعويضات الناتجة عن حوادث سابقة لهذا التاريخ.
إتّفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم�" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحّركـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 

6 - إحداث صندوق الوقاية من حوادث املرور:

الفصالن 19 و20 من القانون عدد 106 لسنة 2005 املؤّرخ يف 19 ديسمرب 2005 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 2006.
األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤرخ يف 28 أوت 2006 واملتعلق بضبط إجراءات تدّخل صندوق الوقاية من حوادث 
يف املؤرخ   2007 لسنة   275 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك�  له  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  تسي�ه  وطرق  املرور 

 12 فيفري 2007.

7 - ترويج عقود التأم� عرب شبكة البنوك والربيد:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 واملتعلق بضبط فروع التأم� الواردة بالفصل 69 من مجلة التأم� واملسموح 
الحياة  والتأم� عىل  املساعدة  القرض والض�ن وتأم�  الفالحية وتأم�  األخطار  تأم�  البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
اإلتفاقية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجمعية املهنية لبنوك تونس بتاريخ 18 نوفمرب 2003 واملتعلقة 

بالس�ح بتسويق عقود التأم� املنصوص عليها بقرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 عرب شبكة البنوك.
الفصل 39 من القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2004) املتعلّق 

بتنقيح مجلة التأم� يف إتّجاه إدراج الديوان الوطني للربيد كصنف جديد من الوسطاء.
اإلتفاقية اإلطارية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والديوان الوطني للربيد واملصادق عليها من قبل وزير 
املالية بتاريخ 28 جانفي 2004 واملتعلقة بالس�ح بإبرام عقود التأم� بإسم ولحساب مؤسسة تأم� واحدة أو عــــّدة 

مؤسسات تأميـــن وذلك بالنسبة لفروع التأم� املنصوص عليها بقـــرار وزير املاليــة املؤرخ يف 8 أوت 2002.

8 - نظام الرصف:

القانون عدد 48 لسنة 1993 املؤّرخ يف 3 ماي 1993 واملنقح ملجلة الرصف الصادرة ±قتىض القانون عدد 18 لسنة 1976 
املؤّرخ يف 21  جانفي 1976.

يف املؤّرخ   1977 لسنة   609 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلّق   1993 أوت   16 يف  املؤّرخ   1993 لسنة   1696 عدد  األمر 
 27 جويلية 1977 املتعلّق بضبط رشوط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 املؤّرخ يف 21 جانفي 1976 املتعلّق ±راجعة 

وتدوين الترشيع الخاص بالرصف والتجارة الخارجية واملنظم للعالقات ب� البالد التونسية والبلدان األجنبية.
إطار  يف  بالتحويل  واملتعلّق   1993 ديسمرب   10 يف  واملؤرخ  التونيس  املركزي  البنك  عن  الصادر   98-21 عدد  املنشور 

العمليات الجارية.

9 - تبسيط اإلجراءات اإلدارية:

القانون عدد 91 لسنة 2001 املؤرخ يف 7 أوت 2001 واملتعلق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالرخص اإلدارية 
املسلمة من قبل مصالح وزارة املالية يف النشاطات الراجعة لها بالنظر.

قـرار وزير املالية املؤرخ يف 22 نوفمرب 2001 واملتعلق بضبط بيان Úوذجي للشـروط العامة لعقود التأم�.
يف املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر 

 23 أفريل 1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بتنقيح القرار املؤرخ يف 29 أوت 2001 واملتعلق بالخدمات اإلدارية 

املسداة من طرف املصالح التابعة لوزارة املالية ورشوط إسنادها.
األمر عدد 543 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط الرشوط التي يجب أن تتوفر يف الخرباء اإلكتواري� 

لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة املنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة التأم�.
األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب 

أس�ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة التأم�.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 واملتعلق باملصادقة عىل كراس الرشوط الخاصة بتعاطي مهام اإلختبار يف 

التأم� ومعاينة األرضار.
اإلختبار  مهام  بتعاطي  الخاصة  الرشوط  كراس  عىل  باملصادقة  واملتعلق   2002 جوان   5 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 

اإلكتواري لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

القانون عدد 75 لسنة 2003 املؤرخ يف 10 ديسمرب 2003 واملتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 
األموال ك� تّم تنقيحه وإ¼امه بالقـانون عـدد 65 لسنة 2009 املؤّرخ يف 12 أوت 2009.

األمر عدد 1865 لسنة 2004 املؤرخ يف 11 أوت 2004 واملتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل املالية وطرق 
س�ها. 

قرار وزير املالية الصادر بتاريخ 10 سبتمرب 2004 يتعلق بتحديد املبالغ املنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من 
القانون املتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

الرتتيب عدد 1 لسنة 2012 للهيئة العاّمة للتأم� حول تداب� العناية الواجبة املتعلّقة ±قاومة غسيل األموال و¼ويل 
اإلرهاب بالنسبة لقطاع التأم�.

القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ±كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 01 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق ±بادئ توجيهية خاصة 

بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 02 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 

العمليات أواملعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 03 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي�.

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لحفز املبادرة اإلقتصادية: 

القانون عدد 69 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2007 واملتعلق بحفز املبادرة اإلقتصادية. 

12 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ©: 

املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ� والذي سيتبعه 
إدراج مقتضيات ضمن مجلّة التأم� تنظّم عمليّة توزيع خدمات التّأم� عن طريق املؤّسسات املذكورة.

13 - اإلطار القانو¯ ملنظومة التأم� التكافيل: 

القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإ¼ام مجلة التأم� بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان "التأم� التّكافيل".

قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإ¼ام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Úوذجي للرشوط العامة لعقود التأم� التكافيل. 

14 - تنظيم الهيئة العامة للتأم�:

األمر عدد 2729 لسنة 2001 املؤرخ يف 26 نوفمرب 2001 املتعلق بتنقيح األمر عدد 556 لسنة 1991 املؤرخ يف 23 أفريل 
1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.

القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم� بإدراج عنوان سادس ±جلة 
التأم� يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم� ". 

املحدثة ±وجب  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  بتسمية  املتعلّق  ماي 2008   2 املؤّرخ يف  لسنة 2008  األمر عدد 1759 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم�. 

وإمتيازاته  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  أجر  بتحديد  املتعلّق  املؤّرخ يف 2 جوان 2008  لسنة 2008  األمر عدد 2046 
الوظيفيّة املنصوص عليها بالفصل 196 من مجلّة التأم�. 

األمر عدد 2047 لسنة 2008 املؤّرخ يف 2 جوان 2008 املتعلّق بتحديد املنحة املسندة ألعضاء مجلس الهيئة العاّمة 
للتأم� املنصوص عليها بالفصل 184 من مجلّة التأم�.

األمر الحكومي عدد 221 لسنة 2015 املؤّرخ يف 21 ماي 2015 املنّقح لألمر عدد 2553 لسنة 2008 املؤّرخ يف 7 جويلية 
2008 املتعلّق بتحديد نسب املعاليم الراجعة للهيئة العاّمة للتأم� املنصوص عليها بالفصل 198 من مجلّة التأم� ومبالغها 

وطرق استخالصها.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 املؤّرخ يف 02 جوان 2015 املتعلّق بضبط إجراءات إستخالص املعلوم السنوي املحمول عىل 

مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة. 
األمر عدد 2730 لسنة 2008 املؤّرخ يف 4 أوت 2008 املتعلّق بتعي� أعضاء مجلس الهيئة العاّمة للتأم�. 

األمر عدد 39 لسنة 2009 املؤرخ يف 5 جانفي 2009 املنّقح لألمر عدد 2259 لسنة 1992 املؤرخ يف 31ديسمرب 1992 
واملتعلق بضبط تركيبة وطرق تسي� لجنة منح البطاقة املهنية املنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة التأم�.

األمر التطبيقي عدد 668 لسنة 2011 املؤرخ يف 23 ماي 2011  واملتعلق بالنظام األسايس الخاص بأعوان الهيئة العاّمة 
للتأم�. 

األمر التطبيقي عدد 411 لسنة 2012 املؤرخ يف 17 ماي 2012  واملتعلق باملصادقة عىل الهيكل التنظيمي للهيئة العاّمة 
للتأم�. 
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

اإلعفاء من معلوم  إقرار مبدإ  الحياة وكذلك حول  التأم� عىل  التأم� إىل مكتتبي عقود  املحمول عىل أصول مؤسسات 
الطابع الجبا� (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات�. ك� تّم إدراج أحكام بقانون املالية لسنة 2014 تتعلق بـ:

- سحب االمتيازات الجبائية املخّولة لعقود التأم� عىل الحياة عىل عقود تكوين األموال وعقود التأم� التي تشمل 
بالترشيع  عليها  واملنصوص  املكتتب  إلتزامات محمولة عىل  تتضّمن  التي  العقود  الحساب ±ا يف ذلك  بوحدات  ض�نات 
الجاري به العمل وتوسيع ميدان تطبيق االمتيازات الجبائية ليشمل كل املبالغ املدفوعة يف إطار تنفيذ عقود التأم� التي 

¼نح الحّق يف االنتفاع باالمتياز الجبا� وتوحيد املنتفع باملبالغ املدفوعة تنفيذا للعقود املنتفعة باالمتياز الجبا�،
- إعفاء أقساط التأم� املحالة واملعاد إسنادها،

- إدراج إمكانية إسرتجاع مؤسسات التأم� عىل الحياة قيمة الخصم من املورد بعنوان املداخيل املتأتية من توظيفات 
املدخرات الحسابية.

الفصل 27 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 
سحب اإلعفاء من املعلوم املستوجب عىل عقود تأم� األخطار املربمة لدى الّصندوق التونيس للتأم� التعاوÅ الفالحي عىل 

العقود املربمة مع مؤّسسات التأم�.
الفصل 23 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 

الرتفيع يف سقف مبلغ الطرح من اآلداء عىل الدخل من 2000 د إىل 3000 د.

 4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 جوان 2000 املتعلق باملصادقة عىل املعاي� املحاسبية الخاصة ±ؤسسات التأم� وإعادة 
التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÌة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك� تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 
وذلك يف إتجاه إعت�د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك�ل ضبط األسس الفنية للتأم� عىل الحياة) وبالقرار 
املـؤرخ يف 6 جوان 2011 (يف إتجاه إجبار مؤسسات التأم� عىل تكوين مدخرات تعديل بعنوان أصناف التأم� األخرى 
عندما تواجه تقلبات استثنائية يف نسب التعويضات تتعلق باملخاطر التي تؤمنها) وبالقرار املـؤرخ يف 3 مارس 2012 قصد 
إذا  ما  صورة  يف  املّدخرات  هذه  إحتساب  طريقة  أو  عنارص  تعديل  عىل  للموافقة  للتأم�  العامة  للهيئة  اإلمكانية  منح 
إستجّدت حوادث مرتتّبة عن ظروف إستثنائية تستوجب هذا التعديل وذلك بناء عىل طلب معلّل تتقّدم به مؤسسة التأم� 
التأم�  املرّخص ملؤسسات  املـؤرخ يف 1 مارس 2016 (قصد إضافة فصل جديد يضبط قاÌة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
املنشور عدد 524 لسنة 2001 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 293 لسنة 2006 املتعلق بضبط Úاذج الجداول اإلحصائية 

املكونة للتقرير السنوي ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وطريقة إعت�دها.
املنشور عدد 947 لسنة 2002 املؤرخ يف 16 سبتمرب 2002 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 
املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقرير مراقبي حسابات مؤسسات التأم� وإعادة التأم� املوجهة إىل الوزير املكلف 

باملالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 7 مارس 2003 واملتعلق بتحديد جداول ووثائق املتابعة الظرفية ملؤسسات التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بضبط محتوى امللف الوارد بالفصل 48 من مجلة التأم�. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بضبط الوثائق املكّونة للتقرير السنوي املنصوص عليه بالفصل 60 

من مجلة التأم� والذي يلغي قرار وزير املالية املؤرخ يف 31 جويلية 2001.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 01 املؤرخ يف 03 ديسمرب 2014 واملتعلق بضبط الوثائق املكونة للتقرير السنوي املنصوص 

عليه بالفصل 60 من مجلة التأم�.

القانون عدد 96 لسنة 2005 املؤرخ يف 18 أكتوبر 2005 واملتعلّق بتدعيم سالمة العالقات املالية.
مقرر الهيئة عدد 24 لسنة 2017 املؤرخ يف 29 مارس 2017 واملتعلق بضبط طريقة إحتساب مدخرات إنخفاض قيمة 

املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم�.

5 - إحداث صندوق ض�ن املؤمن لهم:

الفصول من 35 إىل39 من القانون عدد 104 لسنة 2000 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 2000 واملتعلّقة بإحداث صندوق ض�ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح�ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم� عن الوفاء بإلتزاماتها.

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي� وطرق ¼ويل 
باألمر عدد 2123 لسنة 2002 املؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789  تنقيحه  تّم  صندوق ض�ن املؤمن لهم ك� 
لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 تبعا ملقتضيات املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 املتعلّق بجرب 

األرضار الناتجة عن اإلضطرابات والتحرّكات الشعبية التي شهدتها البالد.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 سبتمرب 2003 املتعلق بسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� " اإلتحاد " وتحويل 

محفظة عقود التأم� التي ¼تلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم�"اإلتحاد ".
إتفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع الرشكة التونسية للتأم� وإعادة التأم� " ستار " بتاريخ غرة أكتوبر 

2003 ليتوىل هذا الصندوق تسديد التعويضات الناتجة عن حوادث سابقة لهذا التاريخ.
إتّفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم�" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحّركـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 

6 - إحداث صندوق الوقاية من حوادث املرور:

الفصالن 19 و20 من القانون عدد 106 لسنة 2005 املؤّرخ يف 19 ديسمرب 2005 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 2006.
األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤرخ يف 28 أوت 2006 واملتعلق بضبط إجراءات تدّخل صندوق الوقاية من حوادث 
يف املؤرخ   2007 لسنة   275 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك�  له  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  تسي�ه  وطرق  املرور 

 12 فيفري 2007.

7 - ترويج عقود التأم� عرب شبكة البنوك والربيد:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 واملتعلق بضبط فروع التأم� الواردة بالفصل 69 من مجلة التأم� واملسموح 
الحياة  والتأم� عىل  املساعدة  القرض والض�ن وتأم�  الفالحية وتأم�  األخطار  تأم�  البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
اإلتفاقية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجمعية املهنية لبنوك تونس بتاريخ 18 نوفمرب 2003 واملتعلقة 

بالس�ح بتسويق عقود التأم� املنصوص عليها بقرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 عرب شبكة البنوك.
الفصل 39 من القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2004) املتعلّق 

بتنقيح مجلة التأم� يف إتّجاه إدراج الديوان الوطني للربيد كصنف جديد من الوسطاء.
اإلتفاقية اإلطارية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والديوان الوطني للربيد واملصادق عليها من قبل وزير 
املالية بتاريخ 28 جانفي 2004 واملتعلقة بالس�ح بإبرام عقود التأم� بإسم ولحساب مؤسسة تأم� واحدة أو عــــّدة 

مؤسسات تأميـــن وذلك بالنسبة لفروع التأم� املنصوص عليها بقـــرار وزير املاليــة املؤرخ يف 8 أوت 2002.

8 - نظام الرصف:

القانون عدد 48 لسنة 1993 املؤّرخ يف 3 ماي 1993 واملنقح ملجلة الرصف الصادرة ±قتىض القانون عدد 18 لسنة 1976 
املؤّرخ يف 21  جانفي 1976.

يف املؤّرخ   1977 لسنة   609 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلّق   1993 أوت   16 يف  املؤّرخ   1993 لسنة   1696 عدد  األمر 
 27 جويلية 1977 املتعلّق بضبط رشوط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 املؤّرخ يف 21 جانفي 1976 املتعلّق ±راجعة 

وتدوين الترشيع الخاص بالرصف والتجارة الخارجية واملنظم للعالقات ب� البالد التونسية والبلدان األجنبية.
إطار  يف  بالتحويل  واملتعلّق   1993 ديسمرب   10 يف  واملؤرخ  التونيس  املركزي  البنك  عن  الصادر   98-21 عدد  املنشور 

العمليات الجارية.

9 - تبسيط اإلجراءات اإلدارية:

القانون عدد 91 لسنة 2001 املؤرخ يف 7 أوت 2001 واملتعلق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالرخص اإلدارية 
املسلمة من قبل مصالح وزارة املالية يف النشاطات الراجعة لها بالنظر.

قـرار وزير املالية املؤرخ يف 22 نوفمرب 2001 واملتعلق بضبط بيان Úوذجي للشـروط العامة لعقود التأم�.
يف املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر 

 23 أفريل 1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بتنقيح القرار املؤرخ يف 29 أوت 2001 واملتعلق بالخدمات اإلدارية 

املسداة من طرف املصالح التابعة لوزارة املالية ورشوط إسنادها.
األمر عدد 543 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط الرشوط التي يجب أن تتوفر يف الخرباء اإلكتواري� 

لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة املنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة التأم�.
األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب 

أس�ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة التأم�.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 واملتعلق باملصادقة عىل كراس الرشوط الخاصة بتعاطي مهام اإلختبار يف 

التأم� ومعاينة األرضار.
اإلختبار  مهام  بتعاطي  الخاصة  الرشوط  كراس  عىل  باملصادقة  واملتعلق   2002 جوان   5 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 

اإلكتواري لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

القانون عدد 75 لسنة 2003 املؤرخ يف 10 ديسمرب 2003 واملتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 
األموال ك� تّم تنقيحه وإ¼امه بالقـانون عـدد 65 لسنة 2009 املؤّرخ يف 12 أوت 2009.

األمر عدد 1865 لسنة 2004 املؤرخ يف 11 أوت 2004 واملتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل املالية وطرق 
س�ها. 

قرار وزير املالية الصادر بتاريخ 10 سبتمرب 2004 يتعلق بتحديد املبالغ املنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من 
القانون املتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

الرتتيب عدد 1 لسنة 2012 للهيئة العاّمة للتأم� حول تداب� العناية الواجبة املتعلّقة ±قاومة غسيل األموال و¼ويل 
اإلرهاب بالنسبة لقطاع التأم�.

القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ±كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 01 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق ±بادئ توجيهية خاصة 

بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 02 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 

العمليات أواملعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 03 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي�.

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لحفز املبادرة اإلقتصادية: 

القانون عدد 69 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2007 واملتعلق بحفز املبادرة اإلقتصادية. 

12 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ©: 

املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ� والذي سيتبعه 
إدراج مقتضيات ضمن مجلّة التأم� تنظّم عمليّة توزيع خدمات التّأم� عن طريق املؤّسسات املذكورة.

13 - اإلطار القانو¯ ملنظومة التأم� التكافيل: 

القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإ¼ام مجلة التأم� بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان "التأم� التّكافيل".

قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإ¼ام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Úوذجي للرشوط العامة لعقود التأم� التكافيل. 

14 - تنظيم الهيئة العامة للتأم�:

األمر عدد 2729 لسنة 2001 املؤرخ يف 26 نوفمرب 2001 املتعلق بتنقيح األمر عدد 556 لسنة 1991 املؤرخ يف 23 أفريل 
1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.

القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم� بإدراج عنوان سادس ±جلة 
التأم� يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم� ". 

املحدثة ±وجب  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  بتسمية  املتعلّق  ماي 2008   2 املؤّرخ يف  لسنة 2008  األمر عدد 1759 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم�. 

وإمتيازاته  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  أجر  بتحديد  املتعلّق  املؤّرخ يف 2 جوان 2008  لسنة 2008  األمر عدد 2046 
الوظيفيّة املنصوص عليها بالفصل 196 من مجلّة التأم�. 

األمر عدد 2047 لسنة 2008 املؤّرخ يف 2 جوان 2008 املتعلّق بتحديد املنحة املسندة ألعضاء مجلس الهيئة العاّمة 
للتأم� املنصوص عليها بالفصل 184 من مجلّة التأم�.

األمر الحكومي عدد 221 لسنة 2015 املؤّرخ يف 21 ماي 2015 املنّقح لألمر عدد 2553 لسنة 2008 املؤّرخ يف 7 جويلية 
2008 املتعلّق بتحديد نسب املعاليم الراجعة للهيئة العاّمة للتأم� املنصوص عليها بالفصل 198 من مجلّة التأم� ومبالغها 

وطرق استخالصها.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 املؤّرخ يف 02 جوان 2015 املتعلّق بضبط إجراءات إستخالص املعلوم السنوي املحمول عىل 

مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة. 
األمر عدد 2730 لسنة 2008 املؤّرخ يف 4 أوت 2008 املتعلّق بتعي� أعضاء مجلس الهيئة العاّمة للتأم�. 

األمر عدد 39 لسنة 2009 املؤرخ يف 5 جانفي 2009 املنّقح لألمر عدد 2259 لسنة 1992 املؤرخ يف 31ديسمرب 1992 
واملتعلق بضبط تركيبة وطرق تسي� لجنة منح البطاقة املهنية املنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة التأم�.

األمر التطبيقي عدد 668 لسنة 2011 املؤرخ يف 23 ماي 2011  واملتعلق بالنظام األسايس الخاص بأعوان الهيئة العاّمة 
للتأم�. 

األمر التطبيقي عدد 411 لسنة 2012 املؤرخ يف 17 ماي 2012  واملتعلق باملصادقة عىل الهيكل التنظيمي للهيئة العاّمة 
للتأم�. 
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

اإلعفاء من معلوم  إقرار مبدإ  الحياة وكذلك حول  التأم� عىل  التأم� إىل مكتتبي عقود  املحمول عىل أصول مؤسسات 
الطابع الجبا� (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات�. ك� تّم إدراج أحكام بقانون املالية لسنة 2014 تتعلق بـ:

- سحب االمتيازات الجبائية املخّولة لعقود التأم� عىل الحياة عىل عقود تكوين األموال وعقود التأم� التي تشمل 
بالترشيع  عليها  واملنصوص  املكتتب  إلتزامات محمولة عىل  تتضّمن  التي  العقود  الحساب ±ا يف ذلك  بوحدات  ض�نات 
الجاري به العمل وتوسيع ميدان تطبيق االمتيازات الجبائية ليشمل كل املبالغ املدفوعة يف إطار تنفيذ عقود التأم� التي 

¼نح الحّق يف االنتفاع باالمتياز الجبا� وتوحيد املنتفع باملبالغ املدفوعة تنفيذا للعقود املنتفعة باالمتياز الجبا�،
- إعفاء أقساط التأم� املحالة واملعاد إسنادها،

- إدراج إمكانية إسرتجاع مؤسسات التأم� عىل الحياة قيمة الخصم من املورد بعنوان املداخيل املتأتية من توظيفات 
املدخرات الحسابية.

الفصل 27 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 
سحب اإلعفاء من املعلوم املستوجب عىل عقود تأم� األخطار املربمة لدى الّصندوق التونيس للتأم� التعاوÅ الفالحي عىل 

العقود املربمة مع مؤّسسات التأم�.
الفصل 23 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 

الرتفيع يف سقف مبلغ الطرح من اآلداء عىل الدخل من 2000 د إىل 3000 د.

 4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 جوان 2000 املتعلق باملصادقة عىل املعاي� املحاسبية الخاصة ±ؤسسات التأم� وإعادة 
التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÌة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك� تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 
وذلك يف إتجاه إعت�د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك�ل ضبط األسس الفنية للتأم� عىل الحياة) وبالقرار 
املـؤرخ يف 6 جوان 2011 (يف إتجاه إجبار مؤسسات التأم� عىل تكوين مدخرات تعديل بعنوان أصناف التأم� األخرى 
عندما تواجه تقلبات استثنائية يف نسب التعويضات تتعلق باملخاطر التي تؤمنها) وبالقرار املـؤرخ يف 3 مارس 2012 قصد 
إذا  ما  صورة  يف  املّدخرات  هذه  إحتساب  طريقة  أو  عنارص  تعديل  عىل  للموافقة  للتأم�  العامة  للهيئة  اإلمكانية  منح 
إستجّدت حوادث مرتتّبة عن ظروف إستثنائية تستوجب هذا التعديل وذلك بناء عىل طلب معلّل تتقّدم به مؤسسة التأم� 
التأم�  املرّخص ملؤسسات  املـؤرخ يف 1 مارس 2016 (قصد إضافة فصل جديد يضبط قاÌة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
املنشور عدد 524 لسنة 2001 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 293 لسنة 2006 املتعلق بضبط Úاذج الجداول اإلحصائية 

املكونة للتقرير السنوي ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وطريقة إعت�دها.
املنشور عدد 947 لسنة 2002 املؤرخ يف 16 سبتمرب 2002 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 
املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقرير مراقبي حسابات مؤسسات التأم� وإعادة التأم� املوجهة إىل الوزير املكلف 

باملالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 7 مارس 2003 واملتعلق بتحديد جداول ووثائق املتابعة الظرفية ملؤسسات التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بضبط محتوى امللف الوارد بالفصل 48 من مجلة التأم�. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بضبط الوثائق املكّونة للتقرير السنوي املنصوص عليه بالفصل 60 

من مجلة التأم� والذي يلغي قرار وزير املالية املؤرخ يف 31 جويلية 2001.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 01 املؤرخ يف 03 ديسمرب 2014 واملتعلق بضبط الوثائق املكونة للتقرير السنوي املنصوص 

عليه بالفصل 60 من مجلة التأم�.

القانون عدد 96 لسنة 2005 املؤرخ يف 18 أكتوبر 2005 واملتعلّق بتدعيم سالمة العالقات املالية.
مقرر الهيئة عدد 24 لسنة 2017 املؤرخ يف 29 مارس 2017 واملتعلق بضبط طريقة إحتساب مدخرات إنخفاض قيمة 

املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم�.

5 - إحداث صندوق ض�ن املؤمن لهم:

الفصول من 35 إىل39 من القانون عدد 104 لسنة 2000 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 2000 واملتعلّقة بإحداث صندوق ض�ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح�ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم� عن الوفاء بإلتزاماتها.

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي� وطرق ¼ويل 
باألمر عدد 2123 لسنة 2002 املؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789  تنقيحه  تّم  صندوق ض�ن املؤمن لهم ك� 
لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 تبعا ملقتضيات املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 املتعلّق بجرب 

األرضار الناتجة عن اإلضطرابات والتحرّكات الشعبية التي شهدتها البالد.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 سبتمرب 2003 املتعلق بسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� " اإلتحاد " وتحويل 

محفظة عقود التأم� التي ¼تلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم�"اإلتحاد ".
إتفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع الرشكة التونسية للتأم� وإعادة التأم� " ستار " بتاريخ غرة أكتوبر 

2003 ليتوىل هذا الصندوق تسديد التعويضات الناتجة عن حوادث سابقة لهذا التاريخ.
إتّفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم�" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحّركـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 

6 - إحداث صندوق الوقاية من حوادث املرور:

الفصالن 19 و20 من القانون عدد 106 لسنة 2005 املؤّرخ يف 19 ديسمرب 2005 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 2006.
األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤرخ يف 28 أوت 2006 واملتعلق بضبط إجراءات تدّخل صندوق الوقاية من حوادث 
يف املؤرخ   2007 لسنة   275 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك�  له  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  تسي�ه  وطرق  املرور 

 12 فيفري 2007.

7 - ترويج عقود التأم� عرب شبكة البنوك والربيد:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 واملتعلق بضبط فروع التأم� الواردة بالفصل 69 من مجلة التأم� واملسموح 
الحياة  والتأم� عىل  املساعدة  القرض والض�ن وتأم�  الفالحية وتأم�  األخطار  تأم�  البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
اإلتفاقية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجمعية املهنية لبنوك تونس بتاريخ 18 نوفمرب 2003 واملتعلقة 

بالس�ح بتسويق عقود التأم� املنصوص عليها بقرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 عرب شبكة البنوك.
الفصل 39 من القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2004) املتعلّق 

بتنقيح مجلة التأم� يف إتّجاه إدراج الديوان الوطني للربيد كصنف جديد من الوسطاء.
اإلتفاقية اإلطارية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والديوان الوطني للربيد واملصادق عليها من قبل وزير 
املالية بتاريخ 28 جانفي 2004 واملتعلقة بالس�ح بإبرام عقود التأم� بإسم ولحساب مؤسسة تأم� واحدة أو عــــّدة 

مؤسسات تأميـــن وذلك بالنسبة لفروع التأم� املنصوص عليها بقـــرار وزير املاليــة املؤرخ يف 8 أوت 2002.

8 - نظام الرصف:

القانون عدد 48 لسنة 1993 املؤّرخ يف 3 ماي 1993 واملنقح ملجلة الرصف الصادرة ±قتىض القانون عدد 18 لسنة 1976 
املؤّرخ يف 21  جانفي 1976.

يف املؤّرخ   1977 لسنة   609 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلّق   1993 أوت   16 يف  املؤّرخ   1993 لسنة   1696 عدد  األمر 
 27 جويلية 1977 املتعلّق بضبط رشوط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 املؤّرخ يف 21 جانفي 1976 املتعلّق ±راجعة 

وتدوين الترشيع الخاص بالرصف والتجارة الخارجية واملنظم للعالقات ب� البالد التونسية والبلدان األجنبية.
إطار  يف  بالتحويل  واملتعلّق   1993 ديسمرب   10 يف  واملؤرخ  التونيس  املركزي  البنك  عن  الصادر   98-21 عدد  املنشور 

العمليات الجارية.

9 - تبسيط اإلجراءات اإلدارية:

القانون عدد 91 لسنة 2001 املؤرخ يف 7 أوت 2001 واملتعلق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالرخص اإلدارية 
املسلمة من قبل مصالح وزارة املالية يف النشاطات الراجعة لها بالنظر.

قـرار وزير املالية املؤرخ يف 22 نوفمرب 2001 واملتعلق بضبط بيان Úوذجي للشـروط العامة لعقود التأم�.
يف املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر 

 23 أفريل 1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بتنقيح القرار املؤرخ يف 29 أوت 2001 واملتعلق بالخدمات اإلدارية 

املسداة من طرف املصالح التابعة لوزارة املالية ورشوط إسنادها.
األمر عدد 543 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط الرشوط التي يجب أن تتوفر يف الخرباء اإلكتواري� 

لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة املنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة التأم�.
األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب 

أس�ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة التأم�.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 واملتعلق باملصادقة عىل كراس الرشوط الخاصة بتعاطي مهام اإلختبار يف 

التأم� ومعاينة األرضار.
اإلختبار  مهام  بتعاطي  الخاصة  الرشوط  كراس  عىل  باملصادقة  واملتعلق   2002 جوان   5 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 

اإلكتواري لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

القانون عدد 75 لسنة 2003 املؤرخ يف 10 ديسمرب 2003 واملتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 
األموال ك� تّم تنقيحه وإ¼امه بالقـانون عـدد 65 لسنة 2009 املؤّرخ يف 12 أوت 2009.

األمر عدد 1865 لسنة 2004 املؤرخ يف 11 أوت 2004 واملتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل املالية وطرق 
س�ها. 

قرار وزير املالية الصادر بتاريخ 10 سبتمرب 2004 يتعلق بتحديد املبالغ املنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من 
القانون املتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

الرتتيب عدد 1 لسنة 2012 للهيئة العاّمة للتأم� حول تداب� العناية الواجبة املتعلّقة ±قاومة غسيل األموال و¼ويل 
اإلرهاب بالنسبة لقطاع التأم�.

القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ±كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 01 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق ±بادئ توجيهية خاصة 

بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 02 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 

العمليات أواملعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 03 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي�.

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لحفز املبادرة اإلقتصادية: 

القانون عدد 69 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2007 واملتعلق بحفز املبادرة اإلقتصادية. 

12 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ©: 

املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ� والذي سيتبعه 
إدراج مقتضيات ضمن مجلّة التأم� تنظّم عمليّة توزيع خدمات التّأم� عن طريق املؤّسسات املذكورة.

13 - اإلطار القانو¯ ملنظومة التأم� التكافيل: 

القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإ¼ام مجلة التأم� بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان "التأم� التّكافيل".

قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإ¼ام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Úوذجي للرشوط العامة لعقود التأم� التكافيل. 

14 - تنظيم الهيئة العامة للتأم�:

األمر عدد 2729 لسنة 2001 املؤرخ يف 26 نوفمرب 2001 املتعلق بتنقيح األمر عدد 556 لسنة 1991 املؤرخ يف 23 أفريل 
1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.

القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم� بإدراج عنوان سادس ±جلة 
التأم� يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم� ". 

املحدثة ±وجب  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  بتسمية  املتعلّق  ماي 2008   2 املؤّرخ يف  لسنة 2008  األمر عدد 1759 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم�. 

وإمتيازاته  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  أجر  بتحديد  املتعلّق  املؤّرخ يف 2 جوان 2008  لسنة 2008  األمر عدد 2046 
الوظيفيّة املنصوص عليها بالفصل 196 من مجلّة التأم�. 

األمر عدد 2047 لسنة 2008 املؤّرخ يف 2 جوان 2008 املتعلّق بتحديد املنحة املسندة ألعضاء مجلس الهيئة العاّمة 
للتأم� املنصوص عليها بالفصل 184 من مجلّة التأم�.

األمر الحكومي عدد 221 لسنة 2015 املؤّرخ يف 21 ماي 2015 املنّقح لألمر عدد 2553 لسنة 2008 املؤّرخ يف 7 جويلية 
2008 املتعلّق بتحديد نسب املعاليم الراجعة للهيئة العاّمة للتأم� املنصوص عليها بالفصل 198 من مجلّة التأم� ومبالغها 

وطرق استخالصها.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 املؤّرخ يف 02 جوان 2015 املتعلّق بضبط إجراءات إستخالص املعلوم السنوي املحمول عىل 

مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة. 
األمر عدد 2730 لسنة 2008 املؤّرخ يف 4 أوت 2008 املتعلّق بتعي� أعضاء مجلس الهيئة العاّمة للتأم�. 

األمر عدد 39 لسنة 2009 املؤرخ يف 5 جانفي 2009 املنّقح لألمر عدد 2259 لسنة 1992 املؤرخ يف 31ديسمرب 1992 
واملتعلق بضبط تركيبة وطرق تسي� لجنة منح البطاقة املهنية املنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة التأم�.

األمر التطبيقي عدد 668 لسنة 2011 املؤرخ يف 23 ماي 2011  واملتعلق بالنظام األسايس الخاص بأعوان الهيئة العاّمة 
للتأم�. 

األمر التطبيقي عدد 411 لسنة 2012 املؤرخ يف 17 ماي 2012  واملتعلق باملصادقة عىل الهيكل التنظيمي للهيئة العاّمة 
للتأم�. 

�
أم

الت
ع 

رو
وف

ف 
صنا

ب أ
س

 ح
�

أم
الت

ت 
سا

ؤس
 م

ط
شا

ت ن
رشا

مؤ
م 

أه
2 

- 6
د 

ـد
عــ

ق 
ـح

مللـ
ع ا

يتب
د)

م.
)

اة
حي

 ال
ىل

 ع
�

أم
الت

ال
مو

األ
ن 

وي
تك

و

�
أم

 ت

ت
ارا

سي
ال

�
أم

 ت

قل
الن

ق
ري

لح
�  ا

أم
ت

ية
يع

طب
ل  ال

وام
لع

وا

ربد
  ال

ضد
  �

أم
الت

ية
اش

  امل
الك

وه

ت
درا

صا
�  ال

أم
ت

ض
رو

الق
و 

ث
اد

حو
 �

أم
ت

غل
ش

ال

�
أم

ت
ر 

طا
ألخ

ا
ى

خر
األ

ت
ليا

عم
ال

لة
بو

ملق
ا

وع
جم

امل
وع

جم
 م

ت
ليا

عم
ال

رشة
ملبا

ا

�
أم

الت
 

ي
�ع

لج
ا

ض
ملر

ىل ا
ع

اة
حي

 لل
ية

رب
مغ

ت
مال

عا
 امل

قم
ر

عة
فو

ملد
ت ا

ضا
وي

تع
ال

ية
فن

 ال
ت

خرا
ملد

ا
ية

فن
 ال

باء
ألع

ا
ية

فن
 ال

جة
نتي

ال
دة

سن
 امل

ط
سا

ألق
ا

(%
د (

سنا
اإل

ة 
سب

ن
ت

يفا
وظ

الت
ة 

دي
دو

مر
اة

حي
ت 

كار
ت

مال
عا

 امل
قم

ر
عة

فو
ملد

ت ا
ضا

وي
تع

ال
ية

فن
 ال

ت
خرا

ملد
ا

ية
فن

 ال
باء

ألع
ا

ية
فن

 ال
جة

نتي
ال

دة
سن

 امل
ط

سا
ألق

ا
(%

د (
سنا

اإل
ة 

سب
ن

ت
يفا

وظ
الت

ة 
دي

دو
مر

اة
حي

ت 
ينا

أم
ت

ت
مال

عا
 امل

قم
ر

عة
فو

ملد
ت ا

ضا
وي

تع
ال

ية
فن

 ال
ت

خرا
ملد

ا
ية

فن
 ال

باء
ألع

ا
ية

فن
 ال

جة
نتي

ال
دة

سن
 امل

ط
سا

ألق
ا

(%
د (

سنا
اإل

ة 
سب

 ن
ت

يفا
وظ

الت
ة 

دي
دو

مر

50
,2

75

14
,6

77

23
1,

80
8

15
,1

92

8,
96

7

2,
05

1

4,
1%

13
,5

65

40
,4

64

15
,2

99

11
5,

96
9

13
,8

20

6,
91

9

1,
44

0

3,
6 

%

6,
42

1

45
,7

24

24
,1

03

23
9,

35
6

10
,1

81

4,
18

0

0,
71

3

1,
6 

%

13
,8

60

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0%

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0%

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0%

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

0

50
,2

75

14
,6

77

23
1,

80
8

15
,1

92

8,
96

7

2,
05

1

4,
1%

13
,5

65

40
,4

64

15
,2

99

11
5,

96
9

13
,8

20

6,
91

9

1,
44

0

3,
6 

%

6,
42

1

45
,7

24

24
,1

03

23
9,

35
6

10
,1

81

4,
18

0

0,
71

3

1,
6 

%

13
,8

60

50
,2

75

14
,6

77

23
1,

80
8

15
,1

92

8,
96

7

2,
05

1

4,
1%

13
,5

65

40
,4

64

15
,2

99

11
5,

96
9

13
,8

20

6,
91

9

1,
44

0

3,
6%

6,
42

1

45
,7

24

24
,1

03

23
9,

35
6

10
,1

81

4,
18

0

0,
71

3

1,
6%

13
,8

60

ت
سا

ؤس
امل



الهيئة العامة للتأمين 120

2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

اإلعفاء من معلوم  إقرار مبدإ  الحياة وكذلك حول  التأم� عىل  التأم� إىل مكتتبي عقود  املحمول عىل أصول مؤسسات 
الطابع الجبا� (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات�. ك� تّم إدراج أحكام بقانون املالية لسنة 2014 تتعلق بـ:

- سحب االمتيازات الجبائية املخّولة لعقود التأم� عىل الحياة عىل عقود تكوين األموال وعقود التأم� التي تشمل 
بالترشيع  عليها  واملنصوص  املكتتب  إلتزامات محمولة عىل  تتضّمن  التي  العقود  الحساب ±ا يف ذلك  بوحدات  ض�نات 
الجاري به العمل وتوسيع ميدان تطبيق االمتيازات الجبائية ليشمل كل املبالغ املدفوعة يف إطار تنفيذ عقود التأم� التي 

¼نح الحّق يف االنتفاع باالمتياز الجبا� وتوحيد املنتفع باملبالغ املدفوعة تنفيذا للعقود املنتفعة باالمتياز الجبا�،
- إعفاء أقساط التأم� املحالة واملعاد إسنادها،

- إدراج إمكانية إسرتجاع مؤسسات التأم� عىل الحياة قيمة الخصم من املورد بعنوان املداخيل املتأتية من توظيفات 
املدخرات الحسابية.

الفصل 27 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 
سحب اإلعفاء من املعلوم املستوجب عىل عقود تأم� األخطار املربمة لدى الّصندوق التونيس للتأم� التعاوÅ الفالحي عىل 

العقود املربمة مع مؤّسسات التأم�.
الفصل 23 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 

الرتفيع يف سقف مبلغ الطرح من اآلداء عىل الدخل من 2000 د إىل 3000 د.

 4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 جوان 2000 املتعلق باملصادقة عىل املعاي� املحاسبية الخاصة ±ؤسسات التأم� وإعادة 
التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÌة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك� تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 
وذلك يف إتجاه إعت�د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك�ل ضبط األسس الفنية للتأم� عىل الحياة) وبالقرار 
املـؤرخ يف 6 جوان 2011 (يف إتجاه إجبار مؤسسات التأم� عىل تكوين مدخرات تعديل بعنوان أصناف التأم� األخرى 
عندما تواجه تقلبات استثنائية يف نسب التعويضات تتعلق باملخاطر التي تؤمنها) وبالقرار املـؤرخ يف 3 مارس 2012 قصد 
إذا  ما  صورة  يف  املّدخرات  هذه  إحتساب  طريقة  أو  عنارص  تعديل  عىل  للموافقة  للتأم�  العامة  للهيئة  اإلمكانية  منح 
إستجّدت حوادث مرتتّبة عن ظروف إستثنائية تستوجب هذا التعديل وذلك بناء عىل طلب معلّل تتقّدم به مؤسسة التأم� 
التأم�  املرّخص ملؤسسات  املـؤرخ يف 1 مارس 2016 (قصد إضافة فصل جديد يضبط قاÌة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
املنشور عدد 524 لسنة 2001 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 293 لسنة 2006 املتعلق بضبط Úاذج الجداول اإلحصائية 

املكونة للتقرير السنوي ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وطريقة إعت�دها.
املنشور عدد 947 لسنة 2002 املؤرخ يف 16 سبتمرب 2002 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 
املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقرير مراقبي حسابات مؤسسات التأم� وإعادة التأم� املوجهة إىل الوزير املكلف 

باملالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 7 مارس 2003 واملتعلق بتحديد جداول ووثائق املتابعة الظرفية ملؤسسات التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بضبط محتوى امللف الوارد بالفصل 48 من مجلة التأم�. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بضبط الوثائق املكّونة للتقرير السنوي املنصوص عليه بالفصل 60 

من مجلة التأم� والذي يلغي قرار وزير املالية املؤرخ يف 31 جويلية 2001.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 01 املؤرخ يف 03 ديسمرب 2014 واملتعلق بضبط الوثائق املكونة للتقرير السنوي املنصوص 

عليه بالفصل 60 من مجلة التأم�.

القانون عدد 96 لسنة 2005 املؤرخ يف 18 أكتوبر 2005 واملتعلّق بتدعيم سالمة العالقات املالية.
مقرر الهيئة عدد 24 لسنة 2017 املؤرخ يف 29 مارس 2017 واملتعلق بضبط طريقة إحتساب مدخرات إنخفاض قيمة 

املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم�.

5 - إحداث صندوق ض�ن املؤمن لهم:

الفصول من 35 إىل39 من القانون عدد 104 لسنة 2000 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 2000 واملتعلّقة بإحداث صندوق ض�ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح�ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم� عن الوفاء بإلتزاماتها.

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي� وطرق ¼ويل 
باألمر عدد 2123 لسنة 2002 املؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789  تنقيحه  تّم  صندوق ض�ن املؤمن لهم ك� 
لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 تبعا ملقتضيات املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 املتعلّق بجرب 

األرضار الناتجة عن اإلضطرابات والتحرّكات الشعبية التي شهدتها البالد.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 سبتمرب 2003 املتعلق بسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� " اإلتحاد " وتحويل 

محفظة عقود التأم� التي ¼تلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم�"اإلتحاد ".
إتفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع الرشكة التونسية للتأم� وإعادة التأم� " ستار " بتاريخ غرة أكتوبر 

2003 ليتوىل هذا الصندوق تسديد التعويضات الناتجة عن حوادث سابقة لهذا التاريخ.
إتّفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم�" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحّركـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 

6 - إحداث صندوق الوقاية من حوادث املرور:

الفصالن 19 و20 من القانون عدد 106 لسنة 2005 املؤّرخ يف 19 ديسمرب 2005 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 2006.
األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤرخ يف 28 أوت 2006 واملتعلق بضبط إجراءات تدّخل صندوق الوقاية من حوادث 
يف املؤرخ   2007 لسنة   275 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك�  له  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  تسي�ه  وطرق  املرور 

 12 فيفري 2007.

7 - ترويج عقود التأم� عرب شبكة البنوك والربيد:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 واملتعلق بضبط فروع التأم� الواردة بالفصل 69 من مجلة التأم� واملسموح 
الحياة  والتأم� عىل  املساعدة  القرض والض�ن وتأم�  الفالحية وتأم�  األخطار  تأم�  البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
اإلتفاقية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجمعية املهنية لبنوك تونس بتاريخ 18 نوفمرب 2003 واملتعلقة 

بالس�ح بتسويق عقود التأم� املنصوص عليها بقرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 عرب شبكة البنوك.
الفصل 39 من القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2004) املتعلّق 

بتنقيح مجلة التأم� يف إتّجاه إدراج الديوان الوطني للربيد كصنف جديد من الوسطاء.
اإلتفاقية اإلطارية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والديوان الوطني للربيد واملصادق عليها من قبل وزير 
املالية بتاريخ 28 جانفي 2004 واملتعلقة بالس�ح بإبرام عقود التأم� بإسم ولحساب مؤسسة تأم� واحدة أو عــــّدة 

مؤسسات تأميـــن وذلك بالنسبة لفروع التأم� املنصوص عليها بقـــرار وزير املاليــة املؤرخ يف 8 أوت 2002.

8 - نظام الرصف:

القانون عدد 48 لسنة 1993 املؤّرخ يف 3 ماي 1993 واملنقح ملجلة الرصف الصادرة ±قتىض القانون عدد 18 لسنة 1976 
املؤّرخ يف 21  جانفي 1976.

يف املؤّرخ   1977 لسنة   609 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلّق   1993 أوت   16 يف  املؤّرخ   1993 لسنة   1696 عدد  األمر 
 27 جويلية 1977 املتعلّق بضبط رشوط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 املؤّرخ يف 21 جانفي 1976 املتعلّق ±راجعة 

وتدوين الترشيع الخاص بالرصف والتجارة الخارجية واملنظم للعالقات ب� البالد التونسية والبلدان األجنبية.
إطار  يف  بالتحويل  واملتعلّق   1993 ديسمرب   10 يف  واملؤرخ  التونيس  املركزي  البنك  عن  الصادر   98-21 عدد  املنشور 

العمليات الجارية.

9 - تبسيط اإلجراءات اإلدارية:

القانون عدد 91 لسنة 2001 املؤرخ يف 7 أوت 2001 واملتعلق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالرخص اإلدارية 
املسلمة من قبل مصالح وزارة املالية يف النشاطات الراجعة لها بالنظر.

قـرار وزير املالية املؤرخ يف 22 نوفمرب 2001 واملتعلق بضبط بيان Úوذجي للشـروط العامة لعقود التأم�.
يف املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر 

 23 أفريل 1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بتنقيح القرار املؤرخ يف 29 أوت 2001 واملتعلق بالخدمات اإلدارية 

املسداة من طرف املصالح التابعة لوزارة املالية ورشوط إسنادها.
األمر عدد 543 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط الرشوط التي يجب أن تتوفر يف الخرباء اإلكتواري� 

لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة املنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة التأم�.
األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب 

أس�ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة التأم�.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 واملتعلق باملصادقة عىل كراس الرشوط الخاصة بتعاطي مهام اإلختبار يف 

التأم� ومعاينة األرضار.
اإلختبار  مهام  بتعاطي  الخاصة  الرشوط  كراس  عىل  باملصادقة  واملتعلق   2002 جوان   5 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 

اإلكتواري لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

القانون عدد 75 لسنة 2003 املؤرخ يف 10 ديسمرب 2003 واملتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 
األموال ك� تّم تنقيحه وإ¼امه بالقـانون عـدد 65 لسنة 2009 املؤّرخ يف 12 أوت 2009.

األمر عدد 1865 لسنة 2004 املؤرخ يف 11 أوت 2004 واملتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل املالية وطرق 
س�ها. 

قرار وزير املالية الصادر بتاريخ 10 سبتمرب 2004 يتعلق بتحديد املبالغ املنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من 
القانون املتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

الرتتيب عدد 1 لسنة 2012 للهيئة العاّمة للتأم� حول تداب� العناية الواجبة املتعلّقة ±قاومة غسيل األموال و¼ويل 
اإلرهاب بالنسبة لقطاع التأم�.

القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ±كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 01 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق ±بادئ توجيهية خاصة 

بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 02 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 

العمليات أواملعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 03 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي�.

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لحفز املبادرة اإلقتصادية: 

القانون عدد 69 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2007 واملتعلق بحفز املبادرة اإلقتصادية. 

12 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ©: 

املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ� والذي سيتبعه 
إدراج مقتضيات ضمن مجلّة التأم� تنظّم عمليّة توزيع خدمات التّأم� عن طريق املؤّسسات املذكورة.

13 - اإلطار القانو¯ ملنظومة التأم� التكافيل: 

القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإ¼ام مجلة التأم� بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان "التأم� التّكافيل".

قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإ¼ام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Úوذجي للرشوط العامة لعقود التأم� التكافيل. 

14 - تنظيم الهيئة العامة للتأم�:

األمر عدد 2729 لسنة 2001 املؤرخ يف 26 نوفمرب 2001 املتعلق بتنقيح األمر عدد 556 لسنة 1991 املؤرخ يف 23 أفريل 
1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.

القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم� بإدراج عنوان سادس ±جلة 
التأم� يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم� ". 

املحدثة ±وجب  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  بتسمية  املتعلّق  ماي 2008   2 املؤّرخ يف  لسنة 2008  األمر عدد 1759 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم�. 

وإمتيازاته  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  أجر  بتحديد  املتعلّق  املؤّرخ يف 2 جوان 2008  لسنة 2008  األمر عدد 2046 
الوظيفيّة املنصوص عليها بالفصل 196 من مجلّة التأم�. 

األمر عدد 2047 لسنة 2008 املؤّرخ يف 2 جوان 2008 املتعلّق بتحديد املنحة املسندة ألعضاء مجلس الهيئة العاّمة 
للتأم� املنصوص عليها بالفصل 184 من مجلّة التأم�.

األمر الحكومي عدد 221 لسنة 2015 املؤّرخ يف 21 ماي 2015 املنّقح لألمر عدد 2553 لسنة 2008 املؤّرخ يف 7 جويلية 
2008 املتعلّق بتحديد نسب املعاليم الراجعة للهيئة العاّمة للتأم� املنصوص عليها بالفصل 198 من مجلّة التأم� ومبالغها 

وطرق استخالصها.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 املؤّرخ يف 02 جوان 2015 املتعلّق بضبط إجراءات إستخالص املعلوم السنوي املحمول عىل 

مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة. 
األمر عدد 2730 لسنة 2008 املؤّرخ يف 4 أوت 2008 املتعلّق بتعي� أعضاء مجلس الهيئة العاّمة للتأم�. 

األمر عدد 39 لسنة 2009 املؤرخ يف 5 جانفي 2009 املنّقح لألمر عدد 2259 لسنة 1992 املؤرخ يف 31ديسمرب 1992 
واملتعلق بضبط تركيبة وطرق تسي� لجنة منح البطاقة املهنية املنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة التأم�.

األمر التطبيقي عدد 668 لسنة 2011 املؤرخ يف 23 ماي 2011  واملتعلق بالنظام األسايس الخاص بأعوان الهيئة العاّمة 
للتأم�. 

األمر التطبيقي عدد 411 لسنة 2012 املؤرخ يف 17 ماي 2012  واملتعلق باملصادقة عىل الهيكل التنظيمي للهيئة العاّمة 
للتأم�. 
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

اإلعفاء من معلوم  إقرار مبدإ  الحياة وكذلك حول  التأم� عىل  التأم� إىل مكتتبي عقود  املحمول عىل أصول مؤسسات 
الطابع الجبا� (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات�. ك� تّم إدراج أحكام بقانون املالية لسنة 2014 تتعلق بـ:

- سحب االمتيازات الجبائية املخّولة لعقود التأم� عىل الحياة عىل عقود تكوين األموال وعقود التأم� التي تشمل 
بالترشيع  عليها  واملنصوص  املكتتب  إلتزامات محمولة عىل  تتضّمن  التي  العقود  الحساب ±ا يف ذلك  بوحدات  ض�نات 
الجاري به العمل وتوسيع ميدان تطبيق االمتيازات الجبائية ليشمل كل املبالغ املدفوعة يف إطار تنفيذ عقود التأم� التي 

¼نح الحّق يف االنتفاع باالمتياز الجبا� وتوحيد املنتفع باملبالغ املدفوعة تنفيذا للعقود املنتفعة باالمتياز الجبا�،
- إعفاء أقساط التأم� املحالة واملعاد إسنادها،

- إدراج إمكانية إسرتجاع مؤسسات التأم� عىل الحياة قيمة الخصم من املورد بعنوان املداخيل املتأتية من توظيفات 
املدخرات الحسابية.

الفصل 27 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 
سحب اإلعفاء من املعلوم املستوجب عىل عقود تأم� األخطار املربمة لدى الّصندوق التونيس للتأم� التعاوÅ الفالحي عىل 

العقود املربمة مع مؤّسسات التأم�.
الفصل 23 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 

الرتفيع يف سقف مبلغ الطرح من اآلداء عىل الدخل من 2000 د إىل 3000 د.

 4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 جوان 2000 املتعلق باملصادقة عىل املعاي� املحاسبية الخاصة ±ؤسسات التأم� وإعادة 
التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÌة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك� تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 
وذلك يف إتجاه إعت�د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك�ل ضبط األسس الفنية للتأم� عىل الحياة) وبالقرار 
املـؤرخ يف 6 جوان 2011 (يف إتجاه إجبار مؤسسات التأم� عىل تكوين مدخرات تعديل بعنوان أصناف التأم� األخرى 
عندما تواجه تقلبات استثنائية يف نسب التعويضات تتعلق باملخاطر التي تؤمنها) وبالقرار املـؤرخ يف 3 مارس 2012 قصد 
إذا  ما  صورة  يف  املّدخرات  هذه  إحتساب  طريقة  أو  عنارص  تعديل  عىل  للموافقة  للتأم�  العامة  للهيئة  اإلمكانية  منح 
إستجّدت حوادث مرتتّبة عن ظروف إستثنائية تستوجب هذا التعديل وذلك بناء عىل طلب معلّل تتقّدم به مؤسسة التأم� 
التأم�  املرّخص ملؤسسات  املـؤرخ يف 1 مارس 2016 (قصد إضافة فصل جديد يضبط قاÌة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
املنشور عدد 524 لسنة 2001 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 293 لسنة 2006 املتعلق بضبط Úاذج الجداول اإلحصائية 

املكونة للتقرير السنوي ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وطريقة إعت�دها.
املنشور عدد 947 لسنة 2002 املؤرخ يف 16 سبتمرب 2002 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 
املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقرير مراقبي حسابات مؤسسات التأم� وإعادة التأم� املوجهة إىل الوزير املكلف 

باملالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 7 مارس 2003 واملتعلق بتحديد جداول ووثائق املتابعة الظرفية ملؤسسات التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بضبط محتوى امللف الوارد بالفصل 48 من مجلة التأم�. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بضبط الوثائق املكّونة للتقرير السنوي املنصوص عليه بالفصل 60 

من مجلة التأم� والذي يلغي قرار وزير املالية املؤرخ يف 31 جويلية 2001.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 01 املؤرخ يف 03 ديسمرب 2014 واملتعلق بضبط الوثائق املكونة للتقرير السنوي املنصوص 

عليه بالفصل 60 من مجلة التأم�.

القانون عدد 96 لسنة 2005 املؤرخ يف 18 أكتوبر 2005 واملتعلّق بتدعيم سالمة العالقات املالية.
مقرر الهيئة عدد 24 لسنة 2017 املؤرخ يف 29 مارس 2017 واملتعلق بضبط طريقة إحتساب مدخرات إنخفاض قيمة 

املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم�.

5 - إحداث صندوق ض�ن املؤمن لهم:

الفصول من 35 إىل39 من القانون عدد 104 لسنة 2000 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 2000 واملتعلّقة بإحداث صندوق ض�ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح�ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم� عن الوفاء بإلتزاماتها.

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي� وطرق ¼ويل 
باألمر عدد 2123 لسنة 2002 املؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789  تنقيحه  تّم  صندوق ض�ن املؤمن لهم ك� 
لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 تبعا ملقتضيات املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 املتعلّق بجرب 

األرضار الناتجة عن اإلضطرابات والتحرّكات الشعبية التي شهدتها البالد.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 سبتمرب 2003 املتعلق بسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� " اإلتحاد " وتحويل 

محفظة عقود التأم� التي ¼تلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم�"اإلتحاد ".
إتفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع الرشكة التونسية للتأم� وإعادة التأم� " ستار " بتاريخ غرة أكتوبر 

2003 ليتوىل هذا الصندوق تسديد التعويضات الناتجة عن حوادث سابقة لهذا التاريخ.
إتّفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم�" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحّركـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 

6 - إحداث صندوق الوقاية من حوادث املرور:

الفصالن 19 و20 من القانون عدد 106 لسنة 2005 املؤّرخ يف 19 ديسمرب 2005 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 2006.
األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤرخ يف 28 أوت 2006 واملتعلق بضبط إجراءات تدّخل صندوق الوقاية من حوادث 
يف املؤرخ   2007 لسنة   275 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك�  له  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  تسي�ه  وطرق  املرور 

 12 فيفري 2007.

7 - ترويج عقود التأم� عرب شبكة البنوك والربيد:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 واملتعلق بضبط فروع التأم� الواردة بالفصل 69 من مجلة التأم� واملسموح 
الحياة  والتأم� عىل  املساعدة  القرض والض�ن وتأم�  الفالحية وتأم�  األخطار  تأم�  البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
اإلتفاقية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجمعية املهنية لبنوك تونس بتاريخ 18 نوفمرب 2003 واملتعلقة 

بالس�ح بتسويق عقود التأم� املنصوص عليها بقرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 عرب شبكة البنوك.
الفصل 39 من القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2004) املتعلّق 

بتنقيح مجلة التأم� يف إتّجاه إدراج الديوان الوطني للربيد كصنف جديد من الوسطاء.
اإلتفاقية اإلطارية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والديوان الوطني للربيد واملصادق عليها من قبل وزير 
املالية بتاريخ 28 جانفي 2004 واملتعلقة بالس�ح بإبرام عقود التأم� بإسم ولحساب مؤسسة تأم� واحدة أو عــــّدة 

مؤسسات تأميـــن وذلك بالنسبة لفروع التأم� املنصوص عليها بقـــرار وزير املاليــة املؤرخ يف 8 أوت 2002.

8 - نظام الرصف:

القانون عدد 48 لسنة 1993 املؤّرخ يف 3 ماي 1993 واملنقح ملجلة الرصف الصادرة ±قتىض القانون عدد 18 لسنة 1976 
املؤّرخ يف 21  جانفي 1976.

يف املؤّرخ   1977 لسنة   609 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلّق   1993 أوت   16 يف  املؤّرخ   1993 لسنة   1696 عدد  األمر 
 27 جويلية 1977 املتعلّق بضبط رشوط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 املؤّرخ يف 21 جانفي 1976 املتعلّق ±راجعة 

وتدوين الترشيع الخاص بالرصف والتجارة الخارجية واملنظم للعالقات ب� البالد التونسية والبلدان األجنبية.
إطار  يف  بالتحويل  واملتعلّق   1993 ديسمرب   10 يف  واملؤرخ  التونيس  املركزي  البنك  عن  الصادر   98-21 عدد  املنشور 

العمليات الجارية.

9 - تبسيط اإلجراءات اإلدارية:

القانون عدد 91 لسنة 2001 املؤرخ يف 7 أوت 2001 واملتعلق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالرخص اإلدارية 
املسلمة من قبل مصالح وزارة املالية يف النشاطات الراجعة لها بالنظر.

قـرار وزير املالية املؤرخ يف 22 نوفمرب 2001 واملتعلق بضبط بيان Úوذجي للشـروط العامة لعقود التأم�.
يف املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر 

 23 أفريل 1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بتنقيح القرار املؤرخ يف 29 أوت 2001 واملتعلق بالخدمات اإلدارية 

املسداة من طرف املصالح التابعة لوزارة املالية ورشوط إسنادها.
األمر عدد 543 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط الرشوط التي يجب أن تتوفر يف الخرباء اإلكتواري� 

لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة املنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة التأم�.
األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب 

أس�ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة التأم�.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 واملتعلق باملصادقة عىل كراس الرشوط الخاصة بتعاطي مهام اإلختبار يف 

التأم� ومعاينة األرضار.
اإلختبار  مهام  بتعاطي  الخاصة  الرشوط  كراس  عىل  باملصادقة  واملتعلق   2002 جوان   5 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 

اإلكتواري لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

القانون عدد 75 لسنة 2003 املؤرخ يف 10 ديسمرب 2003 واملتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 
األموال ك� تّم تنقيحه وإ¼امه بالقـانون عـدد 65 لسنة 2009 املؤّرخ يف 12 أوت 2009.

األمر عدد 1865 لسنة 2004 املؤرخ يف 11 أوت 2004 واملتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل املالية وطرق 
س�ها. 

قرار وزير املالية الصادر بتاريخ 10 سبتمرب 2004 يتعلق بتحديد املبالغ املنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من 
القانون املتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

الرتتيب عدد 1 لسنة 2012 للهيئة العاّمة للتأم� حول تداب� العناية الواجبة املتعلّقة ±قاومة غسيل األموال و¼ويل 
اإلرهاب بالنسبة لقطاع التأم�.

القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ±كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 01 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق ±بادئ توجيهية خاصة 

بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 02 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 

العمليات أواملعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 03 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي�.

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لحفز املبادرة اإلقتصادية: 

القانون عدد 69 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2007 واملتعلق بحفز املبادرة اإلقتصادية. 

12 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ©: 

املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ� والذي سيتبعه 
إدراج مقتضيات ضمن مجلّة التأم� تنظّم عمليّة توزيع خدمات التّأم� عن طريق املؤّسسات املذكورة.

13 - اإلطار القانو¯ ملنظومة التأم� التكافيل: 

القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإ¼ام مجلة التأم� بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان "التأم� التّكافيل".

قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإ¼ام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Úوذجي للرشوط العامة لعقود التأم� التكافيل. 

14 - تنظيم الهيئة العامة للتأم�:

األمر عدد 2729 لسنة 2001 املؤرخ يف 26 نوفمرب 2001 املتعلق بتنقيح األمر عدد 556 لسنة 1991 املؤرخ يف 23 أفريل 
1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.

القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم� بإدراج عنوان سادس ±جلة 
التأم� يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم� ". 

املحدثة ±وجب  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  بتسمية  املتعلّق  ماي 2008   2 املؤّرخ يف  لسنة 2008  األمر عدد 1759 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم�. 

وإمتيازاته  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  أجر  بتحديد  املتعلّق  املؤّرخ يف 2 جوان 2008  لسنة 2008  األمر عدد 2046 
الوظيفيّة املنصوص عليها بالفصل 196 من مجلّة التأم�. 

األمر عدد 2047 لسنة 2008 املؤّرخ يف 2 جوان 2008 املتعلّق بتحديد املنحة املسندة ألعضاء مجلس الهيئة العاّمة 
للتأم� املنصوص عليها بالفصل 184 من مجلّة التأم�.

األمر الحكومي عدد 221 لسنة 2015 املؤّرخ يف 21 ماي 2015 املنّقح لألمر عدد 2553 لسنة 2008 املؤّرخ يف 7 جويلية 
2008 املتعلّق بتحديد نسب املعاليم الراجعة للهيئة العاّمة للتأم� املنصوص عليها بالفصل 198 من مجلّة التأم� ومبالغها 

وطرق استخالصها.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 املؤّرخ يف 02 جوان 2015 املتعلّق بضبط إجراءات إستخالص املعلوم السنوي املحمول عىل 

مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة. 
األمر عدد 2730 لسنة 2008 املؤّرخ يف 4 أوت 2008 املتعلّق بتعي� أعضاء مجلس الهيئة العاّمة للتأم�. 

األمر عدد 39 لسنة 2009 املؤرخ يف 5 جانفي 2009 املنّقح لألمر عدد 2259 لسنة 1992 املؤرخ يف 31ديسمرب 1992 
واملتعلق بضبط تركيبة وطرق تسي� لجنة منح البطاقة املهنية املنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة التأم�.

األمر التطبيقي عدد 668 لسنة 2011 املؤرخ يف 23 ماي 2011  واملتعلق بالنظام األسايس الخاص بأعوان الهيئة العاّمة 
للتأم�. 

األمر التطبيقي عدد 411 لسنة 2012 املؤرخ يف 17 ماي 2012  واملتعلق باملصادقة عىل الهيكل التنظيمي للهيئة العاّمة 
للتأم�. 
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

اإلعفاء من معلوم  إقرار مبدإ  الحياة وكذلك حول  التأم� عىل  التأم� إىل مكتتبي عقود  املحمول عىل أصول مؤسسات 
الطابع الجبا� (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات�. ك� تّم إدراج أحكام بقانون املالية لسنة 2014 تتعلق بـ:

- سحب االمتيازات الجبائية املخّولة لعقود التأم� عىل الحياة عىل عقود تكوين األموال وعقود التأم� التي تشمل 
بالترشيع  عليها  واملنصوص  املكتتب  إلتزامات محمولة عىل  تتضّمن  التي  العقود  الحساب ±ا يف ذلك  بوحدات  ض�نات 
الجاري به العمل وتوسيع ميدان تطبيق االمتيازات الجبائية ليشمل كل املبالغ املدفوعة يف إطار تنفيذ عقود التأم� التي 

¼نح الحّق يف االنتفاع باالمتياز الجبا� وتوحيد املنتفع باملبالغ املدفوعة تنفيذا للعقود املنتفعة باالمتياز الجبا�،
- إعفاء أقساط التأم� املحالة واملعاد إسنادها،

- إدراج إمكانية إسرتجاع مؤسسات التأم� عىل الحياة قيمة الخصم من املورد بعنوان املداخيل املتأتية من توظيفات 
املدخرات الحسابية.

الفصل 27 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 
سحب اإلعفاء من املعلوم املستوجب عىل عقود تأم� األخطار املربمة لدى الّصندوق التونيس للتأم� التعاوÅ الفالحي عىل 

العقود املربمة مع مؤّسسات التأم�.
الفصل 23 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 

الرتفيع يف سقف مبلغ الطرح من اآلداء عىل الدخل من 2000 د إىل 3000 د.

 4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 جوان 2000 املتعلق باملصادقة عىل املعاي� املحاسبية الخاصة ±ؤسسات التأم� وإعادة 
التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÌة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك� تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 
وذلك يف إتجاه إعت�د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك�ل ضبط األسس الفنية للتأم� عىل الحياة) وبالقرار 
املـؤرخ يف 6 جوان 2011 (يف إتجاه إجبار مؤسسات التأم� عىل تكوين مدخرات تعديل بعنوان أصناف التأم� األخرى 
عندما تواجه تقلبات استثنائية يف نسب التعويضات تتعلق باملخاطر التي تؤمنها) وبالقرار املـؤرخ يف 3 مارس 2012 قصد 
إذا  ما  صورة  يف  املّدخرات  هذه  إحتساب  طريقة  أو  عنارص  تعديل  عىل  للموافقة  للتأم�  العامة  للهيئة  اإلمكانية  منح 
إستجّدت حوادث مرتتّبة عن ظروف إستثنائية تستوجب هذا التعديل وذلك بناء عىل طلب معلّل تتقّدم به مؤسسة التأم� 
التأم�  املرّخص ملؤسسات  املـؤرخ يف 1 مارس 2016 (قصد إضافة فصل جديد يضبط قاÌة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
املنشور عدد 524 لسنة 2001 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 293 لسنة 2006 املتعلق بضبط Úاذج الجداول اإلحصائية 

املكونة للتقرير السنوي ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وطريقة إعت�دها.
املنشور عدد 947 لسنة 2002 املؤرخ يف 16 سبتمرب 2002 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 
املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقرير مراقبي حسابات مؤسسات التأم� وإعادة التأم� املوجهة إىل الوزير املكلف 

باملالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 7 مارس 2003 واملتعلق بتحديد جداول ووثائق املتابعة الظرفية ملؤسسات التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بضبط محتوى امللف الوارد بالفصل 48 من مجلة التأم�. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بضبط الوثائق املكّونة للتقرير السنوي املنصوص عليه بالفصل 60 

من مجلة التأم� والذي يلغي قرار وزير املالية املؤرخ يف 31 جويلية 2001.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 01 املؤرخ يف 03 ديسمرب 2014 واملتعلق بضبط الوثائق املكونة للتقرير السنوي املنصوص 

عليه بالفصل 60 من مجلة التأم�.

القانون عدد 96 لسنة 2005 املؤرخ يف 18 أكتوبر 2005 واملتعلّق بتدعيم سالمة العالقات املالية.
مقرر الهيئة عدد 24 لسنة 2017 املؤرخ يف 29 مارس 2017 واملتعلق بضبط طريقة إحتساب مدخرات إنخفاض قيمة 

املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم�.

5 - إحداث صندوق ض�ن املؤمن لهم:

الفصول من 35 إىل39 من القانون عدد 104 لسنة 2000 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 2000 واملتعلّقة بإحداث صندوق ض�ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح�ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم� عن الوفاء بإلتزاماتها.

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي� وطرق ¼ويل 
باألمر عدد 2123 لسنة 2002 املؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789  تنقيحه  تّم  صندوق ض�ن املؤمن لهم ك� 
لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 تبعا ملقتضيات املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 املتعلّق بجرب 

األرضار الناتجة عن اإلضطرابات والتحرّكات الشعبية التي شهدتها البالد.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 سبتمرب 2003 املتعلق بسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� " اإلتحاد " وتحويل 

محفظة عقود التأم� التي ¼تلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم�"اإلتحاد ".
إتفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع الرشكة التونسية للتأم� وإعادة التأم� " ستار " بتاريخ غرة أكتوبر 

2003 ليتوىل هذا الصندوق تسديد التعويضات الناتجة عن حوادث سابقة لهذا التاريخ.
إتّفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم�" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحّركـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 

6 - إحداث صندوق الوقاية من حوادث املرور:

الفصالن 19 و20 من القانون عدد 106 لسنة 2005 املؤّرخ يف 19 ديسمرب 2005 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 2006.
األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤرخ يف 28 أوت 2006 واملتعلق بضبط إجراءات تدّخل صندوق الوقاية من حوادث 
يف املؤرخ   2007 لسنة   275 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك�  له  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  تسي�ه  وطرق  املرور 

 12 فيفري 2007.

7 - ترويج عقود التأم� عرب شبكة البنوك والربيد:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 واملتعلق بضبط فروع التأم� الواردة بالفصل 69 من مجلة التأم� واملسموح 
الحياة  والتأم� عىل  املساعدة  القرض والض�ن وتأم�  الفالحية وتأم�  األخطار  تأم�  البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
اإلتفاقية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجمعية املهنية لبنوك تونس بتاريخ 18 نوفمرب 2003 واملتعلقة 

بالس�ح بتسويق عقود التأم� املنصوص عليها بقرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 عرب شبكة البنوك.
الفصل 39 من القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2004) املتعلّق 

بتنقيح مجلة التأم� يف إتّجاه إدراج الديوان الوطني للربيد كصنف جديد من الوسطاء.
اإلتفاقية اإلطارية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والديوان الوطني للربيد واملصادق عليها من قبل وزير 
املالية بتاريخ 28 جانفي 2004 واملتعلقة بالس�ح بإبرام عقود التأم� بإسم ولحساب مؤسسة تأم� واحدة أو عــــّدة 

مؤسسات تأميـــن وذلك بالنسبة لفروع التأم� املنصوص عليها بقـــرار وزير املاليــة املؤرخ يف 8 أوت 2002.

8 - نظام الرصف:

القانون عدد 48 لسنة 1993 املؤّرخ يف 3 ماي 1993 واملنقح ملجلة الرصف الصادرة ±قتىض القانون عدد 18 لسنة 1976 
املؤّرخ يف 21  جانفي 1976.

يف املؤّرخ   1977 لسنة   609 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلّق   1993 أوت   16 يف  املؤّرخ   1993 لسنة   1696 عدد  األمر 
 27 جويلية 1977 املتعلّق بضبط رشوط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 املؤّرخ يف 21 جانفي 1976 املتعلّق ±راجعة 

وتدوين الترشيع الخاص بالرصف والتجارة الخارجية واملنظم للعالقات ب� البالد التونسية والبلدان األجنبية.
إطار  يف  بالتحويل  واملتعلّق   1993 ديسمرب   10 يف  واملؤرخ  التونيس  املركزي  البنك  عن  الصادر   98-21 عدد  املنشور 

العمليات الجارية.

9 - تبسيط اإلجراءات اإلدارية:

القانون عدد 91 لسنة 2001 املؤرخ يف 7 أوت 2001 واملتعلق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالرخص اإلدارية 
املسلمة من قبل مصالح وزارة املالية يف النشاطات الراجعة لها بالنظر.

قـرار وزير املالية املؤرخ يف 22 نوفمرب 2001 واملتعلق بضبط بيان Úوذجي للشـروط العامة لعقود التأم�.
يف املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر 

 23 أفريل 1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بتنقيح القرار املؤرخ يف 29 أوت 2001 واملتعلق بالخدمات اإلدارية 

املسداة من طرف املصالح التابعة لوزارة املالية ورشوط إسنادها.
األمر عدد 543 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط الرشوط التي يجب أن تتوفر يف الخرباء اإلكتواري� 

لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة املنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة التأم�.
األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب 

أس�ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة التأم�.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 واملتعلق باملصادقة عىل كراس الرشوط الخاصة بتعاطي مهام اإلختبار يف 

التأم� ومعاينة األرضار.
اإلختبار  مهام  بتعاطي  الخاصة  الرشوط  كراس  عىل  باملصادقة  واملتعلق   2002 جوان   5 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 

اإلكتواري لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

القانون عدد 75 لسنة 2003 املؤرخ يف 10 ديسمرب 2003 واملتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 
األموال ك� تّم تنقيحه وإ¼امه بالقـانون عـدد 65 لسنة 2009 املؤّرخ يف 12 أوت 2009.

األمر عدد 1865 لسنة 2004 املؤرخ يف 11 أوت 2004 واملتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل املالية وطرق 
س�ها. 

قرار وزير املالية الصادر بتاريخ 10 سبتمرب 2004 يتعلق بتحديد املبالغ املنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من 
القانون املتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

الرتتيب عدد 1 لسنة 2012 للهيئة العاّمة للتأم� حول تداب� العناية الواجبة املتعلّقة ±قاومة غسيل األموال و¼ويل 
اإلرهاب بالنسبة لقطاع التأم�.

القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ±كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 01 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق ±بادئ توجيهية خاصة 

بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 02 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 

العمليات أواملعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 03 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي�.

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لحفز املبادرة اإلقتصادية: 

القانون عدد 69 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2007 واملتعلق بحفز املبادرة اإلقتصادية. 

12 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ©: 

املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ� والذي سيتبعه 
إدراج مقتضيات ضمن مجلّة التأم� تنظّم عمليّة توزيع خدمات التّأم� عن طريق املؤّسسات املذكورة.

13 - اإلطار القانو¯ ملنظومة التأم� التكافيل: 

القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإ¼ام مجلة التأم� بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان "التأم� التّكافيل".

قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإ¼ام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Úوذجي للرشوط العامة لعقود التأم� التكافيل. 

14 - تنظيم الهيئة العامة للتأم�:

األمر عدد 2729 لسنة 2001 املؤرخ يف 26 نوفمرب 2001 املتعلق بتنقيح األمر عدد 556 لسنة 1991 املؤرخ يف 23 أفريل 
1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.

القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم� بإدراج عنوان سادس ±جلة 
التأم� يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم� ". 

املحدثة ±وجب  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  بتسمية  املتعلّق  ماي 2008   2 املؤّرخ يف  لسنة 2008  األمر عدد 1759 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم�. 

وإمتيازاته  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  أجر  بتحديد  املتعلّق  املؤّرخ يف 2 جوان 2008  لسنة 2008  األمر عدد 2046 
الوظيفيّة املنصوص عليها بالفصل 196 من مجلّة التأم�. 

األمر عدد 2047 لسنة 2008 املؤّرخ يف 2 جوان 2008 املتعلّق بتحديد املنحة املسندة ألعضاء مجلس الهيئة العاّمة 
للتأم� املنصوص عليها بالفصل 184 من مجلّة التأم�.

األمر الحكومي عدد 221 لسنة 2015 املؤّرخ يف 21 ماي 2015 املنّقح لألمر عدد 2553 لسنة 2008 املؤّرخ يف 7 جويلية 
2008 املتعلّق بتحديد نسب املعاليم الراجعة للهيئة العاّمة للتأم� املنصوص عليها بالفصل 198 من مجلّة التأم� ومبالغها 

وطرق استخالصها.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 املؤّرخ يف 02 جوان 2015 املتعلّق بضبط إجراءات إستخالص املعلوم السنوي املحمول عىل 

مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة. 
األمر عدد 2730 لسنة 2008 املؤّرخ يف 4 أوت 2008 املتعلّق بتعي� أعضاء مجلس الهيئة العاّمة للتأم�. 

األمر عدد 39 لسنة 2009 املؤرخ يف 5 جانفي 2009 املنّقح لألمر عدد 2259 لسنة 1992 املؤرخ يف 31ديسمرب 1992 
واملتعلق بضبط تركيبة وطرق تسي� لجنة منح البطاقة املهنية املنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة التأم�.

األمر التطبيقي عدد 668 لسنة 2011 املؤرخ يف 23 ماي 2011  واملتعلق بالنظام األسايس الخاص بأعوان الهيئة العاّمة 
للتأم�. 

األمر التطبيقي عدد 411 لسنة 2012 املؤرخ يف 17 ماي 2012  واملتعلق باملصادقة عىل الهيكل التنظيمي للهيئة العاّمة 
للتأم�. 

�
أم

الت
ع 

رو
وف

ف 
صنا

ب أ
س

 ح
�

أم
الت

ت 
سا

ؤس
 م

ط
شا

ت ن
رشا

مؤ
م 

أه
2 

- 6
د 

ـد
عــ

ق 
ـح

مللـ
ع ا

يتب
د)

م.
)

اة
حي

 ال
ىل

 ع
�

أم
الت

ال
مو

األ
ن 

وي
تك

و

�
أم

 ت

ت
ارا

سي
ال

�
أم

 ت

قل
الن

ق
ري

لح
�  ا

أم
ت

ية
يع

طب
ل  ال

وام
لع

وا

ربد
  ال

ضد
  �

أم
الت

ية
اش

  امل
الك

وه

ت
درا

صا
�  ال

أم
ت

ض
رو

الق
و 

ث
اد

حو
 �

أم
ت

غل
ش

ال

�
أم

ت
ر 

طا
ألخ

ا
ى

خر
األ

ت
ليا

عم
ال

لة
بو

ملق
ا

وع
جم

امل
وع

جم
 م

ت
ليا

عم
ال

رشة
ملبا

ا

�
أم

الت
 

ي
�ع

لج
ا

ض
ملر

ىل ا
ع

9,
59

6

0,
52

8

23
,3

46

2,
10

7

1,
03

6

1,
17

2

12
,2

 %

1,
09

5

4,
69

8

0,
83

2

12
,2

70

1,
00

8

0,
88

9

4,
60

7

98
,1

 %

0,
40

1

2,
28

8

0,
00

6

4,
22

5

0,
34

3

0,
15

3

0,
20

2

8,
8 

%

0,
06

4

22
,4

73

9,
14

7

34
,0

96

5,
65

7

1,
40

6

0,
37

1

1,
7 

%

1,
23

0

12
,3

68

4,
84

8

18
,5

50

2,
71

2

-0
,1

18

0,
28

8

2,
3 

%

0,
35

0

9,
96

9

2,
74

3

15
,7

59

3,
62

9

-0
,3

03

0,
75

3

7,
6 

%

0,
22

0

2,
02

4

0,
13

2

0,
78

5

1,
16

3

0,
19

0

1,
37

7

68
,0

 %

-0
,0

03

1,
06

5

0,
06

3

1,
21

3

0,
31

4

-0
,2

40

0,
79

8

74
,9

 %

0,
02

2

1,
01

4

0,
00

7

0,
56

1

0,
34

1

0,
26

6

0,
52

5

51
,8

 %

0,
02

1

2,
44

4

0,
53

9

3,
61

0

0,
99

2

-0
,1

69

1,
56

7

64
,1

 %

0,
10

7

1,
01

3

0,
25

7

0,
66

1

0,
36

6

0,
02

4

0,
44

8

44
,2

 %

0,
03

2

0,
89

2

0,
03

3

3,
05

3

0,
33

8

-0
,1

08

0,
48

9

54
,8

 %

0,
02

1

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

0

2,
66

6

2,
27

2

0,
40

4

0,
53

2

-0
,2

69

0,
00

0

0,
0 

%

0,
01

0

3,
72

9

3,
03

6

0,
22

0

1,
03

4

-0
,3

79

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

1

1,
26

1

0,
94

2

0,
07

5

0,
46

6

-0
,1

17

0,
00

0

0,
0 

%

0,
02

7

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

0

5,
33

7

0,
23

8

3,
93

4

1,
81

7

1,
07

7

2,
36

6

44
,3

 %

0,
08

8

2,
10

3

0,
09

8

1,
22

7

0,
46

3

0,
29

8

1,
37

2

65
,2

 %

0,
06

7

0,
91

3

0,
10

8

0,
85

6

0,
29

9

0,
16

1

0,
58

5

64
,1

 %

0,
01

8

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
0 

%

0,
00

0

0,
16

7

0,
00

3

0,
31

8

0,
05

9

0,
02

6

0,
02

8

16
,8

 %

0,
00

4

44
,5

40

12
,8

56

66
,1

75

12
,2

68

3,
27

1

6,
85

3

15
,4

 %

2,
52

7

24
,9

76

9,
13

4

34
,1

41

5,
89

7

0,
47

4

7,
51

3

30
,1

%

0,
87

3

16
,3

37

3,
83

9

24
,5

29

5,
41

6

0,
05

2

2,
55

4

15
,6

 %

0,
37

1

44
,5

40

12
,8

56

66
,1

75

12
,2

68

3,
27

1

6,
85

3

15
,4

%

2,
52

7

24
,9

76

9,
13

4

34
,1

41

5,
89

7

0,
47

4

7,
51

3

30
,1

%

0,
87

3

16
,5

04

3,
84

2

24
,8

47

5,
47

5

0,
07

8

2,
58

2

15
,6

%

0,
37

5

فل
كا

ة ت
ون

زيت
ال

ت
مال

عا
 امل

قم
ر

عة
فو

ملد
ت ا

ضا
وي

تع
ال

ية
فن

 ال
ت

خرا
ملد

ا
ية

فن
 ال

باء
ألع

ا
ية

فن
 ال

جة
نتي

ال
دة

سن
 امل

ط
سا

ألق
ا

(%
د (

سنا
اإل

ة 
سب

 ن
ت

يفا
وظ

الت
ة 

دي
دو

مر
فل

كا
ة ت

مان
األ

ت
مال

عا
 امل

قم
ر

عة
فو

ملد
ت ا

ضا
وي

تع
ال

ية
فن

 ال
ت

خرا
ملد

ا
ية

فن
 ال

باء
ألع

ا
ية

فن
 ال

جة
نتي

ال
دة

سن
 امل

ط
سا

ألق
ا

(%
د (

سنا
اإل

ة 
سب

 ن
ت

ينا
أم

اتت
يف

وظ
الت

ة 
دي

دو
مر

 
ية

افل
تك

ال
ت

مال
عا

 امل
قم

ر
عة

فو
ملد

ت ا
ضا

وي
تع

ال
ية

فن
 ال

ت
خرا

ملد
ا

ية
فن

 ال
باء

ألع
ا

ية
فن

 ال
جة

نتي
ال

دة
سن

 امل
ط

سا
ألق

ا
(%

د (
سنا

اإل
ة 

سب
ن

ت
يفا

وظ
الت

ة 
دي

دو
مر

ت
سا

ؤس
امل



الهيئة العامة للتأمين 123

2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

اإلعفاء من معلوم  إقرار مبدإ  الحياة وكذلك حول  التأم� عىل  التأم� إىل مكتتبي عقود  املحمول عىل أصول مؤسسات 
الطابع الجبا� (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات�. ك� تّم إدراج أحكام بقانون املالية لسنة 2014 تتعلق بـ:

- سحب االمتيازات الجبائية املخّولة لعقود التأم� عىل الحياة عىل عقود تكوين األموال وعقود التأم� التي تشمل 
بالترشيع  عليها  واملنصوص  املكتتب  إلتزامات محمولة عىل  تتضّمن  التي  العقود  الحساب ±ا يف ذلك  بوحدات  ض�نات 
الجاري به العمل وتوسيع ميدان تطبيق االمتيازات الجبائية ليشمل كل املبالغ املدفوعة يف إطار تنفيذ عقود التأم� التي 

¼نح الحّق يف االنتفاع باالمتياز الجبا� وتوحيد املنتفع باملبالغ املدفوعة تنفيذا للعقود املنتفعة باالمتياز الجبا�،
- إعفاء أقساط التأم� املحالة واملعاد إسنادها،

- إدراج إمكانية إسرتجاع مؤسسات التأم� عىل الحياة قيمة الخصم من املورد بعنوان املداخيل املتأتية من توظيفات 
املدخرات الحسابية.

الفصل 27 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 
سحب اإلعفاء من املعلوم املستوجب عىل عقود تأم� األخطار املربمة لدى الّصندوق التونيس للتأم� التعاوÅ الفالحي عىل 

العقود املربمة مع مؤّسسات التأم�.
الفصل 23 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 

الرتفيع يف سقف مبلغ الطرح من اآلداء عىل الدخل من 2000 د إىل 3000 د.

 4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 جوان 2000 املتعلق باملصادقة عىل املعاي� املحاسبية الخاصة ±ؤسسات التأم� وإعادة 
التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÌة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك� تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 
وذلك يف إتجاه إعت�د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك�ل ضبط األسس الفنية للتأم� عىل الحياة) وبالقرار 
املـؤرخ يف 6 جوان 2011 (يف إتجاه إجبار مؤسسات التأم� عىل تكوين مدخرات تعديل بعنوان أصناف التأم� األخرى 
عندما تواجه تقلبات استثنائية يف نسب التعويضات تتعلق باملخاطر التي تؤمنها) وبالقرار املـؤرخ يف 3 مارس 2012 قصد 
إذا  ما  صورة  يف  املّدخرات  هذه  إحتساب  طريقة  أو  عنارص  تعديل  عىل  للموافقة  للتأم�  العامة  للهيئة  اإلمكانية  منح 
إستجّدت حوادث مرتتّبة عن ظروف إستثنائية تستوجب هذا التعديل وذلك بناء عىل طلب معلّل تتقّدم به مؤسسة التأم� 
التأم�  املرّخص ملؤسسات  املـؤرخ يف 1 مارس 2016 (قصد إضافة فصل جديد يضبط قاÌة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
املنشور عدد 524 لسنة 2001 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 293 لسنة 2006 املتعلق بضبط Úاذج الجداول اإلحصائية 

املكونة للتقرير السنوي ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وطريقة إعت�دها.
املنشور عدد 947 لسنة 2002 املؤرخ يف 16 سبتمرب 2002 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 
املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقرير مراقبي حسابات مؤسسات التأم� وإعادة التأم� املوجهة إىل الوزير املكلف 

باملالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 7 مارس 2003 واملتعلق بتحديد جداول ووثائق املتابعة الظرفية ملؤسسات التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بضبط محتوى امللف الوارد بالفصل 48 من مجلة التأم�. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بضبط الوثائق املكّونة للتقرير السنوي املنصوص عليه بالفصل 60 

من مجلة التأم� والذي يلغي قرار وزير املالية املؤرخ يف 31 جويلية 2001.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 01 املؤرخ يف 03 ديسمرب 2014 واملتعلق بضبط الوثائق املكونة للتقرير السنوي املنصوص 

عليه بالفصل 60 من مجلة التأم�.

القانون عدد 96 لسنة 2005 املؤرخ يف 18 أكتوبر 2005 واملتعلّق بتدعيم سالمة العالقات املالية.
مقرر الهيئة عدد 24 لسنة 2017 املؤرخ يف 29 مارس 2017 واملتعلق بضبط طريقة إحتساب مدخرات إنخفاض قيمة 

املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم�.

5 - إحداث صندوق ض�ن املؤمن لهم:

الفصول من 35 إىل39 من القانون عدد 104 لسنة 2000 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 2000 واملتعلّقة بإحداث صندوق ض�ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح�ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم� عن الوفاء بإلتزاماتها.

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي� وطرق ¼ويل 
باألمر عدد 2123 لسنة 2002 املؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789  تنقيحه  تّم  صندوق ض�ن املؤمن لهم ك� 
لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 تبعا ملقتضيات املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 املتعلّق بجرب 

األرضار الناتجة عن اإلضطرابات والتحرّكات الشعبية التي شهدتها البالد.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 سبتمرب 2003 املتعلق بسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� " اإلتحاد " وتحويل 

محفظة عقود التأم� التي ¼تلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم�"اإلتحاد ".
إتفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع الرشكة التونسية للتأم� وإعادة التأم� " ستار " بتاريخ غرة أكتوبر 

2003 ليتوىل هذا الصندوق تسديد التعويضات الناتجة عن حوادث سابقة لهذا التاريخ.
إتّفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم�" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحّركـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 

6 - إحداث صندوق الوقاية من حوادث املرور:

الفصالن 19 و20 من القانون عدد 106 لسنة 2005 املؤّرخ يف 19 ديسمرب 2005 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 2006.
األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤرخ يف 28 أوت 2006 واملتعلق بضبط إجراءات تدّخل صندوق الوقاية من حوادث 
يف املؤرخ   2007 لسنة   275 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك�  له  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  تسي�ه  وطرق  املرور 

 12 فيفري 2007.

7 - ترويج عقود التأم� عرب شبكة البنوك والربيد:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 واملتعلق بضبط فروع التأم� الواردة بالفصل 69 من مجلة التأم� واملسموح 
الحياة  والتأم� عىل  املساعدة  القرض والض�ن وتأم�  الفالحية وتأم�  األخطار  تأم�  البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
اإلتفاقية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجمعية املهنية لبنوك تونس بتاريخ 18 نوفمرب 2003 واملتعلقة 

بالس�ح بتسويق عقود التأم� املنصوص عليها بقرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 عرب شبكة البنوك.
الفصل 39 من القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2004) املتعلّق 

بتنقيح مجلة التأم� يف إتّجاه إدراج الديوان الوطني للربيد كصنف جديد من الوسطاء.
اإلتفاقية اإلطارية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والديوان الوطني للربيد واملصادق عليها من قبل وزير 
املالية بتاريخ 28 جانفي 2004 واملتعلقة بالس�ح بإبرام عقود التأم� بإسم ولحساب مؤسسة تأم� واحدة أو عــــّدة 

مؤسسات تأميـــن وذلك بالنسبة لفروع التأم� املنصوص عليها بقـــرار وزير املاليــة املؤرخ يف 8 أوت 2002.

8 - نظام الرصف:

القانون عدد 48 لسنة 1993 املؤّرخ يف 3 ماي 1993 واملنقح ملجلة الرصف الصادرة ±قتىض القانون عدد 18 لسنة 1976 
املؤّرخ يف 21  جانفي 1976.

يف املؤّرخ   1977 لسنة   609 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلّق   1993 أوت   16 يف  املؤّرخ   1993 لسنة   1696 عدد  األمر 
 27 جويلية 1977 املتعلّق بضبط رشوط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 املؤّرخ يف 21 جانفي 1976 املتعلّق ±راجعة 

وتدوين الترشيع الخاص بالرصف والتجارة الخارجية واملنظم للعالقات ب� البالد التونسية والبلدان األجنبية.
إطار  يف  بالتحويل  واملتعلّق   1993 ديسمرب   10 يف  واملؤرخ  التونيس  املركزي  البنك  عن  الصادر   98-21 عدد  املنشور 

العمليات الجارية.

9 - تبسيط اإلجراءات اإلدارية:

القانون عدد 91 لسنة 2001 املؤرخ يف 7 أوت 2001 واملتعلق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالرخص اإلدارية 
املسلمة من قبل مصالح وزارة املالية يف النشاطات الراجعة لها بالنظر.

قـرار وزير املالية املؤرخ يف 22 نوفمرب 2001 واملتعلق بضبط بيان Úوذجي للشـروط العامة لعقود التأم�.
يف املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر 

 23 أفريل 1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بتنقيح القرار املؤرخ يف 29 أوت 2001 واملتعلق بالخدمات اإلدارية 

املسداة من طرف املصالح التابعة لوزارة املالية ورشوط إسنادها.
األمر عدد 543 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط الرشوط التي يجب أن تتوفر يف الخرباء اإلكتواري� 

لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة املنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة التأم�.
األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب 

أس�ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة التأم�.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 واملتعلق باملصادقة عىل كراس الرشوط الخاصة بتعاطي مهام اإلختبار يف 

التأم� ومعاينة األرضار.
اإلختبار  مهام  بتعاطي  الخاصة  الرشوط  كراس  عىل  باملصادقة  واملتعلق   2002 جوان   5 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 

اإلكتواري لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

القانون عدد 75 لسنة 2003 املؤرخ يف 10 ديسمرب 2003 واملتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 
األموال ك� تّم تنقيحه وإ¼امه بالقـانون عـدد 65 لسنة 2009 املؤّرخ يف 12 أوت 2009.

األمر عدد 1865 لسنة 2004 املؤرخ يف 11 أوت 2004 واملتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل املالية وطرق 
س�ها. 

قرار وزير املالية الصادر بتاريخ 10 سبتمرب 2004 يتعلق بتحديد املبالغ املنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من 
القانون املتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

الرتتيب عدد 1 لسنة 2012 للهيئة العاّمة للتأم� حول تداب� العناية الواجبة املتعلّقة ±قاومة غسيل األموال و¼ويل 
اإلرهاب بالنسبة لقطاع التأم�.

القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ±كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 01 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق ±بادئ توجيهية خاصة 

بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 02 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 

العمليات أواملعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 03 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي�.

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لحفز املبادرة اإلقتصادية: 

القانون عدد 69 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2007 واملتعلق بحفز املبادرة اإلقتصادية. 

12 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ©: 

املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ� والذي سيتبعه 
إدراج مقتضيات ضمن مجلّة التأم� تنظّم عمليّة توزيع خدمات التّأم� عن طريق املؤّسسات املذكورة.

13 - اإلطار القانو¯ ملنظومة التأم� التكافيل: 

القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإ¼ام مجلة التأم� بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان "التأم� التّكافيل".

قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإ¼ام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Úوذجي للرشوط العامة لعقود التأم� التكافيل. 

14 - تنظيم الهيئة العامة للتأم�:

األمر عدد 2729 لسنة 2001 املؤرخ يف 26 نوفمرب 2001 املتعلق بتنقيح األمر عدد 556 لسنة 1991 املؤرخ يف 23 أفريل 
1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.

القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم� بإدراج عنوان سادس ±جلة 
التأم� يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم� ". 

املحدثة ±وجب  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  بتسمية  املتعلّق  ماي 2008   2 املؤّرخ يف  لسنة 2008  األمر عدد 1759 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم�. 

وإمتيازاته  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  أجر  بتحديد  املتعلّق  املؤّرخ يف 2 جوان 2008  لسنة 2008  األمر عدد 2046 
الوظيفيّة املنصوص عليها بالفصل 196 من مجلّة التأم�. 

األمر عدد 2047 لسنة 2008 املؤّرخ يف 2 جوان 2008 املتعلّق بتحديد املنحة املسندة ألعضاء مجلس الهيئة العاّمة 
للتأم� املنصوص عليها بالفصل 184 من مجلّة التأم�.

األمر الحكومي عدد 221 لسنة 2015 املؤّرخ يف 21 ماي 2015 املنّقح لألمر عدد 2553 لسنة 2008 املؤّرخ يف 7 جويلية 
2008 املتعلّق بتحديد نسب املعاليم الراجعة للهيئة العاّمة للتأم� املنصوص عليها بالفصل 198 من مجلّة التأم� ومبالغها 

وطرق استخالصها.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 املؤّرخ يف 02 جوان 2015 املتعلّق بضبط إجراءات إستخالص املعلوم السنوي املحمول عىل 

مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة. 
األمر عدد 2730 لسنة 2008 املؤّرخ يف 4 أوت 2008 املتعلّق بتعي� أعضاء مجلس الهيئة العاّمة للتأم�. 

األمر عدد 39 لسنة 2009 املؤرخ يف 5 جانفي 2009 املنّقح لألمر عدد 2259 لسنة 1992 املؤرخ يف 31ديسمرب 1992 
واملتعلق بضبط تركيبة وطرق تسي� لجنة منح البطاقة املهنية املنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة التأم�.

األمر التطبيقي عدد 668 لسنة 2011 املؤرخ يف 23 ماي 2011  واملتعلق بالنظام األسايس الخاص بأعوان الهيئة العاّمة 
للتأم�. 

األمر التطبيقي عدد 411 لسنة 2012 املؤرخ يف 17 ماي 2012  واملتعلق باملصادقة عىل الهيكل التنظيمي للهيئة العاّمة 
للتأم�. 
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

اإلعفاء من معلوم  إقرار مبدإ  الحياة وكذلك حول  التأم� عىل  التأم� إىل مكتتبي عقود  املحمول عىل أصول مؤسسات 
الطابع الجبا� (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات�. ك� تّم إدراج أحكام بقانون املالية لسنة 2014 تتعلق بـ:

- سحب االمتيازات الجبائية املخّولة لعقود التأم� عىل الحياة عىل عقود تكوين األموال وعقود التأم� التي تشمل 
بالترشيع  عليها  واملنصوص  املكتتب  إلتزامات محمولة عىل  تتضّمن  التي  العقود  الحساب ±ا يف ذلك  بوحدات  ض�نات 
الجاري به العمل وتوسيع ميدان تطبيق االمتيازات الجبائية ليشمل كل املبالغ املدفوعة يف إطار تنفيذ عقود التأم� التي 

¼نح الحّق يف االنتفاع باالمتياز الجبا� وتوحيد املنتفع باملبالغ املدفوعة تنفيذا للعقود املنتفعة باالمتياز الجبا�،
- إعفاء أقساط التأم� املحالة واملعاد إسنادها،

- إدراج إمكانية إسرتجاع مؤسسات التأم� عىل الحياة قيمة الخصم من املورد بعنوان املداخيل املتأتية من توظيفات 
املدخرات الحسابية.

الفصل 27 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 
سحب اإلعفاء من املعلوم املستوجب عىل عقود تأم� األخطار املربمة لدى الّصندوق التونيس للتأم� التعاوÅ الفالحي عىل 

العقود املربمة مع مؤّسسات التأم�.
الفصل 23 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 

الرتفيع يف سقف مبلغ الطرح من اآلداء عىل الدخل من 2000 د إىل 3000 د.

 4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 جوان 2000 املتعلق باملصادقة عىل املعاي� املحاسبية الخاصة ±ؤسسات التأم� وإعادة 
التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÌة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك� تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 
وذلك يف إتجاه إعت�د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك�ل ضبط األسس الفنية للتأم� عىل الحياة) وبالقرار 
املـؤرخ يف 6 جوان 2011 (يف إتجاه إجبار مؤسسات التأم� عىل تكوين مدخرات تعديل بعنوان أصناف التأم� األخرى 
عندما تواجه تقلبات استثنائية يف نسب التعويضات تتعلق باملخاطر التي تؤمنها) وبالقرار املـؤرخ يف 3 مارس 2012 قصد 
إذا  ما  صورة  يف  املّدخرات  هذه  إحتساب  طريقة  أو  عنارص  تعديل  عىل  للموافقة  للتأم�  العامة  للهيئة  اإلمكانية  منح 
إستجّدت حوادث مرتتّبة عن ظروف إستثنائية تستوجب هذا التعديل وذلك بناء عىل طلب معلّل تتقّدم به مؤسسة التأم� 
التأم�  املرّخص ملؤسسات  املـؤرخ يف 1 مارس 2016 (قصد إضافة فصل جديد يضبط قاÌة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
املنشور عدد 524 لسنة 2001 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 293 لسنة 2006 املتعلق بضبط Úاذج الجداول اإلحصائية 

املكونة للتقرير السنوي ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وطريقة إعت�دها.
املنشور عدد 947 لسنة 2002 املؤرخ يف 16 سبتمرب 2002 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 
املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقرير مراقبي حسابات مؤسسات التأم� وإعادة التأم� املوجهة إىل الوزير املكلف 

باملالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 7 مارس 2003 واملتعلق بتحديد جداول ووثائق املتابعة الظرفية ملؤسسات التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بضبط محتوى امللف الوارد بالفصل 48 من مجلة التأم�. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بضبط الوثائق املكّونة للتقرير السنوي املنصوص عليه بالفصل 60 

من مجلة التأم� والذي يلغي قرار وزير املالية املؤرخ يف 31 جويلية 2001.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 01 املؤرخ يف 03 ديسمرب 2014 واملتعلق بضبط الوثائق املكونة للتقرير السنوي املنصوص 

عليه بالفصل 60 من مجلة التأم�.

القانون عدد 96 لسنة 2005 املؤرخ يف 18 أكتوبر 2005 واملتعلّق بتدعيم سالمة العالقات املالية.
مقرر الهيئة عدد 24 لسنة 2017 املؤرخ يف 29 مارس 2017 واملتعلق بضبط طريقة إحتساب مدخرات إنخفاض قيمة 

املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم�.

5 - إحداث صندوق ض�ن املؤمن لهم:

الفصول من 35 إىل39 من القانون عدد 104 لسنة 2000 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 2000 واملتعلّقة بإحداث صندوق ض�ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح�ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم� عن الوفاء بإلتزاماتها.

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي� وطرق ¼ويل 
باألمر عدد 2123 لسنة 2002 املؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789  تنقيحه  تّم  صندوق ض�ن املؤمن لهم ك� 
لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 تبعا ملقتضيات املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 املتعلّق بجرب 

األرضار الناتجة عن اإلضطرابات والتحرّكات الشعبية التي شهدتها البالد.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 سبتمرب 2003 املتعلق بسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� " اإلتحاد " وتحويل 

محفظة عقود التأم� التي ¼تلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم�"اإلتحاد ".
إتفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع الرشكة التونسية للتأم� وإعادة التأم� " ستار " بتاريخ غرة أكتوبر 

2003 ليتوىل هذا الصندوق تسديد التعويضات الناتجة عن حوادث سابقة لهذا التاريخ.
إتّفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم�" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحّركـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 

6 - إحداث صندوق الوقاية من حوادث املرور:

الفصالن 19 و20 من القانون عدد 106 لسنة 2005 املؤّرخ يف 19 ديسمرب 2005 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 2006.
األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤرخ يف 28 أوت 2006 واملتعلق بضبط إجراءات تدّخل صندوق الوقاية من حوادث 
يف املؤرخ   2007 لسنة   275 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك�  له  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  تسي�ه  وطرق  املرور 

 12 فيفري 2007.

7 - ترويج عقود التأم� عرب شبكة البنوك والربيد:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 واملتعلق بضبط فروع التأم� الواردة بالفصل 69 من مجلة التأم� واملسموح 
الحياة  والتأم� عىل  املساعدة  القرض والض�ن وتأم�  الفالحية وتأم�  األخطار  تأم�  البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
اإلتفاقية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجمعية املهنية لبنوك تونس بتاريخ 18 نوفمرب 2003 واملتعلقة 

بالس�ح بتسويق عقود التأم� املنصوص عليها بقرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 عرب شبكة البنوك.
الفصل 39 من القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2004) املتعلّق 

بتنقيح مجلة التأم� يف إتّجاه إدراج الديوان الوطني للربيد كصنف جديد من الوسطاء.
اإلتفاقية اإلطارية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والديوان الوطني للربيد واملصادق عليها من قبل وزير 
املالية بتاريخ 28 جانفي 2004 واملتعلقة بالس�ح بإبرام عقود التأم� بإسم ولحساب مؤسسة تأم� واحدة أو عــــّدة 

مؤسسات تأميـــن وذلك بالنسبة لفروع التأم� املنصوص عليها بقـــرار وزير املاليــة املؤرخ يف 8 أوت 2002.

8 - نظام الرصف:

القانون عدد 48 لسنة 1993 املؤّرخ يف 3 ماي 1993 واملنقح ملجلة الرصف الصادرة ±قتىض القانون عدد 18 لسنة 1976 
املؤّرخ يف 21  جانفي 1976.

يف املؤّرخ   1977 لسنة   609 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلّق   1993 أوت   16 يف  املؤّرخ   1993 لسنة   1696 عدد  األمر 
 27 جويلية 1977 املتعلّق بضبط رشوط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 املؤّرخ يف 21 جانفي 1976 املتعلّق ±راجعة 

وتدوين الترشيع الخاص بالرصف والتجارة الخارجية واملنظم للعالقات ب� البالد التونسية والبلدان األجنبية.
إطار  يف  بالتحويل  واملتعلّق   1993 ديسمرب   10 يف  واملؤرخ  التونيس  املركزي  البنك  عن  الصادر   98-21 عدد  املنشور 

العمليات الجارية.

9 - تبسيط اإلجراءات اإلدارية:

القانون عدد 91 لسنة 2001 املؤرخ يف 7 أوت 2001 واملتعلق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالرخص اإلدارية 
املسلمة من قبل مصالح وزارة املالية يف النشاطات الراجعة لها بالنظر.

قـرار وزير املالية املؤرخ يف 22 نوفمرب 2001 واملتعلق بضبط بيان Úوذجي للشـروط العامة لعقود التأم�.
يف املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر 

 23 أفريل 1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بتنقيح القرار املؤرخ يف 29 أوت 2001 واملتعلق بالخدمات اإلدارية 

املسداة من طرف املصالح التابعة لوزارة املالية ورشوط إسنادها.
األمر عدد 543 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط الرشوط التي يجب أن تتوفر يف الخرباء اإلكتواري� 

لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة املنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة التأم�.
األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب 

أس�ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة التأم�.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 واملتعلق باملصادقة عىل كراس الرشوط الخاصة بتعاطي مهام اإلختبار يف 

التأم� ومعاينة األرضار.
اإلختبار  مهام  بتعاطي  الخاصة  الرشوط  كراس  عىل  باملصادقة  واملتعلق   2002 جوان   5 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 

اإلكتواري لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

القانون عدد 75 لسنة 2003 املؤرخ يف 10 ديسمرب 2003 واملتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 
األموال ك� تّم تنقيحه وإ¼امه بالقـانون عـدد 65 لسنة 2009 املؤّرخ يف 12 أوت 2009.

األمر عدد 1865 لسنة 2004 املؤرخ يف 11 أوت 2004 واملتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل املالية وطرق 
س�ها. 

قرار وزير املالية الصادر بتاريخ 10 سبتمرب 2004 يتعلق بتحديد املبالغ املنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من 
القانون املتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

الرتتيب عدد 1 لسنة 2012 للهيئة العاّمة للتأم� حول تداب� العناية الواجبة املتعلّقة ±قاومة غسيل األموال و¼ويل 
اإلرهاب بالنسبة لقطاع التأم�.

القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ±كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 01 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق ±بادئ توجيهية خاصة 

بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 02 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 

العمليات أواملعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 03 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي�.

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لحفز املبادرة اإلقتصادية: 

القانون عدد 69 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2007 واملتعلق بحفز املبادرة اإلقتصادية. 

12 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ©: 

املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ� والذي سيتبعه 
إدراج مقتضيات ضمن مجلّة التأم� تنظّم عمليّة توزيع خدمات التّأم� عن طريق املؤّسسات املذكورة.

13 - اإلطار القانو¯ ملنظومة التأم� التكافيل: 

القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإ¼ام مجلة التأم� بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان "التأم� التّكافيل".

قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإ¼ام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Úوذجي للرشوط العامة لعقود التأم� التكافيل. 

14 - تنظيم الهيئة العامة للتأم�:

األمر عدد 2729 لسنة 2001 املؤرخ يف 26 نوفمرب 2001 املتعلق بتنقيح األمر عدد 556 لسنة 1991 املؤرخ يف 23 أفريل 
1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.

القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم� بإدراج عنوان سادس ±جلة 
التأم� يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم� ". 

املحدثة ±وجب  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  بتسمية  املتعلّق  ماي 2008   2 املؤّرخ يف  لسنة 2008  األمر عدد 1759 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم�. 

وإمتيازاته  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  أجر  بتحديد  املتعلّق  املؤّرخ يف 2 جوان 2008  لسنة 2008  األمر عدد 2046 
الوظيفيّة املنصوص عليها بالفصل 196 من مجلّة التأم�. 

األمر عدد 2047 لسنة 2008 املؤّرخ يف 2 جوان 2008 املتعلّق بتحديد املنحة املسندة ألعضاء مجلس الهيئة العاّمة 
للتأم� املنصوص عليها بالفصل 184 من مجلّة التأم�.

األمر الحكومي عدد 221 لسنة 2015 املؤّرخ يف 21 ماي 2015 املنّقح لألمر عدد 2553 لسنة 2008 املؤّرخ يف 7 جويلية 
2008 املتعلّق بتحديد نسب املعاليم الراجعة للهيئة العاّمة للتأم� املنصوص عليها بالفصل 198 من مجلّة التأم� ومبالغها 

وطرق استخالصها.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 املؤّرخ يف 02 جوان 2015 املتعلّق بضبط إجراءات إستخالص املعلوم السنوي املحمول عىل 

مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة. 
األمر عدد 2730 لسنة 2008 املؤّرخ يف 4 أوت 2008 املتعلّق بتعي� أعضاء مجلس الهيئة العاّمة للتأم�. 

األمر عدد 39 لسنة 2009 املؤرخ يف 5 جانفي 2009 املنّقح لألمر عدد 2259 لسنة 1992 املؤرخ يف 31ديسمرب 1992 
واملتعلق بضبط تركيبة وطرق تسي� لجنة منح البطاقة املهنية املنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة التأم�.

األمر التطبيقي عدد 668 لسنة 2011 املؤرخ يف 23 ماي 2011  واملتعلق بالنظام األسايس الخاص بأعوان الهيئة العاّمة 
للتأم�. 

األمر التطبيقي عدد 411 لسنة 2012 املؤرخ يف 17 ماي 2012  واملتعلق باملصادقة عىل الهيكل التنظيمي للهيئة العاّمة 
للتأم�. 

�
أم

الت
ف 

صنا
ب أ

س
 ح

ت
مال

عا
امل

م 
رق

ر 
طو

ت
1-

7 
دد

عــ
ق 

لح
م

د)
م.

)

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

ال
مو

األ
ن 

وي
تك

 و
اة

حي
 ال

ىل
 ع

�
أم

الت

اة
حي

 ال
غ©

ىل 
 ع

�
أم

الت

ـة
ص

لح
ا

20
17

�
أم

الت
ف 

صنا
وأ

ع 
رو

ف
ور

تط
 ال

بة
نس

 
20

17
 / 

20
16

ور
تط

 ال
دل

مع
 

(2
01

7-
20

13
)

19
95

ة 
سن

ن 
ة م

داي
ي ب

�ع
جت

 اإل
�ن

ض
 لل

ي
طن

لو
ق ا

دو
صن

ىل ال
ع إ

فر
ا ال

هذ
ل 

حي
أ

:(1
)

ــ
ـ

ــ
ـ

20
0,

4

10
85

,3

58
7,

0

18
5,

4

73
,7

20
7,

9

10
,9

7,
0

0,
0

13
,4

12
85

,7

77
,0

13
62

,7

22
1,

3

11
91

,4

63
8,

7

20
2,

4

72
,4

24
5,

4

11
,4

6,
0

0,
0

15
,1

14
12

,7

85
,9

14
98

,6

27
0,

2

12
86

,1

70
7,

0

21
7,

8

72
,4

25
3,

6

11
,6

7,
5

0,
0

16
,2

15
56

,3

97
,6

16
53

,9

30
2,

1

13
76

,2

76
7,

9

23
8,

1

70
,9

26
4,

5

12
,4

6,
1

0,
0

16
,3

16
78

,3

10
0,

6

17
78

,9

37
4,

7

14
80

,6

83
5,

0

26
5,

3

58
,7

28
5,

6

14
,4

5,
6

0,
0

16
,0

18
55

,3

11
3,

4

19
68

,7

44
2,

5

16
46

,1

94
0,

4

29
4,

1

69
,2

30
2,

3

16
,8

6,
4

0,
0

16
,9

20
88

,6

12
1,

7

22
10

,3

21
,2

%

78
,8

%

45
,0

%

14
,1

%

3,
3%

14
,5

%

0,
8%

0,
3%

0,
0%

0,
8%

10
0,

0%

18
,1

%

11
,2

%

12
,6

%

10
,9

%

17
,9

%

5,
8%

16
,7

%

14
,3

%

0,
0%

5,
6%

12
,6

%

7,
3%

12
,3

%

17
,2

%

8,
7%

9,
9%

9,
7%

-1
,3

%

7,
8%

9,
0%

-1
,8

%

0,
0%

4,
8%

10
,2

%

9,
6%

10
,2

%

ت
را

سيا
 ال

�
أم

ـ ت

ض
ملر

ىل ا
 ع

ي
�ع

لج
� ا

أم
الت

ـ 

قل
الن

 �
أم

ـ ت

فة
ختل

امل
ر 

طا
ألخ

وا
ق 

ري
لح

ن ا
 م

�
أم

الت
ـ 

ض
رو

لق
وا

ت 
را

اد
ص

 ال
�

أم
ـ ت

 

ية
اش

امل
ك 

هال
 و

ربد
 ال

ضّد
 �

أم
الت

ـ 

(1
ل (

شغ
 ال

ث
اد

حو
 �

أم
ـ ت

لة
بو

ملق
ت ا

ليا
عم

 ال
�

أم
ـ ت

ية
س

ون
الت

ة 
اد

إلع
ـ ا

ية
س

ون
الت

ة 
اد

إلع
ر ا

تبا
إع

ن 
دو

ع ب
مو

ملج
ا

ية
س

ون
الت

ة 
اد

إلع
ر ا

تبا
إع

ع ب
مو

ملج
ا



الهيئة العامة للتأمين 125

2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

اإلعفاء من معلوم  إقرار مبدإ  الحياة وكذلك حول  التأم� عىل  التأم� إىل مكتتبي عقود  املحمول عىل أصول مؤسسات 
الطابع الجبا� (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات�. ك� تّم إدراج أحكام بقانون املالية لسنة 2014 تتعلق بـ:

- سحب االمتيازات الجبائية املخّولة لعقود التأم� عىل الحياة عىل عقود تكوين األموال وعقود التأم� التي تشمل 
بالترشيع  عليها  واملنصوص  املكتتب  إلتزامات محمولة عىل  تتضّمن  التي  العقود  الحساب ±ا يف ذلك  بوحدات  ض�نات 
الجاري به العمل وتوسيع ميدان تطبيق االمتيازات الجبائية ليشمل كل املبالغ املدفوعة يف إطار تنفيذ عقود التأم� التي 

¼نح الحّق يف االنتفاع باالمتياز الجبا� وتوحيد املنتفع باملبالغ املدفوعة تنفيذا للعقود املنتفعة باالمتياز الجبا�،
- إعفاء أقساط التأم� املحالة واملعاد إسنادها،

- إدراج إمكانية إسرتجاع مؤسسات التأم� عىل الحياة قيمة الخصم من املورد بعنوان املداخيل املتأتية من توظيفات 
املدخرات الحسابية.

الفصل 27 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 
سحب اإلعفاء من املعلوم املستوجب عىل عقود تأم� األخطار املربمة لدى الّصندوق التونيس للتأم� التعاوÅ الفالحي عىل 

العقود املربمة مع مؤّسسات التأم�.
الفصل 23 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 

الرتفيع يف سقف مبلغ الطرح من اآلداء عىل الدخل من 2000 د إىل 3000 د.

 4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 جوان 2000 املتعلق باملصادقة عىل املعاي� املحاسبية الخاصة ±ؤسسات التأم� وإعادة 
التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÌة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك� تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 
وذلك يف إتجاه إعت�د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك�ل ضبط األسس الفنية للتأم� عىل الحياة) وبالقرار 
املـؤرخ يف 6 جوان 2011 (يف إتجاه إجبار مؤسسات التأم� عىل تكوين مدخرات تعديل بعنوان أصناف التأم� األخرى 
عندما تواجه تقلبات استثنائية يف نسب التعويضات تتعلق باملخاطر التي تؤمنها) وبالقرار املـؤرخ يف 3 مارس 2012 قصد 
إذا  ما  صورة  يف  املّدخرات  هذه  إحتساب  طريقة  أو  عنارص  تعديل  عىل  للموافقة  للتأم�  العامة  للهيئة  اإلمكانية  منح 
إستجّدت حوادث مرتتّبة عن ظروف إستثنائية تستوجب هذا التعديل وذلك بناء عىل طلب معلّل تتقّدم به مؤسسة التأم� 
التأم�  املرّخص ملؤسسات  املـؤرخ يف 1 مارس 2016 (قصد إضافة فصل جديد يضبط قاÌة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
املنشور عدد 524 لسنة 2001 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 293 لسنة 2006 املتعلق بضبط Úاذج الجداول اإلحصائية 

املكونة للتقرير السنوي ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وطريقة إعت�دها.
املنشور عدد 947 لسنة 2002 املؤرخ يف 16 سبتمرب 2002 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 
املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقرير مراقبي حسابات مؤسسات التأم� وإعادة التأم� املوجهة إىل الوزير املكلف 

باملالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 7 مارس 2003 واملتعلق بتحديد جداول ووثائق املتابعة الظرفية ملؤسسات التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بضبط محتوى امللف الوارد بالفصل 48 من مجلة التأم�. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بضبط الوثائق املكّونة للتقرير السنوي املنصوص عليه بالفصل 60 

من مجلة التأم� والذي يلغي قرار وزير املالية املؤرخ يف 31 جويلية 2001.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 01 املؤرخ يف 03 ديسمرب 2014 واملتعلق بضبط الوثائق املكونة للتقرير السنوي املنصوص 

عليه بالفصل 60 من مجلة التأم�.

القانون عدد 96 لسنة 2005 املؤرخ يف 18 أكتوبر 2005 واملتعلّق بتدعيم سالمة العالقات املالية.
مقرر الهيئة عدد 24 لسنة 2017 املؤرخ يف 29 مارس 2017 واملتعلق بضبط طريقة إحتساب مدخرات إنخفاض قيمة 

املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم�.

5 - إحداث صندوق ض�ن املؤمن لهم:

الفصول من 35 إىل39 من القانون عدد 104 لسنة 2000 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 2000 واملتعلّقة بإحداث صندوق ض�ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح�ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم� عن الوفاء بإلتزاماتها.

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي� وطرق ¼ويل 
باألمر عدد 2123 لسنة 2002 املؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789  تنقيحه  تّم  صندوق ض�ن املؤمن لهم ك� 
لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 تبعا ملقتضيات املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 املتعلّق بجرب 

األرضار الناتجة عن اإلضطرابات والتحرّكات الشعبية التي شهدتها البالد.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 سبتمرب 2003 املتعلق بسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� " اإلتحاد " وتحويل 

محفظة عقود التأم� التي ¼تلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم�"اإلتحاد ".
إتفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع الرشكة التونسية للتأم� وإعادة التأم� " ستار " بتاريخ غرة أكتوبر 

2003 ليتوىل هذا الصندوق تسديد التعويضات الناتجة عن حوادث سابقة لهذا التاريخ.
إتّفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم�" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحّركـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 

6 - إحداث صندوق الوقاية من حوادث املرور:

الفصالن 19 و20 من القانون عدد 106 لسنة 2005 املؤّرخ يف 19 ديسمرب 2005 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 2006.
األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤرخ يف 28 أوت 2006 واملتعلق بضبط إجراءات تدّخل صندوق الوقاية من حوادث 
يف املؤرخ   2007 لسنة   275 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك�  له  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  تسي�ه  وطرق  املرور 

 12 فيفري 2007.

7 - ترويج عقود التأم� عرب شبكة البنوك والربيد:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 واملتعلق بضبط فروع التأم� الواردة بالفصل 69 من مجلة التأم� واملسموح 
الحياة  والتأم� عىل  املساعدة  القرض والض�ن وتأم�  الفالحية وتأم�  األخطار  تأم�  البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
اإلتفاقية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجمعية املهنية لبنوك تونس بتاريخ 18 نوفمرب 2003 واملتعلقة 

بالس�ح بتسويق عقود التأم� املنصوص عليها بقرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 عرب شبكة البنوك.
الفصل 39 من القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2004) املتعلّق 

بتنقيح مجلة التأم� يف إتّجاه إدراج الديوان الوطني للربيد كصنف جديد من الوسطاء.
اإلتفاقية اإلطارية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والديوان الوطني للربيد واملصادق عليها من قبل وزير 
املالية بتاريخ 28 جانفي 2004 واملتعلقة بالس�ح بإبرام عقود التأم� بإسم ولحساب مؤسسة تأم� واحدة أو عــــّدة 

مؤسسات تأميـــن وذلك بالنسبة لفروع التأم� املنصوص عليها بقـــرار وزير املاليــة املؤرخ يف 8 أوت 2002.

8 - نظام الرصف:

القانون عدد 48 لسنة 1993 املؤّرخ يف 3 ماي 1993 واملنقح ملجلة الرصف الصادرة ±قتىض القانون عدد 18 لسنة 1976 
املؤّرخ يف 21  جانفي 1976.

يف املؤّرخ   1977 لسنة   609 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلّق   1993 أوت   16 يف  املؤّرخ   1993 لسنة   1696 عدد  األمر 
 27 جويلية 1977 املتعلّق بضبط رشوط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 املؤّرخ يف 21 جانفي 1976 املتعلّق ±راجعة 

وتدوين الترشيع الخاص بالرصف والتجارة الخارجية واملنظم للعالقات ب� البالد التونسية والبلدان األجنبية.
إطار  يف  بالتحويل  واملتعلّق   1993 ديسمرب   10 يف  واملؤرخ  التونيس  املركزي  البنك  عن  الصادر   98-21 عدد  املنشور 

العمليات الجارية.

9 - تبسيط اإلجراءات اإلدارية:

القانون عدد 91 لسنة 2001 املؤرخ يف 7 أوت 2001 واملتعلق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالرخص اإلدارية 
املسلمة من قبل مصالح وزارة املالية يف النشاطات الراجعة لها بالنظر.

قـرار وزير املالية املؤرخ يف 22 نوفمرب 2001 واملتعلق بضبط بيان Úوذجي للشـروط العامة لعقود التأم�.
يف املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر 

 23 أفريل 1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بتنقيح القرار املؤرخ يف 29 أوت 2001 واملتعلق بالخدمات اإلدارية 

املسداة من طرف املصالح التابعة لوزارة املالية ورشوط إسنادها.
األمر عدد 543 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط الرشوط التي يجب أن تتوفر يف الخرباء اإلكتواري� 

لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة املنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة التأم�.
األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب 

أس�ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة التأم�.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 واملتعلق باملصادقة عىل كراس الرشوط الخاصة بتعاطي مهام اإلختبار يف 

التأم� ومعاينة األرضار.
اإلختبار  مهام  بتعاطي  الخاصة  الرشوط  كراس  عىل  باملصادقة  واملتعلق   2002 جوان   5 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 

اإلكتواري لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

القانون عدد 75 لسنة 2003 املؤرخ يف 10 ديسمرب 2003 واملتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 
األموال ك� تّم تنقيحه وإ¼امه بالقـانون عـدد 65 لسنة 2009 املؤّرخ يف 12 أوت 2009.

األمر عدد 1865 لسنة 2004 املؤرخ يف 11 أوت 2004 واملتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل املالية وطرق 
س�ها. 

قرار وزير املالية الصادر بتاريخ 10 سبتمرب 2004 يتعلق بتحديد املبالغ املنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من 
القانون املتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

الرتتيب عدد 1 لسنة 2012 للهيئة العاّمة للتأم� حول تداب� العناية الواجبة املتعلّقة ±قاومة غسيل األموال و¼ويل 
اإلرهاب بالنسبة لقطاع التأم�.

القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ±كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 01 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق ±بادئ توجيهية خاصة 

بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 02 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 

العمليات أواملعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 03 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي�.

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لحفز املبادرة اإلقتصادية: 

القانون عدد 69 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2007 واملتعلق بحفز املبادرة اإلقتصادية. 

12 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ©: 

املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ� والذي سيتبعه 
إدراج مقتضيات ضمن مجلّة التأم� تنظّم عمليّة توزيع خدمات التّأم� عن طريق املؤّسسات املذكورة.

13 - اإلطار القانو¯ ملنظومة التأم� التكافيل: 

القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإ¼ام مجلة التأم� بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان "التأم� التّكافيل".

قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإ¼ام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Úوذجي للرشوط العامة لعقود التأم� التكافيل. 

14 - تنظيم الهيئة العامة للتأم�:

األمر عدد 2729 لسنة 2001 املؤرخ يف 26 نوفمرب 2001 املتعلق بتنقيح األمر عدد 556 لسنة 1991 املؤرخ يف 23 أفريل 
1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.

القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم� بإدراج عنوان سادس ±جلة 
التأم� يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم� ". 

املحدثة ±وجب  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  بتسمية  املتعلّق  ماي 2008   2 املؤّرخ يف  لسنة 2008  األمر عدد 1759 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم�. 

وإمتيازاته  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  أجر  بتحديد  املتعلّق  املؤّرخ يف 2 جوان 2008  لسنة 2008  األمر عدد 2046 
الوظيفيّة املنصوص عليها بالفصل 196 من مجلّة التأم�. 

األمر عدد 2047 لسنة 2008 املؤّرخ يف 2 جوان 2008 املتعلّق بتحديد املنحة املسندة ألعضاء مجلس الهيئة العاّمة 
للتأم� املنصوص عليها بالفصل 184 من مجلّة التأم�.

األمر الحكومي عدد 221 لسنة 2015 املؤّرخ يف 21 ماي 2015 املنّقح لألمر عدد 2553 لسنة 2008 املؤّرخ يف 7 جويلية 
2008 املتعلّق بتحديد نسب املعاليم الراجعة للهيئة العاّمة للتأم� املنصوص عليها بالفصل 198 من مجلّة التأم� ومبالغها 

وطرق استخالصها.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 املؤّرخ يف 02 جوان 2015 املتعلّق بضبط إجراءات إستخالص املعلوم السنوي املحمول عىل 

مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة. 
األمر عدد 2730 لسنة 2008 املؤّرخ يف 4 أوت 2008 املتعلّق بتعي� أعضاء مجلس الهيئة العاّمة للتأم�. 

األمر عدد 39 لسنة 2009 املؤرخ يف 5 جانفي 2009 املنّقح لألمر عدد 2259 لسنة 1992 املؤرخ يف 31ديسمرب 1992 
واملتعلق بضبط تركيبة وطرق تسي� لجنة منح البطاقة املهنية املنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة التأم�.

األمر التطبيقي عدد 668 لسنة 2011 املؤرخ يف 23 ماي 2011  واملتعلق بالنظام األسايس الخاص بأعوان الهيئة العاّمة 
للتأم�. 

األمر التطبيقي عدد 411 لسنة 2012 املؤرخ يف 17 ماي 2012  واملتعلق باملصادقة عىل الهيكل التنظيمي للهيئة العاّمة 
للتأم�. 
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

اإلعفاء من معلوم  إقرار مبدإ  الحياة وكذلك حول  التأم� عىل  التأم� إىل مكتتبي عقود  املحمول عىل أصول مؤسسات 
الطابع الجبا� (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات�. ك� تّم إدراج أحكام بقانون املالية لسنة 2014 تتعلق بـ:

- سحب االمتيازات الجبائية املخّولة لعقود التأم� عىل الحياة عىل عقود تكوين األموال وعقود التأم� التي تشمل 
بالترشيع  عليها  واملنصوص  املكتتب  إلتزامات محمولة عىل  تتضّمن  التي  العقود  الحساب ±ا يف ذلك  بوحدات  ض�نات 
الجاري به العمل وتوسيع ميدان تطبيق االمتيازات الجبائية ليشمل كل املبالغ املدفوعة يف إطار تنفيذ عقود التأم� التي 

¼نح الحّق يف االنتفاع باالمتياز الجبا� وتوحيد املنتفع باملبالغ املدفوعة تنفيذا للعقود املنتفعة باالمتياز الجبا�،
- إعفاء أقساط التأم� املحالة واملعاد إسنادها،

- إدراج إمكانية إسرتجاع مؤسسات التأم� عىل الحياة قيمة الخصم من املورد بعنوان املداخيل املتأتية من توظيفات 
املدخرات الحسابية.

الفصل 27 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 
سحب اإلعفاء من املعلوم املستوجب عىل عقود تأم� األخطار املربمة لدى الّصندوق التونيس للتأم� التعاوÅ الفالحي عىل 

العقود املربمة مع مؤّسسات التأم�.
الفصل 23 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 

الرتفيع يف سقف مبلغ الطرح من اآلداء عىل الدخل من 2000 د إىل 3000 د.

 4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 جوان 2000 املتعلق باملصادقة عىل املعاي� املحاسبية الخاصة ±ؤسسات التأم� وإعادة 
التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÌة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك� تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 
وذلك يف إتجاه إعت�د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك�ل ضبط األسس الفنية للتأم� عىل الحياة) وبالقرار 
املـؤرخ يف 6 جوان 2011 (يف إتجاه إجبار مؤسسات التأم� عىل تكوين مدخرات تعديل بعنوان أصناف التأم� األخرى 
عندما تواجه تقلبات استثنائية يف نسب التعويضات تتعلق باملخاطر التي تؤمنها) وبالقرار املـؤرخ يف 3 مارس 2012 قصد 
إذا  ما  صورة  يف  املّدخرات  هذه  إحتساب  طريقة  أو  عنارص  تعديل  عىل  للموافقة  للتأم�  العامة  للهيئة  اإلمكانية  منح 
إستجّدت حوادث مرتتّبة عن ظروف إستثنائية تستوجب هذا التعديل وذلك بناء عىل طلب معلّل تتقّدم به مؤسسة التأم� 
التأم�  املرّخص ملؤسسات  املـؤرخ يف 1 مارس 2016 (قصد إضافة فصل جديد يضبط قاÌة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
املنشور عدد 524 لسنة 2001 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 293 لسنة 2006 املتعلق بضبط Úاذج الجداول اإلحصائية 

املكونة للتقرير السنوي ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وطريقة إعت�دها.
املنشور عدد 947 لسنة 2002 املؤرخ يف 16 سبتمرب 2002 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 
املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقرير مراقبي حسابات مؤسسات التأم� وإعادة التأم� املوجهة إىل الوزير املكلف 

باملالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 7 مارس 2003 واملتعلق بتحديد جداول ووثائق املتابعة الظرفية ملؤسسات التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بضبط محتوى امللف الوارد بالفصل 48 من مجلة التأم�. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بضبط الوثائق املكّونة للتقرير السنوي املنصوص عليه بالفصل 60 

من مجلة التأم� والذي يلغي قرار وزير املالية املؤرخ يف 31 جويلية 2001.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 01 املؤرخ يف 03 ديسمرب 2014 واملتعلق بضبط الوثائق املكونة للتقرير السنوي املنصوص 

عليه بالفصل 60 من مجلة التأم�.

القانون عدد 96 لسنة 2005 املؤرخ يف 18 أكتوبر 2005 واملتعلّق بتدعيم سالمة العالقات املالية.
مقرر الهيئة عدد 24 لسنة 2017 املؤرخ يف 29 مارس 2017 واملتعلق بضبط طريقة إحتساب مدخرات إنخفاض قيمة 

املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم�.

5 - إحداث صندوق ض�ن املؤمن لهم:

الفصول من 35 إىل39 من القانون عدد 104 لسنة 2000 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 2000 واملتعلّقة بإحداث صندوق ض�ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح�ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم� عن الوفاء بإلتزاماتها.

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي� وطرق ¼ويل 
باألمر عدد 2123 لسنة 2002 املؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789  تنقيحه  تّم  صندوق ض�ن املؤمن لهم ك� 
لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 تبعا ملقتضيات املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 املتعلّق بجرب 

األرضار الناتجة عن اإلضطرابات والتحرّكات الشعبية التي شهدتها البالد.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 سبتمرب 2003 املتعلق بسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� " اإلتحاد " وتحويل 

محفظة عقود التأم� التي ¼تلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم�"اإلتحاد ".
إتفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع الرشكة التونسية للتأم� وإعادة التأم� " ستار " بتاريخ غرة أكتوبر 

2003 ليتوىل هذا الصندوق تسديد التعويضات الناتجة عن حوادث سابقة لهذا التاريخ.
إتّفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم�" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحّركـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 

6 - إحداث صندوق الوقاية من حوادث املرور:

الفصالن 19 و20 من القانون عدد 106 لسنة 2005 املؤّرخ يف 19 ديسمرب 2005 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 2006.
األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤرخ يف 28 أوت 2006 واملتعلق بضبط إجراءات تدّخل صندوق الوقاية من حوادث 
يف املؤرخ   2007 لسنة   275 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك�  له  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  تسي�ه  وطرق  املرور 

 12 فيفري 2007.

7 - ترويج عقود التأم� عرب شبكة البنوك والربيد:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 واملتعلق بضبط فروع التأم� الواردة بالفصل 69 من مجلة التأم� واملسموح 
الحياة  والتأم� عىل  املساعدة  القرض والض�ن وتأم�  الفالحية وتأم�  األخطار  تأم�  البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
اإلتفاقية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجمعية املهنية لبنوك تونس بتاريخ 18 نوفمرب 2003 واملتعلقة 

بالس�ح بتسويق عقود التأم� املنصوص عليها بقرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 عرب شبكة البنوك.
الفصل 39 من القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2004) املتعلّق 

بتنقيح مجلة التأم� يف إتّجاه إدراج الديوان الوطني للربيد كصنف جديد من الوسطاء.
اإلتفاقية اإلطارية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والديوان الوطني للربيد واملصادق عليها من قبل وزير 
املالية بتاريخ 28 جانفي 2004 واملتعلقة بالس�ح بإبرام عقود التأم� بإسم ولحساب مؤسسة تأم� واحدة أو عــــّدة 

مؤسسات تأميـــن وذلك بالنسبة لفروع التأم� املنصوص عليها بقـــرار وزير املاليــة املؤرخ يف 8 أوت 2002.

8 - نظام الرصف:

القانون عدد 48 لسنة 1993 املؤّرخ يف 3 ماي 1993 واملنقح ملجلة الرصف الصادرة ±قتىض القانون عدد 18 لسنة 1976 
املؤّرخ يف 21  جانفي 1976.

يف املؤّرخ   1977 لسنة   609 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلّق   1993 أوت   16 يف  املؤّرخ   1993 لسنة   1696 عدد  األمر 
 27 جويلية 1977 املتعلّق بضبط رشوط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 املؤّرخ يف 21 جانفي 1976 املتعلّق ±راجعة 

وتدوين الترشيع الخاص بالرصف والتجارة الخارجية واملنظم للعالقات ب� البالد التونسية والبلدان األجنبية.
إطار  يف  بالتحويل  واملتعلّق   1993 ديسمرب   10 يف  واملؤرخ  التونيس  املركزي  البنك  عن  الصادر   98-21 عدد  املنشور 

العمليات الجارية.

9 - تبسيط اإلجراءات اإلدارية:

القانون عدد 91 لسنة 2001 املؤرخ يف 7 أوت 2001 واملتعلق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالرخص اإلدارية 
املسلمة من قبل مصالح وزارة املالية يف النشاطات الراجعة لها بالنظر.

قـرار وزير املالية املؤرخ يف 22 نوفمرب 2001 واملتعلق بضبط بيان Úوذجي للشـروط العامة لعقود التأم�.
يف املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر 

 23 أفريل 1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بتنقيح القرار املؤرخ يف 29 أوت 2001 واملتعلق بالخدمات اإلدارية 

املسداة من طرف املصالح التابعة لوزارة املالية ورشوط إسنادها.
األمر عدد 543 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط الرشوط التي يجب أن تتوفر يف الخرباء اإلكتواري� 

لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة املنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة التأم�.
األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب 

أس�ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة التأم�.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 واملتعلق باملصادقة عىل كراس الرشوط الخاصة بتعاطي مهام اإلختبار يف 

التأم� ومعاينة األرضار.
اإلختبار  مهام  بتعاطي  الخاصة  الرشوط  كراس  عىل  باملصادقة  واملتعلق   2002 جوان   5 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 

اإلكتواري لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

القانون عدد 75 لسنة 2003 املؤرخ يف 10 ديسمرب 2003 واملتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 
األموال ك� تّم تنقيحه وإ¼امه بالقـانون عـدد 65 لسنة 2009 املؤّرخ يف 12 أوت 2009.

األمر عدد 1865 لسنة 2004 املؤرخ يف 11 أوت 2004 واملتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل املالية وطرق 
س�ها. 

قرار وزير املالية الصادر بتاريخ 10 سبتمرب 2004 يتعلق بتحديد املبالغ املنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من 
القانون املتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

الرتتيب عدد 1 لسنة 2012 للهيئة العاّمة للتأم� حول تداب� العناية الواجبة املتعلّقة ±قاومة غسيل األموال و¼ويل 
اإلرهاب بالنسبة لقطاع التأم�.

القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ±كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 01 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق ±بادئ توجيهية خاصة 

بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 02 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 

العمليات أواملعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 03 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي�.

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لحفز املبادرة اإلقتصادية: 

القانون عدد 69 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2007 واملتعلق بحفز املبادرة اإلقتصادية. 

12 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ©: 

املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ� والذي سيتبعه 
إدراج مقتضيات ضمن مجلّة التأم� تنظّم عمليّة توزيع خدمات التّأم� عن طريق املؤّسسات املذكورة.

13 - اإلطار القانو¯ ملنظومة التأم� التكافيل: 

القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإ¼ام مجلة التأم� بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان "التأم� التّكافيل".

قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإ¼ام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Úوذجي للرشوط العامة لعقود التأم� التكافيل. 

14 - تنظيم الهيئة العامة للتأم�:

األمر عدد 2729 لسنة 2001 املؤرخ يف 26 نوفمرب 2001 املتعلق بتنقيح األمر عدد 556 لسنة 1991 املؤرخ يف 23 أفريل 
1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.

القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم� بإدراج عنوان سادس ±جلة 
التأم� يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم� ". 

املحدثة ±وجب  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  بتسمية  املتعلّق  ماي 2008   2 املؤّرخ يف  لسنة 2008  األمر عدد 1759 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم�. 

وإمتيازاته  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  أجر  بتحديد  املتعلّق  املؤّرخ يف 2 جوان 2008  لسنة 2008  األمر عدد 2046 
الوظيفيّة املنصوص عليها بالفصل 196 من مجلّة التأم�. 

األمر عدد 2047 لسنة 2008 املؤّرخ يف 2 جوان 2008 املتعلّق بتحديد املنحة املسندة ألعضاء مجلس الهيئة العاّمة 
للتأم� املنصوص عليها بالفصل 184 من مجلّة التأم�.

األمر الحكومي عدد 221 لسنة 2015 املؤّرخ يف 21 ماي 2015 املنّقح لألمر عدد 2553 لسنة 2008 املؤّرخ يف 7 جويلية 
2008 املتعلّق بتحديد نسب املعاليم الراجعة للهيئة العاّمة للتأم� املنصوص عليها بالفصل 198 من مجلّة التأم� ومبالغها 

وطرق استخالصها.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 املؤّرخ يف 02 جوان 2015 املتعلّق بضبط إجراءات إستخالص املعلوم السنوي املحمول عىل 

مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة. 
األمر عدد 2730 لسنة 2008 املؤّرخ يف 4 أوت 2008 املتعلّق بتعي� أعضاء مجلس الهيئة العاّمة للتأم�. 

األمر عدد 39 لسنة 2009 املؤرخ يف 5 جانفي 2009 املنّقح لألمر عدد 2259 لسنة 1992 املؤرخ يف 31ديسمرب 1992 
واملتعلق بضبط تركيبة وطرق تسي� لجنة منح البطاقة املهنية املنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة التأم�.

األمر التطبيقي عدد 668 لسنة 2011 املؤرخ يف 23 ماي 2011  واملتعلق بالنظام األسايس الخاص بأعوان الهيئة العاّمة 
للتأم�. 

األمر التطبيقي عدد 411 لسنة 2012 املؤرخ يف 17 ماي 2012  واملتعلق باملصادقة عىل الهيكل التنظيمي للهيئة العاّمة 
للتأم�. 
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

اإلعفاء من معلوم  إقرار مبدإ  الحياة وكذلك حول  التأم� عىل  التأم� إىل مكتتبي عقود  املحمول عىل أصول مؤسسات 
الطابع الجبا� (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات�. ك� تّم إدراج أحكام بقانون املالية لسنة 2014 تتعلق بـ:

- سحب االمتيازات الجبائية املخّولة لعقود التأم� عىل الحياة عىل عقود تكوين األموال وعقود التأم� التي تشمل 
بالترشيع  عليها  واملنصوص  املكتتب  إلتزامات محمولة عىل  تتضّمن  التي  العقود  الحساب ±ا يف ذلك  بوحدات  ض�نات 
الجاري به العمل وتوسيع ميدان تطبيق االمتيازات الجبائية ليشمل كل املبالغ املدفوعة يف إطار تنفيذ عقود التأم� التي 

¼نح الحّق يف االنتفاع باالمتياز الجبا� وتوحيد املنتفع باملبالغ املدفوعة تنفيذا للعقود املنتفعة باالمتياز الجبا�،
- إعفاء أقساط التأم� املحالة واملعاد إسنادها،

- إدراج إمكانية إسرتجاع مؤسسات التأم� عىل الحياة قيمة الخصم من املورد بعنوان املداخيل املتأتية من توظيفات 
املدخرات الحسابية.

الفصل 27 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 
سحب اإلعفاء من املعلوم املستوجب عىل عقود تأم� األخطار املربمة لدى الّصندوق التونيس للتأم� التعاوÅ الفالحي عىل 

العقود املربمة مع مؤّسسات التأم�.
الفصل 23 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 

الرتفيع يف سقف مبلغ الطرح من اآلداء عىل الدخل من 2000 د إىل 3000 د.

 4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 جوان 2000 املتعلق باملصادقة عىل املعاي� املحاسبية الخاصة ±ؤسسات التأم� وإعادة 
التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÌة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك� تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 
وذلك يف إتجاه إعت�د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك�ل ضبط األسس الفنية للتأم� عىل الحياة) وبالقرار 
املـؤرخ يف 6 جوان 2011 (يف إتجاه إجبار مؤسسات التأم� عىل تكوين مدخرات تعديل بعنوان أصناف التأم� األخرى 
عندما تواجه تقلبات استثنائية يف نسب التعويضات تتعلق باملخاطر التي تؤمنها) وبالقرار املـؤرخ يف 3 مارس 2012 قصد 
إذا  ما  صورة  يف  املّدخرات  هذه  إحتساب  طريقة  أو  عنارص  تعديل  عىل  للموافقة  للتأم�  العامة  للهيئة  اإلمكانية  منح 
إستجّدت حوادث مرتتّبة عن ظروف إستثنائية تستوجب هذا التعديل وذلك بناء عىل طلب معلّل تتقّدم به مؤسسة التأم� 
التأم�  املرّخص ملؤسسات  املـؤرخ يف 1 مارس 2016 (قصد إضافة فصل جديد يضبط قاÌة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
املنشور عدد 524 لسنة 2001 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 293 لسنة 2006 املتعلق بضبط Úاذج الجداول اإلحصائية 

املكونة للتقرير السنوي ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وطريقة إعت�دها.
املنشور عدد 947 لسنة 2002 املؤرخ يف 16 سبتمرب 2002 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 
املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقرير مراقبي حسابات مؤسسات التأم� وإعادة التأم� املوجهة إىل الوزير املكلف 

باملالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 7 مارس 2003 واملتعلق بتحديد جداول ووثائق املتابعة الظرفية ملؤسسات التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بضبط محتوى امللف الوارد بالفصل 48 من مجلة التأم�. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بضبط الوثائق املكّونة للتقرير السنوي املنصوص عليه بالفصل 60 

من مجلة التأم� والذي يلغي قرار وزير املالية املؤرخ يف 31 جويلية 2001.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 01 املؤرخ يف 03 ديسمرب 2014 واملتعلق بضبط الوثائق املكونة للتقرير السنوي املنصوص 

عليه بالفصل 60 من مجلة التأم�.

القانون عدد 96 لسنة 2005 املؤرخ يف 18 أكتوبر 2005 واملتعلّق بتدعيم سالمة العالقات املالية.
مقرر الهيئة عدد 24 لسنة 2017 املؤرخ يف 29 مارس 2017 واملتعلق بضبط طريقة إحتساب مدخرات إنخفاض قيمة 

املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم�.

5 - إحداث صندوق ض�ن املؤمن لهم:

الفصول من 35 إىل39 من القانون عدد 104 لسنة 2000 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 2000 واملتعلّقة بإحداث صندوق ض�ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح�ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم� عن الوفاء بإلتزاماتها.

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي� وطرق ¼ويل 
باألمر عدد 2123 لسنة 2002 املؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789  تنقيحه  تّم  صندوق ض�ن املؤمن لهم ك� 
لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 تبعا ملقتضيات املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 املتعلّق بجرب 

األرضار الناتجة عن اإلضطرابات والتحرّكات الشعبية التي شهدتها البالد.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 سبتمرب 2003 املتعلق بسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� " اإلتحاد " وتحويل 

محفظة عقود التأم� التي ¼تلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم�"اإلتحاد ".
إتفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع الرشكة التونسية للتأم� وإعادة التأم� " ستار " بتاريخ غرة أكتوبر 

2003 ليتوىل هذا الصندوق تسديد التعويضات الناتجة عن حوادث سابقة لهذا التاريخ.
إتّفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم�" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحّركـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 

6 - إحداث صندوق الوقاية من حوادث املرور:

الفصالن 19 و20 من القانون عدد 106 لسنة 2005 املؤّرخ يف 19 ديسمرب 2005 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 2006.
األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤرخ يف 28 أوت 2006 واملتعلق بضبط إجراءات تدّخل صندوق الوقاية من حوادث 
يف املؤرخ   2007 لسنة   275 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك�  له  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  تسي�ه  وطرق  املرور 

 12 فيفري 2007.

7 - ترويج عقود التأم� عرب شبكة البنوك والربيد:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 واملتعلق بضبط فروع التأم� الواردة بالفصل 69 من مجلة التأم� واملسموح 
الحياة  والتأم� عىل  املساعدة  القرض والض�ن وتأم�  الفالحية وتأم�  األخطار  تأم�  البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
اإلتفاقية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجمعية املهنية لبنوك تونس بتاريخ 18 نوفمرب 2003 واملتعلقة 

بالس�ح بتسويق عقود التأم� املنصوص عليها بقرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 عرب شبكة البنوك.
الفصل 39 من القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2004) املتعلّق 

بتنقيح مجلة التأم� يف إتّجاه إدراج الديوان الوطني للربيد كصنف جديد من الوسطاء.
اإلتفاقية اإلطارية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والديوان الوطني للربيد واملصادق عليها من قبل وزير 
املالية بتاريخ 28 جانفي 2004 واملتعلقة بالس�ح بإبرام عقود التأم� بإسم ولحساب مؤسسة تأم� واحدة أو عــــّدة 

مؤسسات تأميـــن وذلك بالنسبة لفروع التأم� املنصوص عليها بقـــرار وزير املاليــة املؤرخ يف 8 أوت 2002.

8 - نظام الرصف:

القانون عدد 48 لسنة 1993 املؤّرخ يف 3 ماي 1993 واملنقح ملجلة الرصف الصادرة ±قتىض القانون عدد 18 لسنة 1976 
املؤّرخ يف 21  جانفي 1976.

يف املؤّرخ   1977 لسنة   609 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلّق   1993 أوت   16 يف  املؤّرخ   1993 لسنة   1696 عدد  األمر 
 27 جويلية 1977 املتعلّق بضبط رشوط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 املؤّرخ يف 21 جانفي 1976 املتعلّق ±راجعة 

وتدوين الترشيع الخاص بالرصف والتجارة الخارجية واملنظم للعالقات ب� البالد التونسية والبلدان األجنبية.
إطار  يف  بالتحويل  واملتعلّق   1993 ديسمرب   10 يف  واملؤرخ  التونيس  املركزي  البنك  عن  الصادر   98-21 عدد  املنشور 

العمليات الجارية.

9 - تبسيط اإلجراءات اإلدارية:

القانون عدد 91 لسنة 2001 املؤرخ يف 7 أوت 2001 واملتعلق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالرخص اإلدارية 
املسلمة من قبل مصالح وزارة املالية يف النشاطات الراجعة لها بالنظر.

قـرار وزير املالية املؤرخ يف 22 نوفمرب 2001 واملتعلق بضبط بيان Úوذجي للشـروط العامة لعقود التأم�.
يف املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر 

 23 أفريل 1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بتنقيح القرار املؤرخ يف 29 أوت 2001 واملتعلق بالخدمات اإلدارية 

املسداة من طرف املصالح التابعة لوزارة املالية ورشوط إسنادها.
األمر عدد 543 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط الرشوط التي يجب أن تتوفر يف الخرباء اإلكتواري� 

لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة املنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة التأم�.
األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب 

أس�ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة التأم�.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 واملتعلق باملصادقة عىل كراس الرشوط الخاصة بتعاطي مهام اإلختبار يف 

التأم� ومعاينة األرضار.
اإلختبار  مهام  بتعاطي  الخاصة  الرشوط  كراس  عىل  باملصادقة  واملتعلق   2002 جوان   5 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 

اإلكتواري لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

القانون عدد 75 لسنة 2003 املؤرخ يف 10 ديسمرب 2003 واملتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 
األموال ك� تّم تنقيحه وإ¼امه بالقـانون عـدد 65 لسنة 2009 املؤّرخ يف 12 أوت 2009.

األمر عدد 1865 لسنة 2004 املؤرخ يف 11 أوت 2004 واملتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل املالية وطرق 
س�ها. 

قرار وزير املالية الصادر بتاريخ 10 سبتمرب 2004 يتعلق بتحديد املبالغ املنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من 
القانون املتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

الرتتيب عدد 1 لسنة 2012 للهيئة العاّمة للتأم� حول تداب� العناية الواجبة املتعلّقة ±قاومة غسيل األموال و¼ويل 
اإلرهاب بالنسبة لقطاع التأم�.

القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ±كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 01 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق ±بادئ توجيهية خاصة 

بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 02 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 

العمليات أواملعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 03 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي�.

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لحفز املبادرة اإلقتصادية: 

القانون عدد 69 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2007 واملتعلق بحفز املبادرة اإلقتصادية. 

12 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ©: 

املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ� والذي سيتبعه 
إدراج مقتضيات ضمن مجلّة التأم� تنظّم عمليّة توزيع خدمات التّأم� عن طريق املؤّسسات املذكورة.

13 - اإلطار القانو¯ ملنظومة التأم� التكافيل: 

القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإ¼ام مجلة التأم� بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان "التأم� التّكافيل".

قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإ¼ام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Úوذجي للرشوط العامة لعقود التأم� التكافيل. 

14 - تنظيم الهيئة العامة للتأم�:

األمر عدد 2729 لسنة 2001 املؤرخ يف 26 نوفمرب 2001 املتعلق بتنقيح األمر عدد 556 لسنة 1991 املؤرخ يف 23 أفريل 
1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.

القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم� بإدراج عنوان سادس ±جلة 
التأم� يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم� ". 

املحدثة ±وجب  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  بتسمية  املتعلّق  ماي 2008   2 املؤّرخ يف  لسنة 2008  األمر عدد 1759 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم�. 

وإمتيازاته  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  أجر  بتحديد  املتعلّق  املؤّرخ يف 2 جوان 2008  لسنة 2008  األمر عدد 2046 
الوظيفيّة املنصوص عليها بالفصل 196 من مجلّة التأم�. 

األمر عدد 2047 لسنة 2008 املؤّرخ يف 2 جوان 2008 املتعلّق بتحديد املنحة املسندة ألعضاء مجلس الهيئة العاّمة 
للتأم� املنصوص عليها بالفصل 184 من مجلّة التأم�.

األمر الحكومي عدد 221 لسنة 2015 املؤّرخ يف 21 ماي 2015 املنّقح لألمر عدد 2553 لسنة 2008 املؤّرخ يف 7 جويلية 
2008 املتعلّق بتحديد نسب املعاليم الراجعة للهيئة العاّمة للتأم� املنصوص عليها بالفصل 198 من مجلّة التأم� ومبالغها 

وطرق استخالصها.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 املؤّرخ يف 02 جوان 2015 املتعلّق بضبط إجراءات إستخالص املعلوم السنوي املحمول عىل 

مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة. 
األمر عدد 2730 لسنة 2008 املؤّرخ يف 4 أوت 2008 املتعلّق بتعي� أعضاء مجلس الهيئة العاّمة للتأم�. 

األمر عدد 39 لسنة 2009 املؤرخ يف 5 جانفي 2009 املنّقح لألمر عدد 2259 لسنة 1992 املؤرخ يف 31ديسمرب 1992 
واملتعلق بضبط تركيبة وطرق تسي� لجنة منح البطاقة املهنية املنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة التأم�.

األمر التطبيقي عدد 668 لسنة 2011 املؤرخ يف 23 ماي 2011  واملتعلق بالنظام األسايس الخاص بأعوان الهيئة العاّمة 
للتأم�. 

األمر التطبيقي عدد 411 لسنة 2012 املؤرخ يف 17 ماي 2012  واملتعلق باملصادقة عىل الهيكل التنظيمي للهيئة العاّمة 
للتأم�. 
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

اإلعفاء من معلوم  إقرار مبدإ  الحياة وكذلك حول  التأم� عىل  التأم� إىل مكتتبي عقود  املحمول عىل أصول مؤسسات 
الطابع الجبا� (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات�. ك� تّم إدراج أحكام بقانون املالية لسنة 2014 تتعلق بـ:

- سحب االمتيازات الجبائية املخّولة لعقود التأم� عىل الحياة عىل عقود تكوين األموال وعقود التأم� التي تشمل 
بالترشيع  عليها  واملنصوص  املكتتب  إلتزامات محمولة عىل  تتضّمن  التي  العقود  الحساب ±ا يف ذلك  بوحدات  ض�نات 
الجاري به العمل وتوسيع ميدان تطبيق االمتيازات الجبائية ليشمل كل املبالغ املدفوعة يف إطار تنفيذ عقود التأم� التي 

¼نح الحّق يف االنتفاع باالمتياز الجبا� وتوحيد املنتفع باملبالغ املدفوعة تنفيذا للعقود املنتفعة باالمتياز الجبا�،
- إعفاء أقساط التأم� املحالة واملعاد إسنادها،

- إدراج إمكانية إسرتجاع مؤسسات التأم� عىل الحياة قيمة الخصم من املورد بعنوان املداخيل املتأتية من توظيفات 
املدخرات الحسابية.

الفصل 27 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 
سحب اإلعفاء من املعلوم املستوجب عىل عقود تأم� األخطار املربمة لدى الّصندوق التونيس للتأم� التعاوÅ الفالحي عىل 

العقود املربمة مع مؤّسسات التأم�.
الفصل 23 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 

الرتفيع يف سقف مبلغ الطرح من اآلداء عىل الدخل من 2000 د إىل 3000 د.

 4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 جوان 2000 املتعلق باملصادقة عىل املعاي� املحاسبية الخاصة ±ؤسسات التأم� وإعادة 
التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÌة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك� تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 
وذلك يف إتجاه إعت�د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك�ل ضبط األسس الفنية للتأم� عىل الحياة) وبالقرار 
املـؤرخ يف 6 جوان 2011 (يف إتجاه إجبار مؤسسات التأم� عىل تكوين مدخرات تعديل بعنوان أصناف التأم� األخرى 
عندما تواجه تقلبات استثنائية يف نسب التعويضات تتعلق باملخاطر التي تؤمنها) وبالقرار املـؤرخ يف 3 مارس 2012 قصد 
إذا  ما  صورة  يف  املّدخرات  هذه  إحتساب  طريقة  أو  عنارص  تعديل  عىل  للموافقة  للتأم�  العامة  للهيئة  اإلمكانية  منح 
إستجّدت حوادث مرتتّبة عن ظروف إستثنائية تستوجب هذا التعديل وذلك بناء عىل طلب معلّل تتقّدم به مؤسسة التأم� 
التأم�  املرّخص ملؤسسات  املـؤرخ يف 1 مارس 2016 (قصد إضافة فصل جديد يضبط قاÌة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
املنشور عدد 524 لسنة 2001 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 293 لسنة 2006 املتعلق بضبط Úاذج الجداول اإلحصائية 

املكونة للتقرير السنوي ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وطريقة إعت�دها.
املنشور عدد 947 لسنة 2002 املؤرخ يف 16 سبتمرب 2002 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 
املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقرير مراقبي حسابات مؤسسات التأم� وإعادة التأم� املوجهة إىل الوزير املكلف 

باملالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 7 مارس 2003 واملتعلق بتحديد جداول ووثائق املتابعة الظرفية ملؤسسات التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بضبط محتوى امللف الوارد بالفصل 48 من مجلة التأم�. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بضبط الوثائق املكّونة للتقرير السنوي املنصوص عليه بالفصل 60 

من مجلة التأم� والذي يلغي قرار وزير املالية املؤرخ يف 31 جويلية 2001.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 01 املؤرخ يف 03 ديسمرب 2014 واملتعلق بضبط الوثائق املكونة للتقرير السنوي املنصوص 

عليه بالفصل 60 من مجلة التأم�.

القانون عدد 96 لسنة 2005 املؤرخ يف 18 أكتوبر 2005 واملتعلّق بتدعيم سالمة العالقات املالية.
مقرر الهيئة عدد 24 لسنة 2017 املؤرخ يف 29 مارس 2017 واملتعلق بضبط طريقة إحتساب مدخرات إنخفاض قيمة 

املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم�.

5 - إحداث صندوق ض�ن املؤمن لهم:

الفصول من 35 إىل39 من القانون عدد 104 لسنة 2000 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 2000 واملتعلّقة بإحداث صندوق ض�ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح�ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم� عن الوفاء بإلتزاماتها.

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي� وطرق ¼ويل 
باألمر عدد 2123 لسنة 2002 املؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789  تنقيحه  تّم  صندوق ض�ن املؤمن لهم ك� 
لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 تبعا ملقتضيات املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 املتعلّق بجرب 

األرضار الناتجة عن اإلضطرابات والتحرّكات الشعبية التي شهدتها البالد.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 سبتمرب 2003 املتعلق بسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� " اإلتحاد " وتحويل 

محفظة عقود التأم� التي ¼تلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم�"اإلتحاد ".
إتفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع الرشكة التونسية للتأم� وإعادة التأم� " ستار " بتاريخ غرة أكتوبر 

2003 ليتوىل هذا الصندوق تسديد التعويضات الناتجة عن حوادث سابقة لهذا التاريخ.
إتّفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم�" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحّركـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 

6 - إحداث صندوق الوقاية من حوادث املرور:

الفصالن 19 و20 من القانون عدد 106 لسنة 2005 املؤّرخ يف 19 ديسمرب 2005 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 2006.
األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤرخ يف 28 أوت 2006 واملتعلق بضبط إجراءات تدّخل صندوق الوقاية من حوادث 
يف املؤرخ   2007 لسنة   275 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك�  له  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  تسي�ه  وطرق  املرور 

 12 فيفري 2007.

7 - ترويج عقود التأم� عرب شبكة البنوك والربيد:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 واملتعلق بضبط فروع التأم� الواردة بالفصل 69 من مجلة التأم� واملسموح 
الحياة  والتأم� عىل  املساعدة  القرض والض�ن وتأم�  الفالحية وتأم�  األخطار  تأم�  البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
اإلتفاقية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجمعية املهنية لبنوك تونس بتاريخ 18 نوفمرب 2003 واملتعلقة 

بالس�ح بتسويق عقود التأم� املنصوص عليها بقرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 عرب شبكة البنوك.
الفصل 39 من القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2004) املتعلّق 

بتنقيح مجلة التأم� يف إتّجاه إدراج الديوان الوطني للربيد كصنف جديد من الوسطاء.
اإلتفاقية اإلطارية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والديوان الوطني للربيد واملصادق عليها من قبل وزير 
املالية بتاريخ 28 جانفي 2004 واملتعلقة بالس�ح بإبرام عقود التأم� بإسم ولحساب مؤسسة تأم� واحدة أو عــــّدة 

مؤسسات تأميـــن وذلك بالنسبة لفروع التأم� املنصوص عليها بقـــرار وزير املاليــة املؤرخ يف 8 أوت 2002.

8 - نظام الرصف:

القانون عدد 48 لسنة 1993 املؤّرخ يف 3 ماي 1993 واملنقح ملجلة الرصف الصادرة ±قتىض القانون عدد 18 لسنة 1976 
املؤّرخ يف 21  جانفي 1976.

يف املؤّرخ   1977 لسنة   609 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلّق   1993 أوت   16 يف  املؤّرخ   1993 لسنة   1696 عدد  األمر 
 27 جويلية 1977 املتعلّق بضبط رشوط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 املؤّرخ يف 21 جانفي 1976 املتعلّق ±راجعة 

وتدوين الترشيع الخاص بالرصف والتجارة الخارجية واملنظم للعالقات ب� البالد التونسية والبلدان األجنبية.
إطار  يف  بالتحويل  واملتعلّق   1993 ديسمرب   10 يف  واملؤرخ  التونيس  املركزي  البنك  عن  الصادر   98-21 عدد  املنشور 

العمليات الجارية.

9 - تبسيط اإلجراءات اإلدارية:

القانون عدد 91 لسنة 2001 املؤرخ يف 7 أوت 2001 واملتعلق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالرخص اإلدارية 
املسلمة من قبل مصالح وزارة املالية يف النشاطات الراجعة لها بالنظر.

قـرار وزير املالية املؤرخ يف 22 نوفمرب 2001 واملتعلق بضبط بيان Úوذجي للشـروط العامة لعقود التأم�.
يف املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر 

 23 أفريل 1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بتنقيح القرار املؤرخ يف 29 أوت 2001 واملتعلق بالخدمات اإلدارية 

املسداة من طرف املصالح التابعة لوزارة املالية ورشوط إسنادها.
األمر عدد 543 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط الرشوط التي يجب أن تتوفر يف الخرباء اإلكتواري� 

لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة املنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة التأم�.
األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب 

أس�ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة التأم�.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 واملتعلق باملصادقة عىل كراس الرشوط الخاصة بتعاطي مهام اإلختبار يف 

التأم� ومعاينة األرضار.
اإلختبار  مهام  بتعاطي  الخاصة  الرشوط  كراس  عىل  باملصادقة  واملتعلق   2002 جوان   5 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 

اإلكتواري لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

القانون عدد 75 لسنة 2003 املؤرخ يف 10 ديسمرب 2003 واملتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 
األموال ك� تّم تنقيحه وإ¼امه بالقـانون عـدد 65 لسنة 2009 املؤّرخ يف 12 أوت 2009.

األمر عدد 1865 لسنة 2004 املؤرخ يف 11 أوت 2004 واملتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل املالية وطرق 
س�ها. 

قرار وزير املالية الصادر بتاريخ 10 سبتمرب 2004 يتعلق بتحديد املبالغ املنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من 
القانون املتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

الرتتيب عدد 1 لسنة 2012 للهيئة العاّمة للتأم� حول تداب� العناية الواجبة املتعلّقة ±قاومة غسيل األموال و¼ويل 
اإلرهاب بالنسبة لقطاع التأم�.

القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ±كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 01 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق ±بادئ توجيهية خاصة 

بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 02 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 

العمليات أواملعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 03 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي�.

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لحفز املبادرة اإلقتصادية: 

القانون عدد 69 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2007 واملتعلق بحفز املبادرة اإلقتصادية. 

12 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ©: 

املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ� والذي سيتبعه 
إدراج مقتضيات ضمن مجلّة التأم� تنظّم عمليّة توزيع خدمات التّأم� عن طريق املؤّسسات املذكورة.

13 - اإلطار القانو¯ ملنظومة التأم� التكافيل: 

القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإ¼ام مجلة التأم� بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان "التأم� التّكافيل".

قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإ¼ام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Úوذجي للرشوط العامة لعقود التأم� التكافيل. 

14 - تنظيم الهيئة العامة للتأم�:

األمر عدد 2729 لسنة 2001 املؤرخ يف 26 نوفمرب 2001 املتعلق بتنقيح األمر عدد 556 لسنة 1991 املؤرخ يف 23 أفريل 
1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.

القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم� بإدراج عنوان سادس ±جلة 
التأم� يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم� ". 

املحدثة ±وجب  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  بتسمية  املتعلّق  ماي 2008   2 املؤّرخ يف  لسنة 2008  األمر عدد 1759 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم�. 

وإمتيازاته  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  أجر  بتحديد  املتعلّق  املؤّرخ يف 2 جوان 2008  لسنة 2008  األمر عدد 2046 
الوظيفيّة املنصوص عليها بالفصل 196 من مجلّة التأم�. 

األمر عدد 2047 لسنة 2008 املؤّرخ يف 2 جوان 2008 املتعلّق بتحديد املنحة املسندة ألعضاء مجلس الهيئة العاّمة 
للتأم� املنصوص عليها بالفصل 184 من مجلّة التأم�.

األمر الحكومي عدد 221 لسنة 2015 املؤّرخ يف 21 ماي 2015 املنّقح لألمر عدد 2553 لسنة 2008 املؤّرخ يف 7 جويلية 
2008 املتعلّق بتحديد نسب املعاليم الراجعة للهيئة العاّمة للتأم� املنصوص عليها بالفصل 198 من مجلّة التأم� ومبالغها 

وطرق استخالصها.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 املؤّرخ يف 02 جوان 2015 املتعلّق بضبط إجراءات إستخالص املعلوم السنوي املحمول عىل 

مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة. 
األمر عدد 2730 لسنة 2008 املؤّرخ يف 4 أوت 2008 املتعلّق بتعي� أعضاء مجلس الهيئة العاّمة للتأم�. 

األمر عدد 39 لسنة 2009 املؤرخ يف 5 جانفي 2009 املنّقح لألمر عدد 2259 لسنة 1992 املؤرخ يف 31ديسمرب 1992 
واملتعلق بضبط تركيبة وطرق تسي� لجنة منح البطاقة املهنية املنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة التأم�.

األمر التطبيقي عدد 668 لسنة 2011 املؤرخ يف 23 ماي 2011  واملتعلق بالنظام األسايس الخاص بأعوان الهيئة العاّمة 
للتأم�. 

األمر التطبيقي عدد 411 لسنة 2012 املؤرخ يف 17 ماي 2012  واملتعلق باملصادقة عىل الهيكل التنظيمي للهيئة العاّمة 
للتأم�. 
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

اإلعفاء من معلوم  إقرار مبدإ  الحياة وكذلك حول  التأم� عىل  التأم� إىل مكتتبي عقود  املحمول عىل أصول مؤسسات 
الطابع الجبا� (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات�. ك� تّم إدراج أحكام بقانون املالية لسنة 2014 تتعلق بـ:

- سحب االمتيازات الجبائية املخّولة لعقود التأم� عىل الحياة عىل عقود تكوين األموال وعقود التأم� التي تشمل 
بالترشيع  عليها  واملنصوص  املكتتب  إلتزامات محمولة عىل  تتضّمن  التي  العقود  الحساب ±ا يف ذلك  بوحدات  ض�نات 
الجاري به العمل وتوسيع ميدان تطبيق االمتيازات الجبائية ليشمل كل املبالغ املدفوعة يف إطار تنفيذ عقود التأم� التي 

¼نح الحّق يف االنتفاع باالمتياز الجبا� وتوحيد املنتفع باملبالغ املدفوعة تنفيذا للعقود املنتفعة باالمتياز الجبا�،
- إعفاء أقساط التأم� املحالة واملعاد إسنادها،

- إدراج إمكانية إسرتجاع مؤسسات التأم� عىل الحياة قيمة الخصم من املورد بعنوان املداخيل املتأتية من توظيفات 
املدخرات الحسابية.

الفصل 27 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 
سحب اإلعفاء من املعلوم املستوجب عىل عقود تأم� األخطار املربمة لدى الّصندوق التونيس للتأم� التعاوÅ الفالحي عىل 

العقود املربمة مع مؤّسسات التأم�.
الفصل 23 من القانون عدد 70 لسنة 2007 املؤّرخ يف 27 ديسمرب 2007 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2008) بخصوص 

الرتفيع يف سقف مبلغ الطرح من اآلداء عىل الدخل من 2000 د إىل 3000 د.

 4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 جوان 2000 املتعلق باملصادقة عىل املعاي� املحاسبية الخاصة ±ؤسسات التأم� وإعادة 
التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÌة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك� تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 
وذلك يف إتجاه إعت�د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك�ل ضبط األسس الفنية للتأم� عىل الحياة) وبالقرار 
املـؤرخ يف 6 جوان 2011 (يف إتجاه إجبار مؤسسات التأم� عىل تكوين مدخرات تعديل بعنوان أصناف التأم� األخرى 
عندما تواجه تقلبات استثنائية يف نسب التعويضات تتعلق باملخاطر التي تؤمنها) وبالقرار املـؤرخ يف 3 مارس 2012 قصد 
إذا  ما  صورة  يف  املّدخرات  هذه  إحتساب  طريقة  أو  عنارص  تعديل  عىل  للموافقة  للتأم�  العامة  للهيئة  اإلمكانية  منح 
إستجّدت حوادث مرتتّبة عن ظروف إستثنائية تستوجب هذا التعديل وذلك بناء عىل طلب معلّل تتقّدم به مؤسسة التأم� 
التأم�  املرّخص ملؤسسات  املـؤرخ يف 1 مارس 2016 (قصد إضافة فصل جديد يضبط قاÌة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
املنشور عدد 524 لسنة 2001 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 293 لسنة 2006 املتعلق بضبط Úاذج الجداول اإلحصائية 

املكونة للتقرير السنوي ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وطريقة إعت�دها.
املنشور عدد 947 لسنة 2002 املؤرخ يف 16 سبتمرب 2002 ك� تّم تنقيحه باملنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 
املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقرير مراقبي حسابات مؤسسات التأم� وإعادة التأم� املوجهة إىل الوزير املكلف 

باملالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 7 مارس 2003 واملتعلق بتحديد جداول ووثائق املتابعة الظرفية ملؤسسات التأم�.

قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بضبط محتوى امللف الوارد بالفصل 48 من مجلة التأم�. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 3 أكتوبر 2005 واملتعلق بضبط الوثائق املكّونة للتقرير السنوي املنصوص عليه بالفصل 60 

من مجلة التأم� والذي يلغي قرار وزير املالية املؤرخ يف 31 جويلية 2001.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 01 املؤرخ يف 03 ديسمرب 2014 واملتعلق بضبط الوثائق املكونة للتقرير السنوي املنصوص 

عليه بالفصل 60 من مجلة التأم�.

القانون عدد 96 لسنة 2005 املؤرخ يف 18 أكتوبر 2005 واملتعلّق بتدعيم سالمة العالقات املالية.
مقرر الهيئة عدد 24 لسنة 2017 املؤرخ يف 29 مارس 2017 واملتعلق بضبط طريقة إحتساب مدخرات إنخفاض قيمة 

املستحقات عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم�.

5 - إحداث صندوق ض�ن املؤمن لهم:

الفصول من 35 إىل39 من القانون عدد 104 لسنة 2000 املؤّرخ يف 31 ديسمرب 2000 واملتعلّقة بإحداث صندوق ض�ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح�ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم� عن الوفاء بإلتزاماتها.

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي� وطرق ¼ويل 
باألمر عدد 2123 لسنة 2002 املؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789  تنقيحه  تّم  صندوق ض�ن املؤمن لهم ك� 
لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 تبعا ملقتضيات املرسوم عدد 40 لسنة 2011 املؤرخ يف 19 ماي 2011 املتعلّق بجرب 

األرضار الناتجة عن اإلضطرابات والتحرّكات الشعبية التي شهدتها البالد.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 26 سبتمرب 2003 املتعلق بسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم� " اإلتحاد " وتحويل 

محفظة عقود التأم� التي ¼تلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم�"اإلتحاد ".
إتفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع الرشكة التونسية للتأم� وإعادة التأم� " ستار " بتاريخ غرة أكتوبر 

2003 ليتوىل هذا الصندوق تسديد التعويضات الناتجة عن حوادث سابقة لهذا التاريخ.
إتّفاقية تسي� صندوق ض�ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم�" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحّركـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 

6 - إحداث صندوق الوقاية من حوادث املرور:

الفصالن 19 و20 من القانون عدد 106 لسنة 2005 املؤّرخ يف 19 ديسمرب 2005 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 2006.
األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤرخ يف 28 أوت 2006 واملتعلق بضبط إجراءات تدّخل صندوق الوقاية من حوادث 
يف املؤرخ   2007 لسنة   275 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك�  له  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  تسي�ه  وطرق  املرور 

 12 فيفري 2007.

7 - ترويج عقود التأم� عرب شبكة البنوك والربيد:

قرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 واملتعلق بضبط فروع التأم� الواردة بالفصل 69 من مجلة التأم� واملسموح 
الحياة  والتأم� عىل  املساعدة  القرض والض�ن وتأم�  الفالحية وتأم�  األخطار  تأم�  البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
اإلتفاقية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والجمعية املهنية لبنوك تونس بتاريخ 18 نوفمرب 2003 واملتعلقة 

بالس�ح بتسويق عقود التأم� املنصوص عليها بقرار وزير املالية املؤرخ يف 8 أوت 2002 عرب شبكة البنوك.
الفصل 39 من القانون عدد 80 لسنة 2003 املؤرخ يف 29 ديسمرب 2003 (املتعلّق بقانون املالية لسنة 2004) املتعلّق 

بتنقيح مجلة التأم� يف إتّجاه إدراج الديوان الوطني للربيد كصنف جديد من الوسطاء.
اإلتفاقية اإلطارية املربمة ب� الجامعة التونسية لرشكات التأم� والديوان الوطني للربيد واملصادق عليها من قبل وزير 
املالية بتاريخ 28 جانفي 2004 واملتعلقة بالس�ح بإبرام عقود التأم� بإسم ولحساب مؤسسة تأم� واحدة أو عــــّدة 

مؤسسات تأميـــن وذلك بالنسبة لفروع التأم� املنصوص عليها بقـــرار وزير املاليــة املؤرخ يف 8 أوت 2002.

8 - نظام الرصف:

القانون عدد 48 لسنة 1993 املؤّرخ يف 3 ماي 1993 واملنقح ملجلة الرصف الصادرة ±قتىض القانون عدد 18 لسنة 1976 
املؤّرخ يف 21  جانفي 1976.

يف املؤّرخ   1977 لسنة   609 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلّق   1993 أوت   16 يف  املؤّرخ   1993 لسنة   1696 عدد  األمر 
 27 جويلية 1977 املتعلّق بضبط رشوط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 املؤّرخ يف 21 جانفي 1976 املتعلّق ±راجعة 

وتدوين الترشيع الخاص بالرصف والتجارة الخارجية واملنظم للعالقات ب� البالد التونسية والبلدان األجنبية.
إطار  يف  بالتحويل  واملتعلّق   1993 ديسمرب   10 يف  واملؤرخ  التونيس  املركزي  البنك  عن  الصادر   98-21 عدد  املنشور 

العمليات الجارية.

9 - تبسيط اإلجراءات اإلدارية:

القانون عدد 91 لسنة 2001 املؤرخ يف 7 أوت 2001 واملتعلق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالرخص اإلدارية 
املسلمة من قبل مصالح وزارة املالية يف النشاطات الراجعة لها بالنظر.

قـرار وزير املالية املؤرخ يف 22 نوفمرب 2001 واملتعلق بضبط بيان Úوذجي للشـروط العامة لعقود التأم�.
يف املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر 

 23 أفريل 1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 سبتمرب 2002 واملتعلق بتنقيح القرار املؤرخ يف 29 أوت 2001 واملتعلق بالخدمات اإلدارية 

املسداة من طرف املصالح التابعة لوزارة املالية ورشوط إسنادها.
األمر عدد 543 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط الرشوط التي يجب أن تتوفر يف الخرباء اإلكتواري� 

لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة املنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة التأم�.
األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 واملتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب 

أس�ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة التأم�.
قرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 واملتعلق باملصادقة عىل كراس الرشوط الخاصة بتعاطي مهام اإلختبار يف 

التأم� ومعاينة األرضار.
اإلختبار  مهام  بتعاطي  الخاصة  الرشوط  كراس  عىل  باملصادقة  واملتعلق   2002 جوان   5 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 

اإلكتواري لإلشهاد بصحة تعريفات التأم� عىل الحياة.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

القانون عدد 75 لسنة 2003 املؤرخ يف 10 ديسمرب 2003 واملتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسـل 
األموال ك� تّم تنقيحه وإ¼امه بالقـانون عـدد 65 لسنة 2009 املؤّرخ يف 12 أوت 2009.

األمر عدد 1865 لسنة 2004 املؤرخ يف 11 أوت 2004 واملتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل املالية وطرق 
س�ها. 

قرار وزير املالية الصادر بتاريخ 10 سبتمرب 2004 يتعلق بتحديد املبالغ املنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من 
القانون املتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 

الرتتيب عدد 1 لسنة 2012 للهيئة العاّمة للتأم� حول تداب� العناية الواجبة املتعلّقة ±قاومة غسيل األموال و¼ويل 
اإلرهاب بالنسبة لقطاع التأم�.

القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ±كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 01 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق ±بادئ توجيهية خاصة 

بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 02 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 

العمليات أواملعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.
قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 03 لسنة 2017 املؤرخ يف 02 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي�.

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لحفز املبادرة اإلقتصادية: 

القانون عدد 69 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2007 واملتعلق بحفز املبادرة اإلقتصادية. 

12 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ©: 

املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ� والذي سيتبعه 
إدراج مقتضيات ضمن مجلّة التأم� تنظّم عمليّة توزيع خدمات التّأم� عن طريق املؤّسسات املذكورة.

13 - اإلطار القانو¯ ملنظومة التأم� التكافيل: 

القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإ¼ام مجلة التأم� بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان "التأم� التّكافيل".

قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإ¼ام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Úوذجي للرشوط العامة لعقود التأم� التكافيل. 

14 - تنظيم الهيئة العامة للتأم�:

األمر عدد 2729 لسنة 2001 املؤرخ يف 26 نوفمرب 2001 املتعلق بتنقيح األمر عدد 556 لسنة 1991 املؤرخ يف 23 أفريل 
1991 واملتعلق بتنظيم وزارة املالية.

القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم� بإدراج عنوان سادس ±جلة 
التأم� يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم� ". 

املحدثة ±وجب  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  بتسمية  املتعلّق  ماي 2008   2 املؤّرخ يف  لسنة 2008  األمر عدد 1759 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 واملتعلّق بتنقيح وإ¼ام مجلّة التأم�. 

وإمتيازاته  للتأم�  العاّمة  الهيئة  رئيس  أجر  بتحديد  املتعلّق  املؤّرخ يف 2 جوان 2008  لسنة 2008  األمر عدد 2046 
الوظيفيّة املنصوص عليها بالفصل 196 من مجلّة التأم�. 

األمر عدد 2047 لسنة 2008 املؤّرخ يف 2 جوان 2008 املتعلّق بتحديد املنحة املسندة ألعضاء مجلس الهيئة العاّمة 
للتأم� املنصوص عليها بالفصل 184 من مجلّة التأم�.

األمر الحكومي عدد 221 لسنة 2015 املؤّرخ يف 21 ماي 2015 املنّقح لألمر عدد 2553 لسنة 2008 املؤّرخ يف 7 جويلية 
2008 املتعلّق بتحديد نسب املعاليم الراجعة للهيئة العاّمة للتأم� املنصوص عليها بالفصل 198 من مجلّة التأم� ومبالغها 

وطرق استخالصها.
ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 املؤّرخ يف 02 جوان 2015 املتعلّق بضبط إجراءات إستخالص املعلوم السنوي املحمول عىل 

مؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� بعنوان مساهمتها يف موارد الهيئة. 
األمر عدد 2730 لسنة 2008 املؤّرخ يف 4 أوت 2008 املتعلّق بتعي� أعضاء مجلس الهيئة العاّمة للتأم�. 

األمر عدد 39 لسنة 2009 املؤرخ يف 5 جانفي 2009 املنّقح لألمر عدد 2259 لسنة 1992 املؤرخ يف 31ديسمرب 1992 
واملتعلق بضبط تركيبة وطرق تسي� لجنة منح البطاقة املهنية املنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة التأم�.

األمر التطبيقي عدد 668 لسنة 2011 املؤرخ يف 23 ماي 2011  واملتعلق بالنظام األسايس الخاص بأعوان الهيئة العاّمة 
للتأم�. 

األمر التطبيقي عدد 411 لسنة 2012 املؤرخ يف 17 ماي 2012  واملتعلق باملصادقة عىل الهيكل التنظيمي للهيئة العاّمة 
للتأم�. 
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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:  
 

3 - إّن مسؤوليّتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم املالية بناءا عىل عملية التدقيق. لقد أنجزنا أع´لنا وفقا ملعاي� 
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  الجوانب الجوهرية، عن مركزها املايل وعن نتيجة نشاطها  من كافة 

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

        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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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:  
 

3 - إّن مسؤوليّتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم املالية بناءا عىل عملية التدقيق. لقد أنجزنا أع´لنا وفقا ملعاي� 
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  الجوانب الجوهرية، عن مركزها املايل وعن نتيجة نشاطها  من كافة 

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

        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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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:  
 

3 - إّن مسؤوليّتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم املالية بناءا عىل عملية التدقيق. لقد أنجزنا أع´لنا وفقا ملعاي� 
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  الجوانب الجوهرية، عن مركزها املايل وعن نتيجة نشاطها  من كافة 

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

        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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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:  
 

3 - إّن مسؤوليّتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم املالية بناءا عىل عملية التدقيق. لقد أنجزنا أع´لنا وفقا ملعاي� 
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  الجوانب الجوهرية، عن مركزها املايل وعن نتيجة نشاطها  من كافة 

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

        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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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:  
 

3 - إّن مسؤوليّتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم املالية بناءا عىل عملية التدقيق. لقد أنجزنا أع´لنا وفقا ملعاي� 
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  الجوانب الجوهرية، عن مركزها املايل وعن نتيجة نشاطها  من كافة 

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

        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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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:  
 

3 - إّن مسؤوليّتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم املالية بناءا عىل عملية التدقيق. لقد أنجزنا أع´لنا وفقا ملعاي� 
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  الجوانب الجوهرية، عن مركزها املايل وعن نتيجة نشاطها  من كافة 

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

        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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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:  
 

3 - إّن مسؤوليّتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم املالية بناءا عىل عملية التدقيق. لقد أنجزنا أع´لنا وفقا ملعاي� 
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  الجوانب الجوهرية، عن مركزها املايل وعن نتيجة نشاطها  من كافة 

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

        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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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:  
 

3 - إّن مسؤوليّتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم املالية بناءا عىل عملية التدقيق. لقد أنجزنا أع´لنا وفقا ملعاي� 
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  الجوانب الجوهرية، عن مركزها املايل وعن نتيجة نشاطها  من كافة 

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

        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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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:  
 

3 - إّن مسؤوليّتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم املالية بناءا عىل عملية التدقيق. لقد أنجزنا أع´لنا وفقا ملعاي� 
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  الجوانب الجوهرية، عن مركزها املايل وعن نتيجة نشاطها  من كافة 

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

        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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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:  
 

3 - إّن مسؤوليّتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم املالية بناءا عىل عملية التدقيق. لقد أنجزنا أع´لنا وفقا ملعاي� 
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  الجوانب الجوهرية، عن مركزها املايل وعن نتيجة نشاطها  من كافة 

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

        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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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:  
 

3 - إّن مسؤوليّتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم املالية بناءا عىل عملية التدقيق. لقد أنجزنا أع´لنا وفقا ملعاي� 
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  الجوانب الجوهرية، عن مركزها املايل وعن نتيجة نشاطها  من كافة 

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

        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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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:  
 

3 - إّن مسؤوليّتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم املالية بناءا عىل عملية التدقيق. لقد أنجزنا أع´لنا وفقا ملعاي� 
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  الجوانب الجوهرية، عن مركزها املايل وعن نتيجة نشاطها  من كافة 

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

        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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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:  
 

3 - إّن مسؤوليّتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم املالية بناءا عىل عملية التدقيق. لقد أنجزنا أع´لنا وفقا ملعاي� 
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  الجوانب الجوهرية، عن مركزها املايل وعن نتيجة نشاطها  من كافة 

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

        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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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:  
 

3 - إّن مسؤوليّتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم املالية بناءا عىل عملية التدقيق. لقد أنجزنا أع´لنا وفقا ملعاي� 
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  الجوانب الجوهرية، عن مركزها املايل وعن نتيجة نشاطها  من كافة 

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

        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

النظام الجباÛ ملؤّسسات التأم� واملهن املتّصلة بها 
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الوضعية تجاه الرضيبة عىل الّدخل
أو الرضيبة عىل الرشكات

وضعية املتدّخل تجاه األداء
عىل القيمة املضافة

- تخضع للرضيبة عىل الرشكات بنسبة 35 %.

املحلية،  ملعامالتها  بالنسبة   %  35 بنسبة  الرشكات  عىل  للرضيبة  تخضع   -
وبنسبة 10 % وذلك بالنسبة إىل األرباح املتأتية من معامالتها مع غ� املقيم� 

وذلك بداية من سنة 2011.
(الفصل 17 من  تقديرية  األثناء خاضعة لرضيبة  - وتبقى هذه األخ�ة يف 
القانون عدد 108 لسنة 1985 املؤّرخ يف 1985/12/6 املتعلّق بتشجيع مؤسسات 
مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غ� املقيم�) بـ 15 آالف دينار يف السنة لفائدة 
الج´عات  ميزانية  لفائدة  السنة  يف  دينار  آالف  و10  للدولة،  العاّمة  امليزانية 
العمومية املحلية التي يوجد �نطقتها مقّر املؤسسة، و5 آالف دينار يف السنة 
بعنوان كّل فرع أو مكتب ßثيل لفائدة  ميزانية الج´عة العمومية املحلية التي 

يوجد �نطقتها.

- معفاة من الرضيبة عىل الرشكات.

- معفاة من الرضيبة عىل الرشكات.

- من املهن غ� التجارية التي تخضع أرباحها للرضيبة عىل دخل األشخاص 
الطّبيعي� وفقا للجدول الذي حّدده الفصل 44 من مجلة الرضيبة عىل دخل 

األشخاص الطبيعي� والرضيبة عىل الرشكات.
التأم� محّل خصم من  - وتكون العموالت التي يتقاضونها من مؤسسات 

املورد بنسبة 15 % بعنوان الرضيبة عىل الّدخل.

- يخضع أعضاؤها للرضيبة عىل الدخل وذلك عىل أساس مناباتهم يف األرباح 
اإلجت´عية.

السنة  بعنوان  املحّققة  األرباح  من   %  25 بنسبة  تسبقة  بدفع  مطالبة   -
الّسابقة.

األشخاص  دخل  عىل  للرضيبة  أرباحها  تخضع  التي  التجارية  املهن  من   -
الطّبيعي�.

من  محّل خصم  التأم�  مؤسسات  من  يتقاضونها  التي  العموالت  تكون   -
املورد بنسبة 15 % بعنوان الرضيبة عىل الّدخل.

- تخضع للرضيبة عىل الرشكات بنسبة 30 %.
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التأم�  وإعادة  التأم�  عمليّات  إنتفاع   -
بإعتبار  املضافة  القيمة  عىل  األداء  من  باإلعفاء 
خضوعها للمعلوم الوحيد عىل التأم� (العدد 31 
من الجدول "أ" امللحق �جلّة األداء عىل القيمة 

املضافة).

القيمة  عىل  لألداء   Ûالجز بالطّرح  وإنتفاع   -
الخاضع�  لدى  املحلّية  املضافة عىل مشرتياتهم 
لألداء أو التسلي´ت ألنفسهم والواردات املنجزة 

لطرفهم والخدمات الالّزمة ملتطلّبات اإلستغالل.

من  يتقاضونها  التي  بالعموالت  إنتفاع   -
مؤّسسات التأم� باإلعفاء من األداء عىل القيمة 
عنارص  ضمن  تدخل  أنّها  ثبت  ما  إذا  املضافة 
عىل  الوحيد  للمعلوم  الخاضع  التأم�  قسط 

التّأم�".
امللحق  "أ"  الجدول  من  مكّرر   31 (العدد 

�جلّة األداء عىل القيمة املضافة).
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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:  
 

3 - إّن مسؤوليّتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم املالية بناءا عىل عملية التدقيق. لقد أنجزنا أع´لنا وفقا ملعاي� 
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  الجوانب الجوهرية، عن مركزها املايل وعن نتيجة نشاطها  من كافة 

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

        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

املتدّخلون
يف القطاع

�
أم

الت
اء 

سط
و

الخرباء 

معاينو
األرضار

الشكل
Õالقانو

الوضعية تجاه الرضيبة عىل الّدخل
أو الرضيبة عىل الرشكات

وضعية املتدّخل تجاه األداء
عىل القيمة املضافة

يتقاضاها من مؤسسات  التي  - عندما يكون أج�ا تكون األجور واملرتّبات 
التأم� محّل خصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل دخل األشخاص الطّبيعي�.

- عندما ينشط بصفة مستقلّة تكون األرباح التي يحّققها ضمن أرباح املهن 
غ� التجارية التي تخضع للرضيبة عىل دخل األشخاص الطّبيعي�.

التأم� محّل خصم من  يتقاضاها من مؤسسات  التي  العموالت  وتكون   -
املورد بنسبة 15 % بعنوان الرضيبة عىل الّدخل.

- يخضع أعضاؤها للرضيبة عىل الدخل وذلك عىل أساس مناباتهم يف األرباح 
اإلجت´عية. 

السنة  بعنوان  املحّققة  األرباح  من   %  25 بنسبة  تسبقة  بدفع  مطالبة   -
الّسابقة.

- من املهن غ� التجارية التي تخضع أرباحها للرضيبة عىل دخل األشخاص 
الطّبيعي�.

من  محّل خصم  التأم�  مؤسسات  من  يتقاضونها  التي  العموالت  تكون   -
املورد بنسبة 15 % بعنوان الرضيبة عىل الّدخل.

- يخضع أعضاؤها للرضيبة عىل الدخل وذلك عىل أساس مناباتهم يف األرباح 
اإلجت´عية.

السنة  بعنوان  املحّققة  األرباح  من   %  25 بنسبة  تسبقة  بدفع  مطالبة   -
الّسابقة.

عىل  للرضيبة  تخضع   ،âالقانو شكلها  حيث  من  تجارية  بذلك  لتصبح   -
الرشكات بنسبة  30 %.

- من املهن غ� التجارية التي تخضع أرباحها للرضيبة عىل دخل األشخاص 
الطّبيعي�.

من  محّل خصم  التأم�  مؤسسات  من  يتقاضونها  التي  العموالت  تكون   -
املورد بنسبة 15 % بعنوان الرضيبة عىل الّدخل.

- يخضع أعضاؤها للرضيبة عىل الدخل وذلك عىل أساس مناباتهم يف األرباح 
اإلجت´عية.

السنة  بعنوان  املحّققة  األرباح  من   %  25 بنسبة  تسبقة  بدفع  مطالبة   -
الّسابقة.

عىل  للرضيبة  تخضع   ،âالقانو شكلها  حيث  من  تجارية  بذلك  لتصبح   -
الرشكات بنسبة  30 %.

منتجو التأم� 
عىل الحياة

شخص
 طبيعي

رشكة
مدنية
 مهنية

شخص
 طبيعي

رشكة مدنية 
مهنية

رشكة لها 
خصوصيات 

رشكات رؤوس 
األموال

شخص
 طبيعي

رشكة 
مدنية 
مهنية

رشكة لها 
خصوصيات 

رشكات رؤوس 
األموال

من  يتقاضونها  التي  بالعموالت  إنتفاع   -
مؤّسسات التأم� باإلعفاء من األداء عىل القيمة 
عنارص  ضمن  تدخل  أنّها  ثبت  ما  إذا  املضافة 
عىل  الوحيد  للمعلوم  الخاضع  التأم�  قسط 

التّأم�".
امللحق  "أ"  الجدول  من  مكّرر   31 (العدد 

�جلّة األداء عىل القيمة املضافة).

املضافة  القيمة  عىل  لألداء  كلّيا  يخضعون   -
بنسبة 12 % وفقا للجدول " ب مكّرر " امللحق 

�جلة األداء عىل القيمة املضافة.

املضافة  القيمة  عىل  لألداء  كلّيا  يخضعون   -
بنسبة 12 % وفقا للجدول " ب مكّرر " امللحق 

�جلة األداء عىل القيمة املضافة.
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         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:  
 

3 - إّن مسؤوليّتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم املالية بناءا عىل عملية التدقيق. لقد أنجزنا أع´لنا وفقا ملعاي� 
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  الجوانب الجوهرية، عن مركزها املايل وعن نتيجة نشاطها  من كافة 

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

        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

1 - عىل مستوى جباية األقساط:

العقود الضامنة إللتزامات املؤجر املنصوصالعقود الفردية
عليها بالترشيع الجاري به العمل 

العقود الج¿عية

بالنسبة
للمكتتب

بالنسبة
للمنخرط

إعفاء األقساط التي يدفعها املكتتب 
الحياة  عىل  التأم�  عقود  إطار  يف 
حدود  يف  األموال  تكوين  وعقود 
10.000 دينار سنويّا وذلك إذا توفرت 
الض´نات  إحدى  العقود  هذه  يف 

التالية:

أو  إيراد  أو  مال  رأس  ض´ن   -
لقرينه  أو  له  للمؤّمن  وحدات حساب 
أو ألصوله أو لفروعه ملدة فعلية ال تقل 

عن 10 سنوات،

عند  إيراد  أو  مال  رأس  ض´ن   -
أو  األصول  أو  القرين  لفائدة  الوفاة 

الفروع.

إطار  يف  املدفوعة  املساه´ت  طرح 
تكوين  وعقود  الحياة  عىل  التأم�  عقود 
املكتتب  اللتزامات  تنفيذا  األموال 
به  الجاري  بالترشيع  عليها  املنصوص 

العمل من قاعدة إحتساب الرضيبة.

إطار  يف  املدفوعة  املساه´ت  طرح 
عليها  املنصوص  الج´عي  التأم�  عقود 
بالفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من 
هذه املجلة من قاعدة إحتساب الرضيبة.

1. إعفاء األقساط التي يدفعها املنخرط 
الحياة  عىل  تأم� ج´عي  عقود  إطار  يف 
وتكوين األموال �ّدة انخراط فعيل ال تقّل 
عن 10 سنوات دون أن تقل مساهمته يف 
تضبط   دنيا  مساهمة  عن  العقود  هذه 

نسبتها بقرار من وزير املالية.(*)

2. إعفاء مساه´ت املؤجرين املدفوعة 
يف إطار عقود التأم� الج´عي عىل الحياة 
عليها  املنصوص  األموال  تكوين  وعقود 

أعاله من قاعدة إحتساب الرضيبة.

النظام الجباÛ لصنف التأم� عىل الحياة

 امللحق عــدد 24

2 - عىل مستوى جباية الخدمات:

- إعفاء املبالغ املدفوعة يف إطار تنفيذ عقود التأم� عىل الحياة وتكوين األموال املكتتبة وفق الرشوط املنصوص عليها أعاله

- إخضاع املبالغ املدفوعة يف إطار عقود التأم� عىل الحياة وعقود تكوين األموال تنفيذا اللتزامات املكتتب املنصوص 
عليها بالترشيع الجاري به العمل للرضيبة عىل الدخل.

 (*) 10 % بالنسبة للعقود الضامنة لرأس مال أو إيراد أو وحدات حساب ترصف �ناسبة إحالة املنخرط عىل التقاعد وفق أحد أنظمة التقاعد اإلجبارية و 5 % بالنسبة للعقود 
الضامنة لرأس مال أو إيراد أو وحدات حساب يف إطار تحفيز املؤجر ألجرائه وفق قرارات املؤسسة ترصف بقطع النظر عن إحالة املنخرط عىل التقاعد و1 % بالنسبة للعقود 

الضامنة لرأس مال أو إيراد عند الوفاة.
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         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:  
 

3 - إّن مسؤوليّتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم املالية بناءا عىل عملية التدقيق. لقد أنجزنا أع´لنا وفقا ملعاي� 
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  الجوانب الجوهرية، عن مركزها املايل وعن نتيجة نشاطها  من كافة 

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

        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

العقود الج¿عية والعقود الضامنة إللتزامات املؤجر املنصوص عليها بالترشيع الجاري به العملالعقود الفردية

بالنسبة
للمكتتب

بالنسبة
للمنخرط

- اشرتاء املكتتب لعقد التأم� خالل 
الخمس السنوات األوىل: دفع الرضيبة 
الخطايا  إليها  تضاف  تدفع   Í التي 
به  الجاري  للترشيع  طبقا  املستوجبة 

العمل.

- اشرتاء املكتتب لعقد التأم� خالل 
الخمس السنوات الثانية: دفع الرضيبة 
الخطايا  إعتبار  دون  تدفع   Í التي 

املستوجبة.

سنوات:   10 بعد  العقد  إشرتاء   -
عملية حرة دون تأث�ات جبائية.

- يتم الرجوع يف اإلمتيازات يف صورة 
ض´نات  يف  تغي�  أو   Ûالجز اإلشرتاء 
تتالءم  ال  تصبح  بحيث  العقد 
اإلنتفاع  تخول  التي  والض´نات 

باإلمتياز املذكور.

- ال يتم الرجوع يف اإلمتياز يف صورة 
فيه  تتوفر  آخر  عقد  إىل  العقد  إحالة 
عىل  الحفاظ  مع  الطرح  رشوط  نفس 
األقدمية وذلك برصف النظر عن طبيعة 
فردي)  أو  (ج´عي  الجديد  العقد 
وسواء كان مكتتب لدى نفس مؤسسة 

التأم� أو لدى مؤسسة أخرى.

- ال يتم الرجوع يف اإلمتياز يف صورة 
العقد  بعنوان  تسبقة  عىل  الحصول 

املكتتب.

- إشرتاء عقد التأم�: دفع الرضيبة التي Í تدفع تضاف إليها الخطايا املستوجبة طبقا 
للترشيع الجاري به العمل.

- ال يتّم الرجوع يف االمتيازات الجبائية التي انتفع بها املكتتب لعقود التام� الج´عي 
يف صورة إحالة املّدخر الحساë لعقود التأم� من مؤسسة تأم� إىل مؤسسة أخرى

اإلشرتاء  العقد ويف صورة  إكتتاب  الرتاجع عن  اإلمتيازات يف صورة  الرجوع يف  يتم   -
الجزÛ أو الحصول عىل تسبقة عن العقد.

دونها  ìكن  ال  الج´عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -
وينسحب  العنوان.  بهذا  املمنوحة  الجبائية  باالمتيازات  االنتفاع  للمنخرط  للمكتتب وال 

هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014.

- نفس النتائج بالنسبة ملكتتب العقد الفردي.

- ال تطبّق مّدة االنخراط الفعيل عىل االنخراطات يف العقود الج´عية املكتتبة قبل غرة 
جانفي 2014 بالنسبة إىل املنخرط� الذين تقل مدة انخراطهم يف العقود املذكورة املمتدة 

من تاريخ االنخراط إىل تاريخ اإلحالة عىل التقاعد عن 10 سنوات.

- غ� أنه يف صورة إنقطاع العالقة التي تربط املنخرط �كتتب العقد قبل إنقضاء مدة 
العرش سنوات، ìكن للمنخرط مواصلة التمتع باإلمتيازات املذكورة يف صورة إحالته لقيمة 
املدخر الحساë املكون يف حسابه الخاص إىل عقد تأم� آخر تتوفر فيه إحدى الض´نات 
املنصوص عليها أعاله وملدة دنيا ßكنه من إستك´ل مدة العرش السنوات بإعتبار املدة 

التي قضاها يف إطار العقد الج´عي األول.

3 - عىل مستوى ترشيد اإلمتياز:
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         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:  
 

3 - إّن مسؤوليّتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم املالية بناءا عىل عملية التدقيق. لقد أنجزنا أع´لنا وفقا ملعاي� 
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  الجوانب الجوهرية، عن مركزها املايل وعن نتيجة نشاطها  من كافة 

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

        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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         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:  
 

3 - إّن مسؤوليّتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم املالية بناءا عىل عملية التدقيق. لقد أنجزنا أع´لنا وفقا ملعاي� 
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  الجوانب الجوهرية، عن مركزها املايل وعن نتيجة نشاطها  من كافة 

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

        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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3 - إّن مسؤوليّتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم املالية بناءا عىل عملية التدقيق. لقد أنجزنا أع´لنا وفقا ملعاي� 
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عن إتّحاد املراجعة التونيس
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وكذلك إختيار التقديرات املحاسبية املعقولة �وجب الظروف املتوفرة.

مسؤولية مراجع الحسابات:  
 

3 - إّن مسؤوليّتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم املالية بناءا عىل عملية التدقيق. لقد أنجزنا أع´لنا وفقا ملعاي� 
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  الجوانب الجوهرية، عن مركزها املايل وعن نتيجة نشاطها  من كافة 

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

        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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         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:  
 

3 - إّن مسؤوليّتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم املالية بناءا عىل عملية التدقيق. لقد أنجزنا أع´لنا وفقا ملعاي� 
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  الجوانب الجوهرية، عن مركزها املايل وعن نتيجة نشاطها  من كافة 

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

        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

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

  

         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:  
 

3 - إّن مسؤوليّتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم املالية بناءا عىل عملية التدقيق. لقد أنجزنا أع´لنا وفقا ملعاي� 
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  الجوانب الجوهرية، عن مركزها املايل وعن نتيجة نشاطها  من كافة 

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

        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

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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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:  
 

3 - إّن مسؤوليّتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم املالية بناءا عىل عملية التدقيق. لقد أنجزنا أع´لنا وفقا ملعاي� 
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  الجوانب الجوهرية، عن مركزها املايل وعن نتيجة نشاطها  من كافة 

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

        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

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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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:  
 

3 - إّن مسؤوليّتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم املالية بناءا عىل عملية التدقيق. لقد أنجزنا أع´لنا وفقا ملعاي� 
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  الجوانب الجوهرية، عن مركزها املايل وعن نتيجة نشاطها  من كافة 

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

        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

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
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-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
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